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 انساني و رسالت انسانعلوم 

 )ي و تحول فرهنگي و معنوي جامعه معاصرانسانعلوم (
 

 ∗دكتر محمد حسين جمشيدي
 

 چكيده 
كنـد؛ درحـالي       مي ي تعيين انسان ويژه در حوزه علوم        به –ارزشمندي واقعي دانش را رسالت آن       

كنند و لذا بـا از دسـت          ي عصر مدرن و دوران جديد خود را بدون رسالت قلمداد مي           انسانكه علوم   
هـاي    اند يا به صورت ايدئولوژي      هاي دانشگاهي شده    ي خويش يا تبديل به سرگرمي     انساندادن ابعاد   

 . اند فريبنده در خدمت زر و زور و تزوير و ماديات در آمده
هرچند در اين مسئله اختالفي نيست ولي غالبـاً         . است» انسان«ي  انسان موضوع علوم    در حالي كه  

ترين بعـد وجـودي او را كـه         توجه كرده و مهم    انسان» نمود«و  » بود«ي امروزه به دو بعد      انسانعلوم  
است و او را از ساير مخلوقات و نيز موضوعات ساير علوم متمايز مي سـازد بـه فراموشـي                    » شدن«

 .در نتيجه رسالت ندارد يا رسالت خويش را از دست داده است. ستسپرده ا
 و فهـم    انـسان ، بازگشت بـه     ري معاص انسانبر اين اساس راه رهايي و برون رفت از بحران علوم            

 يعنـي حركـت مـستمر و        –او  » شـدن «دريافت وي به صورتي همه جانبه و با تأكيد اصلي بر بعـد              
 –شـود   مبناي فطرتش كه در زبـان قـرآن حنيفيـت ناميـده مـي     دائمي او از نقص به سوي كمال بر       

ي ترسـيم كـرد كـه       انسانبا چنين شناختي از موضوع اين علوم مي توان رسالتي را براي علوم              . است
 . بدان پويايي بخشيده و آن را از وضعيت كنوني رهايي دهد

 .، دوران جديدانساني، تحول فرهنگي، انسانعلوم : واژگان كليدي
 

                                                 
  عضو هيئت علمي پژوهشكده امام خميني و انقالب اسالمي.∗
 



 3علوم انساني و رسالت انسان    

 مقدمه 
اي است كه هم خرد و عقل و بالتبع آزادي و اختيار دارد و هـم فطرتـي                     تنها موجود زنده   انسان

اين دوويژگي يعني خرد و آزادي از يك سـو و فطريـاتش از      . پيچيده، چند بعدي و همه جانبه دارد      
 آورده اسـت؛     را از دايره غريزه خارج ساخته و او را از ميدان جبر طبيعي بيـرون               انسانسوي ديگر؛   

 چون ساير گونه ها در بند غريزة بـي بهـره از آگـاهي و معرفـت و جبـر طبيعـي كـور و                          انسانلذا  
 بـه   انـسان مانـد، يعنـي       ناآگاهانه براي حركت خود در عرصه بقا و رشد و تحول خويش باقي نمـي              

اب راه  يابد و با چنين شناختي به انتخـ          بودنش به شناخت جهان پيرامون خود دست مي        انسانحكم  
 . يابد و نيك از بد، ارزش از غير ارزش دست مي  –از چاه  ـ و نه صرفاً سلطه برجهان و طبيعت 

وجـوگر   علم يا دانش، شناخت و معرفت در بعد بالفعل و عملي حاصل فطرت كنجكاو و جست     
در حـالي كـه     . انديشه، همراه بـا اختيـار و آزادي از سـوي ديگـر اسـت                آدمي از يك سو و تعقل و      

؛ امـا در ايـن ميـان نفـس شـناخت، نـوع              انـد   اههاي دست يابي به شناخت و آگاهي يا علم فراوان         ر
در نفـس شـناخت و ارزش آن   .  ويژه هدف و رسالت آن بسي برتر و ارجمندتر اسـت      شناخت و به  

ترديدي نيست؛ چه برترين و ارزشمند ترين شناخت و معرفت هرچيـزي بـراي خـودش شـناخت                  
، يعنـي معرفـت   انـسان  نيز هيچ شناختي برتر از معرفت   انسانست كه براي    خودش است و طبيعي ا    

ها نيز بـراي اوسـت؛ پـس تـا خـود را نـشناسد و                  خودش نيست؛ چه ساير معارف و علوم و دانش        
آيـد؟ از     ها او را به چكار مـي        نسبت به خويشتن معرفت نداشته باشد، ساير علوم و معارف و دانش           

 راه و صـراط     انسانشناخت و معرفت خود     ) ص(ربار پيامبر اسالم    همين روي است كه در كالم گه      
از حـضرتش   » مشاجع«گونه كه در تاريخ آمده است         همان. معرفت حق و حقيقت قلمداد شده است      

 » فقال يا رسول اهللا كيف الطريق الي معرفه الحق؟«: مي پرسد ) خدا(از راه حق 
 ) 1877: 5:  ج1419شهري،  ، ري456: 95 ج1404مجلسي، ( النفس معرفة): ص(فقال 

 .) ي خويشانسانآن حضرت در جواب مي فرمايد شناخت خود يا معرفت به خويشتن (
: با فضيلت ترين شناخت و دانش را شناخت خويش و دانش به خود مي داند              ) ع(و يا امام علي     

قرآن )  1876: 5، ج 1419شهري،    ، ري   215: 1384غررالحكم،  (» نفسة نساناالالمعرفة معرفة   افضل  «
يا ايها الذين آمنوا    «: فرمايد  كند؛ مثالً مي    نيز با تأكيد برخود، به شناخت و دريافتن خويشتن تأكيد مي          

 )  105سوره مائده، آيه (» ...عليكم انفسكم
بشناسيد و ادراك كنيد و در مسير شـناخت         (يعني خود را دريابيد     ) اي مومنان برشماباد خودتان   (

هرچند دايره دريـافتن خـويش بـسي گـسترده          ).  قرار داده مراقب خويشتن باشيد     و معرفت صحيح  
ي انساناست، يكي از مهم ترين ابعاد آن خويشتن شناسي و ادراك خويشتن است و معارف و علوم                  

 . است» انسان«يعني شناختن » انسان«نيز در اصل موضوعشان 
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و معرفـت نقـش دارد، رسـالت يـا          عالوه بر موضوع شناخت كه در تعيين معيار ارزش شناخت           
. كنـد   هدف بنيادين و جهت علم و شناخت است كه معيار ارزشمندي علم يا شناخت را تبيـين مـي                  

هـا و معالجـه و        مثالً اگر رسالت و هدف و جهت علم پزشكي و طب شـناخت امـراض و بيمـاري                 
رزشـمند اسـت و هـر        و تأمين سالمت او نقش دارد ا       انساندرمان آنهاست، به ميزاني كه در زندگي        

 . شود تر باشد بر ارزش نظري و يا كاربردي آن افزوده مي تر و حياتي چه اين نقش بزرگ
توانـد، ارزش آن      اهميت اين موضوع به حدي است كه ارزش يك دانش بر مبناي رسـالتش مـي               

 ي همـان گونـه  انسانهاي  پس به زعم ما دانش    . دهد   دانش بر اساس موضوعش را تحت الشعاع قرار       
حال بايد ديد رسالت اين دانش ها       . كه در موضوع داراي ارزش هستند، در رسالت نيز ارزش دارند          

بـر همـين اسـاس      . ها گـردد    چيست تا بتواند باعث ارزشمندي و بالتبع تعهد و پويايي در اين دانش            
نـه؟ و    رسالتي دارد يـا      – در كل    –ي  انسانراستي آيا علوم       است كه به    پرسش اساسي اين نوشتار آن    

توانـد باعـث ارزشـمندي ايـن علـوم و معـارف               اگر چنين است اين رسالت چيست؟ و چگونه مي        
 اساسي يعني معرفت يا      گردد؟ بر همين اساس و براي دادن پاسخ به چنين پرسشي بايد به دو مسئلة              

تدا به علم،   از اين رو اب   .  توجه شود  –سازند   يت او را مي   انسان با توجه به ابعادي كه        – انسانعلم و   
 .  و سپس رابطه اين دو مي پردازيمانساني و انسانعلم 
 

 علم يا معرفت . 1
نستن، ناآگاهي، جهل و ناداني     انستن يا آگاهي و دانايي و نقطه مقابل ند        اعلم در اصل به معناي د     

ــت ــطو آن را . اسـ ــي   «ارسـ ــياء مـ ــل اشـ ــون علـ ــده پيرامـ ــات شـ ــت اثبـ ــك معرفـ ــد يـ » دانـ
)www.hawzah.Netـhodizio.asp (علم معرفتي است كه بـه كـشف روابـط پديـده هـا              « همچنين

  scientia اسـت كـه از لفـظ التينـي     scienceمعادل انگليسي اين واژه نيـز  ) همان(كند  مبادرت مي
دانـش ضـروري بـراي      «يـا   ) 27 :1384دالور،  (» ستن يـا آگـاهي    اند«گرفته شده است كه به معناي       

 :نستني هايي است كه شش ويژگي به شرح زير دارندااست و در كل د) Potter,1981: 7(» مطالعه
قابليت آموزش و پژوهش و يـادگيري       . 4قابليت استدالل   . 3انسجام منطقي . 2سازمان يافتگي   . 1

 و  ؛روش مندي يا برخـورداري از روش      . 6 و   ...دارابودن تعهد نسبت به ارزيابي كفايت و روشني       . 5
 )138: 1385جمشيدي،  (».بودن) 18:1357سروش،(به پذير و تكرار پذير تجر«نه صرفاً 

 به  – نه صحيح است كه علم يا دانش را به محسوسات اختصاص دهيم و نه به عينيات                  ،بنابراين
معناي امور خارج از ذهن و ادراك و احساس آدمي؛ همان گونـه كـه صـحيح نيـست كـه بگـوييم                       

و ) 10: همـان   (» تجربه حسي مستقيم و همگاني و تكرار پـذير        ] هم    آن [ ....؛تجربه پايه علم است   «
علم به معنايي معرفت است و معرفـت بـه          . نستانه مي توان دانش بشر را دوگونه علم و معرفت د          
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بر اين اساس علم يـك پروسـه        .  علم يا دانش   knowledge معرفت است و     science و   ؛معنايي علم 
د برخي از علوم مي توانند تجربـي باشـند يـا بـر روش تجربـي تكيـه                   تجربي محض نيست، هرچن   

هاي منطقي را     توان نگرش تجربه گرايانه يا اصحاب حس و پوزيتيوست          بنابراين، نمي . بيشتري كنند 
ها فاقد معنـا و ارزش علمـي و           پذيرفت كه دانش واقعي دانش تجربي است و ساير مفاهيم و گزاره           

 . اند پژوهشي
 

 ي انساني يا معرفت نانساعلم . 2
ي وجود  انساني يا معارف    انسانعلومي به نام علوم     «امروزه در پذيرش اين گزاره هاي اساسي كه         

توانـد بـه معنـاي     ي در اين نگاه هم مـي انساندانش . ترديدي بين محققان و دانشمندان نيست   » دارند
science  باشد و هم به معنـاي  knowledge .     ينانـسا حـال بايـد ديـد علـم Human science    يـا

Humanitisنوشتيانسانشناخت شناسي علوم ؟ ژان پياژه در كتاب  چيست : 
علـوم  «شود و آنچه  ناميده مي» علوم اجتماعي«گونه تمايز ماهوي ميان آنچه اغلب       توان هيچ  نمي«
صوصيات خـ «شود، قائل شد، زيرا بديهي اسـت كـه پديـده هـاي اجتمـاعي بـه              خوانده مي » يانسان
ي همـه از جهـت      انـسان اند و در مقابل علـوم          فيزيولوژيك وابسته  –، حتي فرآيندهاي رواني       يانسان

 ). 18: 1384 فرانسوادوريته،( ».اند معيني اجتماعي
ترين و در عـين       ي و يا چيستي آن را بيان كند، شايد در نزديك          انسانتواند ماهيت علوم       آنچه مي 

اي بـه     ـ كه به معناي اين اسـت كـه بـه گونـه            » يانسان«آن باشد، يعني    » صفت«ترين معنا     حال دقيق 
هـم  » انـسان «.  تعلق دارد و اين تعلق در بهترين بعد آن همان رابطه بين سـوژه و ابـژه اسـت                    انسان

ي، انـسان هـاي    پـس دانـش   ). سوژه(و هم دانشگر و پژوهشگر آنها       ) ابژه(ها است     موضوع اين دانش  
هـيچ مـرز و     . يا فاعل دانـش هـستند     » انسان«ي در مورد موضوعي مشخص و معين به نام          هاي  دانش

توان يافـت و      تري براي مشخص ساختن اين علوم و معارف از ساير علوم و معارف نمي               تمايز دقيق 
... .و» اهميـت «، »روش«، »نـوع گـزاره هـا    «يا  » تقسيم كار دانشگاهي  «،  »فرهنگ«چون    لذا معيارهايي   

 . گيرند اند و از آن رنگ مي همه و همه تابع اين معيار اساسي
 انـسان «يـا  » انـسان علـم  «ي، انـسان ي يـا معرفـت     انساني و به بيان دقيق علم       انسان، علوم   بنابراين

است، البته نه آن گونه كه در جوامعي چون فرانسه مورد نظـر اسـت، يعنـي تقريبـاً معـادل                     » شناسي
هـاي متفـاوت    بررسـي و گـردآوري داده  «  و به جاي آن و نه به معناي     1م شناسي مردم شناسي يا قو   

» ها درباره جوامع بشري     كار گردآوري، طبقه بندي و تحليل تمامي آن داده        «يا  » مردمان زمين «درباره  
 انانـس بلكـه،   ). همـان (» اي گسترده تـر از آن       مطالعه جوامع ابتدايي يا حوزه    «و نه    ) 28ـ27: همان(

                                                 
1. ethnology 
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مثابه موجودي متمايز از ساير موجودات است كه اتفاقـاً تمـايز او        به انسانشناسي به معناي شناخت     
در همين بعد شناخت و ادراك و فهم و امور مرتبط با آن چون احساس و شـعور آگاهانـه اسـت و                       

  آن گونـه كـه بايـد       انـسان  شناسي نيز در همين نكته نهفته است كـه تـا             انسانمشكل درك تعريف    
 تـا آن گونـه كـه بايـد          انـسان  شناسي نيز تعريف نخواهد شد و        انساني و   انسانتعريف نشود، علوم    

 . شناخته نشود، تعريف نخواهد شد
 شناسي را بـا مطالعـه تـاريخ جوامـع           انساني و   انسانخواهند علم     عجيب اين است كه برخي مي     

دات سـفرهاي اكتـشافي     بشري، اسطوره ها، كودك وحشي و بـدتر از همـه باروايـت هـا و مـشاه                 
آري مـثالً عقيـده     . بشناسند و تعريف كنند و سرنوشت او را با حاصل چنين شناختي تعيين نماينـد              

يـا  . (و زنـدگي در جامعـه  ) »قابليت ابـداع و تكامـل  « يا(انديشه، فن  سخن،«بوفون درست است كه     
 را از سـاير جانـداران       انسان؛  )»قوانين و ضوابط اخالقي   «اي زير مديريت     دقيق تر، زندگي در جامعه    

ي انسان شناخته مي شود و نه چيستي علوم         انسان، اما با اين تعاريف نه       )31: همان  (تفكيك مي كند    
ي با ساير علوم ترسـيم  انسان با ساير موجودات و لذا علم انسانبيان مي شود، بلكه فاصله اي را بين         

 . چه آنچه در ديگران نيست در او هست. »بي نهايت است وحد مرزي ندارد«مي كند كه 
اي   موجـود پيچيـده  انـسان پـردازد و   مي  –طور كلي     به – انساني، به   انساننستيم كه علوم    اپس د 

است متمايز از ساير موجودات، او از نظر خداونـد داراي كرامـت و فـضليت بـر سـاير موجـودات              
و  ) 70سوره اسراء، آيـه     (» .من خلقنا تفضيال  ر م يو فضلنا هم علي كث    .... و لقد كرمنا بني آدم    «: است

 :فرمايد مي) ص(پيامبر اسالم . در پيشگاه خدا با كرامت تر از او نيست
هيچ چيـزي در    : يعني ترجمه )  222: 1، ج 1419 ؛شهري  ري(» ما شيء اكرم علي اهللا من ابن آدم       «

 . نزد خدا با كرامت تر  از فرزند آدم نيست
 :فرمايد مي) ع(و يا حضرت علي 
 »و تحسب انك جرم صغير         و فيك انطوي عالم االكبر «

 )175: 1369، )ع(امام علي  (

 . تري است آيا مي پنداري كه تو جسم كوچكي هستي، در حالي كه در درون تو جهان بزرگ
 ويـژه در    بـه شناخته شده است و ) 30ـ40 : 1385نراقي،  (» عنوان داير مدار هستي   « كه به    انسان

دوران جديد، همه چيز در خدمت او قرار گرفته است و حتي تاريخ نيز تبديل بـه وسـيله اي بـراي                    
شده است و آثار فراواني     ) 23: همان  (»  و شناساندن آدمي به خودش     انسانشناختن واقعيت زندگي    

 انـسان ويـد هيـوم،      اثـر دي   رسالت طبيعت بـشري    از جمله    ؛ به نگارش در آمده است     انساندر مورد   
و ...  اثـر فرانـسوا دورتيـه و       ي گستره شـناخت هـا     انسانعلوم   اثر كانت،    شناسي از ديدگاه عمل گرا    

 چـون تـصور گرايـي، طبيعـت گرايـي، اشـاعه گرايـي،               انـسان مكاتب متعددي در حوزه شـناخت       
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مطالعـه  و در عرصه پـژوهش و       ... كاركردگرايي، فرهنگ گرايي، ساختار گرايي، فرافرهنگ گرايي و       
 هنوز نه تنها گام هـاي اوليـه برداشـته نـشده     انساناند؛ اما با اين همه، در شناخت           ظهور كرده  انسان

 . ي دچار بحران هاي اساسي نيز گشته استانساناست، بلكه علوم 
 خودموضوع معرفت خويش نيـست و مگـر خـودش بـه خـودش از        انساني مگر   انساندر علوم   

؟ مگر او توانايي و ابزار و امكان شناخت خويش          يگر نزديك تر نيست   طبيعت و تمام اشياء و امور د      
نائـل آمـده اسـت و       ) ابزار و توانايي شناخت خويش    (؟ مگر نه اين است كه به گوهر خرد          را ندارد 

): ع( به بيان امام علـي       ؛گردد  شرف و برتري او در وهله اول به دارا بودن چنين توان و ابزاري بر مي               
 )   223 : 1، ج1419شهري،  ري(» . ذانفس ناطقهاننسخلق اال«

 . آفريده شده است) خردمند( داراي نفس ناطقه انسان
 با اين همه پيشرفت كـه در علـم و فنـاوري كـرده اسـت، چـرا دچـار                     – انسانبا اين همه چرا     

ي نيـز   انـسان ؟ چرا نه تنها خودش، بلكه علوم مرتبط با خودش، يعني علوم             هاي اساسي است    بحران
 دچار بحران هستند؟

يك استعداد فوق العاده خردورزي و نيز يك توانـايي بـي حـد و               ... يانساندر امر   «يعني با اينكه    
 به روز شده است و اكنـون در سـده هـاي             انسانمرز توسعه تكنيكي وجود دارد، كه در گذر تاريخ          

 . )51 : 1383مورن، (» .سرعت و وسعت يافته است] نيز [ اخير 
» عيب و آفـت دارنـد     «و  ) 180 : 1385ملكيان،  (» اند  داراي نقص «ي امروزه نه تنها     انساناما علوم   

انـد و     بلكه دچار بحران هستند و در اساس هدف خود، يعني درك موضوع خويش وامانـده              ) همان(
اش  ند و راهنمـاي زنـدگي  گونـه كـه بايـد بـشناس       اند او را آن     ستهاناند و نه تنها نتو      راه به جايي نبرده   

گردند، بلكه با تك بعدي نگري و حركت تك گفتاري خود گاه عرصـه را بـر او تنـگ كـرده و بـه                         
هـاي علمـي      گرايي يا ساير زندان     جاي بازكردن بندها و قيود از دست و پايش او را در زندان روش             

 . اند اند و بدين سان امكان تحرك را از او گرفته گرفتار ساخته
توان علل و داليل متعددي چون تك بعدي نگري، تك گفتاري بـودن، تكيـه بـر اصـالت                   شايد ب 

 را چون شـيء ديـدن       انسانها، تقليد از علوم تجربي و طبيعي،          روش، نسبي گرايي، دوري از ارزش     
هـا بـه يـك امـر          ها و دليل    را در پاسخ مطرح كرد، اما بايد توجه داشت كه ريشه همه اين علت             ... و

 كـه   – انـسان تـرين مـسئله       ، مهـم  انـسان گردد و آن اين است كه دانش ها و معـارف              ياساسي باز م  
را كه بدون ترديد همان رسـالت آنهاسـت ناديـده گرفتـه و              » انسانرسالت  «موضوع آنهاست، يعني    

 . اند فراموش كرده
 

 دانش، ارزشمندي و رسالت 
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 اسـت؟ از ايـن بعـد         انـسان آيا دانش صرفاً در پي دادن شناخت و آگاهي نسبت بـه مـسائل بـه                 
نـست، علـومي كـه صـرفاً در پـي شناسـاندن             اي را دو نـوع د     انـسان توان علوم و از جمله علـوم          مي

 – هستند كه حكيمان آنها را در قالب حكمت نظري يـا علـوم نظـري         انسانموضوعات و مسائل به     
بندي خود فلـسفه    تقسيمارسطو در. اند گيرند، آورده هاي امروز را نيز در بر مي كه بخش عمده دانش  

. 2فلـسفه نظـري،   . 1: كنـد    را به سه بخش تقسيم مي  – يا دانش به طور كلي مفهوم مورد نظرش          –
از ديد او فلسفه نظري چيزي جداي از عمـل و رفتـار اسـت، يعنـي                 . فلسفه شعري . 3فلسفه عملي   

يت مورد نظـر  در آن معرفت از اين حيث كه معرفت است غا       «غايت اصلي آن صرف شناخت است       
و فلسفه عملي و شـعري داراي غايـت         ) 319: 1، ج 1375كاپلستون،  (» است و نه هيچ غرض عملي     

با توليد سرو كار دارد و نه با عمل از ايـن حيـث كـه     ) پوئتيك(فلسفه شعري    «؛مرتبط با عمل است   
ـ   كه شامل عمل اخالقي به معني وسـيع       (كه در مورد فلسفه عملي        عمل است، چنان   ر يـا بـه معنـي       ت
 ) 320ـ319: همان (» .وضع چنين است) سياسي كلمه است
 ويـژه در غـرب       ي جديد منطبق است، به    انسان كه با وضعيت امروز اغلب علوم        –در اين نگرش    

 ست و ايـن خـود       انسان غالب دانش ها، هدفي اساسي دارند و آن تأمين آگاهي يا شناخت براي               –
ي و حتي فلـسفه، كـالم   انسان كه تقريباً همه علوم –اين گونه علوم لذا رسالت . كمال و ارزش است   

 خود با آگـاه     انسان آگاهي بدهند و الغير و       انسانگيرد، اين است كه به        و نظاير آنها را نيز در بر مي       
ي، كسب آگاهي و آگـاه      انسان ويژه علوم      به –در واقع در اين نوع نگاه به علوم         . شود   مي انسانشدن  

 در حالي   ؛»دانايي، شدن است  « و يادآور شعار معروفي است كه        انسان است با كامل شدن      شدن برابر 
توانـد    كه دانايي شدن نيست و چه بسا دانايي و دانشي كه نه تنها ارتباطي با عمل نـدارد، بلكـه مـي                     

در . وبال جان و حقيقت آدمي گردد و به تعبير امام خمينـي حجـاب نفـساني در راه شـدن او شـود                   
هـاي    اثر شهيد ثاني كه در باب آداب آموزش و پرورش و پژوهش است، روايـت               المريدمنية  اب  كت

 :شود كه از جمله روايت زير است و معصومان نقل مي) ص(متعددي از پيامبر 
 ). 114: 1359شهيد ثاني، (» .كل علم وبال علي صاحبه يوم القيامه االمن عمل به«

احبش در روز رستاخير وبال و گرفتاري است، مگر اينكـه مـورد              براي ص  –هردانشي يا معرفتي    
 . عمل قرار گرفته باشد

 : فرمايد   مي– هر دانشي، حتي توحيد –در مورد حجاب شدن دانش ) ره(امام خميني
و هركدام ما را باز دارند از آن مقصد، ديگر علم نيـستند، ايـن حجـاب اسـت، ظلمـت اسـت،                       «

گـاهي علـم توحيـد هـم حجـاب          ...  را باز دارد از مقصد     انساني كه   حجاب ظلماني است، هر علم    
امام (» ...است، علم توحيد است، برهان اقامه مي كند بر وجود حق تعالي، لكن محجوب است از او                

 ). 145ـ144 : 1376خميني، 
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 عـلم چـندان كـه بيشتر خواني         چون عمل در تو نيست ناداني
 ـشمند         چــارپـاي بـر او كـتابي چـندنـه مـحقق بــود نـه دان

 آن تهي عقل را چه علم و خبر         كـه بـر او هـيزم است يـا دفتر
 :گويد و مولوي مي

 علم چون بر دل زند ياري شود         علم چون بر گل زند باري شود
 گـفت ايــزد يــحمل اســفاره         بــار بــاشد علم كان نبود زهو

 )212: 1ج : 1373ولوي م(
 :اند در دنياي جديد علوم به لحاظ ارتباط با عمل دو گونه

علومي كه موضوع آنها طبيعت مادي و روش آنها تجربي و متكـي بـر مـشاهده و آزمـون      )  الف
اند، مانند فيزيك كاربردي، شيمي كاربردي، روان كاوي، طب و علـوم              است، علوم عملي و كاربردي    

 ...پزشكي و
ير علوم كه روش آنها معموالً تجربي نيست يا صـرفاً نمـي تواننـد متكـي بـر مـشاهده و            سا) ب

شـوند و     آزمون باشند و در مورد طبيعت مادي نيز نيستند، علوم نظري و غير كاربردي محسوب مي               
در دوران مـا، غالـب      .  آموزش و كالسـي اسـت      –با عمل فاصله دارند و تنها آنها نيز ارزشي نظري           

ي در اين گروه دوم قرار دارد، يعني اوالً ارزش آنها نظري صرف است و ثانياً ارتباطي بـا                   انسانعلوم  
كـه صـاحب اراده و اختيـار اسـت،     ) انـسان يعني (از اين رو از موضوع خود . عمل و كاربرد ندارند 

 .گيرند يعني با كنش و شدن معنا مي يابد فاصله مي
 است، لذا علوم  – به معناي فناورانة آن      –ء به عمل    عالوه از آنجايي كه اساس ارزشمندي اتكا         به

)  پژوهـشي  –آموزشـي   (گروه دوم غالباً علومي هـستند كـه بيـشتر سـرگرمي آكادميـك و كالسـي                  
ي در عـصر    انـسان و اين امور نيز از مشكالت اساسي علـوم          . شوند، نه دانش و معرفت      محسوب مي 

ي شده است و از موضوع خودش بريـده         مدرن است، كه تبديل به سرگرمي هاي آموزشي و پژوهش         
نستن را چه به عنـوان سـرگرمي   اچه نمي توان صرف آگاهي يا د. و جداست، بنابراين رسالتي ندارد   

نستن معلومات و داده هاي معرفتي و انباشت ذهنـي آنهـا، صـاحب     او دل مشغولي و چه به عنوان د       
لتي محسوب نمي شود، چه بدون علم       ستن رسالتي ندارد و رسا    انستن به ما هو د    اند. نستارسالت د 

 . و دانش به آگاهي است و از همين روي رسالتش در خودش يعني در علم بودنش نيست
 مبتني بر مشاهده و آزمـون و روش اسـتقرايي نيـز            - به اصطالح عملي و كاربردي       –حتي علوم   

كـه نمونـه آن     انـد     چون رسالتي را بر نمي تابند جز خودشان، بـه دردسـرهاي بزرگـي منجـر شـده                 
 در لوس   2هاي گروه رابرت او پنهايمر      است كه به صورت برجسته و آشكار در تالش        » علمآلودگي  «

                                                 
2. Robert oppenheimer 



 10علوم انساني و رسالت انسان    

 براي ساخت بمب اتم و انفجار اتمي يا در نامـه آلبـرت اينـشتين بـه روزولـت رئـيس                      – 3آالموس
 :نويسد او در اين نامه مي. الت متحده ديده مي شوداجمهور وقت اي

كه به صـورت  ) Leos zilard(و لئو زيالرد ) Enrico Fermi(فرمي . 1رهاي اخير بعضي از كا« 
م ونويس به نظر من رسيده است سبب شده است كه بتوانم پيش بيني كـنم كـه عنـصر اورانيـ                     دست
 ).23ـ24: 1366توسلي فريد، (» .تواند به يك منبع مهم انرژي تبديل شود مي

تواند تمـام بنـدر را بـا     يك بمب از اين نوع اگر در بندري منفجر شود، مي «: افزايد و در ادامه مي   
 ) 24: همان (» .مناطق اطراف آن از بين ببرد

علوم « به سرمايه و سرمايه داري است،        – ويژه در قالبي ايدئولوژيك       نمونه ديگر خدمت علم، به    
آمدنـد و آنچـه كـه امكـان         يكسره به صورت كاالئي در خـدمت سـرمايه در         ] جهاني[پس از جنگ    

كاربرد داشت و سود آور بود باقي ماند تا به مانند گاواني مزارع تكزاس فربه شود، امـا آنچـه فقـط                      
 ). 36:همان (.... بود خشكيد[!] تحقيق خشك 

 
 ي انسان به عنوان موضوع علوم انسانويژگي اساسي 

نـايي ادراك و فهـم يعنـي دارابـودن           در چيست؟ آيا صرفاً در برخـورداري از توا         انسانيت  انسان
 را برخورداري   انسانيت  انساناگر اساس   .  چيز ديگري است   انسانيت  انساننيروي ناطقه است، يا نه      

داد، چه تفاوتي ميـان       تشكيل مي ... ، يا ابزار سازي و    )نطق(از يك استعداد فطري به نام عقل و خرد          
هـا و     ا گرفتـه تـا دزدان و قاچاقچيـان و آدم كـش            انواع آدميان از جبـاران و مـستبدان و ديكتاتورهـ          

راستي وجود تفاوت ميان دوگونه       آيا به . وجود داشت ... مظلومان و حكيمان و مصلحان و پيامبران و       
تواند مـا را در      شود، نمي   معرفي مي » شر«يا  » بد«و  » نيك«يا  » خوب«ها كه با و واژه ساده         انسانكلي  

 تابد ياري نمايد؟  يت او را بر ميانسانخصيت و  كه شانساندرك ويژگي مهم 
از عقـل و ادراك گرفتـه تـا          (انـسان از اين رو به اختصار مي توان گفت، آنچه ماحصل فطـرت             

از ايـن   . اسـت » انسانشدن  «شود    ي مي انسان،  انساناست و با آن همه چيز       ) ...احساس و عواطف و   
 موجـودي  – ـ اعم از نبـات، حيـوان و ملـك      برخالف تمام موجوداتانساننظر شايد بتوان گفت 

او؛ كـه بـود و نبـود در        » بود و نبود  «اوست نه   » شدن«يت او   انسانمعيار  . است» بودني«و نه   » شدني«
 . مورد تمام پديدارها مطرح است و همه آن دو را دارند

 نـسان اكنـد و لـذا    سازد و هم تعريف مي يتش را هم ميانسان، شخصيت او و لذا  »يتانسانشدن  «
اراده آگـاهي اسـت   «: به تعبير شـريعتي » او«يعني » شدن«و » بشود «تواند  تنها موجودي است كه مي   

                                                 
3. Los Alamos 
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داراي قدرت انتخاب و آفرينندگي و ساختن سرنوشـت خـويش و در عـين حـال در برابـر هـستي          
 ). 396: 1361 شريعتي،(» .مسئول

هـر لحظـه هـست بـه آنچـه            از آنچـه در      – يعني حركت او از نقص به سوي كمال          انسانشدن  
 يعني حركت از نقص به كمال در        –اين شدن   . يعني شايستگي شدنش را دارد    . شايسته است  بشود   

مسير شايستگي يعني حركت بر مبناي فطرت و خصوصيات ذاتي اش كـه در زبـان قـرآن از آن بـه                   
ان ابـراهيم كـان امـه       «و يا    ) 31سوره حج،آيه   (» حنفاء غير مشركين به      « ؛حنيفيت تعبير شده است   

 در مـسير فطـرت و خـصوصيات         انـسان پس حنيفيت شـدن     ). 120سوره نحل،آيه (» ...قانتا هللا حنيفا  
به غير آزاد كند، فطرت او آهنگ رفتن        » رنگ تعلق «اما اگر خود را از      «: ذاتي و حقيقي خويش است    

است، حنيفيت  » حنيفيت«ساز مي كند، رفتن به سوي رب خويش، رفتني از سر ميل و رغبت و اين                 
در ) ع(امام پـنجم    ). 10: 1368باقري،(فطرتي كه بر پا و استوار و رغب است          . ناظر به فطرت است   

 :مورد حنيفيت مي فرمايد
 ).   12: 2 ج1365كليني، (» .الحنيفيه من الفطره التي فطر الناس عليها ال تبديل لخلق اهللا«

نمودن «و  » بودن صرف «و نه   » شدن« موجودات داراي ويژگي      بر خالف همه   انسان اگر   ،بنابراين
است و اين شدن ريشه در فطرت و وجود حقيقـي او دارد، پـس دانـش و معرفتـي كـه بـه                  » صرف

اينجاسـت كـه دانـش      . پردازد نيز بايد دانشي باشد با توجه بـه ايـن ويژگـي              مطالعه و بررسي او مي    
 . انسانين ويژگي را تحقق بخشد يعني شدن گردد؛ زيرا چه بايد ا ي رسالت پذير ميانسان
 

 ي انسانرسالت علوم 
ت و  ااعم از فلـسفه و كـالم و الهيـ         ( به طور كلي     –ي  انسانطور كه بيان شد، موضوع علوم         همان

امـا نـه   .  اسـت  انـسان  –) ، همه و همـه ...روان شناسي و مردم شناسي و علوم سياسي و اجتماعي و   
يـا  » شـدن « به عنوان انسانتر از آن   تر و مهم    تر، بنياني    نمود، بلكه اساسي    صرفاً به عنوان بود و     انسان
ي كه از خصوصيت اختياري و آگاهانه شدن در مسير زندگاني خويش برخوردار است، بـدين                انسان

: كنـد كـه آن        گونه كه شريعتي در مورد تاريخ مطرح مـي          ، علم شدن اوست و همان     انسانمعنا، علم   
شـريعتي،  (» . اسـت   انـسان فـرد   » شـدن «علم  » بيوگرافي« است، آن چنان كه       انساننوع  » شدن«علم  «

ي، علـوم   انـسان يعنـي تمـام علـوم       . ي سـرايت دارد   انسان، چنين برداشتي به تمام علوم       )401 :1361
 انـسان  هستند و لذا داراي رسالت هستند و رسالت آنها سـاختن   – آن گونه كه بايد      – انسان» شدن«
از اين رو اين علـوم، خـواه نظـري باشـند؛            .  بعد فردي و جمعي، در بعد مادي و معنوي است           در –

 – به تعبير فارابي     – و از مقوله حكمت عملي يا مدني         – غير نظري    –نظير الهيئت و فلسفه و خواه       
 اوالً  – برخالف ارسـطو     –اين است كه در نگاه حكيمي چون فارابي         . ي دارند انسانرسالت عملي و    
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، علوم را فضايل مي دانـد و آنهـا را بـه             تحصيل السعاده او، براي مثال، در كتاب      . لم فضيلت است  ع
» العمليـه ] الفـضائل [الفضائل النظريه و الفضائل الفكريه و الفضائل الخلقيه و الصناعات           «چهار گروه   

الفضيله هـو الخيـر     «: در نگاه او فضيلت نيز مفهومي روشن دارد       . تقسيم مي كند  ) 25: 1995فارابي،(
 .)101 :1971فارابي، (» الذي يراد لنفسه ال شيء آخر غيره

همـان  (» هيئت هاي طبيعي و استعدادهايي كه در وجود آدمي گرايش به صفات نيك دارند             «و يا   
 اعم از فضائل و علوم عملي و سه دسته ديگر از علوم و فضائل كه         –است و همه اين فضائل       ) 32:

كيف يكون الفضائل النظريه و الفضائل      «: اس و علت و سبب فضايل و علوم عملي هستند         بنيان و اس  
 ) 96: همان (» سبباً و مبدئاً لكون الفضائل العمليه] و الخلقيه[الفكريه 

 نيز در نگاه او رسالتي چونـان علـوم عملـي و حكمـت     –طور كلي   به–، حكمت نظري    بنابراين
و اگر چنين رسالتي نداشته باشد باطل و بيهوده و          . لم و رفتار است   عملي دارد و لذا مبدأ و اساس ع       

 :نويسد او مي. صاحب آن دانش نيز فيلسوف باطل و فيلسوف بهرج است نه فيلسوف حق
 ما و    ملة  التي بحسب  ضلةو البهرج هو الذي يتعلم العلوم النظريه و لم يرد و لم يعود االفعال الفا              «

و ) 96ــ 97: 1995فـارابي،   (» ...المشهور، بل كان تابعـاً لهـواه و شـهواته         ال االفعال الجميله التي في      
 و خص علـي النظريـة او        الفلسفةالفيلسوف الباطل فهو الذي لم يشعر بعد بالغرض الذي له التمست            

فيلسوف بهرج، دانشمندي اسـت كـه علـوم و          : يعني) 96:همان  (» .علي جزء من اجزاء النظرية فقط     
ا آموخته است، اما دانش او ثمره عملي ندارد و به افعال فاضله بر مبنـاي ديـن و                   هاي نظري ر    دانش

توجه ندارد، بلكه پيـرو هـواي نفـسانيات و شـهوات خـويش              ) عرفي و عقلي  (افعال جميله مشهور    
 . است

فيلسوف باطل، دانشمندي است كه در يادگيري و آموزش و پژوهش علوم، تنها به علوم نظـري                 
و حكمت عملي را كه غرض و غايت اصلي فلـسفه و دانـش اسـت درك نكـرده          بسنده كرده است    

 ). به فراموشي سپرده است(است 
 چون برخي از آثار ديگرش رسالت اصلي علـم و دانـش را       تحصيل السعاده عالوه او در كتاب       به

 : در دنيا و آخرت مي داندانسانبه طور كلي متوجه سعادت 
همـان  (» .ي الحياه االولي و السعاده الفصوي في الحيـاه االخـري          حصلت لهم بها السعاده الدنيا ف     «

:25   .( 
 اعـم از نظـري يـا        – در نگرش بسياري از حكيمان و دانشمندان مسلمان، علم و دانش             ،بنابراين

 در درون مدينـه و جامعـه اسـت و           انـسان  داراي رسالتي خطير و سنگين است و آن شدن           –عملي  
گرش، بنيان گذار فلسفه اسالمي ابونصر فارابي است كه حكمت نظري           نمونه برجسته صاحب اين ن    

حكيمي نيست كـه حكمـت نظـري را بـراي           «: چه او .  است  انساناش نيز معطوف به رسالت شدن       
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حكمت نظري او معطوف به مدينه فاضله و تحصيل         . بخواهد] آگاهي؛ چون ارسطو  [حكمت نظري   
 .)16ـ17: 1384ماليري، (اب نام كتابش رعايت مي كند او اين نكته را حتي در انتخ. سعادت است

: 1376امام خميني،   (اند براي رسيدن به مقصد        امام خميني نيز قائل است كه علوم ابزارند، وسيله        
 بـه مقـصد و بازداشـتن از مانـدن           انـسان ، يعني داراي رسالت هستند و رسالت آنها رسـاندن           )144

 است، همان رسالت پيامبران الهي       انسانكه موضوع آنها    اني  انسپس رسالت علوم    . درحجاب هاست 
: همـان ...(ها بيرون بكشند و به نور برسانند اند كه ما را از اين ظلمت       همه انبياء هم آمده   «: است، زيرا 

145.( 
 است و لـذا رسـالتي        انساني، علومي هستند كه موضوع آنها شدن        انسان علوم و معارف     ،بنابراين

  است و اگر اين رسالت را   – در فرديت يا جمعيتش      – و تهذيب او     انسانند و آن ساختن     عظيم دار 
انـد و دانـش بـدون موضـوع دانـش             اند و بدان پي نبرده      نشناسند و ندانند، موضوع خود را نشناخته      

نيست؛ يا دانشي كه از موضوع خود دريافت صحيحي نداشته باشد، ديگر دانش نيست؛ ايـن اسـت                  
اي شـدن،   ي دچار مشكالتي چون آلودگي، حرفهانسانهاي   امروز اغلب علوم و پژوهشكه در دنياي 

يا تبديل به سرگرمي هاي دانشگاهي و كالسيك گشتن و يا در خـدمت زور و زر و تزويـر و نظـام       
ابعـاد   «4اند و به بيان اروين شارگاف       هاي مادي خود كامه در آمدن، شده        جبار سرمايه داري و قدرت    

و ازنـوآوري هـاي اساسـي مبتنـي بـر           ) 92: 1366توسلي، فريد،   (» .اند  د را از دست داده    ي خو انسان
 . اند است، بازمانده) 84 :همان(» اصيل ترين خصلت علوم« كه انسانرهايي 

 
 گيري  نتيجه

آنهاسـت كـه در     » موضـوع «عاد و هدف علوم و معارف،       ترين مسئله براي شناخت مسائل، اب       مهم
هـم در   » موضوع«. ، يا محور اساسي و اصلي هر دانشي است        »عليها البرهان «ي حكيمان ما    نگاه برخ 

هـم مـي    » موضـوع «. تعيين روش علم نقشي اساسي دارد و هم در تشخيص و بررسي مسائل علـم              
تواند به تعيين هدف علم مبادرت نمايد و هم جهت گيري آن را به نمايش گـذارد، امـا مهـم تـر از                  

» رسـالت «صحيح موضوع است كه مي تواند براي علم بـه طراحـي و ترسـيم و بيـان                   همه شناخت   
 . بپردازد و لذا براي دانشمندان و پژوهشگران آن علم تعهد و مسئوليت بيافريند

است، ترديدي نيست، اما مشكل اساسي كه باعث ناتواني         » انسان«ي  انساندر اينكه موضوع علوم     
 چـون علـوم     –ي  انـسان اه او شده است، اين است كه امروزه در علـوم             و ر  انساناين علوم در تبيين     

ترين بعد موضوع ايـن علـوم         موضوع تكيه مي شود و مهم     » نمود و بود  « بر ابعاد    –طبيعي و تجربي    
 بـه   انـسان » شـدن « متمايز مي سـازد، يعنـي بعـد          – همة علوم ديگر     –كه او را از ساير موضوعات       

                                                 
4. Ervin Shargaff  
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ي خويش را از دست داده و لذا گـاه تبـديل            انساني، ابعاد   انسانا علوم   لذ. فراموشي سپرده شده است   
 . اند و اين مشكلي اساسي است هاي دانشگاهي شده هاي فريبنده و گاه سرگرمي به ايدئولوژي

»  انـسان «ي، بازگـشت بـه درك حقيقـي موضـوع     انسانراه حل اين مشكل اساسي و بحران علوم   
 در نظـر بگيـرد و بـا درك          –ـ از نقص به كمـال       » شدني«جودي   را مو  انساناست، كه بر اساس آن      

را بـر عهـده گيرنـد و لـذا از           » ساختن«يعني  » شدن«حركت حنيفانه او بر طبق فطرتش رسالت اين         
 انـسان حالت نظري صرف خارج شده ارزش علمي و بعد عملي بخود گيرند و مبدئي بـراي شـدن                   

ز وضعيت فالكت بار امروزي در جهان به طور كلي و نيـز در              ي ا انسانگردند و اين راه رهايي علوم       
 :در غير اين صورت به بيان برشت.  است ايرآن
هر پيشرفت قدمي است كه علوم را از بشريت دور مي كنـد و گـرداب ميـان علـوم و بـشريت                «

روزي چنــان وســيع خواهــد شــد كــه بــا هــر پيــروزي جديــد علــوم، فريــاد و وحــشتي از مــردم  
 »   .ستبرخواهدخوا
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 ي چه نوع علمي است؟انسانعلم خوب در علوم 
 پرسشي درست يا غلط

 
 ∗دكتر فرهاد خرمائي

 چكيده
تـرين ايـن      يكـي از مهـم    . ي در عصر كنوني با چالش هاي فراواني روبروشـده اسـت           انسانعلوم  

ي به انجام   انسان است كه از روش شناسي هر رويكردي كه پژوهش در حوزه ي علوم                چالش ها آن  
شي به دست خواهد آمد كه ممكن است  با دانش حاصل از روش شناسي رويكردي ديگر                 رسد، دان 

باور رايج اين است كه تاكنون سه رويكرد يـا پـارادايم اثبـاتي، تفـسيري و انتقـادي                   .  متناسب نباشد 
هايي مدون براي ورود به واقعيت هـاي موجـود در علـوم               عرضه شده است كه هر يك داراي شيوه       

از نظر پارادايم اثباتي دانشي خوب است كـه بـه طريـق             . دانش در اين زمينه هستند    ي و كسب    انسان
انديشه هاي شخـصي اسـت        حقايق تجربي جداي از   . تجربي وآنچه قابل مشاهده است به دست آيد       

ها را داشته     انساناين دانش بايد ظرفيت مبادله شدن بين        . آيد  كه با كمك ابزارهاي دقيق به دست مي       
از نظر پارادايم تفسيري دانشي خوب      . ثباتي، علمي عام، تعميم پذير و جبر گرايانه است        علم ا . باشد

در  ايـن    . دسـت آيـد     هاي ديگر بـه     انساناست كه از طريق مشاركت صميمي و همدالنه و تعامل با            
 است كه دنياي اجتماعي خويش را تفسير مـي كنـد و بـه زنـدگي خـود معنـي                      انسانرويكرد، اين   

علـم  . هـا دارد  ها اساس دانش است و اين دانش ريشه در ارزش   انسانهاي معنايي      نظام فهم. دهد  مي
اما پارادايم انتقادي علمي را خوب مـي        . تفسيري، علمي خاص، نسبي گرا و كمتر قابل تعميم است         

 را تجهيز كند و به او بگويد كه چه حقايقي مهم هستند و كدام مهـم نيـستند و كجـا                      انسانداند كه   
 .علم انتقادي سياست محور و ارزش مدار است. به دنبال اين حقايق گشتبايد 

هر يك از اين رويكردها ريشه در باورهاي فلسفي دارند كه ممكن است ايـن باورهـا، سـنخيت                   
پس اين پرسش همچنان باقي خواهد بود كـه آيـا           . كمتري با باورهاي اعتقادي اسالمي داشته باشند      

صور شد كه تناسب بيشتري با باورهاي اسالمي داشته باشد؟ بر اسـاس             مي توان پارادايم چهارمي مت    
مباحث مطرح شده در اين مقاله حتي اگر پارادايم ديگري تدوين شود، اين شك هنوز باقي خواهـد             
بود كه آيا آنچه با استفاده از روش شناسي برگرفته ازاين پارادايم به دست مي آيد، مي تواند مطلقـاً                    

                                                 
  استاديار دانشگاه شيراز.∗



ظر مي رسد اگر توسعه بر پايه دانش و دانايي محور عمل باشد، هر دانشي كه بـا                  صحيح باشد؟ به ن   
 نمي  بنابراين،. هاي متفاوت به دست آيد، در كاربرد داراي اهميت خواهد بود           شناسي كاربست روش 

اگر دانـش و علـم      . ي را از پيكره دانش جهاني منفك ساخت       انسانتوان پيكره دانش در قلمرو علوم       
انديشمند به كارگيرنده اين ابزار است، پس محور اصلي، تعهد، مـسئوليت               انسانعمل است و    ابزار  

 .از اين اصل مهم نبايد غفلت شود. پذيري و تقواي به كار گيرنده دانش خواهد بود
 .ي، رويكرد اثباتي، رويكرد تفسيري، رويكرد انتقاديانسان علوم :واژگان كليدي

 
 مقدمه . 1

ها و زايش رشته هاي نوين علم بشري،اين موضوع پذيرفتـه شـد كـه                 انسانفكر  در روند تحول    
ي به عنـوان علـم پذيرفتـه شـد،اين          انسانوقتي علوم   . تواند با علم مطالعه شود       و روابط او مي    انسان

انديـشمندان بـه علـوم        مسئله مطرح گرديد كه آيا اين علم به سايرعلوم شباهت دارد يا خير؟ برخي             
شناسي حاكم بر آن توجه كرده و روش شناسي پذيرفته شده دراين علـوم را بـراي                 طبيعي و روش    

اسـتدالل ايـن گـروه آن بـود كـه چـون             . ي پذيرفتنـد  انـسان كسب معرفت و دانش در قلمرو علـوم         
ي بايـد همـان     انـسان  علوم   ،بنابراين. مشروعيت علوم طبيعي به روش شناسي علمي آن وابسته است         

. انديشمندان اين استدالل را منطقي و قابل پذيرش تـشخيص دادنـد             سياري از ب. روش را دنبال نمايد   
اول اينكه نسبت به معني علم در علوم طبيعـي هنـوز            . اما اين استدالل اشكاالتي نيز به همراه داشت       

 و كيفيت وجودي او از موضوعات مورد مطالعه در انسانبحث و جدل وجود داشت وعالوه بر اين      
تـر،   ، صاحب تفكر و داراي قدرت يادگيري و از همـه مهـم            انسانبه  . ت ديده شد  علوم طبيعي متفاو  

از نظـر ايـن گـروه، ويژگـي         . آگاهي نسبت به خويشتن توجه شد كه داراي انگيزه و استدالل است           
 به اين معني است كه براي مطالعه او بايـد علمـي خـاص وجـود داشـته                   انسانهاي منحصر به فرد     

 .باشد

تـوان پاسـخ      ي چگونـه مـي    انـسان ه چيستي علم و يافته هاي پژوهشي در علوم          ا اين توصيف ب   ب
گفت؟ پاسخ به اين پرسش ساده نيست واين دشواري به اين معني هم نيست كه بـراي آن پاسـخي                    

ي و اجتماعي ازديدگاه هـاي      انسانوچود ندارد، بلكه به اين معني است كه پژوهشگران قلمرو علوم            
سته و بر اساس زير بناهاي فكري و فلسفي خويش به اين پرسش پاسـخ             مختلف به اين مسئله نگري    

 ي چه نوع علمي است؟انسانولي پرسش دشوارتر اين است كه علم خوب در علوم . اند گفته
ي، انسانشود، عالوه برايجاد ساختارذهني در قلمرو علوم          هايي كه در اين مقاله مطرح مي         ديدگاه

هـاي    كه پيش فرض هـا و نظريـه هـاي انتزاعـي چگونـه بـه روش                به اين پرسش پاسخ خواهد داد       
شود بـه شناسـائي      ها استنباط مي   اصولي كه از اين ديدگاه    . شوند ي پيوند زده مي   انسانپژوهشي علوم   



باور رايج اين است كه تاكنون سـه        . ي نيز كمك خواهد كرد    انسانهاي تحقيق در حوزه علوم       ويژگي
كه هـر يـك   ) 45: 1997، 4نيومن(عرضه شده است  3و انتقادي 2ري تفسي،1اتيبپارادايم يا رويكرد اث

ي و كسب دانـش در ايـن        انسانهايي مدون براي ورود به واقعيت هاي موجود در علوم             داراي شيوه 
 تا پايان اين مقاله بر اساس اين سه رويكرد همواره اين پرسش مطرح خواهد               بنابراين،. زمينه هستند 

 ؟ي علم چيست و علم خوب كدام استانسانكه در علوم بود 
 

 رويكرد اثباتي. 2
تـسلط  . ي است انساندر ميان رويكردهاي موجود،اثبات گرايي رايج ترين ديدگاه در قلمروعلوم           

انديشمندان تنها ديدگاه اثباتي      اي است كه بسياري از     هاي علوم مختلف به گونه     اين ديدگاه در حوزه   
بدين جهت اسـت كـه افـراد از    ). 25: 1975، 5براي مثال كيت و يوري( قبول دارند   را به عنوان علم   

اثبات گرايي بر اساس فلسفه حاكم بر اوايل قرن نـوزدهم و            . وجود ديدگاه هاي ديگر آگاهي ندارند     
ديـدگاه اثبـات    . اسـتوار گرديـد   ) 1798ـ  1857(انديشمنداني مانند اگوست كنت        بر اساس نظريات  

ي بايد  انسان است كه تنها يك منطق علمي وجود دارد، لذا هم علوم طبيعي و هم علوم                 گرايي معتقد 
ي نيـز بايـد داراي      انـسان اثبات گرايي بر اين عقيده است كه علـوم          . از اين منطق علمي پيروي كنند     

 باشد، بـدين منظـور كـه        انسانروشي نظام مند براي تركيب منطق قياس با مشاهدات دقيق از رفتار             
.  كـشف شـود    انـسان ه اي از قوانين علّي احتمالي براي پيش بينـي الگوهـاي كلـي فعاليـت                 مجموع

بيـشترين تـأثير را در    6د اثبات گرايي وجود دارد، اما اثبات گرايي منطقيرمكاتب متعددي در رويك
 ).7،1983فليپس( اين ميان داشته است

مورد چگونگي كاركرد جهان به گونه اي       ر رويكرد اثباتي هدف از پژوهش، يادگيري بيشتر در          د
دراين رويكرد، از دانـش بـه منظـور         .  بتواند وقايع را پيش بيني، كنترل و تبيين نمايد         انساناست كه   

هاي تازه و پيش بيني اين موضوع كه چه چيزي بـه وقـوع خواهـد                  ي و كشف راه   انسانتعبير روابط   
ي مـشابه يكـديگر هـستند و در         انـسان زيكـي و    در اين ديدگاه واقعيت في    . پيوست، استفاده مي شود   

پس از نظر اين رويكرد واقعيـت       . اي است كه مي تواند كشف شود        برگيرنده نظم ازپيش تعيين شده    
ي انـسان ي نيز داراي نظم است، اگر اين پيش فرض وجود نداشته باشد، پيش بينـي در مـسائل                   انسان

                                                 
١. Positivism 
٢. Interpretive 
٣. Critical 
۴. Neuman 
۵. Keat and Urry 
١. Logical positivism 
٢. Phillips 



نظـم و قـوانين حـاكم بـر         .  نخواهد داشـت   غير ممكن خواهد بود و تبيين و كنترل وقايع هم معني          
هـايي    ، از طريق مطالعه بخش    بنابراين. ي و اجتماعي در طول زمان تغيير نمي كند        انسانواقعيت هاي   

 ).46: 1997نيومن، ( ترسيم نمود انسانتوان تصويري كلي از  از واقعيت وپيوند آنها به يكديگر مي
ذت طلب و به دنبال عالئـق خـود اسـت و رفتـاراو               موجودي منطقي، ل   انسانر رويكرد اثباتي    د

پـس بـا    .تواند تأثير يكساني بر اغلب افراد داشته باشـد     بيشتر تحت تأثير عوامل بيروني است كه مي       
تـوان   افتـد بـه دانـشي مـي      به جاي اتكا به آنچه در درون وي اتفاق مـي  انسانمشاهده رفتار بيروني    

 افراد ديگر در بسياري از موقعيت ها قابل تعميم است و بـدين              دست يافت كه براي گروه كثيري از      
ايـن دانـش بـر اسـاس قـوانين علّـي            .  را پيش بيني، تبيين و مهار كرد       انسانصورت مي توان رفتار     

 درصد اطمينـان    95احتمالي است كه فرض را بر اين قرار مي دهد كه تحت وضعيت خاص مثالً با                 
 . اين رفتار به وقوع خواهد پيوست

اين بدان  . كند  علم اثباتي به دنبال قوانين عام و جهان شمول است واز رويكرد قياسي استفاده مي              
هاي كلـي تـر، كـار          انديشه  معني است كه پژوهشگر با انتزاع و تجريد و با پذيرش قوانين عام تر يا              

سير اثبـات   مـ . كند و به طور منطقي تعميم هاي سطح پايين تر را قياس مـي نمايـد                 خود را آغاز مي   
در ايـن روش قـوانين علّـي و حقـايق     . گرايي از تجريد و كليت به عينيت و مصداق روي مي آورد       

د اثبات گرايـي معتقـ    . شود   به وسيله منطق به يكديگر مرتبط مي       انسانمشاهده شده در مورد زندگي      
انين رياضـي   هاي مربوط به آن همچون قـو        ي و اجتماعي و نظريه    انساناست كه روزي قوانين علوم      

ي خوش بين است و معتقد است       انسانگرايي به آينده علوم       به بيان ديگر اثبات   . نظام مند خواهد شد   
ي هم ماننـد علـوم طبيعـي و نظـام هـاي حـاكم بـر آن                  انسانكه روزي نظريه هاي موجود در علوم        

 خواهنـد   اين قوانين داراي محورها، داليل، صغري، كبري ها و قـضيه هـايي            . مستحكم خواهند شد  
 و  انـسان پس قوانين حاكم بر     . انديشمندان برخوردار خواهند شد     بود كه از اتفاق نظر زيادي در بين       

رفتار او بايد به طور جهان شمول معتبر باشد و درتمامي زمان هـا و فرهنـگ هـاي مختلـف قابـل                        
 .تعميم باشد

 تفكـر اثبـات   حال پرسش اصلي اين است كه در اين رويكرد چه علمي درست يا غلـط اسـت؟            
گرايانه در قرون وسطي يا به عبارتي عصر روشنگري در غرب شـكل  گرفـت و در برگيرنـده ايـن          

اين بدان  . ردم مي توانند درست را ازنادرست با به كارگيري استدالل تشخيص دهند           اور است كه م   ب
و همچنان كـه دانـش   معني است كه بشر مي تواند با استفاده از استدالل و كشف حقيقت رشد يابد            

اين خوش بيني و باور در مورد رشد دانـش نقـشي            .  رشد مي كند، پيشرفت او نيز تحقق يابد        انسان
مؤثر در تشخيص درست از نادرست ايفا مي كند، به عبارتي هر چـه دانـش بـشر رشـد مـي يابـد،                        

 .قدرت تشخيص او براي تفكيك درست از نادرست فزوني مي يابد



اول، : ي اسـت    انـسان سه ويژگي معيار درستي يك تبيين از واقعيـت هـاي            در علم اثبات گرايي     
اي منطقي، مقابل يا مخالف آن وجود نداشته باشد، به بيان ديگر نتوان آنها را بـه طـور                     انديشه  اينكه  

دوم اينكه، اين تبيين با حقايق مشاهده شده همخواني داشته باشد و سوم اينكـه،               . منطقي مردود كرد  
يعني ديگران در زمان ها و وضعيتي ديگر بتوانند اين كار را تكرار نمايند و همـان                 . باشدتكرارپذير  

 هـاي   تبـين نيز كمك خواهد كرد كه به       » 8اصل بي طرفي علمي   «در اين زمينه    . نتايج را مشاهده كنند   
ق مي تواند به تشخيص درسـت از نادرسـت مـدد رسـاند              پس منط . ه شود مقابل و مخالف نيز توج    

 ).48: 1998نيومن، (
تجربياتي كه به كمـك     . ي به دست آيد   گاه اثبات گرايانه علمي خوب است كه از طريق تجرب         از ن 

اگـر افـراد در مـورد       . انديشه هاي شخـصي حاصـل شـده اسـت           ابزارهاي دقيق و به دور از دخالت      
ابزارها يـا مـشاهده هـاي    چيستي حقايق اتفاق نظر ندارند، اين موضوع ناشي از استفاده نامناسب از   

 است كه دانش حاصل از حواس در مـورد واقعيـت هـاي               اثبات گرايي بر آن   . ناكافي و ناقص است   
انديـشه    هايي مانند شهود و احـساس اسـت و ايـن موضـوع بـين                تر از ساير دانش     قابل مشاهده مهم  

ارزش «ارزش يا علـم     علم اثبات گرايانه جدا از      . كند  درست و نادرست مرز جداكننده اي ترسيم مي       
اثبات گرايان تمايل به بحث از علمي دارند كه در برگيرنده دقيـق منطـق، اسـتدالل و                  . است» نابسته

از منظـر   . هـاي شخـصي تفـاوت دارد        مشاهده نظام دار است و با تعصبات، سـوگيري هـا و ارزش            
عـضوي از اعـضاي     پژوهشي يك پژوهشگر بايد اين هنجارها را پذيرفته و دروني نمايد تـا بتوانـد                

 .انديشمندان به شمار آيد جامعه
 

 رويكرد تفسيري. 3
ي و  انساناند، علوم     انديشمندان در مورد علم تفسيري ديدگاه هايي مطرح كرده          هرچند بسياري از  

اوبه عنوان يك جامعه شـناس      . ربط داد ) 1864ـ  1920( اجتماعي تفسيري را مي توان به ماكس وبر       
 بايد عمل يـا كـنش اجتمـاعي او را بررسـي كـرد و بـر كـنش                    انسانالعه  اعتقاد داشت كه براي مط    

انديشه او مبتني بر درك و فهم همدالنه بـود و بـه               .اجتماعي معني دار و هدف دار وي تأكيد داشت        
ها چه احساس دروني دارند و چگونه معنا را خلـق مـي كننـد و                  انساناين موضوع توجه داشت كه      
بـه طـور    .  شخصي خويش را براي درك و فهم يكديگر به كار مي برند            چگونه داليل يا انگيزه هاي    

هـاي ديگـر از طريـق         انـسان  بـا    انسانكلي رويكرد تفسيري عبارت است از تحليل كنش معني دار           
ها در موقعيت طبيعي آنها است، منظور از اين بيان آن بـوده كـه                 انسانمشاهده جزء به جزء مستقيم      

                                                 
١. Impartial rule 



از . عي خود را چگونه خلق مي كنند و چگونه آن را ابقـاء مـي نماينـد                گفته شود، مردم دنياي اجتما    
 .»پذير است، اما تنها از طريق غير مستقيم هاي ديگر امكان انساندستيابي به «) 9: 1980(9نظر فليچر

ي و اجتماعي بايـد بـه جـاي رفتارهـاي قابـل             انسانانديشمندان علوم     رويكرد تفسيري مي گويد،   
كـنش اجتمـاعي آن كنـشي اسـت كـه           . عني دار اجتماعي او را مطالعه كننـد       ، كنش م  انسانمشاهده  

ها از طريق آن معناي شخصي و ذهني را به همديگرو البته با قـصد و نيـت قبلـي منتقـل مـي        انسان
انواع ديگر موجودات اين توانايي ندارند كه بتوانند استدالل نموده و برنامه ريزي و طراحـي                . سازند

 ي بايد آنانسانانديشمندان علوم   ،بنابراين.  رفتار ديگران و معناي آن نقشه بكشندنمايند و براي فهم

ي و اجتمـاعي بايـد   انـسان  منحصر به فرد اسـت، پژوهـشگرعلوم   انسانچيزي را مطالعه كنند كه در     
داليل ساخته شده به وسيله كنشگر و نيز زمينه  اجتماعي را كه اين كـنش در آن بـه وقـوع پيوسـته         

براي مثال به هم زدن پلك چشم، رفتاري است كـه بـه نـدرت كـنش اجتمـاعي                   .  مطالعه كند  است،
صـورت     كه به  گاه  آنشود، در حالي كه همين عمل مي تواند كنش اجتماعي باشد              هدفمند ناميده مي  

اي   توانـد معنـاي ويـژه        يك حركت خاص در موقعيتي خاص مـي        ،بنابراين. آيد  چشمك زدن در مي   
 .داشته باشد

پذيري از معاني به وجود       هاي انعطاف   ها از طريق تعامل اجتماعي نظام       انساناز نظر اين رويكرد،     
كنند و تجربه هاي زندگي خود را مـي   آورند و از اين طريق دنياي اجتماعي خويش را تفسير مي         مي

هاي ديگر   انساندست    هاي معاني مورد استفاده به      ي فهم نظام  انسانهدف از پژوهش در علوم      . فهمند
 الگودار و منظم است، اما اين نظـم ناشـي           انساندر اين رويكرد رفتار     . در فعاليت هاي روزانه است    

ايـن الگوهـا از طريـق    . چنان كه اثبات گرايان مي گويند ــ نيست      از قوانين از قبل تعيين شده ــ آن       
عامالت اجتماعي به وجود هاي معنايي و تعهدات اجتماعي كه مردم ايجاد مي كنند و از طريق ت      نظام  

ها معموالً  براي كنش هاي خويش داليلي دارند و پژوهشگران نيـاز دارنـد كـه ايـن                     انسان. مي آيد 
دراين رويكرد انگيزه هاي فردي بـسيار مهـم و اساسـي هـستند، حتـي اگـر غيـر                    .داليل را در يابند   

هـاي   داده ايـن روش  در  . منطقي، احساسي و در برگيرنـده اطالعـات نادرسـت و تعـصبات باشـند              
پژوهشي به همان شكلي كه مردم براي پژوهشگر آشكار مي سازند از تعامل با ديگران به دست مي                  

 ).141: 10،1981توربرت( هاي پژوهشي را افزايش مي دهد ار يافتهآيد، اين فرآيند، سودمندي و اعتب
تماعي بايـد بـا نظريـه هـاي     ي و اج انساناثبات گرايي بر اين اعتقاد است كه يك نظريه در علوم            

مطرح در علوم طبيعي مشابهت داشته باشد و مانند اين علوم داراي اصـولي قياسـي و قواعـد علّـي                     
باشد، ليكن در رويكرد تفسيري به جاي تأكيد بر قوانين، قواعد و پيش فرض هاي مـبهم، بـر بيـان                     

                                                 
١. Fleicher 
١. Torbert 



پژوهش مبتني بـر ديـدگاه      علم تفسيري استقرايي است و      . تفسيرگونه و توصيف گر تأكيد مي شود      
منظور از استقرايي بودن    . تفسيري در توصيف جزئيات، ارزشمند و در انتزاع، داراي محدويت است          

شود، به تـدريج و بـه    هاي خاص زندگي انجام مي هايي كه در موقعـيت اين است كه بعد از مشاهده     
 نتيجه گيري كلـي از آنچـه        آرامي بيانات عام درباره مسئله خاصي ساخته و پرداخته مي شود و يك            

علـم تفـسيري بـه خواننـده درك و ديـدگاهي            . شود  كند به تدريج آشكار مي      پژوهشگر مشاهده مي  
هاي اجتمـاعي كـه مـردم بـا آن مواجـه هـستند، عرضـه                  ي و از موقعيت   انسانهاي    عميق از واقعيت  

هـايي    هـا و طـرح واره      نظريه تفسيري اين احساس و ديدگاه را با باز كردن معـاني، ارزش            . نمايد  مي
 نظريه تفسيري ماننـد يـك       ،بنابراين. كنند  دهد كه مردم در زندگي روزمره خود استفاده مي         انجام مي 

ي و اجتماعي نشان مي دهد و آن را مي توان مانند كتـاب              انساننقشه است كه طرحي كلي از دنياي        
كتاب وصف كننده هنجارهـا     اين  . راهنماي سياحتگران ديد كه رسم هاي محلي را توصيف مي كند          

 ).53  :1998نيومن، (كنند  ها در زندگي روزمره استفاده مي انسانن غير رسمي است كه و قواني
باز هم اين پرسش مطرح است كه در رويكرد تفسيري كدام علم درست و كدام نادرست است؟                 

يان به صورت منطقي با جمع      اثبات گرا . كند  اثبات گرايي با آزمون فرضيه يك نظريه را ارزشيابي مي         
آوري اطالعات و تحليل حقايق به گونه اي كه ساير دانشمندان بتوانند كار آنان را تكرار نماينـد بـه              

از ديد آنها علمي خوب است كه به گونـه اي رضـايت بخـش قابـل تكـرار                   . پردازند  گيري مي   نتيجه
هـايي كـه      انـسان ت كـه بـراي      ليكن در رويكرد تفسيري يك نظريه علمي هنگامي صحيح اس         . باشد

ي انـسان هـاي     دار باشد و براي اشخاص ديگر كه متمايــل به ورود به واقعيـت              اند، معني   مطالعه شده 
 در ايـن رويكـرد پـيش    .شوند، فراهم سازد هستند امكان فهم دقيق واقعيت  كساني را كه مطالعه مي         

بيني هنگامي امكان پذير است كه پژوهشگر فهم دقيقي از روش استدالل،  احساس و نگاه ديگـران                  
 .را به موضوعات مربوط به زندگي  داشته باشد

پـذيري، دقـت و مـستقل بـودن از            گرايانـه داراي ويژگـي مـشاهده        علم خوب در رويكرد اثبات    
هـا و معـاني خـاص         يري توجه بـه منحـصر بـودن موقعيـت         حال آنكه رويكرد تفس   . ها است   ارزش
 تواند جدا از موقعيتي باشد كه رفتـار          نمي انسان شواهد خوب در مورد رفتار       ،بنابراين. ها دارد   انسان

ها خلق  انسانتواند مستقل از معانيي باشد كه  پيوندد و همچنين نمي وي در آن موقعيت  به وقوع مي       
شـود، لـذا از       همدلي هنگام مشاركت همدالنه ايجاد مي     «گويد    مي)  5،  1978(چنان كه وبر    . كنند  مي

ها در آن بـه وقـوع    انسانهاي هيجان برانگيزي دست يابيم كه اعمال  توانيم به موقعيت    اين طريق مي  
 .»پيوندد مي

. نمايـد  ها و عمل در يك محيط غيرسيـــاسي را ايجـاب مـي         رهايي از ارزش    گرايانه    بينش اثبات 
هــا و نقطــه نظرهــا شخــصي  كننــد كــه ديدگــــاه قابــل، پژوهــشگران تفــسيري اســتدالل مــيدر م

ها و معاني را بـه   پژوهشگر تفسيري، ارزش. هاي ديگر است انسان  پژوهشگربخشي از فرآيند مطالعه   



از نگاه آنان آنچه اثبات گرايان      . گونه اي مي بيند كه در هر كجا و در همه چيز جايگزين شده است              
ي ارزشي در علم مي نامند، شكل ديگري از ارزش و نظام معنايي است كه ارزش علم اثبات      بي طرف 

 .گرايي است
 

 رويكرد انتقادي
اين علم تركيبي از رويكردهاي طبيعي      . ي است انسانعلم انتقادي سومين رويكرد در قلمرو علوم        

كه رويكرد تفسيري از اثبات گرايي      ـاداتي است   ادي موافق با برخي انتق    رويكرد انتق . و انتزاعي است  
عالوه بر اين توافق هايي نيز بـا رويكـرد          . افزايد  اما انتقادات ديگري نيز به آن مي      . به عمل مي آورد   

و ) 1856ــ 1930(و زيگمـوند فرويــد    ) 1818ـ  1883(رد به كارل ماركس     اين رويك . تفسيري دارد 
 .انديشمندان ديگر باز مي گردد برخي

گرايي به جهت سرو كار نداشتن با معـاني زنـدگي اجتمـاعي و بـي         فسيري، از اثبــات  رويكرد ت 
 و همچنين عدم توجه به بافت و وضعيت اجتمـاع           انسانتوجهي به ظرفيت هاي احساسي و فكري        

رويكرد انتقادي نيز با اين انتقـاد موافـق         . نمايد  ي قلمداد مي  انسانكند و اين رويكرد را ضد         انتقاد مي 
ها دفاع مي نمايـد و فـرض          انسانه عالوه بر اين باور است كه اثبات گرايي از وضع موجود             ب. است

همچنين رويكرد انتقادي، از رويكرد تفسيري به جهـت ذهنـي           . را بر  نظم غير قابل تغيير مي گذارد        
مـه  رويكرد انتقادي بر اين باور است كه رويكرد تفـسيري ه          . كند  گرايي انتقاد قرار مي     بودن و نسبي  

ديدگاه ها را يكسان  مي بيند و صرفاً با واقعيت هاي ذهني و انتزاعي در ارتبـاط اسـت، پـس يـك                        
انديشمندان رويكـرد انتقـادي از رويكـرد تفـسيري بـه عنـوان                . ديدگاه ارزشي را عرضه نمي نمايد     

هده  كمك نمايد تا خطاي فكري خويش را مشا   انسانرويكردي منفعل نام مي برند كه نمي تواند به          
 ).55: 1997نيومن، (نمايد و زندگي خود را اصالح كند 

در رويكرد انتقادي هدف از پژوهش اصوالً نماياندن ساز و كارهـاي پايـه اي اسـت كـه روابـط         
ها به خصوص اقشار ضعيف توانمند        انسانها را آشكار مي سازد تا بدين وسيله           انساناجتماعي بين   

دارد و بـه   اين نوع پژوهش پرده از روي عقايد غير علمـي برمـي  . شوند و در دنيا تغيير ايجاد نمايند  
پژوهـشگر انتقـادي عمـل      ). 27: 1987،  11فاي(نمايد تا دنياي خويش را تغيير دهد           كمك مي  انسان

پژوهشگر اثبات گـرا    . گرا است و اغلب از وضع موجود ناراضي است و سعي در اصالح امور دارد              
ر انتقـادي  گكننـد، لـيكن پژوهـش    لـت و مـديران تعريـف مـي      سعي در حل مشكالتي دارد كه به دو       

وجو مي كند كه تغييرات عظيمي را در تـوده مـردم              هايي را طرح نموده و وضعيتي را جست         پرسش
فرض علم انتقادي اين است كه تغيير هميشه در حال به وقوع            . كه منشأ قدرت هستند، موجب شود     

                                                 
١. Fay 



ايـن تغييـرات    . ون سـاختارهاي اجتمـاعي دارد     پيوستن است و ريشه در تنش، تعارض و تـضاد در          
پژوهـشگران انتقـادي بـه مطالعـه        . اي طوالني باشد و ناگهان شدت گيرد        تواند به آرامي در دوره      مي

هايي را كشف نماينـد كـه         گذشته يا جوامع متفاوت مي پردازند تا تغييرات را مشاهده كنند و روش            
پيش برده و تكامل ساختارها و جوامـع اجتمـاعي را           ي تر را    انسانها رشد روابط      به وسيله آن روش   

 .موجب گردد
رويكرد انتقادي به اين موضوع اشاره دارد كه تغييرات اجتماعي و تضادها هميشه آشكار و قابل                

ي پر از خطاهاي فكري، عقايد غير علمـي و موضـوعات تحريـف              انسانمشاهده نيستند، زيرا دنياي     
 محـدود  انـسان ليه معموالً اغوا كننده است، زيرا حـواس و دانـش      مشاهدات او  ،بنابراين. شده است 

اين رويكرد استدالل مي كند كه مطالعه خطاهاي فكري و عقايد غير علمي تنها بخشي از راه                 . است
ويژگـي هـاي ادراك شـده       . ي و اجتماعي را آشكار سازد     انسانهاي    هايي است كه مي تواند واقعيت     

ها بـه     انسانخطاهاي فكري   . كند  ي به ندرت همه چيز را آشـــكار مي       نانسااشيا و وقايع و يا روابط       
هاي ديگر را تحـت       انسانگروه هاي صاحب قدرت اجازه مي دهد بر جامعه اعمال قدرت نمايند و              

 ).58: 1997نيومن، (استثمار خود در آوردند 
.  گانه اي دارند   ي و اجتماعي سطوح چند    انسانرويكرد انتقادي استدالل مي كند كه واقعيت هاي         

به عبارت ديگر در پي واقعيت هاي سطحي قابل مشاهده، ساختارهاي عميق و سازو كارهاي  غيـر                  
وقايع و روابط ظاهري بر پايه ساختارهاي عميق شكل مي گيرند و تنهـا بـا                . قابل مشاهده قرار دارد   

ق و يك نظريه خـوب       پرسش هاي عمي   ،بنابراين. تالش مي توان چنين ساختارهايي را آشكار نمود       
ي براي بررسي واقعيت ها و كـشف سـاختارهاي ژرف       انسانبا جهت گيري تاريخي در قلمرو علوم        

 . مورد نياز است
در رويكرد انتقادي چه علمي درست يا نادرست است ؟ اثبات گرايي فرض مي كند حقايق بـي                  

 انسانرويكرد تفسيري به    . ندطرفانه و غير قابل ترديدي وجود دارد كه افراد منطقي طرفدار آن هست            
ي كنش اجتماعي انجـام     به عنوان سازنده معاني و خلق كننده آنها مي نگرد كه او بر اساس اين معان               

رويكرد انتقادي موافق با اين ديـدگاه اثبـات گرايـي           . دهند  اين معاني حقايق را تشكيل مي     . مي دهد 
ست، ليكن از حقايق بي طرف و خنثاي اثبات          ا  انسانهاي مادي مستقل از ادراكات        است كه واقعيت  
ها، نظريه هـا و   در اين رويكرد هر حقيقتي نياز به تفسير در چارچوبي از ارزش. كند گرايي انتقاد مي 

 .مفاهيم دارد
انديشمندان انتقادي مانند اثبات گرايان از نظريه براي يافتن حقايق و جدا كردن حقـايق مهـم از                  

انديشمند راتجهيز مي كند و به او گوشزد مي كند كه در        انسانيك نظريه،   . غير مهم استفاده مي كنند    
دنبال حقايق باشد، چه حقايقي مهم هستند و چگونه با پرده برداري از حقايق مي تـوان آنهـا                     كجا به 



انديشمند انتقادي معتقد است كه مردم حقـايق را بـا اسـتفاده از نظريـه هـا تعبيـر و           . را تفسير نمود  
رويكـرد انتقـادي بـاور      . اندازه مفيد نيستند و حقيقت ندارند       ها به يك      اما همه نظريه  . كنند ميتفسير  

 برخي از نظريه هـاي مـي توانـد          ،بنابراين. هاي ديگر است    ها بهتر از ارزش     دارد كه برخي از ارزش    
 .بهتر از نظريه هاي ديگر باشد

هـاي علـوم      ي بـاور دارد كـه پـژوهش       پژوهـشگرانتفاد . رويكرد انتقادي جهت گيري فعالي دارد     
محقـق  .  سياسي است كه مستلزم پذيرش يك ديدگاه ارزشـي اسـت            –ي يك فعاليت اخالقي     انسان

انتقادي خنثي بودن ارزشي اثبات گرايان را رد مي كند و به رويكرد تفسيري به سبب نـسبي گرايـي       
 چيز قطعي وجود ندارد، منجر به نمايد، از نظر آنان اين ايده كه هر چيز نسبي است و هيچ             حمله مي 

از نظـر آنـان رويكـرد تفـسيري     . اندازه معتبر باشد اين مي شود كه نابغه بودن و احمق بودن به يك   
هاي مختلف ندارد، پژوهشگرتفسيري هـيچ كـدام از نظريـه هـا را         مبنايي براي قضاوت بين واقعيت    

 .  آن اعتقاد دارند، درست استنادرست نمي انگارد، زيرا هر نقطه نظري براي كساني كه به
ويكرد انتقادي بر اين باور است كه تنها يك يا چند نقطه نظر صحيح وجود دارد و ساير نقطـه                    ر

ي بايد انساناين نكته به اين معني است كه تحقيقات علوم  . نظرها آشكارا غلط يا گمراه كننده هستند      
د انتقادي عينيت به معنـاي خـالي بـودن از           از نظر رويكر  . با نقطه نظري اخالقي و ارزشي آغاز شود       

رويكرد انتقادي با ايـن بـاور   . ارزش نيست، بلكه تصويري واقعي و تحريف  نشده از واقعيت است     
كند و معتقد است كه برخـي سياسـت هـا     اثبات گرايي كه علم بايد از سياست جدا شود مجادله مي       

 ).162: 1986، 12هاردينگ(مي تواند، عينيت علم را افزايش دهد 
  
 گيري نتيجه

اي علّـي كـار       است كه پژوهشگران با رابطه      همان گونه كه مطرح شد رويكرد اثبات گرايي بر آن         
پژوهـشگر بـه طـور      . خود را شروع كنند كه اين رابطه علّي بايد از يك نظريه استخراج شده باشـد               

ها رابطه برقرار     انسانجتماعي  اندازه گيري دنياي ا     انديشه هاي انتزاعي موجود در نظريه و        منطقي بين 
ي مانند پژوهشگرعلوم طبيعي است كه اشيا و مواد را          انساندر اين رويكرد پژوهشگر علوم      . مي كند 

انـدازه گيـري مـي كنـد،          ها را   انسانيعني پژوهشگرهنگامي كه جنبه هايي از زندگي        . كند  بررسي مي 
اندازه گيري نيست،     له سنجش و  به عبارت ديگر پژوهشگرخود وسي    . خودش بيرون از سنجش است    

اين فرآيندها بنيان و اساسي تجربـي بـراي         . بلكه اين ابزار است كه اطالعات را جمع آوري مي كند          
 را در چارچوب نظريه علمي قرار مي دهد و اين نظريـه             انسانقوانيني فراهم مي آوردند كه زندگي       

  .هدايت گر پژوهش است

                                                 
١. Harding 



ايي بسيار متفاوت است، برخي اثبات گرايان اين رويكرد را          رويكرد تفسيري با رويكرد اثبات گر     
ليكن به عنوان رويكرد علمي صحيح كمتر بـه آن          . در پژوهش هاي اكتشافي سودمند تلقي مي كنند       

هاي مختلفـي بـراي       رويكرد تفسيري به موقعيت و زمينه حساس است و از روش          . توجه مي نمايند  
ايـن روش بيـشتر     .  استفاده مـي نمايـد       نگاه آنان به جهĤن    ها و چگونگي    انسانورود به معاني ذهني     

هـا را كمتـر    انـسان مبتني بر فهم همدالنه احساس ها و ديدگاه هاي افراد است و به قوانين رفتـاري     
 .كند توجه مي

ال آنكـه  حـ . ران رايـج اسـت  رويكرد انتقادي نسبت به دو رويكرد ديگر كمتر در ميان پژوهـشگ       
. كننـد   هاي اجتماعي، بيشتر از نتـايج مطالعـات انتقـادي اسـتفاده مـي              سي و حركت  هاي سيا  سازمان

هاي پژوهشي گوناگوني استفاده مي كند، اما بيشتر طرفدار روش تاريخي            پژوهشگر انتقادي از روش   
رويكرد انتقادي در پي پرده برداري از اليه هاي       .  تطبيقي است، زيرا اين روش تأكيد بر تغيير دارد         –

رويكرد انتقـادي بـه سـاير رويكردهـا بـه      . ي و دستيابي به ساختارهاي زير بنايي و ژرف دارد         سطح
از نظر اين رويكرد دانش نوعي توانايي اسـت كـه مـي             . عنوان رويكردهاي جدا از دنيا نگاه مي كند       

اندك باشـد يـا مـي         اين دانش مي تواند در دست گروهي      . تواند براي كنترل مردم به كار گرفته شود       
 .تواند به عامه مردم تعلق گيرد تا بتوانند دنيا را تغيير دهند
اول، اينكه هيچ رويكرد منحصر بـه فـردي         : دو نكته اساسي در مطالعه اين رويكردها وجود دارد        

ي وجود ندارد، بلكه چندين رويكرد وجود دارد كه مبتنـي بـر فـرض      انسانبراي پژوهش هاي علوم     
دوم . ي و اجتماعي هـستند    انسانو ماهيت واقعيت در حوزه علوم       هاي فلسفي در باره هدف از علم        

 انديشمند مي تواند موضوع يكساني را        .اين كه،  اين سه رويكرد متفاوت و مجزا از يكديگر هستند           
در هر يك از اين رويكردها مطالعه كند، اما هر رويكرد به طورمتفاوتي به ايـن موضـوع هـا اشـاره                      

يكرد اثباتي را بر مي گزيند، فرضيه هاي خويش را از نظريه استنتاج مـي               انديشمندي كه رو    . كند  مي
اما پژوهشگر تفـسيري شخـصاً   . نمايد و به دنبال الگوهاي پيچيده بر حسب چند متغير كليدي است      

نمايـد، بلكـه بـا مـشاهده          او فرضيه هاي خويش را از نظريه استنتاج نمـي         . با مردم صحبت مي كند    
يك پژوهشگر انتقادي با نگاه به زمينه هاي اجتمـاعي          . ورزد پردازي اقدام مي  زندگي مردم به نظريه     

ي دارد كـه    انـسان و تاريخي وسيع تري كار خويش را آغاز مي نمايد و توجه بـه ژرفـاي تحـوالت                   
 اما هدف از مطالعه اين رويكردها چيست؟.موجبات تغيير در جامعه را فراهم مي آورد

يكردي وجود ندارد كه منحصراً و به طور قطع و يقين درست    اول درك اين موضوع كه هيچ رو      
اين نكته بدان معني نيست كه هيچ يك از اين رويكردها صحيح نيست، بلكـه بـه ايـن معنـي         . باشد

ي و اجتمـاعي كـه مطلقـاً درسـت     انـسان است كه مبناي واحدي براي انجام پژوهش در حوزه علوم          
ي بـيش از يـك      انسان چنين بيان كرد كه در حوزه علوم         به عبارت ديگر مي توان    . باشد وجود ندارد  



دهـد براسـاس    ي انجام مـي انساندوم، اينكه كاري كه پژوهشگر در قلمرو علوم        . رويكرد وجود دارد  
هاي مختلفـي كـه در تحقيقـات علـوم            سوم، اينكه روش  . رويكردهاي مختلف، متفاوت خواهد بود    

 .هاي اين رويكردها است ضشود، مبتني بر پيش فر ي به كار برده ميانسان
هريك از رويكردهاي سه گانه ريشه در باورهاي فلسفي دارند كه ممكن است سنخيت كمتـري                

پس اين پرسش همچنان باقي خواهد بود كه آيا مي تـوان            . با باورهاي اعتقادي اسالمي داشته باشند     
ي داشـته باشـد ؟ و آيـا         رويكرد يا پارادايم چهارمي فرض كرد كه تناسب بيشتري با باورهاي اسالم           

 اعتقـادي جامعـه اسـالمي       هـاي   ديدگاهها و     بايد منتظر يك پارادايم جديد بود كه هماهنگ با ارزش         
باشد؟ به طور اساسي اين پارادايم به چه چيزي شبيه خواهد بود؟ و ديگر اينكـه حتـي در صـورت                     

 بشري در حـوزه علـوم       تحقق ترسيم يك پارادايم يا رويكرد جديد، تكليف ما با حجم وسيع دانش            
 ي حاصل از روش شناسي پارادايم هاي ديگر چيست؟انسان

انديـشمندان     اين مقاله سعي درپاسخ گويي به سه پرسش اول را نـدارد، بـديهي اسـت اجتمـاع                 
. كـار بندنـد     اسالمي بايد سعي خويش را در ايجاد رويكردي ديگر مبتني برفلسفه ژرف اسـالمي بـه               

بايد در نظر داشت . ي به خوبي احساس مي شود  انسان پژوهش هاي علوم     نبود اين رويكرد درقلمرو   
كه پارادايم ها يا به عبارت ديگر رويكردها به هيچ وجه قابل ابطال نيستند اما نظريه هاي علمي كـه                    

 حتـي   ،بنابراين. بر اساس اين پارادايم ها استنتاج مي شوند بايد قابليت ابطال پذيري را داشته باشند              
رادايم ديگري تدوين شود، اين شك هنوز باقي خواهد بود كه آيا آنچـه بـا اسـتفاده از روش                    اگر پا 

شناسي بر گرفته از اين پارادايم به دست مي آيد، مي تواند مطلقاً صحيح باشد؟ پس اگـر در حـوزه                     
ي به طور اخص فرض بر مطلق گرايي باشد، اين فرض متعارض بـا              انسانعلوم به طور اعم و علوم       

رويكرد و پـارادايمي     گونه كه مشاهده شد، با استفاده از هر         همان. و پايان علم تلقي خواهد شد     علم  
ي صورت گيرد، دانشي به دست خواهد آمد كـه ممكـن اسـت بـا                انسانكه پژوهش در حوزه علوم      

بنابر اين، اين پرسش مطرح است كه تكليف مـا بـا            . دانش حاصل از رويكردي ديگر متفاوت باشد      
هاي مختلـف   دست آمده از روش شناسي پارادايم   ي به انسان دانش بشري در حوزه علوم       حجم وسيع 

رسد اگر توسعه بر پايه دانش و دانايي محـور عمـل باشـد، هـر دانـشي كـه بـا                       چيست؟ به نظر مي   
پـس نمـي    . هاي متفاوت به دست  آيد در كاربرد داراي اهميت خواهد بـود              كاربست روش شناسي  
اگر دانـش و علـم      . ي را از پيكره دانش جهاني منفك ساخت       انسانقلمرو علوم   توان پيكره دانش در     

 دانشمند به كـار گيرنـده ايـن ابزارمـي باشـد، پـس محـور اصـلي، تعهـد،            انسانابزار عمل است و     
اين اصل محوري بايد در كـانون توجـه   . مسئوليت پذيري و تقواي، به كار گيرنده دانش خواهد بود  

 . قرار گيرد
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 تجربه از فراتر
 )يانسانبازكاوي مبادي علوم (

 ∗حسن صيانتي
 

 چكيده
 كه عرصـه را بـر       2انهاي و اثبات گر   1گرايانه صرف   هاي علم   انديشه   از زمان طرح و گسترش     هرچند

   ولي اين جدال به صورتي پنهان همچنـان در جريـĤن           ،گذرد  ي تنگ نمود، زمان زيادي مي     انسانعلوم  
 خصوصاً با رشد فناوري و پيشرفت صنعتي اين ذهنيت پديـد آمـد كـه علـوم                  در كشور ما نيز    .است
 ، يك تفكر غالب نيست    ، اين تفكر  ندرچه. ي مكاني براي طرح و ضرورتي براي پرداختن ندارد        انسان

 .توان غافل بود از لطمات آن نمي
. ازدسـ  انديـشه بـشري ايجـاب و بلكـه نـاگزير مـي         حضور آن را در عرصه ،يانسانماهيت علوم   

 و پرداختن به همه ابعاد آن با دشواري همراه است، اين دشواري به              انسانكه سخن گفتن از       همچنان
ي و  انسانضرورت نخست در اين حوزه روشن نمودن ماهيت علوم           .كند  ي نيز سرايت مي   انسانعلوم  
ايي هـاي غـ     هاي آن با علوم تجربي است و به دليل گستردگي اين بحـث كـه شـامل تفـاوت                        تفاوت

گردد، ما صرفاً در دو زمينه موضوع و روش به            هاي روشي مي    ، موضوعي، كاربردي و تفاوت    )هدف(
 .پردازيم هاي آن با علوم تجربي مي ي و تفاوتانسانهاي علوم  بيان ويژگي

هـاي     موضـوع علـوم تجربـي، پيچيـدگي        4ي در مقابل عيني بودن    انسان موضوع علوم    3ذهني بودن 
 ماننـد   ،تجربه و استقراء در علوم تجربي و بررسي برخي خـصوصيات تجربـه            ي، مفهوم   انسانروابط  
آميز بـودن   در ادامه به مخاطره .ه استشدپذيري و تكرارپذيري از موضوعاتي است كه بررسي          تعميم
ي و آسيبي كه تمدن غرب از اين ناحيه خورده است، اشاره شده و در پايـان در                  انسان در علوم    هتجرب

                                                 
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار  علميهيئتعضو .∗

 
1. scienticism 
2. positivism 
3. subjective 
4. objective 



بررسي ي  انسانگرايي در علوم      ي و لزوم واقع   انسان نسبت به علوم     5نهيادگاه فايده گرا  قالب تأمالتي دي  
 .استشده 

 . تجربه،علوم تجربي، استقراء، روش تحقيق، يانسان علوم :واژگان كليدي

                                                 
5. pragmatistic 



 مقدمه
 كـه عرصـه را بـر علـوم          7نهيا اثبات گرا  و 6گرايانه صرف   هاي علم   انديشه  از زمان طرح و گسترش    

 . است گذرد ولي اين جدال به صورت پنهان همچنان در جريĤن نمود، زمان زيادي ميي تنگ انسان
در كشور ما خصوصاً با رشد فناوري و پيشرفت صنعتي اين ذهنيت در اذهان برخي ريشه دوانـد                  

 يك تفكر غالب نيست     ،اين تفكر . ي مكاني براي طرح و ضرورتي براي پرداختن ندارد        انسانكه علوم   
 .توان غافل بود آن نميولي از لطمات 

ي ضرورتي پاياست و به زمـان       انسانكه در خالل بحث آشكار خواهد شد پرداختن به علوم             چنان
انديشه بشري ايجاب و بلكه نـاگزير    ي حضور آن را در عرصهانسانماهيت علوم   . خاصي تعلق ندارد  

 .سازد مي
 با دشـواري همـراه اسـت، ايـن          او  و پرداختن به همه ابعاد     انسانكه سخن گفتن از       البته همچنان 

ضرورت نخست در اين حوزه روشـن نمـودن ماهيـت           . كند  ي نيز سرايت مي   انساندشواري به علوم    
هاي آن با علوم طبيعي يا تجربي است و به دليـل گـستردگي ايـن بحـث كـه                      ي و تفاوت  انسانعلوم  

ردد، مـا صـرفاً در دو     گ  هاي روشي مي    ، موضوعي، كاربردي و تفاوت    )هدف(هاي غايي     شامل تفاوت 
. پـردازيم   هاي آن با علوم تجربي مي       ي و تفاوت  انسانهاي علوم     زمينه موضوع و روش به بيان ويژگي      

ها در صورتي درسـت هـستند         انديشه«: بريم  مقدمه را با مطلبي كه در حكم مؤخره است به پايان مي           
كه آنهـا را از طريـق قواعـد منطـق           يعني درصورتي   . كه از طريق فرايند استداللي دقيق به آنها برسيم        

انديـشه خـود را دسـتخوش تحريـف            :دهـد   اساس دليل منطقي را صداقت تـشكيل مـي        . اثبات كنيم 
هـاي شـتابزده و       گيـري    است اثبات كنيد، مبالغه و غلـو نكنيـد، بـه نتيجـه              نسازيد تا آنچه دلخواهتĤن   

ت صرفاً به اين علت كه با باورهـاي شـما           اي خطا اس    انديشه   ناموجه نپردازيد، يا فرياد بر نياوريد كه      
به كساني كه منطقي نيستند با شك و ترديد بنگريد، مراقب كساني باشيد كه با حيلـه                  .ناسازگار است 

 .كنند چيزي را بر اساسي غير از منطق بپذيريد شما را وادار مي
ـ  هايي را بپذيريد كه از طريق بررسي دقيق، سازمان يافته و شر             انديشه  در عوض  دسـت   هافتمندانه ب

هـايش برآييـد،      وجـوي تنـاقض     هايش نگاه كنيد، در جست      اي را جدا كنيد، به فرض       انديشه  .اند  آمده
اش تجزيـه     برطبق چيزهاي ديگري كه قبالً اثبات شده است آن را بررسي و به اجزاي تشكيل دهنده               

هـايي     طريـق چنـين فعاليـت      اي از   انديشه  اگر درستي  .كنيد و سپس آن اجزا را مطالعه و بررسي كنيد         
اگـر  . ايـد   توانيد نسبتاً مطمئن باشيد كه به چيزي نزديك به حقيقت دست يافتـه               مي گاه  آنتأييد شود،   

كند، صرف نظـر از اينكـه         نظر از اينكه چه كسي آن را بيان مي          تأييد نشود، بايد آن را رد كرد، صرف       

                                                 
6. scienticism 
7. positivism 



رف نظر از اينكه ايـن همـان چيـزي اسـت كـه              خواهيد آن را باور كنيد و  ص         اي مي   اندازه  شما تا چه  
  ).26 – 27: 1379شارون، ( ».همواره به شما ياد داده شده است

 
  8يانسانموضوع علوم 

 است و امور     انسانكه بر تارك نام آن نشسته است،          ي يا علوم نظري چنان    انسانموضوع عام علوم    
 .مربوط به او

اسـت كـه درآن علـم ازعـوارض ذاتـي آن بحـث              اي    موضوع يك علم عبارت از مفهوم يا پديده       
شود و    گردد و در حقيقت مركز ثقل يك علم محسوب مي           و محتواي علم حول محور آن مي       شود  مي

در   ه در آن علم ربطي مـستقيم يـا غيرمـستقيم بـا آن دارنـد و تـالش علمـي                     شد تمام مسائل مطروح  
 . گيرد خصوص روشن نمودن زواياي  مختلف آن صورت مي

 انـسان كنيم، يعني مركز ثقـل ايـن علـوم را              به عنوان موضوع ياد مي     انساني نيز از    انسان در علوم 
 اسـت البتـه هـر كـدام وجهـي از           انسانشناسي و سياست سخن از        در اقتصاد، فلسفه، روان   . دانيم  مي

فه، ي، در فلـس انـسان روابط سود و سرمايه در جوامع     دربارة  كه در اقتصاد      چنان. كاوند  وجوه آن را مي   
 و در سياست، روابط قدرت      انسانشناسي، رفتار و روان        نسبت به هستي، در روان     انسانبينش تعقلي   

ي نـاگزير از    انـسان جهت روشن شدن زواياي مختلف علـوم        . استي موضوع بحث    انساندر اجتماع   
 .هاي موضوع اين علوم با علوم تجربي هستيم طرح تفاوت

 
 يانسانلوم  موضوع ع)subjective( ذهني بودن .1

وجـه مـشترك موضـوعات      . در علوم تجربي يا طبيعي، موضوعات، امور عيني و خارجي هـستند           
در علـم   . ي كه پديداري هستند   انسانعلوم تجربي، ديداري بودن آنهاست بر خالف موضوعات علوم          

 با عنصر، در پزشـكي      شناسي با زمين، در شيمي      فيزيك با جسم و خواص آن سروكار داريم، در زمين         
ي انـسان  و البته همه اينها اموري عيني و مادي هستند، امـا در مقابـل موضـوعات علـوم      انسانبا بدن   

 .ندارندچنين حيثيت مادي و عيني 
شناسـي،    ي در روان  انـسان روابط سود و سرمايه در اقتصاد، مراتب هـستي در فلـسفه، رفتارهـاي               

البتـه در اينجـا     . تر انتزاعـي هـستند      قيقمراتب قدرت در سياست، اينها اموري ذهني و يا به عبارت د           
 ذهنـي هـستند امـا مـا بـه       هر چندعلم رياضيات يك واسطه ميان ذهن و عين است، مفاهيم رياضي     
 بلكه ذهني هستند اما همين اعـداد        ،ازاي خارجي دارند، اعداد و اشكال در خارج وجود عيني ندارند          

 .گيرند هاي خارجي قرار مي و اشكال وصف پديده
                                                 

8. Humanities 



ي به بياني قـائم بـه ذات        انسان علوم   ،ي هستند انسان و شناخت    انسان  تمام علوم وابسته به       هرچند
بود باز ايـن قـوانين         هم نمي  انسانكند و اگر      فيزيك قوانين حاكم بر جسم را كشف مي       .  است  انسان

 انـسان  ي اگـر  انـسان آييم، اما علوم      فهميم و در مقام انكشاف بر مي        وجود داشت و ما فقط آنها را مي       
 اين علوم نيز هـيچ حيثيتـي        انسانشوند و ديگر با عدم اعتبار          اصالً سالبه به انتفاء موضوع مي      ،نباشد

 .داشتخواهند ن
ي بايدنقش وسهم دانشمندان،هم به عنوان عامل تجربه،هم به         انسان   نكته مهم ديگراينكه درعلوم     

 »موضـوع « وجـود  .ارد،منظورشـود كه هويت متـشخص د    انسانعنوان متفكر مبدع وهم به عنوان يك        
 درسـت در   و گـر  مـشاهده  كـه از   چرا سته يامعلوم شود،  اند »مشاهده گر « تواند مستقل از    مطالعه نمي 

 ).212: 1374باربور، ( .پذيرد سنجش اثر مي جريان مشاهده و
 

 انسانهاي   پيچيدگي.2
هايي    معموالً پديده  ي، بر خالف موضوعات تجربي كه     انسان به عنوان موضوع محوري علوم       انسان

در يك نگاه ابتدايي و سـاده،       . تك بعدي و قابل تصرف هستند، چند بعدي و غير قابل تصرف است            
شود و البته چنين تفكيكي در حيوانات ديگر مشهود نيست             به دو بعد جسم و روح تفكيك مي        انسان

 حيوانـات تـالش     شناسان رفتارگرا در جهت اثبـات هـويتي همچـون روح در            و هرچند  برخي روان    
 و انـسان اي رفتارهـاي مـشابه ميـان     ممكن است پـاره . اند  در اين زمينه توفيق چنداني نيافته      ،اند  كرده

رسـد ايـن امـور         اما به نظر مي    ،پذيري، خصايصي در حيوانات ايجاد كنيم       حيوان ببينيم و يا با تربيت     
 . تواند باشد هاي شرطي كه پاولف آن را مطرح كرد چيز ديگري نمي وراي بازتاب

كه همـان شخـصيت و شـاكله وجـودي او را تـشكيل              انـسان به هر حال بعد غير جسماني وجود        
سـازد    موجودي پيچيده و چندبعدي ميانسان در واقع از ، است انساندهد هرچند بعد دوم وجود     مي

 .كه به هيچ روي قابل تصرف نيست
هاي جسماني يا نظم حاكم بر اعـضا          بايي اعم از زي   انسانهاي ظاهر جسماني      البته گاهي پيچيدگي  

هـاي شخـصيتي و        چـشم مـا را بـر زيبـايي         انـسان و جوارح و يا كاركردهاي فيزيكوشيميايي وجود        
سـازد    اين نكته را آشـكار مـي  انسانبندد، ولي دقت در بعد شخصيتي وجود     هاي باطني مي    پيچيدگي

 پيچيدگي پنهان و به مراتب چشم نـوازتر    اي از آن زيبايي و      كه اين زيبايي و پيچيدگي ظاهري، جلوه      
 .تر است و خيره كننده

هـا،    تـرين عرصـه     گويـد و در دقيـق        به راحتي از زندگي در كرات ديگر سـخن مـي           انسانامروزه  
 رشد فزاينده و خيره كننده فناوري امروز، نشان دهنـده           وآوري كسب كرده است       هاي اعجاب   آگاهي

ي بـه  انـسان ترين مفاهيم در حيطه هويت  م در فهم و تحليل ساده هنوز هانساناما اين  . اين مدعاست 



تبيين چيستي روح، تحليل رابطه روان با جسم، تعريف سـعادت           . نائل نشده است    توفيق تام و تمامي   
را كه ذاتاً فوق مرتبه وجود        البته ما در اينجا مفاهيمي    . يا پديدارشناسي عشق از جمله اين موارد است       

موجوداتي كه از حيث مرتبه وجودي فروتر از موجودات ديگر قـرار            . آوريم   نمي  است در نظر    انسان
گيرند به دليل محدوديت ساختاري و وجودي نه محدوديت تحميل شده بر آنهـا از درك مراتـب          مي

 در مقام مواجهه با امر قدسي دارد كه البته در ايـن  انسانفراتر ناتوانند، مانند سرگشتگي و حيرتي كه      
هـا و خـصوصيات خـاص خـود را          اما اين شناخت، ويژگي    ،ز عارفان مدعي شناخت هستند    موارد ني 

 .دارد
علم پزشكي كه در عرصـه   . در اينجا ذكر يك مثال براي روشن شدن اين تفاوت مفيد خواهد بود            

هاي سـاده،     زماني بيماري . هاي بسيار نموده است      پيشرفت ،دار است    و عوارض آن داعيه    انسانجسم  
اما آيـا   . ايم   و درمان را آموخته    مهارايم و شيوه      گرفت اما امروزه راه را بر آنها بسته         فراوان مي قربانيان  

انـدازه     صـاحب نظـر اسـت، همـين        انـسان شناسي نيز كه در عرصه روان و رفتار           واقعاً در علم روان   
ف گشته اسـت؟    ايم، روح او نيز بر ما مكشو         را شناخته  انسانقدر كه جسم      ايم؟ آيا آن    پيشرفت داشته 
 .ي استانسانشناسي علوم  تر به پاسخ اين سؤال، مستلزم دقت در روش پرداختن دقيق

 
 يانسانروش تحقيق در علوم 

ي بسيار روشن است، اما اين تفاوت نتايجي را         انسانتفاوت روش تحقيق در علوم تجربي و علوم         
فيزيـك، شـيمي، پزشـكي و       هـايي كـه مـا در علـم            روش. آورد كه شايسته تأمل اسـت       به همراه مي  

شناسـي     شناسي، فلـسفه يـا جامعـه        هاي روان   گيريم، ماهيتاً با روش     شناسي براي تحقيق پي مي      زيست
ها را تفاوت ماهوي موضوعات ايـن دو دسـته            البته شايد بتوان علت اين تفاوت     . متفاوت خواهد بود  

 .نمايد ضا ميهاي متفاوت را اقت نست و اين موضوعات متفاوت است كه روشاعلوم د
بعدي نيستند    ساحتي و تك    ي، برخالف موضوعات علوم تجربي اموري تك      انسانموضوعات علوم   

در علـوم تجربـي، مـا در        . و به همين دليل تحقيق و پژوهش در اين عرصه بسيار مشكل خواهد بود             
ن ايـن امـر   پذير بود و امكانبيازماييم اي را   توانيم پديده   محيط آزمايش و در يك فضاي محدودي مي       

 .پذيري موضوعات تجربي است به دليل محدوديت و سيطره
ها با فراهم نمودن يك محـيط         يك فلز براي كشف نقطه ذوب و يا هم جوشي اتم          كردن  آزمايش  

زيرا يك فلز خاص به دليل عيني بودن و مادي بودن بـه راحتـي               . آزمايشگاهي به راحتي ميسر است    
توانـد ابـزاري بيافرينـد كـه بـر        مـي انسان دليل محدود بودن آنها     گيرد و يا به     در دسترس ما قرار مي    

 .هاي تجربي سيطره يابد پديده



هـاي ايـن       اين است كه موضوعات علوم تجربي و پديـده         ،نكته ديگري كه بايد به آن اشاره شود       
. دكنـ   نمـي  عرصه از حيث ماهيت با يكديگر تفاوتي ندارند و قيد زمان و مكان آنها را از هم بيگانـه                  

آهن در طبيعت به عنوان يك عنصر ثابت مطرح است و چنين نيست كه آهن امـروز بـا آهـن هـزار                       
ها نيز همين است يعني يك        بعدي بودن اين پديده     سال پيش تفاوتي داشته باشد و يكي از معاني تك         

صوص امـا در خـ  . كنـد  وجه ثابت و بدون تغيير يا تكامل در آنها وجود دارد كه آنها را شناختني مـي  
 انـسان اول آنكـه  . اي ديگـر اسـت    است، وضع به گونه انساني كه در واقع همان     انسانموضوع علوم   

هـاي تجربـي را       كه ما به سادگي پديـده       شود چنان  بعدي نيست و همين مسئله باعث مي        اي تك   پديده
بعـد  هرچنـد  سـيطره بـر    .  از چنين كـاري عـاجز باشـيم      انساندهيم در مورد      مورد آزمايش قرار مي   

 امري مشكل و در نگاهي دقيق ناممكن        انسانرسد اما سيطره بر روح         ساده به نظر مي    انسانجسماني  
 .نمايد مي

كمتر از علوم معـين ديگـر متـداول هـستند،     ) يانسانعلوم (شناسي  ها در جامعه  گونه آزمايش   اين«
اما معموالً اين كار    هرچند داشتن تسلط كامل بر محيط، براي اطمينان از حصول نتايج مطلوب است              

هايي را كه بر آنها تسلط كامل نداريم مشاهده كنيم و تـا آنجـا كـه                   ما بايد وضعيت  . غير ممكن است  
دهد ثبت شود و بدانيم كه بايد در مورد نتـايجي كـه               ممكن است مراقبت كنيم كه آنچه واقعاً رخ مي        

 ).37: 1379شارون ( ».يمدانان باش دانان يا شيمي تر از فيزيك آوريم متواضع به دست مي
اي را مطرح سـازيم و از آن يـك قـانون كلـي            فرضيه انسانتوانيم در خصوص      ديگر آنكه ما نمي   

 راه يـابيم مـشكلي ديگـر رخ         انـسان چرا كه با فرض اينكه بتوانيم به ساحتي از ابعاد           . استخراج كنيم 
 امـروز بـا     انسانعلوم تجربي،   برخالف موضوعات   . اي ثابت نيست     پديده انساننمايد و آن اينكه       مي

هـا و    چند سال قبل متفاوت است، از خوراك و پوشاك و ظاهر گرفتـه تـا عـادات و خواسـته                 انسان
 و سـير اسـتكمالي او نيـز    انـسان پـذيري   ، همه در حال نو شدن هستند و راز پيشرفت    انسانتوقعات  

 و ديگـر    انسانآيد، تفاوت     ياين استكمال و پيشرفت كه در سايه اراده و تفكر حاصل م           . همين است 
توانيم يك قانون را در مورد آهن اثبات كنيم وآن را به هر آهني و                 ما مي . دهد  موجودات را شكل مي   

 براي هر آهني در گذشته و حال و آينده، اما آيـا  . است56آهن   عدد اتمي . در هر زماني سرايت دهيم    
ي در خـصوص سيـستم      انـسان  در علوم     نيز چنين امري ميسر است؟ آيا هنوز هم        انساندر خصوص   
تـوان    آيا مـي   شود؟  تر، روش آموزش و پرورش بهتر و بهترين نوع حكومت بحث نمي           آاقتصادي كار 

 و  انـسان هـاي     يك روش تربيتي يا يك سامانه حكومتي را براي همه جوامع تجويز كرد؟ اين تفاوت              
 .گشايد  جديد را بر او ميهاي هاي جديد و عرصه مختصات وجودي اوست كه در هر زمان خواسته

 انساننكتة مهم در اينجا اين است كه دستيابي به يك پاسخ قطعي در خصوص سؤاالت وجودي                 
امري مشكل و تا حدي ناممكن است و تازه اگر چنين امري ميـسر باشـد، تعمـيم دادن آن بـه همـه               



ست و البتـه دشـواري      ي ا انسانپذير نيست و اين مشكل اساسي در روش تحقيق علوم             ها امكان   انسان
 .در يافتن پاسخ قطعي يا تعميم دادن آن به معناي پذيرش نسبيت مطلق نيست

 – 22: 1375سـروش،   .ك.ر(.  استوار است  9تجربهكه از نام آن پيداست بر پايه          علوم تجربي چنان  
ه شناسـان   در يك نگاه معرفت   . اما بازكاوي اين مفهوم براي فهم بهتر علوم تجربي ضروري است          ) 16

فرانـسيس  دانـيم     كه مي   هاي شناخت است و چنان      گيرد كه يكي از راه       قرار مي  )2(»استقراء«تجربه پايه   
داند و همـين نظريـه اوسـت كـه بـه علـوم تجربـي شـأني                    مي   استقراء را يگانه راه تبيين علمي      بيكن

سـاخت  بودن خارج     ي را از چهارچوب علمي    انسانمضاعف بخشيد و بسياري از مفاهيم حوزه علوم         
البته اين نكته نيـز قابـل ذكراسـت كـه تجربـه             .نستارا تنها مستحق علوم استقرايي د       و وصف علمي  

تجربيات قضايايي هستند كـه ازراه       .براساس منطق كالسيك ازاقسام قياس ونوعي تفكر قياسي است        
 بـه و  براساس اين منطـق مـرادف قـراردادن تجر         بنابراين، .آيند قياس وبامشاهدات مكرر به دست مي     

: 1379زاده،    حـسين ( .همچنين متقابل قراردادن روش قياسي باروش تجربي نادرست است         استقراء و 
120.( 

مـا بـا تجربـه و آزمـايش         . استقراء در بيان ساده، سير از مقدمات جزئي به يك قانون كلي اسـت             
بـا  . هـستيم ها و كشف قوانين حاكم بـر آنهـا            موارد جزئي درصدد يافتن ارتباطي منسجم ميان پديده       

كنند و از رهگذر نتيجـه        بريم كه در اثر حرارت افزايش حجم پيدا مي          آزمايش فلزات مختلف پي مي    
. شـوند  كنيم كه همه فلزات در اثر حرارت منبـسط مـي        روي فلزات مختلف، حكم مي     ها  اين آزمايش 

 .در اينجا يك نكته وجود دارد و آن دقت به تفاوت منطقي استقراء تام و ناقص است
قياس كه همان سير از قانون كلي به نتايج            از اعتبار علمي   10شناسي علوم   در علم منطق و در روش     

قياس فراتـر از اسـتقراء        شود و هرچند اعتبار علمي      استقراء سخن گفته مي     جزئي است و اعتبار علمي    
قينـي  هاي كلي كه از جهت اعتبار به حد بـداهت عقلـي و ي                يافتن مواردي از اين دست قانون      ،است

 )3(.رسيده باشد تا در پرتو آن موارد جزئي را استخراج كنيم، بسيار محدود و مشكل است
اي كه هـست      بخشي استقراء نكته  حجيت  اما در باب    . تر دارد   به همين دليل استقراء كاربرد فراوان     

ر حـد  از اعتبار دشوند  است كه استقراء چنانچه تام باشد يعني تمام اعضاي يك مجموعه بررسي               آن
اي از استقراء دست يابيم       توانيم به چنين گستره     قياس برخوردار خواهد بود و حال آنكه در واقع نمي         

منـدي   البته ناقص بودن استقراء ما را از بهـره     . و پايه علوم تجربي نيز بر استقراء ناقص است و نه تام           
ريـزي     علوم تجربـي را پـي      سازد و ما نيز بر اساس استقراي ناقص، بناي          از علوم تجربي محروم نمي    

هـاي   ش دربرابردقـت  ا  اعتمادپذيري هراسـتقرائي رافقـط درتوفيـق پايـداري        .سازيم  كرده و استوار مي   

                                                 
9. Experiment 
10. Methodology 



امورواقع هرچه بيشترباشد،استقراي    شماره وگونه گوني نتايج با     . است  توآن  مي نامحدود  آزمون علمي 
هـاي    بحث). 30ـ31: 1379 ارون،؛ ش 73: 1363رندل،  (. فرضيه اي كه متضمن آنهاست پرنيروتراست     

فراواني نيز در جهت اثبات و تحليل منطقي استقراء صورت گرفته است كه در اينجا مجال پـرداختن         
  ).1360صدرف . ك.ر( .به آنها نيست

هاي حسي است و يـا بـا كـاركرد عقـل ابـزاري روي       كشفيات علوم تجربي يا نتيجه مستقيم داده 
بـه  .كنـد   و به هر حال تجربه در ايـن ميـان نقـش اصـلي را ايفـا مـي                  پذيرد    هاي حسي تحقق مي     داده

كنـدو    بـــحث مـي   انـد     نـستني ادرويه معين چيزهايي كه به تجربـه         ديگر، هرعلم تجربــي از     كالمي
بـه يـاري     بيازمايـد،  هـايش را    هرعلم تجربي براي آنكه نظريه    .قوانيني درباره آن تقريركند    كوشدتا  مي

بازكـاوي مفهـوم    ). 65: 1363رنـدل،   ( .پـردازد   هده دسته اي امورواقع مـي     هاي ويژه اي به مشا      شيوه
 :كند تجربه نكاتي را براي ما روشن مي

 
  است قابليت تعميم دارد نااي محصور به زمان و مك تجربه هرچند  پديده) الف

بعدي بودن قابليت دارند كـه در يـك           هاي تجربي به دليل عيني بودن، محدود بودن و تك            پديده
تـوانيم خـواص يـك عنـصر شـيميايي را در محيطـي تجربـي                 د، مي شونمحيط آزمايشگاهي بررسي    
 .هاي همنـوع آن سـرايت دهـيم          آن خاصيت را به تمام پديده      ،بعدي بودن   بررسي كنيم و به دليل تك     

توان اين خاصيت را بـراي عنـصر آهـن در هـر زمـان و مكـاني اسـتوار         آهن، مي با كشف عدد اتمي 
 داشـت است و خواهـد  داشته هر آهني از ابتدا تا كنون و بعد از اين چنين خاصيتي را  ساخت، يعني   

كــشف ارشــميدس مبنــي بــر اينكــه «. پــذيري علــوم تجربــي اســت و ايــن همــان خصيــصه تعمــيم
اندازه   شود   جابجا مي  يءگيري حجم هر چيزي، كافي است مقدار آبي را كه به وسيله آن ش               اندازه  براي

شود او برهنـه بـه خيابـان دويـد در       روف هنگام استحمام صورت گرفت و گفته مي       بگيريم، بنا به مع   
تـوان   مـي  ارشميدس چگونه پاسخ خود را يافت؟ بـه زبـان سـاده          . يافتم، يافتم : زد  حالي كه فرياد مي   

دليلي است  : دهد كه اثبات تجربي چيست      اين مثال به خوبي نشان مي     . كرد» مشاهده«گفت كه آن را     
تواننـد    اي پشتوانه تجربي دارد ديگران مي       انديشه  تر از همه اين كه، زماني كه        مهم. شود  كه مشاهده مي  

گـر نخـستين را بـازبيني         در آن سهيم شوند و آن را در وضعيتي متفاوت مشاهده كنند تا كار مشاهده              
شود براي همه     يك قانون تجربي كه در يك نقطه از جهان كشف مي          ) 30ـ31: 1379شارون،  (» .كنند

فقط براي يك منطقه يا قوم و نژاد خاص           پذير است و چنين نيست كه يك كشف علمي          جهان تعميم 
توانيم از كشفيات ديگران نيز بهـره گيـريم و بـه ايـن      مي كارايي داشته باشد، در زمينه كشفيات علمي   

 علم متكي بـه شـخص     .و پزشكي غربي نداريم     و فيزيك غربي يا پزشكي اسالمي       معنا فيزيك اسالمي  
 )220: 1363رندل، ( .ست ولي شخصي وخصوصي نيستا



هـاي    ي اگـر مـا بتـوانيم از روي مـسامحه بـه برخـي روش               انساندر مورد روش تحقيق در علوم       
ي نام تجربه دهيم مطمئناً اين تجربه با تجربه مصطلح در علوم تجربي             انساناي و آماري علوم       مشاهده

هـاي آموزشـي سـخن گفتـه       از سـامانه  11ال در آمـوزش و پـرورش      به عنوان مث  . متفاوت خواهد بود  
 .گردد هاي آموزشي خاصي تعريف مي شود و دوره مي

گـذاريم كـه      معموالً براي كاربردي كردن و استقرار يك دوره آموزشي مراحلي را پشت سـر مـي               
 :ند ازا عبارت

كه معموالً بـا دعـوت       بررسي نظري مبادي و مباني اين دوره آموزشي و نقد و تحليل نظري آن              .1
 .گردد نظران و در معرض بحث و بررسي قرار دادن موضوع ميسر مي از صاحب

يـك    پس از طي بررسي و تحليل نظري و رفع نقايص و ايـرادات احتمـالي، در مرحلـه اجـرا             .2
تواند يك مدرسه از پايه خاص يا مـدارس يـك منطقـه خـاص باشـد،                   ميدان آماري مشخص كه مي    

 .شود ين سامانه آموزشي به صورت آزمايشي به اجرا گذاشته ميانتخاب شده و ا
هاي پژوهـشي، نتـايج و    هاي آماري و روش  پس از سپري كردن اين دوره آزمايشي، با سنجش         .3
شـود و در ايـن        گيري شده و با موارد قبلي يا مشابه سنجيده مـي            اندازه  وري اين سامانه آموزشي،     بهره

هاي كارشناسـانه در خـصوص آن يـك قـضاوت          آماري دقيق و بررسي   هاي    توان با تحليل    مرحله مي 
 .صورت داد علمي

پذيري اسـت، اگـر بخـواهيم         با در نظر گرفتن ويژگي اول تجربه در علوم تجربي كه همان تعميم            
آيا پس از طي مراحل     : خوريم  سير صورت گرفته در اين مسئله را تحليل نماييم به يك تفاوت بر مي             

م از يك سامانه آموزشي فراگير كه براي تمام جوامـع كـاربرد داشـته باشـد سـخن                  تواني  ذكر شده مي  
 ي است؟ انسانگوييم؟ آيا تأييد اين سامانه آموزشي به معناي فراگير بودن آن در تمام جوامع 

 چرا كه اوالً ما اين موضوع را در يك محيط كوچـك از يـك                ؛مطمئناً پاسخ اين سؤال منفي است     
و گسترده آن مواردي از عدم كارايي         ايم و معلوم نيست در كاربرد عمومي       ردهكجامعه خاص بررسي    

تواند از تـأثير      گوييم اين علم نمي     مشاهده نشود و ثانياً زماني كه از علم آموزش و پرورش سخن مي            
تـوانيم از آمـوزش و        فرهنگ و عرفيات حاكم بر يك جامعه خاص بر كنار باشد و به اين معنا ما مي                

و آموزش و پـرورش غربـي يـا آمـوزش و پـرورش ايرانـي و آمـوزش و پـرورش                        الميپرورش اس 
آموزش و پرورشي كه از فرهنگ يك دين يـا جامعـه خـاص رنـگ گرفتـه                  . آمريكايي سخن گوييم  

هـاي     و تربيـت او دارد و بـالطبع توصـيه          انـسان هاي خاصي نسبت بـه        ها و نگرش    فرض  است، پيش 
هـاي    ارزش اندازهاي فرهنگـي و     چشم ي،انسانعلوم   اجتماعي و علوم   در. متفاوتي نيز خواهد داشت   

                                                 
11. pedagogy 



 الجرم انتخاب وتعبيـرداده هـاوآفرينش مفـاهيم و      مطرح است،  انسان تصويروتصوري كه از   فردي و 
 ).241: 1374باربو، ( .سازد رامشروط مي ها نظريه

راي همان زمان    گذشته از اين اگر ما به يك سامانه آموزشي مطلوب دست يابيم آن سامانه فقط ب               
ايم كارآيي خواهد داشـت و تحـوالت جامعـه            اي كه ما آن را بررسي كرده        خاص و دوره زماني ويژه    

 مگر اينكه عناصري از پويـايي و همنـوايي   ،هاي ديگر متزلزل خواهد ساخت      ي آن را براي زمان    انسان
 .ي در آن تعبيه شده باشدانسانبا تكامل و پيشرفت جامعه 

 
 پذير استتجربه، تكرار) ب

تـوانيم چنـدين بـار تكـرار           يعني يك آزمايش را مي     ، مشاهدات تجربي ماهيتاً قابل تكرار هستند     
البته در اينجا نكته قابل ذكر اين است كه سؤاالت علوم تجربي پس از اينكه با آزمايش پاسخ                  . نماييم

 .شويم تر به آزمايش مجدد متوسل نمي  ديگر جز براي فهم دقيق،خود را يافتند
آهن مشخص شد نتيجه ايـن      وقتي با آزمايش، مقدار جاذبه زمين، نقطه جوش آب يا عدد اتمي          

 است و البتـه تكـرار ايـن آزمـايش امـر نـاممكني                آزمايش قابل استفاده براي هميشه و براي همگĤن       
تـوانيم بـه آزمـايش      حصول تجربه، ما مـي وضعيت چرا كه هم از حيث هزينه و هم از حيث    ؛نيست
اكثر موضوعات تجربي به دليل محدود بودن و در دسـترس حـواس بـودن قابـل     . د دست بزنيم مجد

 .پردازيم ميي انسانبا بيان اين نكته به علوم . بررسي و تحليل تجربي و آزمايشگاهي هستند
آينـد و بـه    حـواس در نمـي   كه ذكر گرديد در سيطره كمي     ي چنان انسانموضوعات پژوهشي علوم    

به عنوان مثال يكـي از ايـن        .  در اين عرصه با مشكالت خاص خود روبرو است         همين دليل پژوهش  
ي كاري دشوار و در بـسياري از مـوارد          انسان است كه تكرار يك تجربه در حوزه علوم           مشكالت آن 
 .ي استانسانر مخاطره آميز بودن تجربه در علوم گمسئله دي. محال است

 است كه چرا در مقابـل         آن ،ه هميشه مطرح بوده   ي نكته و شايد ايرادي ك     انساندر خصوص علوم    
گيرد و در اين عرصه به كندي شـاهد تحـول             هايي صورت مي    ي هميشه مقاومت  انسانتغييرات حوزه   

چشمگير هستيم، كه اين امر در جامعه كنوني ما نيز كامالً مشهود است، هرچند  نبايد در تحليل ايـن      
 .ي را ناديده گرفتپديده، دوران  گذار و سرعت تحوالت اجتماع

هـا ايـن       يكي از داليل اين مقاومت     ،هاي مستقلي نيستند    ي حوزه انسانهاي علوم     از آنجا كه حوزه   
ي مانند حوزه آموزش و پـرورش يـا حـوزه اقتـصاد و              انساناست كه براي طرح يك شيوه در حوزه         

هـاي    ت آن در حـوزه     مانند تأثيرات يك تصميم و تبعا      ؛سياست عوامل فراواني را بايد در نظر گرفت       
 بدون آنكه تأثيرات آن را بر نهـاد خـانواده           ،توان از يك طرح اقتصادي ملي سخن گفت         ديگر، آيا مي  

 ناديده بگيريم؟



توان يك تغيير يا يك تصميم در شكل يا محتواي آموزش و پرورش را فقط در همان عرصه                    نمي
هـاي ديگـر نيـز برجـاي خواهنـد            محدود سازيم، اين تغييرات و تصميمات آثار خـود را در عرصـه            

 .طلبد هاي خاص خود را مي گذاشت و به همين دليل دغدغه
به علـوم تجربـي      هاي بيشتري نسبت      ي با احتياط  انسان ديگر آنكه عرصه آزمون و خطا در علوم         

تواند عواقبي به دنبال داشـته باشـد كـه البتـه ايـن                ها مي   در علوم تجربي برخي آزمايش    . همراه است 
 آنهـا نيـز تـا حـد     مهـار  اما معموالً پيشگيري از اين عواقب يـا  ، در جاي خود قابل تأمل است     مسئله

ي مانند آموزش و پـرورش يـا سياسـت نيـز            انسانهاي علوم     اما آيا در حوزه   . پذير است   زيادي امكان 
 توان به آساني از آزمون و خطا سخن گفت؟ مي

ترين راه حل هستيم و هميشه يـك آزمـايش           يحاصوالً در يك فرايند آزمايشي به دنبال يافتن صح        
اي با شكست هـم همـراه باشـد،           و يك تجربه چراغي فرا راه آينده است و به همين دليل اگر تجربه             

اي با اضمحالل تجربه گر همراه باشد، اگر آزمايشي به            اما اگر تجربه  . شود  يك موفقيت محسوب مي   
كشنده را آزمود     توان سمي   م آن را تجربه نهاد؟ آيا مي      توان نا   حذف آزمايش كننده بينجامد، باز هم مي      

 ؟دتا از خاصيت آن مطمئن ش
تحليـل  . گونـه اسـت     ي و اجتماعي گـاهي تجربـه ايـن        انسان است كه در عرصه علوم        واقعيت آن 

اي از     صـحنه  12و صـنعتي غـرب      شناسانه دوره قرون وسطي و طليعه دوره تجديد حيات علمي           آسيب
هرچند عملكرد اصحاب كليسا كه با تكيـه زدن بـر مـسند             . گذارد  به نمايش مي  گونه تجربيات را      اين

هاي ديگر نهادهاي اجتماعي را به تسخير خود در آورده بودند و چشم و گـوش                  تقدس ديني عرصه  
هـاي ايـشان و برخوردهـاي منفـي و حـذفي بـا                بسته به تاخت و تاز مشغول بودند و داغ و درفـش           

 هيچ وجه قابل دفاع نيست،  برخوردي هم كه با كليـت ديـن در جامعـه                  انديشمندان به   دانشمندان و 
در واكـنش   . اي از همان برخورد كليسا با اصحاب علم بـود          غرب صورت گرفت صورت تغيير يافته     

ها كه دين را ابـزاري بـراي سـلطه دنيـوي              هاي قرون وسطايي به جاي آنكه كليسا و اسقف          به روش 
اصل دين هجوم شد، غافل از آنكه دين نيز مانند تمـام نهادهـاي              ه  بتخطئه شوند،    خود ساخته بودند  

تواند تبديل به ابزاري خطرناك شود و اين امر ربطي به جـوهره               ها مي   انسانجاري در حيات جمعي     
شوند، به هـر      هايي جست كه ظرف دين واقع مي        انديشه   بلكه ريشه آن را بايد در اذهان و        ،دين ندارد 

دينـي را بيازمـاييم       دين از بوته آزمايش شكست خورده بيرون آمد، حال بي         حال چنين مطرح شد كه      
انديـشه يـاري      هاي داروين و فرويد به تثبيت ايـن         نيز مانند ديدگاه    هاي فلسفي و علمي     انديشه   و البته 
اين مسئله يك تجربه در حيات فكري و اجتماعي غرب بود و البته با ديدي منصفانه هرچنـد             . رساند

 جامعه غرب از تأثيرات منفي اين تجربه هنوز هم خالصـي نيافتـه              ،بتي را به ارمغان آورد    تحوالت مث 

                                                 
12. Renaissance 



. همان تجربه اسـت    راثآكنند، تداوم     از آن ياد مي   » بحران معنا «است و بحراني كه امروز تحت عنوان        
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ون و خطا پرهيز شود مگـر       ي و اجتماعي به حوزه آزم     انسانضرورت دارد از كشاندن موضوعات      
هاي منطقي در خصوص آنها به انجـام          هاي عقالني و بررسي     هاي نظري و كاوش     پس از آنكه تحليل   

هـاي انجـام شـده        رسيده است و البته به هيچ وجه نبايد خود را از سرمايه ديگران و نتايج پـژوهش                
 .نياز بدانيم بي

نطقي و هماهنگي سـامانمند ميـان نهادهـاي         متأسفانه از آفات پژوهش در كشور ما عدم ارتباط م         
 اسـت كـه       آن  يكي از داليل توسعه يافتگي و رونـق پژوهـشي در برخـي كـشورها              . استپژوهشي  

نهـد و آينـدگان     پژوهش در نظر ايشان بنايي است كه هر كس به قدر وسع خويش آجري بر آن مـي                 
ي پژوهـشي شـاهد كارهـاي تكـراري،         اما بعضاً در رفتارها   . كنند  اين ساختمان را به تدريج كامل مي      

در امـر پـژوهش، آگـاهي از        . ابتدا به ساكن، منقطع از پيشينه پژوهشي موضوع و البته ناقص هـستيم            
ايـن امـر    » شبكه جهاني اطالعات  «سابقه پژوهشي امري بسيار ضروري است و البته امروزه به كمك            

 .بسيار سهل و سريع است
توان يك پيشنهاد را به مرحلـه تجربـه و عمـل     ست كه ميهاي منطقي ا   به هر حال پس از بررسي     

گيرمـان خواهـد شـد كـه          پـشتوانه گريبـان     هاي بـي    در غير اين صورت عوارض منفي تجربه      . رساند
هاي آموزشي در آموزش و پرورش يا كنكور سراسري در مدت زماني محـدود،                تغييرات مكرر دوره  

 .هاي چنين وضعيتي است از نمونه
 

 يانسانب علوم تأمالتي در با
 يانسان فايده گرايانه نسبت به علوم .1

ي به دليل اينكه مانندبرخي علوم تجربي نتايج مادي وياعيني سـريع          انسانعلوم  به  دركشورماگاهي  
 معيارهـاي   ،اما آيامعيارسنجش مابراي اثربخشي وكارآمـدي علـوم       .شود  ميمهري     بي به همراه ندارد،  

ناديـده   را عامل علـم   و ريز برنامه ، به عنوان داننده   »انسان«شأن   رسد به نظر مي   صحيحي بوده است؟  
خـوانيم جـان      مـي   فنـاوري  را  آن  است كه به اين سامانه عظيم كه  ما          انسانحال آنكه اين     ايم و  گرفته

علـم سـرعت     ايمـان مقـصد،    و سـازد  مي علم ابزار  به تعبيرزيباي شهيدمطهري،   و .بخشد  وجهت مي 
 ).2: 1371مطهري، ( .ايمان جهت و دهد مي

سرنوشـت   علم سرچشمه اصلي معناي زندگي است ولي معنـا واهميـت هـستي و          برخي، نظر از
 ) 221:1374بـاربور، ( .كه به فالن عقايـدديني دارد      بستگي ندارد    به فالن نظريه علمي    قدرها   آن انسان

تيـستي ايـن    ي گفتيم از منظـري پراگما     انسانممكن است با آنچه در خصوص موضوع و روش علوم           



اي عيني و قاطع دست نيابيم و هميـشه          سؤال طرح گردد كه اگر بناست ما در فرايند تحقيق به نتيجه           
موضوع نتوانيم پاسخي قـاطع و راه         به دليل عدم امكان تسلط بر موضوع و سيال بودن وتحول دائمي           

 پس فايده پرداختن به اين امور چيست؟، هايي متقن طرح نماييم حل

، پـوپر اول آنكه ايـن عـدم قطعيـت و بـه تعبيـرِ               :ص دو نكته را بايد در نظر داشت       در اين خصو  
 و ثانيـاً  ،دانـيم  ي نيست و در علوم تجربي نيز اوالً همه چيز را نمـي   انسانمختص علوم   » پذيري  ابطال«

 اسـت كـه       بـر آن   ماكس وبـر  . توانيم مطمئن باشيم كه روزي باطل نشوند        هايمان نمي   نستهادر مورد د  
هاي خويش را بـا پيـدايش شـواهد           انديشه   دانشمندان بايد آماده باشند كه واژگون شدن عقايد و         همه

 .كنند  تحقيق ميانسانجديد در دوره زندگي خودشان ببينند، به ويژه دانشمنداني كه درباره 
گيـري   جـه  اما آنها نتي  ،هاي ما استثناهايي وجود دارند      گيري  همه نتيجه بر  كند كه تقريباً      او تأكيد مي  

  ).36: 1379شارون،  (.كنند تر مي تر و پيچيده كنند، تنها آن را موقت را نفي نمي
گر چـه مـسائل     . نكته دوم آنكه بايد سير از مجهول به معلوم را يك سير مداوم و تدريجي بدانيم               

د  اگر براي رسيدن به قله يك كـوه چنـ          ،رسند  ي زودتر به پاسخ مي    انسانعلوم تجربي نسبت به علوم      
 متر  500پيما را تصور كنيم شخصي كه يك كيلومتر به سمت قله راه پيموده است از شخصي كه                    كوه

هـا    پژوهش. اند  تر است هرچند هيچ كدام از آنها به قله نرسيده           از مسير را پيموده است به قله نزديك       
 آنچـه مـا     يانـسان  اما در حـوزه رفتـار        ،ي نيز هرچند كند و بطئي است      انسانوجوهاي علوم     و جست 
دانيم مطمئناً بيشتر از بيست سال قبل است هرچند  با مجهوالتي نيز در اين حوزه دست به                    امروز مي 

 امـا   ،در حوزه حكومت، هرچند ممكن است به يك ساختار قطعي دست نيافته باشيم            . گريبان هستيم 
تـر بـه      و نزديـك  دستمايه امروز ما مطمئناً بيش از گذشته است و در حال حاضر در منظـري بـاالتر                  

ايم و در يك مقياس وسيع زماني يك سير استكمالي و رو به پيشرفت را در حـوزه                    هدف قرار گرفته  
توانند دقيقـاً بگوينـد چـه زمـاني بحـران اقتـصادي، كـاهش                 اقتصاددانان نمي «. ي شاهديم انسانعلوم  
هـا را     د كـه اگـر ماليـات      توانند با قاطعيت بسيار به مـا بگوينـ          ها يا تورم رخ خواهد داد و نمي         قيمت

با وجود ايـن، علـم،     . افزايش دهيم يا كاهش دهيم يا آنها را ملغي كنيم چه بر سر اقتصاد خواهد آمد               
هر قدر درباره الگوهاي طبيعي و اجتمـاعي جهـان   . گونه مسائل گسترش داده است      درك ما را از اين    

 اسـت آينـده را    شتر خواهيم تـوآن آوريم و بي هاي سودمندتري به دست مي بيشتر كشف كنيم، آگاهي   
دانيم با آنچه مردم در گذشته درباره         اگر فقط آنچه اكنون مي    . بيني كنيم و حتي آن را شكل دهيم         پيش

فقر، دگرگوني اجتماعي، خودكشي، اعتياد به الكل، نابرابري نژادي، نابرابري جنسي، جرم و جنايـت               
يابيم كه تا كجا در كسب آگـاهي و دانـش             ساني درمي و طبقه اجتماعي باور داشتند مقايسه كنيم، به آ        

 .ايم پيش رفته



اوضـاع  اي درنتيجـه   انـدازه  كم تـا  ها، دست گونه وضعيت كنيم كه اين   امروز تقريباً همه ما درك مي     
طبيعـت  .  ناشناخته بود  انساناما پيش از قرن هجدهم تأثير جامعه بر رفتار          . آيند  وجود مي   اجتماعي به 

: همـان  (».هاي آنهـا بودنـد      اي اخالقي و شخصيتي يا نيروهاي فوق طبيعي تنها تبيين         ه  ، كاستي انسان
43.(  

 
 يانسان لزوم واقع گرايي در علوم .2

گرايـي در      عدم واقع  ،ي را ناكار آمد ساخته است     انسانهاي علوم     يكي از داليلي كه برخي پژوهش     
ر واقعي راه را بر اجرايي شدن بـسياري         آل و آرماني و غي      در نظر گرفتن اهداف ايده    . اين حوزه است  

 .ي بسته استانسانهاي  از پژوهش
هاي    اما نبايد از واقعيت    ،بايد يك هدف و آرمان را در وراي پژوهش خويش در نظر داشته باشيم             

نگاه صـد در صـد آرمـاني و فـارغ از            .  معاصر و توقعات او غافل باشيم      انسانجامعه و خصوصيات    
 .هاي تكراري و غير كاربردي خواهد كشاند پژوهشواقعيت ما را به ورطه 

كوششي بـراي مـشاهده دقيـق و عينـي جهـان،      : كند  علم را تحقيق فارغ از ارزش تعريف مي        وبر
مراد او اين اسـت كـه يگانـه تعهـد مـا بايـد بـه                 .خواهيم باشد   گونه كه ما مي     گونه كه هست نه آن      آن

عينـي  . مانـد   ميشه براي تحقيق بيشتر ناتمام مـي      هاي ما ه    گيري  صرف باشد، نتيجه    هاي علمي   پژوهش
جدا از خودمان و جدا كردن آن از ادراك ذهن ما تـا       » يءش«بودن به معناي ديدن جهان به منزله يك         

 .حد ممكن است
هـا و     انديـشه   ايم، ببينيم، بر طبق     ما تمايل داريم چيزها را بر طبق آنچه در جامعه خودمان فراگرفته           

علـم ايـن جانبـداري را بـاز         . دهنـد   ها عادت داريم و احساس اطمينان به ما مـي         هايي كه به آن     ارزش
همه قواعد موجود كه دانشمند بايد از آنهـا         . كند تا بر آن فائق آيد       شناسد و پژوهشگر را وادار مي       مي

 :پيروي كند يك هدف اساسي دارند
شد و جانبداري شخـصي     شود عيني با    تا آنجا كه ممكن است مراقبت كنند كه كاري كه انجام مي           

كه موضـوع مطالعـه، جامعـه و          البته عينيت كامل، به ويژه هنگامي     . دانشمند را به حداقل كاهش دهند     
توانند از طريق ارزشيابي انتقادي كار        ما دانشمندان اگر هشيار باشند مي     ،   باشد، غيرممكن است   انسان

 .ها را آشكار سازند يكديگر، همچنان سوگيري
شناسي در عيني بودن به ويژه با دشواري روبرو است، ماهيـت جامعـه                ينكه جامعه يكي از داليل ا   

شناسـان ـ در جامعـه ريـشه دارنـد و فرهنـگ جامعـه بـه همـه           همه مردم ـ از جملـه جامعـه  . است
گويد چه چيـزي درسـت    اين فرهنگ همه ما را احاطه كرده است و به ما مي       .  شده است  داده  آموزش

  ).38ـ39: همان( .و نادرست است



 
 اي نديشه جهاني و عملكرد منطقه ا .3

توانيم چشم خود را بر دنياي خارج ببنـديم و در يـك وضـعيت معلـق و                    نكته آخر اينكه ما نمي    
هـاي ايـشان اعـم از شـرقي يـا غربـي، بـه                 فضاي بسته، بدون در نظر گرفتن تجارب ديگران و يافته         

اي كه در قسمت دوم گفتـه شـد متعـارض             نكتهممكن است اين مطلب با      . پردازي روي آوريم    نظريه
هـاي    اعتنـا نبـودن بـه تجـارب ديگـران، در نظـر گـرفتن دقـت                  اما در اينجا منظور از بي     . به نظر آيد  

 . است14شناسانه هاي معرفت  و آموزه13شناسانه روش
هاي ديگـران     ي ناديده انگاشتن تالش   انسانهاي علوم     در عرصه پژوهش    يكي از داليل سر درگمي    

از   چنين وضعيتي ما را از قـسمت عظيمـي        . انگ شرقي و غربي زدن، آنها را از صحنه راندن است          و ب 
پردازيم كه ديگـران آن را   سازد و در اين وضعيت به آزمودن چيزي مي  سرمايه فكر بشري محروم مي    

رديد آويزيم كه در استحكامش ت      اند و در عين وجود پلكان براي صعود، خود را به نردباني مي              آزموده
 .است

بدون آنكه بخواهيم با نگاهي خوش بينانه و از سر دلخوشي فرهنگ غرب را برانداز كنـيم، ايـن                   
ي در هر جاي دنيـا اگـر        انسانشناسد، هر     ي مرز نمي  انسانانديشه    نكته را از نظر دور نداريم كه فكر و        

راز اعصار، امـروز بـا مـا        كه افالطون و مولوي از ف       همچنان. انديشه او شريكيم    انديشه است ما در     اهل
 غربي آشـنا    انساناندازه براي     گويند و اين دو شخصيت بدون توجه به خاستگاهشان همان           سخن مي 
 . شرقيانسانكنند كه براي  جلوه مي

برگزيـده  » اي عمـل كنـيم   جهاني بينديشيم و منطقه«شعاري كه مدتي قبل سازمان ملل با مضمون       
شناسي غربي را در كشور       بنابرآن نيست كه ما جامعه    . ث ما دارد  بود، محتوايي آموزنده در موضوع بح     

توجـه   توانيم نسبت به دستاوردهاي آنـان بـي   خود پياده كنيم يا اقتصاد غربي را، اما در عين حال نمي     
انديشه ديگـران و بهـره گـرفتن از نقـاط قـوت و                فهم و درك جوهره   . نياز بدانيم   باشيم و خود را بي    

دارد   اند، مصون مـي     وزي از تجارب آنان ما را از آفاتي كه آنان از سر گذرانده            آم  ضعف ايشان و درس   
هاي به بن بست رفته را نپيماييم و تجارب خطير از سر گذرانده         شود كه راه    و در عين حال باعث مي     

 :انديشمندان فرهيخته بايد به جد درآن تأمل كنند را تكرار نكنيم و اين هنري است كه
 ».اي و عملكرد منطقهانديشه جهاني «
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 شناسي آن ي و روشانسانماهيت علوم 
 1اشرف السادات باقري

 چكيده
 يعنـي   ،هـاي مختلـف بـشري اسـت         نهـا فعاليـت   آي معارفي است كه موضوع تحقيق       انسانعلوم  
 نهادهـا و مناسـبات      ،آثـار ،  هايي كه متضمن روابط افراد بشر با يكديگر و روابط ايـن اشـياء               فعاليت

اي  شـود بـه گونـه       ي ياد مي  انسانكه از آن به عنوان علوم         علوميتنوع و گستردگي    . ناشي از آنهاست  
عرضه سته است درباره  تمام علوم نظريه جامع و روشني           اناست كه كمتر محقق و صاحب نظري تو       

 .  و حدود آن را از معرفت تجربي به طور دقيق تميز دهدكند

جربه گرايي و اثبـات     در اروپا، پس از رنسانس روش علوم طبيعي دستخوش تحول عميق شد؛ ت            
هاي بزرگ علوم طبيعي ايـن        گرايي شاخصه اصلي علوم طبيعي شد و كشفيات پي در پي و موفقيت            

علـوم  . است  وجود آورد كه تجربه و عينيت، تنها ابزار قابل قبول در هر نوع فعاليت علمي                تلقي را به  
غافـل از اينكـه     .  عينيت شـد   ي و اجتماعي نيز براي كسب اعتبار ناچار به پذيرش تام تجربه و            انسان

رشـد پوزيتيويـسم و   . ي با موضـوع در علـوم طبيعـي تفـاوت جـوهري دارد             انسانموضوع در علوم    
ي سايه افكند و    انسانهاي علوم     كرد بر همه شاخه     امپريسم كه كشفيات علوم طبيعي آن را تقويت مي        

سفه تجربـه گـراي بـيكن،       فلـ . هاي ذهني را كم رنگ كرد       اندك تحليل   اندك  هاي حسي   توجه به داده  
هـاي علـوم تجربـي      هاي علوم طبيعي تبيين شده است و با مثـال           الك، هيوم و ديگران عموماً با مثال      

ي نيـز تعمـيم داده شـده        انسانروش علوم تجربي به علوم      . ي گرفته شده است   انساننتايجي در علوم    
ا شـده اسـت؛ زيـرا امـروزه در     ي نياز به رنسانس ديگري پيدانساناست تا جايي كه امروزه در علوم      

ها و روابط پيچيده آن       انساني مانند جامعه شناسي  به دنياي دروني         انسانهاي علوم     بسياري از شاخه  
براي سنجش درستي و نادرستي       شود؛ به اين معنا كه هيچ معيار كمي         با فرهنگ و تاريخ توجهي نمي     

 .آن وجود ندارد
امـا  . ي اسـت  انسانهاي علوم طبيعي در علوم        ري روش كارگي هروش شناسي اثباتي، مدعي لزوم ب     

ي شده اسـت، تميـز نـدادن ميـان ماهيـت علـوم       انسانمشكلي كه امروزه بيش از پيش دامنگير علوم      
ي هويداست و اين سؤال مطـرح       انسانشناسي علوم     ي و علوم طبيعي است كه آثار آن در روش         انسان
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دست آورده است آيـا بـاز هـم     ل مورد نظر خود را بهي اعتبار و استقال انساناكنون كه علوم    : شود  مي
ي اين علوم را با علوم طبيعي يكسان پنداريم و شيوه تحقيق علوم طبيعي              انسانالزم است كه ماهيت     

اين مقاله بر اساس روش اسنادي كتابخانه اي با هدف شناخت ماهيت و روش علوم               . را به كار بريم   
 .ي تدوين گشته استانسان

  :پردازيم له به سؤاالت زير ميدر اين مقا
 پردازد؟  ي چيست و به چه موضوعاتي ميانسانماهيت علوم 

 ي  چه تحوالتي داشته است؟انسانروش شناسي علوم 
 ي چيست؟انسانهاي علوم تجربي در علوم  كارگيري روش مزايا و معايب  به
 .ي، علوم طبيعي، روش شناسي، تجربه گراييانسانعلوم  :واژگان كليدي

  



 مقدمه 
هـاي جهـان هـستي و كـشف حقيقـت        فالسفه و دانشمندان براي آگـاهي از حقـايق و واقعيـت           

اي تجربـه را بـا        اي عقل را با استدالل و برهان عـده          عده. شوند  ها به منابع مختلفي متوسل مي       پديده
ي هـم   ا  اي وحي را از طريق كتب آسـماني و عـده            اي قلب و دل را با تزكيه آن و عده          حواس و عده  

تـا قبـل از رنـسانس عقـل گرايـي سـنتي              ). 50 :1368مطهـري، (دانند  همه اينها را منبع شناخت مي     
شد ولـي پـس از رنـسانس نهـضت            عمدتاً بر پايه روش ارسطويي به عنوان مبناي شناخت تلقي مي          

جديدي عليه عقل گرايي سنتي آغاز شد كه تجربه و آزمايش و مـشاهده را بـه عنـوان مبنـاي كـار                       
بـدين معنـي كـه بـا اسـتدالل و روش            . فت در تفكر عقل گرايان روش قياسي مبناي كار است         پذير

تواند حقايق را كشف نمايد، امـا در تفكـر تجربـي روش اسـتقرايي               منطقي و تحليل عقالني فرد مي     
توان با شـناخت      ها مي  و آزمايش و شناخت ماهيت پديده      مبناي كار است؛ بدين معني كه با مشاهده       

هـر  .  و ارتباط آنها با يكديگر به كلي پي برد و قوانين و نظامات كلي را نتيجه گيـري كـرد                    ها  جزئي
اي كه بايد توجه داشت اين اسـت كـه ميـزان              ها  اجزايي داشته و دارد ولي نكته         كدام از اين ديدگاه   

ي اينكه  درستي هر يك از آنها بستگي به درجه اعتبار و درستي ابزار شناخت اين ديدگاهها دارد، يعن                
عقل به عنوان ابزار شناخت ديدگاه عقل گرا حس به عنوان ابـزار شـناخت ديـدگاه تجربـه گـرا تـا                     

. اندازه خطا و اشـتباه در آن را ه نـدارد           هاست و تا چه    اندازه قادر به كشف حقيقت اشياء و پديده         چه
 )10ـ5 :1368حافظ نيا، (

كه زيربناي فلـسفي      شناسي علمي   ا روش ها است ب    كه متمايز از ديگر معرفت      هويت معرفت علمي  
. گـردد  كند تعيين مـي  شناسي تعريف مي معرفت را در دو قسمت بسيار مهم هستي شناسي و معرفت       

انديـشمندان     روش شناسي مجموعه گفتارهاي منطقي است كـه در ارتبـاط بـين ذهنـي اجتماعـات                
ي به عنوان الگوي منطقي در      شناس  روش. آيد  شود و هدايتگر نظري تحقيقات به شمار مي         پذيرش مي 

انديـشمند سـعي در هـدايت چگـونگي عبـور در مـسير و                  تحقيقات، ضمن ترسيم مـسير حركـت      
ي تحت  انسانهاي گذشته معرفت علوم       طي سال . هاي مناسب در طول تحقيق دارد       كارگيري روش   به

 بـر اسـاس     هـا  از پديده   هاي مختلف روش شناسي سعي در تحليل و ارزيابي نظري و علمي             رويكرد
ي سادگي ديرين خويش را از دسـت داده         انسانهاي مختلف داشته است و در اين جهت علوم            نظريه
ي شده است، تميـز نـدادن ميـان    انسانمشكلي كه امروزه بيش از پيش دامنگير تحقيقات علوم        . است

  .ي هويداستانسانشناسي علوم  ي و علوم طبيعي است كه آثار آن در روشانسانماهيت علوم 
داند و معتقد است كه دانش سنتي بـر   نصر اختالف بين علم سنتي و جديد را اختالف مبنايي مي         

اما دانـش مـدرن بـر پايـه ي قيـاس و تجربـه       . پايه ي اعتقاد به متافيزيك؛ اسطوره و دين مبتني بود  
را   يبه باور نصر اين روش قياس و تجربه به زدودن معرفت باطني همت گمارده و آدم               . استوار است 



نصر دانش سنتي را رهيافتي براي وصـول بـه حـق و          . از كنه معرفت متعالي خويش دور كرده است       
در حالي كه علم مدرن به طبيعت به عنوان شـيء قابـل تجزيـه و تحليـل                  .  است  دآن  باري تعالي مي  

  ).46 :1383نصر؛( نگرد نه حق متعالي مي
: ر فلـسفه علـم دو نظـر متفـاوت وجـود دارد     درباره رابطه ميان علوم طبيعي و علوم اجتماعي؛ د      

دو گانه گرايي ميان علوم طبيعي و اجتماعي بـه وجـود            . يكي يگانه گرايي و ديگري دو گانه گرايي       
اي باور دارد؛ بر خالف يگانه انگاري كه يگانگي علوم طبيعي و اجتمـاعي را يـا ماننـد                     انقطاع ريشه 

كـساني را كـه     ) 1952(هايـك     .دارد   روش اعالم مي   كانت از لحاظ موضوع و يا مانند پوپر از لحاظ         
حـال آنكـه    . نامند  كار  برند، علم گرا مي       هاي علوم طبيعي را در علوم اجتماعي به         سعي دارند، روش  

گروه اول كه پوپر نيز در زمره آنان اسـت،          . خواند  اين گروه را طبيعت گرايي ستيز مي      ) 1975(پوپر  
ند كه معتقدند معيارهاي اعتبار يابي واحد و يكساني وجـود دارد   بيشتر تجربه گرايان گوناگوني هست    

شود؛ يعني رويارويي نتايج مستقيم و غير مستقيم آنها با تجربه             هاي علوم اعمال مي     كه در همه حوزه   
ـ پيشيني بـاوران و فرهنـگ باورآنكـه بـه امكـان درك               گروه دوم، اساساً تشكيل شده است از الف       

ــ مداخلـه جويĤنكـه بـر كـاربرد الگوهـاي اقتـصادي و                اعي باور دارند ب   هاي اجتم   مستقيم پديده 
 ) 3: 1380فرجي دانا،. (ورزند اجتماعي در تصميم گيريها تأكيد مي

هـاي    هاي شـناختي و روش شناسـي        ي  به بررسي ديدگاه    انساندر اين مقاله پس از تعريف علوم        
ايي، روش شناسـي تفـسيري، روش       ي از جمله روش شناسي اثبات گر      انسانغالب و مطرح درعلوم     

 .شناسي انتقادي خواهيم پرداخت

 
 ي انسانتعريف علوم 

 با علوم غير طبيعي مترادف بود كه تحت عنوان حكمت عملي طبقـه              ي نسبتاً انساندر قديم علوم    
چون علم الـنفس، اخـالق و تـدبير منـزل            با علومي   با وجود اينكه در معارف اسالمي     . بندي شده بود  

ي انـسان ي قلمداد كرد ولـي اصـطالح علـوم          انسانتوان آنها را به عنوان علوم        كنيم كه مي    برخورد مي 
اند اين علوم را با       داده نويسندگان گوناگون ترجيح  . انگيز است برهمانند اصطالح علوم طبيعي بحث      

 و انسان علوم مربوط به   ،)نفس ناطقه (علوم مربوط به روح      علوم اخالقي يا علوم مربوط به فرهنگ،      
  ).1375 فروند،. (يا علوم دستوري يا هنجاري همسان بنامند

به هر حال در علوم      .شود نهادها و امور اجتماعي بحث  مي      از  است كه در آن       ي علمي انسانعلوم  
 را از اين حيث كه موجودي مشخص و ممتاز از ديگر موجودات اسـت و حـاالت و                   انسان ،يانسان

 بلكـه دربـاره     ،ي نه تنهـا در بـاره جهـان        انساندر علوم   و  كند  آثار مخصوص به خود دارد بررسي مي      
 نيز   بلكه علمي  ،گيرد   و بدن او موضوع علم قرار مي       انساننه تنها حيات مادي      شود و    بحث مي  انسان



 ،مجتبـوي ( گيـرد    مورد مطالعه قرار مي    انسانهست كه در آن ذهن و حيات دروني و حاالت رواني            
   ).63ـ100:1373
 يعنـي   ،هـاي مختلـف بـشري اسـت         نهـا فعاليـت   آ معارفي است كه موضوع تحقيق       يانسانعلوم  
آثار و نهادهـا و مناسـبات        ابط اين اشياء و   وهايي كه متضمن روابط افراد بشر با يكديگر و ر           فعاليت

شـود كـه موضـوع       هايي اطالق مي    ي به طور معمول به دانش     انساناصطالح علوم   .  ناشي از آنهاست  
، روابط افـراد    انسانهايي كه در بر دارنده رفتار فردي           يعني كوشش  ،ي است انسان تحقيق آنها فعاليت  

شـوند و مجموعـه روابـط          مربـوط مـي    انسانهستند كه به      ي علومي انسان علوم   .استبشر با يكديگر  
هاي مختلف فرهنگي، ديني، روحي و رواني،  سياسي           هاي  وي را از جنبه        با محيط  و فعاليت     انسان

 .كنند ماعي مطالعه مياقتصادي اجت

ي در واقع علـوم  انساناصطالحات علوم   يكي از:ي چند اصطالح داردانسانعلوم برخي معتقدند 
بـه ايـن   . تجربي و زيستي و رياضي و امثال اينها است در برابر علوم طبيعي، ي به معناي علوميانسان

هـا از علـوم عقلـي هـم     نو مثل ايفراواني دارد و شامل فلسفه، ادبيات  ي يك گسترهانسانمعنا، علوم 
. برابر علوم عقلي نيست؛ دربرابر علوم تجربي به معناي همان علوم طبيعـي اسـت   ديگر در. شود مي

اين يـك اصـطالح اسـت كـه         .  علوم تجربي است   ءي هم به يك معنا خودش جز      انسان هرچند علوم 
اسـت كـه بـه رفتارهـاي      لـومي ي در واقـع ع انسانعلوم . شود ادبيات و مانند اينها مي شامل فلسفه و

بررسـي    راانـسان پردازد و قوانين و قواعد حاكم بر رفتارهاي فردي، خانوادگي و اجتماعي  مي آدمي
اي از  شـامل مجموعـه   شـود و  به اين معنا، فلسفه، ادبيات و مانند اينها به يك معنا خارج مي. كند مي

البته در ايـن مجموعـه   . مانند اينها ديريت وشناسي، اقتصاد، م شناسي، جامعه شود؛ مثل روان علوم مي
اي از موارد، در بعضي   حقوق و در پاره دارند؛ مثل هاي غيرتجربي را نيز بعضي از اينها باز آن روش

گـوييم و   ي مـي انـسان گاهي ما علـوم   .سياسي يا مثالً تعليم و تربيت هاي علوم ها و گرايش از شاخه
 پردازد و  ميانسانهايي است كه به رفتارهاي فردي و اجتماعي  اي از دانش مجموعه منظورمان دقيقاً

  )1382اعرافي، ( .قاعدتاً روش آن هم تجربي است
 : شود هاي شناختي و معرفتي علوم عرضه مي در اينجا تعريفي  از هر يك از  حيطه

هـر  شود كه به      حيطه شناختي علوم طبيعي و مادي اين حيطه شامل معلومات و معارفي مي            . الف
آيد و    نحو درباره طبيعت و موضوعات طبيعي كه داراي خواص مادي و قابل حس است حاصل مي               

 .شود شامل علوم پايه؛ علوم پزشكي و علوم مهندسي مي

شـود كـه خـارج از عـالم       اين حيطه شامل معلوماتي مي  ،حيطه شناختي علوم الهي يا الهيات     . ب 
براي مثال خداشناسي   . به شناخت ديني نيز تعبير نمود     توان از آن      ماده و محسوسات قرار دارد و مي      

 و فقه و حقوق در اين حيطه قرار دارد



هـا،    هـا، ويژگـي     ، اين حيطه شامل معلوماتي است كه بـه خـصلت          حيطه شناختي علوم انساني   . ج
شود و آگاهي و معلومات مربوط به هـر يـك از مـوارد                 مربوط مي  انسانها و رفتارهاي نوع       فعاليت
ي را در يـك طبقـه       انسانعلوم  . ي باشد انسانهاي مختلف علوم      تواند موضوع يكي از رشته      ميمزبور  

گروه اول شامل معلوماتي است كه منشأ تـشكيل آنهـا را           : توان به دو گروه تقسيم كرد       بندي كلي مي  
فلسفه، منطـق، رياضـيات،     : اند از   اين معلومات عبارت  . دهد   تشكيل مي  انسانعقل و فكر و احساس      

گروه دوم شامل معلوماتي است كه منشأ آنها را         . و نظاير اينها    دبيات، موسيقي، هنرهاي غير تجسمي    ا
شناسي، جامعه شناسي، اقتـصاد، مـديريت،        روان: اند از   اين گروه عبارت  . دهد   تشكيل مي  انسانرفتار  

ريخ، شناسـي، حقـوق، تعلـيم و تربيـت، مـردم شناسـي، تـا                زبـان ي، علوم سياسـي،     انسانجغرافياي  
 ). Wartofsky,1968:371(شناسي، علوم دفاعي و مانند اينها  باستان

هـا و رفتارهـاي       ها، فعاليـت    ها، ويژگي   است كه به مطالعه خصلت       بنابراين، علوم انساني علومي   
 يعنـي   ،هاي مختلـف بـشري اسـت        نها فعاليت آمعارفي است كه موضوع تحقيق      و   .پردازد  انسان مي 
آثار و نهادهـا و مناسـبات    ابط اين اشياء و وروابط افراد بشر با يكديگر و ر      هايي كه متضمن      فعاليت

 .ناشي از آنهاست
 

 هاي شناختي  ديدگاه
هاي شناخت و آگـاهي نـسبت    هاي شناختي كه دانشمندان و فالسفه آن را روش          از جمله ديدگاه  
گرايـي سـنتي و       ابل عقل كنند، ديدگاه تجربه گرايي و پوزيتيويسم است كه  در مق            به اشياء  تلقي مي    

باني اين طـرز  . گردد   باز مي  16 تا   14قرن    ارسطويي شكل گرفت و سابقه آن به دوره رنسانس علمي         
تفكر فرانسيس بيكن است كه بعدها افرادي چون تومـاس هـابز، جـان الك، جـرج بركلـي، ديويـد        

ز آنجا كه بعداً انتقاداتي بـه  ا.  استوارت ميل، ارنست باخ، برتراند راسل آن را دنبال كردند         هيوم، جان 
ــاخ،   ــل، مــــ ــر راســــ ــرادي نظيــــ ــد افــــ ــسفي وارد گرديــــ ــن مكتــــــب فلــــ  ايــــ

اين ديدگاه با به كار گرفتن منطق نوين جهت تحليل منطقي           . ويتگنشتاين حلقه وين را تشكيل دادند     
ـ                   . تغيير مسير داد   ا سپس با برقراري ارتباط با انجمن فلسفه تجربي برلن و نظـاير آن و نيـز ارتبـاط ب

مكتب پراگماتيسم آمريكا جيمز ديويي با نام تجربه گرايي نوين گـسترش يافـت  و تجربـه گرايـي                    
اين مكتب فلسفي وسيله شـناخت را حـواس انـسان            ). 73ـ35 :1374رفيع پور،   . (نوين نيز نقد شد   

 دهد و روش استقرايي را براي دستيابي بـه كـل            داند و به تجربه و آزمايش و مشاهده اصالت مي           مي
پسندد و ديـدگاه پوزيتيويـستي و تجربـي در حـوزه علـوم          ها و به عبارتي به قوانين كلي و علي مي         

  نائــــــــــل آمــــــــــده زيــــــــــادي طبيعــــــــــي دســــــــــتاوردهاي علمــــــــــي



از اين رو در ادعـا نـسبت بـه قلمـرو            . براي اثبات حقانيت ديدگاه خود پيدا نمود        و پشتوانه محكمي  
 . كارايي شناختي اين ديدگاه زياده روي نمود

 انـسان ديدگاه عقل گرا براساس روش استدالل قياسي اسـتوار اسـت واعتقـاد دارد كـه حـواس                   
سـابقه  . يابد و لذا منشأ ديگري به نام عقل دارد          گاه كليت و ضرورت اصول و مفاهيم را در نمي           هيچ

و كـه در آن رابطـه منطقـي بـين كبـري             . گـردد   ويژه به ارسطو بازمي     ها به   اين ديدگاه به دوره يوناني    
شد كه بـر حقـايق مـاوراء الطبيعـه يـا              تلقي مي   گردد كبري فرض مسلمي     صغري و نتيجه برقرار مي    

 .شناخته شده استوار بود قضاياي بديهي و كلي يا عقايد جزمي
از اواخـر  . پـذيرد  ديدگاه استباطي، استنباط يا تفهم را به عنوان روش خاص علوم اجتمـاعي مـي             

هـاي توضـيحي       و تفكيك علوم، روش استنباطي در برابـر روش         سده نوزدهم ميالدي يا طبقه بندي     
انديشه امكان پـذير   بر اساس اين ديدگاه فهميدن زندگي يا استنباط تنها يا       . علوم طبيعي شكل گرفت   

نيست، بلكه بايد از استنباط و كليه نيروهاي اساسي براي درك استفاده نمود؛ زيـرا موضـوع  مـورد                    
تـوان    از مدعيان اين روش مي    .  موضوع علوم طبيعي ملموس نيست     مطالعه علوم اجتماعي بر عكس    

: ديدگاه ساختاري نيز شامل دو رويكرد به شـرح زيـر اسـت            . از ماكس وبر و ويلهلم ديلتاي نام برد       
هـاي    هاي پژوهشي و نظريه توماس كوهن دربـاره پـارادايم و انقـالب              نظريه الكاتوش درباره برنامه   

 )98: 1378 چالمرز،( علمي
هـايي وجـود دارد،  هـر دو در مـشاهده، نظريـه را مقـدم                   چه در ديدگاههاي اين دو تفـاوت      گر

بنـابراين، سـه ديـدگاه و مكتـب فكـري مهـم، ديـدگاه               . كننـد   دارند و از استقرا گرايي انتقاد مـي         مي
 . شود پوزيتيوستي، ديدگاه هرمنوتيك و انتقادي است كه به نفضيل دربارة آنها بحث قرار مي

 
 

 )پوزيتيويسم(اسي اثباتي شن روش
روش شناسـي مجموعـه طـرق،    قبل از شروع بحث روش شناسي اثباتي الزم است ذكر شود كه            

هـاي    هاي مختلف دانش ها و علوم جهت شـناخت ويژگـي            هايي است كه در زمينه      ها و روش    شيوه
 تحقيـق و  انديـشيدن و شـيوه   روش شناسي فن درست. شود  كار برده مي    قوانين حاكم بر پديده ها به     

 ).113 :1369گالبي؛.( بررسي امور و پديده هاست اسلوب علمي
. ي اسـت  انـسان هاي علـوم طبيعـي در علـوم           كارگيري روش   روش شناسي اثباتي، مدعي لزوم به     

هـاي متفـاوتي از جملـه تجربـه گرايـي منطقـي، طبيعـت گرايـي و                    اثبات گرايي كـه داراي شـاخه      
 اثبات گرايي در علـوم      .د فلسفه علم و در ميان محققان دار        طوالني در  اي  تاريخچه،رفتارگرايي است 

آگوست كنت پايه گـذاري گرديـد   دست   بهگردد كه     ي به تفكر فلسفي ابتداي قرن نوزده باز مي        انسان



كـارگيري     در اين رويكرد با به     .م، آن را بسط و گسترش دادند      ييشمندان ديگري نظير اميل دورك    اند  و
هاي   ي براساس روش  انسان اقدام به طراحي و انجام تحقيقات علوم         هاي علوم طبيعي    نگرش و روش  

 بـر ايـن     . يك منطق وجود دارد و آن منطق علوم طبيعي است          اثبات گرايان معتقدند صرفاً   . كرد  كمي
ي و موضـوعات مربـوط بـه        انساني، به جواني علوم     انساناساس، تفاوت علوم طبيعي از جمله علوم        

هايي است كـه در پـي         اثباتي به منزله مجموعه سازمان يافته اي از روش        ي  انسان علوم   .گردد آن برمي 
تركيب منطق قياس با مشاهدات تجربي دقيقي از رفتار فردي براي كشف و تائيد قوانين احتمالي بـا      

 اين روش بيشتر به متغيرهاي بيرونـي و ابـزاري           .است انسانرفتار    هدف پيش بيني الگوهاي عمومي    
كند كه رفتار او تابع نيروهاي اجتماعي          به عنوان يك سازواره مكانيكي نگاه مي       انانستكيه دارد و به     

دوركهايم در  .  دارد انسان مكانيكي از    الگويه  عرضاثبات گرايي سعي در      .هاي بيروني است    و انگيزه 
اء ا اشـي  ع چون واق  شوند،  ميهاي اجتماعي به مثابه اشياء مطالعه          معتقد است كه پديده    گولاييد اين   أت

 وقايع و رويدادهاي اجتماعي براساس قوانين علي كه در آنهـا علـل و معلـول توضـيح داده                    .هستند
ها تحت تأثير نيروهاي اجتمـاعي كـه          انسان بر اين اساس، رفتار اجتماعي       .شوند  ميمطالعه   شود،  مي

ار و اراده   هـا، اختيـ     انـسان در تحليل رفتار اجتمـاعي      . گردند  خارج از اشخاص قرار دارند، تعيين مي      
 .دارد علمــي  هــويتي غيــر،گــردد ه مــيمرضــ چــون آنچــه بــر ايــن اســاس ؛آزاد جايگــاهي نــدارد

)(neuman,1991 

معرفـت  . هاي علم مبتني بر مشاهده اسـت        در اثبات گرايي آنچه محوريت دارد، استفاده از روش        
پديـده    ن علمي شود سعي درتبيي    حاصل مي   هاي علمي   كه به صورت قياس و با استفاده از روش          علمي

هـاي     اسـت كـه داده       مكتب تجربه گرايـي بـر آن       در الگوي اثباتي،  . ها بر اساس قوانين جهاني دارد     
زدود،   هاي علمي    پس مفاهيم متافيزيكي را بايد از جميع نظريه        .هاي دانش ما هستند     حسي تنها ريشه  

 اول قـرن بيـستم،      در نيمـه دوم قـرن نـوزدهم و نيمـه          . در تجـارب حـسي ندارنـد      جايي  زيرا اينها   
ايـن مكاتـب، توجـه صـرف بـه            هاي مختلفي از تجربه گرايي رايج شد، وجه اشتراك تمامي           اسلوب

 و اسـت تجارب حسي و نفي متافيزيك بود ازديد آنها دانش تجربي تنها وسيله رسيدن بـه حقيقـت     
 مكاتـب   ).83ــ 86 :1377گلـشني، ( .آيد  دست مي   حقيقت معادل است با آنچه از طريق اين دانش به         
 را بـه شـناخت حـسي و تجربـي محـدود             انسان تجربي افراطي اي چون پوزيتيويسم شناخت علمي      

بنـابر نظريـه    . كننـد   نموده و دخالت هرگونه شناخت فلسفي و فرا تجربي را در فرايند علم انكار مي              
اند و  م  و يقين آور پيرامون مسائل ماوراء الطبيعت باقي نمي          پوزيتيويسم جاي بحث و پژوهش علمي     

هـاي    بـا ورود ايـده    و  ). 189 :1364مـصباح،   ( .گـردد   همه مسايل فلسفي پوچ و بي ارزش تلقي مي        
تجربه گرايانه وابسته به علم جديد، بعضي از علماي مسلمان مدعي شدند كه حتي الهيات هم بايـد                  

 هاي علوم تجربي تبعيت كند و تنها راه شناخت خداونـد مطالعـه طبيعـت از طريـق روش                    از روش 



. شـود   هاي طبيعي به عنوان دليلي بر كفايت علم تجربي تلقي مي            استدالل قرآن بر پديده   . است  علمي
 ). 270 :1982 عبدالفتاح طبار،( .بعضي حتي حكمت قرآني را با فلسفه پوزيتيويسم تطبيق دادند

ت بينـد واقعيـا     ويستي مي يي را به شكل پوزيت    انسان علوم    كه فرهنگ مسلط در غرب   بدين ترتيب   
 وارد مبحـث    انـسان ايـن پـارادايم محـدود باعـث شـده كـه             . گذارد  ارزش شناسه وحي را كنار مي     

ي در ازاء انـسان دوگانگي تعارض آفرين تصوف و پوزيتيويسم شود كه در اين رونـد جايگـاه خـود         
اين موضوع به نوبه خود گسترش ليبراليسم       . يابد  هاي مذهبي و اخالقي گسترش و توسعه مي         ارزش

در واقع اغلـب رويكردهـايي كـه در علـوم تجربـي      .  منجر شد ن آشوب اجتماعي متعاقب آ    فردي و 
هـاي عـام مـشخص      يابند تا اينكه به وسيله جنبه        از طريق موارد خاصي صالحيت مي      ،شود  يافت مي 
 طاهـا االلـواني،   ( .شـود   وحي قرآني بيان مي   با  اي است كه      اما جنبه عام و جهان شمول جنبه       ،گردند
 ؛يابنـد  اندكي براي مطالعه آينده بهتر مي آينده گرايان به طور نسبي رهنمود  همچنين    ).37ـ47 :1374

اين نكته  . گيرند  ي، به طور قابل توجهي مسئله ارزش را ناديده مي         انسانچرا كه علوم، از جمله علوم       
كـيم،   دور ،  كنـت، توكويـل   . گرفـت   ي در آغاز، جنبه اخالقي را در بـر مـي          انسانثابت شده كه علوم     

ايـن جنبـه اخالقـي تـا        . دادنـد   هاي خود جاي مي     اي را در نوشته    ماركس و حتي وبر نيز چنين جنبه      
كـساني كـه طرفـدار      دسـت     بـه  اما از حدود آغاز جنگ جهاني اول  به بعد            ،دوره اخير نيز باقي بود    

ها بـه نحـو     علوم طبيعي بودند ارزشالگوهاياي مبتني بر  دخالت ندادن اخالقيات در مطالعه جامعه     
  ).16ـ25 :1374 وندل بل،( .ي كنار زده شدانسانروزافزوني از علوم 

 
 
 

 ناقدان اثبات گرايي
بـا يكـديگر    ) يانـسان طبيعـي و    (اي از علماء فلسفه علوم معتقدند كه دو نوع مختلف علـم              عده

 گفته، دليل بـر     البته اين . صورت يكپارچه درآيند    توانند به   تناسب و همخواني ندارند، از اين رو، نمي       
 يـست، هاي طبيعي و نقش طبيعت در نظامهـاي اجتمـاعي ن           رد اهميت مطالعه در بهره گيري از نظام       

صـورت    توان دو نوع مختلف علم را بـه        هدف اين است كه نمي    . بلكه موضوع كامالً بر عكس است     
 اجتمـاعي در  هاي بسته عمل كند، امـا جهـان علـوم          تواند در نظام    جهان طبيعي مي  . يكپارچه درآورد 

اندره سـاير، بـراي جهـان علـوم اجتمـاعي و فلـسفه،                به گفته از اين رو    . كند  هاي باز عملي مي     نظام
ماكس پالنك فيزيكدان معروف، ). 52 ،190 ـ 193: 1375شكويي، . (هاي اثباتي نامربوط است روش

ي در بـه  انـسان ن علـوم  ي پي برده بود و از اينكه دانـشمندا انسانبه تفاوت ذاتي علوم طبيعي با علوم  
اند، اظهار شگفتي كرده  كارگيري روش تجربه گرايي و دنباله روي از شيوه علوم طبيعي اصرار داشته          



هاي عيني محض در علوم فيزيك،        او اعتقاد دارد كه به كار بردن قوانين آماري عليت و روش           . است
م اشياي بي جان تحت قـوانين   نجوم و معدن شناسي كامالً منطقي است، زيرا موضوع اين علو            شيمي

ي انـسان هاي عيني محـض را بـر علـوم            ماكس پالنك تطبيق قوانين آماري عليت و روش       . عام است 
تـرين مخالفـان تعمـيم دادن         هايـك از جـدي       ).131ــ 130: 1362مـاركوزه، ( دانـد   امكان ناپذير مـي   

هـايش ذهنـي       و داده   چرا كه موضوع علوم اجتماعي     ؛هاي علوم طبيعي به علوم اجتماعي است        شيوه
هـا نـسبت بـه ماديـات تعريـف            انسان تفكر     بلكه بر اساس نحوه    ،هستند؛ يعني نه بر اساس ماديات     

ي بـه كمـك     انـسان هـاي     همچنـين اوپنهـايمر تبيـين پديـده       ). 23ــ 17 :1379 هايك؛  فون( .شوند  مي
 ).270ـ271 :1368 ريكور،( .داند هاي علوم طبيعي را ناكافي مي شيوه

ي نيز قبول داشت كه تجربه و آزمايش ابزاري ضروري براي شناخت طبيعت اسـت،               شهيد مطهر 
از نظر ايـشان فعاليـت عقالنـي روي         . اما قبول نداشت كه فهم طبيعت صرفاً به حواس وابسته است          

تواند مـا را      علم تجربي مي  . هاي علم الزم است تا بتوان تعبيري خداباورانه از جهان عرضه كرد             يافته
 مطهـري، (داوند آشنا سازد، اما استنتاج وجود خدا از آثارش مستلزم فعاليتي عقالني اسـت               با آثار خ  

 )  217ـ209: 4 ج1374
انديـشمندان ايـن      تـرين    از مهـم   ؛انـد   ناقدان اثبات گرائي طرفداران مكتب نوكانتي در آلمان بوده        

 :جريان فكري ويندلباند، ريكوت، زيمل و ديلتاي بودند كه معتقد بودند
ي، شكافي پر نشدني وجود دارد و الزم است ميان علـوم            انسانـ بين جهان پديدارها و عالم        فال

 .ي و تاريخي و اجتماعي فرق گذاشتانسانطبيعي و 
اثبات گرايان، امكان ندارد كسي در علوم فرهنگي بتواند از علـوم طبيعـي               ـ بر خالف تصور     ب

  ).77 ـ82: 1377ني، گلش( تبعيت كند و در صدد كشف قوانين كلي برآيد
اي از    از جمله اينكه، بـدون مجموعـه      . هاي مختلفي نقد و ارزيابي شده است        پوزيتيويسم از جنبه  

خـود  . گونـه شـناخت مـتقن تجربـي ممكـن نيـست             مفاهيم و معـارف فلـسفي و متـافيزيكي هـيچ          
اند و    فاده كرده هاي فلسفي و متافيزيكي است      از پيش فرض    ها نيز در عمل از انبوه عظيمي        پوزيتيويست

تـرين ادعاهـاي      هاي تجربي كه از اولي      مثالً پوچ انگاري مفاهيم متافيزيكي و اعتبار شناخت       . كنند  مي
روند، بدون ورود به حوزه متافيزيكي و تخطي از اصول پوزيتيويستي امكـان پـذير                 آنان به شمار مي   

اي است و علوم تجربـي   يهودهگذاري يك علم تجربي محض كار ب بنابراين، تالش براي بنيان  . نيست
هاي فرهنگي و اجتمـاعي       كنند؛ هر چند ريشه     از انبان غني و گسترده فرهنگي جامعه خود تغذيه مي         

 ). 51: 1369توسلي؛ (شوند آن پنهان نگه داشته مي
، كننـد    مطالعه مي  با گرايش اثباتي تجربي   را  ي  انسانعلوم   اي از صاحب نظرآنكه    عدهاز طرفي نيز    

. انـد   سياسي، اجتماعي و تطور تاريخي آنهـا بررسـي كـرده           هاي  زمينهها را بي توجه به       ديشهان  آراء و 



انديشه و تفكر بـوده       اي در تاريخ    هاي عمده   طرح ديدگاه اثباتي زمينه ساز جهت گيري      توان گفت     مي
ده ي و اجتمـاعي بـو     انـسان  اثبات گرايي عامل تسلط تجربه گرايان بر جريان اصلي علوم            ؛اوالً. است
انديشه بـشري و نقـش آراء و عقايـد متفكـران               با تسلط تجربه گرايان از اهميت تاريخي       ؛ثانياً. است

هاي معاصر كاسته شده است و به همـين دليـل بررسـي ميـزان اثرگـذاري بزرگـان                 انديشه  گذشته بر 
نـشمندان   محققـان و دا    ؛ًثالثا. فكري و نظري نظم علوم بر جايگاه فعلي آن اجتناب ناپذير شده است            

در نتيجـه از بازسـازي و       . هاي آنها را كمتر دارنـد       امكان مطالعه آثار گذشتگان و بيان ضعف و قوت        
 تـسلط ديـدگاه تجربـي از طـرح ميـزان اثرگـذاري              ؛رابعاً. توسعه تفكرات گذشته غفلت شده است     

 از ابـزار  انـد ولـي   انديشه سازي بشريت داشته اي در هايي كه در گذشته نقش عمده     ها و ملت    فرهنگ
گرايـان بـر     تـسلط تجربـه  ؛خامـساً . اند خودداري شده است مطرح شده در علوم تجربي بهره نگرفته   

ي موجب محدوديت حوزه دانش بشري بر چارچوب مطالعـات تجربـي و آزمايـشگاهي               انسانعلوم  
تـسلط  . باالخره اين تسلط زمينه ساز انحصاري شدن علم ياغرب محـوري شـده اسـت              . شده است 

هـاي ديگـر در       نگري شده و نقش فرهنگ      ي موجب يكسونگري و سطحي    انسانثباتي بر علوم    تفكر ا 
. انـد   انديشه غربي نيـز اصـالت يافتـه         ي ناديده گرفته شده است فرهنگ و      انسانهاي    شكل دهي بينش  

توان نتيجه گرفت كه غرب زدگي بيش از آنكه يك پديده سياسي و يا فرهنگـي باشـد،                    بنابراين، مي 
ها و اصالت دادن بـه فرهنـگ غـرب عمـل      تلقي شده كه در جهت نفي ديگر فرهنگ  علمياي    پديده

 ).20:1376 ارمكي؛آزاد( نموده است
اند، بعـضي     بسياري از علماء به محدوديت علوم تجربي در نشان دادن تمام ابعاد طبيعت پي برده              

نرمنـد، فيلـسوف، مـتكلم،    ه. رياضيات و فيزيك تنها راه دستيابي به دانش طبيعت نيست     اند كه  گفته
 سـاز وكـار،   انـد كـه       بعضي هـم گفتـه     .دهند ي در بارة طبيعت به ما مي      يها همگي بصيرت ... شاعر و 

   بيش از جمع اجزاء مـادي آن       انسان .كند  شناختي و اخالق را تعيين نمي      تكليف علوم زيستي و روان    
 اكتفـا بـه علـوم       ؛ًانـد كـه اوال      در چند دهه اخير بعضي از متفكران غربي به اين نتيجه رسـيده            . است

 به يك تصوير جامع از طبيعـت محـروم      انسان را يك بعدي به بار آورده و از دستيابي           انسانتجربي  
 جهـت  براي اينكـه از علـم در         ،است  گيري علمي   علوم تجربي خود فاقد جهت     ؛اًساخته است و ثاني   

علـوم تجربـي     .يرون به آن جهـت داد      بايد از ب   .ي، استفاده مطلوب شود   انسانسعادت افراد و جوامع     
تـوان صـيد      علم تجربي تنها چيزهاي خاصي را مـي        با تور . دهد  تمام ابعاد طبيعت را به ما نشان نمي       

ند و در واقع جهان تك بعدي نيست و بـيش از            ا  تر از دسترس علوم تجربي بيرون       اشياء ظريف  .كرد
ي انـسان هاي حسي در دانش  بارة نقش دادهچند مطلب بايد در . يك راه براي نظر كردن وجود ندارد     

 ب. آيـد  دست نمي هاي حسي به  از دادهاً جهان خارجي صرف دانش ما در بارة ـ  الف: در نظر گرفت 
اعتقـاد داشـته   ) غيـر محـسوس  ( ما بايد به واقعيات فوق  طبيعـي  ـج  .  محدود استانسان دانش ـ



 مـسئله  .گرفتتوان از علم  ز سؤاالت را نمى بعضى ا جواباصالً ).77 ـ 82 : 1377گلشني، ( .باشيم
 كه متوجه شدند شما با ذهـن خـالى بـا            استشناسى   بعد ديگر مسئله معرفت    .زيبايى، مسئله اخالق  

تواند انواع مختلفى داشته باشد      علم مبناى متافيزيكى دارد و متافيزيك مى      . شويد رو نمى  طبيعت روبه 
گرا و پوزيتيويسم جهان فقط سطح       است كه در ديدگاه حس      و تفاوت متافيزيك دينى با غيردينى آن      

انگارانه قـرن نـوزدهمى     صوير ساده  ت .گويد جهان يك زيربنايى هم دارد      است، اما متافيزيك دينى مى    
 در سخنرانى خيلى مهمى     انيشتين دست  به 1932 يا 1930كه علم فقط محصول تجربه است، در سال       

 ،اينكه در علـم، ثابتـاتى وجـود دارد        . اه آكسفورد رد شد   هاي فيزيك نظرى در دانشگ      در مورد روش  
اگر بدان معناست كه علم توان اثبات معارف ثابتى را دارد، اين با توجـه بـه ابـزار معرفتـى و روش                       

علم خودش تـوان اثبـات      . آيد كسب معرفت علم، يعنى تكيه بر تجربه و آزمون، درست به نظر نمى            
 ).1379گلشني،  (.و تجربه مفيد ظن استهيچ ثابتى را ندارد، زيرا استقرا 

ي را در شـناخت آينـده شـان         انـسان البته استفاده از ديدگاه اصالت تجربه، كيفيت آمادگي جوامع          
علم تجربي به عنوان يك ايدئولوژي در جوامع جديد و پيشرفته مطـرح اسـت و بـه                  . كند  كمك مي 

هاي مختلف سياسي به خدمت گرفتـه         ظاممنزله وسيله و ابزاري پر قدرت در امر رفاه اجتماعي در ن           
ي از  انـسان اي از محققين عقيده دارند كه روش تجربي علم تجربـي در داخـل جوامـع                   عده. شود  مي

كـار   هاي ويژه به هاي متنفذ و پرتوان جامعه، در جهت افزايش سوديابي ونفع طلبي گروه       طريق گروه 
هاي پرنفوذ جامعـه هـر چـه     كند كه قدرت    يشود؛ زيرا روش تجربي اين امكان را فراهم م          گرفته مي 

از اين رو در جوامع سـوداگر       . بيشتر بر جامعه خود مسلط گردند و كنترل جامعه را در دست گيرند            
 معتقدنـد    نيز انديشمندان  برخيو همچنين   ) 1382شكويي،  . (گيرد  تخريب محيطي بيشتر صورت مي    

شـود و جامعـه را از         وضع موجود جامعه مـي    باعث تثبيت     هاي كمي   اندازه بر روش    كه تأكيد بيش از   
تنهـا بـر قـوانين     هـاي كمـي    دارد، زيرا روش   حركت و تحول در جهت ساخت محيط زندگي باز مي         

. ها را ريشه يـابي كنـد       ها و كم و كاستي     كند، بدون اينكه در عمل نارسائي       ها تأكيد مي   پراكنده پديده 
شود، ويژه جهان سـرمايه داري        منابع استفاده مي    رياضي كه امروزه ازآن در     الگوهايهمچنين بيشتر   

). 114: 1373 شـكويي، .(تواند در كشورهاي جهان سوم به كار آيد         ته تدوين شده است و نمي     فپيشر
شود   در مجموع جدايي علم از فلسفه و تقليل علوم اجتماعي به تحقيقات اجتماعي آماري باعث مي               

ه ماهيت موضوع مـورد مطالعـه بـاز بمانـد و هـم از      عميق نسبت ب تا متفكران اجتماعي هم از تفكر   
هاي اجتماعي و با      مالت  نظري نسبت به ارتباط پيچيده موضوع مورد بررسي با سطوح ديگر اليه             أت

.  در حيطه توانائي و چارچوب روش شناسي محقق نيستند، محـروم شـود      اًساير موضوعاتي كه الزام   
هـاي اجتمـاعي و تقليـل آنهـا بـه        پديـده حاصل نوعي سطحي نگري و سـاده كـردن بـيش از حـد            

اگر در غرب در كنار اين گـرايش  . هاي تو در تو و پنهاني آنهاست هاي طبيعي و غفلت از اليه   پديده



هاي عميق بر ارتباطات پيچيده بـين   انديشي و توجه به اليه      هايي از فلسفه    و جريان غالب، شاهد رگه    
با رشد پر شـتاب و گرتـه بـرداري از علـم گرائـي                هستيم، در جهان سوم      اي  رشتهموضوعي و بين    

اي كـه همـواره     بـه گونـه  .تجربي و ناديده انگاشتن ابعاد نظري، ارزشي و ايدئولوژيك آن مـواجهيم     
هاي مختلف بدون اطالع از چرايي متغيرهـا و           از كارهاي پراكنده آماري در زمينه       شاهد سيل عظيمي  

 ل بي توجهي يا كم توجهي به مباني نظـري، اثـر كـاربردي         كارهائي كه به دلي    .روابط بين آنها هستيم   
 ).5 : 1377افروغ، (شان نيز بسيار مخدوش است

روش شناسي اثباتي در غرب پس از رنسانس متناسب با مقتضيات اجتماعي اقتصادي و سياسـي     
 در جهـان سـوم بـا        .آن كشورها بوده و درخدمت ساختار نظام اجتماعي غرب گسترش يافته اسـت            

ر شتاب و گرته برداري از علـم گرائـي تجربـي و ناديـده انگاشـتن ابعـاد نظـري، ارزشـي و                        رشد پ 
انديـشه بـشري و نقـش آراء و          با تسلط تجربه گرايان از اهميـت تـاريخي         .ايدئولوژيك آن مواجهيم  
ي انسانروش تجربي در داخل جوامع       .هاي معاصر كاسته شده است      انديشه  عقايد متفكران گذشته بر   

گروههاي متنفذ و پرتوان جامعه، در جهت افزايش سوديابي ونفع طلبـي گروههـاي ويـژه                از طريق   
هاي پرنفوذ جامعه هـر       كند كه قدرت    شود؛ زيرا روش تجربي اين امكان را فراهم مي          كار گرفته مي    به

درروش اثباتي در تحليـل     . چه بيشتر بر جامعه خود مسلط گردند و كنترل جامعه را در دست گيرند             
 . ها اختيار و ارداه آزاد جايگاهي ندارد انسان اجتماعي رفتار
 

 )هرمنوتيك( روش شناسي تفسيري
گردد و از اين نظر       هرمنوتيك به معناي تفسير متون مذهبي و ادبي به ادبيات و زبان يوناني بر مي              

د هرمنوتيك از اوايل قرن نوزدهم از حالت مطالعـه و جمـع آوري قواعـ   . داراي سابقه طوالني است  
بـراي   تخصصي تفسير در خدمت متكلمان خارج شده و به منزله مكتبي فلسفي و نطريه اي عمـومي     

امروزه هرمنوتيـك روش تفـسير و تاويـل مـتن بـراي كـشف               . ي و اجتماعي مطرح شده    انسانعلوم  
ي ماننـد فلـسفه جامعـه شناسـي،         انـسان هاي علـوم      شود و به بسياري از حوزه       حقيقت محسوب مي  

شناسي و ادبيـات راه يافتـه اسـت در روش شناسـي               شناسي، حقوق، زبان    الهيات، روان تاريخ، كالم،   
. شـود   هرمنوتيك يا تفسير متن يعني معني و مفهوم نهفته در آن كشف و راز و رمز آن بازگشايي مي                  

از ميـان   . در تفسير متن مفسر بايد از نظر روانـي و شخـصي خـود را بـه جـاي مؤلـف قـرار دهـد                        
هايدگر، پل ريكور و ريچـارد        توان از شالير ماخر، مارتين       ديدگاه هرمونوتيك مي   طرفداران برجسته 

 ).27ـ80:26كازيموذته، ( .پالمر نام برد
هرمنوتيك در غرب با شالير ماخر در قرن هيجـدهم آغـاز شـده و بـا ديلتـاي آلمـاني در قـرن                        

شـاليرماخر هرمنوتيـك را از عرصـه متـون          . دگر در قرن بيستم ادامه پيدا كرد      هاي  نوزدهم و سپس با   



كنـد و     ديلتاي هرمنوتيك را درمقابل فلسفه كانـت مطـرح مـي          . ديني به متون ادبي آورد و باب كرد       
ديلتاي، هرمنوتيك  . گويد فلسفه كانت، فلسفه زندگي نيست و صرفاً يك امر عقلي و ذهني است               مي
گويـد شـما در علـوم دقيقـه تبيـين       كند و مي حث فهم را در برابر تبيين مطرح مي   عنوان روش و ب     به
تاريخ مثل روابط ظاهري اشيا، در علوم دقيقه تبيـين          .  ولي بايد در علوم اجتماعي فهم كنيد       ،كنيد  مي

تبـديل بـه روش و قابـل اجـرا           طـوري بايـد تـاريخ و جامعـه را فهميـد كـه فهـم                 شدني نيست و    
.  از حقيقـت وجـود دارد      »تفسيري«گويد هرمنوتيك، بينش و روش است و همواره          هايدگر مي   .شود

ي از مقوله فهم است،     انسان گويد علوم   دهد و مي     را در برابر علوم تجربي قرار مي       روشديلتاي همين   
ي را بفهميد، نقـدي جـدي بـه روش كانـت            انسان  علوم تجربي، علوم   شناسي  روشتوانيد با     شما نمي 
 در زمـان و مكـان زاده        انسانگرايي در غرب كه گفته شد         هايدگر پس از پيدايش نسبي     .كند  وارد مي 

دنبـال آن     وبـر و بـه      مـاكس . كنـد   عنوان بينش مطرح مي     چيز نسبي است، هرمنوتيك را به       شده و همه  
ي انسان  در علوم  »فهم«مكتب فرانكفورت با كمك ديلتاي و روش او سعي كردند نشان دهند كه ميان               

هـاي    هـا و مكـان      ي در زمـان   انـسان هـاي     پديده.  در علوم دقيقه تفاوت بنيادين وجود دارد       »تبيين«و  
تـوان يـك تحليـل        از يك واقعه تاريخي نمـي     . هايي گوناگون امكان دارد رخ بدهد       مختلف به شكل  

 .توان به آن نگاه كرد هاي مختلف مي جدا از ظرف زماني و مكاني داد و همچنين از ديدگاه
ي بايد به فهـم     انسان مطرح كرد و گفت كه در علوم         شناسانه  روشنوتيك را به لحاظ     ديلتاي، هرم 

اي   گونـه    بـه   شمولي براي يـك پديـده       تبيين به اين معناست كه بتواني قاعده جهان       . رسيد نه به تبيين   
ي اصـالً امكـان وضـع چنـين         انـسان در علوم   . وضع كني كه تمام حاالت مختلف آن را توضيح دهد         

 )1385رحماني، ( .جود ندارداي و قاعده
بدين ترتيب ديلتاي با انتشار كتابي به نام مدخل علوم فرهنگي، به مقابله با پوزيتيويسم يا علـوم                  

رشـته  : او معتقد بود كه فرق ميان علوم فرهنگي و علوم طبيعي در سه چيـز اسـت                . اثباتي برخاست 
يعي منشأ خارجي دارد، اما در علوم       تحقيق، نوع تجربه و نگرش محقق از اين منظر معرفت علوم طب           

فايده اين نحـوه    . گيرد  فرهنگي از گونه اي سلوك دروني و تجربه باطني و درك زنده سرچشمه مي             
آموزد معناي تاريخ ثابت نيست و شرح رخدادهاي تاريخي پيوسـته بـه                است كه به ما مي      نگرش آن 

ديلتاي از ايـن    ) 173 :1369هيوز؛ (.اختالف موقعيت زماني و محيط فرهنگي هر مورخ بستگي دارد         
هاي ميان علوم طبيعي و علوم فرهنگي را به شكلي ظريف تـر در سـه نـوع          نيز فراتر رفت و تفاوت    
قـسم دوم   . قسم اول با واقعيت سرو كار دارد و اين موضـوع تـاريخ اسـت              : گزاره زير خالصه كرد   

ماعي و سرانجام قضايايي كه بـر ارزش        شود؛ يعني علوم اجت     گردد به آنچه از واقعيت انتزاع مي        برمي
 . ها يا قواعد داللت دارند يعني عنصر عملي علوم فرهنگي داوري



ي از طريـق يـك فراگـرد        انـسان ويلهلم ديلتاي مبلغ روش تفسيري معتقد بود كه شناخت جهان           
 او  با وجـود ايـن    . دروني و به تجربه و فهم معاني امكان پذير است و نه از طريق يك دانش بيروني                

هـاي مـشترك در مـاوراي فـرد، و احتمـاالً              انديـشه   گويد نياز براي تفاهم متقابل منتهي به تجربه         مي
او با تأكيد بر خاستگاه دروني و ذهني اين منظومه سامان يافته مـدعي               . شود  هاي فرهنگي مي    منظومه

بـراي  بود كه روش هرمنوتيك شيوه مناسب فهم و تفسير سرشت دروني و ساخت ذهنـي فرهنـگ                  
از اين منظر دريافت معنا بـراي تحليلگـر تنهـا زمـاني ميـسر اسـت كـه او                    .  كشف معناي آن است   

هاي دروني فرهنگ را بررسي كند و متوسل به شيوه مكانيكي براي توجيه عملكرد نيروهاي                 ساخت
هـاي   براي اين منظور به جاي مشاهده بايد دنبال تفهم بود در اين تعبيـر درك پديـده                . بيروني نشود 

اجتماعي مستلزم مطالعه فرهنگ جامعه است اين نگرش فرهنگ را به عنوان يك عنصر خـودگردان                
براي علوم فرهنگي تـدوين كنـد تـا بـر      ديلتاي درصدد بود يك اساس علمي   . كند  و مستقل تلقي مي   

عتبار ي را مانند علوم طبيعي عينيت و ا       انسانهاي مربوط به علوم       مبناي آن بتواند موضوعات و پديده     
داند كه در اين علوم، شناسـا بـا           ي را در آن مي    انسانديلتاي امتياز علوم    ) 26 : 1380كاظمي،  ( بخشد

تواند شناخته را درك كند؛ زيرا اين دو از جهـاتي بـا يكـديگر                 شناخته كامالً بيگانه نيست و بهتر مي      
 1368ريكـور، ( .داند  يي را روش هرمنوتيك م    انسانبه همبن دليل ديلتاي روش علوم       . شباهت دارند 

تفسيرگرايان معتقدند كه علم به معناي اثباتي قادر به توضـيح اسـاس و بنيـان زنـدگي                  ). 270ـ271:
ها نيست آنچه اهميت دارد درك زندگي روزانه مردم عادي است كه بر اساس شعور                 انساناجتماعي  

نمايـد روش شناسـي       ت مي عاميانه سيستم معاني وجود دارد كه كنش متقابل اجتماعي مردم را هداي           
. تفسيري يك رويكرد استقرايي است كه به دنبال كشف بيان سمبليك يا توصيف موارد خاص است               

  ).83ـ86 :1377گلشني،( در اين رويكرد تحقيقات اجتماعي ارزش ابزاري مستقيم ندارند
يد به فهـم    ي با انسان مطرح كرد و گفت كه در علوم         شناسانه  روشديلتاي، هرمنوتيك را به لحاظ      

دنبال آن مكتب فرانكفورت با كمك ديلتاي و روش او سعي كردند              وبر و به     ماكس .رسيد نه به تبيين   
.  در علـوم دقيقـه تفـاوت بنيـادين وجـود دارد            »تبيين«ي و   انسان   در علوم  »فهم«نشان دهند كه ميان     

ن زنـدگي اجتمـاعي     تفسيرگرايان معتقدند كه علم به معناي اثباتي قـادر بـه توضـيح اسـاس و بنيـا                 
ي از مقولـه فهـم      انسان  علوم آنچه اهميت دارد درك زندگي روزانه مردم عادي است        . ها نيست   انسان

رويكـرد هرمنـوتيكى بـر      . ي را بفهميد  انسان  علوم تجربي، علوم   شناسي  روشتوانيد با     است، شما نمي  
گران سياسـى و اجتمـاعى بـه         تأكيد دارد و معتقد است بازي      انسانشناسى رفتار    ابعاد فرهنگى و زبان   

هـاى   دليل برخوردارى از توان معنادار سـاختن اعمـال و كردارهـاى خـود بـا موضـوعات و سـوژه         
بـا ايـن   . تحقيقات علمى ـ طبيعى تفاوت دارند و لذا بين علوم فرهنگى و طبيعى تمايز قايل شـدند  



 مـواردى   عرضـه فتن و   تقادى و تأكيد صرف بـر تفهـم، دريـا         نحال اين روش به دليل نداشتن جنبه ا       
 .شده يا كژديسه در عرصه فرهنگ، ناكام است انديشه و ارتباطات تحريف از

 
 )مكتب فرانكفورت(روش شناسي انتقادي 

هاي ماركسيسم، اثبات گرايي و علـم گرايـي را  نقـدكرده و                مكتب فرانكفورت برآمده از ناكامي    
از جملـه نـام آوران ايـن        . عه نوين است  ها تنها براي حفظ سلطه بر جام        معتقد است كه اين گرايش    

انديشمند صنعت فرهنگ به عنوان فرهنگي است         از نگاه اين دو   . مكتب آدورنو و هوركهايمر هستند    
پـسند    شود كه در اوضاع فعلي به آن هنر عامي          كه از درون توده ها به صورت خودجوش پديدار مي         

عنـوان اسـاس رويكردهـايي ماننـد        روش شناسـي انتقـادي بـه        ). 261 :1382شـكويي، ( .گوينـد   مي
ماترياليسم ديالكتيك، تحليل طبقاتي، ساخت گرايي، علوم اجتماعي رئاليـستي و تحليـل فمينيـستي               

اين روش به عقايـد كـارل مـاركس، زيگمونـد فرويـد             . سعي در تركيب قوانين عام و تفريدي دارد       
علـوم اجتمـاعي يـك فراينـد        رويكرهاي انتقـادي معتقدنـد كـه        . شود  انديشمندان ديگر مربوط مي     و

  ).212ـ222: 1378ايمان، (. نمايند انتقادي را در تحقيقات دنبال مي
  مكتب فرانكفورت از لحاظ معرفت شناسي، رويكرد ديالكتيـك انتقـادي دارد و بـراي تحليـل    

يكي از  همين مسئله هم. مسائل اجتماعي يك كليت يا چارچوب اجتماعي را مدنظر قرار داده است
تجربه گرايـي يـا    ها را با معتقدان به ديالكتيك تشكيل مي دهد، چرا كه در  هاي پوزيتيويستتفاوت

 انـسان يك نگرش كلي   اما ديالكتيك معتقد است كه بدون داشتن،يه استرپوزيتيويسم اصل بر تج
اجتمـاعي اسـت كـه درون آن     كليـت  قادر به درك پديده هاي اجتماعي نخواهد بود و جامعه يـك 

 .ود داردكشمكش وج
عنـصر  . شوددو عنصر همزمان و ناهمزمان شناسايي  براي فهم هر پديده اجتماعي الزم است كه

هاي تاريخي ظهور و شكل گيـري يـك    است، اما عنصر ناهمزمان ريشه همزمان ساختارهاي موجود
د و  با اين توضيح بايد گفت كه نگرش ديالكتيك هم پديده را بررسي مي كنـ              . پديده را بيان مي كند    

ي را تتاريخي آن را از همين رو هم هست كه معتقدان به ديالكتيك رويكرد پوزيتيويس هاي هم ريشه
از يـك   كنند، چون به تعبير آنان، پوزيتيويست ها تنها به برشـي  دليل فقدان چنين شناختي رد مي به

ها دارند همسان پوزيتيويست  تفاوت ديگري كه معتقدان ديالكتيك با .پردازند مقطع و تحليل آن مي
ي اسـت كـه در آن تفـاوت علـوم     تپوزيتيويـس  انديشه هـاي  فرض شدن مطالعه جامعه با طبيعت در

م از علوم طبيعـي اگـر قـوانين         ابه بيان ديگر با اله    . ي با علوم طبيعي در وجه است و نه در نوع          انسان
 مخـالف  اًد و ايـن دقيقـ  ي نيز قابل پيش بيني خواهند بوانسان هاي  رفتار پديده.جامعه شناخته شوند

پندارند علمي كه به دنبال قوانين اجتماعي اسـت رفتارهـاي    ياست كه م نظريه معتقدان به ديالكتيك



كه مكتب فرانكفورت اساسـاً   حالي  در.ست اانسان وارگي ءگيرد و به دنبال شي مي ي را ناديدهانسان
 كيـد أنقش مهمي دارد و آنچه بيـشتر ت  انساني و اجتماعي اراده و اختيار انساندر علوم  معتقد است

هـا بـه     تفاوت بعدي در اين نگرش پوزيتيويـست      .هاي اجتماعي است  د اعتباريات يا قراردا   ،گردد مي
امر هم منجر بـه    و ايناستمفهوم دانش و ارزش متكي است كه اعتقاد دارند دانش از ارزش جدا 

علوم مي پردازد و ارزش يك  العهطه مبا اين تلقي كه دانش ب.  و عمل خواهد شدنظريهبحث پيوند 
فرانكفـورت اعتقـاد دارنـد كـه دانـش از       سري از بايدها و نبايدها را بيان مي كند، متفكران مكتـب 

ت گرفته اسـت و آن هـم تعلـق بـه     ئتعلق نش ارزش جدا نيست، بلكه دانش تجربي از يك ارزش و
 علـوم تجربـي   ،بر طبيعت سلطه پيدا كنـد نست ا توانسان به بيان آنها از وقتي. باشد سلطه و مهار مي
كفورتي ها اعتقاد دارند كـه علـم   نبر اين اساس فرا. را هم داد  قدرت اين كارانسانمطرح شد و به 

 تنهـا نقـش   نظريـه با عالئق طبقات سركوب شده جامعـه باشـد و همچنـين      بايد در پيوندنظريهيا 
   .ير وضعيت نيز مي پردازد بلكه به تغي،را برعهده ندارد توصيف گر وضعيت موجود

پندارد كـه در تحـت آن مـردم بـر             روش شناسي انتقادي شعور عاميانه را نوعي آگاهي كاذب مي         
در ديدگاه انتقـادي    . نمايند  ضد منافع واقعي خودشĤنكه در واقعيت عيني تعريف شده است عمل مي           

در ايـن   .است  ايد معرفتي علمي  معرفتي كه بتواند با استفاده از نظريه از سطح ظاهر به عمق رجوع نم             
ديدگاه رويكرد از تفسيري به علت انفعال ذهني و نسبي بـودن و اثبـات گرايـي بـه علـت در نظـر                        

 در تغييـر وضـعيت موجـود        انـسان نگرفتن تحوالت توجيه وضع موجود و عدم در نظرگيري نقش           
ن، مكتب انتقادي روي    بنابراي ). 83ـ86 :1377گلشني،( .شود  براي رسيدن به وضع مطلوب انتقاد مي      

كند و تجديد نظر در افكـار مـاركس           كند، از مكتب پوزيتويستي انتقاد مي       دو محور انتقاد حركت مي    
بعضي از بزرگان اين مكتب، هم ماركسيسم و هـم سـرمايه            . داند  را با توجه به اوضاع زمان الزم مي       

ـ             مكتب تجربه . كنند  داري را نقدمي   ا ايـدئولوژي محافظـه كارانـه     گرا بـه ويـژه در علـوم اجتمـاعي ب
تحقيـق  . كنـد  زيرا ساخت و كاركرد جامعه را با همـان شـكل مـشخص بررسـي مـي          . همراهي دارد 

گونه ضـرورتي بـراي تهيـه يـك برنامـه جهـت               تفسيري نيز تا حدودي محافظه كارانه است و هيچ        
از اين رو مخالف    . كند  دانش انتقادي اساساً راديكاليستي عمل مي     . دهد  تغييرات اجتماعي عرضه نمي   

 مكتب انتقـادي نقد . )125ـ123 :1375شكويي،(تسلط علم تجربه گرا در جوامع سرمايه داري است   
اي  كننـده  پوزيتيويسم رويكرد نامناسب و گمراه اول اينكه :به پوزيتيويسم داراي سه وجه عمده است  

پوزيتيويـسم بـا    اينكـه   دوم  . شـود   است كه به دريافت يا درك درستي از حيات اجتماعي نائل نمـي            
كند، در نتيجـه مـانع        پرداختن يا توجه صرف به آنچه وجود دارد، نظم اجتماعي موجود را تأييد مي             

پوزيتيويـسم   سـوم اينكـه      انجامد  تفاوتي سياسي مي    شود و در نهايت به بي       هر گونه تغيير اساسي مي    
» سـاالرانه  سـلطه فـن  «يعنـي  » سلطه«در تأييد و حمايت يا ايجاد شكل جديدي از            عامل بسيار مهمي  



داري و    هاي انتقادي از نقد نظام سـرمايه        نظريه ).75: باتومورتام  (اي نزديك دارد      است و با آن رابطه    
وارگـي و كـاال شـدن همـه وجـوه و              ء  كنند و به ارزيابي ارزش اضافي و شـي          سازوكار آن آغاز مي   

 موجـود در جامعـه ايجـاد        اوضـاع ري از   ها درك ديگ    اين نظريه . پردازند  هاي زندگي مدرن مي     جنبه
و قـوانين حـاكم بـر آنهـا و همچنـين عوامـل بقـا و                 اوضاع  كنند و به چگونگي تعامل ميان اين          مي

هاي انتقادي ايـن اسـت كـه جامعـه امـروزي را بـه                 هدف نهايي نظريه   . توجه دارند  اوضاعپايداري  
هـاي انتقـادي رويكـردي         نظريـه  بـدين ترتيـب   . پـذير تبـديل كنـد       ي و اصالح  انسانجامعه عقالني،   

گرايانه دارند و در پي شناخت و حذف علل و عـواملي هـستند كـه موجـب بـروز و ايجـاد                         اصالح
ـ . شوند  ها در آن اسير بازيگران قدرت و ثروت مي          انساناند كه     ساختار اجتماعي شده   ه طـور كلـي     ب

 :هاي انتقادي را به اين شرح بيان كرد هاي نظريه توان ويژگي مي

 متفكران اين حوزه معتقدند براي رسيدن به درك درست از زندگي واقعي مردم بايد آن را در                  .1
 .دكرزمينه اجتماعي بررسي 

 اين است كه اصحاب ايـن       ،سازد   آنچه مطالعات انتقادي را از انواع مطالعات ديگر متفاوت مي          .2
تمـاعي تحـت سـتم واقـع        هاي مختلف اج    هايي كه از طريق آن گروه       مكتب، براي درك و فهم شيوه     

 .كنند شوند، اعمال و نهادهاي اجتماعي را تجزيه و تحليل مي مي
هـاي پنهـان اجتمـاعي بررسـي          اجتماعي را براي كشف سـاخت     اوضاع   رويكردهاي انتقادي،    .3
آمـوزد كـه دانـش،        اين رويكرد مـي   . برد  كنند، طبيعي است اين رويكرد از ساختارگرايي بهره مي          مي

هـايي كـه اشـخاص مـورد سـتم واقـع        اين امر به اين معني است كه فهـم شـيوه      . خود قدرت است  
 .كند تا براي تغيير وضعيت اقدام كنند  به آنها كمك مي،شوند مي

از ايـن  . كننـد   علوم انتقادي ـ اجتماعي، با ايجاد آگاهي براي تركيب نظريه و عمل تالش مـي  .4
شوند كه بر زندگي ما تأثير         مي اوضاعيتغيير  هاي انتقادي هنجاري هستند، زيرا موجب         جهت نظريه 

  ).1375،11:خجسته( .دارند

ترين نظريه پردازان معاصر، علوم را به         يورگن هابر ماس از مكتب فرانكفورت و يكي از معروف         
نظريـه  . علوم تجربي تحليلي، علـوم تـاريخي و هرمنوتيـك، علـوم انتقـادي             :كند  سه دسته تقسيم مي   

كند كه علوم اجتماعي نبايـد بـه صـورت            رت اين تفكر اساسي را توصيه مي      انتقادي مكتب فرانكفو  
نظريه انتقادي مكتب فرانكفـورت     . هاي با نفوذ جامعه در آيد       ابزاري در دست ايدئولوژي ها و گروه      

از اين نظر بـا مهندسـي       . هاي انتقادي نظام مند را به شيوه هرمنوتيك بيفزايد          درتالش است تا روش   
گويد مسائل محيطي بيشتر ريـشه در مـسائل           هابر ماس مي  . ورزد  اتيك مخالفت مي  اجتماعي تكنوكر 

هاي غربي كه به جدايي جهان اجتماعي و جهان طبيعي امكان             اخالقي دارد و دوگانگي فراگير نظريه     
 ).261 :1382شكويي،( عامل اصلي در پيدايش مسائل محيطي بوده است. دهد مي



از نظر او عالقه تكنيكي يـا  . كند  با انواع علوم ارتباط برقرار مي     هابرماس ميان سه نوع عالقه بشر       
عالقـه بـه فهميـدن موجـب پيـدايش علـوم         . انـد   عالقه به مهار كردن موجب پيدايش علوم تجربـي        

عالقه به رهايي موجب پيـدايش شـناخت   .  است)  هرمنوتيك(ويلي أتفسيري يا شناخت تاريخي ـ ت 
ع اول صدق و كذب نظريه بستگي بـه مطابقـت يـا مغـايرت آن بـا       در نو .  نقادانه و ديالكتيكي است   

در نـوع دوم صـدق و كـذب معنـي نـدارد و مـستند آن       .  عالم خارج دارد و نقد متوجه نظريه است       
ايـن همـان چيـزي      . است كه ارزش از خرد ورزي جدا شدني باشد          و عقالنيت هنگامي    اجماع است 

اي   گويند و بر آنند كه چرا بايد عقالنيت بـه گونـه             ري مي ها به آن عقالنيت ابزا      است كه فرانكفورتي  
 .ي بيرون از دايـره عقـل و عقالنيـت قـرار گيرنـد       انسانترين امور     تعريف شود كه بسياري از شريف     

در پي ابزار بـودن ربطـي بـه فهـم واقعيـت      «داند و معتقد است     هابرماس علم تجربي را ابزارگرا مي     
 تـصرف    اما فهم واقعيت لزوماً    ،كند   توانا مي   واقعيت و مهار كردن   ندارد و فقط شما را به تصرف در         

ي را بايد فهميد و با علـم ابزارگـرا   انسان از ديدگاه هابرماس جامعه     . »دهد  در واقعيت را به شما نمي     
آزادنگـر،  (. توان به شـناخت و فهـم جامعـه نايـل شـد           يعني علم پوزيتيويستي و تجربي طبيعي نمي      

خـرد  «،2»گـرى  سـلطه «اهيم مكتب فرانكفورت در بنيان گذارى نظريـه انتقـادى،           ترين مف    مهم )1385
شناسـى رفتـار    رويكرد هرمنوتيكى بر ابعاد فرهنگى و زبان.  است4»فرهنگ تك ساحتى«و  3»ابزارى
 تأكيد دارد و معتقد است بازيگران سياسى و اجتماعى به دليـل برخـوردارى از تـوان معنـادار                    انسان

 طبيعى تفاوت دارند و ـهاى تحقيقات علمى   ردارهاى خود با موضوعات و سوژهساختن اعمال و ك
با ايـن حـال ايـن روش بـه دليـل نداشـتن جنبـه                . لذا بين علوم فرهنگى و طبيعى تمايز قايل شدند        

شـده يـا    انديـشه و ارتباطـات تحريـف    تقادى و تأكيد صرف بر تفهم، دريافتن و عرضه مواردى از    نا
ها از موانع و تضييقات       انسانرويكرد انتقادى بر آزاد ساختن       .نگ، ناكام است  كژديسه در عرصه فره   

. نمايـد  اجتماعى غير ضرورى و الگوهاى تحريف شده و كژديسه فرهنـگ و ارتباطـات، تأكيـد مـى                 
هدف آن نيز تحقق بخشيدن به حقيقت و آزادى است؛ اما نه حقيقـت و نـه آزادى امـرى يـك بـار                        

هابرماس رويكرد سـوم را     .  هر دو امرى تاريخى، تدريجى و دايمى هستند        براى هميشه نيست، بلكه   
بـا ايـن حـال هـر سـه          . داند برتر از دو رويكرد اول مى     ) با همين استداللى كه بر آن صورت گرفته       (

سه سـنت پـيش گفتـه بـر سـه نـوع عاليـق               .داند رويكرد را براى حصول سه نوع شناخت الزم مى        
يسم ناشى از عالقه پيشين فنى به افزايش نظارت بـه رفتـار اجتمـاعى               پوزيتيو: شناخت استوار است  

است و محصولش علوم فيزيكى مادى است و نتيجه آن غلبه بر طبيعت است؛ هرمنوتيك بر عالقـه                  
پيشين عملى به حفظ اجماع يا وفاق اجتماعى متكى است و روش انتقادى بر عالقه پيـشين رهـايى              

                                                 
2 . domination 
3. reasoninstromental 
4. one dimensional cultur 



شناختى خود را     مبانى معرفت  ،ىانسانشناخت و عاليق    ر كتاب   هابرماس د . بخش استوار شده است   
تـر، آنهـا را تـرميم        به تفصيل توضيح داده است و در آثار بعدى نيز با بـه كـارگيرى مفـاهيمى فنـى                  

پذيرد، اما همزمان از بهترين شناخت       بدين گونه است كه هابرماس اصل كثرت گرايى را مى         . كند مى
ويـستى  يتفكـر پوزيت  . گويـد  از سلطه يك گونه از دانش، سخن مـى        جهت رهيدن   ) شناخت انتقادى (

انحصارگرا براى او مورد قبول نيست، اما سه شاخه متفاوت علمى ناشى از سه نوع عاليق پيشين و                  
 :پذيرد رسيدن به سه نوع شناخت با سه هدف متفاوت را مى

 .  اجتماعىِ انتقادىـى نسانا. 3 اجتماعىِ هرمنوتيكى ـتاريخى . 2علوم طبيعى تجربى . 1: علوم
. 2ابـزارى؛  . 1: هـا  شـناخت . بخـش  رهـايى . 3عملـى يـا تفـسيرى    . 2 ابـزارى  ـفنـى   . 1: عاليق

 .رهايى بخش. 3 .هرمنوتيكى
، جامعه و جهان با ويژگـى       انساندرك و فهم    . 2كنترل طبيعت، محيط، جوامع و افراد       . 1: اهداف

زمينه الزم براى رهـايى     . ها افزايش خودآگاهى توده  . 3ى  انسانهم ذهنى يا بين االذهانى بودن تعامل        
نوع بشر از طريق خودانديشى، خود تنويرى و خود ايضاحى در بستر يك مفا همـه و ارتبـاط غيـر                     

خـود ايـضاحى، در بـستر       . گـردد  آمرانه و غير اقتدارگرايانه فراهم شده روانكاوى ناقدان، ممكن مى         
  ).1385شفيعي،. (شود ها حاصل مى ايدئولوژىحوزه عمومى دموكراتيك از طريق نقد 

نظـر  : در نيمه دوم قرن نوزدهم، دو نظر مهم درباره روش تحقيق علمى وجـود داشـت               بنابراين،  
استوارت ميل كه معتقد به روش استقرائى و نظر ويليام هيول كه قائـل بـه روش فرضـى اسـتنتاجى          

مكتـب پوزيتيويـسم منطقـى و       . تب مبدل شد  ى با اصالحاتى به دو مك     أدر قرن بيستم اين دو ر     . بود
هر كدام از اين مكاتب روش تحقيق خاصى براى علوم تجربـى پيـشنهاد              . گرايى انتقادى  مكتب عقل 

 دو مكتـب ديگـر در نيمـه دوم قـرن بيـستم سـربرآوردند كـه قائـل بـه تفكيـك كامـل                          .كردنـد  مى
نقطه اشتراك  . تب فرانكفورت  مكتب تفهمى و مك    :شناسى علوم اجتماعى و علوم طبيعى بودند       روش

اين دو مكتب همان نكته ياد شده ولى نقطه افتراقشان ايـن بـود كـه در مكتـب تفهمـى، ماهيـت و                        
 ،ى تابع تلقى و نگاه فاعالن آن رفتارها با توجه به اعتبـارات اجتمـاعى اسـت                انسانهويت رفتارهاى   

هـاي متناسـب بـا آن         ف و روش  ولى به نظر مكتب فرانكفورت، مهم، تغيير جامعه و لذا داشتن هـد            
 قائل به اختالط كامل دانش و ارزش بـوده          ،كسيست هم معروف است   راين مكتب كه به نئوما    . است

  )تا ديرباز، بي(. داند و روش تحقيق در علوم اجتماعى را تابع هدف عالم مى) همانند ماركس(
ديدگاه انتقـادي    در .ردمكتب فرانكفورت از لحاظ معرفت شناسي، رويكرد ديالكتيك انتقادي دا         

 و  اسـت   معرفتي كه بتواند با استفاده از نظريه از سطح ظاهر به عمق رجـوع نمايـد، معرفتـي علمـي                   
ي و انـسان در علـوم    و همچنـين اد دارند كـه دانـش از ارزش جـدا نيـست    اعتق مكتباين متفكران 

. كند  ر انتقاد حركت مي   مكتب انتقادي روي دو محو    .  نقش مهمي دارد   انساناجتماعي اراده و اختيار     



كند، تجديد نظر در افكار ماركس را با توجه بـه اوضـاع زمـان الزم            از  مكتب پوزيتويستي انتقاد مي     
نظريـه  . كننـد   بعضي از بزرگان اين مكتب هم از ماركسيسم و هم از سرمايه داري انتقاد مي              . داند  مي

كه علوم اجتماعي نبايـد بـه صـورت         كند    انتقادي مكتب فرانكفورت اين تفكر اساسي را توصيه مي        
نظريه انتقادي مكتب فرانكفـورت     . هاي با نفوذ جامعه در آيد       ابزاري در دست ايدئولوژي ها و گروه      

هاي انتقادي نظام مند را به شيوه هرمنوتيك بيفزايد از اين نظـر بـا مهندسـي                   درتالش است تا روش   
يد مسائل محيطي بيشتر ريـشه در مـسائل         گو  هابر ماس مي  . ورزد  اجتماعي تكنوكراتيك مخالفت مي   

هاي غربي كه به جدايي جهان اجتماعي و جهان طبيعي امكان             اخالقي دارد و دوگانگي فراگير نظريه     
لـم  هابر مـاس از مكتـب فرانكفـورت، ع        . دهد عامل اصلي در پيدايش مسائل محيطي بوده است          مي

دن ربطي به فهم واقعيت ندارد و فقط شما را داند و معتقد است در پي ابزار بو        تجربي را ابزارگرا مي   
ي را بايد فهميـد و بـا        انسانجامعه  ايشان   از ديدگاه    .كند   توانا مي   به تصرف در واقعيت و مهار كردن      

 .توان به شناخت و فهم جامعـه نايـل شـد            علم ابزارگرا يعني علم پوزيتيويستي و تجربي طبيعي نمي        
و » خـرد ابـزارى    «،»گرى سلطه«نيان گذارى نظريه انتقادى،     ترين مفاهيم مكتب فرانكفورت در ب       مهم

 تأكيـد   انـسان شناسى رفتـار     رويكرد هرمنوتيكى بر ابعاد فرهنگى و زبان       است» فرهنگ تك ساحتى  «
دارد و معتقد است بازيگران سياسى و اجتماعى به دليل برخوردارى از توان معنادار سـاختن اعمـال     

هاى تحقيقات علمى ـ طبيعى تفاوت دارند و لذا بين علـوم    ژهو كردارهاى خود با موضوعات و سو
تقـادى و تأكيـد     نبا اين حال اين روش به دليل نداشـتن جنبـه ا           . فرهنگى و طبيعى تمايز قايل شدند     

شده يا كژديـسه در عرصـه        انديشه و ارتباطات تحريف     صرف بر تفهم، دريافتن و عرضه مواردى از       
پـذيرد، امـا همزمـان از بهتـرين شـناخت            كثرت گرايـى را مـى      هابرماس اصل    .فرهنگ، ناكام است  

تفكـر پوزيتويـستى    . گويـد  جهت رهيدن از سلطه يك گونه از دانش، سخن مـى          ) شناخت انتقادى (
انحصارگرا براى او مورد قبول نيست، اما سه شاخه متفاوت علمى ناشى از سه نوع عاليق پيشين و                  

  .پذيرد ت را مىرسيدن به سه نوع شناخت با سه هدف متفاو
 
 گيري نتيجه

 محـدود   انـسان آيـددانش     دسـت نمـي     هاي حسي به     از داده  اً جهان خارجي صرف    دانش ما در بارة   
 روش شناسي اثباتي در     .اعتقاد داشته باشيم  ) غير محسوس   ( ما بايد به واقعيات فوق  طبيعي        . است

 آن كـشورها بـوده و       غرب پس از رنسانس متناسـب بـا مقتـضيات اجتمـاعي اقتـصادي و سياسـي                
 در جهان سوم با رشد پر شتاب و گرته          .درخدمت ساختار نظام اجتماعي غرب گسترش يافته است       

بـا  . برداري از علم گرائي تجربي و ناديده انگاشتن ابعاد نظري، ارزشي و ايـدئولوژيك آن مـواجهيم       
فكـران گذشـته    انديـشه بـشري و نقـش آراء و عقايـد مت             تسلط تجربـه گرايـان از اهميـت تـاريخي         



ي از طريـق گروههـاي      انـسان روش تجربي در داخل جوامـع        هاي معاصر كاسته شده است      انديشه  بر
شـود    كار گرفته مـي     متنفذ و پرتوان جامعه؛ در جهت افزايش سوديابي ونفع طلبي گروههاي ويژه به            

ر بـر جامعـه     هاي پرنفوذ جامعه هر چه بيشت       كند كه قدرت    زيرا روش تجربي اين امكان را فراهم مي       
درروش اثبـاتي در تحليـل رفتـار اجتمـاعي          . خود مسلط گردند و كنترل جامعه را در دست گيرنـد          

دنبـال آن مكتـب فرانكفـورت بـا كمـك             وبر و به    ماكس. ها اختيار و اراده آزاد جايگاهي ندارد        انسان
 در علـوم دقيقـه      »تبيين«ي و   انسان   در علوم  »فهم«ديلتاي و روش او سعي كردند نشان دهند كه ميان           

تفسيرگرايان معتقدند كه علم به معناي اثباتي قادر بـه توضـيح اسـاس و               . تفاوت بنيادين وجود دارد   
شما . آنچه اهميت دارد درك زندگي روزانه مردم عادي است        . ها نيست   انسانبنيان زندگي اجتماعي    

د هرمنوتيكى بر ابعاد فرهنگى      رويكر .ي را بفهميد  انسان  علوم تجربي، علوم   شناسي  روشتوانيد با     نمي
 تأكيـد دارد و معتقـد اسـت بـازيگران سياسـى و اجتمـاعى بـه دليـل                    انـسان شناسـى رفتـار      و زبان 

هـاى تحقيقـات     برخوردارى از توان معنادار ساختن اعمال و كردارهاى خود با موضوعات و سـوژه             
بـا ايـن حـال ايـن     . ل شدندعلمى ـ طبيعى تفاوت دارند و لذا بين علوم فرهنگى و طبيعى تمايز قاي 

انديـشه و      مـواردى از    عرضـه  تقادى و تأكيد صرف بر تفهم، دريافتن و       نروش به دليل نداشتن جنبه ا     
در ديـدگاه انتقـادي از رويكـرد        .  شده يا كژديسه در عرصه فرهنگ، ناكام اسـت         ارتباطات تحريف 

نظر نگرفتن تحوالت توجيـه   تفسيري به علت انفعال ذهني و نسبي بودن و اثبات گرايي به علت در               
 در تغييـر اوضـاع موجـود بـراي رسـيدن بـه وضـع                انسانوضع موجود و عدم در نظر گيري نقش         

مكتب تجربه گرا به ويژه در علوم اجتمـاعي بـا ايـدئولوژي محافظـه كارانـه           . شود  مطلوب انتقاد مي  
تحقيـق  . نـد ك زيرا ساخت و كاركرد جامعه را با همـان شـكل مـشخص بررسـي مـي          . همراهي دارد 

گونه ضـرورتي بـراي تهيـه يـك برنامـه جهـت               تفسيري نيز تا حدودي محافظه كارانه است و هيچ        
از اين رو مخـالف  . كند دانش انتقادي اساساً راديكاليستي عمل مي. كند تغييرات اجتماعي عرضه نمي 

رف به آنچه    پوزيتيويسم با پرداختن يا توجه ص      .تسلط علم تجربه گرا در جوامع سرمايه داري است        
شـود و   كند، در نتيجه مانع هر گونه تغيير اساسـي مـي   وجود دارد، نظم اجتماعي موجود را تأييد مي     

در تأييـد و      پوزيتيويـسم عامـل بـسيار مهمـي       و سوم اينكه    .انجامد  تفاوتي سياسي مي    در نهايت به بي   
اي نزديـك     آن رابطـه  است و با    » ساالرانه  سلطه فن «يعني  » سلطه«حمايت يا ايجاد شكل جديدي از       

) شـناخت انتقـادى   (پذيرد، اما همزمان از بهتـرين شـناخت          ابرماس اصل كثرت گرايى را مى     ه. دارد
تفكر پوزيتويـستى انحـصارگرا بـراى او        . گويد جهت رهيدن از سلطه يك گونه از دانش، سخن مى         

سيدن به سه نـوع     مورد قبول نيست، اما سه شاخه متفاوت علمى ناشى از سه نوع عاليق پيشين و ر               
 .پذيرد شناخت با سه هدف متفاوت را مى



 يعني معرفت حسي، معرفت عقلي، معرفت شهودي را به رسميت           »شناخت«اسالم، سه سطح از     
و ) حسي، عقلي، شـهودي (شناسد و معرفت وحياني را با مضاميني از سنخ هر سه حوزه معرفت               مي

بخـشي از حقـائق عـالم، از نـوع محـسوسات،            . داند هاي فراتر از آن، منبع مستقلّ معرفت مي        حوزه
كمابيش در دسترس افراد بشر است كه در صورت تعلـيم و تربيـت، ايـن                ... معقوالت، مشاهدات و  

تـري   يابند، همچنين انضمام اين ادراكات به يكديگر، ادراكات مركب و پيچيده           ادراكات، افزايش مي  
 روشعلوم تجربي، عقلي و تجربيات باطني، اگر با         يك از    آورد و در هر حال، افزايش هيچ       پديد مي 

هـاي معرفتـي و       تعارضـي بـا وحـي نـدارد و در عـين حـال، برخـي گـزاره                  ،صحيح، صورت گيرد  
ادراك . ، قابـل كـسب نيـستند      »وحـــي «تر وجود دارند كه جز از طريق         هاي عملي متعالي   ضرورت

ت و فقدان هر حس به فقدان بخـشي         ترين نوع درك بوده و در حوزه خود، معتبر اس          حسي، ابتدائي 
. تواند درك كنـد     زيرا محسوسات را بدون وساطت حس، عقل به تنهائي نمي          ،انجامد ها مي  از آگاهي 

اعتباري  نه از خطاي حواس، بي    . سرانجام خواهد بود   ، بي فايده و بي    ياما بدون عقل نيز، ادراك حس     
قل، اعتبار ادراك حسي، قابل اثبات خواهـد        توان نتيجه گرفت و نه بدون كمك ع        درك حسي را مي   

ها، شناخت حسي را مطلق كرد و نـه          تيويستيها و به ويژه پوز      بايد نه چون آمپريست    ،بنابراين. بود
 امـا اگـر منكـر شـناخت         ،، معتبر است  يشناخت حس . چون دكارت، منكر اعتبار شناخت حسي شد      

شود و كل علوم تجربي، غيرقابل       علم نمي حضوري و بديهيات شديم، هيچ تجربه و احساسي، منشأ          
عالوه خطاپذيري حس، امـر        به .نخواهيم داشت   پاشند و هيچ قانون علمي     توجيه شده و منطقا فرومي    

تجربـه و   . گيرنـد   نمـي  سياي است و علوم غيرتجربي هم اعتبار خود را از شـناخت حـ              تجربه شده 
نيستند، خطاپذيرنـد، محـدود بـه زمـان و          استقراء در حوزه محسوسات، مفيدند اما مستغني از عقل          

 ند و در عين حـال، بـا        ا  انسان بدني و نفساني     اوضاعثر از   أاند، مت  اند، ظاهربين  اند، جزيي  مكان خاص
تـرين   ادراك عقلـي، منـشأ اساسـي      . و در حوزه خود و حدود خـود، محترمنـد         ها    زمينهرعايت همه   

عقل، يـك ارزش    .  اثبات و نه قابل درك است      بدون عقل، دين نيز نه قابل     . هاي بشري است   معرفت
 ).23:1385رحيم پورازغندي، ( .بنيادين است و حتي امور تعبدي اسالم، مبناي عقلي دارند
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 يانسانبندي در تحقيقات علوم  جايگاه و كاركرد تكنيك زاويه

 
  ∗دكتر محمد تقي ايمان

 ∗∗اسالم آقاپور  

 چكيده
ي و رفتاري عمدتاً برگرفته از علوم حاكم انسانسنت تحقيقاتي حاكم بر علوم 

ساليان متمادي محققان . شناسي است بر علوم طبيعي خاصه فيزيك و زيست
ها را در گرو پيروي از  بودن و قابل اعتمادبودن يافته هاي مذكور علمي حوزه
گونه تحقيقات با عناويني  اين. نستنداد هاي طرح شده در علوم طبيعي مي روش

هاي  در دهه. اند گذاري شده  نام4»علمي« و 3»تجربي«، 2»نسبي«، 1»كمي«همچون 
 عرصه ي پا بهانساناخير الگو يا پارادايم ديگري، خاصه در تحقيقات علوم 

شناسان و  اين الگو را كه در ابتدا مردم. ست مقبوليت يابدتوانگذاشت و 
 طبيعت «، 5»كيفي«شناسان مطرح كرده بودند با عناويني همچون تحقيقات  جامعه

 
 .  گذاري شد نام» ي موردي مطالعه« و 8»ذهني«، 7»قوم نگاري«، 6»گرايي

                                                 
 شناسي دانشگاه شيراز دانشيار بخش جامعه.  ∗
 شناسي دانشگاه شيراز  ارشد جمعيتدانشجوي كارشناسي.  ∗∗
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دهد كه  طيفي را تشكيل ميدر بحث پيرامون دو ديدگاه، دامنه اظهار نظرها، 
اند كه غير قابل مقايسه و در  اي مطرح شده در يك سوي آن دو رويكرد به گونه

شود  تري مطرح مي ودر سوي ديگر ديدگاه متعادل. تعارض مستقيم با يكديگرند
ها متناسب با سؤال تحقيقاتي خاصي هستند و  كه مطابق آن هر يك از اين روش

 .كنند بي از اين دو روش را پيشنهاد ميدر بسياري از موارد تركي
ي معتقد است كه بايد از انسانهاي علوم  اين مقاله در بررسي مسائل و واقعيت

تركيب اين دو روش استفاده كرد تا بتوان از زواياي مختلف به شناخت واقعيت 
ي دربر انسانتواند موج نسبتاً نويني از تحقيقات را در علوم  اين امر مي.  پرداخت

ي، بلكه انسانموج چنين فني را  نه تنها در روش شناسي تحقيقات علوم . گيردب
ستفاده اتوان  ي و رفتاري ميانسانهاي علوم  تر، در نظريه پردازي در سطح كالن

در نتيجه بايد از فنوني سود جست كه از تركيب اين دو روش به واقعيت . كرد
 .وارد شد و آن را تجزيه و تحليل كرد

فن كند كه   اين گفته جانبداري ميازبندي  استفاده از زاويهه اينكه با توجه ب
 و روشي كند تر مي حكمستها م بندي يك تحقيق را با تركيب كردن روش زاويه

دست محققان به منظور بررسي و اثبات اعتبار در مطالعاتشان استفاده  است كه به
 .شود مي

 از يعني روش يا داده باشد، تواند به معناي استفاده از چندين نوع  اين مي
در نتيجه . شود ي استفاده ميانسانهاي علوم   درپژوهشو كيفي رويكردهاي كمي

بندي را يك روش مناسب در پيشبرد شناخت مسائل و  توان فن زاويه مي
 .كار برد ي بهانسانهاي علوم  واقعيت

بندي در  اويهدر اين مقاله به منظور تأكيد بر لزوم و اهميت استفاده از تكنيك ز
ي، سعي بر آن شده است كه تعريف انسانهاي علوم  برخورد با واقعيت
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بندي، چگونگي استفاده از اين فن و همچنين كاربرد اين فن در تجزيه و  زاويه
در پايان، اين مقاله به مزايا و . ي بررسي شودانسانتحليل مسائل مختلف علوم 

بندي در  از اهميت فن زاويهمعايب اين فن نيز پرداخته و يك جمع بندي 
 .شود ي عرضه ميانسانهاي علوم  پژوهش

 .بندي، تحقيقات هي، روش شناسي، تكنيك زاويانسانعلوم  :واژگان كليدي
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 مقدمه
ي و رفتاري عمدتاً برگرفته از علوم حـاكم         انسانسنت تحقيقاتي حاكم بر علوم      

تمـادي محققـان   سـاليان م . بر علوم طبيعي خاصه فيزيك و زيست شناسـي اسـت     
بودن و قابل اعتماد بودن يافتـه هـا را در گـرو پيـروي از                  هاي مذكور علمي    حوزه
گونه تحقيقـات بـا عنـاويني         اين. نستنداد  هاي طرح شده در علوم طبيعي مي        روش

هاي اخير    در دهه . اند  گذاري شده   نام» علمي«و  » تجربي«،  »نسبي«،  »كمي« همچون  
ي پا به عرصـه گذاشـت و        انسانه در تحقيقات علوم     الگو يا پارادايم ديگري، خاص    

اين الگو را در ابتدا مردم شناسان و جامعه شناسان مطـرح            . ست مقبوليت يابد  نتوا
، »قـوم نگـاري   «،  »طبيعـت گرايـي   «،  »كيفي«كردند و با عناويني همچون تحقيقات       

 .گذاري شد نام»  موردي مطالعه«و » ذهني«
دهـد كـه    ه اظهار نظرها، طيفي را تشكيل مـي    در بحث پيرامون دو ديدگاه، دامن     

اند كه غير قابل مقايـسه و در          در يك سوي آن دو رويكرد به گونه اي مطرح شده          
شـود    تري مطرح مي    تعارض مستقيم با يكديگرند و در سوي ديگر ديدگاه متعادل         

ها متناسب با سؤال تحقيقاتي خاصي هـستند و           كه مطابق آن هر يك از اين روش       
 .كنند ي از موارد تركيبي از اين دو روش را پيشنهاد ميدر بسيار

هـاي تحقيـق در علـوم اجتمـاعي           يك سنت متمايز در ادبيات مربوط به روش       
ايـن شـكل از     . هاي چندگانه را حمايت مـي كنـد         وجود دارد كه استفاده از روش     

ــي    ــوان يـــك روش شناسـ ــه عنـ ــوالً بـ ــق معمـ ــتراتژي تحقيـ ــرا«اسـ ، »همگـ
يـا، آنچـه    » اعتبـار همگـرا   «،  )1959كمپل و فيـسك،     (»يچندخاصيت«،»چندروشي«
ايـن  ). 1966وب و ديگـران،     (ناميده شده است، توصيف مي شـود        » زاويه بندي «

هـاي كمـي و كيفـي را          هاي گوناگون در اين مفهوم مشترك هستند كـه روش           ايده
در حقيقت، با توجه به نقاط قـوت        .  است  بايد مكمل هم و نه رقيب يكديگر دآن       
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هـاي درسـي بـر        هاي تك روشي پيدا مي شود، اكثـر كتـاب           ي كه در طرح   و ضعف 
 .كنند هاي تركيبي  تأكيد مي مطلوب بودن روش

هـاي حاصـل از      توانـد شـامل افـزايش اطمينـان بـه داده           بندي مـي   فوايد زاويه 
پژوهش، ايجاد راههاي ابتكاري به منظور درك يـك پديـده، كـشف يافتـه هـاي                 

فتن تئوريها و يا مطرح كردن پرسش در مورد آنهـا و            ر به فرد، به چالش گر     صمنح
اين فوايد ممكـن اسـت بـه        ) 1979جيك،  . (تر از مسئله باشد    عرضه دركي روشن  

 .هر يك از انواع زاويه بندي مربوط باشند
بندي مثالي كه بتواند      در پايان اين مقاله جهت ايجاد يك ديد كاربردي از زاويه          

 .شود د، عرضه ميبه درك اجزاي اين تكنيك كمك كن
 
 بندي چيست؟ زاويه

بندي عبارت اسـت از يـك فـر آينـد كـاربرد علـم                زاويهمعناي لغوي و لفظي     
مثلثات در تعيين نقطه يا محلي نامعلوم با اسـتفاده از مكـان و موقعيـت دو نقطـه                   

) 1980 ،فرهنگ دانشگاهي جديد وبـست    . (اي مشخص از يكديگر    ثابت با فاصله  
 جهـت يـابي و تعيـين        ،مورد استفاده در تحقيقات از بازسازي     بندي   استعاره زاويه 

اساس اين كار بر اسـتفاده از دو نقطـه معلـوم بـه              . مسير در دريا گرفته شده است     
منظور تعيين مكان يك نقطه سوم نامعلوم از طريـق تـشكيل يـك مثلـث اسـتوار                  

ري از   استفاده از دو يا تعـداد بيـشت        ، هدف ، در پژوهش  .)2000 ،بريفارميكا(است
كمپبـل و   . (اسـت جنبه هاي تحقيق به منظور تقويت توانايي در تفسير يافتـه هـا              

زاويه بندي عبارت اسـت     ) 1995 ، پوليت و هانگلر   ،1970 ، دنزن ،1959 ،فيسك
 رويكردهـاي روش    ، محققـان  ،از تلفيق دو يا تعداد بيـشتري از منـابع اطالعـاتي           

 ، پوليوكـا و استيونـسن     ،ي كيمچـ  ،1970 ،نيدنـز . ( نظـري  هاي  ديدگاهشناختي و   
در بطن يك پـژوهش     ) 1991 ،كيمچي و ديگران  (هاي تحليلي     و يا روش  ) 1991
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بنـدي    زاويه ،بندي محققين   زاويه ،بندي داده ها   ها به ايجاد زاويه    اين تركيب . واحد
بنـدي   و يـا زاويـه    ) 1990 ، پاتن ،1970 ،نيدنز(بندي نظري     زاويه ،شناختي روش

زمـاني كـه از بـيش از يـك نـوع         . انجامـد  مي) 1991 ،انكيمچي و ديگر  (تحليلي  
. شـود   ناميـده مـي   » بندي چندگانـه    زاويه«اصطالحات   ،شود بندي استفاده مي   زاويه

 .)1988 ، وودز و كاتانزارو؛1995 ، پوليت و هانگلر؛1970 ،نيدنز(

ها در مطالعه يك      تركيب روش «دنزين زاويه بندي را به صورت كلي به عنوان          
يابي و راهبردهـاي      بندي از جهت    استعاره زاويه . تعريف كرده است  » سانپديده يك 

نظامي كه از نقاط چندگانه مبنا براي شناسايي موقعيت دقيق يك شيء استفاده مي              
با توجه به اصول اساسـي هندسـه،        ). 1973: 273اسميت،  ( كنند گرفته شده است   

 محققـان سـازماني     طـور،   همين. شود  ديدگاه هاي چندگانه باعث صحت بيشتر مي      
هاي متفاوت داده ها كـه        آوري گونه   مي توانند دقت و درستي نظر خود را با جمع         

 .مرتبط با همان پديده است، بيشتر كنند
در علوم اجتماعي، استفاده از زاويه بنـدي را مـي تـوان در كارهـاي كمپـل و                   

د وجـو   را بـه  » گرايـي چندگانـه     عمليـات «وجو كرد كه ايده       جست) 1959( فيسك
آنها استدالل كردند كه ما بايد در فرايند اعتبار بيش از يك روش اسـتفاده               . آوردند

كنيم تا اينكه تفاوت مشاهده شده ناشي از خاصـيت باشـد و نـه بـه علـت روش             
بدين صورت، هماهنگي و اتفاق بين دو روش اعتقـاد مـا از   . اطمينان حاصل كنيم 

بوچـارد،  . ( شناختي قوي تر شـود     اينكه نتايج معتبر هستند و نه يك ساخته روش        
1976 :268.( 

: 302دنزين،  (ناميده است   » روشي) يا ميان (بين«اي    بندي را گونه    اين نوع زاويه  
از ايـن نـوع معمـوالً بـراي     . و رايج ترين نوع استفاده از زاويه بندي است   ) 1978

 هـاي قابـل     اثبات ضربدري هنگامي كه دو و يا چند روش منطبق مي شوند و داده             
براي محققان سازماني، اين امـر نيازمنـد        . شود  دست مي دهند استفاده مي      قياس به 
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. باشد  هاي چندگانه براي بررسي بعد يكساني از مسئله تحقيق مي           استفاده از روش  
توان با مصاحبه بـا  مـشاهده رفتـارو ارزيـابي      براي مثال، موفقيت يك رهبر را مي  

هميشه موفقيت رهبر اسـت وايـن نـوع         كانون توجه،   . سوابق اجرايي بررسي كرد   
هاي چندگانه و مـستقل، اگـر بـه نتـايج             روش. كند  جمع آوري اطالعات فرق مي    
 .دهند تري از پديده رهبري به دست مي يكسان برسند، تصوير مطمئن

درون «نوعي  . تواند معاني و استفاده هاي ديگري نيز داشته باشد          بندي مي   زاويه
كـه از فنـون چندگانـه در يـك روش           ) 1978: 301دنـزين،   ( وجـود دارد  » روشي

ايـن موضـوع بـراي      . هـا را جمـع آوري و تفـسير كنـد            استفاده مـي كنـد تـا داده       
هـا و     توانـد بـه شـكل مقيـاس         هاي كمـي  از قبيـل تحقيـق پيمايـشي، مـي              روش

هـاي    اند، بـراي روش     هاي چندگانه باشد كه روي همان سازه تمركز كرده          شاخص
گليزر و  (» هاي مقايسه چندگانه    گروه«اركتي، اين روش در     كيفي مانند مشاهده مش   

انعكاس مي يابد تا اطمينان به تئوري به دست آمده را بيـشتر        ) 7: 1965استروس،  
اساساً نيازمنـد كنتـرل چندجانبـه       » درون روشي «بندي    به طور خالصه، زاويه   . كند

ميـزان  »  روشي بين«براي پايايي و همساني دروني است؛ در حالي كه زاويه بندي            
 .سنجد اعتبار بيروني را مي

گونه كه    ها، همان   تركيب و يكسان سازي گونه هاي مختلفي از داده ها و روش           
طلبد، را مي توان بر روي يك پيوستار كه از طـرح هـاي سـاده تـا                    بندي مي   زاويه

 ).شكل زير( .پيچيده گسترده است، ديد
هـاي  كيفـي       سـنجه /امقياس بندي كه همان كميت سازي مقيـاس هـ          /سنجش

نتيجه گيري كرد كـه سـنجش       ) 1975( اسميت. است در پايان قرار خواهد گرفت     
اين روش به طـور مـؤثر باعـث تركيـب       . است» بندي  وسيله اوليه زاويه  «فقط يك   

هاي مستقل، و يـا مـنعكس كننـده مـشاهدات و گونـه هـاي زاويـه بنـدي                      روش
ر از زاويه بندي كـه اغلـب در         يك شكل ابتدايي ديگ   . اطالعاتي متفاوت نمي شود   



 114    ...بندي يگاه  و كاركرد تكنيك زاويه

تحقيقات سازماني رايج است، استفاده ضمني از مشاهدات ميـداني بـراي تقويـت       
بـراي مثـال، يـك بررسـي فرضـي در مـورد رضـايت شـغلي                 . نتايج آماري است  

 معنـادار كـه نـشان       squareــ chi      كارمندان ممكن است حول محور نتيجه يك      
مايت نتايج، ممكن اسـت درك شـود كـه          براي ح . دهنده نارضايتي است بچرخد   

امـا مـا بـه احتمـال        . يك اعتصاب چند وقت قبل در همان سال اتفاق افتاده است          
بـدين شـكل،    . زياد در مورد شدت، پويايي و پيامدهاي اعتصاب آگاه نمي شـويم           
 .اند داده هاي كيفي مهم به طور نامناسب با يافته هاي كمي ادغام شده

 
توصيف كل  ..........           اعتبار همگرا ...........       پايايي  ..........      سنجش

 )يا متني(گرايانه
 طرح ساده                                                                  طرح پيچيده

 
» درون روشـي  «يك طرح پيچيده تر زاويه بندي كه قـبال بحـث شـد، راهبـرد                

حدوديت اين رويكرد در استفاده صرف از يـك روش          م. براي آزمون پايايي است   
گفته است مـشاهده گـران خـود را ايـن           ) 1978(طور كه دنزين    همان. واحد است 

كنند پنج گونه متفـاوت از يـك روش پـنج نـوع           گونه فريب مي دهند كه باور مي      
اما معايب اسـتفاده از     . وجود مي آورند    متفاوت و مجزا از زاويه بندي اطالعات به       

بعـد از ايـن در پيوسـتار شـكل متعـارف اسـت              ... وش همچنان پابرجاست  يك ر 
گونـه كـه      همان. كه براي اعتبار همگرايي طراحي شده است      » بين روشي «رويكرد  

هاي مكمل معموالً منجر بـه نتـايج معتبرتـري مـي              قبال ذكر شد، استفاده از روش     
 بنـدي مـي     عـالي راهبردهـاي زاويـه     /اين شكل، در حال حاضر، نوع ديرين      . شود
 .باشد



 115    ...بندي يگاه  و كاركرد تكنيك زاويه

اين . با اين وجود، زاويه بندي فراتر از سنجش، پايايي و اعتبار همگرايي است            
تواند تصوير كامل تر، كـل گرايانـه تـر و چـارچوبي از واحـدهاي تحـت                    امر مي 

ــرد ــه را دربرگي ــاوت  . مطالع ــه تف ــر مطالع ــالوه ب ــه، ع ــا ك ــدين معن ــانس /ب واري
انه همچنين مي توانـد يـك تفـاوت         متداخل، استفاده از سنجه هاي چندگ     /مشترك

هاي تك بعـدي ناديـده گرفتـه          منحصر به فرد كه ممكن است با استفاده از روش         
توانند نقش بـسيار      هاي كيفي، مي    ويژه، اينجاست كه روش     به. شوند، را كشف كند   

هـاي ديگـر ممكـن        ها و پيشنهاد نتـايج كـه بـراي روش           مهمي را با استخراج داده    
ر اين معنا، نه تنها مي توان از زاويه بنـدي بـراي بررسـي يـك         د. نيست، ايفا كنند  

توان از آن براي افـزايش فهـم           مختلف استفاده كرد، بلكه مي     هاي  ديدگاهپديده از   
 .تر استفاده كرد خود با ميدان دادن به ابعاد جديد و عمقي

مـؤثر  . در تمامي طرح هاي متفاوت زاويه بندي يك فرض اساسي وجود دارد           
تـك  /هاي فردي   ويه بندي براين فرض استوار است كه نقاط ضعف روش         بودن زا 

بدين معنا كه فـرض     . ها جبران خواهد شد     بعدي با نقاط قوت متقابل ديگر روش      
براين است كه مقياس هاي چندگانه و مستقل داراي نقاط ضعف و سوگيري هاي            

ي نقـاط   هرچند هميشه گفته شده كه هر روش      ). 134: 1977رونر،  (يكسان نيستند   
ضعف و قوت خود را دارد، زاويه بندي قصد دارد تا از قوت هـا اسـتفاده كنـد و      

 .نقاط ضعف را خنثي كند و نه به آنها دامن بزند
شايد رايج ترين تالش ها در استفاده از زاويه بندي در تـالش بـراي ادغـام و                  

بـه  . هـاي تحقيـق پيمايـشي انعكـاس يابـد      يكـسان كـردن كـار ميـداني بـا روش     
پذيري و ضرورت چنين تركيب هايي دانشمندان اجتماعي مختلـف توصـيه              كانام

هاي كمي مي تواند كمك هاي مهمي به كـار            آنها همه معتقدند كه روش    . اند  كرده
 .ميداني بكند و بالعكس
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بدين سان، محققاني كه از روش تحقيق كيفي استفاده مـي كننـد توصـيه مـي                 
ونه گيري استفاده كنند، و طرح هـاي قابـل    شوند تا مشاهدات را منظم كنند، از نم       

طـور    همان. سنجش را براي كدگذاري مجموعه هاي پيچيده داده ها طراحي كنند          
بـدون داده هـاي تحقيـق پيمايـشي،         «: نوشـتند ) 31: 1955(كه ويـديچ و شـاپيرو     

مشاهده گر تنها مي تواند حدسيات خردمندانه در مورد نقاط جهل خود در تالش              
تحقيـق پيمايـشي نيـز    ). 31: 1955ويديچ و شاپيرو (» .ري بزندبراي كاهش سوگي  

برعكس، محققان  .  مي تواند در اعتماد بيشتر به قابل تعميم بودن نتايج كمك كند           
. اسـتفاده كننـد  » هاي مشاهده اجتمـاعي  پتانسيل«اند تا از  كميت محور توصيه شده   

ني مـي توانـد بـه       هاي ميـدا    عالوه بر نقاط قوت ديگر، روش     ). 360: 1968رِيس،(
تحليل پيمايشي دربارة اعتبار نتايج، تفسير روابط آماري، واضح كردن يافتـه هـاي              

بدين شكل، مي توان از منابع داده هـا         ). 1345: 1973سيبر،  (گيج كننده كمك كند   
همـان  (» تفـسير كـل گرايانـه     «و  ) 1955كمپل،  (در طول تحقيق كمي استفاده كرد     

را مي توان براي واضـح كـردن داده هـاي كمـي             ) همتن يا زمين  /متغيرهاي محيطي 
به شكل تلويحي تـر، خـود انتخـاب محـل           ). 171: 1971ديزينگ،  ( .استفاده كرد 

طور كه فرايند سـاخت       تحقيق معموالً يك كاركردي ازداده هاي كيفي است همان        
 .و پيش آزمون يك ابزار پيمايش هستند

وع تركيب ها آن قـدر زيـاد        با جسارت نتيجه گرفت كه تن     ) 5: 1971( ديزينگ
است كه تحقيق پيمايشي و كار ميداني بهتر است به عنوان دو گوشه يك پيوستار               

بـا ايـن وجـود، طـرح هـاي          . شوند تا دو روش مجزا و متفاوت        در نظر گرفته مي   
و هـم تحقيـق     ) مثالً، مشاهده مـشاركتي   (تحقيق كه به طور وسيعي هم كار ميداني       

عالوه براين، ژورنـال هـا گـرايش        .  بسيار نادر هستند   پيمايشي را تركيب مي كنند    
دارند كه در مورد روش شناسي تخصصي باشـند و بـدين شـكل باعـث تـشويق                  

 .هاي خالص مي شوند استفاده از روش
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اند از بررسـي مهـم        ها عبارت   تعدادي از نمونه هاي بسيار خوب تركيب روش       
طالعه رِيس در مـورد روابـط       در مورد رابطه ميان نگرش ها و رفتار، م        ) 1934(لپير

در مورد قدرت طلبي، داده     ) 1973(، مطالعه سيلز  )355: 1968(پليس با شهروندان  
درباره اجتماعي شدن پليس و مطالعـاتي كـه در توصـيف و             ) 1975(هاي وان مان  

 .الگوبرداري شده است
 

 انواع زاويه بندي
 ي زاويه بندي اطالعاتـ 
  زاويه بندي محققـ 
 روش شناختيزاويه بندي ـ 
 زاويه بندي نظريـ 
 زاويه بندي محيطيـ 
 

 ه بندي اطالعاتييزاو. 1
 اطالعـات /بندي اطالعاتي  عبارت است از استفاده از منابع مختلـف داده             زاويه

مزيت زاويه بندي اطالعاتي ماهيت و ميزان اطالعـاتي اسـت           ). 1: 2002،  گويين(
هــاي  الً اســتفاده از روشمــث) 1993 ،بانيــك. (شــوند كـه بــراي تفــسير مهيــا مــي 

آوري طوالني مدت و مستمر داده هـا         ساختارمند و غير ساختارمند به منظور جمع      
 داراي بيمـاري    ،اي از اعضاي مختلف خانواده كساني كـه داراي كودكـان مدرسـه           

موجب تشخيص و تمـايز پـنج       ) 1996 ، گالو و زولر   ، ببريتمير ،نفل(مزمن بودند   
از پرسش نامه و مـصاحبه بـه منظـور دريافـت        . يدروش در مديريت خانواده گرد    

هـاي   دركي جامع تر از اين مسئله كه اعضاي خـانواده چگونـه در برابـر بيمـاري                
بريتميـر و   (مزمن دوران كودكي واكنش نشان مـي دهنـد اسـتفاده بـه عمـل آمـد                  
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 .)1993 ،ديگران

هي از زاويه بندي چند گانه بـه منظـور در اختيـار داشـتن ديـدگا               ) 1998(بور  
جامع تـر از نيازهـاي خـانواده در مواقـع حـساس اسـتفاده نمـود و در آن منـابع                     

ي را بـه كـار گرفـت كـه شـامل            ختشـنا  بنـدي روش   اطالعاتي چند گانه و زاويـه     
هـاي   نامـه و مـصاحبه     اين محقق با استفاده از پرسش     . هاي كيفي و كمي بود      روش

 تفـاوت را كـشف      هـاي اخـتالف و     هاي نزديكي و هم زمينـه       هم زمينه  ،حضوري
به عالوه نتايج نشان داد كه آن گروه از اعضاي خانواده كه مـورد مـصاحبه                . نمود

 اما كساني كـه مـورد مـصاحبه         ،قرار گرفته بودند جلسات را درماني تلقي نمودند       
نستند سرخوردگي خود را روي برگه هـاي پرسـش     اقرار نگرفته بودند تنها مي تو     

 .نامه خود بازتاب دهند

هـاي كيفـي     هاي چند گانه گـردآوري اطالعـات در پـژوهش            از روش  استفاده
طبيعـت  (زاويه بندي اطالعات در مطالعـات ناتوراليـستي         . سابقه اي طوالني دارد   

به هيچ مورد از اطالعات مگر آنكه از منبعي بر گزيده           .... اهميت حياتي دارد  ) گرا
 جز آنكه آن مورد      ــ و بي شبهه به دست آمده باشد هرگز نبايد توجه جدي نمود           

تلفيـق داده هـاي كمـي بـا         ) 283: 1985 ،ليـنكن و كوبـا    . (قابل زاويه بندي باشد   
مثالً افزودن داده هاي    . مطالعه ميداني مي تواند امر مطالعه پژوهشي را ارتقا بخشد         

ها و يـا اطالعـات       يابي  زمينه ،كمي به دست آمده از پرسش نامه هاي خود سنجي         
ي تواند نتـايج حاصـل از مطالعـات ميـداني كيفـي را در              به دست آمده از پليس م     

هـا در زمينـه خـشونت در         هـاي بيمارسـتان     خشونت در خانواده و گـزارش      هزمين
 .)1995 ،پوليت و هانگلر. (خانواده تقويت نمايد

 ة)1970 ،نيدنز. ( مكان و شخص   ، زمان :ند از ا  سه نوع منابع اطالعاتي عبارت    
 محـيط و يـا      ،سـاس زمـان جمـع آوري داده هـا         منابع اطالعاتي ممكن است بر ا     

 ،1970 ،نيدنـز (شخصي كه داده ها از وي به دست آمده اسـت متفـاوت باشـند                
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 با توجه به اين كـه هـدف از انجـام مطالعـات طـوالني مـدت و                   .)1986 ،ميتچل
 نمي توان اين قبيل مطالعـات       ،مستمر شناسايي تغييرات در يك دوره زماني است       

 جمـع آوري داده     دهنـده   زاويه بندي زماني نشان   . ي تلقي نمود  را داراي زاويه بند   
هاي مختلف است تا مشخص شود آيـا يافتـه هـاي مـشابهي رخ مـي                  ها در زمان  

 ،هـا   موقعيـت  ، تفـاوت در رخـدادها     .)1991 ،كيرنچـي و ديگـران    (دهند يا خير    
  زيرا ايـن احتمـال وجـود       ؛شوند ها و اشخاص به مطالعه افزوده مي        مكان ،ها زمان

دارد كه داده هاي غير معمولي به دست آيند و يا پتانسيل و امكـان بـالقوه كـشف                   
فيلـدينگ و  (الگوهاي مشابه و بدين ترتيب افزايش اطمينان به داده ها وجود دارد   

بنـدي    مقدار فراوان داده هايي كـه مـي توانـد در نتيجـه زاويـه               .)1986 ،فيلدينگ
ميزان . را فرا روي محققين قرار دهد    اطالعات فراهم گردد مي تواند مشكل مهمي        

باالي اطالعات به دست آمـده از طريـق زاويـه بنـدي ممكـن اسـت بـه عرضـه                     
هـا    دشـواري  .)1989 ،پـورتر (تفسيرهاي غلط از از پديده مورد مطالعـه بينجامـد           

هـاي كيفـي در قـالبي كمـي       داده»متناسب سازي«ممكن است از تالش در جهت     
ظور درك بهتر اين مسئله كه چه فرآيندهايي ريـسك          در تالشي به من   . ناشي شوند 

پرسـش  ) 1992( بيوكانـان    ،سوء استفاده مادي بزرگ ساالن را افزايش مي دهنـد         
نامه هايي را در اختيار دانـش آمـوزان كـالس هـشتم قـرار داد و در پـي آن نيـز                       
مصاحبه هاي مفصلي بر اساس اطالعات به دست آمده از پرسش نامه هـا انجـام                

هاي خود در اين پـژوهش بـه منظـور گنجانـدن             وهشگر، با اشاره به تالش    پژ. داد
 به تشريح مشكالتي كه با آنها رو به رو شـده            ،داده هاي كيفي در يك قالب كمي      

 .بود پرداخت

هاي منفرد و يا يافته هاي       يكي از اين مشكالت به نحوه واكنش در برابر پاسخ         
 استفاده از روشي كيفي تحليل مـي        اگر داده هاي كيفي با    . تك موردي مربوط بود   

 ،بـه هـر حـال     . كرد  ميمعناي عميق تر پاسخ منفرد توجه         به  محقق احتماالً  ،شدند
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تالش در جهت تحليل مقداري و كمي داده هاي تك موردي احتمال بي تـوجهي               
 به تركيب و    ،مشكل دوم . كامل به پاسخ را به عنوان موردي ناهمگون مطرح نمود         

اي رفتاري مربوط مـي       الگوهاي مربوط به قضاوت با نشانه      جفت كردن هر يك از    
به دليل وجود نمونه هايي كه در آنهـا قـضاوت بـا يـك كـد رفتـاري معـين                     . شد

هاي دو گانه با دشـواري رو بـه رو            محقق در كد گذاري پاسخ     ،همخواني نداشت 
مشكل سوم به نحوه رمز گـذاري يـك مقولـه بـراي ايجـاد يـك نـوع ويـژه             . بود

 نوع معيني نبـود     ، آن هم در زماني كه نوع مطلوب و ايده آل          ،مربوط بود مطلوب  
 .)1992 ،بيوكانون( وجود نداشت و يا اصوالً

 
 زاويه بندي محقق. 2

 ، مصاحبه گـر   ،زاويه بندي محقق عبارت است از استفاده از بيش از يك ناظر           
ان محققـين    داده هـا در ميـ      تأييـد . رمز گذار و يا تحليلگر داده ها در امر پژوهش         

 .بدون بحث و همفكري قبلي با يكديگر اعتبار بيشتري به مـشاهدات مـي بخـشد     
بندي محقق عبارت است از استفاده از عوامـل ارزيـابي و               زاويه .)1970 ،نييدنز(

معموالً اين كار  با تشكيل يك تـيم  . بررسي چندي در يك برنامه و طرح ارز يابي       
مكاران شما در زمينـه تخصـصي برنامـه         گيرد كه متشكل از ه      ارزيابي صورت مي  

ن ارزيابي بـا اسـتفاده      بندي، هر يك از مسئوال       به منظور زاويه   .استمطالعاتي شما   
هـاي   مـصاحبه، مـشاهده، مطالعـه مـوردي و يـا گـروه            (از يك روش كيفي واحد      

 ارزيـابي هـر     زهاي حاصـل ا     يافته. پردازد   مورد نظر مي   هبه مطالعه برنام  ) تمركزي
هـاي افـراد ارز يـابي كننـده           اگر يافته .  با يكديگر مقايسه خواهد شد     يك از اعضا  

اگـر نتـايج بـا    . مختلف به يك نتيجه يكسان منتهي گردد، اعتبار اثبات شده اسـت     
يكديگر تفاوت اساسي داشته باشـند، بـه منظـور كـشف يافتـه حقيقـي و قطعـي                   

 .گيرد مطالعات بيشتري صورت مي
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ه امر پيش مشاهده و پس مـشاهده نوجوانـان          خواهيد ب   مثالً فرض كنيد كه مي    
به منظـور ارز يـابي تغييـرات ايجـاد       4ـH موسوم به   در برنامه سخنراني عمومي
بـه  . هاي مربوط به صحبت در جمع بپردازيـد  و مهارت  شده در ارتباط غير كالمي 

بندي، شما همكاران مختلفي را در رشته تخصـصي خـود بـه عنـوان                 منظور زاويه 
هـر فـرد داراي برگـه ثبـت مـشاهدات           . نماييد  زيابي كننده سازماندهي مي   افراد ار 

در تحليل نهايي، اعتبار بـراي ان       . باشد  مشابهي براي مشاهدات پيشين و پسين مي      
 مـشاهده   همـه دست  بهها اثبات خواهد گرديد كه      ها و مهارت    دسته از تغيير روش   
 .اند تشخيص داده شده) براي هر نوجوان(كنندگان و ناظرين 

 امـا بـا توجـه بـه          ،در حالي كه اين روش راهي مؤثر براي بررسي اعتبار است          
هاي كاري هر فرد ممكن است جمع كردن افـرادي            هاي زماني و برنامه    محدوديت

هدف از بـه كـار      ). 1: 2002،  گويين( كه به ارزيابي بپردازند همواره ممكن نباشد      
 كـد   ، گـزارش  ،جمـع آوري  گيري محققين متعدد كاهش احتمال سـو گيـري در           

و كمك به ايجاد اعتبار     ) 1986 ل، ميش ؛1970 ،نيدنز(گذاري و يا تحليل داده ها       
 ،در اختيـار داشـتن بـيش يـك محقـق بـراي گـروه              ) 2000 ،بويد. (استدروني  

احتمال امانت داري كار گروه را بيشتر مي كند و بدين ترتيـب افـزايش اعتبـار و                  
تحليل داده هـا بـه ويـژه بـه          «) 1985 ، و كوبا  لينكن. (صحت را افزايش مي دهد    

تـر   صورت كيفي و با به كار گيري تحليل گران متعدد نه تنها يافتـه هـا را وسـيع                  
، بانيـك  (». بلكه به موثـق بـودن نيـز مـي افزايـد            ،دهد  اعتبار را افزايش مي    ،نموده
د  خواه كيفي باش   ،ها مقايسه و تعيين صحت تفسير عرضه شده از داده        ) 49: 1993
 . بيش از يك محقق مي تواند ارزش يافته ها را افزايش دهددست ، بهيا كمي

 اين است كه    ،كي از استدالالتي كه براي زاويه بندي محقق مطرح شده است          ي
پوليـت و   (اندكي در انجام همزمان تحقيق كيفي و كمـي مهـارت ندارنـد                محققين
 تحقيقي مربوط به خـود  اندازه در رويكردهاي   اگر محققين به يك    .)1995هانگلر،  
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.  متفاوت آنها مي تواند پژوهش را بهبـود بخـشد          هاي  ديدگاهمهارت داشته باشند،    
دشواري استفاده از هر دو رويكرد كيفـي و كمـي بـه             دربارة  كونلي و همكارانش    

آنها چنين اظهار نظر نمودنـد كـه        . اند  كردهمنظور بررسي يك پديده واحد  بحث        
 صاحب دانـش كـافي باشـند مـي تواننـد بـر چنـين         محققيني كه در هر دو روش     

 محققينـي كـه در يكـي از         .)1997كونلي، بات و تانتون،     (هايي فايق آيند     دشواري
هاي كيفي و يا كمي مهارت دارند مي توانند مراحل مختلفي از پـژوهش را                 روش

كه اين امر امكان هر دو زاويه       ) 1995 پوليت و هانگلر،     ؛2000كاب،  (انجام دهند   
 .ندي روش شناختي و محقق را فراهم مي آوردب

هـاي   ابراز داشت كه استفاده از بيش از يـك محقـق بـا مهـارت              ) 1987(دافي  
مختلف و مكمل سو گيري بالقوه را كاهش داده از وقوع مانع از وقوع اشتباه كـل                 
گرايي مي گردد كه در آن محقق بدون دقـت نظـر بـه ايـن بـاور مـي رسـد كـه                         

سـت  ا كـساني  هـاي  ديدگاهاندر كار پژوهش بازتاب دهنده   دست افرادهاي  ديدگاه
چنين اظهـار نظـر نمـود كـه يـك           ) 1997(بك  . اند  كه در پژوهش شركت نداشته    

 از  ت،پـذير اسـ    برنامه تحقيقاتي نبايد در هنگامي كه همكـاري و آمـوزش امكـان            
از  او نيز بر ني    ،به هر حال  . هاي تحقيق محدود گردد     طريق مهارت محقق در روش    

 .شود ميهاي تحقيق به منظور بهبود روند مطالعه تأكيد  محقق به ياد گيري روش

بــه منظــور اجــراي موفقيــت آميــز زاويــه بنــدي محقــق، پژوهــشگران بايــد  
محققـين  ) 1989 ،پـورتر . ( بپذيرند  و هاي معرفت شناسي خود را شناخته      رجحان

د تا بـه گونـه اي       بايد در تمام طول مدت پژوهش با يكديگر همكاري داشته باشن          
ليـنكن و كوبـا     ) 1999 ،اسـتروبرت و كـارپنتر    . (ها را خنثي نماينـد     مؤثر سوگيري 

 از تلفيـق    ،در بررسي مسائل مربوط به معرفت شناسـي و معيـار شناسـي            ) 2000(
عناصر يك پارادايم با ديگري جانب داري نمودند و بر اهميت گزينش معيارهـاي        

 .ودندكيد نمأاندازه گيري ت قابل سنجش و
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ممكن است محققين تنها و تنها معرفت شناسي خود را بپذيرند و از توجه بـه                
اكثـر  ) 1995 ،نـوالن و بلـي    . (هـا سـر بـاز زننـد        نقاط قوت ساير معرفت شناسي    

محققين يا در روش شناسي كمي و يـا روش شناسـي كيفـي صـاحب مهـارت و                   
ايـن عـدم درك     . نداندكي از آنها در هر دو مهارت دار           اما تعداد  ،تخصص هستند 

 يك محقق ديگر مـي توانـد در نهايـت امـر پـژوهش را بـه                  هاي  ديدگاهنسبت به   
 .مخاطره بيندازد

يك محقق تنهـا كـسي      ،  پژوهش كيفي مي تواند شامل مواردي باشد كه در آن         
بـه كـار    ) 1985 ا،لينكن و كوب  . (ه با شركت كنندگان تعامل برقرار مي كند       كاست  

 خالل مصاحبه ها مي تواند از طريـق عـدم انعكـاس             گيري بيش از يك محقق در     
نمونـه اي را از يـك       . هاي شركت كنندگان در امر پژوهش خلل ايجاد نمايد         پاسخ

 مثالً  د،پژوهش طوالني در نظر بگيريد كه تنها يك شركت كننده در آن حضور دار             
تماد رابطه صميمانه و متكي بر اع     . مطالعه بيوگرافيك و يا پديدار شناختي يك فرد       

متقابل ميان شركت كننده و محقق در دست يابي به ديدگاه پر بار و مولفـه اي در                  
ن رابطـه مبتنـي بـر اعتمـاد         يو تحكـيم چنـ     مورد شركت كننده نقشي كليدي دارد     

در موارد مربوط به تماس طـوالني بـا يـك سـوژه             .  است  متقابلي نيز محتاج زمĤن   
 . بايد به استفاده از تنها يك محقق توجه جدي نشان داده شود،واحد

 
 زاويه بندي روش شناختي. 3

و كيفـي چنـد       هاي كمي   بندي روش شناسي عبارت است از كاربرد روش         زاويه
زاويه بنـدي روش شـناختي را همچنـين زاويـه           . گانه به منظور مطالعه يك برنامه     

. انـد   ها نيز ناميده    بندي روش  و زاويه ها     زاويه بندي تلفيق روش    ،بندي چند روشي  
زاويـه بنـدي    ) 1995 ، پوليت و هـانگلر    ؛1997 ، گرين و كاراسلي   ؛1998 ،باربور(

تواند تا حـدي باعـث     مي،كه در منابع به آن اشاره شده است  چنان،روش شناختي 



 124    ...بندي يگاه  و كاركرد تكنيك زاويه

زاويـه بنـدي    [زيرا اين اصـطالح     ) 1984 ،گودوين و گودوين  (سر در گمي گردد     
هم مي تواند به روش جمع آوري داده هـا و هـم طراحـي نحـوه       ] روش شناختي 

 برخي نويسندگان به بحـث پيرامـون        .)1985 ،لينكن و كوبا  (پژوهش اطالق گردد    
انـد كـه      هـاي كيفـي و كمـي پرداختـه           روش دربـارة زاويه بنـدي روش شـناختي       

 گـرين و    ؛1998 ،بـاربور . (اسـت  نـوعي رابطـه الگـويي و پـارادايمي           دهنده  نشان
هــاي كيفــي و كمــي گــرد آوري  برخــي ديگــر نيــز بــه روش) 1997 ،ســليكارا

گـودوين و   (انـد      تحليل و تفسير و نـه مواضـع فلـسفي اشـاره نمـوده              ،اطلالعات
كوشـد نقـايص و      هاي چند گانـه مـي        محقق با استفاده از روش     .)1984 ،گودوين
زم و بـدين وسـيله پتانـسيل ال       ) 19 : 1986 ،ميتچـل  (بشناسدهايي را    گيري جهت

براي خنثي نمودن نقايص و يا نقاط ضعف يك روش را با استفاده از نقاط قـوت                 
هـاي مقبـول      ايـن روش يكـي از روش      . )21: همـان  (روش ديگري ايجاد نمايـد    

اما در عمل ايـن روش ممكـن اسـت          . اي دارد  بندي است كه كاربرد گسترده      زاويه
ختلـف بـه منـابع بيـشتري     هاي م براي ارزيابي برنامه مورد نظر با استفاده از روش  

به همين ترتيب  اين روش مستلزم زمان بيشتري نيـز بـه منظـور               . نياز داشته باشد  
 .استهاي مختلف  هاي حاصل از روش تحليل اطالعات و يا داده

 :همچنين مي توان زاويه بندي روش شناختي را باز بـه دو نـوع تقـسيم نمـود                 
بندي درون   محققيني كه از زاويه   . بندي بين روشي   بندي درون روشي و زاويه     زاويه

 يـك رويكـرد     دردو رويـه گـردآوري داده هـا         از  اقل  دروشي استفاده مي كنند ح    
 ،گـرا  براي رويكردهـاي كميـت    ) 1991 ،كيمچي و ديگران  . (كنند  ميواحد استفاده   

ن است شامل استفاده از پرسـش نامـه هـاي زمينـه يـابي و نيـز                  كاين رويه ها مم   
در . از پــيش آمــاده شــده در يــك بانــك اطالعــاتي باشــد اســتفاده از اطالعــات 

توان مشاهدات غير حضوري را با مصاحبه هـاي فوكـوس             مي ،رويكردهاي كيفي 
 امـا هـم كيفـي و هـم     ،ها يا كيفي و يا كمي هستند     اين روش . گروهي تلفيق نمود  
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، كننـد هـر دو نـوع       بندي بين روشي استفاده مي     محققيني كه از زاويه   . كمي نيستند 
هاي كمي و كيفي را در جمع آوري اطالعات در يك پژوهش واحد به كـار                 شرو
) 1986 ميتچـل،    ؛1991 كيمچـي و ديگـران،       ؛1970 دنزن،   ؛2000بويد،  (گيرند   مي

يك نمونه عبارت است از تلفيق مصاحبه هاي حضوري و پرسـش نامـه در يـك                 
ــزن، (مطالعــه واحــد  ــه همــر ) 1971دن ــا اســتفاده از مــشاهده حــضوري ب اه و ي

هاي مختلف جمـع آوري        تلفيق روش  .هاي قياسي و يا ليكرت اسكالك      يابي زمينه
 همچنـين  .)2000 ،لينكن و كوبا  (داده ها در يك پارادايم واحد امري معقول است          

زاويه بندي روش شناختي مي تواند از طريق تركيب رويكردهـاي كيفـي و كمـي              
ميتچـل،  : 2000 و كوبـا،     ليـنكن : 2000كاب،  . (در يك پژوهش واحد ايجاد گردد     

 برخي محققين چنين استدالل مي كنند كه الگوهاي كيفـي و كمـي    هرچند) 1986
 با يكديگر متفـاوت هـستند، اسـتدالل         ختي و هستي شنا   ختيبه لحاظ معرفت شنا   

مقابل آن اين است كه اين دو رويكرد در اهداف، گستره و ماهيت پژوهش و نيـز                 
  هـم مطالعـات      .)1993زورك و آبراهـام،     (گرنـد   ها شبيه يكدي   ها و پارادايم    روش

كمي و هم كيفي به منظـور درك و تبيـين رفتارهـا و رخـدادها، اجـزاي تـشكيل                    
زورك و   (».انـد   هاي آنها، و نيز پيامدهايشان طراحـي شـده         دهنده آنها، پيش زمينه   

 تلفيق عناصر يكي با ديگري امكان پذير اسـت بـه            ،بنا بر اين  ) 76: 1993 ،آبراهام
 ،ليـنكن و كوبـا    . (يژه اگر رويكردها داراي معيـار شناسـيهاي مـشابه نيـز باشـند             و

 امكان بهترين باز نمايي هر دو جهان بيني را فراهم مـي نمايـد            ، اين تلفيق  .)2000
 .)همان(

 كـه   گـاه   آندرون داد كيفي مي تواند در تبيين موفقيت تغييـرات و مـداخالت              
 ،پوليـت و هـانگلر    . (سخ دهند كمك نمايد   توانند به پرسش مورد نظر پا      ارقام نمي 

 زاويـه بنـدي روش شـناختي داراي پتانـسيل الزم جهـت              ،به ديگر سخن  ) 1995
 منحصر به فرد و يا اطالعات منعا داري است كه ممكـن             هاي  تفاوتآشكار كردن   
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است با استفاده از يك رويكرد صرف و يا روش جمع آوري اطالعات واحـد در                
 داده هـاي كمـي نيـز        ،بـه همـين ترتيـب     .مانده باشـند  پژوهش كشف ناشده باقي     

توانند درك ما را با آشكار كردن موارد استثنايي و يا موارد فـردي منحـصر بـه                   مي
 .)1987 ،دافي(فرد افزايش دهند 

هـاي كمـي و كيفـي امكـان و توانـايي            هايندز بر اين نظر بود كه تلفيـق روش        
مشاهده شـده افـزايش مـي دهـد و           رقيب را در مورد تغيير       هاي  تبينمنتفي كردن   

ــا تغييــر را نيــز كــاهش مــي دهــد    ــه يافتــه هــاي مــرتبط ب شــكاكيت مربــوط ب
 هـر دو  ،اي پيرامون ميزان اميـد در نوجوانـان    وي در مطالعه .)442: 1989هايندز،(

روش را به كـار گرفـت و در يافـت كـه نتـايج كيفـي حاصـل از مطـرح كـردن                        
مي هستند كـه از طريـق كـاربرد مقيـاس           هاي ساختارمند مويد اطالعاتي ك     پرسش

كيد نمود كه اسـتفاده ي      تأاو بر اين نكته     . اميدواري نوجوانان به دست آمده است     
. همزمان از هر دو رويكرد به تفسير تغيير در اميدواري نوجوانان كمـك مـي كنـد          

گزارشي را در مـورد مطالعـه اي در         ) 1997(كونلي و همكارانش    ) 1989 ،هاندز(
آنهـا  . بندي روش شـناختي منتـشر نمودنـد        داري پرستار با استفاده زاويه     زمينه نگه 

 الگـوي د از تقويـت متغيرهـا در   ان مزاياي زاويه بندي روش شناختي را كه عبارت       
ي در  ياهداري پرسـتار و توانـايي عرضـه پيـشنهاد          هاي جديد و تازه نگه      جنبه ،آنها
 .ها  تجديد نظر در پرسش نامههزمين

 ويلسن و هاتچيسن  كـاربرد  ،بندي صر به فرد به مسئله زاويهدر رويكردي منح  
 مـستدل را در يـك       نظريـه هايـدگر و هرمنوتيـك و          يعنـي روش   ،دو روش كيفي  

ها از طريـق   هاي شناخت و توليد داده راهدربارة آنها  . مطالعه واحد پيشنهاد نمودند   
جـاد  بـه اي  ) هرمنوتيـك (علـم تفـسير     : كردنـد هر يك از رويكردهـا بحـث قـرار          

 در حـالي كـه روش       .كـرد  هايي غني از حقايق اطالع دهندگان كمك مـي         گزارش
 كمـك   هـا   نظريـه  سـاختارها و     ، به توليد اطالعاتي در زمينه مفاهيم      ، مستدل نظريه
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اين محققين به اين نتيجه رسيدند كه تركيب و تلفيقي از اين دو رويكرد              . نمود مي
ط به پرسـتاري فـراهم مـي نمايـد          وسعت و عمق الزم را در زمينه تحقيقات مربو        

 .)1991 ،ويلسنه و هاتچينسن(

هاي كيفي نيمه ساختار گرا را با پرسـش نامـه هـاي              هبهاي مصاح   روش فلويد
 بزرگـسال   84مربوط به خود سنجي تلفيق نمود تا به ارزيابي دغدغه هاي خواب             

د  درصـ  50 اين مطالعه مويد همين مطلـب بـود كـه            ،بر اساس گزارش او   . بپردازد
هـايي بـه هنگـام خـواب بودنـد كـه ايـن مطلـب بـه                نمونه آماري داراي دغدغـه    

اندرسـن   .هـاي تلفيـق شـده در تـشخيص ايـن الگـو اشـاره دارد           حساسيت روش 
 ،زاويه بندي درون روشي را در قالـب مـصاحبه هـاي نيمـه سـاختارگرا               ) 1997(

 هـاي   هديـدگا ها و    نوشته هاي ميداني و مشاهدات غير حضوري در مطالعه نگرش         
پرسنل در زمينه گماشتن دستيار تخت به مجموعه فرهنگي اتاقهاي بيمارستاني به            

 تلفيـق ايـن راهبردهـا بـه تثبيـت اعتبـار             ،اندرسـن   بر اساس گـزارش   . كار گرفت 
 زيـرا مـشاهدات صـورت گرفتـه،         ؛تفسيرهاي حاصل از يافته ها كمك مي نمايـد        

ايـن محقـق    . انـد   ت آمـده  يد همان اطالعاتي هستند كه از مصاحبه هـا بـه دسـ            ؤم
ست تصويري از تـيم در حـال گـسترش بـا اسـتفاده از تلفيقـي از داده هـاي                     نتوا

 .اي و مشاهدات مربوط به شركت كنندگان عرضه نمايد مصاحبه

برخي از مشكالت   دربارة  ) 1995(در سطح الگويي و فلسفي، پوليت و هانگلر         
د اين موانع گوناگون كـه      در مور بحث كرده و    رايج در زاويه بندي روش شناختي       

 :ممكن است در كاربرد زاويه بندي روش شناختي خلل وارد نمايند هشدار دادند

 ممكن است در مورد هـدف       ختيشنا  موجود در مواضع معرفت    هاي  تفاوت . 1
 .و نحوه طراحي پژوهش تعارض ايجاد نمايند

جـود  هزينه افزايش يافته تحقيق چند روشي ممكن است مانعي قوي بـه و   .2
 .آورد
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ها، فقدان مهارت و تخصص محقق وجود         ممكن است در هر يك از روش       .3
 .داشته باشد

هاي عددي و توصيفي به منظـور درك         هنگ سازي داده  ا دشواري در امر هم    .4
 .پديده مورد نظر

 انتـشار آثـار حاصـل از تحقيقـات چنـد      بـراي بي رغبتي برخي ويراستاران  .5
 .روشي

وند تا يك رويكرد كيفي را با رويكردي كمي در          ممكن است برخي وسوسه ش    
 با اين اميد كـه نقـاط قـوت يكـي بتوانـد ضـعف                .يك مطالعه واحد تلفيق نمايند    

هاي داده هاي حاصل از يك رويكـرد         دقتي به هر حال، بي   . ديگري را خنثي نمايد   
فيلـدينگ و فيلـدينگ،     (هاي ديگري را كـاهش ندهـد         دقتي ممكن است لزوما بي   

1986(. 

اندازه كافي قوي باشد كـه بتوانـد          ها، روش اصلي بايد به      ر زاويه بندي روش   د
 در حالي كه روش افـزوده شـده، بـر           ،به خودي خود تقويت كننده پژوهش باشد      

 .)1991مورس، (قدرت و تأثير مطالعه مي افزايد 
 

 زاويه بندي نظري .4

د گانـه در    هاي چنـ     و فرض  ها  نظريهزاويه بندي نظري عبارت است از كاربرد        
 هـدف، انجـام پـژوهش بـا اسـتفاده از            .)1970ن،  يدنـز (هنگام بررسي يك پديده   

در زاويـه   . اسـت  و يا رد يافته ها       تأييدهاي چندگانه به منظور      ها و پرسش   ديدگاه
هاي مـورد اسـتفاده در پـژوهش ممكـن اسـت              ها و يا فرض    بندي نظري، ديدگاه  

كه اين امر به هدف محقـق بـستگي       داراي نظرگاههاي مرتبط و يا متعارض باشند        
هـاي    نظريـه از زاويه بندي نظري مي توان به منظـور آزمـون            ) 1970 :همان. (دارد

مختلف از طريق تحليل اطالعات به دست آمده از يك مجموعه واحد اطالعـاتي              
 .)2000بويد، (استفاده نمود 
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 نـشين جا هاي  ينيتبش از يك ديدگاه و يا فرض نظري مي تواند           يناستفاده از ب  
تـرين فوايـد       يكـي از بـزرگ     .)1986ميتچـل،   (را براي يـك پديـده كـاهش دهـد         

تـري   تر و عميـق     تحليل وسيع  ،اين است كه اين نوع زاويه بندي      نظريه  بندي   زاويه
 .)1993بانيك،  (كند مياز يافته ها عرضه 

 هـاي   نيتبيـ وجود فرضيه هاي رقيب نيـز محققـين را بـه نگريـستن در وراي                
تواننـد بـه منتفـي شـدن          چندگانـه مـي    هـاي   ديـدگاه . هي وا مي دارد   آشكار و بدي  

 بـه ظـاهر     هـاي   ينيتبهاي رقيب و متعارض، ممانعت از پذيرش شتاب زده            فرض
درست و افزايش اطمينان در گسترش مفاهيم و يا ساختارهاي مربـوط بـه ايجـاد                

 .)1993بانيك، (نظريات كمك نمايد 

زان اطمينـان بـه فرضـيه و يـا نظريـه            هدف از زاويه بندي نظري، افـزايش ميـ        
كه يافته هاي اطالعاتي بر اسـاس يـك فرضـيه و يـا         است  پذيرفته شده در زماني     

 به هر حـال، اگـر       .)1986ميتچل،   (شوند  مي متعارض و رقيب مورد آزمون       نظريه
هــا در ابتــدا مــشخص نــشوند، و يــا مفــاهيم موجــود در درون   ايــن چــارچوب

اسب تعريف نگردند، اين نوع از زاويه بنـدي مـي           هاي نظري به طور من     چارچوب
 .)1993بانيك، (تواند موجب سر در گمي گردد 

ك استدالل ديگر كه در مقابل زاويه بندي نظري مطرح شده است اين اسـت               ي
كه به كارگيري نظريات چند گانه در جهت تقويت يـك پـژوهش واحـد ممكـن                 

لينكنـو  . ( معيـوب باشـد    ي ناسـالم و   ختاست داراي نقص و به لحاظ معرفت شـنا        
 تأييـد  اينكـه بـا اسـتفاده از نظريـات مـشابه             دليـل  به   ها صرفاً   يافته .)1985كوبا،  
اند، و ممكن است داراي ساختارها و مفاهيم مشترك نيز باشند، بـر اعتبـار و                  شده

 گـزينش   هـاي   نظريـه  از ديگر سو، چنانچـه       .)همان(روايي شان افزوده نمي گردد      
ي بـا يكـديگر تعـارض و تنـاقض داشـته باشـند، تفـسير و                 شده براي زاويه بنـد    

 زيرا اين مفـاهيم بـه طـور نـا مناسـبي             ؛استخراج مفاهيم ممكن است دشوار باشد     
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 .)199 ،بانيـك  (اسـت  رقيب نيز داراي نقاط مشترك هاي نظريهتفكيك شده و با 

پيش بيني نمودند كه زاويه بندي روند شـايع پژوهـشي دهـه             ) 1993(برنز و گرو    
 هـشدار   ،د خواهد بود و به محققيني كه مي خواهند بر اين مـوج سـوار شـوند                نو

آنهـا  . بندي با پژوهش خـود بپردازنـد       دادند تا به ارزيابي تناسب راهبردهاي زاويه      
بنـدي منجـر بـه انجـام         همچنين نگران ايـن مـسئله بودنـد كـه محبوبيـت زاويـه             

امناسـبي بـه اجـرا در       هاي مبتني بر زاويه بندي خواهد شد كه بـه طـور ن             پژوهش
هـايي ايـن بـود كـه برخـي محققـين            علت احتمال انجام چنين پژوهش    . آمدند مي

ممكن بود در صورتي كه زاويه بندي بتوانـد يافتـه هـاي آنهـا را اعتبـار بيـشتري                 
 .بخشد استفاده آن را مد نظر قرار دهند

 
 بندي محيطي زاويه .5

ها و سـاير عوامـل       ها موقعيت  بندي عبارت است از كاربرد محل       اين نوع زاويه  
  ، مانند زمـان  ؛كه مطالعه در آن صورت گرفته است      است  كليدي مربوط به محيطي     

مسئله كليدي تشخيص اين مسئله است كه كدام عامل         .  هفته و يا فصل سال     ،روز
ممكن است بر اطالعات دريافتي شما      ) در صورتي كه وجود داشته باشد     (محيطي  

شـود تـا      در عامل محيطي تغييراتي داده مـي      .  ذاشته باشد در خالل مطالعه تأثير گ    
 وضـعيت اگـر يافتـه هـا در        . مشخص گردد كه آيا يافته ها يكسان هستند يا خيـر          

 . اعتبار به اثبات رسيده است،متغير محيطي يكسان باقي بمانند
خواهيد ميزان اثر بخشي برنامه مديريت مـالي خـود را             مثالً فرض كنيد كه مي    

خواهيد در يابيد كه آيا برنامه شما به شـركت كننـدگان در       شما مي . اييدارزيابي نم 
اندازها را به حد اكثر برسـاند         هايي كه هزينه ها را به حد اقل و پس           تدوين بودجه 

اگر شما ايـن ارزيـابي را در فـصل تعطـيالت انجـام دهيـد                . كند يا خير    كمك مي 
خـارج در آن هنگـام از سـال      زيرا م ؛ممكن است نتايج متفاوتي را به دست آوريد       
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بندي شما بايد عادات مربوط به برنامه ريـزي           به منظور زاويه  . افزايش زيادي دارد  
انداز كردن شركت كنندگان در برنامه خود را در طول يك             مالي خرج كردن و پس    

 نماييد تا بتوانيد اطالعاتي قطعي و صحيح در باره تغييـرات رفتـاري              ارزيابيسال  
 .ي نماييدآنها جمع آور

موارد   بندي محيطي در تمامي     توان از زاويه    بندي نمي   بر خالف ساير انواع زاويه    
شـود كـه احتمـال تـأثير عـاملي            از اين روش تنها زماني استفاده مي      . استفاده نمود 

 .)3: 2000، گويين(  محيطي بر يافته ها وجود داشته باشد 
 

 زاويه بندي و سنجشرابطه 
 و رفتاري، مفهوم زاويه بندي بسيار بـا فعاليـت هـاي    در تحقيق هاي اجتماعي   

يكي از اولين اشارات به زاويه بندي، مرتبط        . اندازه گيري پيوستگي دارد     سنجش و 
  وب و همكارانش بود كه پيشنهاد        دست  به پيشنهاد شده    »روش غير تحميل گر   «با  

 مـستقل   انـدازه گيـري      دو يا چند فرايند سنجش و     با  هرگاه يك قضيه    «مي كردند   
متقاعدكننده ترين شـواهد    . اثبات شد، شك درباره تفسير آن بسيار كاهش مي يابد         

) 3 : 1996وب و همكاران،    (».از راه زاويه بندي فرايندهاي سنجش اتفاق مي افتد        
 اگر ما يك وسيله سنجش جديد بـرآورد بـراي يـك مفهـوم ماننـد كـار                   ،بنابراين

ما به آن وسـيله سـنجش بيـشتر خواهـد           مشقت آميز عاطفي طراحي كنيم، اعتماد       
 اگر بتوانيم با استفاده از روش ديگري ماننـد مـشاهده سـاختارمند، توزيـع و                 .شد

البتـه ممكـن اسـت مـوقعيتي        . همبسته هاي كار مشقت آميز عاطفي را اثبات كنيم        
طـور    از يافته ها با هم همخواني نداشته باشند، اما همانمجموعهپيش بيايد كه دو  

 همكارانش بيان مي كنند، چنين اتفاقي تأكيدي است بر آن اعتماد كردن             كه وب و  
بـه همـين ترتيـب، عـدم        .  مشكل سـاز اسـت     روشتنها بر يك وسيله سنجش يا       

 از نتايج ممكـن اسـت محركـي بـراي شـروع خطـوط               مجموعههمخواني در دو    
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ه نكت. هاي مورد نظر يا محدوده مورد نظر بشود          روش دربارةجديدي براي تحقيق    
 است كه هر چند استفاده از زاويه بندي ممكن اسـت بـه            مرتبط با اين موضوع آن    

يافته هاي داراي همخواني منجر شود، بايد در نتيجه گيري محتاط باشيم كـه ايـن       
ممكن اسـت دليـل آن ايـن        . به معني غير قابل ترديد بودن يافته ها نيست        ] لزوما[

استفاده از زاويه بنـدي بـا       . اشته باشند  از داده ها اشكال د     مجموعهباشد كه هر دو     
زاويـه بنـدي يـك تحقيـق را بـا تركيـب كـردن               «اين گفته جانبداري مي كند كه       

اين مي تواند به معناي استفاده از چندين نوع روش          . حكم تر مي كند   تها مس   روش
). 247 :2001پتـون  برايمن(»  استفاده  از رويكردهاي كمي و كيفي       بايا داده باشد،    

او اسـتدالل   .  به چالش كشيده شده است     را باربر ها    ظريه تركيب كردن روش   اما، ن 
ند تركيب كردن پارادايم ها مي تواند ممكن باشـد، امـا تركيـب              چمي كند كه هر     

 چرا  ؛ها در يك پارادايم، مثالً در تحقيق كيفي، مشكل ساز خواهد بود             كردن روش 
 دربــارهخــود را هــاي پــارادايم كيفــي فرضــيات خــاص  كــه هــر كــدام از روش

 هرچنـد   )235: 1998باربر،  ( .چوب نظري كه در تحقيق وارد مي كنيم دارند        رچها
يك تحقيق به كـار     ] نتايج[ و تعميم  تأييدكه زاويه بندي در پارادايم كمي نيز براي         

يم كيفي ناديده نمـي گيـرد و        ا زاويه بندي را در پاراد     ممفهو) 1998(مي رود، باربر  
 در هـر    »كيفـي «ست تـا زاويـه بنـدي را از ديـدگاه تحقيـق              كند كه نياز ه    بيان مي 

عنوان مثال، هنگام استفاده از زاويه بندي براي اسـتفاده از             به. پارادايم تعريف كنيم  
چندين منبع اطالعات در يك تحقيق كمي، هر استثنايي مي تواند باعث رد فرضيه            

 مي شـوند و پـر       كه در تحقيق كيفي استثنائات باعث تعديل فرضيه         در حالي  ،شود
 .)603 :2003گل افشاني (ثمر هستند
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 مثالي از چگونگي كار زاويه بندي
 دربـارة  زاويه بندي در مطالعـه اي كـه چـك پيرامـون تـأثيرات ادغـام                  راهبرد

مصاحبه هـاي اوليـه بـراين امـر         ). 1979جِك،  (شد   استفاده   ،كارمندان انجام داده  
تغيير دائمي به شدت نگران بودند، بـه   داللت داشت كه كارمندان در اين حالت از         

كانون توجه پژوهش مستند كردن و بررسي منـابع         .  امنيت شغلي خود   دربارةويژه  
و عالئم اضطراب بود كه افراد آن را تجربه مي كردنـد و تـأثير آن روي عملكـرد                   

 .سازماني كه به تازگي ادغام شده بود
اند؟ براي مثـال،   گيري شده اندازه  چگونه اضطراب و پويايي آن در يك سازمان      

گيـري   انـدازه     براي روشيخاطرنشان ساختند كه هيچ     ) 86: 1979(مارشال و كوپر  
بـر اسـاس    .  وجـود نـدارد    ،نشانه هاي استرس كه به طور كلي مورد قبـول باشـد           

:  استفاده كـرد    نا وجود دارد كه مي تو     نشينپژوهش هاي گذشته، چندين فنون جا     
به طور غيـر مـستقيم از شـخص         ) ص سؤال كن، ب   به طور مستقيم از شخ    ) الف

از كسي كه بـا شـخص تعامـل         ) ، ج )مثالً، تست هاي پيش بيني كننده     ( سؤال كن 
 عالئـم  راهبردهـاي  رفتار فرد را مشاهده كن     مند  نظامبه طور   ) دارد سؤال كن، و د    

 . اندازه گيري كن  فيزيولوژيكي را
اراي نقـاط قـوت و ضـعفي         د راهبردهاقابل پيش بيني است كه هريك از اين         

بيشتر اين محدوديت ها حول محور احتمال ويژگي هاي الزامات زيـاد و             . هستند
 .چرخند گيري مي اندازه  موانع چشمگير در فرايند

 بـالقوه هـر     هايهاي بسيار زياد در مطالعه اضطراب و خطر        با توجه به ويژگي   
هـيچ روش   .  پژوهـشي بـه حـساب آمـد         راهبـرد  ترين روش، زاويه بندي مناسب   

هـا را       طرحـي شـكل گرفـت كـه تركيبـي از روش            بنـابراين،  .واحدي كافي نبـود   
 ماهه گردآوري شدند كه چند ديدگاه و        14داده ها در طول دوره اي       . دكراستفاده  

هم احساسات و رفتارها، گـزارش هـاي مـستقيم و           : آميخت رويكرد را در هم مي    
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و مـشاهداتي كـه جلـب توجـه         غيرمستقيم، مشاهداتي كه جلب توجه مي كردند        
ابعاد متنـوع اضـطراب توجـه    به اندازه كافي جامع بودند تا   ها به   روش. كردند نمي
 .كنند

بسته پژوهشي كه در بررسي پويايي اضطراب و عـدم امنيـت شـغلي اسـتفاده                
پرسـشنامه هـا در ميـان نمونـه اي          . شامل ويژگي هاي معيار بسيار مـي شـد        شد،  

آنها دربرگيرنده تركيبي از شاخص هاي متعـارف        . يع شدند اتفاقي از كارمندان توز   
براي تكميل نمـودن ايـن داده هـا يـك           .  استرس و تنش ها بودند     دربارةو جديد   

 ،پرسـشنامه . نمونه جزء براي مصاحبه هاي بررسي كننـده سـازمند انتخـاب شـد             
 ه بـه عـالو    .همچنين شامل مواردي بود كـه بـا عالئـم اضـطراب ارتبـاط داشـتند               

اينها به گونه اي طراحي شدند تا فنـون غيرمـستقيم و            . هاي پيش بيني كننده    سنجه
دادنـد،   به عالوه گزارش هايي كه خود شركت كنندگان مـي         . غير تهديدآميز باشند  

مصاحبه هايي با ناظران و همكاران انجام شد تا مشاهدات آنها در مورد اضطراب              
ا حدودي كمتر متعارف بود     يك مجموعه ديگر از روش كه ت      . كارمندان ثبت گردد  

ها كه غالبا مـاهيتي       مبناي اين روش  . ثابت كرد كه به طور ويژه اي ثمربخش است        
 مشاهده بدون جلب توجه و بدون شركت كـردن در فعاليـت هـا و                ،كيفي داشتند 

 يك كتابخانـه    ،براي مثال، يكي از سازمان هاي در حال ادغام        . مطالب بايگاني بود  
 رويدادهاي قابل ذكر سـازمان، كتـاب هـا، و فايـل هـاي               بايگاني داشت كه شامل   

اين امر همچنـين دربرگيرنـده مجموعـه اي         . متنوع از تاريخ صدساله اش مي شد      
جامع از بريده هاي روزنامه ها كه در مـورد سـازمان و ادغـام و يادداشـت هـاي                    

 .دروني بسيار متنوع براي كارمندان بود مي شد
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 نتيجه گيري
 است كه شايد بـراي تمـام اهـداف پژوهـشي مناسـب              راهبردبندي يك    زاويه

از اسـتفاده مـؤثر آن      ) مثـل هزينـه هـاي زمـاني       (محدوديت هاي متفـاوتي   . نباشد
با اين وجود، زاويه بندي نقاط قـوت حيـاتي دارد و پـژوهش              . جلوگيري مي كند  

هاي كيفي را به اوج برجستگي شايسته         زاويه بندي روش  . پربار را ترويج مي دهد    
هاي كمي مي توانند و بايـد بـه           ود مي رساند و همزمان نشان مي دهد كه روش         خ

تر از همـه، زاويـه بنـدي مـستلزم خالقيـت از              مهم.  شوند صورت مكمل استفاده  
 ابتكار در گردآوري داده ها و تفسير        – استفاده مي كند      طرف كسي است كه از آن     

ــا ــه داده ه ــار نظــر ناخوشــايند  . خردمندان ــه يــك اظه ــن ب ــه  اي ــه يــك جامع  ك
 :آن را پيشنهاد كرد پاسخ مي دهد) 175: 1971فيليپس، (شناس

ي بي فايده، بـي     ا   نمي توانيم به پرداختن به انواع يكساني از كندوكاوه         ما صرفاً 
پژوهش ها را متمـايز     ...حاصل و بي روح ادامه دهيم كه مدت مديدي است بيشتر          

 .اند ساخته
 تنظيم ابزارهـاي پژوهـشي    هدف و صرفاًبه اين معنا زاويه بندي في نفسه يك  

بلكه مي تواند مـا را وا دارد تـا مـسائل را در پـژوهش سـازماني بهتـر                    . ما نيست 
 .تجزيه و تحليل كنيم

پاسـخ   /اول از همه، پاسخگويي   . است زاويه بندي داراي برخي معايب       راهبرد
پاسـخگويي عمـدتاً در بيـشتر تحقيقـات         . اسـت يا تكرار پژوهش بـسيار سـخت        
 اما معموالً گامي ضروري در پيشرفت علمي بـه          ،سازماني ناديده گرفته شده است    

 تك  فنونهاي تركيب شده، از جمله        كپي كردن يك بسته با روش     . حساب مي آيد  
. ي رايج تبديل شـود    يت كاري غيرممكن است و احتمال ندارد به فعال        اي تقريباً  ويژه

دوم، در حالي كه ممكن     . هستندهاي كيفي براي تكرار  مشكل ساز          به ويژه روش  
هاي چندگانه در صورت اشتباه بودن سـؤال مفيـد            است نسبتا آشكار باشد، روش    
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اگر پژوهش به طور واضح از ديدگاه نظري يا ذهني متمركز نباشـد،              . نخواهند بود 
بـه  . ها در دنيا نتيجه اي رضايت بخـش بـه همـراه نخواهنـد داشـت                تمامي روش 

نبايد براي مشروعيت بخشيدن به يك روش غالب كه بـه           همين نحو، زاويه بندي     
هـاي   يعني، اگر هر يـك از روش . دشوطور شخصي ترجيح داده مي شود استفاده       

كمي يا كيفي به صحنه آرايـي و تظـاهري صـرف بـراي ديگـري تبـديل شـوند،                    
هـر روش بايـد بـه گونـه اي          . باشـد   اين طرح نامناسب يـا مغـرض مـي         بنابراين،

اما اين امر اين سؤال را مطرح نمي كند كه آيا ابزارهـاي             . دا كند چشمگير جلوه پي  
متفاوت ممكن است به طور برابر نـسبت بـه پديـده تحـت مطالعـه حـساس بـه                    

 اما اين امر بايستي با      ،در واقع، يك روش ممكن است قوي تر باشد        . حساب آيند 
در غيـر ايـن صـورت، هـدف از زاويـه بنـدي           . دقت توجيه شود و روشن گـردد      

 .تخريب مي شود
در صورت استفاده مناسب، زاويه بندي مي تواند جامعيت و اعتبار داده هـا را               

كيفـي  راهبردهاي  كاربرد  . هاي كيفي افزايش دهد    در يافته هاي تحقيقاتي پژوهش    
و كمي در يك مطالعه واحد يكي از گزينه هاي ممكن به منظور به دسـت آوردن                 

اگـر  «. اسـت تـايج حاصـل از پـژوهش        يافته هاي مكمـل و تكميلـي و تقويـت ن          
هاي فلسفي و تحقيقاتي مختلف به عرضه پاسخي كامل تـر بـه يـك سـؤال                  سنت

 »كمــك كننــد، در ايــن صــورت محققــين بايــد از زاويــه بنــدي اســتفاده نماينــد
به هر حال، محققـين بايـد بـه روشـني بيـان             ) 307 :1999استروبرت و كارپنتر،    (

ر گرفتـه مـي شـود و چگونـه ايـن راهبـرد رونـد                نمايند كه چرا اين راهبرد به كا      
 .پژوهش را بهبود مي بخشد

به طور كلي، محقق در حال زاويه بندي بايد در نتايج حاصل از روش تركيبي               
ادعاي او در زمينه اعتبار مبتني بر يك قـضاوت          . به دنبال يك الگوي منطقي باشد     

مطالب در درون يك      /و يا به قول ويس نوعي قابليت به منظور سازمان دهي مواد           
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مي توان محقق را به عنوان معمار و آفريننده تلقـي نمـود             . استچارچوب موجه   
هاي متعدد يك پازل  آنها را به يك كل منسجم        كه با در كنار هم قرار  دادن بخش        

هـاي كيفـي    از اين جنبه اسـت كـه دانـش معتبـري كـه از روش         . تبديل مي نمايد  
در حالي كـه مـي تـوان بـه منظـور            . هميت گردد حاصل مي شود مي تواند حايز ا      

 محققـي كـه از      .بررسي اعتبار يافته هاي خود به قواعد علمي معينـي اتكـا نمـود             
.  اتكـا خواهـد نمـود      اوضاع احتماال بيشتر بر اقتضاي      ،كند زاويه بندي استفاده مي   

اين بينش و دانش معتبر حاصل از نقاط قـوت چنـد گانـه بـي ترديـد در فرآينـد                     
مـشاهدات گليـزر و اسـتراوس در مـورد محققـان            . بازتاب خواهد  داشت   تفسير  

 ، تحكيم مي يابند   ميداني اين مسئله را كه چگونه تحقيقات زاويه بندي شده ظاهراً          
نه تنها به ايـن     : محقق ميداني مي داند كه مي داند       :به طور خالصه بيان مي نمايند     

 دقيق فرضيات، بلكه بـه آن  تأييددليل كه در ميدان حضور داشته و نه تنها به دليل  
 .دليل كه او در عمق درون خويش ارزش تحليل نهايي خود را احساس مي كند
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 يانسانتحليل گفتمان به مثابه يك روش تحقيق در علوم 
 

   ∗علي حاتمي
  ∗∗سميرا جبارنژاد  

 چكيده
ها زبان را به منظورهاي مختلفي چون انتقال و كسب اطالعات، بيان احساسات و مـواردي                  انسان

حـيط  هـاي شخـصي خـود از م         ها به كمـك تجربـه       انساناز طرفي ديگر    . برند  از اين قبيل به كار مي     
كنند كه گـاه بـا واقعيـت تطـابق دارد و گـاه       ها و تعابيري حاصل مي      بيرون و گفتار ديگران برداشت    

اي شـد تـا       هـا انگيـزه     اي در اين بين موجود است و همين عدم تطابق برخي تعابير با واقعيت               فاصله
كه  1ل گفتمانتحلي.  افكنده شود»تحليل گفتمان«نظري هر چند گذرا به اين جنبه بررسي زبان يعني 

ترجمه شده است، يك گـرايش   نيز» تحليل گفتار« و» تحليل كالم« ،»كاوي سخن«در زبان فارسي به 
  –ر پـي تغييـرات گـسترده علمـي    د 1970 تا اواسط دهـه 1960  اي است كه از اواسط دهه بين رشته

ي ادراكـي و  شناسـ  روان شناسـي خـرد،   نگاري، جامعـه  شناسي، قوم  انسانهايي چون    معرفتي در رشته  
منـد بـه    ي عالقـه انـسان هاي علوم اجتمـاعي و   ساير رشته شناسي و  زبان،اجتماعي، شعر، معاني بيان

 در اين مقالـه بـا   .كاركرد و فرآيند توليد گفتار و نوشتار ظهور كرده است ،مند ساختار مطالعات نظام
 تحقيـق در علـوم      تحليل گفتمان و ابعاد آن به عنـوان يـك روش          رويكردي نظري سعي شده است      

 . ي نشان داده شودانسان
 .ي، تحليل گفتمان، روش تحقيق، علوم اجتماعي، دانشگاهانسانعلوم : واژگان كليدي

                                                 
    kiankalhor@gmail.com دانشگاه شيرازدانشجوي كارشناسي ارشد جمعيت شناسي .  ∗
 S.jabarnejad@gmail.com دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات زنان دانشگاه الزهرا.  ∗∗

1. Discourse Analysis 



 مقدمه
ها زبان را به منظورهاي مختلفي چون انتقال و كسب اطالعات، بيان احساسات و مـواردي                  انسان

هاي شخصي خود از محيط بيرون        كمك تجربه ها به     انساناز طرف ديگر    . برند  از اين قبيل به كار مي     
اي   كنند كه گاه با واقعيت تطابق دارد و گـاه فاصـله             ها و تعابيري حاصل مي      و گفتار ديگران برداشت   

شـود كـه از    هـا باعـث مـي    در اين بين موجود است و همين عدم تطابق برخـي تعـابير بـا واقعيـت           
 .ودوگو بين دو يا چند نفر تعبير ديگري استنباط ش گفت

هـا را   كنـد معنـاي واژه   شنود نه تنها تـالش مـي   خواند يا مي از زبان را مي اي وقتي شخصي قطعه
هـا يـا      اي از جملـه     پاره. بفهمد، بلكه درصدد است كه مقاصد نويسنده يا سخنگو را نيز استنباط كند            

كنـد،    سي صحبت مي   بداند چه ك   انسانتوان فهميد، مگر اينكه       اي از گفتارها را از نظر معنا نمي         قطعه
 .زند، چه زماني و در چه مكاني مطلب را بيان كرده است  چه چيزي يا چه كسي حرف مي درباره

شان فكر شود، بلكـه       توانند گفته شوند يا درباره      ها نه تنها مربوط به چيزهايي است كه مي          گفتمان
هـا    گفتمـان .  صحبت كند  تواند  درباره اين نيز هست كه چه كسي، در چه زماني، و با چه آمريتي مي              

اي  كند كه تكيه وي بر گفتمان به گونـه  فوكو اشاره مي. مجسم كننده معنا و ارتباطات اجتماعي است     
هـا    گفتمـان . توانيم كاري بكنيم    انديشه، بدين معنا نيست كه در مقابل سلطه آن نمي           مستقل از زبان و   

ها   گفتمان... گويند  ند كه خود سخن مي    ده  مند موضوعاتي را شكل مي      اعمالي هستند كه به طور نظام     
كنند، آنهـا سـازنده موضـوعات         درباره موضوعات صحبت نكرده و هويت موضوعات را تعيين نمي         

 ).15: 1377به نقل از تاجيك، ( دارند بوده و در فرآيند اين سازندگي مداخله خود را پنهان مي
 است كـه بـراي شـناخت پيـام و        هاي ارتباطي  تحليل گفتمان، روشي نوين براي پژوهش در متن       

اين روش در آغاز تـا حـد زيـادي وامـدار            .هاي ارتباطي كاربرد يافته است     معني به كار رفته در پيام     
 . شناسي بوده است زبان

  «هايي از زبان    شناسي جنبه   شناسي و جامعه        در اين مقاله سعي شده است از طريق مباحث زبان         
براي درك بهتر تحليل گفتمـان و جايگـاه         . تا حدي معرفي شود   » انترين وسيله ارتباط آدمي     اين مهم 

ي ـ با توجه به اينكه هميشه يك رابطه نزديك و گمراه كننده بين تحليل محتـوا و   انسانآن در علوم 
 .پردازيم ا ميمحتو بررسي سير تاريخي تحليلتحليل گفتمان بوده است ـ ابتدا به 

 
 1واتمح بررسي سير تاريخي تحليل

شناسي و ارتباطات غيركالمـي و    توجه به نشانه 1960تحقيقات در دهه  د كامپيوتر به عرصهورو
رشـد و توسـعه تحليـل محتـوا          اي هستند كه بر    هاي عمده   پديده ،شناختي زبان هاي قاطعيت بررسي 

                                                 
١. Content Analysis 



 «هـاي  هـاي ارتبـاطي و همچنـين تحـول نظريـه      همـراه بـا گـسترش فنـاوري     .گذاشت تأثير عميقي
  فنون تحقيق و تحليل محتوا نيـز رو بـه  ،گر بودن او و اهميت دادن به انتخاب» مخاطب پذيري تأثير

كـه    پـنج فـن گونـاگون قابـل شناسـايي اسـت      ،هاي تاريخي تحليـل محتـوا   در بررسي. توسعه نهاد
 : ند ازا عبارت

 .تحليل گفتمان. 5 ي بيان تحليل نحوه. 4 تحليل بيان .3تحليل سنجش. 2اي مقوله حليلت. 1

تـرين نـوع    قـديمي هر چند توان گفت كه اين نوع از تحليل  مي »اي تحليل مقوله « تشريح فندر
بـر پايـه    اي تحليـل مقولـه  « .  اسـتفاده را دارد  بيشترين ميزآن ، از نظر كاربرد،رود تحليل به شمار مي

ـ  هبندي اين واحدها در مقول عمليات برش متن در واحدهاي مشخص و سپس طبقه ر قرار دارد كه ب
 .اند بندي شده حسب مشابهت طبقه

 شخصي اسـت   اين است كه زبان به طور مستقيم بيانگر و معرف اساس بر» تحليل سنجش«در 
 «ستوار است اكه همين فن تحليلي بر پايه آن به همين دليل به مفهوم زباني .كند  استفاده مي كه از آن

شـمار   گود از فنون پر زحمت و دشوار بهتحليل سنجشي كه به نظر اوز. شود  گفته مي»نمايشي زبان
در . شـوند  شناسـايي مـي   هاي بياني سـنجش  ابتدا تركيب: گيرد طي چهار مرحله صورت مي ، رود مي

جمـالت بيـاني تنظـيم و     ،مرحلـه سـوم   در. شوند سازي مي  موضوعات شناسايي و جدا،مرحله دوم
 ،رابطـه كالمـي    مثبت يا منفـي بـه  رمز گذار با جهت دادن ،در آخرين مرحله. شوند گذاري مي روز

 .كند شدت اين جهت را روي يك طيف هفت قسمتي مشخص مي

.  عرضه كردشود دون روگ و ساختارهاي صوري بيان انجام مي كه روي عناصررا » تحليل بيان«
 آن مـورد   به دليل كاربرد وسيع و سادهاما حد كمال خود نزديك نشده است،  اين فن هنوز بههرچند
گرفتن اجـزاي   طرز قرار ،»تحليل نحوي« تحليل بيان ساختارهاي صوري دستوري . ار داردقر توجه
را » غيـر نـوعي   تحليـل عناصـر صـوتي   « هـاي نطقـي    ها و اشكال و فراموشي» تحليل منطقي« نطق 

 .كند بررسي مي

 كـار  به هاي شاخص  بيان اعتقاد دارد كه در تحليل نحوه بيان، مورد تحليل نحوه در لورنس باردن
گذر  اين وصف چون هدف، با. هاي صوري هستند  بلكه از نوع شاخص،اند  شناختي نبودهامعن رفته،

 بيـان در حيطـه    تحليـل نحـوه   ،مستقيم است سطحي ديگر از محتوا از طريق شكل محتوا و به طور
   ). 86: 1381كيا، ( گيرد تحليل محتوا قرار مي

 انديـشه محققـان ارتبـاطي در        را بر   نوعي نگرش كمي  دلبستگي به روش تحليل محتوا به تدريج          
  و   50 پـس از انتـشار آثـار زليـك هـريس در اواخـر دهـه                   در جهـان   اما.  حاكم كرده است   جوامع

اي مقبـول و مـشهور در        بـه عنـوان شـيوه       گفتمـان  تحليـل   70وان دايك در اوايل دهه       خصوص به
شناخت و درك عميـق از  معناهـاي    . استاي مطرح شده هاي رسانه مطالعات ارتباطي و تحليل پيام



گربنـر گفتـه    . هاي تحليل كيفي در اين عرصه است        نهفته در متون ارتباطي، مستلزم استفاده از روش       
بنـدي، سـاختار، توزيـع، تحـول         است توجه اصلي مطالعه در مورد ارتباط بر توليد، سازمان، تركيب          

 .هاي پيام در جامعه است تاريخي و عملكرد سيستم
 

 اريخچه تحليل گفتمان ت
ترجمـه   نيـز » تحليل گفتار «و» تحليل كالم « ،»سخن كاوي«كه در زبان فارسي به   ناتحليل گفتم

در پـي   1970   تـا اواسـط دهـه   1960  اي است كه از اواسـط دهـه   شده است، يك گرايش بين رشته
 شناسـي خـرد،   ، جامعهنگاري شناسي، قوم انسانهايي چون  معرفتي در رشته ـ  تغييرات گسترده علمي

هـاي علـوم اجتمـاعي و     ساير رشته شناسي و  زبان،شناسي ادراكي و اجتماعي، شعر، معاني بيان روان
كاركرد و فرآيند توليد گفتار و نوشتار ظهـور كـرده    مند ساختار و مند به مطالعات نظام ي عالقهانسان
هـاي كيفـي در       عنـوان يكـي از روش     اي بودن خيلي زود به       اين گرايش، به دليل بين رشته     از  . است
 .ارتباطات و زبان شناسي انتقادي استقبال شد هاي مختلف علوم سياسي، علوم اجتماعي، حوزه

اي از زبان شناس معروف انگليسي   در مقاله1952نخستين بار در سال  »تحليل گفتمان«اصطالح 
گرايانه از جمله بـه دسـت    زليك هريس در اين مقاله ديدي صورت. رفته است زليك هريس به كار

. به جملـه و مـتن برشـمرد   ) و ساختارگرايانه (گفتمان را صرفاً نگاهي صورت گرايانه  داد و تحليل
 .اند  استه از هريس، بسياري از زبان شناسان تحليل گفتمان را نقطه مقابل تحليل متن دآن بعد

وگوهـا،    ماننـد گفـت  –ري گفتمان شـامل تحليـل سـاختار زبـان گفتـا      به اعتقاد اين عده تحليل
هـا،    ماننـد مقالـه  –و تحليل متن شامل تحليـل سـاختار زبـان نوشـتاري      ـ ها ها و سخنراني مصاحبه
ديري نگذشت كه بعـضي از زبـان شناسـان ايـن مفهـوم را در      .  استـها و غيره   ها، گزارش داستان

سـاختار   تمان بيشتر به كاركرد يا اخير معتقد بودند كه تحليل گف دسته. متفاوتي به كار بردند معناهاي
عـده عبـارت    به عبارت ديگر تحليل گفتمان نزد اين. پردازد جمله و كشف و توصيف روابط آن مي

. نتيجـه ايـن روابـط اسـت     ها با يكديگر و نگريستن به كل آن چيزي كه بود از شناخت رابطه جمله
شناسانه، ديگـر صـرفاً بـا عناصـر          هاي سنتي زبان   مطابق اين تعريف، تحليل گفتمان برخالف تحليل      
 1زمينـه مـتن   مبنـاي تـشريح معنـا، يعنـي     تـرين  نحوي و لغوي تشكيل دهنده جمله به عنوان عمده

اجتمـاعي و   ، فرهنگي، 2به عوامل بيرون از متن، يعني بافت موقعيتي نآ بلكه فراتر از د،سروكار ندار
معنـا و پيـام واحـدهاي     لور و شكل گيـري چگونگي تب« بنابراين، تحليل گفتمان. دغيره سروكار دار

واحدهاي زباني، محيط بالفصل زباني مربوطـه و  ] زمينه متن[زباني را در ارتباط عوامل درون زباني 

                                                 
١. co-text  
٢. context of situation 



» كنـد  بررسـي مـي  ] زمينه اجتماعي، فرهنگـي و مـوقعيتي   [ زباني و عوامل برون) نيز كل نظام زباني
 ).8: 1379فركالف،(

 
 تعاريف تحليل گفتمان

نظـران   ر مورد تحليل گفتمان تعاريف گوناگوني وجود دارد كه در ذيل چند تعريف از صـاحب  د
 :اين زمينه آورده شده است

تحليـل  : انـد   ، تحليل گفتمـان را ايـن چنـين كـرده          تحليل انتقادي گفتمان  در كتاب     براون ويول  
 بـه توصـيف     توانـد منحـصر     گفتمان تجزيه و تحليل زبان در كاربرد اسـت، در ايـن صـورت نمـي               

ها براي پرداختن به آنهـا در     هاي زباني مستقل از اهداف و كاركردهايي باشد كه اين صورت            صورت
 ).9: 1379فركالف،( اند ي به وجود آمدهانسانامور 

اي  كوشد تا نظام و آرايش فرا جملـه      تحليل گفتمان مي  : اند   چنين گفته  شيفرين و استابز   همچنين  
اي يـا متـون    عه قرار بدهد و بنابراين واحدهاي زباني نظير تبادالت مكالمهعناصر زباني را مورد مطال 

 ).همان(نوشتاري را مورد بررسي قرار بدهد
دارد كـه    نيز در پاسخ به اين سؤال كه گفتمان دقيقاً به چه معنايي اسـت ؟ اظهـار مـي               وان دايك 

او . »ه در تعريفي ساده بگنجـانم     دانم، به شكلي فشرد     نستم آنچه را كه درباره گفتمان مي      اتو  كاش مي «
چـون زبـان، ارتبـاط، تعامـل، جامعـه و       دهد كه متاسفانه مفهوم گفتمان نيز ماننـد مفـاهيمي        ادامه مي 

 ).7 :1383مير فخرايي،( اساساً مبهم است فرهنگ مفهومي
ي داند كه جنبه نظر     اي نابالغ مي    ، تحليل گفتمان را پروژه    تحليل محتوا لورنس باردن مؤلف كتاب     

 ).87: 1381كيا، ( پرمدعايي دارد
 :گويد اي با عنوان الفباي تحليل گفتمان مي  نيز در مقاله1مك ميلن

طـور كلـي شـامل تنـوع          بـه .  تحليل گفتمان يك اصطالح براي مطالعه قسمت اعظم زبان اسـت          
ند ك  و در جايي ديگر اضافه مي     . هاي گوناگون زيادي است     هاي مختلف با روش     رويكردها و ديدگاه  

هـاي    ها براي بررسي زبان و كـاربرد زبـان در زمينـه             ها و تئوري    اي از روش    تحليل گفتمان مجموعه  
 .(Macmillan, 2006: 1) است اجتماعي
 :اند از  كند كه عبارت  نيز سه ويژگي براي توصيف تحليل گفتمان بيان مي2استاب

 .يك جمله استبه عنوان امري كه دربارة كاربرد زبان فراتر از حدود بيان . 1
 . امري دربارة روابط دروني بين زبان و جامعه است. 2

                                                 
١. Macmillan 
١. Stubbs 



 .)Stubbs 1983:1( هاي گفتاري ارتباطات روزمره است امري كه دربارة عامل مؤثر يا ويژگي.  3
من از اين اصـطالح عمـدتاً بـراي         . گويد اصطالح تحليل گفتمان بسيار مهم است        او در ادامه مي   

تقريباً اين  . كنم  دهد استفاده مي    ختي كه دربارة گفتار يا كالم نوشتاري رخ مي        شنا  اشاره به تحليل زبان   
بنـابراين، مطالعـه واحـدهاي زبـاني        . شود  اصطالح به مطالعه ساختار زبان فراتر از جمله مربوط مي         

   .) Slembrouck ,2006( اي يا متون نوشتاري است تر، نظير گفتمان محاوره بزرگ
 :كند ر گستره متني، تحليل گفتمان را چنين تعريف ميشيفرين نيز با تكيه ب
بنابراين، واحـدهاي   . كوشد تا نظام و آرايش متني عناصر زباني را مطالعه كند             تحليل گفتمان مي  

بر اين اساس تحليل گفتمان با كاربرد زبان        . كند  زباني نظير مكالمات يا متون نوشتاري را بررسي مي        
فـركالف،  (  ه با تعامالت يا مكالمات ميان گوينـدگان سـرو كـار دارد            هاي اجتماعي به ويژ     در زمينه 

1379 :9.( 
از اين رو تحليل گفتمان     . گفتمان به تالزم گفته با كاركرد اجتماعي يا معنايي آن تعبير شده است            

) يـا مـتن   (عبارت است از تعبيه ساز و كار مناسـب و اعمـال آن در كـشف و تبيـين ارتبـاط گفتـه                        
در عمل تحليل گفتمان در صدد كشف و تبيين ارتباط بـين سـاختار   . ي ـ اجتماعي كاركردهاي فكر

: 1382محمـدي و خـسروي نيـك،     يار(  فكري ـ اجتماعي و ساختارهاي گفتماني است هاي ديدگاه
173.( 
 

 ي انسان در علوم تحليل گفتمان به مثابه يك روش كيفي
. در كـار پژوهـشگران جـا بـاز كـرد      كمياز ابتداي قرن بيستم تحليل محتوا  به عنوان يك روش       

 ازسـال   او تقريبـاً  .  اسـت  »هارولد السول «كند    كه تاريخ تحليل محتوا را واقعا روشن مي         كسي  اولين  
دنيـاي   تبليغـات در  فنون   1927در سال   . آورد هايي از مطبوعات و تبليغات به عمل مي         تحليل 1915
 .)10 :1374باردن، ( شود  منتشر مي1جنگ

هـا، مـورد اسـتناد        گذشـت سـال    تحليل محتوا، تعريف برنارد برلسون  هنوز هـم بـا          در تعريف   
تحليل محتوا يك شيوه تحقيقي است كه براي تشريح عيني، منظم و            : گويد  مي او. ستان ا پژوهشگر

 .)7 :1380بديعي، (رود  هاي ارتباطي به كار مي محتواي آشكار پيام كمي
 :شود مينيز مشاهده  ا در تعريف كاپالنبودن تحليل محتو تأكيد برلسون بر كمي

  .)Kaplan, 1943: 230( روش تحليل محتوا، معناشناسي آماري مباحث سياسي است
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تحليل  در مقابل، روش   .بودن آن دارد    در روش تحليل محتوا آماري بودن روش، حكايت از كمي         
وان . صل شده اسـت   ها حا   هاي اوليه تحليل رسانه     گفتمان يك روش كيفي است كه از اصالح روش        
 :شمارد گونه برمي دايك چهار جزء متمايز رويكرد به گفتمان را اين

. كنـد  اي را به عنوان يك گفتمان تمام عيار مستقل بررسي مي           اول، تحليل گفتمان يك پيام رسانه     
ميان اين و يـا  ) ها يا همبستگي(تحليل محتوا در پژوهش ارتباطات جمعي معموالً براي يافتن روابط          

سـخنگو يـا خواننـدگان    / هـاي فرسـتنده   ها و ويژگي  پيامـ اغلب محتوا و گاهي سبك  ـن ويژگي  آ
اي به عنوان شكلي از عمل اجتماعي كمتر مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه                 گفتمان رسانه . گيرد انجام مي 

دوم  .شود است و آشكار كردن ساختارهاي ذاتي درهمه سطوح تحصيل، هدفي معقول محسوب مي            
البتـه معيارهـاي    . هاي كمي  هاي كيفي است و نه داده      هدف تحليل گفتمان عمدتاً تشريح داده     اينكه،  
سوم اينكه، درحالي    .توان به خوبي بر تحليلي، آشكار از نوع عمدتاً بيشتر كيفي بنيان نهاد              را مي   كمي

هـا،   پـذيري چـون واژه   هاي مشاهده شـدني و محاسـبه   بر مبناي داده] بيشتر[كه تحليل محتوا عمدتاً   
الي روشـن كـردن     ؤهاي سبك شناختي مبتني است، تحليل گفتمان سـ          ها و يا ويژگي     عبارات، جمله 

اي هم توجـه دارد و    به ساختارهاي معنا شناختي شالودهـساختارهاي سطحي برحسب گرامر نوين  
 اينها معمـوالً در گفتمـان در حالـت          .سازد وشن مي ها و راهبردها را هم ر       ها، داللت  ها، ارتباط   فرض

كنـد قـوانين يـا اصـول         هاي تجربي، تالش مـي      تحليل گفتمان در قالب نظريه    . مانند  پوشيده باقي مي  
 .)10 :1378ن دايك، او(اي اين ساختارها، توليد و درك پيام رسانه اي را بيابد شالوده

ن و كاپآلنكـه تحليـل محتـوا را روشـي           گونه كه مالحظه شد، وان ديـك بـرخالف برلـسو            همان
تحليل گفتمان بـه مثابـه يـك         ،بنابراين. دانند به كيفي بودن روش تحليل گفتمان اعتقاد دارد         مي  كمي

زيرا در تحليل گفتمان به جاي شـمارش و         .  گرفته شود   به كار  يانسانعلوم  روش كيفي در مطالعات     
 .اريممقادير آماري با معناشناسي كاربردي متن سروكار د

 
 تحليل گفتمان هاي ها و انگار پيش فرض

هرمنوتيـك،   كـه از برآينـد قواعـد تحليـل مـتن،          ان  هـا و مفروضـات تحليـل گفتمـ          فـرض  پيش
شناسـي و   يدگاه فوكو در ديرينـه  دكاوي مدرن و    مكتب انتقادي، مكتب واسازي، روان      شناسي، نشانه
  :شناسي شكل گرفته، عبارت است از تبار

هـاي مختلـف از    انـسان   يعني.كنند نگاه ميمتن يا گفتار واحد متفاوت ختلف، به هاي م انسان. 1
 تواند براي اشاره بـه مـدلولي ظـاهراً         دالي متفاوت مي  .  برداشت يكسان و واحدي ندارند     ،متن واحد 

 ژ.ستفاده شودان ايكس



) برداشـت نادرسـت از مـتن      (هميشه نادرسـت خوانـدن      ) برداشت و تفسير از متن      (خواندن  . 2
 .است

 . در خود متن نيستو اين معنا لزوماً متن را بايستي به عنوان كل معنا دار نگريست. 3

 .هيچ متن خنثي يا بي طرفي وجود ندارد، متن ها بار ايدئولوژيك دارند. 4

درهر گفتماني حقيقت نهفته اسـت امـا هـيچ گفتمـاني داراي             . حقيقت هميشه در خطر است    . 5
 .ت نيستقحقي تمامي

 ايـن   ايـدئولوژيك اسـت و   متن نيز معنا دار است، چون نحو داراي معاني اجتمـاعي و  1ونح. 6
هـا و تـاريخ    ها، مشاركت رمزها، بافت: نظير  ـسازند معاني در جاي خود به عواملي كه دال ها را مي

 .اند  وابستهـمختلف 

نيـز تـأثير    فرهنگـي  و اجتمـاعي  3شود، از بافت يـا زمينـه   يناشي م 2قدر  كه از متن نامعنا هم. 7
 ژ.آن متن قرار دارد هاي معنا و پيام يك متن در بين نوشته. پذيرد مي

از اين رو رنگ خالق خود را هميشه به         . شود  قعيت خاصي توليد مي   وو م ها     زمينه هر متني در  . 8
 .خود دارد

 .مرتبط است)  سياسي نه لزوماً( هر متني به يك منبع قدرت يا اقتدار . 9

 يعني نه يك سطح گفتماني وجـود دارد و نـه يـك نـوع                ؛ان سطوح و ابعاد متعدد دارد     گفتم. 10
 ).1379فركالف،( گفتمان

  ترين اهداف تحليل گفتمان مهم
در ايـن روش    . هاست  تحليل گفتمان يك فن و روش جديد در مطالعه متون، رسانه ها و فرهنگ             

هـا و   شان دهد و مشخص كند چـه زمينـه   است كه رابطه بين مولف، متن و خواننده را ن         محقق برآن 
در اين روش تحليلگر از بافـت       . در توليد گفتمان تأثير دارند    ... عوامل اجتماعي، فرهنگي، سياسي و    

) شـرايط و ابعـاد ايـدئولوژيك      ( رود و وارد بافـت مـوقعيتي مـتن          فراتر مـي  )  شكل و ساختار  (متن  
كند كه نشان دهنده معـاني         گفتمان سعي مي   در واقع روش تحليل   . پردازد  شود و به تحليل آن مي       مي

 . نهفته در ذهن مولف باشد

 ترين اهداف تحليل گفتمـان عبـارت       مهمكه قبالً به آنها اشاره شد،       هاي    فرض با توجه به پيش   اما  
 :ست ازا

 .نشان دادن رابطه بين نويسنده، متن و خواننده. 1 
 .»جريان توليد گفتمان«ي روشن ساختن ساختار عميق و پيچيده توليد متن يعن. 2

                                                 
١- Syntax 
٢- Text 
٣- Context 



و بافـت  ) نظام زباني  واحدهاي زباني، محيط بالفصل مربوطه و كل( نشان دادن تأثير بافت متن
 .برگفتمان) شناختي  عوامل اجتماعي، فرهنگي، سياسي، تاريخي و( موقعيتي

 ). توليد گفتمانزمينه( خاص توليد كننده گفتمانهاي  زمينهنشان دادن موقعيت و . 3

وقت  ثباتي معنا؛ يعني معنا هميشه در حال تغيير است، هرگز كامل نيست و هيچ              نشان دادن بي  . 4
 6.شود كامل درك نمي  طور به

همـواره در صـدد       تحليل گفتمان از بدو پيـدايش     . شكار ساختن رابطه بين متن و ايدئولوژي      آ. 5
 بلكه بـه مـوقعيتي خـاص        ،ستني  طرف بوده است تا نشان دهد كه هيچ متن يا گفتار و نوشتاري بي            

 . عامدانه باشد غير ممكن است كامالً ناآگاهانه و اين امر. وابسته است

هـا،   متـون، رسـانه      و روش جديدي را در مطالعه      فنهدف عمده تحليل گفتمان اين است كه        . 6
هـاي    فـرض  مبادي فكري اين روش همان پيش     . دست دهد   به... ها، علوم، سياست، اجتماع و     فرهنگ

 .)1378، بليك ريد و ادوين هارولدس(سامدرن هستندپ
 

 موارد استفاده از تحليل گفتمان
هـاي ديگـر در       كارگيري افكـار انتقـادي بـه خـوبي گفتمـان            سهم تحليل گفتمان پست مدرن، به     

درون جامعه است، كـه بـر جامعـه مـسلط           ) يا آشكار   (هاي پنهان     هاي اجتماعي و سياست     موقعيت
 ...). نظامهاي اعتقادي وتفسير جهان،( هستند

اي و يا در مورد هر مشكل و يا موقعيتي به كار گرفتـه                تواند در مورد هر زمينه      تحليل گفتمان مي  
چون تحليل گفتمان اساساً يك خوانش تفـسيري و سـاختاري اسـت، پـس از هـيچ رهنمـود                    . شود
 ). وجود ندارددر واقع يك راهنمايي دقيق و خاصي براي اين روش(كند اي پيروي نمي ويژه

تواند ازنظريات ژاك دريدا، ميشل فوكـو، ژوليـا كريـستوا و يـا                اندازه كه هر شخصي مي      به همان 
 .تواند از نظريات متفكران پست مدرن و انتقادي نيز استفاده كند فدريك جيمسون استفاده كند، مي

به ما كمك هاي دقيقي نيست، فقط اين روش         آوري جواب   هدف تحليل گفتمان معطوف به جمع     
هـاي ديـد      توانيم بـه افـق   اندازه كه مي به همان. مان را گسترش دهيم    هاي ديد شخصي    كند كه افق    مي

هـاي خودمـان را بهتـر         توانيم برنامه كار و هيجانـات ناشـناخته و نارسـايي            ديگران دست بيابيم، مي   
 .كند ا روشن ميتر تحليل گفتمان آنچه درپشت اعمال وجود دارد ر به عبارت دقيق. بشناسيم

برد و در برابر اعتبـار و درسـتي           هاي علوم كتابداري را به كار مي        براي مثال تحليل گفتمان نظريه    
تحليل گفتمان  . دهد  كند و بيان يا ارزش خاصي را نشان نمي          بحث نمي ) يا كيفي   كمي(روش تحقيق   

هـدف  . كنـد  اريخي تأكيد مـي ها و قرارگرفتن آنها درون يك زمينه اجتماعي و يا ت     بر وجود پيام متن   
هايي است كه شامل بحث براي يا عليه يـك روش             تحليل گفتمان روشن كردن هيجانات و سياست      

 .تحقيق خاص، قضيه يا ارزش است



 
  در تحليل گفتمان 3و پايايي 2روايي

ي كه در   يها  در اين روش با داده    . گفتمان يا تحليل انتقادي هميشه يك مسئله تفسيري بوده است         
پـس روايـي و  پايـايي يـك تحقيـق و             . آوري شده است، مشكلي نداريم      ل تحليل گفتمان جمع   طو

يافتـه   هـاي سـاخت   حتي بهترين بحث. هاي منطقي است كه وجود دارد هاي آن وابسته به بحث     يافته
اعتبار تحليل گفتمان به كيفيت قـدرت نطـق و بيـان            . شود   مطالب مي  4اي براي ساختار شكني     سوژه

 .  توابسته اس
 

 مزايا و معايب تحليل گفتمان
نگرش تازه كه با    . تحليل گفتمان وتفكر انتقادي براي هر موقعيت و هر موضوعي كاربردي است           

تحليـل  . كنـد   تحليل گفتمان فراهم شده است راه را براي رشد شخصي و ابتكار درسطح باال باز مي               
هـا و يـا جامعـه بـه           رسوم، نهادها، حرفه  تواند منجر به تغييرات زيادي در آداب و           گفتمان معتبر مي  

تحليل گفتمان علـم  . تواند جواب دقيقي فراهم كند     بنابراين، تحليل گفتمان نمي   . عنوان يك كل شود   
از ديگـر معايـب     . هـاي مـستمر اسـت       اما دانش و نگرشي مبتني بر استدالل و بحث        .  نيست 5سختي

انه دو آسـيب جـدي همـواره محققـان را در            متاسـف . توان به كاربرد آن اشاره كرد       تحليل گفتمان مي  
كند، كه اينك در دو قالب كلي عدم آشـنايي بـا روش و نـاتواني در     كاربرد تحليل گفتمان تهديد مي  

 :پرداخته خواهد شد  كاربرد روش به آن
 
 عدم آشنايي با روش تحليل گفتمان: الف

كند نداشتن شناخت     مي نخستين آسيب جدي كه محققان را در كار بست تحليل گفتمان، تعقيب           
تحليـل   تحليـل محتـوا بـه جـاي        هاي تحليل گفتمان از يك سو، و به كار بردن          كافي در تمييز شيوه   

  .گفتمان از سوي ديگر است
 

 ناتواني در كاربرد روش تحليل گفتمان: ب

                                                 
2. Validity  
3. Reliability 
4. Deconstructive 
5. Hard  

 



شناسـي در كـار محققـان     هاي روش ساز آسيب هاي ناپسند در محافل آكادميك سبب برخي سنت 
به عنوان مثال گرايش محققان به استفاده از محاسبات آمـاري و جـداول بـه كـار رفتـه در                     . شود مي

كه آمـار   ان  هايي چون تحليل گفتم     آورد تا محققان تصور كنند روش      اي را به وجود مي      زمينه ،تحقيق
 ،حليـل كردن ت   ياگر محققان بدانند كه كم     !اند؟ ند، فاقد اعتبار و روايي    ررا ندا   هاي كمي   و ارقام روش  

 در  ،كند شود و محقق را در پي بردن به پيام پنهان ناتوان مي            اغلب به محتواي آشكار پيام محدود مي      
هاي رايج و به كـار   دلبستگي به سنت ندا براي حصول نتيجه ناتوان  هاي كمي    روش يابند كه اصوالً   مي

         امـا . حاكم كرده اسـت   انديشه محققان     بر   يبستن روش تحليل محتوا به مرور زمان نوعي نگرش كم 
 .چنين عاداتي از بين برودبا اهميت يافتن جايگاه تحقيقات كيفي، رسد  نظر مي به

گـروه  : به دو گـروه تقـسيم كـرد        آنها   توان  ميوارد است را    » گفتمان«نظريه  بر   كهي  ينقدهاديگر  
هـاي   اسـتدالل  و گروه دوم به مفـاهيم و       ،اول انتقادات وارد بر مفروضات فلسفي نظريه مزبور است        

 . اساسي، كه براي تحليل فرايندهاي سياسي و اجتماعي بسط يافته، اختصاص دارد
نخـست ادعـا شـده      :  مفروضات فلسفي نظريه گفتمان دو ادعاي عمده مطرح شده اسـت           دربارة

اي از     دوم آنكـه ايـن رويكـرد گونـه         ،اسـت ) گرايانـه   آرمـان (آليـستي     است كـه ايـن رويكـرد ايـده        
 . تگرايي اس نسبيت

هـاي فراگفتمـاني      عدم قابليت تحليل پديـده    دليل    هاي گفتمان اين است كه به       ايراد اساسي نظريه  
 كيفي بودن، تفسير مـتن را       دليل   است كه به    اشكال ديگر آن  . كنند  آنها را فاقد معناي مستقل تلقّي مي      

 . سازند كنند و تحليل را به نسبي بودن دچار مي به محقق واگذار مي
ايـن نقـدها،      بر پايه . وارد شده است  » گفتمان«ود، نقدهاي اساسي ديگري نيز بر نظريه        با اين وج  

 : نظريه گفتمان با سه پيام اساسي همراه خواهد بود
 ثباتي كامل روابط و ساختارهاي اجتماعي  پاشيدگي و بي  از هم. 1
 اش  كنارگذاري مفهوم ايدئولوژي و دستاويز انتقادي.2
 . براي تحليل نهادهاي سياسي و اجتماعي) يليم يا بي( ناتواني .3
 

 سخن آخر
 كلـي آن را      سعي دارد از روي آثار ظاهري گفتار، سـاختار توليـد و رابطـه             » تحليل گفتمان « فن  

از اواسـط   . شـود   شناسـي گفتـار بررسـي مـي         با اين فن تحقيق بيـشتر در قالـب جامعـه          . مطالعه كند 
شناسـي،   انـسان هـايي چـون     علمي ـ معرفتـي در رشـته    ، در پي تغييرات گسترده1970 تا 1960دهه
شناسي ادراكي اجتماعي، شعر، معاني بيان، زبان شناسي، نـشانه            شناسي خرد، روان    نگاري، جامعه   قوم

مند سـاختار و كـاركرد     مند به مطالعات نظام     ي عالقه انسانهاي علوم اجتماعي و       شناسي و ساير رشته   
 .ظهور كرده استو فرايند توليد گفتار و نوشتار 



 عوامل بيرون از متن به تركيب فرهنگـي، اجتمـاعي، سياسـي              تحليل گفتمان سعي دارد با مطالعه     
اين تالش تحليل گفتمان از عالقه      . هاي سنتي عرضه كند     دست پيدا كند و كاري فراتر از تحليل       ... و

 .گيرد هاي ايدئولوژيكي و تاريخ علوم نشئت مي واضعان اين فن به نظريه
شناسـي    هاي مختلف ارتباطـات، زبـان       هاي كيفي مطرح در حوزه      كه يكي از روش    ناحليل گفتم ت

رود، سـعي دارد رابطـه بـين تـشكيل ايـدئولوژي و            انتقادي، علوم سياسي و اجتماعي به شـمار مـي         
اين مسئله نشان دهنده تأثيرپذيري واضعان اين فن از مطالعات          . تشكيل گفتار و شرايط را توليد كند      

 .نستاد مي» دستگاه ايدئولوژيك دولت« وسر است كه رسانه ها را آلت
هـاي   سازي و تجزيه گفتار، جست و جوي وابستگي        فن تحليل گفتمان بر پايه اصولي چون آماده       

ها به    ها و تبديل جمله     هاي كارآمدي داخل جمله     كارآمد در عبارات و بين عبارات، بررسي وابستگي       
 .ها استوار است جمالت و تحليل وابستگي گذاري روابط دوگانه  رمزبندي و واحدهاي كوتاه، طبقه

هاي ديگـر تحليـل محتـوا در          در حقيقت، بايد گفت فن تحليل گفتمان به دليل ناكارآمدي روش          
هـاي ارتبـاطي     بررسي پيام ها وارد حوزه هاي پنهان متن و فراتر رفتن از سطح عينيت     دستيابي به اليه  

هاي انتقادي در مـورد   سته از مقتضيات زمان و توجه متفكران معاصر به بحث         شد و اين را بايد برخا     
 .نستاها د رسانه

هاي دانشمنداني چون ميشل فوكو، ژاك دريدا، ميشل پشو           اين فن پيشرفت خود را مديون تالش      
 .داند انديشمندان مكتب فرانكفورت مي و متفكران منتقدي چون آلتوسر و گرامشي و

 منابع
 .انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي:  آشتياني و سرخابي، تهرانترجمه تحليل محتوا، .1375.نسباردن، لور

 .هاي كشور اداره كل تبليغات اداره هماهنگي روابط عمومي:  تحليل محتوا، تهران.1380.بديعي، نعيم

انتـشارات  : ران مـسعود اوحـدي، تهـ      ، ترجمـه  بندي مفاهيم در ارتباطـات      طبقه .1378.ريد و ادوين هارولدس   ،  بليك
 .سروش

 .7ـ16صص .  شماره اول: سال اول.گفتمانمجله . »)2( وانموده و تحليل گفتمان،متن« .1377.تاجيك، محمدرضا

 .مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها: تحليل انتقادي گفتمان، ترجمه پيران و ديگران، تهران. 1379.فركالف، نورمن
سـال  . 32فصلنامه پژوهش و سـنجش، شـماره        .  تحوالت تحقيقي رسانه ها    تئوري ها و مباني   .1381.كيا، علي اصغر  

 .نهم

 .ها مركز مطالعات و تحقيقات رسانه: تهران. فرايند تحليل گفتمان. 1383.مير فخرايي، تژا

: از دستور متن تا گفتمان كاوي انتقادي، گروه مترجمان، تهران:  مطالعاتي در تحليل گفتمان    .)1382(وان دايك، تئون    
 .مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها

شـيوه اي در تحليـل گفتمـان و بررسـي ديـدگاه هـاي فكـري ـ         «.1382.اهللا و مجيد خسروي نيك يارمحمدي، لطف
 173ـ181، 42نامه فرهنگ، شماره . »اجتماعي
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و  سنجي لمعهاي  ي و چالشانسانرفتار استنادي در حوزة علوم 
 ژئوپولتيك اطالعات

 
 ∗دكتر محمدرضا داورپناه

 چكيده
فرهنـگ و تمـدن هـر جامعـه و بـا             ي و نقش مهم آن در زنـدگي،       انسانبا توجه به اهميت علوم      

ي، ايـن مقالـه رفتـار    هاي علم آن با ساير حوزه عنايت به تفاوت ماهيت، الگوي ارتباط و رفتار علمي        
هاي علـم سـنجي در دو سـطح     ي و اجتماعي را در پيوند با شاخص   انسانانتشاراتي و استنادي علوم     

براي اين منظور با استفاده از روش تحليل ثانويه در سطح ملـي        .ملي و بين المللي مطالعه كرده است      
 ـ پژوهـشي در يـك     هاي علمـي  ي مندرج در مجلهانسانهاي تاليفي به زبان فارسي حوزه علوم  مقاله

 ساله و در سطح بين المللي مجالت تحت پوشش ده پايگـاه اطالعـاتي حـوزه علـوم                   5دوره زماني   
نمايـه  ) كتابداري و اطـالع رسـاني  ( اجتماعي و نيز به عنوان نمونه مقاالت يك رشته علوم اجتماعي 

 در يك دوره پنج ساله      ISIه   از مجموعه پايگاههاي اطالعاتي مؤسس     SSCIشده در پايگاه اطالعاتي     
هاي روش شناسي و روشـي علـم سـنجي            دست آمده چالش    هاي به   بر مبناي داده  . مطالعه شده است  

اسـتنادي و جغرافيـاي      خـود  نـرخ اسـتناد،    شاخص فوريـت،   عامل تأثير،  مانند مدارك قابل استناد،   
ـ     يافته. جهان تحليل شده است     سياسي اطالعات در عرصه ارتباط علمي      ژوهش نـشان داد كـه      هـاي پ
هـاي    بنابراين، شـاخص  . ي متفاوت از حوزه علوم است     انسانرفتار انتشاراتي و استنادي حوزه علوم       

اساسي علم سنجي مانند نرخ استناد، عامل تأثير و شاخص فوريت بـا توجـه بـه اينكـه نيمـه عمـر                       
ه،كـشورهاي پيـشرفته   بـه عالو . ي طوالني است، كارايي چنداني ندارندانساناستنادي در حوزه علوم    

نمايه شده در پايگاههاي اطالعاتي، دنيـاي علـم را     با در اختيار داشتن حجم زيادي از مجالت علمي        
 .در سلطه خود دارند
 .ISIي، ژئوپولتيك اطالعات، انسانرفتار استنادي، علم سنجي، علوم  :واژگان كليدي

 

                                                 
 شيار دانشگاه فردوسي مشهددان.  ∗

 
 



 مقدمه
و نقش بارزي در توليد و نشر اطالعات        است    هاي نگارش علمي    استناد يكي از عناصر و شاخص     

تــرين جلــوه اســتفاده از منــابع اطالعــاتي بــه كــارگيري منــابع در  در عرصــه نگــارش، عينــي. دارد
 كننـدگان را در   هـا، و رفتارهـاي اسـتفاده    هـا، گـرايش   تـوان عـادت   هاست كه از آن طريق مي      نوشته
 از منابع بـراي توليـد مقـاالت رفتارهـايي           معموالً در استفاده  . گيري از متون پيشين بررسي كرد       بهره

كنند و شامل چگونگي اسـتفاده از منـابع،           كند كه اصطالحا به آنها رفتار استنادي اطالق مي          بروز مي 
نوع تأكيد بر مواد خاص، تكرار برخي منابع و گرايش به متوني كه به زباني خـاص منتـشر شـده و                      

 . مواردي از اين نوع است
رسـاني و هـم در        اسـت كـه هـم در حـوزه كتابـداري و اطـالع              ي  ا  پيچيـده ه  رفتار استنادي پديد  

رسـاني آن را بـه عنـوان ابـزار توزيـع و       كتابـداري و اطـالع  . شناسي علم مطالعه شـده اسـت        جامعه
شناسي علم در آن عناصر اجتماعي اطالعـات          كه جامعه   كند، در حالي    شناسايي اطالعات مالحظه مي   

آميـز   هاي استنادي هميشه مجادله هاي علمي، شاخص   در ارزيابي فعاليت  . كند  وجو مي   را جست   علمي
گيـري از روش      ه   بـا بهـر    1960هاي استناد پايـه از دهـه          بحث درباره استفاده از شاخص    . بوده است 

اهميت يافت،ولي از زمـاني كـه ايـن     هاي علمي   تحليل استنادي به عنوان ابزاري براي سنجش نوشته       
چـون رفتـار اسـتنادي      . قرار گرفت، ابعاد جديدي يافته است       ذاري علمي گ  ها مبناي سياست    شاخص

در اينجـا سـؤال ايـن اسـت كـه           . متفـاوت اسـت     هاي مختلـف علمـي      ها و حوزه    پژوهشگران رشته 
 .ي كاربرد داشته باشدانسانتواند در حوزه علوم  اندازه مي سنجي تا چه هاي استناد پايه علم شاخص

 
 
 

 اهداف
و پژوهـشي   ي در عرصـه مقـاالت علمـي       انسان نويسندگان حوزه علوم     كشف رفتار استنادي   •

 SSCIداخلي و مقاالت نمايه شده در پايگاه اطالعاتي 

 هاي ژئوپولتيك اطالعات در عرصه علم جهاني بررسي برخي ويژگي •

سنجي در پيوند با رفتار استنادي حوزه علـوم      شناسي و روشي علم     هاي روش   بررسي چالش  •
 يانسان

 
 هشسؤال پژو



شناسي و روشي فراروي      هاي روش   ي چه چالش  انساندر پيوند با رفتار استنادي حوزه علوم         •
 سنجي است؟ علم

 
 روش و جامعه پژوهش

تحليل ثانويه داده ها، شـكلي از       . اين پژوهش با استفاده از روش تحليل ثانويه انجام گرفته است          
ك پـژوهش اغلـب بـراي اهـداف         هاي گردآوري و پردازش شـده در يـ          تحقيق است كه در آن داده     

اين مقاله در واقـع     . (Babbie,2001)شود  دست محقق ديگري يا همان محقق باز تحليل مي          ديگري به 
بنـابراين، جامعـه آمـاري ايـن پـژوهش          . هاي گردآوري شده از سه پژوهش است        بازتحليلي از داده  

 :داراي سه بخش است
 در  1380 – 1376هـاي     ي كه در فاصله سال    نساناهاي تاليفي به زبان فارسي حوزه علوم          مقاله. 1
در اين بخش از مجموعـه      . ي به چاپ رسيده است    انسانپژوهشي گروه علوم     ـ   هاي معتبر علمي    مجله

بـدني و   هـاي خـارجي، تربيـت     هاي زبان و ادبيات فارسي، زبـان        ي،به استثناي رشته  انسانگروه علوم   
 مقاله تـاليفي جامعـه آمـاري حجـم          1320از مجموع   . ها مطالعه شده است     الهيات مقاالت بقيه رشته   

 . ارجاع بررسي شد3830اي به ميزان  نمونه

از محـصوالت   SSCI1رساني نمايه شده در پايگـاه اطالعـاتي    مقاالت رشته كتابداري و اطالع. 2
2ISI   مقالـه نمايـه شـده در دوره مـورد مطالعـه             8942از مجموع   . 2004ـ  2000هاي     در فاصله سال 

 .  مقاله به عنوان نمونه بررسي شده است894تعداد 

 :المللي حوزه علوم اجتماعي زير هاي اطالعاتي بين مجالت تحت پوشش پايگاه. 3
Social Science Citation Index (SSCI), Journal Citation Report (JCR), Business 

Source Elite, Eric, Geobase, LISA, Psychinfo, Social Science Abstract, Wilson 
business Abstract, Wilson Library Literatur, Wilson Social Science  

 
 هاي پژوهش يافته

 ). 1385داورپناه، : برگرفته از( يانسانـ در عرصه مقاالت فارسي حوزه علوم  الف
داد كه هر متن در حوزه علوم         ي نشان   انسانحوزه علوم     تجزيه و تحليل شبكه مقاالت علمي      •

هاي   ولي بين تعداد استنادات رشته    .  متن ديگر استناد كرده است     20 به حدود    متوسطي به طور    سانان
 29 حـدود    متوسـط شناسي بـا      رشته روان . دار وجود دارد     درصد تفاوت معني   99مختلف با اطمينان    

رجـاع   مدرك مورد استناد كمترين ميزان ا      13هاي جغرافيا و اقتصاد، حدود        منبع مورد استناد و رشته    
 .را دارند

                                                 
1.Social Science Citation Index 
2 . Institute for Scientific Information 



به منظور تعيين نسبت زباني منابع مورد استناد كليه استنادهاي مقاالت فارسي در طي دوره زماني                ــ  
 . عرضه شده است1 اين بررسي در جدول شماره   ساله بررسي شد كه نتيجه5

 توزيع زباني ارجاعات مقاالت فارسي. 1جدول شماره 
 نيآلما فرانسوي عربي انگليسي فارسي زبان
 55/0 20/1 97/6 21/54 07/37 درصد

هـاي مـورد بررسـي     هاي جدول فوق حدود يك سوم از منابع مورد استناد در رشته            براساس داده 
ي به زبان فارسـي اسـت و متـون زبـان انگليـسي بيـشترين حـضور را در عرصـه                      انسانحوزه علوم   

هـاي مختلـف    اسـتفاده در رشـته   البته نـسبت زبـاني منـابع مـورد          . استنادات مقاالت اين حوزه دارد    
، علـوم   %30/75، مديريت   %73/77شناسي    ، روان %80/87هاي حسابداري با      مثالً رشته . متفاوت است 

بيـشترين اسـتناد بـه      % 74/65، و علوم تربيتـي بـا        %8/68رساني    ، كتابداري و اطالع   %21/72سياسي  
البته در برخي از    . قوق و فلسفه است   دو رشته ح    زبان عربي زبان علمي   . منابع زبان انگليسي را دارند    

در . ها كه نسبت منابع زبان فارسي بيشتر اسـت ولـي سـهم منـابع ترجمـه شـده نيـز باالسـت                 رشته
از منـابع فارسـي مـورد       % 85/31و علوم سياسي    % 66/38، تاريخ،   %97/47هاي علوم اجتماعي      رشته

هاي    استثناي رشته حقوق، ساير رشته     توان گفت به   به طور كلي مي   . استناد، منابع ترجمه شده هستند    
هـا بـه      ها هستند و محتواي مقاالت اين رشته        دار متون ساير زبان     وام يانسانبررسي شده حوزه علوم     

متكـي بـر منـابع      % 20متأثر از متون خـارجي اسـت و حـدود           % 80مقدار بسيار زيادي يعني حدود      
 .داخلي است

ي برابـر   انـسان هاي مورد بررسـي علـوم         در رشته توزيع منابع اطالعاتي مورد استناد مقاالت        •
 : است2جدول شماره 

 
 نوع منابع اطالعاتي مورد استناد در مقاالت فارسي. 2جدول شماره 
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 29/0 10/0 24/0 78/0 91/0 97/0 49/1 87/2 47/27 87/64 درصد

 
. ي است انساندر حوزه علوم      جدول فوق نشان دهنده نظام حاكم بر جريان مبادله اطالعات علمي          

هاي مـورد     ترين منابع مورد استناد در رشته       شود كتاب و سپس مقاله عمده       گونه كه مالحظه مي     همان
هـاي مختلـف در       نشان داد كه نويسندگان رشته    البته نتيجه آزمون آماري     . ي است انسانعلوم  بررسي  



توان نتيجه گرفت كـه نويـسندگان         بنابراين، مي . استفاده از منابع اطالعاتي با يكديگر متفاوت هستند       
 .كنند هر رشته از الگوي متفاوت و مشخصي براي كسب اطالعات استفاده مي

هاي پژوهش،     براساس يافته  از نظر نيمه عمر ارجاعات و ميزان روزآمدي منابع مورد استناد،           •
هاي تـاريخ، فلـسفه    دسته اول شامل رشته: توان به سه دسته تقسيم كرد ي را مي انسانهاي علوم     رشته

ترين منابع استفاده     و حقوق است كه با توجه به بدون تاريخ بودن برخي منابع مورد استناد از قديمي               
هـاي پـژوهش نـشان        بناي محاسبه قرار دهيم،يافته   دار را م    چنانچه فقط منابع استنادي تاريخ    . اند  كرده
 سـال فاصـله متكـي بـه         16 سال و حقوق با      21 سال فاصله، فلسفه با      49دهد كه رشته تاريخ با        مي

 .نگر قلمداد كرد هاي گذشته توان آنها را از جمله رشته بنابراين، مي. منابع گذشته هستند

رساني، جغرافيـا، علـوم       يتي، كتابداري و اطالع   هاي حسابداري، اقتصاد، علوم ترب      دسته دوم رشته  
 . سال گذشته متكي هستند15گيرد كه به پيشينه  سياسي و علوم اجتماعي را در برمي

شناسي هستند كه به آثار برجـاي مانـده كمتـر از           هاي بازرگاني، مديريت و روان      دسته سوم رشته  
هـاي    نسوخ شدن اطالعـات حتـي در رشـته        بنابراين، كهنه شدن يا م    . اند   سال گذشته استناد كرده    10

هـاي   در رشـته  زعم اينكه محتواي منـابع اطالعـات علمـي    به. ي نيز متفاوت استانسانمختلف علوم   
شود؛   تر كهنه مي    ها مانند مهندسي رايانه بسيار سريع       پزشكي، علوم و مهندسي به ويژه برخي از رشته        

 . سال است16 منابع اطالعاتي دست بهي عمر مانسانولي در علوم 
داورپنـاه،  : برگرفتـه از   (SSCI در عرصه مقاالت كتابداري و اطـالع رسـاني نمايـه شـده در                 ب
1385.( 

رساني در عرصه مقـاالت       هاي كتابداري و اطالع     مقاله) ارجاع(ـ ميانگين تعداد منابع مورد استناد       
ت كه با ميانگين تعـداد       مدرك اس  22 تعداد   ISI از محصوالت    SSCIنمايه شده در پايگاه اطالعاتي      

 .ي در داخل كشور مشابه استانسانهاي حوزه علوم  ارجاعات مقاله
 نشان داد كه    SSCIرساني نمايه شده در       هاي كتابداري و اطالع      استناد به مقاله    بررسي ميزآن  •

 5 هاي نمايه شده در طـي       از مقاله   ها استناد شده است و به حدود نيمي          درصد از مقاله   23/51تنها به   
 .دهد هايي كه به آنها استناد شده را نشان مي  توزيع مقاله3جدول شماره .سال استناد نشده است



 هاي مورد استناد توزيع مقاله: 3جدول شماره 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــان ــه از   همـ ــور كـ  3هاي جـدول شـماره        دادهطـ
ــي ــدود   برم ــه ح ــد ب هــاي  درصــد از كــل مقالــه 40آي

 .استناد شده استمورد استناد فقط يـك بـار       
 درصـد   59/47هاي اسـتناد شـده از نظـر ميـزان خوداسـتنادي نـشان داد كـه                    بررسي مقاله  -
 عرضه شده   4نادي در جدول شماره     ميزان خوداست . هاي استناد شده داراي خوداستنادي هستند       مقاله
 .است

 
 ميزان خوداستنادي. 4جدول شماره 

 7 6 5 4 3 2 1 تعداد خوداستنادي
 91/0 83/1 21/3 3/2 58/4 26/19 89/67 درصد

 
 .. است هاي جدول فوق نشان دهنده اين است كه به اكثر مقاالت يك بار استناد شده داده

هاي مورد استناد و استنادگر در طـي يـك دوره             آمدي مقاله ـ براساس تعداد استنادها، فاصله روز     
 . نشان داده شده است1پنج ساله بررسي شد كه در نمودار شماره 

 
 SSCIرساني نمايه شده در هاي كتابداري و اطالع روند استنادي مقاله. 1نمودار شماره 

 درصد تعداد استنادها
1 73/39 
2 17/21 
3 74/12 
4 91/7 
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6 29/3 
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9 75/1 
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 85/2 35ـ11
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 استناد در سال چهارم پس از انتشار بـه اوج خـود              ناهمان طور كه در نمودار مشخص است ميز       
مقاالت در دو سـال اول چـاپ        % 23از مقاالت در سال اول چاپ و حدود         % 4حدود  . رسيده است 

استنادهاي دريافتي مورد بررسي مربوط بـه سـه سـال اول و             % 50حدود  . اند  مورد استناد قرار گرفته   
در حـالي كـه در سـال پـنجم     . جم بعد از چاپ است   بقيه نيز مربوط به سال چهارم و پن       % 50حدود  

 اسـتناد   3زمان اوليه نرسيده است، بنـابراين، نيمـه عمـر         % 50تعداد استنادهاي دريافتي هنوز به نقطه       
ها بعد از سال پنجم است كه خـود            سال SSCIرساني نمايه شده در        كتابداري و اطالع    مقاالت رشته 

 .نيازمند مطالعه ديگري است
 المللي علوم اجتماعي ه مجالت تحت پوشش پايگاههاي اطالعاتي بين در عرص ج

المللي علوم اجتمـاعي      سهم كشورهاي مختلف از عناوين تحت پوشش پايگاههاي اطالعاتي بين         
 . نشان داده شده است5در جدول شماره 

                                                 
ز اتمهاي ماده اي پرتوزا ا زمان الزم براي نيمي: اصطالح نيمه عمر از علم فيزيك وام گرفته شده است و عبارت از. 1

پاشد، در مقابل، ارزش اطالعات با كاربرد آن  اما اطالعات و متون از هم فرو نمي. كه آماده فروپاشي است) راديواكتيو(
از كل بهره جويي از متني واحد به عمل  اند كه نيمي در مورد كاربرد متون، نيمه عمر را زماني تفسير كرده.يابد افزايش مي
هاي امانت اين متون يا مواد در كتابخانه يا تعداد  برخي پژوهشگران كاربرد را تعداد دفعه. نتظار دارند به عمل آيدآمده يا ا

از  هايي كه نيمي تعداد سال: كرد توان بدين صورت كمي نيمه عمر را مي. كنند استنادهاي انجام شده به اين مدارك تفسير مي
 ).1379:45پائو،(يني به آن مدرك استناد كندهاي كتابشناختي موضوع مع ارجاع تمامي



 هاي اطالعاتي علوم اجتماعي توزيع جغرافيايي مجالت پايگاه: 5 جدول شماره

 استراليا آلمان كانادا هلند انگلستان كاامري كشورها
 ساير

 كشورها
Business 54/66 69/23 51/1 03/3  12/2 11/3 

Eric 23/66 89/19 31/3 30/4 32/1 64/2 31/2 
Geobase 24/25 74/32 9/17 36/3 11/6 44/2 94/10 

Lisa 68/30 95/26 32/5 68/3 09/4 45/2 83/26 
Psychinfo 42/52 08/25 56/2 27/2 70/3 28/0 69/13 

Social 
Science 78/74 37/19 85/0 13/2  28/1 59/1 

Wilson's
Business 86/76 16/19 11/1 37/0  37/0 13/2 
Wilson's 
library 09/58 07/21 97/0 41/3 39/4 95/1 12/10 

Wilson's
Social 

Science 
14/73 42/02 65/1 89/2   9/1 

SSCI 55/53 74/31 94/3 55/2 71/2 28/1 23/4 
 68/8 49/1 23/2 80/2 04/3 01/24 75/57 ميانگين

 
دهـد كـشورهاي آمريكـا، انگلـستان، هلنـد، كانـادا، آلمـان و                طور كه جدول فوق نشان مي       همان

هاي اطالعاتي علوم اجتماعي مورد بررسي در         استراليا به ترتيب بيشترين مجالت را در عرصه پايگاه        
 درصـد از مجـالت نمايـه شـده در        82ن در مجموع حدود     دو كشور آمريكا و انگلستا    . اختيار دارند 

 درصد از مجالت اين پايگاهها به سـاير     18پايگاههاي بررسي شده را در اختيار دارند و فقط حدود           
از مجموعه   (SSCIها نشان داد كه در پايگاه اطالعاتي          به عالوه بررسي  . كشورهاي جهان تعلق دارد   

ISI (  96شـش و در سـاير پايگاههـاي مـورد بررسـي حـدود                درصد از مجالت تحت پو     98حدود 
 4OECDدرصد از مجالت تحت پوشش متعلق به كشورهاي توسعه يافته، به ويژه كشورهاي عضو               

 درصد مجـالت پايگاههـاي مـورد        88بررسي زبان انتشاراتي مجالت نيز نشان داد كه حدود          . است
 درصد به زبان آلمـاني منتـشر   3حدود  درصد به زبان فرانسوي و 4بررسي به زبان انگليسي، حدود      

 .شوند مي
 

                                                 
4. Organization for Economic and Co-operation and Development 

 چك، بلژيك، استراليا، اتريش، انگلستان، آمريكا،: اند از هاي اقتصادي عبارت   كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري
كره جنوبي، كانادا، لوگزا مبورك، مكزيك،  ژاپن، ايتاليا، ايرلند، ايسلند، ان،مجارست يونان، آلمان، فرانسه، فنالند، دانمارك،

 .هلند، نيوزلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسلواكي، اسپانيا، سوئد، سوئيس و تركيه



 بحث و تحليل
 هاي علم سنجي چالش

 شناسي  ـ چالش روش الف
و   و كيفـي متفـاوتي دربـاره ماهيـت دانـش علمـي              شناختي كمي   پژوهشگران، مفروضات معرفت  

وجود گراها بر اين باورند كه نسبتي ناگسستني ميان نظريه و عمل             كمي. چگونگي اكتساب آن دارند   
انـد آن بخـش از        توانند با نظر به وضعيتي كه در آن قـرار گرفتـه             ندارد و در موقعيت معين افراد مي      

گراها بر اين باورنـد كـه بـين نظـر و             كيفي. كنند استفاده كنند    هاي موجود را كه مفيد تلقي مي        نظريه
ن بايد توجه شـود و      هاي زيربنايي آ    عمل نسبتي مستقيم وجود دارد و به هر عمل بر مبناي مفروضه           

 .گيرد ها صورت مي سازماندهي فعاليت با تكيه بر نظريه
هايي جدي در گرفته است و ايـن          در علوم اجتماعي بحث     پردازان كيفي و كمي     امروزه بين نظريه  

اما در مطالعه علوم به منزله يـك تخـصص          . ها چالشي براي تحقيقات تجربي اقامه كرده است         بحث
هاي مـرتبط     ي وجود دارد كه چرا نوعي خودآگاهي واكنشي از تفاوت ميان رشته           اي، داليل   ميان رشته 

 .ضروري است
ها، فلـسفه و      انديشه  ي مانند تاريخ  انسانهاي علوم     نخست آنكه فاصله عقالني بين مشاركت كننده      

اي و    اي ميان رشته    سنجي به عنوان رشته     هاي مرتبط، و علم     معرفت شناسي در يك سوي طيف رشته      
هـا   ته در علوم اجتماعي در سوي ديگر طيف است؛ ولـي در عـين حـال درك  تفـاوت روش          برجس

دوم آنكه در چنـد     . ها نقشي محوري دارد     اهميتي ويژه دارد، زيرا فلسفه علم در ماهيت و نهاد رشته          
اي درآمـده اسـت كـه داراي مجـالت،            دهه گذشته، مطالعات علم به صورت تخصصي ميـان رشـته          

ايـن هويـت تخصـصي و فكـري         . ههاي آموزشي دانشگاهي خاص بوده اسـت      و گرو   جوامع علمي 
هاي مختلف مرتبط درهم تنيده شود تـا در پيونـد بـا               هاي رشته   ها و بصيرت    كند كه نقش    ايجاب مي 

اي نسبتاً مستقل يافته و هنجارها و استانداردهاي مشخص           توسعه) نزديك(هاي مجاور     ساختار رشته 
 .وجود آيد در آن به

ماننـد مطالعـات   (هـاي متفـرق    هـا، اسـتانداردها و سـبك    اين رشته عمـدتاً از نظـر روش      گستره  
چنان وسيع است كـه خـارج از حـوزه عمـل            ) سنجي  هاي علم   آزمايشگاهي، تاريخ تفكر يا شاخص    

شناسـانه بـراي نيـل بـه          اساساً در يك طرح تحقيقاتي، طرح سـؤاالت روش        . تحقيقات تجربي است  
نظـران و     صـاحب . رسـد   هـا غيـر عملـي بـه نظـر مـي             ينه و بستر ديگر رشته    نتايج مفيد بر مبناي زم    

هـا در     شناسي و عرضه داده     اندك تغييرات روش    هاي مختلف معموالً در مقابل حتي       متخصصان رشته 
 . كنند درون ساختارهاي متفاوت مقاومت مي



سـطح  ها در سطح يك طرح تحقيقـاتي يـا حتـي در                   پذيرش مرزهاي موقتي و تفكيك روش     
فـرض تحقيـق    آنچه در يك زمينه به عنوان پيش. رسد يك برنامه آموزشي موجه و معقول به نظر مي  

امـا، تعامـل و تبـادل       . اي ديگر فاقد وجاهـت باشـد        رسد ممكن است از منظر رشته       به نظر مي    علمي
فرض ضمني غيرقابـل اجتنـاب را بـه هـم             اي زيربناي اين پيش     فكري در سطح يك رشته بين رشته      

هـايي نتوانـد در مباحـث         مرجع، ممكن اسـت چنـين بحـث         بدون وجود يك قالب عمومي    . ريزد  يم
در مطالعـات علـوم،     . سـازي شـود     هاي مختلف تركيـب و يكپارچـه        مقدماتي شركت كنندگان رشته   

عموميت در قالب مرجع اساساً بر مبناي عالقه مشترك در موضوع، يعني توسعه علمي شكل گرفتـه                
 به جهت وجود اختالفات مورد اشاره، تركيب و درهم تنيـدگي نظـري در بـين                ولي وراي آن  . است

( هاي مرتبط به وجود نيامده اسـت و شـكاف تئوريـك همچنـان بـاقي اسـت                   كنندگان رشته   شركت
 ).2001ليدسدروف، 

هـاي قابـل بررسـي            امروزه برخالف ديدگاههاي پوزيتيويستي كـه علـم را در قالـب عينيـت             
شناسـي ديـدگاههاي ديگـري نيـز وجـود دارنـد كـه ايـن نگـاه سـنتي                       معرفـت  داند، در حـوزه     مي
زعـم اينكـه      سنجي است معتقـد اسـت بـه          كه واضع علم   5دوبرف. كنند  را رد مي    گيري علمي   اندازه  در

هاي مختلف مـديريتي و سـازماني علـوم     گيري و تعيين معيارهاي جنبه اندازه سنجي هدف اصلي علم  
دسـت آمـده نيـز     خود يك نظام احتماالت است، مسلماً نتـايج بـه  » علم «است ولي با توجه به اينكه   
دهـي      نيـز عقيـده دارد همـان قـدر كـه بـه بهـره                6درِك د سوال پرايس   . خود به خود احتمالي است    

آنها توجه داريم، به همان ميزان نيـز   دانان و آگاهي از زمينه خالقيت علمي     دانشمندان و رياضي    علمي
هـاي   شناسان هستيم، زيرا مـواردي از تحقيقـات وجـود دارد كـه بـا شـيوه             جامعهمحتاج مورخان و    

سنجي بايـد از هـر دو          نيز عقيده دارد در علم     7بِك. يا سنجشي قابل تجزيه و تحليل نيست      » متريك«
سنجي نه يك وسيله تشخيص مطلـق اسـت و نـه يـك      حالت افراط و تفريط اجتناب كرد؛ زيرا علم  

توانـد بـه روشـن شـدن          كي از بهترين وسايلي است كه در حال حاضـر مـي           اكسير جادويي، بلكه ي   
و عرضه راه حل بـراي انـواع مـشكالت كمـك كنـد، بايـستي توجـه داشـت كـه در           قضاياي علمي 

موفقيـت بررسـيهاي    . هميشه بر پايه تجزيـه و تحليـل كيفـي اسـتوار اسـت               سنجي، ارزش كمي    علم
ته به جامعيـت اطالعـات گـردآوري شـده و شـرح و              هاي علمي، كامالً وابس     سنجي در مديريت    علم

ي، نمـي            8ايرواين و ماتين  . تفسير درست آنهاست   تـوان     نيز معتقدند كه با روش تجزيه و تحليل كمـ
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توان بـه     هايي تنها مي    از چنين بررسي  . شاخصي واقعي براي تخمين رشد واقعي علوم به دست آورد         
 .)1374گوپتا،  سن(ده كردعلوم استفا هايي براي پيشرفت كمي عنوان شاخص

برهـان  (اي با وضعيتي دشـوار     اي بين رشته    سنجي به عنوان رشته     رسد كه علم    بنابراين، به نظر مي   
هاي مختلف بـود؛ در       بايد در پي يافتن توجيهات نظري از زمينه رشته        . مواجه است ) قاطع ذوحدين 

توانـد توجيـه كننـده و         ط مـي  ست كه مباني نظري موجود در بستر هـر رشـته فقـ            نا  عين حال بايد د   
به محض اينكه دربارة ديدگاهي پرسش شود، بحـث بـه           . مشروعيت بخش يك ديدگاه خاص باشد     

رسد كـه     شود، به نظر مي     اما وقتي كه محقق روي نتايج متمركز مي       . كند  تر حركت مي    سطحي فلسفي 
آنچـه  . ته باشـد  بدون پذيرش موقتي ديـدگاه حـاكم اسـتاندارد روشـني بـراي ارزيـابي آنهـا نداشـ                  

منـد    تواند بـه طـور نظـام        كنند نمي   هاي مختلف درباره پويايي علم عرضه مي        كنندگان رشته   مشاركت
 است كـه مطالعـات       واقعيت آن .  هستيم 9هاي تركيبي    در واقع ما فاقد روش     .ودگيري ش   تعقيب و پي  
اي تركيب شده فقـط       تهيعني يك حوزه بين رش    . اي است   يا انگاره   سنجي از نوع پارادايمي     علم و علم  

مطالعـات  . هـاي مختلـف اسـت       در سطح موضوع، و يـك حـوزه عمليـاتي بـراي مـشاركت رشـته               
 .هاي مختلف است سنجي در سطح كالن نيازمند اجتماعي از پارادايم علم

توانـد    اي چند بعدي است كـه مـي         واره   ترسيم شده است طرح    1مطالعه علم نظير آنچه در شكل       
توان مطالعـات را      هاي مربوطه، مي    در پرتو اين ابعاد و تحليل     .  استفاده شود  براي توصيف جهان علم   

اند، مقاالت    ها در قالب متون سازمان يافته       مثالً واژه . در سطوح مختلف اجماع از يكديگر متمايز كرد       
دانشمندان تشكيل دهنده گروههـاي پژوهـشي       . در مجالت، و مجالت نيز متعلق به آرشيوها هستند        

هـا    هاي دانشي مبتني بر نظريـه       هستند؛ داعيه   گروههاي پژوهشي نيز متعلق به جوامع علمي      هستند و   
البته چه بسا بتوان ابعـاد ديگـري        . مختلف هستند   هاي علمي   ها نيز محاط در درون رشته       نظريه. است

 .نيز به اين طرحواره افزود
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
يگرند، استفاده از هر دو روش موجب بررسي و فهم عميق تر مسائل و كيفي مكمل يكد هاي تحقيق كمي چون روش. 2

زمان درباره يك موضوع را روش تركيب شده يا در هم تنيده  و كيفي به طور هم انجام دادن تحقيق كمي. شود پژوهشي مي
  ).64: 1382گال و ديگران، ) ( (Integrated or Mixed Methodology نامند مي



 )2001ليدسدورف، : برگرفته از(چندبعدي بودن مطالعه علم . 1شكل 
 ها شناخت      
 هاي اطالعات و ارتباطات ظريه      ن
                                                                                                

 شناسي  جامعهعلم                                                                    
         متون

 
 
 علم سنجي  
 

 دانشمندان         
 

در » جهـاني سـازي   «توان به مثابه نوعي فرايند        را مي   ستينا، ساختار معرفت علمي    طبق نظر كنورـ  
پديد آيد جهـان       آنچه از كار علمي   . شود  شود، بلكه ساخته مي     واقعيت صرفاً تفسير نمي   . نظر گرفت 

جهان شناخته شده شيئي فرهنگي اسـت؛ جهـاني اسـت كـه در زبـان و                 شناخته شده است، اما اين      
بايد علم را به عنوان فعاليتي جهان ساز در نظر گيـريم و             . يابد  هاي عمل ما هويت و تجسم مي        شيوه

هـاي مـا وجـود دارد         نه صـرفاً بـه منزلـه كوشـشي بـراي شـناختن جهـان كـه مـستقل از فعاليـت                     
ي يك محدوده فرهنگي اسـت كـه مرزهـاي آن را ارتباطـات              هر عالم اجتماع  ). 123: 1383گلوور،(

از . يابـد   اي خاص، يا زباني عاميانـه رواج مـي          در هر محدوده، زبان محاوره    . كند  اثربخشي تعيين مي  
اي كـه     كنند، به گونه    رو راههاي ارتباطي رايج به ايجاد و تقويت چنين عوالم اجتماعي كمك مي              اين

. گيرند  هاي اطالعاتي قرار مي     فقط در معرض دامنه محدودي از پيام      اعضا يك گروه به طور انتخابي       
ـ زماني اين است كه ممكن       نتيجه اين چندگانگي در عوالم اجتماعي گوناگون و گروههاي فرهنگي         

 .هاي ارسالي از يك گروه براي گروه ديگر كامالً مفهوم نباشد است پيام
 

 10هاي روشي ب ـ چالش
 ـ مدارك قابل استناد

 سـردبير، نامـه    ، مقاالت مروري، مقاالت كوتاه، يادداشت   )پژوهشي(مقاالت كامل . ISIعريف  در ت 
ها و هـر يـك        بنابراين، كتاب . شود  تلقي مي  11ها به عنوان مدارك قابل استناد       به سردبير، و نقد كتاب    

                                                 
10 . Method 



 حـالي   در. شود  از مصاديق توليد علم محسوب نمي     ... از آثار ادبي و اشعار سعدي، حافظ و موالنا و         
مـدار هـستند و در توليـد          ي سنتًا كتـاب   انسانهاي علوم      هاي اين پژوهش نشان داد كه رشته        كه يافته 

 30 درصـدي را دارد، در حـالي كـه مقالـه حـدود               65ها كتاب سهم اصلي حدود        مقاالت اين رشته  
 در حـوزه    ISIبنابراين، تحليل استنادي    .  درصد سهم دارند   5درصد و بقيه منابع اطالعاتي در حدود        

 درصـد بقيـه از      70 درصد منابع مورد استناد است و حدود         30ي احتماالً مبتني بر حدود      انسانعلوم  
 . ماند گردونه محاسبه بيرون باقي مي

شود؟ آيا سرمقاله هم يك مقالـه         محسوب مي   اي يك اثر علمي     سؤال اين است كه چه نوع نوشته      
مقاله قابل استناد است؟ و يا آيا ارزش مقـاالت          است؟ يا خالصه چاپ شده در يك مجله هم            علمي

كوتاه بيشتر از مقاالت كامل است؟ بـه هـر حـال قبـل از مبـادرت بـه انجـام هـر پژوهـشي بـراي                           
مثالً . شناسانه متنوعي را مد نظر قرار داد        هاي روش   اندازه، حدود، يا اهميت علم بايد پرسش        سنجش

بي به اين پرسش ممكن است مقياس يا واحدي         اين پرسش كه مصاديق توليد علم چيست؟ هر جوا        
دو جـواب   .  انـدازه بگيـريم     به بيان ديگر، جواب هر چه باشد بايد آن را         . از سنجش را آشكار سازد    

باشـد، ولـي ايـن دو ماننـد مـواردي كـه بيـانگر               » اطالعات«يا  » دانش«تواند    مقدماتي قابل قبول مي   
واحـدهايي كـه بـيش از       . كنند  ، چندان كمكي نمي   اند  واحدهاي قابل شمارش يا مقادير قابل سنجش      

. انـد مـردم و مـدارك هـستند          هـاي مقـادير دانـش پذيرفتـه شـده           همه به عنوان جانشين يا شاخص     
). 1383فريـز،   (گـرايش دارنـد       سنجان هنگام شمارش به شمارش دانشمندان و انتشارات علمي         علم

بندي دوگانه دانـش در       ، قبول تقسيم  فرض حاكم بر اين شمارش      توان گفت كه پيش     براين اساس مي  
ايـن واقعيـت   .  اسـت 15 و دانـش آشـكار  14 يـا دانـش ضـمني   13 و دانـش عينـي    12قالب دانش ذهني  

شود ولي بخش زيادي از دانـش نيـز غيـر             انكارناپذير وجود دارد كه تنها بخشي از دانش مستند مي         
هـاي متفـاوت عينيـت        كلها و شـ     آن بخش از دانش مستند نيز در قالب محمل        . ماند  مستند باقي مي  

 .ها و ارزش خاص خود را دارد يابد كه هر يك ويژگي مي
شود اين است كه اگر بخواهيم انتشارات را برشماريم آيـا بايـد      هاي ديگري كه مطرح مي      پرسش

 آيـا بايـد     گـاه   آنكنـيم،   آيندها را محاسـبه       آيندها يا هر دو را لحاظ كنيم؟ اگر پي          ها يا پي    نگاشت  تك
ها را نيز در مقوله نشريات بياوريم؟ چگونه بايـد            ها و روزنامه    هاي داخلي سازمان    ا، گزارش ه  سالنامه
ي را نيـز    انـسان را تعريف كنيم؟ آيا تعريف، علوم اجتماعي، علوم رفتـاري و علـوم              » علمي«ويژگي  

رغ از  ديگـري، فـا     مانند هر عينيت علمـي      گيري علمي   اندازه   عينيت«گيرد؟    مانند علوم طبيعي در برمي    

                                                                                                                                            
11 . Citable items 
12 . Subjective 
13 . Objective 
14 . Tacit knowledge 
15 . Explecit knowledge 



تـرين كـار شـمارش مقـاالتي      ابتـدايي  گيري باروري علمي   اندازه  براي. يك سلسله مفروضات نيست   
هايي استوار است كه به       اما خود اين كار، بر فرض     . رسد  است كه در نشريات تخصصي به چاپ مي       

يـان افـراد    از آنجا كه مقاله نوشتن و مقاله چاپ كردن، براي ايجاد ارتباط م            . هيچ وجه بديهي نيستند   
توان بر مبناي نحوه برقراري ارتبـاط         را مي    است كه فعاليت علمي     پذيرد، نخستين فرض آن     انجام مي 

ولي، حتي اگر چنين تصوري درست باشد، الگوي ارتباطي ميان دانشمندان،           . ميان دانشمندان سنجيد  
 ).1378ماد، اعت(».الگوي ثابتي فرض شده است، در حالي كه چنين الگوي ثابتي وجود ندارد

ي بـه  انـسان هاي علوم، علوم اجتمـاعي و علـوم    الگوي انتشاراتي و رفتار استنادي در حوزه رشته  
عوامـل  . هـا وجـود دارد متفـاوت اسـت          هاي ايـن مقولـه      ها و هدف    هايي كه در روش     سبب تفاوت 
عي را  ايـن عوامـل طيـف وسـي       . تواند رفتار استنادي نويسندگان را تحت تأثير قرار دهد          متعددي مي 
هـاي    از متغيرهاي اجتماعي و رواني گرفته تا مخاطبان مـورد نظـر، دامنـه و هـدف                : دهد  تشكيل مي 

، ميـزان اشـراف   هـاي مختلـف   نوشته علمي، چگونگي برداشـت و تـصور از دانـش عـام در حـوزه      
پذيري منابع، مـشكالت زبـاني، برخـي          نويسندگان به منابع حوزه مورد پژوهش، چگونگي دسترس       

پيچيدگي و گوناگوني اين عوامل چنان است كه        ). 1381حقيقي،  (هاي متداول و جز آن        ريانگا  سهل
انديـشه و    به معنـاي تبـادل   ارتباط علمي. اي منسجم درآورد به آساني شايد نتوان آنها را تحت قاعده      

، بلكـه   اين جريان ممكن است نه تنها ميان افـراد        . اي به نقطه ديگر است       از نقطه   انديشه  جريان يافتن 
هاي متعـددي بـراي برقـراري         شيوه. يا چند جامعه فرهنگي نيز پديد آيد        ميان دو يا چند رشته علمي     

و يا ارتباط مستقيم و       و غيررسمي   وجود دارد كه همه آنها تحت دو عنوان ارتباط رسمي           ارتباط علمي 
نـه كـه   گو همـان . هـر دو نـوع ارتبـاط در جـاي خـود مهـم هـستند              . شـود   غير مستقيم تقـسيم مـي     

بـه مثابـه يـك مؤسـسه اجتمـاعي اسـت كـه                هـاي علمـي     اند، فعاليت   شناسان علم ثابت كرده     جامعه
ماهيـت بعـضي از     . هاي آن به طور بسيار اساسي بر تعامل ميـان دانـشمندان وابـسته اسـت                 پيشرفت

هاي ديگر، تنهـا چيـزي        كند و در بعضي از رشته       را ايجاب مي     هاي رسمي   ها، تأسيس همكاري    رشته
 و  16»دانـشگاه نـامرئي   «است كـه بـه دو شـكل           كه مورد احتياج است يك سلسله روابط غير رسمي        

 .اند  مشهور شده17»ها شبكه«
 

 عامل تأثير مجله
و نيمـه عمـر اسـتناد    ) Immediacy index= II(، شاخص نزديكـي  )IF(سه شاخص عامل تأثير 

)Citation Half life= CHL (بندي مجالت است مبناي رتبه. 
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يـا  » 19عامـل تـأثير   « در طي دو سال      ISIدر پايگاههاي اطالعاتي       يك مجله علمي   18خ استنادي  نر
ضريب تأثير براساس نرخ استناد مقاالت چـاپ شـده دو سـال پـس از                . شود  ضريب تأثير ناميده مي   

 :شود انتشار به صورت زير محاسبه مي
 

در  yسـتناد منتـشر شـده در نـشريه      به مقاالت و آثـار قابـل ا   Qتعداد استنادات سال = عامل تأثير
 )تعداد استنادات در دو سال (Q2 و Q1هاي  سال

تعـداد مقـاالت در    (Q2 و Q1هاي   در سال y نشريه دست به تعداد كل مقاالت منتشر شده      
 )دو سال

شود ميانگين تعداد استنادات بـه تعـداد مقـاالت چـاپ شـده                بدين ترتيب عددي كه حاصل مي     
 .ل خواهد بودظرف مدت دو سا

 21هـاي اسـتنادي مجـالت       ، كه به طور ساالنه تحت عنـوان گـزارش         )JIF (20عامل تأثير مجالت  
)JCR ( گـذاران    و سياسـت    بندي كيفي مجالت مورد توجه مجامع علمي        شود، به منزله رتبه     منتشر مي

برداري   رهگيرد و از طرف ديگر نيز مجالت از آن به عنوان يك ابزار در سطح وسيع به                  قرار مي   علمي
 .كنند تبليغاتي مي

دهد و از تقسيم تعداد استنادات به يك مجله در             سرعت استناد را نشان مي    ) II(شاخص نزديكي   
 .آيد همان سال اول به تعداد مقاالت چاپ شده در همان سال به دست مي

 =II    )سال اول(تعــداد استنــاد در يك سال    
 )لسال او(تعداد مقاالت در يك سال  
 

انـدازه در انتقـال اطالعـات         دست آمده نشان خواهـد داد كـه مجلـه مـورد نظـر تـا چـه                   عدد به 
 . سرعت الزم را داشته است علمي

در واقع زماني است كه در طـي        . نشان دهنده كاهش منحني استناد است     ) CHI(نيمه عمر استناد    
گيري طول زماني است كـه        اندازه  ستنادبنابراين، نيمه عمر ا   . زمان اوليه برسد  % 50آن تعداد استناد به     

 ).1380امين و ناب، (كنند به نويسندگان يك مقاله در يك مجله مشخص استناد مي
شود در تعيين عامل تأثير نرخ استنادي مقاالت مجله مورد محاسـبه قـرار                كه مالحظه مي    همچنان

اد ميـانگين ارجاعـات هـر       مستقيماً حاصل سـهم تعـد       بنابراين، عامل تأثير يك حوزه علمي     . گيرد  مي
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عادتها و پويايي استنادي و به طور كلي رفتار     . اي به رشتة ديگر متفاوت است       مقاله است كه از رشته    
نكته قابل توجه ديگر تفاوت در نوع منابع مورد استناد در           . هاي مختلف متفاوت است     استنادي رشته 

هاي پژوهش نشان داد در حـوزه علـوم          طور كه يافته    همان. است  هاي مختلف علمي      هاي حوزه   رشته
نكته قابل توجه ديگـر در محاسـبه عامـل          . گيرند  ي كتابها بيشتر از مجالت مورد استناد قرار مي        انسان

هايي است كه نيمـه       عامل تأثير و شاخص فوريت به نفع رشته       . تأثير مدت زمان كوتاه دو ساله است      
از نظـر كهنگـي و رشـد          هـاي مختلـف علمـي       هها و حوز    رشته.  سال است  5عمر متون آنها كمتر از      

  البته رشد اطالعات تـأثير مـستقيمي      .  با يكديگر متفاوت هستند    22اطالعات يا روزآمدي و نيمه عمر     
شـود و از ايـن رو متـون           تر منتـشر مـي      بر كهنگي دارد، هر چه رشد بيشتر باشد، متون جديد سريع          

ي متكي  انسانهاي پژوهش، مقاالت حوزه علوم        تهبرابر ياف . شود  نيز با سرعت بيشتري كهنه مي       قديمي
تواند    سال در اين حوزه نمي     2بنابراين، محاسبه عامل تأثير مجالت بر مبناي        . بر منابع گذشته هستند   

 . كارآمد باشد
هاي فوق بايد گفت كه عامل تأثير تحـت تـأثير عوامـل متعـددي از                  با توجه به عملكرد شاخص    
نامه سـردبير، مقالـه پژوهـشي، مقالـه         ( مانند موضوع مجله، نوع اثر       جمله عوامل ساختاري و آماري    

بـر ايـن اسـاس    . ، حجم مجله و تعداد ارجـاع بـه مقالـه قـرار دارد     ، تعداد نويسندگان مقاله   )مروري
هاي حوزه علوم طبيعي بيشترين عامل تأثير را نسبت به حوزه             توان گفت و مشاهده كرد كه مجله        مي

قدر  بارز است كه ممكن است عامل تأثير           چنين تأثيراتي آن  . اند  ي به خود اختصاص داده    انسانعلوم  
در حوزه علـوم    . ي كمتر از عامل تأثير بدترين مجله در حوزه علوم باشد          انسانبهترين مجله در علوم     

 هـاي چهـارم و      ي چون نيمه عمر مقاالت طوالني است و معموالً نقطه اوج استناد نيز در سـال               انسان
پنجم است و شيب كاهش استناد نيز بسيار كم است، بنابراين، ميزان شـاخص فوريـت يـا سـرعت                    

در چنـين وضـعيتي حتّـي شـاخص سـرعت           . عموماً در حداقل است   ) IF(و عامل تأثير    ) II(ارجاع  
. ي اسـت  انساننكته ديگر پايداري استناد در علوم       . تر است   ارجاع نسبت به عامل تأثير بسيار كوچك      

علـم كوچـك و      اثري با عنوان     1963 در سال    سنجي  علمگذاران مجله      از پايه  23سوال پرايس درك دو 
 2003 در سـال     25جاناتـان فرنـر   . گذرد  از زمان چاپ اثر بيش از چهل سال مي        .  نوشت 24علم بزرگ 

مطالعات او نـشان داد كـه تـا         .  را  بررسي كرد    ISIوضعيت استناد به اين اثر در سه پايگاه اطالعاتي          
بررسـي رونـد اسـتناد بـه ايـن اثـر طـي              .  بار استناد شده است    1500 به اين اثر بيش از       2003سال  
 رشد يافته و    1963 پس از چاپ در سال       LSBSهاي پس از انتشار نشان داد كه ميزان استناد به             سال
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در درازمدت نيـز كـاهش      .  استناد در سال رسيده است     40 تا   30 به سطح تقريباً ثابت      1969در سال   
 اسـتناد بـه اثـر       30رسد ساالنه حدود      وسي در ميزان استناد آن رخ نداده و هنوز هم به نظر مي            محس

زعم داليل استناد به اين اثر، آنچه كه روشن است پايداري استناد به يك اثر                 به. مذكور صورت گيرد  
 ).1383فرنر، ( است ي در طي زمĤنانساندر حوزه علوم 

 :در ناكارآمدي عامل تأثير برشمرده استداليل متعدد زير را ) 1997(سگلن 
 .هاي مجله نيست تك مقاله  تك دهنده عامل تأثير از نظر آماري نشانــ 

 .اي ضعيف دارد تك مقاله ها رابطه عامل تأثير مجله با ميزان استناد واقعي تكــ 

ا نيز مد نظـر     ، عالوه بر عامل تأثير معيارهاي ديگري ر         نويسندگان هنگام تحويل مقاله به مجله     ــ  
 .دهند قرار مي

 .در پايگاه اطالعاتي وجود دارد» غير قابل استناد«اشتباه سهوي در محاسبه مدارك ــ 

 .شود اثر خود استنادي خنثي نميــ 

بنابراين، عامـل تـأثير مجـالت را تحـت تـأثير قـرار              . شود  به مقاالت مروري بيشتر استناد مي     ــ  
 .دهد مي

كنند و موجب افزايش عامل تأثير مجله خواهـد           اي زيادي دريافت مي   مقاالت طوالني استناده  ــ  
 .شد

شود   تأخير كوتاه انتشاراتي موجب خود استنادي بسياري از مجالت با فاصله انتشار كوتاه مي             ــ  
 .برد و عامل تأثير مجله را باال مي

 .دهند نويسندگان مقاالت، استناد به مجالت زبان ملي را ترجيح ميــ 

نويسندگان مقاالت معموالً به استناد به مقاالت ديگر چاپ شده          : ستنادي انتخابي مجالت  خودا ــ
 .در همان مجله تمايل دارند

 .پوشش پايگاه اطالعاتي كامل نيستــ 

 .نيست) Citable Item(،كتاب جزء منابع قابل استنادISIاطالعاتي  در پايگاههاي ــ 

 . انگليسي سوگيري مثبت دارند نسبت به زبانISIپايگاههاي اطالعاتي ــ 

 .پايگاه اطالعاتي تحت سيطره انتشارات آمريكايي استــ 

 .مجموعه مجالت تحت پوشش ممكن است سال به سال تغيير كندــ 

 .عامل تأثير تابع تعداد ارجاعات هر مقاله در آن حوزه تحقيقاتي استــ 

هاي تحقيقاتي است كه متون آنها        و حوزه ها    محاسبه عامل تأثير بيشتر به نفع آن دسته از رشته         ــ  
 .شود عمر كوتاهي دارد و سريعاً كهنه مي



 .وابسته است حوزه علمي) 26قبض و بسط(عامل تأثير به پويايي ــ 

 .تمايل چنداني به داشتن مجالت با تأثير باال ندارند هاي كوچك علمي حوزهــ 

قوياً تعيين كننده عامل تـأثير      ) ي و علوم پايه   مثل تحقيقات بالين  (ها    ها يا حوزه    روابط بين رشته  ــ  
 .مجله است

 .پذير نيست كند، اما برعكس آن امكان نرخ استنادي مقاله تأثير مجله را مشخص مي  ــ

 
 خوداستنادي

، خـود   28، خود استنادي مجله   27ود استنادي داراي سطوح مختلفي مانند خود استنادي نويسنده        خ
در اينجا منظور از خود استنادي، خود       .  است 30د استنادي زباني  و خو ) موضوعي (29اي  استنادي رشته 

از مقـاالت مـورد اسـتناد رشـته          هاي پژوهش نشان داد كه حدود نيمـي         يافته. استنادي نويسنده است  
 . داراي خود استنادي استISIرساني نمايه شده در  كتابداري و اطالع

نويسندگان اين كار را بـه      . ر جديدش است  خود استنادي، استناد نويسنده به آثار قبلي خود در اث         
خواهند براساس نتايج قبلي كار خود اثر جديـدي بنـا كننـد و                دهند؛ آنها مي    داليل مختلف انجام مي   

دليل ديگر براي خود استنادي اين است كه نويـسندگان          . طول يك مقاله را با ارجاع دادن كوتاه كنند        
به رسميت شـناختن سـهم      . قابل مشاهده سازند    ون علمي اند مطالب و آثار پيشين خود را در مت          مايل

براي اسـتناد كـردن بـه خـود           همكاري خود، در پيشرفت موضوع تحقيق مورد بحث نيز دليل مهمي          
 اسـتناد   نادرباره اينكه چرا نويسندگان به ديگر) Armstrong, 2001(البته گارفيلد و وينستاك . است
 .تواند از جمله داليل خوداستنادي باشد يكنند كه م كنند پانزده دليل ذكر مي مي
كننده كيفيت تحقيقات     تواند منعكس    است كه آيا استناد مي      آيد آن   ما سؤالي كه در اينجا پيش مي      ا

هايي كه در آنها نويسندگان عامداً و مدبرانه اثـر يـا    اندازه؟ و اگر چنين باشد آيا سنجش    باشد؟ تا چه  
كنند نيز معتبر است يا خير؟ اين امر، به           خود را دستكاري مي   حتي ضريب سنجش و تأثير انتشارات       

آميز نويـسنده بـه آثـار         هاي استنادي و يا با استناد مبالغه        طور ويژه، از طريق تشكيل گروهها و شبكه       
سنجي گاهي خوداستنادي نويسنده را به عنـوان          بنابراين كاربران نتايج كتاب   . شود  خودش محقق مي  

مـورد    افزايش نرخ استناد و نتيجتاً تأكيد بر موقعيت نويسنده در جامعـه علمـي             ابزاري احتمالي براي  
 .دهند نكوهش قرار مي
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اولي بـه سـهم   . 32نگر  و آينده31نگر گذشته: دو نوع خوداستنادي وجود دارد   ) 2006(از نظر گلنزل  
 متـون   به سهم خوداستنادي در مـدارك و        گردد و دومي    خوداستنادي در كل مدرك مورد استناد برمي      

بـه    رغم آنكه اولي تأثير چنداني بر استنادسنجي ندارد، اما نبـود كامـل دومـي                به. استنادگر اشاره دارد  
منفي نسبت به خوداستنادي چه بسا باعث انزواي ويژه يـك اثـر پژوهـشي در                  جهت نگرش عمومي  

ناپـذير     يـك ضـرورت اجتنـاب       گذشته  رجوع به مستندات و سوابق علمي     . گردد  فرايند ارتباط علمي  
مطمئناً پژوهشگري كه در يك زمينة موضـوعي خـاص متمركـز شـده اسـت بايـد بـه نتـايج                  . است

پژوهش و تحقيق خود كه قبالً به رشته تحرير درآورده و به موضوع پژوهش نيز مـرتبط اسـت، در                    
جديـد،    جديد اشاره كند تا براي داوران و خوانندگان مشخص گردد كه گزارش علمي              گزارش علمي 

 است و از طرف ديگر خوانندگان براساس ارجاعات و پيونـد             قبلي ايشان   وت از مستندات علمي   متفا
كه محققـي بـه سـوابق و          بنابراين، در صورتي  . برند  او به روند منطقي تفكر او پي مي         ميان آثار علمي  
شان جديـد ايـ     آيد كه گزارش علمي     مرتبط خود اشاره ننمايد، اين شائبه به وجود مي          مستندات علمي 

در چنـين   . اي ديگـر بيـان كـرده باشـد          فاقد نومايگي است و ممكن است اين سخن را قبالً به گونه           
بـه هـر حـال    . وضعيتي ارجاع ندادن به سوابق و مستندات قبلي خود يك امـر غيـر اخالقـي اسـت             

ولي آنچه بـه خوداسـتنادي جلـوه        . است  خوداستنادي نويسندگان بخشي از پيكره نظام ارتباط علمي       
آميز و غيـر متعـارف       دهد، ارجاعاتي است كه مستمراً و در طول زمان صورت پذيرد، مبالغه             في مي من

چنـين ارجاعـاتي غيـر اخالقـي و         . جديد نباشـد    باشد و مرتبط با موضوع پژوهش و گزارش علمي        
 .است و نبايد به آنها بهايي داد احتماالً فاقد ارزش علمي

 
 استناد

رساني نمايه شده در      هاي كتابداري و اطالع     از مقاله    به حدود نيمي   هاي پژوهش نشان داد كه      يافته
ISI    هاي مـورد اسـتناد نيـز فقـط            درصد از كل مقاله    40 سال استناد شده است و به حدود         5 در طي

توان نتيجه گرفت كه حجم زيادي از مقاالت چـاپ شـده              بنابراين، آيا مي  . يك بار استناد شده است    
حقيقت اين است كه به مدركي كه كمتر استناد شده          . كيفيت است     بي  ISIدر مجالت تحت پوشش     

ها پس از انتشار هنوز به آن استناد نشده است، اطالعـاتي دربـاره پـذيرش آن از سـوي      يا حتّي سال 
نويـسنده در جامعـه    كند، اما هيچ چيزي درباره كيفيت اثر، رتبه يا موقعيت علمي          همكاران عرضه مي  

مقاالت استناد نشده برندگان جـايزه نوبـل شـاهد خـوبي بـر ايـن مدعاسـت                  . دكن  آشكار نمي   علمي
)Glanzel,2006 .(  استناد دريافـت كنـد،      10 يا   5ها پس از انتشار       اي در طول سال     بنابراين، اگر مقاله 

                                                 
31 . Synchronous(retrospective) 
32. Diachronous(prospective)32 



دهد كه محتواي آن درون حوزه موضوعي مربوطه يكپارچـه شـده اسـت، از سـوي ديگـر                     نشان مي 
توان گفـت      سال پس از انتشار هيچ استنادي به آن مقاله صورت نپذيرد مي            10 يا   5چنانچه در طول    

سـنجي    البته نگاه كتاب  . جاري حوزه موضوعي سؤال برانگيز است       كه مشاركت آن در پارادايم علمي     
سنجي به استناد به منزلـه سـنجه پـذيرش نتـايج              كتاب. به نرخ استناد متفاوت است      و سياست علمي  

و مديريت تحقيقات، استناد را مبـين تـأثير يـا حتـي               كه سياست علمي     در حالي  كند،   توجه مي   علمي
اگر به متني به دفعات استناد شود، سپس اين سـخن كـه پـذيرش مطلـوب و تـأثير                    . داند  كيفيت مي 

تـوان گفـت كـه       همچنين مي . رسد  تواند مبين كيفيت باشد، منطقي به نظر مي         استنادي قابل توجه مي   
را   تواند وضـعيت خـوبي از نظـام متـون علمـي             سنجي به طور اعم مي      كتابهاي    برجستگي شاخص 

تواند فوراً درباره كيفيت آن       سنجي نمي   اما اگر نرخ استناد يك مقاله پايين باشد، كتاب        . منعكس سازد 
هاي استنادي مستمراً در يك حـوزه         البته، چنانچه در سطح سازماني يا ملي شاخص       . گيري كند   نتيجه
، )2006برگرفتـه از گلنـزل،       (1شـكل   . شـود   زا مـي    ايين باقي بماند وضـعيت مـشكل      در حد پ    علمي

 :دهد از استناد را نشان مي رساني و سياست علمي تفسيرهاي متفاوت علوم اطالع
 
 
 

        استناد      تفسير
 نيرسا علوم اطالع/       كتاب سنجي                     اطالعات استفاده نشده : عدم استناد
 پذيرش مطلوب: پراستنادي

 بخشي از ارتباط علمي: خوداستنادي

 
تحريف احتمالي رفتار (دهنده                                      بازتاب      بازتفسير

 )استنادي
 كيفيت پايين: عدم استناد
 سياست علمي/  ارزيابي فعاليت علمي      كيفيت باال: پراستنادي

 تأثيرتحريف : خودستنادي

 
 

سنجي به طور بالقوه موجبـات تغييـر در           هاي كتاب   گذاران در استفاده از شاخص      تصميم سياست 
. آورد  را فـراهم مـي    ) اعم از مثبت و منفـي     (دانشمندان    شيوه انتشار، رفتار استنادي و همكاري علمي      

 و  گيـري در عرصـه سياسـت علمـي          سـازي و تـصميم      سنجي بر تصميم    هاي كتاب   ابزارها و شاخص  

نشانه استفاده از
 اطالعات

سنجه/دهينظام پاداش
 كيفيت



گـذاري   نيز بازخورد آن را در قالب ميزان سـرمايه  مديريت تحقيقات كشور تأثير دارد و جامعه علمي     
 .شناسد بازمي
تواند به طور مستقيم يـا غيـر مـستقيم تـأثير متـون                 است كه استناد مي     گونه تفسيرها مبين آن     اين
 محدود به حوزه علـوم طبيعـي   البته اين الگو. گيري كند  اندازه  را  مستند شده درون جامعه علمي      علمي

ي و هنــر و در بخــشي از علــوم اجتمــاعي در كنــار انــساناســت، اســتنادات و ارجاعــات در علــوم 
 .هاي ذكر شده، داليل و عملكردهاي ديگري نيز دارد عملكرد

 جهان ژئوپولتيك اطالعات در عرصه مجالت علمي
 SSCIتماعي و پايگاه اطالعـاتي       پايگاه اطالعاتي علوم اج    9هاي پژوهش حاضر در بررسي        يافته

هـاي اطالعـاتي در    نشان داد كه باالترين ميزان مجالت تحت پوشش ايـن پايگـاه         ) ISIاز مجموعه   (
.  درصـد اسـت    01/24 درصد و در مرتبه بعدي انگلستان بـا          75/57مرتبه نخست متعلق به امريكا با       

در اين پايگاهها هستند و تنهـا        درصد مجالت نمايه شده      82اين دو كشور در مجموع دارندة حدود        
 درصد از مجالت تحت پوشـش       88حدود  . متعلق به ساير كشورهاست    مانده   درصد باقي  18حدود  

هـاي فرانـسوي و آلمـاني         بـه ترتيـب بـه زبـان       % 5/3و  % 4اين پايگاهها به زبان انگليسي و حـدود         
لين و شـرف اوغلـو   ، سـاند )Rahman et al, 2003(مطالعات رحمان و همكـارانش  . اختصاص دارد

)Sandelin; Sharafoghlu, 20003 (  و مؤسسه علوم و فنـاوري)نيـز همـين نتـايج را نـشان     ) 2004
 .دهد مي

تر كـشورهاي عـضو       يافته و به عبارت دقيق      به عالوه نتيجه تحقيق نشان داد كه كشورهاي توسعه        
وشـش نـه     درصـد مجـالت تحـت پ       96حـدود   ) OECD(هاي اقتصادي     سازمان توسعه و همكاري   

 را در اختيـار     SSCI درصـد مجـالت پايگـاه اطالعـاتي          98پايگاه اطالعاتي حوزه علوم اجتماعي و       
 درصد مجالت كـشورهاي جهـان سـوم و در نگـاه             95توان گفت حدود      به عبارت ديگر مي   . دارند
اي درج نشده اسـت،        درصد مجالت اين كشورها در هيچ نمايه       100تر در برخي موارد حدود        جزئي

. اين كشورها محكوم بـه حـضوري روح ماننـد و نـامرئي هـستند     ) 1376گينبر  : در(ه تعبير كانو    و ب 
المللـي    بين   درصد شركت و حضور در مباحثات علمي       2«معتقد است كه    )1376گينبر،  : در(زيلنسلي

 درصـد   80اندك در قبـال       يابد، مقداري   سازي غرب به جهان سوم اختصاص مي        كه با خدمات نمايه   
عـدالتي حـاكم      جهان نوعي بـي     به هر حال بر دايره جادويي شبكه علمي       . » است  جهĤن   علمي بازدهي
اوالً مجـالت   . عدالتي مؤثر باشـند     گيري اين تفاوت و بي      عوامل بسياري ممكن است در شكل     . است

شوند، ثانياً ايـاالت متحـده        المللي به طور گسترده در آمريكا و غرب اروپا منتشر مي            به اصطالح بين  
بنـابراين، بـيش از     . هاي اطالعاتي مورد بررسي را بر عهده دارند         آمريكا و انگلستان مسئوليت پايگاه    

بـسياري از محققـان   . اي از پديـده اجتمـاعي ـ سياسـي در ايـن زمينـه وجـود دارد        تعـصب، گونـه  



در هـاي خـاردار،       كشورهاي در حال توسعه بر اين باورند كه با توسعه حصارهاي انتشاراتي و سيم             
يك دايره اغفال و به گفته برخي تعصب، كه علم را محكوم به نـسيان و فراموشـي سـاخته، بـه دام                       

 درصـد از    3/5 درصـد از دانـشمندان جهـان و          1/24هرچند كـشورهاي در حـال توسـعه         . اند  افتاده
دهند، اكثر مجالت سـرآمد، نـسبت        هاي صرف شده در جهت تحقيق را به خود اختصاص مي            هزينه

سايه حاكم بر انتـشار علـوم در مجـالت          . سازند  از مقاالت نويسندگان اين ملل را منتشر مي       كمتري  
هـاي ملـل فقيـر بـراي          كند و تـالش     سرآمد، اكثر تحقيقات انجام شده در جهان سوم را محكوم مي          

و به همراه آن  كيفيت تحقيقات در كشورهايي را كـه بـيش از   ) وطني(داخلي  تقويت مجالت علمي 
مرتـون  . نام گرفته اسـت   » اثر ماتيو «اين پديده تحت عنوان     . گذارد  ن احتياج دارند عقيم مي    همه به آ  

به آنكه داراست   «: گويد   مي انجيل متي  29در تبيين پديده اثر ماتيو با الهام از آيه          ) 1383ستوده،  : در(
هـم كـه دارد    ميشود تا آنچه دارد زياد شود ولي از كسي كه چيزي ندارد آن مقدار ك باز هم داده مي   

هـاي مختلـف بـه طـور برابـر            در بين ملت    هاي علمي   در دنياي علم نيز توزيع بهره     » . شود  گرفته مي 
 .خود تجهيز شده است ها و استعدادهاي علمي صورت نگرفته است و هر يك با مجموعه توانمندي
 مـاتيو اسـت     هايي از مجالت نيز تحت تأثير اثر        از سوي ديگر توزيع استنادي در درون مجموعه       

براسـاس ايـن شـاخص،      . آن را اثر ماتيو براي كـشورها ناميـده اسـت          ) 1383ستوده،  : در(كه بونيتز   
  نا استناد، دنياي چپ يا بازنـدگ       نادنياي راست يا برندگ   . شوند  كشورهاي دنيا به سه دسته تقسيم مي      

نيتز و همكـارانش نـشان      تحقيقات بـو  . قابل قبول   استناد و گروه ميانه يا كشورهايي با عملكرد علمي        
شود كه بخـشي از اسـتنادها از كـشورهاي چـپ گرفتـه شـود و در ميـان                      داد كه اثر ماتيو سبب مي     

انـدكي از     البتـه اسـتنادهاي بـاز توزيـع شـده، تنهـا بخـش             . كشورهاي گروه راست باز توزيع گردد     
سـازي بـر      وشـت انـدك بـه نحـو سرن         شود، با اين حال، همين تعـداد        استنادهاي جهان را شامل مي    

كشورهاي برنده الزاماً بـه لحـاظ تعـداد انتـشارات         . گذارد  بسياري از كشورهاي دنياي چپ تأثير مي      
 .انتشار نيستند بزرگ نيستند و كشورهاي بازنده نيز الزاماً داراي تعداد كمي

ه و پايگاههاي اطالعاتي، دنياي علم در سلط        كشورهاي پيشرفته با در اختيار داشتن مجالت علمي       
چـون تعـداد مجـالت تحـت        . خود دارند و در پي تسلط بيش از پيش اطالعاتي بر جهـان هـستند              

. پوشش پايگاههاي اطالعاتي بسيار محدود است و از رشدي بسيار كنـد و بطئـي برخـوردار اسـت                  
بنابراين، افزايش سهم كشورهاي در حال توسعه موجب كاهش سهم كشورهاي توسعه يافته خواهد              

يافته و به ويژه آمريكا و انگليس اجازه بر هم خـوردن              پرسيد كه آيا كشورهاي توسعه    حال بايد   . شد
 دهند؟ نظم اطالعاتي به وجود آمده را مي

هـاي    ، قـدرت در بـاز توليـد سـاخت         )261: 1383گيدنز،  (يابي اجتماعي     براساس نظريه ساخت  
و ) منـابع تخصيـصي   (ادي  ها بر جهـان مـ       انسانشود، كه شامل سلطه       مسلط و از طريق آن ايجاد مي      



شود كه در بطن      وساطت خلق مي  / قدرت با روابط دگرگوني   . است) منابع اقتداري (جهان اجتماعي   
اين دو منبـع ممكـن اسـت بـه       . اند  هاي سلطه نهفته    دهنده ساخت   منابع تخصيصي و اقتداري تشكيل    

گيـري    داري در فاصـله   منابع اقت . هاي متفاوتي از جوامع به هم متصل شوند         طرق متفاوت و در شكل    
سـازي   مكاني و ايجـاد قـدرت گنجـايش ذخيـره    ـ  گيري زماني براي فاصله. اند زماني ـ مكاني دخيل 

سازي تميز قايل شويم كه متناظر است بـا دو            توانيم بين دو شكل از ذخيره       بنابراين، مي . اهميت دارد 
ذخيـره كـردن منـابع      : رتر است يكي از آنها كه آشكا    . شوند  هاي سلطه مي    نوع منبعي كه وارد ساخت    

تر از تغييـر فناورانـه        بسيار مهم » اضافي«سازي براي توليد      گنجايش ذخيره . مادي يا تخصيصي است   
تـر از ذخيـره كـردن منـابع           اما ذخيره كردن منابع تخصيـصي كـم اهميـت         . در ابزارهاي توليد است   

ز هر چيز، مستلزم حفظ و كنترل       ذخيره كردن منابع اقتداري، پيش ا     . اقتداري به عنوان يك كل است     
اي كـه از رهگـذر چـاپ ماشـيني و       مكـاني  ــ  گيري زمـاني    امروزه فاصله . اطالعات يا معرفت است   

 .پذير شده بسيار بيشتر از هر عصر ديگري است الكترونيكي امكان
 
 گيري نتيجه

ز نـوع    است و به عبارت ديگر مطالعات علم و علـم سـنجي ا             اي  رشته  بين    اي  رشتهعلم سنجي   
. هاي مختلف اسـت     مطالعات علم سنجي در سطح كالن نيازمند اجتماعي از پارادايم         . است  پارادايمي

 .ي را سنجيدانسانحوزه علوم  توان فعاليت علمي هاي حوزه علوم نمي بنابراين،با پارادايم
ايـه  هـاي نم    هاي پذيرفته شده توليد علم است كه براساس مقاله          ميزان انتشارات، يكي از شاخص    

در  اما نظام حاكم بر جريان مبادله اطالعات علمـي   .شود   سنجيده مي  ISIشده در پايگاههاي اطالعاتي     
ي اوالً مبتنـي بـر   انـسان حوزه علـوم    است كه الگوي ارتباط علمي ي نشان دهنده آن   انسانحوزه علوم   

ميت توليد مقاله بـه     بنابراين،شاخص ك . منابع متنوع و متكثر است و ثانياً عمدتاً متكي بر كتاب است           
ي بـه نمـايش   انـسان تواند تصويري تمام عيار از چگونگي توليـد علـم در عرصـه علـوم                تنهايي نمي 

 .بگذارد
هـاي   هـاي متفـاوت از منـابع زبـان     ي بـا نـسبت  انسانهاي مختلف حوزه علوم   زعم اينكه رشته    به

 80 مـورد بررسـي حـدود        يانـسان هـاي علـوم       اند، ولي مقاالت بسياري از رشته       خارجي بهره گرفته  
هـاي علـوم    رشته بنابراين، محتواي علمي. درصد متكي بر متون خارجي، به ويژه زبان انگليسي است  

نتيجـه  . انديـشمندان سـاير كـشورهاست       هاي  ي به ميزان بسيار زيادي متاثر از تفكرات و نظريه         انسان
 اسـته اسـت نقطـه اتكـاي      آنتوليد شده به هر دليلـي نتـو     حاصله حكايت از آن دارد كه دانش بومي       

در چنين وضعيتي ساختار نوشتاري ارتباط علمي،       . ي قرار گيرد  انساننويسندگان مقاالت حوزه علوم     
توانـد   ايـن مـسئله مـي   . دهـد  ساختار روشني از وضعيت هسته و نويسندگان پراستناد به دست نمـي   



و » هـسته هـا   «ان در بررسـي     عملكرد پايگاه اطالعاتي تازه تأسيس نمايـه نامـه اسـتنادي علـوم ايـر              
فعاليـت علمـي،    . را بامشكل مواجه سـازد    ... هاي علم سنجي مانند نرخ استناد، عامل تأثير و          شاخص

گيـري و سـنجش       انـدازه   سنجي مالك   در علم . فعاليتي عقالني است و وضعيتي پيچيده و دشوار دارد        
وان تنها با استفاده از يك معيار       ت  چند بعدي است و نمي      ولي بازده علمي  . است) مقاله(بازده مكتوب   

 .گيري كرد اندازه آن را به نحو مطلوبي
 استناد نـشده اسـت و   SSCIهاي مورد بررسي در   درصد از مقاله50نتايج نشان داد كه به حدود    

براين اساس، به تأكيد بر استناد      .حجم قابل توجهي از منابع مورد استناد نيز خود استنادي بوده است           
شود؛ زيرا تمـام      ها در پيشبرد علم نيز  انتقاد مي         ياري براي سنجش ميزان اثربخشي مقاله     به عنوان مع  

از سـوي ديگـر،     . گـردد   شود به صـورت اسـتناد مـنعكس نمـي           مي  اي كه از يك توليد علمي       استفاده
هايي دارد و افـزايش تعـداد اسـتناد الزامـاً بـا ارزش                 استناد به خودي خود نيز كاستي       سنجش ميزان 

هـاي غلـط در اسـتناد مثـل           عـالوه بـر ايـن، رواج رويـه        . يا پژوهشي واقعي آن ارتباط نـدارد        يعلم
هاي تحليل استنادي بيش از پـيش بـه           خوداستنادي و شبكه استنادي باعث شده است كه اعتبار داده         

 .خطر بيفتد
و ) IF(سنجي ماننـد عامـل تـأثير          هاي اساسي علم     همچنين نتايج پژوهش نشان داد كه شاخص      

ي طـوالني اسـت،     انـسان با توجه به اينكه نيمه عمر اسـتنادي در حـوزه علـوم              ) II(شاخص فوريت   
 .يي چنداني ندارندآكار

. ي مـورد بررسـي اسـت      انـسان پايگاههـاي اطالعـاتي علـوم         زبان انگليسي، زبان غالب در تمامي     
در نمايه شدن يـا نـشدن       دنيا، عاملي قوي      توان گفت زبان انگليسي به عنوان زبان علمي         بنابراين، مي 

از آنجـا كـه بـسياري از نويـسندگان و مؤلفـان      . آيـد  يك مجله در پايگاه اطالعاتي بـه حـساب مـي    
اين كـشورها بـه     كشورهاي جهان سوم با مشكل زبان انگليسي مواجه هستند و اغلب مجالت علمي            

انـدك    ز داليل حـضور   تواند يكي ا    شود، لذا مشكل زباني مي      هاي ملي و غير انگليسي منتشر مي        زبان
 .مجالت و به تبع آن مقاالت كشورهاي جهان سوم در عرصه پايگاههاي اطالعاتي بين المللي باشد

ولـي چـون حـضور مجـالت        . كشورهاي توسعه يافته، علم جهاني را نيز در سلطه خـود دارنـد            
عاتي مورد بررسـي   اي مانند فرانسه،آلمان،كانادا و ژاپن نيز در پايگاههاي اطال          كشورهاي توسعه يافته  

توان نمايه شدن مجالت كشورها در اين پايگاهها را دليـل             اندك است، پس نمي     SSCIو به ويژه در     
ديگـر و     هـر كـشور در توليـدات علمـي          نست، بلكه ميزان اثربخشي توليدات علمي     اتوسعه يافتگي د  

دسـت    هـاي جديـد بـه      هاي نو كه بتواند در پيشبرد علم راهگشا باشد و در خلق ايـده               انديشه  عرضه
 .محققان ديگر مؤثر افتد نيز اهميت خاصي دارد



به طور خالصه، با توجه به يافته هـا و نتـايج ايـن پـژوهش و مطالعـه نـدرهوف و همكـارانش                     
(Nederhof, et al,2005)هاي علوم اجتمـاعي در انگلـستان    سنجي عملكرد پژوهش  در تحليل كتاب

 :ي را به صورت زير برشمردانسان علوم حوزه هاي علمي توان ماهيت فعاليت مي
  نيـست،  33ي همانند حـوزه علـوم متجـانس       انسانو پژوهشي در حوزه علوم        هاي علمي   فعاليتــ  

ي نيز رفتـار اسـتنادي رشـته هـا بـا يكـديگر              انساندرون حوزه علوم    .  است 34بلكه ماهيتاً نامتجانس  
 .متفاوت است

كه جبهـه تحقيـق بخـش زيـادي از علـوم              اليجبهه تحقيق حوزه علوم بين المللي است،در ح       ــ  
الملـل    در سـطح بـين      عمده مخاطبين حوزه علوم،به ويژه علوم پايه، جامعه علمـي         . ي ملي است  انسان

ي جمعيت وابسته،فرهنگ وابـسته و      انسانهاي پژوهشي حوزه علوم       است، امابخش زيادي از فعاليت    
ي در يك كشور ممكن است      انساناي علوم   ه  بنابراين، نتايج حاصله از پژوهش    . سياست وابسته است  

 .هميشه براي محققين ديگر كشورها مفيد نباشد

 .ي سنتاً كتاب مدار هستندانسانهاي علوم  رشتهــ 

كننـد، ولـي دانـشمندان حـوزه           خطاب مي   كه دانشمندان حوزه علوم به جامعه علمي        در حالي ــ  
نيز مطلب بنويـسند و       راي جامعه غير علمي   ي بايد عموم جامعه را مخاطب قرار دهند و ب         انسانعلوم  

 .منتشر كنند

كند ) نظريه( از نظر رشد و تحول نظري      35ي در مقايسه با علوم سخت     انسانبه طور كلي، علوم     ــ  
 .شود اين كندي حركت در رفتار استنادي متجلي مي. است

 36ويكرد فرد محوري  ر  تر و كمتر كمي     هاي نرم   ي به ويژه در اكثر زمينه     انسانهاي علوم     در رشته ــ  
در مقابل در حوزه علوم بسياري از تحقيقات در قالـب كـار گروهـي               . بر اجراي تحقيق حاكم است    

شـود    دانشمندان حوزه علوم موجـب مـي  37بنابراين، احتماال رويكرد گروه مداري. پذيرد  صورت مي 
ي بيشتر  انسانعلوم  و انتشاراتي آنان به طور چشم گيري از همتايان خود در حوزه               كه توليدات علمي  

 .باشد

 و  40، ميـان مـدت    39توان بـه كوتـاه مـدت         را مي  38هاي مختلف علمي،پنجره استنادي     در حوزه ــ  
ي، بر خالف حوزه علوم، با توجه به طوالني بـودن           انساندر حوزه علوم    .  تقسيم كرد  41طوالني مدت 

 .نيمه عمر و تاخير در بروز رفتا استنادي، پنجره استنادي طوالني مدت است

                                                 
33 . Homogeneous 
34 . Heterogeneous 
35.Hard Science 
۴. ُSingle Scholar 
37 . Team oriented 
38 . Citation windows 



ها با يكديگر متفاوت است مقايسه آنها براساس يك شاخص يكسان صـحيح               چون ماهيت رشته  
ساخته شـده   » مواد و مصالح  «اگر جهان اجتماعي از جنس جهان طبيعي باشد، يعني از همان            . نيست

 توان در مطالعه جامعه نيز به كار        مورد استفاده در مطالعه طبيعت را مي        هاي علمي   باشد، آن گاه روش   
هـاي سـاده تـر و قابـل           محقق علوم طبيعي و فيزيكـي بـا موجوديـت         .كه چنين نيست    برد، در حالي  

ي و  انـسان هـاي     ي و اجتمـاعي بـا پديـده       انـسان تري سروكار دارد، درحالي كه تحليلگـر علـوم            مهار
ي و اجتمـاعي رويكردهـاي اساسـي و     انـسان علوم  . اجتماعي پويا،متغير،متنوع و پيچيده مواجه است     

كننـد و زنـدگي       انديشند، رفتار مـي     كند كه افراد آن جامعه برمبناي آن مي         اي جامعه را فراهم مي     پايه
كـار    ي بايستي با توجه به ماهيت آن طراحي و بـه          انسانهاي علوم     معيار قضاوت براي رشته   . كنند  مي

باشـد،  سنجي بايد قابليت سنجش كميت و كيفيت را داشـته   ها و معيارهاي علم    شاخص. گرفته شود 
 :اما بنا به قول شيخ بهايي. هاي تركيبي باشد بايد از نوع شاخص بنابراين، سنجش پيشرفت علمي

 
 اصل نه حالـــيفيتي حــه از او ك        نــسر به سر قيل است و قال علم رسمي

 : بايد پرسيد به معرفت علمي شناسي در تحويل فعاليت علمي  لذا در پايان بر مبناي اصول معرفت
 كجاست آن حكمت گم شده در معرفت؟ــ 

  و

 كجاست آن معرفت گم شده در اطالعات؟ــ 
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 علوم انساني در ايران ارزيابي نظري روائي معرفت علمي
 
 ∗دكتر محمد تقي ايمان

 
 چكيده

ي و طبيعي به عنوان واقعيات مورد مطالعـه، هـدف           انسانها و رويدادهاي      كسب معرفت از پديده   
تاريخ تحليل وقايع، بيانگر چگـونگي تغييـر در اظهـار نظرهـاي             .  است  انديشمندآن  بررسي عالمان و  

هـدف  . اسـت  و نهايتـاً علمـي     متكي بر حدس و گمان تا به مباحث صرفاً فلـسفي، پـارادايمي          صرفاً
ها و تحليل عالمان، توضيح دقيق واقعيت و دستيابي بـه چگـونگي تغييـر و تحـوالت                    ارزيابي  تمامي

 ها دارد كه    دقت در توضيح، بستگي به ميزان انطباق استنتاج نظري با واقعيت پديده           . دروني آن است  
به عبارت ديگر، روائي عبـارت از ايـن         . شود   ياد مي  1تحت عنوان روائي    از اين امر در مباحث علمي     

 . را توضيح دهد پردازد كه در نظر دارد آن به توضيح واقعيتي مي است كه تا چه حد معرفت علمي
 كـه   2ادايماست بـا پـار    ...) و  پارادايمي  فلسفي،(ها    كه متمايز از ديگر معرفت      هويت معرفت علمي  

 تعريـف   4 و معرفـت شناسـي     3زير بناي فلسفي معرفت را در دو قسمت بسيار مهم هـستي شناسـي             
 5پارادايم مجموعـه گفتارهـاي منطقـي اسـت كـه در ارتبـاط بـين ذهنـي                 . گردد  نمايد، تعيين مي    مي

 عنوان  پارادايم به . آيد  شود و هدايتگر نظري تحقيقات به شمار مي         انديشمندان پذيرفته مي    اجتماعات
انديـشمند در   هاي علم بـه ترسـيم مـسير حركـت     الگوي منطقي در تحقيقات ضمن بيان پيش فرض       

 . پردازد مناسب در طول تحقيق مي هاي علمي كارگيري روش  چگونگي عبور از مسير پژوهش و به
هـاي   بـه بررسـي معرفـت      اين مقاله سعي دارد تا پس از توضيحاتي پيرامون علم و معرفت علمي            

) 8 و انتقـادي   7، تفـسيري  6اثبـات گرايـي   (هـاي غالـب       ي كه متأثر از پـارادايم     انسانمسلط علوم    علمي
ي در ايران و چگونگي انطباق      انسانمسلط علوم     از طرف ديگر بررسي معرفت علمي     . هستند، بپردازد 

م از آنجايي كه بـا معرفـت علمي،نظـا        . آن با واقعيت اجتماعي، مورد ارزيابي اين مطالعه خواهد بود         
نمايد كه تنگناهاي موجـود در جامعـه بـه خـصوص در قـسمت                   اجتماعي از مسير خاصي عبور مي     

آيند، لذا بحث پيرامون معـضالت پـژوهش در ايـران نيـز                 شمار مي     پژوهش به عنوان موانع اصلي به     
 . گيرد مدنظر اين مقاله قرار مي

                                                 
  دانشيار بخش علوم اجتماعي دانشگاه شيراز .∗

 



 .رايي، پارادايم تفسيريعلوم انساني، پارادايم، نظريه روائي، اثبات گ: واژگان كليدي



 مقدمه
اسـتفاده كننـد، نـزد        هـاي علمـي     ها در جهان از شيوه      قبل از اينكه دانشمندان براي بررسي پديده      

عرضه و گسترش نظريات    . عالمان صرفاً مباحث فلسفي مبناي ارزيابي و تحليل رويدادها بوده است          
. فـت در جهـان شـده اسـت        هـاي كـسب معر      منجر به تحويل عميق در شيوه نگـرش و روش           علمي
هـا   كمك مؤثري به رواج تمدن جديد و استفاده هر چه بيشتر از توانمندي  گيري نظريات علمي    شكل

دقيـق، مـنظم و منطقـي از دنيـاي اجتمـاعي باعـث                مطالعـات علمـي   . ها نمـود    انسانو استعدادهاي   
 تحقيقـات   بـر ايـن اسـاس، بـستر       . گيري معرفت جديد و ارزشمند از روابـط اجتمـاعي شـد             شكل
كـه در     هويـت تحقيقـات علمـي     . اي مطمئن براي خلق معرفت در دنياي جديـد گرديـد            زمينه  علمي

كـه بـر      هاي منطقي جهت جواب به سؤاالت هستند بر اساس نظريه علمـي             حقيقت مجموعه فعاليت  
 . شود گردد، تعيين مي بندي مي مبناي پارادايم خاصي هدايت و سازمان

هايي است كه در توليد معرفـت   سازد، مسير و روش متمايز مي ير علميرا از غ   آنچه معرفت علمي  
ي مشمول تغييراتـي در طـول تـاريخ         انسانهاي كسب معرفت در علوم        روش. شوند  به كار گرفته مي   

خـصوص دقـت در       هـا و بـه      اند كه درك عميق آنهـا بـدون رجـوع بـه نظريـه               ي گرديده انسانعلوم  
سه عنـصر پـارادايم،    در هر معرفت علمي. ي مقدور نيستنساناگيري و گسترش پارادايم علوم       شكل

 .تئوري و روش وجود دارند كه ارزيابي هويت روائي و پايايي آن بر اساس همين عنصر است
هاي مختلف سعي در تحليـل و ارزيـابي           ي تحت پارادايم  انساندر سي سال گذشته معرفت علوم       

ي سـادگي  انسانباره، علوم  در اين. ختلف داشته استهاي م ها بر اساس نظريه   از پديده   نظري و علمي  
هـاي موجـود در كـنش     هـا و پيچيـدگي   ديرين خويش را از دست داده اسـت و بـراي درك پديـده    

ميـزان اعتبـار و     . كوشـد     ها مـي    ها براي توصيف، اكتشاف و يا تبيين صحيح از پديده           انساناجتماعي  
اي باشـد كـه متـأثر از اصـول پـارادايم و        تئـوري تواند بيانگر روائـي  ها مي صحت شناخت از پديده  

 .اند هاي تحقيقي است، و در كسب آن شناخت به كارگرفته شده روش
انديشمندان از نظريه كه بر اساس اصول پذيرفته شده در پارادايم خويش بيـان متفـاوت                  تعاريف

اي درك جهان به     است كه محقق بر     توان يك چارچوب نظري منطقي دان       اجماالً نظريه را مي   . است
هـاي آن عرضـه       در نظريه، نگرش به هستي و چگونگي آشـكار نمـودن پيچيـدگي            . گيرد  خدمت مي 

آوري و تحليل اطالعات به كار        هايي وجود دارند كه براي جمع       در هر نظريه، ابزار يا روش     . شود  مي
 . نامند هاي تحقيق مي شوند و آنها را اصطالحاً روش گرفته مي

وي منطقي است كه در آن اصول نظري هدايت تحقيقات بر اساس نظريه علمـي       پارادايم يك الگ  
كـارگيري   گـر در عبـور از مـسير و بـه     ها در تحقيقـات نقـش هـدايت       هرچند نظريه . شود  عرضه مي 



هاي مناسب در طول تحقيق را دارند، هويت نظريـه، مـسير حركـت و چگـونگي اسـتفاده از                      روش
 . گردد  بر تحقيق تعيين ميابزارهاي تحقيق با پارادايم حاكم

 مـيالدي  70 و 60هـاي   انديـشمندان در دهـه   دسـت   بـه ي كـه    انـسان هاي غالب در علـوم        پارادايم
 :اند از اند، عبارت پذيرفته

 . پارادايم اثبات گرايي. 1
 .پارادايم تفسيري. 2
 .پارادايم انتقادي. 3

كـشور مـا      رند ولي جامعه علمـي     اهميت بسزايي دا    ها در توليد و گسترش معرفت علمي        پارادايم
اين امر باعـث عـدم آشـنايي نظـري و     . صورت جدي و مؤثر به بحث پيرامون آنها نپرداخته است       به

ها و گزينش پارادايم متناسب با مقتضيات نظري و عيني جامعه منجر به               با پارادايم   عملي مراكز علمي  
. در جامعه شده است     معرفت علمي جهت توليد و گسترش       برخورد قالبي در طراحي مطالعات علمي     

 . در كشور انجاميده است ي و عدم توانمندي علم و معرفت علميانساناين آفت به ركود علوم 
ي انـسان  و نهايتـاً جامعـه       انـسان ي و تغييرات هدفمند در آن در جهت تعـالي           انسانورود به واقعيت    

بر ورود به   ) 1نمودار شماره   ( معرفتي   در سلسله مراتب    هاي علمي   نظريه. است  هاي علمي   موردنظر نظريه 
بـه عنـوان    ) پـارادايمي (هـا و اعتقـاد فلـسفي          سـازي معتبـر و متكـي بـر ارزش           واقعيت از طريق الگـو    

انـد، سـعي      تعريـف شـده   ... ، ماهيت علم و   انسانهاي علم كه در آن ماهيت واقعيت، ماهيت           فرض  پيش
 نيازمند تعمق جدي است كه تا چه حـد آنچـه در             ي در ايران  انساناز اين لحاظ نيز معرفت علوم       . دارند

گـردد، اوالً     گـذاران عرضـه و تبليـغ مـي          انديشمندان، محققين و يا خط مـشي        دست    و يا به    مراكز علمي 
سازي معتبر به واقعيت ايران جهت تغييرات         روشني دارد و ثانياً از طريق الگو        پشتوانه فلسفي و پارادايمي   

 . شود هم با حفظ ثبات نظم و تعادل انجام مي ي جامعه و آنهدفمند در جهت تعالي اجتماع
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
هـاي اثبـاتي، تفـسيري و انتقـادي، بـه بررسـي              اين مقاله ضمن معرفي و مقايسه اجمالي پارادايم       

و ارزيابي روائـي آنهـا بـا          هاي غالب در مراكز علمي      پارادايم. پردازد  در آنها مي    ماهيت معرفت علمي  
در   هاي تحقيقات به عنوان بـستر توليـد و گـسترش معرفـت علمـي                اي و محدوديت  توجه به تنگناه  

ي انـسان به عبارت ديگر در اين مقاله ارزيابي معرفت علـوم           . ايران نيز هدف اين بررسي خواهد بود      
 .شود خصوص علوم اجتماعي در ايران ارزيابي نظري مي به

 
 هاي علوم انساني پارادايم

توانـد بـه فهـم     ها، مرور اجمالي آنها مي در پارادايم هيت معرفت علمي قبل از بررسي و مقايسه ما     
هـاي اثبـاتي، تفـسيري و انتقـادي           در اين قسمت به اختـصار بـه شـرح پـارادايم           . شان بينجامد   دقيق
 .پردازيم مي

 
 پارادايم اثباتي

گيري كـار   حضوري فعال دارد، مدعي بـه       پارادايم اثباتي كه به صورت گسترده در تحقيقات علمي        
هـاي متفـاوتي از جملـه       گرايي كه داراي شـاخه      اثبات. ي است انسانهاي علوم طبيعي در علوم        روش
 است، تاريخ طوالني در فلسفه علم و در ميان          11 و رفتارگرايي  10، طبيعت گرايي  9گرايي منطقي   تجربه

 .محققين دارد
دسـت اگوسـت      ت كـه بـه     اس 19ي متعلق به تفكر فلسفي ابتداي قرن        انسانگرايي در علوم      اثبات
ــت ــ1857 (12كن ــه) 1798ـ ــد و پاي ــذاري گردي ــايم   گ ــل دوركه ــد امي ــري مانن ــشمندان ديگ  13اندي

هاي علوم    كارگيري نگرش و روش     در اين رويكرد با به    . آن را بسط و گسترش دادند     ) 1858ـ1917(
 .دگـرد    مـي  14هـاي كمـي     ي بـر اسـاس روش     انـسان طبيعي اقدام به طراحي و انجام تحقيقات علـوم          

(Boaily, 1982;wells,1978) 
بـر  . وجود دارد كه آن منطق علوم طبيعـي اسـت           اثبات گرايان معتقدند كه صرفاً يك منطق علمي       

. گـردد   ي و موضـوعات آن برمـي      انساني به جواني علوم     انساناين اساس، تفاوت علوم طبيعي علوم       
اسـت كـه در صـدد تركيـب منطـق      اي از روشي  مجموعه سازمان يافته «ي اثباتي به منزله     انسانعلوم  

قياس با مشاهدات تجربي دقيق از رفتار فردي جهت كشف و تأييـد قـوانين علـي احتمـالي بـراي                      
 (Neuman,1991).»باشد  ميانساناز رفتار  بيني الگوهاي عمومي پيش

 
 پارادايم تفسيري



اني مـاكس   ي به نحوي مربوط به مباحث نظري جامعه شناس آلمـ          انسانپارادايم تفسيري درعلوم    
 در  19ي و علوم طبيعي و مطالعـه كـنش اجتمـاعي          انساناست كه به تمايز علوم      ) 1864ـ1920 (18وبر

بـه  ) هدف( يا متمايل به مقصود      20و ضمن تأكيد بر كنش اجتماعي با معنا       . ي معتقد است  انسانعلوم  
 كــه انعكــاس دهنــده چگــونگي نگــرش مــردم در خلــق معنــا و داليــل و 21بررســي مفهــوم تفهــم

 . پردازد هاي آنها است، مي انگيزش
 ظهـور نمـود و در       19علوم اجتماعي تفسيري مربوط به هرمونتيك يا  تئوري معنا كـه در قـرن                

يـك  «اين رويكرد به صـورت خالصـه        . شناسي گسترش يافت    هاي فلسفي، هنر، مذهب، زبان      زمينه
زئي رفتار مـردم در شـرايط       تحليل سيستماتيك از كنش اجتماعي با معنا از طريق مشاهده مستقيم ج           

طبيعي جهت فهم و تفسير اينكه چگونـه مـردم دنيـاي اجتمـاعي خودشـان را خلـق و بـه آن معنـا                
 (Ref.no.17:46).»باشد بخشند، مي مي

پارادايم تفسيري به نحوي سعي در مطالعه اين امر دارد كه چگونه مردم عادي زنـدگي روزمـره                   
پردازند؟ بـراي دسـتيابي    به انجام موارد مختلف از زندگي مينمايند؟ و چگونه  خودشان را دنبال مي  

ي اسـت، اقـدام     انـسان  كـه خـاص علـوم        23به اين امر به طراحي تحقيقات بر اساس رويكرد كيفـي          
 اصول اساسي رويكرد كيفي كـه در تحقيقـات تفـسيري در نظـر گرفتـه      (Narshall, 1992).گردد مي
 .، تفهم و زندگي روزمره استوار استشوند بر محوريت مفاهيم، ارتباط، تفسير مي

 
 پارادايم انتقادي

پارادايم انتقادي به عنوان اساس رويكردهايي مانند ماترياليسم ديالكتيك، تحليل طبقاتي، ساخت            
.  دارد 26 و تفريـدي   25گرايي، علوم اجتماعي رئاليستي و تحليل فمينيستي سعي در تركيب قوانين عام           

انديـشمندان    و) 1856ــ 1939(، زيگموند فرويـد     )1818ـ1883(ماركس  اين پارادايم به عقايد كارل      
 . شود ديگري مربوط مي

. كنـد   رويكرد انتقادي معتقد است كه علوم اجتماعي يك فرآيند انتقادي را در تحقيقات دنبال مي              
در . هاي واقعي دنياي مـادي دسـت يابـد          رود تا بتواند به ساخت      اين فرآيند از سطح ظاهر فراتر مي      

بهتـر بـراي خـويش ترغيـب        ) جهـاني (ها در سـاختن دنيـاي         ن مسير، مردم براي تفسير وضعيت     اي
انتقادگرايان به دنبال نقد و بررسي واقعيت براي تحول اساسي در آن با توسل به مفـاهيم                 . گردند  مي

 .فلسفي از قبيل آزادي، حقيقت، برابري و  عدالت هستند
انتقادي تبيين نظم اجتماعي بـه طريقـي اسـت كـه            هدف علوم اجتماعي    «في معتقد است كه     .بي

انديـشمندان در      جهت تحقق اين امر نقـش      (fay,1978) 27». بتوان آن را به وضع ديگري منتقل نمود       
 . بسيار حائز اهميت است28هاي اجتماعي و تحليل آنها به عنوان آگاهي كاذب تمركز بر بحران



و   ي، الزم است تا به ماهيت معرفت علمـي        انسان هاي غالب در علوم     پس از مرور اجمالي پارادايم    
كـه بـر اسـاس     هـاي معرفـت علمـي       آشـنايي بـا خصيـصه     . چگونگي توليد آن در آنها پرداخته شود      

تـر ماهيـت علـم و هـدف تحقيقـاتي             تواند بـه درك عميـق       يابند مي   ها ايجاد و گسترش مي      پارادايم
 . در آنها بينجامد علمي
 

 ها و معرفت علمي پارادايم
هاي علوم طبيعي به عنـوان ابزارهـاي    از غير علمي به روش گرايي در تفكيك معرفت علمي  ثباتا

ها، مذهب و تجربيات فـردي كـه بـه طـرق غيـر                ها، افسانه   داستان. دارد  اعتقاد    كسب معرفت علمي    
 29اين موارد كه در حقيقت اجزاء اصلي شعور عاميانـه         . شوند، علمي نيستند    كسب و عرضه مي     علمي

بنـابراين، آنچـه درمعرفـت      .دهنـد، نـامنظم، غيـر منطقـي و مملـو از تعـصب هـستند                 ا تشكيل مي  ر
كه    معرفت علمي  (zuriff,1785).30مبتني بر مشاهده است     علميمحوريت دارد، استفاده از متدهاي        علمي

اس ها بر اسـ     پديده  شود، سعي در تبيين علمي      حاصل مي   هاي علمي   به صورت قياس و با استفاده ازروش      
  .قوانين جهاني دارد

ابزاري جهت مطالعه و شناسايي وقـايع اجتمـاعي از طريـق               تحقيقات علمي   از نظر اثبات گرايي،   
تـوان قـوانين علـي عـام را كـشف، تبيـين و                از طريق تحقيقات، مي   . ارتباط دروني آن وقايع هستند    

بيني رويـدادها را      ترل و پيش  معرفت از وقايع و قوانين اجتماعي مربوط به آنها اجازه كن          . عرضه كرد 
بيني آنهـا فـراهم       ها در جهان، كنترل و پيش       بر اين اساس، چگونگي كاركرد پديده     . دهد  به محقق مي  

شود و طريق رفـع معـضالت عرضـه           ها و ابهامات روشن مي      باره هرچند  پيچيدگي     در اين . گردد  مي
 . شوند  مي نيز ارزيابي و بررسي علمي گردد، نظريات علمي مي

تفسير گرايان معتقدند كه علم به معناي اثباتي قادر به توضيح اساس و بنيـان زنـدگي اجتمـاعي                   
آنچه اهميت دارد، درك زندگي روزانه مردم عادي است كه بر اساس شعور عاميانـه  . ها نيست   انسان

 در شعور عاميانه، سيستم معاني وجود دارد كـه كـنش متقابـل اجتمـاعي مـردم را                 . گردد  هدايت مي 
 . تواند مبناي شناخت از جامعه و زندگي اجتماعي قرار گيرد لذا، شعور عاميانه مي. كند هدايت مي

 است كه به دنبال كشف بيان سمبليك يا توصـيف           31پارادايم تفسيري متكي بر رويكرد استقرايي     
. امندن   مي 32را تئوري بنيادي  ) نمايد  كه محقق مشاهده مي   (تعميم از موارد خاص     . موارد خاص است  

 . تئوري بنيادي ريشه در موارد خاص زندگي اجتماعي دارد
هدف تحقيقـات درك يـا      .  تحقيقات اجتماعي ارزش ابزاري مستقيم ندارند       در رويكرد تفسيري،  

باره   دهند، در اين    فهم زندگي اجتماعي و كشف معناي اجتماعي است كه مردم به زندگي خويش مي             
دسـتيابي بـه ايـن      . شود  هاي اجتماعي كنش او نيز روشن مي        نهگر، زمي   ضمن دستيابي به داليل كنش    



بنـابراين، محـور تحقيقـات      . هدف نيازمند مطالعه جهان اجتماعي از نقطه نظر مـردم خواهنـد بـود             
هـاي آنهـا الـصاق        به جاي رفتارهاي خارجي و قابل مشاهده، معناي ذهني مردم كه بـه كـنش                علمي

عي با معنا كه دستيابي به سيستم معـاني مـورد اتفـاق نظـر               هاي اجتما   در مطالعه كنش  . گرديده است 
 . توان به فهم و تفسير مردم از دنياي اجتماعي دست يافت گردد، مي مردم دنبال مي

پندارد كـه در تحـت آن مـردم بـر ضـد               پارادايم انتقادي شعور عاميانه را نوعي آگاهي كاذب مي        
شعور عاميانه بر ظـاهر     . نمايند   است، عمل مي   منافع واقعي خودشĤنكه در واقعيت عيني تعريف شده       

واقعيت كه مصنوعي و فريب گونه است تكيه دارد، در حالي كه واقعيـت در پـشت ايـن وضـعيت                     
به هرحال هر چند شعور عاميانه و عقايد ذهني مملـو از فريـب و افـسانه هـستند                   . پنهان شده است  

مـشاهده مـستقيم    . شـوند   قـين مطالعـه مـي     دسـت محق    نماينـد، بـه     ها را  تعيين مي      انسانچون رفتار   
در . گردد كه چـه چيـزي بايـد مـشاهده شـود             ريزي شده نيز كافي نيست، چون مشخص نمي         برنامه

ديدگاه انتقادي، معرفتي كه بتواند با استفاده از تئوري از سطح ظاهر به عمق رجوع نمايـد، معرفتـي                   
 . است علمي

 طبيعت فعـال و انتقـادي تئـوري كـه تحقيـق را              دست  هدف تحقيقات از نظر رويكرد انتقادي به      
هـاي    تحقيق انتقادي باعث توانمندي محققـين در رجـوع بـه اليـه            . گردد  نمايد، تعيين مي    هدايت مي 

موارد كاذب در تحليل واقعيت     زيرين سطح ظاهري جهت آشكار نمودن روابط واقعي و دور نمودن            
يابي بـه آن بـر اسـاس تغييـرات            ه و طريق دست   در اين تحليل، چگونگي جهان اجتماعي آيند      . گردد  مي

هاي ضـعيف     انسانهاي پنهان جهت قدرتمندي مردم، به خصوص          درباره راستا، ساخت  . شود  عرضه مي 
  .شود در تغيير دنياي اجتماعي آشكار مي

گران در زمينه     گران سعي در مطالعه رفتار كنش       رويكرد انتقادي ضمن انتقاد به معاني ذهني كنش       
بر اين اساس، تفسير به تنهايي كافي نيست چون بايد در نظـر داشـت كـه                .  و تاريخي دارد   اجتماعي

در اين ديدگاه   . گيرد  دنياي اجتماعي به صورت سمبليك در وضعيت مادي غالب بر جامعه شكل مي            
به علت در نظـر نگـرفتن       » گرايي  اثبات«به علت انفعال، ذهني و نسبي بودن و         » رويكرد تفسيري «از  

 در تغييـر وضـعيت موجـود بـراي          انـسان ت، توجيه وضع موجود و عدم در نظرگيري نقـش           تحوال
هدف تحقيق در اين ديدگاه نه تنها توصيف واقعيـت، بلكـه            . شود  رسيدن به وضع مطلوب انتقاد مي     

در   پـس از آشـنايي بـا تعريـف علـم و معرفـت علمـي               . نقد و بررسي آن جهت انتقال بنيادي است       
خصوص معرفت علـوم      و به   توان به ارزيابي هويت معرفت علمي       ي مي انسانلوم  هاي غالب ع    پارادايم

 . ها پرداخت اجتماعي در ايران با توجه به اظهارات پارادايم
 
 



 
 علوم اجتماعي در ايران  معرفت علمي

از نظـام اجتمـاعي       ي براي كسب معرفـت علمـي      انساناي از علوم      علوم اجتماعي به عنوان شاخه    
هـا يـا       بـر مبنـاي تئـوري      انـسان وم اجتماعي در تحليل و ارزيابي جامعه شناسي از          عل. كند  سعي مي 

ماهيت و هويـت    . پردازد  مي  هاي رايج هستند به تحقيق و پژوهش علمي         نظريات كه متأثر از پارادايم    
 . تواند جدا از بستر و زمينه شكل گيري آن، يعني پارادايم باشد معرفت علوم اجتماعي نمي

تاريخ تـرويج  . در ايران مسير پر فراز و نشيبي را دنبال نموده است  معرفت علمي  توليد وگسترش 
. شـود   در اين كشور داللت بر يك رونق اوليه دارد كه حتي به قبل از اسالم مربوط مي                  معرفت علمي 

توان اشاره نمود كه      در ايران مي    مثالً به تأسيس دانشگاه جندي شاپور به عنوان سرآغاز نهضت علمي          
گردد و تا اواخر قرن سوم هجري فعاليـت داشـته             يس آن به حدود يك قرن پيش از اسالم برمي         تأس

المللي داشـته اسـت و عـالوه بـر       اين مركز، در دوران فعاليت خود وجهه بين       ) 1351صديق،  .(است
هـاي    ها در زمينه    انديشه  و برخورد   كشورهاي متمدن آن زمان محل فعاليت علمي        گردآوري آثار علمي  

از طريـق آن مركـز علـم و فلـسفه يونـان در              . ، فلسفه و الهيات اقوام و ملل مختلف بوده است         علم
هاي هشتم و نهم مـيالدي بـه مـسلمانان منتقـل گرديـد و نهايتـاً بـر اسـاس فرهنـگ و تمـدن                            قرن

 ).1350راسخ، .(ها بعد به مغرب زمين نيز وارد گرديد قرن اسالمي
ها را فـراهم سـاخت        ت ايجاد و گسترش تعامالت تمدن     ظهور و گسترش اسالم در ايران موجبا      

از   فرهنگ و تمدن اسالمي   . در اين خطه تقويت گرديد      كه در نتيجه آن نشر و گسترش معرفت علمي        
هـر نظـر بـر تمـدن اروپـايي       قرن دوم تا قرن هفتم هجري در اوج شكوه و عظمت قرار داشـت از 

اوضاع اجتماعي اقتصادي و سياسي باعث ركـود  متأسفانه حمله مغول و مجموعه     . دانست  برتري مي 
نيـز رو بـه كاسـتي و ضـعف            فرهنگي در جهان اسالم و در ايران گرديد كه بالطبع آن معرفت علمي            

 ).1355؛ فيوضات، 1356تهرانيان، (.نهاد
داد   خاست و آن را به صورت فعال و پويـا توضـيح مـي               كه از زمينه اجتماعي برمي      معرفت علمي 

تحت فشار فكـري جهـان صـنعتي غـرب بـه              مراكز علمي . قدرتي گرديد   ستگي و بي  دچار نوعي واب  
در مسير جديد، ميراث فرهنگي گذشته شامل دين، حكمـت و           . سبك جديد توليد معرفت پرداختند    

اخالق رنگ باختند و از آن مراكز صرفاً انتظار پرورش متخصـصان فنـون مختلـف در سـطح عـالي         
را در دوره     دست حاكمان سياسـي كـه اوج آن         ت اوضاع جديد به   تقوي) 1350راسخ،  . (وجود داشت 

كه نتيجه امر وابستگي    . هاي تاريخي غرب انجام گرفت      قاجار شاهد هستيم، بدون توجه به ضرورت      
و تبعيت قالبي از سنت پارادايم اثباتي است كه وجه خاص پارادايم پس از رنسانس در غـرب                    علمي

 اسـت بـا    تـوان  در بستر و شيوه كسب معرفت در ايران نيـز مـي  هرچند  دگرگوني   . رود  به شمار مي  



ناپذير باشد، قبول سلطه يك جانبـه         هاي سنتي غرب اجتناب     توجه به تجديد نظر اساسي در پارادايم      
 . در ايران شد فكري باعث انفعال در توليد و ترويج معرفت علمي

 گرديـد كـه توسـعه معرفـت در علـوم          در ايران متأثر از پارادايم اثبـاتي        بستر توليد معرفت علمي   
عنوان امري خارج از      واقعيت اجتماعي ايران در اين پارادايم به      . اجتماعي نيز از اين امر مستثنا نيست      

كه كامالً عيني و نظام يافته است و با قـوانين طبيعـي غيـر قابـل تغييـر اداره و                     انسانشعور و آگاهي    
يابنـد و شـناخت از         علل خارجي اصـالت مـي      انسانتار  كه در ارزيابي رف     از آنجايي . شود  بررسي مي 

 در مطالعـات    انـسان پذير است، لذا تمركز بر مدل مكـانيكي از             بر اساس مشاهده رفتار امكان     انسان
هـا    انـسان در اين الگو، تحليل و ارزيـابي رفتـار اجتمـاعي            . علوم اجتماعي ايران مسلط گرديد      علمي

در تحليل رفتار اجتماعي    . گردد  اص قرار دارند، تعيين مي    تحت نيروهاي اجتماعي كه خارج از اشخ      
گـردد، هـويتي غيـر        ها، اختيار و اراده آزاد جايگاهي ندارد و هر آنچه بر اين اساس عرضه مي                انسان
 . دارد علمي

 اثباتي در غرب كه پس از رنسانس در يك فرآيند زماني بـه عنـوان                 كارگيري پارادايم   تدوين و به  
ي قرار گرفت، متناسب با مقتضيات   انساندر علوم طبيعي و سپس در علوم          فت علمي بستر ترويج معر  

ها و    تئوري. اجتماعي، اقتصادي و سياسي آن كشورها بود و به همين علت از آن حمايت جدي شد               
بـر  . از ساختار اجتماعي آن جوامع پرداختنـد        هاي متأثر از اين پارادايم به عرضه معرفت علمي          روش

هاي اجرائي جهت شناسايي و حل مشكالت اجتمـاعي در            و دستگاه   رفت، مراكز علمي  اساس اين مع  
بنابراين، معرفت علوم اجتماعي اثباتي در يـك بـستر          . يك ارتباط هماهنگ مشغول به فعاليت شدند      

 . آرام و بدون هر گونه تنش و تناقض در خدمت ساختار نظام اجتماعي غرب گسترش يافت
اي در حال توسعه با ورود به تقسيم كار جهاني و عـدم توانمنـدي الزم                ايران مانند ديگر كشوره   

خصوص كشورهاي توسـعه يافتـه مجبـور بـه قبـول              در ارتباط متقابل بين خود و سيستم جهاني به        
مراكـز   . ابعاد از جمله دانش نظري گرديـد  وضعيتي انفعالي و ورود به يك رابطه يك طرفه در تمامي          

هـاي    نظام اجتماعي را بدون توجه به پيش فـرض و حتـي دسـتورالعمل             سعي نمودند ساختار      علمي
خـصوص   معرفتي كه آن مراكز در مـوارد مختلـف بـه        . دانش نظري وارداتي تحليل و ارزيابي نمايند      

و   فاصـله بـين مراكـز علمـي       . ي منتشر نمودند توان توضيح واقعيات اجتماعي را نداشـت         انسانعلوم  
شـمار     منبع و اسـاس اطالعـات در توليـد معرفـت آن مراكـز بـه                هاي اجتماعي كه در حقيقت      زمينه
هـاي اجتمـاعي،    هـاي اجرايـي و عرضـه برنامـه          و دسـتگاه    آيند، عدم هماهنگي بين مراكز علمـي        مي

هـاي اجتمـاعي،      تـوان در بحـران      اقتصادي و سياسي آن مراكز با روايي پايين كه نمـود آنهـا را مـي               
در توضـيح   مود از موارد بارز عدم توانمندي معرفـت علمـي     اقتصادي كشور از عهد قاجار مشاهده ن      

علـوم اجتمـاعي در ايـران      اين اشكال جدي در معرفـت علمـي       . آيند  شمار مي   هاي اجتماعي به    پديده



علـوم    هاي ارزيابي روائي معرفت علمـي       يكي از راه  . باعث كاهش روايي آن در جامعه گرديده است       
بـاره ميـزان توانـايي معرفـت در توضـيح واقعيـات                در اين  .اجتماعي، آزمون آن در عالم واقع است      

توانند بيان نماينـد كـه تـا       مي  هاي علمي   با تحقيقات و پژوهش     مراكز علمي . شود  اجتماعي بررسي مي  
ارتباط منطقـي  . پردازد در ايران به توضيح واقعيات موجود اجتماعي جامعه مي          چه حد معرفت علمي   

 آن  38اي  نه افزايش روايي معرفت تحـت عنـوان روايـي سـازه           و مستدل سطح نظري و تجربي پشتوا      
 .معرفت در هر نظام اجتماعي است

مشكالت و معضالت پژوهش در ايران باعث گرديده است كـه ارزيـابي روائـي معرفـت علـوم                   
ارزيـابي هويـت و سـاختار پـژوهش و          . صورت منطقي، روشن و فراگيـر انجـام نـشود           اجتماعي به 

بـه لحـاظ سـاختاري،      . توان در دو سطح نظري و عملـي تحليـل كـرد             عه مي تنگناهاي آن را در جام    
پژوهش در ايران عمدتاً دچار ابهام در سـطح الگوسـازي، چـارچوب نظـري و در نهايـت پـارادايم              

عمدتاً به مراكـز نقلـي نظريـات تـا تحليـل              علل بروز اين ابهام اين است كه اوالً مراكز علمي         . است
ياً در توليد و گـسترش معرفـت علمـي، سلـسله مراتـب معرفتـي رعايـت                  نظريات اشتهار دارند، ثان   

هـاي    ي به عنوان عرضه كنندگان، مروجين و حاميـان ديـدگاه          انسانانديشمندان علوم      شود و ثالثاً    نمي
گيرند كه اين خود نيز بـه ابهـام سـاختاري در توليـد            در حداقل يكي از سه دسته ذيل قرار مي          علمي

اي چارچوب نظري مدوني ندارنـد و         عده. 1: كمك نموده است    هاي علمي   معرفت از طريق پژوهش   
انـد    مند به مباحث فلسفي و فلـسفه اجتمـاعي          اي عالقه   دسته. 2. صرفاً بيانگر نظرهاي موجود هستند    

كـساني كـه تـا حـدودي بـه تئـوري       . 3. انـد  مباحث خويش توفيق نيافته     كه به تئوريزه نمودن علمي    
صـورت    ولي در بيان، دفاع و ارزيـابي تجربـي آن در قالـب تحقيقـات، بـه                خاص اعتقاددارند     علمي

 . پردازند سازمان يافته و روشن به الگوسازي نمي
انديـشمندان نيازمنـد عرضـه و چـارچوب نظـري در              و  مراكز علمي   رفع اشكال در عملكرد علمي    

ـ انديشمندان و كساني اسـت كـه بـه نـوعي دربـاره علـوم            تحقيقات و يا اظهارات    ي اظهـارنظر  سانان
تواند به انسجام فكري محقق و تبعيت او از يك پارادايم منسجم و انطباق                مي  نظريه علمي . نمايند  مي

ايـران باعـث گرديـده اسـت كـه            ضـعف نظريـه در تحقيقـات علمـي        . با واقعيت كمك مؤثري كند    
در به سوي توصـيف وضـع موجـود باشـد و يـا                گيري پژوهش و توليد معرفت علمي صرفاً          سمت

صورت انجام تحقيقات تبييني كه خصيصه تبييني دارند نتواند با توسل بـه يـك پـارادايم روشـن و                    
 .هاي اجتماعي موجود در جامعه بپردازد مدون به تحليل پديده

مشكل اساسي ديگري كه در تحقيقات كشورمان وجود دارد به چگونگي ارتباط سطح نظـري و                
يند يك تحقيق در سطح نظري بـا روايـي الزم دنبـال گـردد،        چنانچه فرا . گردد  برمي) اجرائي(عملي  

هاي خويش را درعالم اجرا بيازمايـد و ارزيـابي كنـد تـا ضـمن رفـع مـشكالت          الزم است كه يافته   



تحقيق به ارزيابي و گسترش نظريه موردنظر و نهايتاً شناسايي مشكالت جديد و رفع آنها از طريـق                  
هـاي    توان بـه اصـالح و توسـعه نظريـه           ت در اين پروسه، مي    با حرك . انجام تحقيقات بعدي بپردازد   

در جامعـه     علمي، شناخت بيشتر از واقعيت، رفع مشكالت اجتماعي و نهايتـاً گـسترش جـو علمـي                
از آنجا كه ورود و حركت در اين فرايند نيازمند گسترش فرهنگ تحقيقاتي در جامعه،               . دست يافت 

 است، لـذا هـر       خورداري از سطح معيني از معرفت علمي      به پژوهش و بر     ترويج باور و اعتقاد علمي    
را دچار    و توليد معرفت علمي     تواند كارايي و اثربخشي تحقيقات علمي       گونه ضعف در اين موارد مي     

هـاي    و دسـتگاه    و اجرايي به ارتباط بين مراكز علمي        از آنجا كه ارتباط بين سطح علمي      . كاستي نمايد 
 اين ارتباط در سطح كالن تحليل شود و جايگاه اين دو در جامعـه               گردد، الزم است كه     اجرايي برمي 
در ساختار فعلي جامعه ايران به علت اينكه جايگاه اين دو در يـك ارتبـاط مـنظم و                   . قانونمند شود 

تـا  . نماينـد   منطقي تعريف نشده است، هر كدام به صورت نسبتاً مستقل مسيري خاص را دنبال مـي               
هـاي    در بستر آزمايش و تجربه اجرايي قرار نگيـرد و دسـتگاه             راكز علمي هاي نظري م    زماني كه يافته  

ريـزي كـالن، خـود را         اجرايي جهت تحقق اهداف ميان مدت و بلندمدت تعريـف شـده در برنامـه              
يابـد كـه      ندانند، اين انفصال ادامه مي      و استفاده از دستاوردهاي مراكز علمي       نيازمند به پژوهش علمي   

در چنين وضـعيتي تـصميمات اجرايـي بـه          . انجامد  انگي پژوهش در كشور مي    نهايتاً به گسترش بيگ   
دچـار   گردنـد و مراكـز علمـي    صورت روزمره تحت آزمايش و خطا و احياناً تكرار خطاها تعيين مي     
تقاضـا محـور نبـودن      . گردنـد   نوعي نااميدي از داخل، اميدواري به خـارج، بيگـانگي و انفعـال مـي              

هـايي   كـشور بـر اسـاس شـاخص        به ارزيابي توليدات علمـي      ز علمي پژوهش در كشور و تأسي مراك     
هـم بـا      و آن   توليـدات علمـي     صورت انحصاري و در جهـت افـزايش كمـي           كه به ) ISIمانند  (خاص  

شـود بـه تقويـت بيگـانگي      يابي و حل مسئله مدنظر خارج به جاي داخـل انجـام مـي         اصالت مسئله 
 . پژوهش در كشور منجر شده است

تـوان در ارتبـاط    و اجرايي در كـشور را  مـي    منفي چنين ارتباطي بين مراكز علمي     امروزه بازتاب 
بر اساس الگوي غالـب توسـعه       . ديد  هاي اجرايي و چگونگي استفاده از تحقيقات علمي         بين دستگاه 

هاي اجرايي موظف     هاي اساسي توسعه است و از اين رو دستگاه          در كشور، تحقيقات يكي از شاخه     
از آنجا كه اوالً تئوري يا  ديـدگاه         . درصدي از بودجه خويش را صرف پژوهش نمايند       اند تا     گرديده

هـاي     استوار است بـراي مـديران دسـتگاه         ريزي كالن بر آن     نظري غالب بر حركت جامعه كه برنامه      
اجرايي روشن نيست، لذا بعضاً انجام يك تحقيق به هر شكل و با هر هدفي براي آنـان قابـل قبـول                      

ثانيـاً، بـه علـت مـشخص نبـودن متـولي            . تحقيقـات هـستند     در پي عرضه گزارش كمي    گردد و     مي
هاي اجرايي وجـود      تحقيقات در جامعه، هيچ گونه ارتباط هماهنگ و منسجم تحقيقاتي بين دستگاه           

جويي در امكانـات تحقيقـاتي زيـر          بندي و صرفه    دهي، سازمان   در نتيجه، مواردي مانند جهت    . ندارد



هـاي اجرايـي بـه مراكـز علمـي،            لثاً، به علت عدم ارتباط و احساس نيـاز دسـتگاه          ثا. روند  سؤال مي 
لذا هرچنـد بـه ظـاهر      . دهند، پشتوانه نظري مستدل ندارد      هاي اجرايي انجام مي     تحقيقاتي كه دستگاه  

اين كميت را     توان به لحاظ علمي     يابد ولي به هيچ وجه نمي       هاي تحقيقاتي افزايش مي     كميت فعاليت 
 . عه به حساب آوردشاخص توس

تا زماني كه زمينـه و بـستر پـژوهش در ايـران اصـالح               : توان نتيجه گرفته    به صورت خالصه مي   
 الزم   در ايـن جهـت،    . با روائي مورد قبول را دنبـال نمـود          توان انتظار توليد معرفت علمي      نشود، نمي 

 در كـشور    است ضمن تعيين و تعريـف سـاختاري متـولي تحقيـق، جايگـاه پـژوهش و تحقيـق را                   
هـاي اجرايـي      و دسـتگاه    در اين حالت هويت تحقيقات تحت تعصبات مراكز علمـي         . مشخص نمود 

هاي ميان مدت و درازمدت       ريزي  گردد و در چنين وضعيتي تئوري كالن جامعه كه برنامه           تعيين نمي 
هم    و آن  هاي متعدد   توان اميدوار بود كه پژوهش      همچنين مي . گردد   استوار است، نيز روشن مي      بر آن 

تواننـد بـه    يابي متكـي بـر مقتـضيات كـشور مـي       با رعايت سلسله مراتب معرفتي و با اصالت مسئله        
چنانچه اين رويكرد بر مراكز     . مبتني بر مقتضيات نظام اجتماعي كمك نمايند        گسترش معرفت علمي  

يقه و  دور اعمـال سـل      و پژوهـشي و بـه       دست متوليان علمي    كشور مسلط شود و به      و تحقيقات علمي  
مـسلماً در فرآينـد     . توان به جاي تراكم مسئله به حل مسئله اميدوار بود           پيشداوري مديريت شود مي   

افتـد و تعـالي       در كشور اتفـاق مـي       زاي معرفت علمي    حل سازمان يافته مسئله است كه توسعه درون       
 ).دهد  ميزايي معرفت را نشان زا و برون  مقايسه درون2نمودار شماره (كند  اجتماعي ظهور مي
شود و در يك فرآيند مـنظم و سـازمان يافتـه              زاي معرفت، مسئله تشخيص داده مي       در توسعه درون  

در . يابـد   است، گسترش مـي     با حل مسئله شعاع نظريه كه همان سطح معرفت علمي         . شود  حل مي   علمي
ايـن  . گيرنـد  ميجهت حل قرار  تر شناسايي و مجدداً در فرآيند علمي اين سطح از معرفت مسائل پيچيده  

در . شـود   حاصـل مـي     فرآيند مرتباً در خدمت توسعه و تعالي اجتماعي از طريق توسعه معرفـت علمـي              
هم پيوسته جهـت توليـد و    شود ولي در يك فرآيند به زاي معرفت، مسئله تشخيص داده مي       توسعه برون 

نظـام  (از خـارج      در اين حالت بـا تـراوش يـا ورود معرفـت علمـي             . انجامد  توسعه معرفت به حل نمي    
رسيم كـه بـدون حـل مـسئله           تر مي   صرفا به سطح باالتر شناخت و درگيري با مسائل پيچيده         ) اجتماعي

 . در اين حالت شاهد تراكم مسئله به جاي و حل مسئله هستيم. ايم قبلي به مسئله جديد نيز مبتال شده
 



 گيري  نتيجه
هـا هـدف      انـسان وضيح زندگي اجتماعي    هاي اجتماعي براي تحليل و ت       معرفت و شناخت پديده   

گردد تا با تكيه بر يك چارچوب منطقـي كـه زيربنـاي            باره سعي مي    در اين . انديشمندان است   مطالعه
در   هاي اجتماعي به توسعه معرفـت علمـي         ضمن تئوريزه نمودن پديده   ) پارادايم(فلسفي معيني دارد    

هـا بـه ميـزان        در توضـيح پديـده      رفت علمـي  توانمندي مع . نظام اجتماعي مورد مطالعه پرداخته شود     
اثبـاتي،  (هاي غالـب      كه تعريف علم و معرفت بر حسب پارادايم         از آنجايي . شود  روائي آن مربوط مي   

صرفاً با توجه به پارادايم حـاكم بـر آن            متفاوت است، لذا ارزيابي معرفت علمي     ) تفسيري و انتقادي  
 . باشد پذير مي باشد، امكان آن معرفت ميمعرفت و مقتضيات نظام اجتماعي كه محل بررسي 

هـاي   پارادايم غالب در غرب كه در يك فرآينـد زمـاني و بـر اسـاس اوضـاع و احـوال و زمينـه         
اين پارادايم به داليل مختلفي كه در       . اجتماعي خاص طراحي و گسترش يافت، پارادايم اثباتي است        

پارادايم اثبـاتي   . عي آن كشورها قرار گرفت    اين مقاله  امكان عرضه ندارند، در خدمت ساختار اجتما         
به طراحي تئـوري كـالن اداره جوامـع تحـت عنـوان نظريـات كـاركرد گرائـي سـاختي، مبادلـه و                        

هاي تحقيق منطبق با پارادايم اثباتي كـه اساسـاً            اين نظريات با استفاده از روش     . رفتارگرايي پرداخت 
كـشف    ه بيشتر جوامع و توسعه معرفـت علمـي        نمايند براي شناخت هر چ      تبعيت مي   از رويكرد كمي  

يافـت، در توضـيح       كه بر اساس ضوابط پاردايم اثبـاتي توليـد و گـسترش مـي               معرفت علمي . كردند
انديشمندان بـا تكيـه بـر پـارادايم اثبـاتي بـه               به عبارت ديگر  . واقعيات جوامع غرب توانا بوده است     

 . با روائي باال پرداختند گسترش معرفت علمي
هاي تاريخي و مقتضيات اجتماعي، اقتصادي و سياسي ايران باعث گرديد كه اين كـشور از             زمينه

با شتاب و بدون يك سياست مدون در تقسيم كـار جهـاني             ) عمدتاً از عصر قاجار   (يك دوره زماني    
ورود ايران به سيستم جهاني و سياسي شدن دانش باعـث گرديـد كـه بـه صـورت يـك                 . وارد شود 

عدم پرورش  . گردد  رب مورد استقبال حكام سياسي و تحميل آن به مراكز علمي          طرفه دانش نظري غ   
روز فاصـله بـين       و پااليش معرفت نظري وارداتي در بستر اجتماعي ايران باعث گرديد كـه روز بـه               

عنوان منبع اطالعات و واقعيات       هاي اجتماعي به    به عنوان توليد كنندگان معرفت و زمينه        مراكز علمي 
بـه توضـيح واقعيـت يـا          اين مشكل باعث شد كه معرفت علمي      .  آن مراكز زيادتر گردد    مورد مطالعه 

محـصول ايـن    . پديده اجتماعي بپردازد كه انطباق الزم با مقتضيات نظام اجتماعي ايران داشته باشـد             
كـه   از آنجـايي . دنبـال داشـته اسـت    امر كاهش روائي نظري معرفت علوم اجتمـاعي در ايـران را بـه            

ـ            پژوهش و تح    اسـت بـه عنـوان        ناتواقيقات در ايران نيز درپي اين اوضاع دچار بحران گرديد، لذا ن
 . ايران قرار گيرد اي در خدمت اصالح و افزايش روائي معرفت علمي وسيله



عـدم وجـود    . توان در دو سطح نظـري و عملـي بررسـي كـرد              تنگناهاي پژوهش در ايران را مي     
 تحقيقات از يك طرف و مشكالت مربوط به ارتباط منظم           چارچوب نظري و پارادايم مدون در اكثر      

هاي اجرايي از طرف ديگـر بـه عنـوان موانـع اساسـي در پـژوهش               و دستگاه   مند مراكز علمي    و نظام 
» متـولي تحقيقـات   «رسد كه تعيين تشكيالتي به عنـوان          به نظر مي  . توان ذكرنمود   در كشور مي    علمي

 تعريـف جايگـاه و كـاركرد پـژوهش در ايـران مـسير               امري حياتي و ضروري است تا بتواند ضمن       
بـا كوشـش ايـن      . هـاي اجرايـي را تئـوريزه نمايـد          و دسـتگاه    حركت پژوهش و ارتباط مراكز علمي     

توان بـه تـدوين       و گسترش فرهنگ تحقيقاتي در كشور مي        تشكيالت درايجاد باور به پژوهش علمي     
ك نمود تا از اظهار نظرهاي مبتني بر تجربيات         معيني در جامعه كم     ريزي مبتني بر نظريه علمي      برنامه

توانـد توليـد      نتيجه اين امـر مـي     . شخصي و صرفاً برپايه برداشت عاميانه در جامعه جلوگيري گردد         
توان به رعايـت سلـسله مراتـب          در اين حالت مي   . با روائي باال را به دنبال داشته باشد         معرفت علمي 

يابي، تبديل مشكل به مـسئله و         زا در خدمت مشكل     ونمعرفتي در كشور در جهت تقويت توسعه در       
 . نهايتاً حل مسئله در خدمت ترقي و تعالي نظام اجتماعي ايران اميدوار بود
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 هرمنوتيك و روش شناسي علوم انساني
 
 ∗سيد خدايار مرتضوي

 
 چكيده

اي از دانشمندان بر اين باورند كه هرمنوتيك روشي است كه بـراي فهـم موضـوعات همـه                     عده
پرسشي كه اين مقاله در صـدد پاسـخگويي بـه آن و يـا               . ي قابل استفاده است   انسانرشته هاي علوم    

ت، اين است كه با توجـه بـه چنـين باورهـايي، امـروزه چـه                 دست كم در صدد طرح آن برآمده اس       
ي وجود دارد؟ به عبارت ديگر، جايگاه و نقـش هرمنوتيـك در             انساننسبتي ميان هرمنوتيك و علوم      

نسته است مبنايي عـام و معتبـر بـراي روش           اي چيست و آيا هرمنوتيك تو     انسانروش شناسي علوم    
پرسش يا فرضيه مقاله عبـارت اسـت از اينكـه امـروزه             ي فراهم آورد؟ پاسخ اين      انسانشناسي علوم   

ي درآمـده،  انـسان هرمنوتيك نه تنها به صورت روشي مهم و قابل توجه براي فهم موضوعات علـوم            
از اين گذشته، امروزه هرمنوتيـك      . بلكه حتي بر روش شناسي علوم تجربي نيز تأثيراتي داشته است          

مقالـه  .  تلقي مي شود   انسان نيز به مثابه فلسفه وجودي        و انسانبه مثابه روشي براي رهايي و آزادي        
ي بـا تأكيـد بـر       انـسان حاضر ضمن بررسي اين ابعاد، در پي تبيين جايگاه مقوله هرمنوتيك در علوم              

 .ي آن هم با  تمركز بر رشته هاي فلسفه، تاريخ و علوم سياسي استانسانروش شناسي علوم 
 .روش شناسي، فلسفه، تاريخ، علوم سياسيعلوم انساني، هرمنوتيك، : واژگان كليدي
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 لغوي و اصطالحي: تعريف هرمنوتيك
مفهوم هرمنوتيك از لحاظ لغوي همانند بسياري از مفـاهيم فلـسفي و سياسـي ريـشه در دوران                   

 به معنـاي    2»هرمينيا«و اسم   » تأويل كردن « به معناي    1»هرمينويين«يونان باستان دارد و از فعل يوناني        
يكـي از خـدايان     نـام    3»هرمس « يكي است و آن    ظاهراً ريشه اين كلمات    .ه شده است  گرفت» تأويل«

اساطيري يوناني است كه هم خالق زبان وخط بود و هم به ياري آفريـده خـود، پيـام خـدايان را از                       
) بيـان كـردن   (هرمينويين متضمن سه وجه اصلي معنايي، يعني گفتن         . نمود  آسمان به زمين منتقل مي    

ن و ترجمه كردن، بوده و عمل انتقال و به فهم رساندن پيام در همه اين وجـوه نهفتـه                    و توضيح داد  
مبناي كار هـرمس خـداي پيـام آور تيزپـا           يعني انتقال معنا و مفهوم ساختن پيام،         ،همين عمل . است
زيـرا رسـالت تفـسير و       . توان نوعي تفسير يا تأويل خوانـد        و هر سه معناي مذكور را مي      است  بوده  

چيزي جز تبديل امري بيگانه، بعيد و مبهم از حيث معنا به امري آشـنا، قريـب و قابـل فهـم                      تأويل  
ايـن   .نيست و تحقق اين رسالت مستلزم وجود زبان براي فهم معنا و انتقـال آن بـه ديگـري اسـت                    

جهـان   ديگـري  مـتن و يكـي جهـان     ،زيرا همواره حداقل دو جهان     .و هميشگي است    رسالتي دائمي 
مانند هـرمس بـراي انتقـال معنـا از جهـاني بـه        هاي د دارد و در نتيجه نياز به واسطه     وجو ،خواننده

 .جهان ديگر نيز نيازي هميشگي است
جايگـاهي  ) اعم از زبان شـفاهي يـا مكتـوب        (معنا و زبان    در مباحث هرمنوتيكي    بر اين اساس،    

ريخي اش همـواره    علم هرمنوتيـك در نخـستين مراحـل تـا         «محوري و تعيين كننده داشته و اساساً        
متضمن ترجمه از زباني به زبان ديگر بود، چه به صورت علم هرمنوتيك لغوي عصر كهن و چه بـه    

 محوريـت و تعيـين كننـدگي        )40: 1377پـالمر،   (.»صورت علم هرمنوتيك مربوط به كتاب مقـدس       
 بلكـه در  ،اين علم نبوده» نخستين مراحل تاريخي«جايگاه زبان و معنا در علم هرمنوتيك منحصر به       

به (هاي آن نيز تداوم يافته و در برخي موارد           مراحل بعدي توسعه اين علم و در همه ابعاد و گرايش          
 .به مراتب بر اهميت آن افزوده شده است) طور مشخص در هرمنوتيك فلسفي

 بوده و   انسانتعريف كرد كه مخاطب آن        توان علمي   علم هرمنوتيك را اصطالحاً مي     به طور كلي،  
هاسـت و واژگـان كليـدي آن          انـسان روابـط فيمـابين     فهم  ي و   انسان برقراري ارتباط با حيات      در پي 

اين تعريف كلي علم هرمنوتيك اسـت و تعريـف          . دهستن» فهم«و  » تفسير«،  »ارتباط«،  »معنا«،  »زبان«
 در اينجا ضمن انجـام ايـن كـار سـعي     استديگر يكدقيق تر آن مستلزم تفكيك انواع هرمنوتيك از  

 .تر شود د شد تا جايگاه هرمنوتيك روشي در مجموعه علم هرمنوتيك روشنخواه
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 انواع هرمنوتيك
تا كنون چندين تقسيم بندي از دانش هرمنوتيك صورت گرفته كه بـر مبنـاي هـر كـدام از آنهـا                      

 در اين مختصر، به سه نوع تقـسيم بنـدي از ايـن دانـش و                 .اند  اقسام هرمنوتيك از هم تفكيك شده     
دربـارة  شود و از اين ميـان تنهـا    ت گرفته از هر نوع به صورت كوتاه اشاره مي    ئنوتيك نش اقسام هرم 

است و تالزم و سنخيت تام با روش شناسي علوم          اله حاضر   موضوع اصلي مق  هرمنوتيك روشي كه    
 هر سه نوع تقسيم بندي مطـرح شـده در اينجـا             هرچند. شود  ميدارد، نسبتاً به تفصيل بحث      ي  انسان

 بـا   ،اند  خي داشته و سير تحول دانش هرمنوتيك را در گذر زمان مبناي كار خود قرار داده               صبغه تاري 
 دو تاي ديگر جنبه محتوايي نيز داشته و ناظر به ماهيت و كـاركرد               ،بجز تقسيم بندي اول   اين  وجود  

 .هستنداين دانش نيز 
مدرن و معاصـر     ك،ترين تقسيم بندي، تقسيم هرمنوتيك به سه نوع كالسي          از لحاظ تاريخي مهم   

هرمنوتيك كالسيك مشتمل بر دوره زماني طوالني و در واقع دربرگيرنده بخش اعظم تـاريخ               . است
 بشري بوده كه در دوران كالسيك يونان شكل گرفته و تا قرن نوزدهم ميالدي و به طـور مـشخص                   

توان   يك را مي  اين نوع هرمنوت   .استمرار داشته است  ) 1767ـ1834(تر تا زمان فريدريش شاليرماخر      
شـاليرماخر در حـد     . گيـرد   هرمنوتيك سنتي نيز خواند كه در مقابل آن هرمنوتيك مـدرن قـرار مـي              

و هرمنوتيك مدرن جاي گرفته و او را به دليل تالش بـراي             ) سنتي(فاصل ميان هرمنوتيك كالسيك     
؛ 45-5: 1372فرونـد،   .ك.ر(.انـد   لقـب داده  » پدر علم هرمنوتيـك مـدرن     «ايجاد علم هرمنوتيك عام     

 كه با ديلتاي كـه در       است منظور از هرمنوتيك معاصر نيز هرمنوتيك قرن بيستم          )158: 1377پالمر،  
 . بسط يافته است گادامرو هايدگردست  بهمرز قرن بيستم قرار دارد شروع شده و 

دومين تقسيم بندي متعلق به ريچارد پالمر است كه ضمن تعريف علم هرمنوتيك به مثابـه علـم                  
سير، شش گونه هرمنوتيك را از هم تفكيك نموده و به ترتيب تاريخ پيـدايش بـه                 فيل يا اصول ت   تأو

نظريه تفسير كتاب مقدس، روش شناسي عام لغوي، علـم   : ساخته است و مطرح   شكل زير مشخص    
ي، هـستي شناسـي و پديـدار شناسـي فهـم،            انـسان هرگونه فهم زباني، مبناي روش شـناختي علـوم          

 )1، 41-54: 1377پالمر، (.سطوره زدايي و راززداييهاي تأويل ا نظام
. چيزي بيش از جنبه تاريخي در آن نهفته است        است،   مبناي اين تقسيم بندي نيز تاريخي        هرچند

 و بـر جنبـه      كنـد   ح مـي  را به مسائل تأويل و تفسير مطـر         زيرا هر يك از اين گونه ها، رويكرد مهمي        
مورد تأكيد در عنـاوين هـر كـدام از آنهـا نيـز              و  خاص  اين جنبه    .خاصي از آن تأكيد ورزيده است     

 .استمشهود و بيانگر ماهيت و كاركردشان 
هاي متعدد ديگري است كه در اينجـا بـه لحـاظ              اي از اين گونه ها خود قابل تقسيم به گونه          پاره

نظريـه تفـسير كتـاب      : شـود   رعايت اختصار و از باب مثال تنها به ذكر عناوين يك گونه بسنده مـي              



مقدس خود به هفت گونه ما قبل مسيحي، مسيحي ابتدايي، آبـايي، قـرون وسـطايي، ديـن پيرايـي،                    
 )44: همان(.مدرن و معاصر تقسيم شده است

 مطابق آخرين تقسيم بندي كه اساساً بر پايه ماهيت و كاركرد علم هرمنوتيك انجام شـده اسـت،                 
هرمنوتيـك فلـسفي و هرمنوتيـك        شـي، هرمنوتيـك رو  : اند  سه نوع هرمنوتيك از هم تميز داده شده       

كه از عنـوان آن       همچنان  مراد از هرمنوتيك روشي،    4)1380؛ باليشر،   10: 1381منوچهري،  ( .انتقادي
ي و فهـم    انـسان نيز پيداست، اين است كه هرمنوتيك به عنوان روشي براي رسيدن به موضوع علوم               

شـود و هرمنوتيـك بـه مثابـه           رح مـي  در اين نوع هرمنوتيك بحث از معنا و معناداري مطـ          . استآن  
شاليرماخر، وبر، ديلتاي، بتي و هيرش از جمله نظريه پردازان          . رود  كار مي   اي براي فهم معنا به     وسيله

 در بـاب ايـن نـوع هرمنوتيـك     ـهاي فكري شان با يكديگرـ   تفاوتزعم ـ بهبرجسته اي هستند كه  
 .اند نظريه پردازي كرده

 در ايـن نـوع      . اسـت  5»دازايـن «دنبال چيستي خود فهم و تأويل         به در مقابل، هرمنوتيك فلسفي     
چگونـه  «پرسش اصلي اين اسـت كـه        » شناسيم؟  چگونه مي «جاي طرح اين پرسش كه       ههرمنوتيك ب 

ـ        «و يا اينكه    » شود؟  فهم ممكن مي    واسـطه فهـم وجـود دارد،       هوجه وجودي آن موجودي كه فقـط ب
 در اسـاس، هرمنوتيـك فلـسفي فـرض بنيـادين            )1371 ؛ كوزنزهـوي،  26: 1378ريكور،  ( »چيست؟

زيـر سـؤال     هرمنوتيك روشي را مبني بر اينكه هرمنوتيك نوعي روش براي رسيدن به فهـم اسـت،               
 و نمايـان  انـسان دنبال توضيح پديدارشناختي وجـود داشـتن خـود     بهنفي كرده است و خود برده و   

تابناك هرمنوتيك  مشهور و   هاي    چهرهدگر و گادامر    هاي  . هستي شناختي خود فهم است     زمينهساختن  
فلـسفي هــستند كـه گــذار هرمنوتيــك از معرفـت شناســي و روش شناســي بـه هــستي شناســي و     

هـا    از سـاير بـودني     انـسان اين نوع هرمنوتيك وجه مميـزه       . پديدارشناسي فهم را به انجام رساندند     
ـ كنـد و بـه همـين سـبب            تلقـي مـي   » بـودن «را امكان فهم معنـاي      ) موجودات(  را موجـودي    سانان

 در جهان و امكان فهم معناي بـودن داراي خـصلت            انسانو از آنجا كه بودن      . خواند  هرمنوتيكي مي 
هايـدگر مبنـي بـر        تعبير معروف . الينفك زباني است، لذا زبان در قلب هرمنوتيك فلسفي جاي دارد          

 .دال بر همين موضوع است» زبان خانه بودن است«اينكه 
ـ             سومين نوع هرمنوتيك،     حـساب  ه  هرمنوتيك انتقادي است كـه هابرمـاس نماينـده اصـلي آن ب

پـردازد و نـه بـه هـستي           هرمنوتيك انتقادي نه صرفاً به معرفت شناسي و روش شناسي مـي           . آيد  مي
انديـشد و بـر       هـاي تحـت سـلطه مـي         انسانشناسي و پديدارشناسي، بلكه بيشتر به آزادي و رهايي          

فرض هرمنوتيـك انتقـادي     . ورزد  ط و تفاهم در جامعه تأكيد مي      وگوي ميان افراد و ايجاد ارتبا       گفت
                                                 

 . گزيدة هرمنوتيك معاصر.1385.ژوزف  باليشر، بقعه، :تهران. 1چ. هرمنوتيك، دانش و رهايي.1381 .عباس. منوجهري. 4
 . پرسش: تهران. 1ترجمه سعيد جهانگيري، چ
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شـود ولـي ايـن        ها باعث تداوم زندگي اجتماعي توأم با تفاهم مـي           انساناين است كه توان ارتباطي      
شـود و همـين امـر مـانع           مخـدوش و سـركوب مـي      ) نظير قدرت و ثروت   (عواملي  با  توان معموالً   

در جامعـه     مخدوش شدن ارتباط و فقدان كنش تفاهمي      . گردد برقراري ارتباط و تفاهم در جامعه مي      
اينجاست كـه از هرمنوتيـك انتقـادي بـه مثابـه            . شود  ها مي   انسانبه نوبه خود منجر به سلب آزادي        

تواننـد از   يعنـي اينكـه افـراد مـي    . شـود   رهايي افراد و ايجاد تفاهم ميان آنها استفاده مي    برايروشي  
وگو شده و با فهم منظـور يكـديگر بـه تفـاهم برسـند و                   وارد گفت  طريق معاني مشترك با يكديگر    

شود كه عوامل سركوبگر و مخدوش كننده         تفاهم هم معطوف به رهايي بوده و در صورتي ميسر مي          
 )40-44: 1381منوچهري، (.ها از ميان برداشته شود انسانارتباط 

يكـي بيـشتر ميـان هرمنوتيـك        توان بـه شـباهت و نزد        از مقايسه ميان اين سه نوع هرمنوتيك مي       
به مثابـه يـك روش   هرمنوتيك هر دوي اينها در بدين معني كه . روشي و هرمنوتيك انتقادي پي برد  

ديگري جهـت نيـل بـه       و در    ،يكي جهت رسيدن به شناخت و فهم      در   كه   ستدر نظر گرفته شده ا    
ي قرار  انسانختيار معارف   روشي را در ا   ] انتقادي[يعني هرمنوتيك   « .شود  ميآزادي و رهايي استفاده     

 )51: همان(.»دهد كه جهت گيري آن سمت و سوي كنترل، بهره كشي و استيالگري نداشته باشد مي
 اسـت  فلـسفي هرمنوتيك تا حدودي كمتر  هرمنوتيك روشي و ،از ميان انواع و اقسام هرمنوتيك    

ا با دقت و تفـصيل بيـشتر         شايسته است تا در اينج     ،بنابراين. اله است مقكه مورد توجه و تمركز اين       
ترين نظريه پردازان آن      را با تمركز بر افكار برجسته       هاي آن   پردازيم و مباني نظري و ويژگي      ميبه آن   

 .دهيممي مورد بحث قرار 
 

 هرمنوتيك روشي 
در اساس، هرمنوتيك به عنوان روش آغاز شده است كه در ابتـدا بـه صـورت علـم هرمنوتيـك                     

راي فهم متون كالسيك يوناني و التيني و نيز براي فهم و تفسير متون مقـدس             ب 6»فقه اللغه «لغوي يا   
   كه برخي متون كهـن     بودضرورت پيدايش اين علم از آنجا       . رفت  كار مي   عهد جديد و عهد قديم به     

اي بودنـد كـه سـبب        دليل قدمت تاريخي داراي كلمات ناخوانا، افتادگي و عبارات مبهم يا پيچيده            هب
اي خاص و متفاوت از ديگران آنها را قرائت يـا              و هر خواننده يا مفسري به گونه       شد  يالقاي شبهه م  

بـا  جـويي و حـل مـشكل برآمدنـد و             خواننـدگان و مفـسرين درصـدد چـاره        لـذا   . تفسير مي نمود  
جاهاي خالي را پركرده و معـاني       سعي مي كردند تا     كارگيري فقه اللغه و با مراجعه به متون ديگر            به

ـ . نـد ايند و در واقع متن را بازسازي و قابـل فهـم نم            زارات مبهم را روشن سا    كلمات و عب   دنبـال  ه  ب
ظهور پروتستانتيزم و جريان اصالح ديني، ضرورت علم هرمنوتيك لغوي بـه عنـوان روشـي بـراي                  

                                                 
١. Philology 



از آن زمان به بعـد نيـاز شـديدي بـه     . دو چندان شد» متن اصيل«آشكار كردن پيام متن و رسيدن به  
ارهاي مشخص براي تفسير متن و كشف پيام مكنون در آن احساس شـد و همـين امـر           قواعد و معي  

هرمنوتيك به عنـوان     «،  به عبارت ديگر  .در پي ريزي و گسترش علم هرمنوتيك تأثير بسزايي داشت         
مجـادالت جنـبش     .آغازد و با فقه اللغـه نزديكـي زيـادي دارد            يك روش، از تأويل متون مقدس مي      

ن حكم كليساي كاتوليك كه تنها اين كليسا صالحيت تأويل كتاب مقـدس را              اصالح طلبي بر سر اي    
دارد، با پافشاري پروتستان ها بر خودبسندگي متن مقدس و عزم جزم آنها بر نشان دادن روشـني و                   

پيكره كلي نظريـه و عمـل حاصـل از ايـن مباحثـات،              . وضوح بنيادين كتاب مقدس، به نتيجه رسيد      
 )9: 1379نيچه و ديگران، (.»دهرمنوتيك را پي ريزي كر

در اين مرحله كه رسالت هرمنوتيك بازسازي متن و رسيدن به معناي اصـيل نهفتـه در آن بـود،                    
اما بعدها كـه مـسئله مالـك اثـر          . اختي آن كمرنگ بود   نش جنبه روان  مؤلف اهميت چنداني نداشته و    

بـه نوبـه خـود مـسئله     مطرح شد، سخن از قصد و هدف مؤلف در خلق اثـر بـه ميـان آمـد و ايـن        
دنبال اين مـسئله بـود كـه چگـونگي فراتـر       وجود آورد و به چگونگي نيل به اين قصد و هدف را به      

 و وارد شـدن بـه زمانـه    مؤلـف رفتن از اثر و همدلي با صاحب اثر و قـرار گـرفتن در افـق فكـري          
هاي تجربـي كـه       در پي طرح اين مباحث بود كه تمايز ميان روش         . انديشه و خلقيات او مطرح شد       و
ي و  انـسان هـاي     دنبال فهم پديده    هاي غير تجربي كه به      هاي طبيعي بودند و روش      دنبال تبيين پديده    به

از خالل همين مباحـث بـود كـه بنـاي           . اجتماعي بودند، پديدار گشته و روز به روز برجسته تر شد          
 .ريزي شد شود، پي آنچه امروزه هرمنوتيك روشي خوانده مي

هماننـد پديدارشناسـي و     (تيك به طور اعم و هرمنوتيك روشـي بـه طـور اخـص               امروزه هرمنو 
را    قـرار دارد كـه جـوهره اصـلي آن          پوزيتيويستيهاي غيرتجربي و غير       در زمره روش  ) شناسي زبان

و پوزيتيويـستي   هـاي تجربـي       دهد و حال آنكـه جـوهره روش         تشكيل مي » فهم«و  » ارتباط«،  »معنا«
از » تبيـين «و  » فهـم «و يا تمايز ميـان      » علت«و  » معنا«تمايز ميان   . است» نتبيي«و  » مشاهده«،  »علت«

توان در افكار ابـن   را مي شوند كه هر چند سر منشأ آن جمله مباحث بنيادين فلسفه علم محسوب مي   
با تمايز ميـان شـناخت مقـوالت تـاريخ و           (و ويكو   ) با طرح مقوله عصبيت و علم اجتماع      (خلدون  

ي و رفتن بـه     انساندر علوم     با طرح روش تفهمي   (و وبر   ) طبيعيات از سوي ديگر   فرهنگ از يكسو و     
وجو نمود، ولي تصريح به اين تمايز و نهادينه كردن آن در              جست) هاي اجتماعي   پس اعمال و كنش   

ي بيش از همه مرهون     انسانعرصه علم هرمنوتيك و قرار دادن علم هرمنوتيك به عنوان مبناي علوم             
» ي جديد انسانپدر علوم   «است و به همين سبب است كه او را          ) 1833ـ  1911(ديلتاي  افكار ويلهلم   
در هرمنوتيـك    دليل اهميت اين تمايز در علم هرمنوتيك به طور عـام و             در اينجا به  . اند  خطاب كرده 

روشي به طور خاص، ضرورت دارد تا افكار ديلتاي را در اين خصوص نسبتاً بـه تفـصيل بررسـي                    



 آنهـا هنـوز     يآيند كه آرا    شمار مي    و شاليرماخر دو چهره برجسته هرمنوتيك روشي به        ديلتاي. كنيم
تـوان ماهيـت و كـاركرد          و با بررسي اين آراء بهتـر مـي         استهم در فهم و تفسير متون مهم و مؤثر          

 به لحاظ تاريخي ديلتاي بعـد از شـاليرماخر قـرار دارد و بـه                هرچند. هرمنوتيك روشي را شناخت   
دليل اهميت تمايز ميان تبيين و        تر آن بود كه بحث را با شاليرماخر آغاز كنيم، به           مناسبطور معمول   

 ديلتـاي آغـاز     ي بحث را با طرح آرا     ،فهم در مباحث هرمنوتيكي و توجه خاص ديلتاي به اين تمايز          
اسـت  ي  انسان تمايز ميان تبيين و فهم در واقع مبناي اصلي تمايز ميان علوم تجربي و علوم                 .يممي كن 

 .و از اين لحاظ نيز توجه و تأكيد بر آن ضروري و حائز اهميت خاصي است
 

 ديلتاي و شاليرماخر
ي انـسان ديلتاي، مورخ و فيلسوف آلماني، در تالش خود براي پي ريزي بنيادي معتبر براي علوم                
لـم بـر    كه اعتباري قابل قياس با علوم طبيعي داشته باشد به علم هرمنوتيك دست يافت و در اين ع                 

افكـار وي در     .ي و روش تبييني در علوم تجربي تكيه داشت        انساندر علوم     تفكيك بين روش تفهمي   
دهـيم،    ما طبيعت را توضيح مي    «: اين خصوص در عبارت مشهور و موجز وي چنين بيان شده است           

اسـي،  كرب.(» بـود  انـسان  بايـد    انـسان براي فهميـدن    « و   )127: 1377پالمر،(» را بايد بفهميم   انساناما  
هاي   كارگيري قوانين عام در پي تبيين پديده        اين ديدگاه، دانشمند طبيعي با كشف و به          بر پايه  ).1379

نـه در پـي كـشف قـوانين     ) از جمله مورخ و فيلسوف    (ي  انسانكه، عالم علوم      در حالي . طبيعي است 
بر حسب مقوالتي   ي  انسانكارگيري آنها، بلكه در پي فهم معناي زندگي           طبيعي است و نه در صدد به      

از نظر ديلتاي، معنا در تـاروپود زنـدگي نهفتـه اسـت و تنهـا در لـواي                   . از درون خود زندگي است    
تـوان معنـاي      وسيله آن مـي     هرمنوتيك نيز روشي است كه به     . شود  معناست كه زندگي قابل درك مي     

 .فهمد  خود را ميانساننهفته در زندگي را فهميد و با فهم اين معناست كه 
 پرسـشگر و    انـسان  موردنظر ديلتـاي   ، در هرمنوتيك روشي   ،هاي تجربي   براين، برخالف روش  بنا

كند، بلكه خود از پيش بخشي از آن موضوع           جوياي فهم جداي از موضوع مطالعه خود زندگي نمي        
هـاي   كـه در روش  در حـالي . است و بين اين دو سنخيت مـاهوي و اشـتراك جـوهري وجـود دارد      

شناسنده از موضوع مورد مطالعه جداسـت و هـيچ ارتبـاط قبلـي و يـا هـيچ           و پوزيتيويستي تجربي  
 و از طريـق     اسـت اما فهم بـا تفـاهم همـراه         . سنخيتي بين شناسنده و موضوع شناسايي وجود ندارد       

ارتباط ميان جوينده فهم و موضوع مطالعه او كه همان عالم زندگي يا تجربه زنـدگي اسـت، فـراهم                    
در قلب هرمنوتيك ديلتاي جـاي دارد و بـه همـين    »ستهتجربه زي « يا» دگيتجربه زن  «مفهوم. آيد  مي
ـ در كنار نيچه و برگسونـ  است كه ديلتاي هم  دليل  شـهرت يافتـه و  » فيلسوف زندگي« به عنوان  

نيز مولود همين نگاهش به زندگي برحسب معنا و تأكيدش بر فهم زندگي از تجربـه                 اين شهرت او  



تجربه چيـزي نيـست     ها    و پوزيتيويست ، بر خالف نظر تجربه گرايان       از نظر وي   .خود زندگي است  
را درك كند، بلكه تجربه خـود فعـل آگـاهي اسـت كـه در آن       كه آگاهي در برابر آن قرار گيرد و آن       

تجربه چيزي است كـه مـا در آن و بـا آن             «. جدايي شناسنده از موضوع شناسايي امري بيهوده است       
در يـك كـالم،     . كنـيم   گرشي است كه ما نسبت به زندگي اتخـاذ مـي          كنيم، تجربه همان ن     زندگي مي 

پـالمر،  (.»تجربه تجربه كردن بماهو تجربه است، چون به طـور انعكاسـي در معنـا داده شـده اسـت                   
1377 :20- 19( 

تاريخي است و فهم اين تجربه نيز بايد متناسـب بـا         چنين تجربه اي ذاتاً زماني و     به نظر ديلتاي،    
 نه به طور مستقيم و از طريق درون بيني بلكه تنهـا از              انساناز اين رو،    . تفكر باشد مقوالت تاريخي   
تواند به فهم ديگري نائل آيد و از          هاي زندگي مي    واسطه تجربيات و عينيت يافتگي     هطريق تاريخ و ب   

است كه جايگاهي ويـژه     » تاريخيمندي«اين همان مفهوم    . طريق فهم ديگري به فهم خود دست يابد       
. تأثير زيادي داشـته اسـت  ) گادامر و هايدگر خصوصه ب(تفكر ديلتاي داشته و بر متفكران بعدي   در  

 واسطه تاريخ   ه فقط به طور غير مستقيم و ب       انسانبدين معناست كه    اوالً  تاريخيمندي از نگاه ديلتاي     
نـه فهـم و      به معناي اثبات زمانمندي ذاتـي هـر گو         ثانياًتواند به نفس خويش معرفت پيدا كند و           مي

 را در زمان حال فقـط در افـق گذشـته و آينـده در                »معنا«ي است و مراد از آن اينكه ما         انسانتجربه  
دهنـد   پس گذشته و آينده به دليل حضور در هر تجربه اي وحدتي ساختاري را شكل مـي        «. يابيم  مي

: همان.(»شود  ا مي و اين متن زماني افق ناگزيري است كه در آن هر ادارك در زمان حال تأويل و معن                 
122- 2.( 

 بلكه چيزي تاريخي اسـت كـه بـا زمـان تغييـر              ،بر اين اساس، معنا چيزي ثابت و پابرجا نيست        
يعنـي معنـا    . شوند  كند و همواره با افق و منظري مرتبط است كه حوادث از آن منظر مالحظه مي                 مي

 . د زمينه را شناختهمواره در متن و زمينه قرار دارد و بديهي است كه براي فهم آن باي
توانـد    بدون موضع يا بدون پيش فرض نيست و نمـي           از طرفي، مطابق ديدگاه ديلتاي هيچ فهمي      

ي همـان تجربـه   انـسان گيرد كه اين زمينه در علوم  در زمينه يا افقي صورت مي    باشد و هر فعل فهمي    
شـود، پـس    هـم مـي  هايش قابـل ف  زندگي است و از آنجا كه تجربه زندگي از رهگذر عينيت يافتگي    
هاست كه همه جا در اطـراف مـا          فهميدن مستلزم قرار گرفتن در نسبتي واقعي با اين عينيت يافتگي          

 بلكـه هـر چيـزي       ،منظور ديلتاي از عينيت يافتگي صرفاً متون و آثار هنـري نيـست            . شوند  يافت مي 
ي كـه نقـش     انسان خود را متجلي ساخته و به عبارتي هر مصنوع           انساناست كه در آن روح يا ذهن        

انديشه، زبان، قانون و نهادهاي سياسـي و اقتـصادي و             اعم از ( را منعكس سازد     انسانزندگي دروني   
خصوص آنهـا كـه خـصلت       ه  در اين ميان، ديلتاي بيش از هر چيز به متون و آثار هنري ب             ). فرهنگي

كنـد كـه بـا روش      مـي ترين و پرثمرترين بيان زنـدگي تلقـي   زباني دارند، توجه داشته و آنها را ناب     



تفسير آثار با قرار دادن      بر پايه هرمنوتيك روشي، فهم و     . توان موضوع آنها را دريافت      هرمنوتيك مي 
پذير است و اين امر نيز مستلزم بازآفريني و بازسـازي تجربـه              آنها در افق و زمينه پيدايي شان امكان       

تاي از فهم، صرف عمل ادراك ذهـن يـا          زيرا مراد ديل  . دليل اين امر نيز روشن است     . مؤلف آنهاست 
 ذهن ديگر را و يا زندگي زندگي ديگـر        ، بلكه عملي است كه طي آن ذهن       ،صرف عمل تفكر نيست   

يابـد و از ايـن طريـق تجربـه            براي اين فهميدن هم شخص خود را در ديگري باز مي           فهمد و   را مي 
فهـم را اساسـاً فهـم همدالنـه اي          ديلتـاي ايـن     «. فهمد  را مي   زندگي ديگري را بازسازي نموده و آن      

، از رهگذر دريافت كـالم فرهنگـي   )آفريننده(انگاشت كه متضمن فرافكني خود در ذهن ديگري    مي
ما از طريق اين كالم تجربه ي زيسته ي مؤلـف           . ناميد  مي» ذهن عيني «او اين كالم فرهنگي را       .است

 )11: 1379كرباسي، (.»كنيم را بازسازي مي
اي به همدلي با او    ر ديلتاي كه تكيه زيادي بر تجربه و نيت مؤلف و توجه ويژه            اين بخش از افكا   

 ناميـده اسـت،   » رويه كسب فهم از طريق انتقال به ذهنيت رواني شخص ديگـر           «را    دارد و ريكور آن   
ـ او بيـشتر جنبـه رمانتيـك و روا         مـوردنظر     به هرمنوتيك روشي   ).21: 1378ريكور،  ( شناختي داده  ن

ن آثـار ديلتـاي، جنبـه رمـانتيكي و          ايح نظريه پـردازان بـزرگ هرمنوتيـك و شـارح          بنابه تصر  .است
 136: 1377پالمر،.ك.ر(.استشناختي هرمنوتيك ديلتاي تا حد زيادي مديون افكار شاليرماخر           نروا
ــ  ــران؛  134ـ ــه و ديگ ــوي، 11: 1379 نيچ ــار  ).21 – 24: 1371؛كوزنزه ــناخت افك ــابراين، ش  بن

رسد اشـتراك     از سويي، به نظر مي    .  است  اي براي شناخت افكار ديلتاي     شاليرماخر در حكم تكمله   
و سنخيت فراواني ميـان ايـن بخـش از افكـار ديلتـاي و شـاليرماخر بـه عنـوان بنيانگـذاران علـم                         

لذا از هر جهت الزم اسـت       . هرمنوتيك با افكار نظريه پردازان معاصر هرمنوتيك روشي وجود دارد         
رماخر چه در باب توجه به نيت مؤلف و چه در باب ايجاد علم هرمنوتيك               تا در اينجا با افكار شالي     

 .منزله قواعد عام فن فهم بيش از پيش آشنا شويمه عام ب
عـام در   ترين دستاوردهاي شاليرماخر تالش وي براي شكل دادن علـم هرمنوتيـك   يكي از مهم

ياد كرده است و همين امر از       » يانقالب كوپرنيك «مقام فن فهم بود كه ريكور از اين تالش به عنوان            
زيرا تا قبل از شـاليرماخر       .اند  لقب داده » پدر علم هرمنوتيك مدرن   «ترين داليلي بوده كه وي را         مهم

تـرين آنهـا هرمنوتيـك لغـوي،          هاي خاص و موضعي مختلفي وجود داشت كه شـاخص           هرمنوتيك
 .گرفـت   كـار مـي     و تفـسير بـه    و حقوقي بود و هر كدام قواعد و فنون خاصـي را بـراي فهـم                   كالمي

كه بـراي تـاريخ و شـعر و متـون           ] گفت  مي[فريدريش اوگوست ولف به تأكيد گفت       «اي كه    گونه هب
هاي مختلف در هر يك از اين طبقه بنـدي هـا بـه علـم هرمنوتيـك                    اندازه اي براي شاخه     ديني و تا  

 )95: 1377پالمر، .(»متقاوتي احتياج است



اللغـه   فقـه  ش آست دو شخصيت مشهور هرمنوتيك لغوي يا       اوگوست ولف و همكارش فريدري    
سـت هـدف اصـلي      ابه اعتقاد   . هستند كه از آنها به عنوان دو پيشگام شاليرماخر نام برده شده است            

 يك اثـر    ، لذا .است است كه در آثار منفرد آن عهد متجلي شده            ناعهد باست » روح«فقه اللغه فهميدن    
. را سـازد و هـم نبـوغ مؤلـف آن     حاكم بر آن عهد را منعكس مي    مربوط به عهد باستان هم روح عام        

 بـدين ترتيـب كـه فهـم روح          ؛ مبتني بر همين اعتقاد اوست     7»دور هرمنوتيكي «اساس تلقي آست از     
و متقابالً فهم روح هر اثر منفـرد و مؤلـف آن نيـز              است  عهد باستان مستلزم فهم آثار منفرد آن عهد         

را در مـورد آثـار       توان اين نكته را تعمـيم داد و آن          مي. است عهد   مستلزم فهم روح كلي حاكم بر آن      
 .كاربست ساير ادوار و اعصار تاريخي نيز به

در فـراهم كـردن زمينـه بـراي ظهـور علـم               نكته ديگري كه در تفكر آسـت بـوده و گـام مهمـي             
 يـا بـازآفريني     منزله بازتوليـد   هآيد، تلقي وي از فهم ب       شمار مي    شاليرماخر به  از سوي هرمنوتيك عام   

كند كه مؤلف يا هنرمنـد        بدين معني كه فهم را به معناي تكرار معكوس همان عملي تلقي مي            . است
 .در جريان تأليف يا تصنيف اثر انجام داده است

 مطـرح    در خـصوص دور هرمنـوتيكي      .ستي كه ا  كه ديديم و باز هم خواهيم ديد، نكات         همچنان
انديشه ديلتاي و شاليرماخر و به طور خاص در            اثر، همگي در   ، نبوغ مؤلف و فرآيند بازآفريني     كرده

انديـشه    از اين رو، پـيش از آنكـه بـه         . اند   شدههرمنوتيك روشي به نحوي از انحاء مطرح و مالحظه          
ه انديشه ولف ب    انديشه بپردازيم، الزم است اشاره مختصري به        شاليرماخر و بازيابي اين نكات در آن      

 .عنوان همكار آست و استاد شاليرماخر بنماييم
ي بـاز   انـسان داند كـه بـدان وسـيله معنـاي آثـار              ولف نيز علم هرمنوتيك را علم آن قواعدي مي        

يابنـد و لـذا هرمنوتيـك شـعر،      به عقيده ولف اين قواعد با تغيير موضوع تغيير مـي       . شود  شناخته مي 
و آن   اسـت  ود اين، وي هدف هرمنوتيك را يكـي آن با وج .تاريخ و حقوق با يكديگر تفاوت دارند   

بـر ايـن   . خواسته آنهـا درك شـوند   كه او مي  آنچنان.همانا درك افكار مكتوب يا ملفوظ مؤلف است      
توان به فهـم اثـر او دسـت           اساس، بدون همسخني با مؤلف و يا بدون ورود به جهان فكري او نمي             

توانـد بـراي      ويل نحوي و هر آنچه كه فهم زبان مي        سو از طريق تأ    يافت و چنين آمادگي نيز از يك      
كمك به تأويل فراهم نمايد و از سوي ديگر از طريق تأويل تاريخي و توجه بـه واقعيـات و دانـش                      

 . شود مرتبط با زندگي مؤلف ايجاد مي
شاليرماخر ضمن وقوف به ديدگاههاي آست و ولف و بهره گيري از آنها به ايـن نكتـه اساسـي               

هايي كه ميان انواع متون وجود دارد يك وحـدت           اند و لذا در زير تفاوت       مه متون زباني  پي برد كه ه   
بنابراين، فن فهم انـواع متـون ذاتـاً يكـي اسـت و              . بنيادي نهفته است كه همانا زباني بودن آنهاست       

                                                 
١. Hermeneutical Circle 



شـوند بـراي فهـم سـاير متـون نيـز              كار برده مي    همان اصول و قواعدي كه براي فهم متن مقدس به         
توان بـه يـك علـم         به نظر وي، با شناخت اين اصول و نظام مند كردن آنها مي            . ت كاربرد دارند  قابلي

تواند مبناي هر علم هرمنوتيك خاص قـرار          هرمنوتيك عام دست يافت و چنين علم هرمنوتيكي مي        
 ،از اين منظر، تفاوتي ميان قواعد حاكم بر فهم متون ديني و متون عرفي و غيـر دينـي نيـست                    . گيرد

فريدريش شاليرماخر، متألـه    « به بيان ديگر  . به يكسان صادق است     لكه اين قواعد بر هر گونه فهمي      ب
آلماني، اولين پژوهشگري بود كه در صدد ساختن نظريه ي عام تأويل برآمد، نظريه اي كه بتوان آن                  

  ).10: 1379كرباسي، . (»را در مورد متوني غير از متون مذهبي به كار بست
شاليرماخر با قائل شدن تمايز بنيـادي ميـان سـخن گفـتن و فهميـدن و اينكـه علـم                     ه  بار  در اين 

سؤال اصلي در اين زمينه آن بـود        .  است، حركت خود را شروع كرد      »فن فهم «هرمنوتيك مربوط به    
شود؟ او در پاسخ به اين سؤال با الهام از افكار             فهميده مي ) ملفوظ يا مكتوب  (كه چگونه هر سخني     

كنـد و   تعريـف مـي  » دوباره تجربه كردن اعمال ذهني مؤلف متن   «فن فهم را به معناي      آست و ولف    
عمل فهـم عكـس تـصنيف اسـت،         «: سازد  در اين تعريف هر دو بعد هرمنوتيك روشي را نمايان مي          

گردد كه آن بيـان از آن         شود و به آن حيات ذهني باز مي         زيرا فهم از بيان پايان يافته و ثابت آغاز مي         
هـاي آن جملـه و آن تفكـر           سازد و شنونده در ساختار      گوينده يا مؤلف جمله اي مي      . است برخاسته

. »روان شـناختي  « و   »نحـوي «: كند پس تأويل مركب از دو سويه ي در هـم كـنش اسـت                رسوخ مي 
 ).97: 1377پالمر، (

دهـد كـه هـم شـامل بعـد نحـوي و               بدين ترتيب، شاليرماخر طرحي از هرمنوتيك عرضـه مـي         
ي بـه انجـام     گرامـر پردازد و بـر طبـق قـوانين           ست كه به زبان و معناشناسي خود متن مي        دستوري ا 

شناختي است كه از زبان فراتر رفته و ذهنيت و نيت مؤلف را بررسي               نرسد و هم شامل بعد روا       مي
اين دو بعد مبتني بر ايـن       .  و در نهايت معطوف به آن چيزي است كه شخصي و فردي است             كند  مي

انديشه مؤلف و ساختار زبـاني         در گرو رابطه متقابل    »معنا«ن شاليرماخر است كه تحقق      فرض بنيادي 
نسبتي دو سـويه دارد، هـم بـا           به همان سĤنكه هر كالمي    «به بيان خود شاليرماخر     . ستو دستوري ا  

: كل زبان و هم با مجموع تفكر گوينده، به همان سان نيز در هر فهم كالم دو سـويه موجـود اسـت                      
» واقع« است و فهم آن كالم از آن حيث كه امري             كالم از آن حيث كه چيزي برآمده از زبĤن        فهم آن   

 ).99:همان(.»در تفكر گوينده است
هر دو بعد مذكور شكل دهنده هرمنوتيك روشي بوده كه بعدها به ترتيـب سرچـشمه دو شـاخه        

ظريه پرداز هرمنوتيـك    ترين ن   مهم. هرمنوتيك متن محور و هرمنوتيك مؤلف محور قرار گرفته است         
مفهـوم مـسئله    «جاي    جاي مؤلف و به تعبير خود به         كه توجه خود را به     استمتن محور پل ريكور     

خود متن و تجربه خواندن معطوف ساخته است و جهان متن و كنش خواندن               بر ،»ساز نيت مؤلف  



ـ     (Ricoear,1991:107-113) .كند نه ذهنيت مؤلف را      را مهم تلقي مي    صريح بـه ايـن      ريكور ضـمن ت
 هر گونـه  ،(Ibid:107) »خواننده در لحظه نگارش غايب است و نويسنده در لحظه خواندن     «نكته كه   

كنـد و بـر       رابطه ديالوگي و همسخني يا مبادله پرسش و پاسخ ميان خواننده و نويسنده را نفـي مـي                 
 سـالم و كامـل بـا        نمايد و حتي برقراري ارتبـاط       اهميت جهان متن و استقالل آن از مؤلف تأكيد مي         

 در مقابـل،  (Ibid).داند كه نويسنده مـرده باشـد يـا مـرده انگاشـته شـود       متن را زماني بهتر ميسر مي   
 كه از ميان آنها     هستندترين نظريه پردازان هرمنوتيك مؤلف محور معاصر بتي، هيرش و اسكينر              مهم

 meaning and (conteat…1988.ك.ر(.آراء اسكينر شباهت بيشتري با ديدگاه شاليرماخر دارد

 بعــد نحــوي .شــناختي بعــد نحــوي و بعــد روان :هرمنوتيــك شــاليرماخر داراي دو بعــد اســت
هرمنوتيك شاليرماخر متوجه مشخصات گفتاري است كه مشترك يـك فرهنـگ اسـت و از همـان                  

» سـپهر زبـان   «در اين بعد كـه در       . شود كه مؤلف و خواننده اشتراك معنا دارند         ابتدا مسلم گرفته مي   
 است، فهم يك اثر با توجه به سـاختار جمـالت و اجـزاء                ناجاي دارد و قائل به يگانگي تفكر و زب        

، هـستند متشكله خود اثر و نيز با توجه به ديگر آثار موجود كه مرتبط با موضوع مورد بحث آن اثـر            
 تفـرد    جـاي دارد و در طلـب       »سپهر تفكر  «ي هرمنوتيـك او در    شناخت  نروااما بعد   . گيرد  صورت مي 

تــر زنــدگي او و در تبــاين بــا زنــدگي و آثــار ديگــران مالحظــه  مؤلــف در مــتن واقعيــات بــزرگ
يكي نسبت آن با زبـان      : توان فهميد    بنابراين، هر متن را از دو لحاظ مي        )100: 1377بالمر،  (.شود  مي

ت  است و ديگري فهم مـتن بـه عنـوان جزئـي از حيـا                مشترك ميان افراد كه خود متن جزئي از آن        
 .ذهني و دروني كسي كه آن را خلق نموده است

 ميان كـل و جـزء       »دور هرمنوتيكي «ند  ا  از طرفي، در هر دو بعد مذكور كه دائماً در كنش متقابل           
اساساً دور هرمنـوتيكي بـه      . مشهود است كه شباهت زيادي با دور هرمنوتيكي مورد نظر آست دارد           

فهمـيم   دانيم مـي    ا مرتبط كردن به آنچه از قبل مي       معناي ارجاعي بودن عمل فهم است كه چيزي را ب         
فهميم و    در بعد نحوي، معناي يك كلمه را با مالحظه آن در كل جمله يا در كل متن مي                 . و بالعكس 

در بعد  .  است  متقابالً معناي كل جمله يا كل متن نيز وابسته به معناي تك تك كلمات يا جمالت آن                
نوط است به درك تك تك  گفته هـا و آثـار وي و متقـابالً                 فني نيز، درك جهت كلي تفكر مؤلف م       

 معنـاي دور  هرچنـد . درك هر كدام از گفته ها و آثار وي وابسته است به درك جهت كلي تفكـر او              
 .دادجايگاه واقعي آن  بهشاليرماخر ، هرمنوتيكي قبل از شاليرماخر نيز شناخته شده ومطرح بود

د، اين است كه منزلـت  شوتيكي شاليرماخر بايد مالحظه آخرين نكته اي كه در باب تفكر هرمنو 
در اوايـل  بعـد   . دو بعد مذكور در اين تفكر در تمام عمر وي همسان و به يك ميـزان نبـوده اسـت        

شناختي آن برجسته شده و نقـش        نحوي و زباني اين تفكر جنبه محوري داشته و در پايان بعد روان            
به يگانگي تفكر و زبان اعتقاد داشت كـه بـر اسـاس آن نـه      شاليرماخر در ابتدا    . محوري يافته است  



 بلكه در واقع كل وجـود فـرد و فهـم او از خـود و از جهـان از طريـق زبـان شـكل                  ،تنها تفكر فرد  
گيرد ولي در اواخر عمر بيشتر بر كشف نيت مؤلف از طريق بازسازي تجربه ذهني مؤلـف مـتن                     مي

 بلكـه بازسـازي   ،هـا  تحليل رواني و نه تبيين علل و انگيـزه كرد و اين باز تجربه كردن را نه         تكيه مي 
منظور اين است كه    . رسد  هايش به انجام مي     انگاشت كه از طريق تأويل گفته       تفكر شخصي ديگر مي   

شخص با رويكردي اساساً شهودي و حدسي و با فراتـر رفـتن از اثـر و حتـي بـا بيـرون رفـتن از                          
دهد تا بتواند مستقيماً نيات و اعمال ذهنـي       قرار مي  خودش، خود را در جاي شخص ديگر يا مؤلف        

شاليرماخر بازسازي تجربه و عمل ذهني مؤلف را هدف و غايت علـم هرمنوتيـك               . او را درك كند   
قول ريكور هدف نهـايي هرمنوتيـك را فهميـدن نويـسنده             هكرد و تا بدانجا پيش رفت كه ب         تلقي مي 

 تأكيـد بـر نيـات مؤلـف و          (Ricouer,1991:111).كـرد    مـي  فهميد، قلمداد   بهتر از آنچه او خود را مي      
 كـه سـنخيت و همـساني        هـستند  اسـكينر    شناسـي   روشبازآفريني جهان ذهني او دو قاعده اساسي        
 .فراواني با ابعاد هرمنوتيك شاليرماخر دارند

آيد، اين است كـه شـاليرماخر و    دست مي   آنچه از مباحث فوق در ارتباط با هرمنوتيك روشي به         
ي انـسان ي علـوم  سـ منزله فن فهم و نظام عـام روش شنا  هرا ب تاي به عنوان بنيانگذاران اين علم آن    ديل
ي انـسان هـاي روح      هاي به طور عيني معتبر از آثار و عينيت يـافتگي           انگاشتند كه قادر است تأويل      مي

كيـد  همچنين هر دو متفكر، در هرمنوتيك روشي خود بر مؤلف و تجربـه زنـدگي او تأ       . عرضه دهد 
كردند كه ذاتـاً متفـاوت از تبيـين علـي در       تلقي ميانسان با انسانداشتند و فهم را گونه اي مواجهه    

بدين ترتيب بود كه بنياد هرمنوتيك به طور عـام و هرمنوتيـك روشـي بـه                 . هاي تجربي است    روش
بتي و هيرش نيز از جملـه نظريـه پردازانـي هـستند كـه در همـين سـنت                    . طور خاص گذاشته شد   

در اينجـا ضـمن     . شوند  هرمنوتيكي جاي دارند و در واقع اخالف شاليرماخر و ديلتاي محسوب مي           
 و نسبت آن با روش شناسـي علـوم   هرمنوتيكجايگاه  ،باباين  آنها در يبررسي مختصر برخي آرا  

 .ي روشن تر مي شودانسان
 

 بتي و هيرش
 نظريـه اي عـام دربـاره        بيـان  در صدد ) شاليرماخر و ويلتاي  (بتي و هيرش همانند اسالف خود       

ويژه تأويل آثار و متون مكتـوب هـستند و بـراي امكـان                ي، به انسانهاي تجربه     تأويل عينيت يافتگي  
 هايـدگر   اينها در برابر هرمنوتيك فلسفي    . كنند  عينيت تاريخي در معتبر ساختن تأويل ها استدالل مي        

 معيار و دشمن عينيت تاريخي مورد حملـه         گادامر قد علم كرده و آن را به عنوان نسبي گرايي بي            و
در . اند كه علم هرمنوتيك بايد اصولي براي تأويل عيني معتبـر فـراهم آورد               اند و ادعا كرده     قرار داده 
انديـشي و متـضمن     هايدگر و گادامر سخن گفتن از دانش به طور عيني معتبر را نـوعي سـاده                 مقابل،



داننـد كـه خـود در         هاي تجربي مي     متأثر از همان روش    را  موقفي فوق نسبيت تاريخ تلقي كرده و آن       
توان بـه وضـوح در آثـار          جدال ميان اين دو نوع هرمنوتيك را مي       . اند  صدد كنار گذاشتن آن بر آمده     

علـم  براي مثال، عنوان كتـاب بتـي        . بتي و هيرش وگادامر و حتي در عناوين اين آثار مالحظه نمود           
انتخاب شده كه آشكارا اعتراضي است به كتاب        ) 1962 (يسانانهرمنوتيك در مقام روش عام علوم       

 است كه روش     منظور گادامر از اين عنوان آن     ). 1960 (حقيقت و روش  معروف گادامر تحت عنوان     
 .آيد دست مي راه رسيدن به حقيقت نيست و حقيقت، خصوصاً حقيقت تازه، تنها از راه ديالكتيك به

ي است؛  انسانرماخر و ديلتاي در پي روشمند كردن تأويل آثار          در حالي كه بتي به پيروي از شالي       
ي كـاربرد داشـته و بـا اسـتفاده از آن     انـسان هاي علـوم   يعني در پي روشي است كه براي همه شاخه     
زيـرا بـه اعتقـاد بتـي موضـوع تأويـل يـا عـين داراي                  .تأويل درست از نادرسـت تميـز داده شـود         

نيم كه متن چيزي براي گفتن به ما دارد، چيزي كه مـا از              و ما بايد فرض ك    «خودمختاري ذاتي است    
  ).1- 68: 1377پالمر، (.»دانيم و چيزي كه مستقل از فعل فهم ما وجود دارد پيش خودمان نمي

 شـباهت زيـادي   ، است)مؤلف محور(روشي توان گفت موضع هرمنوتيك  اين موضع بتي كه مي   
 از طـرف   داشتن چنين مواضـعي اسـت كـه          ه دليل بوي   ،گرايي دارد و البته    با موضع رآليسم يا واقع    

تأويـل ضـرورتاً بازشناسـي معنـايي اسـت كـه       «بر اين اساس، از ديدگاه بتي      .  است نقد شده گادامر  
  ).67همان، (.» استه تجسم بخشد مؤلف آن با استفاده از مواد خاصي كه داراي وحدت است توآن

ـ        دست  بهآفريني اثر   واضح است كه مراد از اين سخن همان فرآيند باز          ه  تأويل كننده اسـت كـه ب
 كردهست مطرح   آاي است كه قبالً      اين همان نكته  . گيرد  طريقي معكوس با عمل تصنيف صورت مي      

 انـد   كرده تأكيد   برآناند و در اينجا بتي و هيرش          را پذيرفته و بسط داده      و شاليرماخر و ديلتاي نيز آن     
از نظر بتي، عمـل بازسـازي يـا    . أكيد اسكينر واقع شده است   و بعد از اين نيز مجدداً مورد توجه و ت         

بنيادي از اصول به انجام رسـد كـه حاصـل آن تـشخيص                بايستي بر پايه نظامي     بازآفريني يك اثر مي   
توان به زمينه خلق اثر و نيـز بـه            از جمله اصول بنيادي اين نظام مي       .تأويل درست از نادرست باشد    
 .هستندول محوري تفكر بتي، هيرش و اسكينر نيت مؤلف اشاره كرد كه از اص

حل مـسئله تـشخيص و تميـز        ) 1967 ( اعتبار در تأويل   هدف اساسي رساله هيرش تحت عنوان     
زعـم   ه كه ب  استراه حل اساسي هيرش براي اين مسئله نيت مؤلف          . تأويل درست از نادرست است    

به بيان ديگر   . حساب آيد  هويل ب وي بايد به عنوان معياري براي سنجش ميزان اعتبار و صحت هر تأ            
هايي است كه صـرفاً متوجـه ي امـر داللـت نيـستند؛ و                 در پي مالكي براي تأييد تأويل     ] هيرش[او  «

هدف تأويل، دست كم در اصل، بازسـازي ايـن           .پاسخ او نيات مؤلفي است كه متن را آفريده است         
 ).16: 1379كرباسي، (.»موقعيت تأليفي است



آيد، بازسازي موقعيت تأليفي چيـزي نيـست جـز بـازآفريني              بارت نيز بر مي   كه از اين ع     همچنان
اين هم بيش از هر چيز منوط به بازسازي نيت مؤلـف   معكوس فرايندي كه به خلق اثر منتهي شد و 

كه گفته شد، نظريه پردازان برجسته هرمنوتيك روشي از ولف تـا               همچنان هرچند. استدر خلق اثر    
سـازد،    اند، اما آنچه هيرش را در اين زمينه متمـايز و برجـسته مـي                يح نموده هيرش به اين نكته تصر    

تأكيد خاص وي بر نيت مؤلف به عنوان موجودي معين است كه با گردآوري شواهد عينـي دربـاره                   
توان به معنا و منظور آن دست يافت و اين معنا و منظور نيـز بـه طـور كلـي معتبـر شـناخته                           آن مي 

 .شود مي
» معناي لفظي «ي داراي   انسانه هيرش هم همانند بتي معتقد است كه هر متن يا اثر             گفتني است ك  

 آن اثر براي ما در زمان حاضر        9»اهميت«و يا   » داللت«يا  » معنا داشتن « معيني است كه از      8»معناي«يا  
ـ         » داللت«و  » معنا«اين تمايز ميان    . متفاوت و متمايز است    ف كه ارتباط وثيق و الينفكي با نيـت مؤل

.  و اعتبار رساله او تماماً وابسته به اعتبار همين تمايز اسـت            استدارد، سنگ بناي هرمنوتيك هيرش      
  خويش منعكس كـرده اسـت  شناسي روشاسكينر با استناد صريح به هيرش، عين همين تمايز را در       

ا مـتن   و ميان معناي يك اثر يا يك متن كه مؤلف آن مدنظر داشته و معنايي كـه مفـسر از آن اثـر يـ                        
به نظر هيرش، معناي لفظي مورد نظر مؤلف معيـار ثابـت و اليتغيـري    . شود يابد تمايز قائل مي    درمي

است كه در خود اثر يا متن نهفته است و با تحليل لغوي متن و نيز با تحليل شواهد خارجي حـاكي                 
 و صحت يك تأويـل      توان ميزان اعتبار    اين معيار، مي    بر پايه . توان بدان دست يافت     از نيت مؤلف مي   

اي كه بـدون ايـن       گونه هب. را مشخص نمود و همين معيار تنها مبناي صحيح براي نقد و تأويل است             
از نظـر   «. ماند تا بتوان از اعتبار و صحت تأويل سـخن گفـت             معيار اساساً علم هرمنوتيكي باقي نمي     

بلكـه چيـزي ديگـر       ،كنـد علـم هرمنوتيـك نيـست         هيرش، علم هرمنوتيكي كه از اعتبار بحث نمي       
پـالمر،  (.»مسئله هرمنوتيكي صرفاً مسئله تعيين لغوي معناي لفظي مورد نظر مؤلـف اسـت              «…است
 ).72 ـ 73: 1377

انـد كـه      قلمداد كـرده  » منطق اعتباربخشي «ي است كه علم هرمنوتيك هيرش را        يبر پايه چنين آرا   
هيرش اين  . رد نظر مؤلف را دريابد    بر مبناي آن تنها تأويل و تفسيري معتبر است كه معناي لفظي مو            

بنا بـه بيـان قطعـي       . كند  داند كه با گذر زمان تفاوت نمي        معنا را چيزي معين، ثابت و تغييرناپذير مي       
معناي : اگر هيچ عينيتي وجود نداشته باشد، در مورد وجود يك عينيت مطمئن هستيم            «: خود هيرش 

ـ دا  معنا را دگرگوني ناپذير مـي      او نه تنها     )592: 1388احمدي،  (.»دگرگوني ناپذير  ست بلكـه آن را     ن
از اين منظـر،    . استكرد كه مستقل از واژگان و زبان          چيزي وابسته به آگاهي و نيت مؤلف تلقي مي        

                                                 
١. Meaning 
٢. Significance 



هـاي گونـاگون تغييـر يابـد، امـا            تواند در طي زمان و در چارچوب زمينه          اهميت يك اثر مي    هرچند
البتـه، هيـرش هماننـد بتـي، هرگـز معنـا       . كند  نميمعناي لفظي مورد خواست مؤلف آن هرگز تغيير    

ترين   مهم .كند  كند و حتي بدان تصريح هم مي        اثر براي ما در زمان حال را انكار نمي        ) داللت(داشتن  
ولـي در عـين   . گواه صحت اين ادعا همان تمايزي است كه وي ميان معنا و داللت قائل شده اسـت              

او  .داند كه در اثر نهفته اسـت  لفظي مورد نظر مؤلف مي حال، معناي درست و اصيل را همان معناي         
 نامد كه بـر اسـاس اصـطالحات،         مي» مهارت فهمي «يا  » فهم«كشف اين معنا بر حسب خود متن را         

شود و تشريح اين معنـا را بـر اسـاس اصـطالحات و                واژگان و راهنماي معنايي خود متن انجام مي       
آشنا بوده ولي با اصطالحات خود متن تفـاوت دارنـد،           سر و خوانندگان    فواژگان امروزي كه براي م    

 ).77- 78: 1371كوزنزهوي، .(نامد مي» مهارت تشريحي«يا » تفسير«
را بـا بهـره گيـري از          فهمـيم و سـپس آن       به عبارت ديگر، ما ابتدا متن را بر حسب خود متن مي           

مرحله، موضوع اصـلي    در اين دو     .دهيم  دانش روز و كلمات و مفاهيم جديد براي ديگران شرح مي          
را ايجـاد كـرده و هميـشه همـراه      همان معناي لفظي متن است كه مؤلف آگاهانه و با نيتي خاص آن            

 .را بيابيم و خواه نيابيم متن باقي خواهد ماند، خواه ما آن
كنـد كـه بـه     را نيز مطرح مـي » نقد«و ) داراي(» قضاوت«هيرش عالوه بر اين مراحل، دو مرحله     

كنـد كـه    او همچنـين تأكيـد مـي   . گيرنـد  صـورت مـي   » تفسير«و  » فهم« از مراحل    لحاظ منطقي پس  
از متن كه بر حـسب        مشترك از متن باشد؛ فهمي      بايستي فهمي   ها مي  فرض همه تفاسير و داوري     پيش

براي هر تفسير و قضاوتي نه تنها خوب و مناسـب اسـت، بلكـه                 چنين فهمي  .خود متن ساخته شود   
 ).79 – 80: همان(.واهد بودخ مطلقاً ضروري و حتمي

بـراي يـافتن معنـاي لفظـي مـتن           در اينجا معيار و ضابطه اصلي براي رسيدن به فهم مـشترك و            
 و همـين معيـار بـراي تميـز تأويـل درسـت از               است »نيت اصيل مؤلف  «)معناي اصيل و نهايي آن    (

لكه اساساً وجـه    ، ب شود و اين وجه برجسته هرمنوتيك روشي مؤلف محور          كار گرفته مي    نادرست به 
اما راه شـناخت ايـن معيـار چيـست و چگونـه             . استي از علوم تجربي     انسانبرجسته و مميز علوم     

و » تجربه همدالنه نفـس   «توان بدان دست يافت؟ هيرش با الهام از شاليرماخر و ديلتاي  و بتي،                 مي
 اصلي هرمنوتيـك    كند و رسالت    را راه رسيدن به نيت اصيل مؤلف تلقي مي        » بازسازي روانشناختي «

به بيان  . دشداند كه اگر درست صورت پذيرد همه چيز روشن خواهد             را نيز در تحقق همين امر مي      
اگر به ياد آوريم كه بازشناسي يك متن صرفاً برابر اثبات ايـن امـر اسـت كـه منظـور                     «خود هيرش   

 حقيقت كه اين معيارها      اين گاه  آندهيم،    مؤلف احتماالً همان معنايي است كه ما به متن او نسبت مي           
وظيفه اصلي مفـسر    . كنند، شگفت آور نخواهد بود      همگي نهايتاً به ساختماني روانشناختي اشاره مي      

هاي فرهنگي، و در يك كالم جهـان مؤلـف را در خـود بازتوليـد      ، نگرشها، داده»منطق« است كه   آن



: ل غـايي آن كـامالً سـاده اسـت         اگر چه فرآيند بازشناسي بسيار پيچيده و دشوار است، اما اصـ           . كند
 ).74همان، (»]هاي اصلي مؤلف انديشه بازسازي تصور گونه[گويد  بازسازي تخيلي آنكه سخن مي

ترين معيار شـناخت معنـاي اصـيل و           آنچه هيرش در عمل براي نيل به نيت مؤلف به عنوان مهم           
هـاي او و توجـه بـه           و گفتـه   كند، بررسي زندگينامه مؤلف، مطالعه ساير آثـار         نهايي متن پيشنهاد مي   

سبك و روش بيان و نيز توجه به افق معنايي يا قرار دادن متن هم در چارچوب تـاريخي و هـم در                       
يكـي از انتقـادات وارده بـه        . خاص و موارد بيوگرافيكي ديگري است     ) موضوعي(چارچوب نوعي   

 نيت مؤلـف تفـاوت      هيرش از همين زاويه است و آن اينكه ممكن است ميان آگاهي بيوگرافيكي و             
گونه اي كه نتوان ميان رخـدادهاي عينـي زنـدگي مؤلـف و تـأثيري كـه ايـن                     هوجود داشته باشد، ب   

گذراند از يك سو و نيت مؤلف و اهداف وي از سوي ديگر، به رابطه درست                  رخدادها بر اثر او مي    
احمـدي،  (. باشـند  در اصل با هم متفـاوت     ) دو سوي مزبور  (و معناداري دست يافت و يا اينكه اينها         

فاصـله اي    عالوه، ممكن است ميان نيت مؤلف و متني كه خلق كـرده اسـت،                به )598 -600: 1388
هـاي    گذرناپذير وجود داشته باشد و يا حتي مؤلف نتواند معناي مورد نظر خود را در قالـب گـزاره                  

 انتقـادات چيـزي     گونـه   رسد كه پاسخ هيرش به اين        به نظر مي   ) 601 – 603: همان(.زباني بيان كند  
بيش از مطالب پيش گفته نباشد و آن اينكه به عقيده وي هر متني واجد معنايي اصيل و تغييرناپـذير                  
است و براي اثبات اين معنا هيچ معيار درست و مطمئني جز نيت و قصد مؤلف آن وجود نـدارد و                     

بـراي بازسـازي و    هاي زندگينامه اي و قرار گرفتن در افـق ديـد مؤلـف                هيچ راهي هم جز پژوهش    
در غير اين صورت، در باتالق نسبي گرايي بي معيار گرفتـار            . تجربه مجدد فعل آفرينش متن نيست     

هاي نادرسـت و       است تأويل درست و معتبر را از تأويل         كه هرگز نخواهيم توآن     خواهيم شد، آنچنان  
 .بي اعتبار تشخيص دهيم

 
 گيري نتيجه

. ي بـود انـسان  و جايگاه آن در روش شناسـي علـوم          وتيكآنچه بيان شد، مرور مختصر علم هرمن      
يكي از سه نـوع اصـلي هرمنوتيـك و       كه    بود  هرمنوتيك روشي  مقاله حول محور   عمده مباحث اين  

دو نوع ديگر، هرمنوتيك فلسفي و      . شمار مي آيد    در واقع مبناي اصلي و آغازين دانش هرمنوتيك به        
ي مـؤثر   انـسان ه نوبه خود در تعميق و توسـعه علـوم           كه هرچند  هر كدام ب      هرمنوتيك انتقادي است  

اند در اين مقالـه نيـز كمتـر مـورد             حث روش شناسي پرداخته   بابوده است ولي از آنجا كه كمتر به م        
 شـاليرماخر، ديلتـاي، بتـي و هيـرش          يتكيه بـر آرا   پردازش هرمنوتيك روشي نيز با       .اند  توجه بوده 

هرمنوتيك به عنوان روشي براي فهم موضوعات    د بر    مشترك اين متفكران تأكي    نقطه. صورت گرفت 
قصد و نيت مؤلـف     ي و نيز تأكيد بر بازسازي يا بازآفريني تصنيف اثر و تمركز خاص بر               انسانعلوم  



انـد و     مـشهور شـده    براي فهم آثار اوست و به همين دليل است كه به متفكران هرمنوتيـك روشـي               
  .مؤلف محور قلمداد شده استهرمنوتيك مورد نظر آنها نيز هرمنوتيك روشي 

هاي تجربه گرايي نهاده شـد و نقطـه           اساساً بناي دانش هرمنوتيك در مقابل پوزيتيويسم و روش        
قرار دادن فهم در مقابـل تبيـين و تأكيـد بـر             . عزيمت آن تكيه بر فهم در مقابل تبيين و شناخت بود          

، هرچند نبايد نقش مـؤثر وبـر را در   تمايز ميان اين دو  بيش از پيش مرهون تفكر ديلتاي بوده است      
توجه به پيش فهم ها و پيش فرض ها         . ي ناديده گرفت  انسانجاانداختن فهم در روش شناسي علوم       

در فرآيند تحقيق و تفسير و تأكيد بر خالي نبودن ذهن محقق يا مفسر قبـل از آغـاز و يـا در حـين                         
ه درست در نقطه مقابـل پوزيتيويـسم و   تحقيق يا تفسير از ديگر بنيان هاي دانش هرمنوتيك است ك    

انتخاب موضوع تحقيق بر مبناي آگاهي كلي و اجمالي قبلـي محقـق از              . تجربه گرايي قرار مي گيرد    
آن موضوع، توجه به عالئق، منافع و انگيزه هاي محقق و نيز توجه به وضعيت فرهنگي، اجتماعي و                  

آن و مباحثي از اين قبيـل از جملـه ديگـر        تاريخي او چه در انتخاب موضوع تحقيق و چه در انجام            
ي انساناند كه هم در حوزه علوم         مباحث هرمنوتيكي هستند كه امروزه به گونه اي طرح و بسط يافته           

براين اساس، امـروزه هرمنوتيـك بـه صـورت          . اند  و هم در حوزه علوم تجربي مؤثر و قابل مالحظه         
آمده است كه در عين حـال بـر روش شناسـي            ي در انسانمبنايي عام و معتبر در روش شناسي علوم         

علوم تجربي نيز تأثير گذاشته و ضمن توجه به مرزها و تفاوت هاي اين دو  نوع علم، تقابل آنها را                     
 .به نوعي تعامل و ترابط مبدل ساخته است
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 چكيده

اي دارد و مي تواند مسايل را حل كند؟ اين از جمله پرسش هـاي   ي در ايران فايدهانسانآيا علوم   
 وجـود دارد كـه حـوزه هـاي          سوابقي در دنيـا   . كليدي است كه بايد قبل از هر چيز به آن پاسخ داد           

ي كمـك   انـسان متفاوتي از صنعت و ساير بخش ها براي حـل مـسايل و مـشكالت خـود از علـوم                     
له به نظام آموزشـي در ايـران برمـي    ئاين مس . له با مشكل روبرو است    ئاما در ايران اين مس    . اند  گرفته

 .گردد كه بايد موشكافي شود
 . ايران، آموزش و پرورش، دانشگاهعلوم انساني، نظام آموزشي،: واژگان كليدي

 

                                                 
 .اين مقاله به صورت سخنراني در يكي از نشست هاي عمومي كنگره عرضه گرديد و از نوار پياده شده است.  ∗
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 كاركرد علوم انساني
ي در  انـسان  اين اسـت كـه آيـا علـوم           ، احساس كنيم   در كشور  توانيم  اي كه  مي     ترين مسئله   بزرگ
ي بايد مسائلشان   انسانكنند كه علوم      اي داشته باشد يا اكثر مسئوالن احساس مي         تواند فايده   كشور مي 

كشور به طرف يـك     به نظر من    . ختص به مسايل فني و غيره نيست      مسائل كشور فقط م   . را حل كند  
 بـراي   ،بنـابراين .رود  رود و كارهايش جلو نمي       اجتماعي پيش مي    خطر آني يا ايستائي و يا حتي فلج       

عنوان روح قـضيه     ي به انسانعلوم  . حل بدهد    راه كار  ايني براي   انسانهمه احساس شده كه بايد علوم       
اي دارد يا ندارد بايد اول اين را اثبات           اما اينكه فايده  .  اين كشور تأثير دارد    و به عنوان هورمون براي    

 .بكنيم
، كارخانـة ولـوو     70كشور سوئد در اوائل دهـة       در مثال اول در     .  دو مثال آوردم   كار  اينمن براي   

اني شناسـان سـازم   شناسان و جامعـه    براي اينكه توليدش باال برود از دانشمندان علوم اجتماعي، روان         
كسي كه در كارخانـه كـار       . تواند عالقة كارگران را افزايش بدهد       كه چطور مي  تا بداند   كمك گرفت   

 كـه زمـان چطـور       فهمـد   نمـي  و بعد    كند  مي از صبح تا شب يا از شب تا صبح فقط يك كار              كند  مي
ن كارش ايـ  بندد صبح تا شب       گر كارخانة ولوو كه واشر سرسيلندر مي         فرض كنيد يك كار    .گذرد  مي

بندد، بعد نفر بعدي كارهاي       ها را مي   گذارد، بعد نفر بعدي پيچ      بعد نفر بعدي سرسيلندر را مي      .است
هـا داخـل قـرار       آيد بعـد پيـستون      طور كه كل سيلندر مي     از قبل هم همين   .  دهد  ديگري را انجام مي   

تـك تـك    . كننـد   ميگيرد و بعد اينها را روي ميل لنگ و غيره تنظيم              گيرد و بعد سوپاپها قرار مي       مي
 فكر افتاد كه بهتر است يك فرايند را         كارخانه ولوو به اين     .برد  گرها را سر مي     كارها حوصله كار  اين  

 .دست يك گروه بدهد بهدر توليد ماشين ولوو 
داشـتند و     كاسة موتـور را برمـي     . كردند  اين گروه با همديگر به سرعت كار مي        اين شد كه      نتيجه

و آن را بـه  ها را انجام دادنـد  كار ايندادند و بعد از اينكه        قبلي را انجام مي    همگي با همديگر مراحل   
  شـد و بعـد كمپرسـيون موتـور را            بنـزين وارد سرسـيلندر مـي       وقتي كـه  كردند   ميوصل  دستگاهي  

گفتنـد ايـن      شدند و مي     خوشحال مي  ،ديدند كه كمپرسيون خيلي باالست      كردند و مي    گيري مي   اندازه
 ، بعـد از جنـگ جهـاني دوم        گونـه همين  . يجة كارائي كارخانة ولوو خيلي باال رفت      كار ماست در نت   

ها براي اينكه روحية سربازانشان باال برود و بتوانند در جنـگ موفـق شـوند از دانـشمندان           آمريكائي
 .علوم اجتماعي كمك گرفتند

ي انـسان  علـوم    ،ينبنـابرا .  است  نابسياري از تحقيقات و نظرها و غيره كه ما داريم حاصل آن زم            
 .تواند داشته باشد كارايي و كاركرد خيلي مشخصي مي

 ي كاركرد دارد يا نه؟انسانآيا در ايران علوم : سؤال بعدي اين است



 ولـي در ايـران مـدرك        خيلـي خـوبيم    ما هـم     ،گويند ما هم متخصص داريم      شنويم كه مي    ما مي 
د كـه توانمنـد باشـد و بتوانـد          شـو    در خارج متخصص به كسي گفته مي       .شود   تخصص مي  جانشين
 اول كـه معرفـي   ابتدا. وقتي كه گروهي از آفريقاي جنوبي به ايران آمده بودند     . اي را حل كنند     مسئله

 مشخص شد كه اينها گروه وابسته به مركز تحقيقات علـوم            ،شدند اولين سؤالي كه از اين گروه شد       
بـه ايـران   ايـن گـروه   .  آن كشور اسـت  كه در سطح فرهنگستان علوم هستندي آفريقاي جنوبي    انسان

 پرسيدند كه نگـاه شـما بـه         ، مسئوليني كه خدمتشان رسيده بودند     .آمده بودند براي همكاري با ايران     
هاي فلـسفي   اينها گفتند ما به اين حرف. كنيد  را  شما چطور تعريف مي     انساني چيست؟   انسانعلوم  

گويد كه كـشور االن بـا ايـن مـشكل             دهد و مي    دولت آفريقاي جنوبي به ما مسئله مي       .كاري نداريم 
 .مواجه شده و حاال شما راه حل بدهيد

خواستند با     زمينة همكاري كه اينها مي     شود  ميكي از مسائلي كه به آن توجه        ي آفريقاي جنوبي    در
زياد  كشوراين   الماس و طال در      . است  نا شبيه اير   آفريقاي جنوبي  ما داشته باشند اين بود كه اقتصاد      

 دارد و  هـم كـه نفـت        ايـران  كشور پيشرفت نكنـد و       ليباعث شده كه كشور معرفي شود و      و  ست  ا
 .خواستند با اقتصاددانان صحبت كنند آنها مي. بماندباعث شده كه  معرفي شود و منفعل 

 اينهـا نفـس عميقـي       .وقتي كه تخصصشان را پرسيديم گفتند فلسفة اقتـصاد        وجو كرديم     پرسما  
 .استي اين نبود در كشورهاي ديگر همين طور انسان از علوم كشيدند و انتظارشان

ديدم كـه دربـارة دموكراسـي در آفريقـاي          نامة دكتري     يك پايان آمدم    مي وقتي از آفريقاي جنوبي   
 كـه   از زمـاني  هـاي مختلـف آفريقـايي دارنـد و            يكي از مسائلشان اين است كه اينها قوم        جنوبي بود 

 ، شيوه ايلياتي اينهـا  هستندخواهند به شيوة مدرن اداره كنند و مي حكومت را از سفيدپوستان گرفتند      
براي اين كشور   را   دموكراسي   تايعني وابستگي به اين قوم و آن قوم موانعي براي اينها درست كرده              

 و  ماننـد   مـي خودشـان      در مسئله قومي   سرانجامكنند    نظر مي   اظهارآنها  وقتي دانشمندان   . را پياده كنند  
توانـد     است و ديگر نظـر دموكراسـي مـي           نظر ايشان  ،ماست و نظر     اين االن رهبر قومي    گويند كه   مي

اين سـياه   را  تمام مسائلي كه در كشورشان بود       پاسخ  منتفي شود و اينها اين راه حل را پيدا كردند و            
 .پيدا كردند و موفق بودندكنيم  گاه تحقيرشان ميكه ما را ها  پوست

اين است كه آموزش مـا      و آن    يك علل عام وجود دارد       ،اركرد داريم در علل اينكه ما چرا عدم ك      
پرداز باشد همه افرادي كـه در خـارج            ما هيچ آموزش عملي نداريم كه مسئله       .نظري و حفظي است   

آموزشـي داده   دانند كه از بچگي بـه اينهـا چـه     هايشان را در آنجا به مدرسه فرستادند مي       بچه ،بودند
 .شود مي



 خارج  به وقتي كه اينها     . حفظي و نظري است    اش  همهدبستان، دبيرستان و دانشگاه     ولي در ايران    
نويـسند مـثالً در زمينـة     هايي كـه مـي   نامه پايانو  روند     در خارج هم دنبال مسائل نظري مي       روند،  مي

 .اي داريم تواند مسائل ايران را حل كند و در نتيجه ما يك علم ترجمه اقتصاد و يا غيره نمي
ا مسائل كـشور را    ام ،كنيد مشكلي نيست    ي را يا رياضي را ترجمه مي      ئعي كه شما جان ديو    تا موق 
در بيـشتر  . اين نگاه نظري در ايران خيلي رايج اسـت . توان ترجمه كرد   هايش را ديگر نمي    و راه حل  

يعنـي شـما    . ستنيـ ي  انسانهاي علوم      فقط در رشته   و يعني علل عام است      ،ها هم همين است     رشته
ايـن  . به مسجد شاه اصفهان نگاهي بكنيد و بعد مقايسه كنيد به كسي كه مسجد شـاه را سـاخته                  اگر  

 در مقابلش ما از اساتيد معماري بخواهيم چنين         .استاديار و استاد دانشگاه نبوده و مدركي هم نداشته        
كنند بيشتر   كارهايي كه مي  . هاي ديگر   جور در رشته     همين .بينيم كه مشكل دارند      مي ،چيزي را بسازند  

هاي برجـستة ديگـر بـه         يك استاد رياضي ايراني و رشته     . آموزش معماري و آموزش مهندسي است     
رويـم جـاي    كشورهاي ديگر رفته بودند از اينكه انقالب شده بود و وضع ايران خراب و حاال ما مي    

اندازة كافي ايـن      هها است كه ما ب     ها و آلماني   ئي   اينها حرف استراليا   .ديگر خوب آنجا خريدار ندارند    
 .اي را از كشور ما حل كند تواند چه مسئله چيزها را داريم كي مي

فروشي زدنـد مـا بايـد در           ولي در شهر برلن كيوسك روزنامه      ندچند نفر از دوستان ما استاد بود      
  .نظر كنيم تجديداز ابتدايي تا آخر آموزش خودمان 

 در بعضي از جلسات بودنـد و بـا مـن اينهـا را     مسائل عام ديگر ما اين است كه آنهايي كه با من     
.  رايج اسـت   در كشور ما  دانند كه رياست طلبي، حسادت، فردگرايي، عدم كار جمعي             مي ،اند  چشيده

است و ايـن از نظـام       فراوان   نگاه ارباب و رعيتي       و  اجازه رشد به جوانان ندادن     منصبچسبيدن به   
فقـط در   و  جوري اسـت     بيني اين   كني مي   را نگاه مي  هر جا   . گيرد  فرهنگي فئودال ايران سرچشمه مي    

 تفكيك  . مدارس است  دري  انسانعلوم  در زمينه    علل خاص    يكي از . اين گونه نيست  دانشگاه و علم    
خواننـد مقـدار      هايي كه در رشـتة رياضـي درس مـي           بچه. هاي مختلف يك آفت خاص است       ديپلم

خوانند   هايي كه فيزيك مي     بچه، اينها    است ريكاخوانند خيلي خيلي بيشتر از اروپا و ام         رياضي كه مي  
 هـر چيـزي را      . از علوم تجربي اينها چيزي ياد نگرفتند       اند  خواندهدر دبيرستان مقدار زيادي رياضي      

 و از ادبيات فارسي هـيچ     . كنند  روند دورة راهنمائيشان را نگاه مي       خواهند كتابش را نگاه كنند مي       مي
روند دانشگاه شـريف و ايـران را          كه بعدش مي  است  شوند طبيعي     م مي ، يعني اينها كه ديپل    دانند  نمي
ي در تـاريخ و     انـسان ي است و هويت علـوم       انسانروند چون هويت ايراني در علوم         كنند مي    مي رها

فايـده  تر از همه ادبيـات فارسـي يـاد نگيرنـد      اگر اينها تاريخ و ادبيات فارسي و مهم      . ادبياتش است 
ي كـه   كسخوانند و     ها اصالً اينها را نمي      ولي تفكيك شده و بچه    . اهند داشت اصالً هويت نخو  . ندارد

 .خواند در ادبيات فارسي ميرا اي  فايده  چيزهاي بيهمخواند  ادبيات فارسي مي



ي و  انـسان  گروه علـوم     بهآيند    ترينشان مي   ها اطالعاتشان محدود است و از اين گروه ضعيف          بچه
ولي من شخصاً اين ورودي جديد را به داليـل ديگـري كـه              . دداري يك ورودي ضعيف     انسانعلوم  

 .دهم گفتم ترجيح مي
حقوق تابع مدرك باشد و اين ادعا هم يك         در ايران   باعث شده كه    هم  ها    نظام هماهنگ پرداخت  

اسـت كـه      لطمه بزرگي به ايران زده شده دامي      كه چه   داند    دمل بزرگ خيانتكارانه بوده كه كسي نمي      
 ارزش  رفتـه و  از ايـن طريـق ارزش مـدرك را بـاال            . شته شده و كسي نفهميده است     براي ايران گذا  

نـور و آزاد و مجـازي و غيـر             نياز بـه دانـشگاه پيـام       به تبع آن باالرفته   دانشگاه و نياز به دانشگاه نيز       
 ي از همه بيشتر بدون اينكـه اسـتادي   انسانانتفاعي و غيره و در داخل اينها نياز به دانشگاههاي علوم            

زحمـت  در ايـران    هاي فني كه در خدمتـشان بـودم و بـسيار هـم                يكي از اساتيد رشته   . داشته باشند 
ايـن علـوم   . گيـريم   هـزار تـا دانـشجو مـي     600گفتند كه مـا       اند از يكي از اين دانشگاهها مي        كشيده
هاي علوم   ها در رشته     هزار تا از اين دانشجو     450. دانند  ها خودشان باور كردند كه چيزي نمي       يانسان
ليسانس، دكتري و اينها را در آنجا در طول ترم كنترل             كنيم فوق   ي است ما بدون كنكور وارد مي      انسان
ن التحـصيال   در نتيجه فارغ  . دانيد  آيند خودتان از من بهتر مي       ها از كجا مي     و بعدش هم استاد   . كنيم  مي

خواهنـد برونـد اسـتاد بـشوند           مي باز دوباره خودشان  . ها توانايي حل يك مسئله را ندارند        اين رشته 
 .)دوباره روز از نو و روزي از نو(

 
 



 
 

 هاي علمي علوم انساني در ميان ساير رشته بررسي منزلت علمي
 

 ∗زاده السادات شريف دكتر حكيمه
 

 چكيده 
. ي استانسانهاي مختلف علوم اي وابسته به نتايج تحقيقات در رشتهپيشرفت علمي هر جامعه

-آنجا كه بحثاز .  شود به همين دليل بايد در مجامع علمي به بررسي منزلت علمي اين حوزه توجه

ي ضعيف است، كنكاش و بررسي در اين زمينه انسانهاي گوناگون علوم هاي مفهومي دربارة رشته
ي و علوم تجربي از نظر انسانبراي رسيدن به اين منظور علوم  در اين مقاله،. نمايدضروري مي

 .اند جايگاه علمي مقايسه شده
هاي علمي بودن يك علمي و مالكدر اين پژوهش پس از پرداختن به معناي علم و روش 

-طور مختصر مطرح شده، سپس دربارة تفاوت هاي تحقيق علمي به رشته، سير تاريخي علم و روش

ي در انساندست آمد كه علوم  ي بحث شد و اين نتيجه بهانسانهاي علوم طبيعي و ها و شباهت
 عين ويژه بودن با هاي تحقيق داراي ماهيتي مخصوص به خود بوده و در موضوع، هدف و روش

شناسي علوم تجربي تنها راه كشف  هاي مختلف علوم تجربي مناسباتي دارد و ديگر آنكه روشرشته
ي در رويكردهاي انسانهاي پژوهش و روش تحقيق علوم حقايق نيست و در عين حال بايد شيوه

رش مثبت به علوم همچنين در انتها پيشنهادهايي در ارتباط با ايجاد نگ. كمي و كيفي مشخص شوند
 . هاي علمي و آموزشي عرضه شدگذاريها و سياستريزيي و تغيير در برنامهانسان

  .، نظام آموزشي، تحقيقات، روش تحقيقروش شناسيعلوم انساني، : واژگان كليدي
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 مقدمه 
 پـس از روي آوردن بـه        انـسان براي پاسخگويي به سؤاالت اساسي در ارتباط بـا جهـان و               آدمي

هـاي  از طريق روش قياس و به دنبال آن روش استقراء بـه شـيوه   ،تجربه اجتماعي و  به شخصي   تجر
ي رو بـه  انـسان هاي طبيعـي و  هاي مختلف علمي در حوزه   تدريج رشته   علمي مطالعه روي آورد و به     

هـاي زنـدگي، كيفيـت حيـات        در همه ابعاد و پديده    » شناخت علمي «پيدايش و گسترش    . رشد نهاد 
هاي تجربـي   امروزه پيشرفت علمي جوامع به نتايج تحقيقات در رشته        . كلي دگرگون كرد    ه را ب  انسان

هاي ديگر علمي و ابعاد اقتصادي، سياسـي و فرهنگـي           ي با شاخه  انسانعلوم  . ي وابسته است  انسانو  
 .جامعه ارتباط و تأثير و تأثر متقابل دارد

هـاي  شـود، بحـث    مـشاهده مـي    يكي از موضوعاتي كه اغلب در محافل و مجامع علمـي كمتـر            
دربارة مشخص ساختن منزلت    . ي است انسانهاي مختلف علمي از جمله علوم       مفهومي دربارة رشته  

پژوهـان  نگرش مـردم، متخصـصان، دانـشمندان و دانـش         . ها را تغيير دهيم     ي بايد نگرش  انسانعلوم  
 .بحث جدي شودي انسانهاي علوم شود، مگر آنكه دربارة جايگاه علمي رشتهدگرگون نمي

هـايي مثـل    نگـر و يـا مـالك      سؤال اساسي اين است كه آيا با مالك يا نگاه پوزيتيويستي يا كمي            
اي را به عنوان رشته علمي پذيرفت؟ براي رسيدن به ايـن            توان رشته آزمايشي و تكرارپذير بودن مي    

هاي مختلـف علـوم     تهي و علوم تجربي مقايسه شود و معلوم گردد كه آيا رش           انسانمنظور بايد علوم    
ي جايگاه و پايگاه محكمي مانند علوم تجربي دارند يا خير؟ در اينجا الزم است مفهوم علـم و                   انسان

 . روش علمي مشخص گردد
 

  علم و روش علمي
يك مورد استفاده از كلمة علم به معناي اعم يعنـي           . تعاريف مختلفي از علم مطرح گرديده است      

رد ديگر علم به معناي خاص است كه به مجموعه مسائلي كه حول              و مو  1مطلق آگاهي و فهم است    
اي كه روش     علم به معناي اخص يعني رشتة علمي      . 2كند  زند اشاره مي    يك محور مخصوص دور مي    

گونـه تعريـف      تـوان ايـن      علم به اين معنا را مي      ، بنابراين .)1 :1384بستان،  . (3تحقيق آن تجربه باشد   
 . دست آمده باشد به) يعني تجربي( ن يافته و منظم كه با روش علميكرد كه مجموعه معرفتي سازما

هـا و   بنـدي نظريـه   توصيف، كشف نظـم و صـورت  : سه مرحله مهم وجود دارد     در فعاليت علمي  
ايـن فعاليـت ممكـن اسـت        . نمايـد    يا رويدادها را مشاهده و بررسي مي        دانشمند ابتدا اشياء  . قوانين

هايي را كه گـاهي       نظمي  كند نظم و ترتيب و يا بي        سپس سعي مي  . دگيري باش   اندازه  شامل توصيف و  
                                                 

1. khowledge 
2. Discipline 
3. Science 



كند نظام كشف شـده       اوقات در پديدة مورد بررسي وجود دارد كشف كند و سوم اينكه او سعي مي              
 1382:32دالور،  (بندي كند و آن را تعميم دهد و سرانجام به قانون و نظريه تبديل سـازد                   را صورت 

  .)31ـ 
پـذيري، و كنتـرل       پذيري، تكـرار    هاي سنجش   گويند كه داراي ويژگي     مي   علمي  روشي را  ،بنابراين

است كه ديگران بـا بـه كـار     پذيري ميزان دقت و اختصاص مفاهيمي   منظور از سنجش  . متغيرها باشد 
تكرارپـذيري ايـن    . بستن آن روش به همان شناخت دانشمند برسند يا اعتبـار حكـم او را بـسنجند                

 اتفاق بيفتد نه آنكـه      وضعيتپديده چنان پايدار باشد كه دوباره تحت همان         است كه رابطه ميان دو      
در كنترل متغيرها محقق تعداد عوامل مـؤثر در يـك پديـده را بـه حـداقل                  . ناپايدار و تصادفي باشد   

 يعني از اين طريق تأثير عوامـل مختلـف را تحـت             .تري انجام بدهد    دقيق رسانده تا مطالعه و تحقيق    
 .)26 :1370نژاد،  شعاري. (دهد كنترل قرار مي
آيـد    وجـود مـي     هـاي تحقيـق بـه       كه با استفاده از روش    است   معرفتي سازمان يافته     م،در واقع عل  

علم كوششي است براي تطبيق تجربه حسي نامنظم و متنوع به يك            : گويد  انشتين در تعريف علم مي    
احـد بـا جنبـه نظـري بايـد طـوري        تجربيات ونظامدر اين  . الشكل باشد   م فكري كه منطقاً متحد    نظا

 .)481 :1364شريعتمداري، (همبسته باشد كه هماهنگي آنها متمايز و متقاعد كننده باشد 
در  كه    ها چنان   شود ولي حوادث و پديده      هاي اوليه برپايه تجربيات حسي تشكيل مي        علم در قدم  
هـا     اشياء و پديـده    ا برخورد ب   در اثر  انسانذهن فعال   . شوند   نمي انساندهند وارد ذهن      خارج رخ مي  

هـا مبـادرت    پردازد و از طريق ربط دادن مفـاهيم بـه تفـسير و توضـيح پديـده                به تشكيل مفاهيم مي   
هـاي    هـا و تئـوري      انـد و قـانون      هـاي علمـي     ها و قـانون      نظريهمرهون    البته تفسيرهاي علمي  . كند  مي

 :1357سروش،  (كنند    يعت توصيف مي  پذير هستند و نظم مكرري را در طب         پذير و تكرار    تجربه  علمي
18 ( 

هـايي را     ي ويژگي انساناعم از علوم مادي و علوم         هاي مختلف علمي    طور كلي دانشمندان رشته     به
و    از تحقيقـات را علمـي      اي  مجموعـه هاي خود     بندي  مطرح و در دسته     براي هر نظريه يا قانون علمي     

ي نگـاه   انـسان ت براي مشخص شدن جايگـاه علـوم         در اينجا الزم اس   . كنند  تلقّي مي   بقيه را غيرعلمي  
 . هاي تحقيقي آن داشته باشيم تاريخي كوتاهي به علم و روش

 
 هاي تحقيقي در آن  سير تاريخي علم و روش

: شناسي يا فلسفه علم اشاره كرد توان به سه موج اصلي علم شناسي قرون اخير مي در مباحث علم
 البته قبل از موج اول با آنكه مباحث .گرايي  و تاريخ)ابطال گرايي(پوزيتيويسم، نگاتيوسيم 

. كرده بودندشناسي ارسطويي توجه  علمفيلسوفان به شناسي به اين صورت مطرح نبوده است،  علم



آنها متأثر از آراي كانت و هيوم و . پوزيتيويسم در قرن نوزدهم ايجاد و در قرن بيستم اوج گرفت
 شناسي روش رنسانس، تأكيد به اين موضوع داشتند كه ميان  ندر دورا نيز همچنين شكوفايي علمي

هاي  هاي ديگر بايد تميز قائل شد، به دليل آنكه علوم تجربي با شيوه و دانش) تجربي( معرفت علمي
شناسي پوزيتيويستي،  در معرفت.)1382عليا، . (پردازند تري به تحقيق و پژوهش مي قابل اطمينان

باورهايي كه صحت آنها مسبوق به . دين، مولد باورهاي بنيادين هستندتجارب و ادركات حسي بنيا
 .(Lehrer, 1982)شهادت حواس است، نه چيز ديگر 

اي    اين بود كه آنها برنامـه      ،پذيري داشتند   هاي منطقي با اصراري كه بر مشاهده        ستيافكار پوزيتيو 
مام علوم را به يـك منـشأ مـثالً          خواستند ت   داشتند و مي  » علم وحدت يافته  «يا  » وحدت علم «به اسم   

ي و علوم طبيعي جدايي وجـود نـدارد و وقتـي نـسل              انساناز نظر اينها بين علوم      . فيزيك برگردانند 
گلـشني،  ( تفاوتي بين علوم عقلي و فيزيكي نخواهد ديد          ،شود  بعدي با علم وحدت يافته تربيت مي      

1384: 23(. 
. اسـت ت كه كارل پوپر نماينده اصلي اين موج         گرايي اس   شناسي ابطال   موج دوم فلسفه علم، علم    

تمايز قائل شـدن ميـان      : دكراين موارد تأكيد    بر  توان    گرايي با پوزيتيويسم مي     از وجوه اشتراك ابطال   
هـا، وحـدت    غرضي عالمان، فيصله بخش بـودن آزمـون   ها، تأكيد بر بي    با ساير معرفت    معرفت علمي 

: نـد از  ا  م عبـارت  يـس ويگرايي با پوزيت    جوه افتراق ابطال  اما و . روش علمي، دستوري بودن فلسفه علم     
تأكيد بر ابطال يك قضيه به جاي اثبات آن، مخالفت با استقراء به معني انبوه مشاهدات براي اثبـات                   

 .)1382عليا،  (.يك نظريه
 بلكه بايد عجالتاً آنهـا را مـسلم شـمرد و تحقيـق              ،از نظر پوپر اصول موضوعه علم مسلم نيستند       

 از نظـر ابطـال   ،بنابراين. تواند ثابت و محكم باشد  سپس جايگاه علم هميشه نمي،را انجام داد  عملي  
خوب، درست به سبب اينكه ادعاهاي مشخـصي را دربـارة جهـان               گرايان يك قانون يا نظريه علمي     

 را پذير باشد، منزلتي برتـر دارد و آن         پذير است و هر چه يك نظريه بيشتر ابطال           ابطال ،كشد  پيش مي 
 .)71 :1377چالمرز، (بايد پذيرفت 

 لذا پس   .اي را نشان دهد     تواند صدق نظريه    هاي مشاهده شده نمي     ها و گزاره   به نظر پوپر آزمايش   
توانيم اميدوار باشيم كـه        بلكه مي  ،توانيم بگوييم فالن نظريه صادق است       از مشاهدات مكرر هم نمي    

 چـون بـا     ؛ بطالن و كذب نظريـه را روشـن كنـد          تواند  آزمايش و مشاهده مي   . خيرالموجودين است 
 .)1384ديرباز، (افتد   كليت قضيه از اعتبار مي،داشتن يك مورد نقض

هاي تاريخي علم با كارهـاي تومـاس كـوهن شـناخته              موج سوم فلسفه علم يعني توجه به جنبه       
حـث فلـسفه     چرخـشي را در مبا     هاي علمـي   ساختار انقالب  كوهن در واقع با انتشار رساله        .شود  مي

آنهـا معتقدنـد كـه      . گرايي مخالفت نمودنـد       متفكران اين موج با پوزيتيويسم و ابطال      . علم ايجاد كرد  



ي، از جمله هنر، دين، سياسـت       انسانهاي     است، چرا كه فرآورده     توان تافته جدا بافته دآن      علم را نمي  
عليـا،  (رهـم پيچيـده اسـت        د … و روابط اجتمـاعي و سياسـي و          انسانهاي    و علم كامالً با توانايي    

همچنين برخالف دو   . ي وجود دارد  انسان علم نيز درگير مسائلي است كه در دنياي          ، بنابراين .)1382
هـاي     الكاتوش و كوهن اعتقـاد دارنـد كـه تبيـين           ،انگاشتند  تكه مي   موج اول كه علم را متفرق و تكه       

 . اي ساختاري تلقي كنيمه ها را به مثابه نوعي كل تر مستلزم اين است كه نظريه مناسب
تاريخ اگر بيش از آنكه همچـون داسـتان   «: گويد  خاصي قائل است و مي   كوهن براي تاريخ نقش   

يا گاهشماري به آن نظر شود، همچون مخزني مورد مالحظه قرار گيرد، تغيير شـكلي در تـصويري                  
 سـخن   ،بنـابراين ) 17: 1369كـوهن،   (» .وجـود خواهـد آورد      كه از علم در اختيار داريم براي ما بـه         

كوهن اين است كه در هر زمان الگوي خاصي به منزله يك چارچوب عمل كرده كـه تعيـين كننـدة                     
دانشمنداني كه در حيطه يـك      . هاي كليدي، مسائل قابل توجه و نظاير آن بوده است           مفاهيم و روش  

بـاقري و   . (دادنـد    مـي  انـدكي توسـعه      الگوي مزبور را تفصيل و احتماالً      ،پرداختند  الگو به فعاليت مي   
  .)306  :1376عطاران، 

آميـزي     از جمله آنكه نكته تناقض     ، كوهن و پيروان آنها انتقاداتي وارد شده است        ياهالبته به نظر  
دهد حاميان الگوهاي مختلـف، بـه نحـو گريـز ناپـذيري دچـار عـدم درك                    وجود دارد كه نشان مي    

اشـاره نمـود كـه اجـزاي          هاي علمي   ختار نظريه  ويزدم در تحليل سا    .)1972تولمن،  (يكديگر هستند   
 است كه نوعي معرفـت متـافيزيكي در پيكـره نظريـه              هاي علمي، حاكي از آن      هستي شناختي نظريه  

 انسان از حيث موضوع دانش، نوعي كثرت در دانش         ، بنابراين .)1987ويزدم،  (نفوذ يافته است      علمي
يابـد،   اي به حوزه ديگر نفوذ مـي   دانشي از حوزههاي  اما اين كثرت تداخلي است و پاره   ،وجود دارد 

همـين كثـرت   . مانـد  برقرار مـي ) از حيث موضوع(هاي معرفتي   هر چند هويت متمايزي براي حوزه     
هـاي    توان گفت كه حوزه     براين اساس مي  . تداخلي، از حيث روش و شواهد نيز قابل مالحظه است         

 هابرماس  از نظر يورگن  ) تا  بيباقري،  . (گيرند  ها و شواهد متفاوتي بهره مي       مختلف معرفت، از روش   
هاي ذاتي معيني دارند، يعني ساختار مفهومي و روش شناختي علـوم موجـب آن               همة علوم گرايش  

علـوم طبيعـي بيـشتر عالقـه و         . گردد كه آن رشته علمي به انواع معيني از كـاربرد متمايـل شـود                مي
 .(Habermas, 1971)خي ـ تأويلي دارند ي عالئق تاريانسانگرايش فني و در مقابل علوم 

 
 بندي علوم  تقسيم

اكنـون مـا بـا علـوم متنـوع ماننـد              هاي مطالعات علوم، مختلف و كثير است و هم           حوزه ،بنابراين
.  سر و كـار داريـم      …شناسي و   شناسي و مردم     جامعه  شناسي،  رياضيات، هيأت، فيزيك، شيمي، روان    

هـاي گونـاگون و       عدم توانايي يك فرد در فـرا گـرفتن معرفـت          ي و   انسان  البته وسعت دامنه معرفت   



چه ( ولي نبايد ارتباط ميان علوم       است،پيدايش تخصص، دالئلي براي توسعه و ظهور علوم مختلف          
 . را از نظر دور داشت) يانسانطبيعي و چه 
مطالعـه  هـايي را كـه موضـوع     اي از دانشمندان نوع پديـده      بندي علوم پاره    بندي و طبقه    در تقسيم 

اي نوع مسئله وجهات مختلـف        عده. دهند  بندي قرار مي    گيرند مالك طبقه    هاي مختلف قرار مي     رشته
دهنـد و از ايـن         و طبيعت را در مقابل هم قرار مي        انسانگاهي  . دانند  بندي مي   موضوع را سبب طبقه   

جـدا   و شـيمي شناسي را از علوم طبيعـي مثـل فيزيـك     شناسي و جامعه ي مثل روان انسانطريق علوم   
زماني علوم طبيعي يا تجربي را در مقابـل علـوم صـوري مثـل رياضـيات و منطـق قـرار                      . سازند  مي
 : بندي علوم در نظر گرفت توان براي طبقه طور كلي چهار ميزان را مي به. دهند مي

 . موضوع علوم يا آنچه مورد تحقيق و بررسي علوم قرار دارد. 1
 . رود حقيق يك علم به كار مي نوع عمل يا مهارتي كه در ت. 2
   .هاي تحقيق در هر علم  روش يا روش.3
شـريعتمداري،  (شـود     وجـو مـي     هدف يا نتيجه مورد نظر يا نوع معرفتي كه در هر علم جست            .4

1364: 513 ( 
و در  يـست   ي چ انـسان موقعيـت علـوم       هاي علمي   ها و گوناگوني رشته     حال با توجه به اين مالك     

شناسي   تواند هم به عنوان يك موجود زنده موضوع مورد مطالعه زيست             مي نسانا. گيرد  كجا قرار مي  
از نظر  . شناسي باشد   شناسي و جامعه    قرار بگيرد و يا از نظر رفتارهاي فردي و جمعي، موضوع روان           

اسـت و   ي خصوصيات علوم طبيعي را ندارد و موضوع آن رفتار آدمـي      انسانبعضي دانشمندان، علوم    
 . هاي حسي و تجربي در اين زمينه است  مانع استفاده از شيوهانسانپيچيدگي رفتار 

، »بينش« به صورت    ،پذيرد  بندي رايجي كه در تمدن جديد براي علوم و معارف صورت مي             طبقه
هـا   هاي تجربي بر ارزش     هاي تجربي و دانش     هاي حسي بر دانش     يعني بينش .  است »ارزش«،  »دانش«

هـاي نظـري نـسبت بـه جهـان را سـامان               هـا و نگـرش      كه بينش   وميعل. اند    حاكميت و سيطره يافته   
هـا و     ي و ارزش  انـسان هاي كاربردي تجربي گشته و به دنبال آن، علوم            بخشد مبدأ پيدايش دانش     مي

 .)تا بياحمدي و دهقان، (كنند هاي اجتماعي ظهور مي مطلوبيت
هايي كه موضـوع   شناخت. ودش دار به دو گروه كلي تقسيم مي   هاي نظام   از جهتي علوم يا شناخت    

را    و گـروه ديگـر علـومي       …شناسـي و      شناسي، جامعـه     مانند روان  ؛ است  انسانبحث و تحقيق آنها     
 كـه   …و     ماننـد فيزيـك، شـيمي      ؛ نيست انسانگيرد كه موضوع بحث و تحقيق آنها مستقيماً           مي  دربر

 ) 1 :1370، نژاد شعاري. (گويند  مي»علوم محض« يا »علوم مادي«معموالً آنها را 
 تفـاوت در هـدف   ،ي وجـود دارد انـسان هايي كه بين علوم طبيعـي و علـوم            يكي ديگر از تفاوت   

البته اين امر از يك جهت معلول تفاوت در موضوع و از جهت ديگر منـشأ تفـاوت در روش         . است



يـان  دار و تـابع قراردادهـاي آدم        هاي طبيعـي، امـوري معنـا        ي، برخالف پديده  انسانهاي    پديده. است
ي بايد تمام همت خود را مـصروف فهـم اعتبـارات و معـاني و                انسان از اين رو محقق علوم       .هستند
هاي تجربي كه در علوم طبيعـي بـراي كـشف              روش ،بنابراين. هاي نهفته در كنش افراد نمايد       انگيزه

 .)3 :1384بـستان،   . (هـا كـارآيي ندارنـد       د، بـراي فهـم معـاني و انگيـزه         شون  ميروابط علّي استفاده    
 . شود هايي بين اين دو حوزه مشاهده مي بنابراين، از نظر هدف نيز تفاوت

 تفاوت علوم مادي و علوم انساني 
يكي .  كمك كنندانسانتوانند به  ي از دو لحاظ ميانساناعم از طبيعي و  هاي علمي البته كليه رشته

كنند و موجب افزايش و  اء مياندوزي او را ارض اينكه نياز به معرفت يا ميل كنجكاوي و تجربه
خوانند و دوم اينكه به بهبود وضع  علم مي» ارزش نظري«اين امر را . شوند گسترش معرفت او مي

گذارند كه  تري در اختيار او مي كنند و وسايل و ابزارهاي بهتر و كامل  كمك ميانسانزندگي عملي 
 .  علم گويند» عملي ارزش«را  آن

.  انواع تحقيق از جمله تحقيق محض و تحقيق كـاربردي روبـرو هـستيم              ما با   هاي علمي   در رشته 
درنـگ در جامعـه كـاربرد         روي مسائلي متمركز است كه نتيجه تحقيق بي       ) اي  يا پايه (تحقيق محض   

مسائل روز تحقيق   دربارة  هايي است كه هدف عملي دارد و غالباً           تحقيق كاربردي نيز پژوهش   . ندارد
سـتفاده  اهـاي زنـدگي واقعـي         هاي خود را در موقعيت      كوشند يافته    نيز مي   از محققان  برخي. كند    مي
 .هستند اينها كاربردهاي عملي پژوهش .كنند

 و انـسان هم با عرضه شـناخت و معرفـت در مـورد         . ي نيز به همين صورت است     انساندر علوم   
كنـد و     ضاء مي مسائل مربوط به آن ميل كنجكاوي او را درباره خويشتن از طريق تحقيقات نظري ار              

 زنـدگي خـوب      داشـتن   را در  انـسان تواند    ي مي انسانهاي    ها و پديده    انسانهم با كشف روابط ميان      
هـاي    هـاي دقيـق در رشـته        ، پرورانـدن نظريـه    انسانهاي    اما به دليل پيچيدگي ويژگي    . راهنمايي كند 
 اسـت كـه      يـك دليـل آن    . بيني حوادث در جهان مادي اسـت        ي دشوارتر از پيش   انسانمختلف علوم   

آنچه در مورد يك شخص قابـل     .  يكسان نيست  …ها و     ها از نظر احساسات، كشش      انسانرفتارهاي  
حتي رفتار يك شـخص در مواقـع مختلـف          . فايده است    احتماالً در مورد ديگري بي     ،بيني است   پيش

 بـسيار   انـسان ي عرضه تعـاريف دقيـق عمليـاتي بـراي رفتارهـاي             انساندر علوم   . كامالً ثابت نيست  
 ) 33ـ34 :1371بست، . (هاي مطرح در علوم مادي است تر از سازه مشكل

 و البتـه نبايـد چنـين        نيـستند  غيـرممكن    ،ي دشـوار هـستند    انسانهاي علوم      كشف نظريه  هرچند
ي از اختالفـات روش شـناختي       در واقـع يكـ    . پنداشت كه علوم فيزيكي و مادي دقت كاملي دارنـد         

 را همانند سـاير اشـياي طبيعـي مطالعـه و     انسانتوان  اين است كه آيا مي   هاي علمي   موجود در رشته  
 با شناخت طبيعت هيچ تفـاوت       انسان؟ مدافعان روش تجربي معتقدند كه ميان شناخت         كردبررسي  



توانـد قـوانين و علـل          مـي  ي با تحقيقات تجربـي    انسانهاي علوم     اصولي وجود ندارد و محقق رشته     
. ي دست پيدا كنـد    انسانبيني و تصرف در رفتار و مقوالت           به پيش  ،ي را كشف كرده   انسانهاي    پديده

 و عـالم طبيعـت و   انـسان  نكته اصرار دارند كه ميـان  ني براي انساندر مقابل گروهي از عالمان علوم       
اسـت كـه اراده و قـدرت         موجـودي    انـسان هـاي جـوهري و اساسـي وجـود دارد و               تفاوت ،اشياء

گيري و انتخاب دارد و رفتارش معنا داراست و قواعد و اعتبارهاي اجتماعي و قصد و نيـت                    تصميم
 )10 :1384واعظي، . (كند افعال او را همراهي مي

هاي تحقيـق داراي مـاهيتي    ي در موضوع و هدف و روشانسانرسد كه علوم    به نظر مي   ،بنابراين
در . هاي مختلف علوم تجربي مناسـباتي دارد         عين ويژه بودن با رشته      كه در  استمخصوص به خود    

 . شود ي پرداخته ميانساناين قسمت به دليل اهميت موضوع به انواع تحقيق در علوم 
 

 انواع تحقيق در علوم انساني 
هاي آن نيز داراي دامنة  ي بسيار گسترده است، تحقيقات و پژوهشانسانبه دليل آنكه علوم 

هايي شباهت دارد كه دانشمند علوم تجربي آن را به  ها به شيوه يك دسته از اين روش. ستاوسيعي 
 يعني گرايش به ايجاد كردن موقعيت آزمايشي و بررسي تأثير متغيرها و استفاده از .بندد كار مي
قيقات به غير از  تحهدف اين دسته از. ها و فرمولهاي آماري در تجزيه و تحليل فرضيات كميت

هاي آزمايشي، تعميم روابط متغيرها در خارج از آزمايشگاه و در جامعة  بيني وقايع در موقعيت شپي
 .استمورد نظر 

هاي اجتمـاعي كـه       در پيمايش . شود  ها استفاده مي    در مطالعات برآوردي و پيمايشي نيز از كميت       
ي شـده تجزيـه و      آور  هاي جمع    داده ،هاي مشخص است    اي كامالً تعريف شده و هدف       داراي مسئله 

هاي توصيفي هستند كه هر چنـد تجربـي           انواع ديگر اين مطالعات پژوهش    . شود  تحليل و تفسير مي   
محقق . شود  هايي مطرح و آزموده مي      اند، در آنها فرضيه     كاري نكرده    و روابط متغيرها را دست     يستندن

 برآورد خطاها بـه طريقـه       ها و   هستند با كميت    ي كه اكثر كمي   انسانهاي علوم     در انواع ديگر پژوهش   
 .استآماري روبرو 

هـاي    يافته. داردي اهميت زيادي    انسانپژوهش تاريخي يكي از انواع تحقيقات است كه در علوم           
دهد كه از دستاوردهاي گذشته به منظـور بهتـر            ي امكان مي  انسانچنين پژوهشي به متخصصان علوم      

 تــاريخي از نظــر دقــت اجــرا يكــي از پــژوهش) 175 :1382دالور، (ســاختن حــال اســتفاده كننــد 
ي      دشوارترين انواع پژوهش است كه به صورت كيفي توصيف مي          ولـي بـا ايـن حـال        . شود نـه كمـ

هـاي خـود    اي را مشخص و فرضيات و سـؤاالتي را مطـرح كنـد و براسـاس داده              محقّق بايد مسئله  
اينكه محققان ايـن    . انجام دهد هاي كيفي و تجزيه و تحليل انتقادي          گيري  مستقيماً شاهد نبوده، نتيجه   



شيوه بايد بر مشاهدات گزارش شده ديگران تكيه كننـد اغلـب عينيـت كـار تحقيـق آنهـا را پـايين                       
تواننـد شـرايط مـشاهده را كنتـرل نماينـد و نـه متغيرهـاي مهـم را                     آورد و اين محققان نـه مـي         مي

محقق را از تحقيق در مورد گذشته        هاي كمي   گيري  اندازه  با اين حال عدم استفاده از     . كاري كنند   دست
ي بـه   انـسان و كيفي هر دو برحسب مناسبت در تحقيقات علـوم             هاي كمي   زيرا پژوهش . دارد  باز نمي 

 . شوند كار برده مي
هاي اخير مورد توجه خاص و در مواردي بـه            ي در دهه  انسانطور كلي پژوهش كيفي در علوم         به

دارد و    پژوهش كيفي تفاوت ماهوي با تحقيق كمي      .  است شده استفاده    هاي كمي   عنوان مكمل روش  
 يعني موضوعاتي وجـود دارنـد كـه    يستن  هاي دقيق كمي   گيري  اندازه  تنها وجه تمايز آن عدم كاربرد     

ويـژه در بعـضي موضـوعات         مثالً در علوم تجربي به    . دهند  هاي كيفي واقعيات را نشان مي        بررسي اب
 . گيرند ره ميهاي كيفي به علوم زيستي محققان از روش

ها كه با پيشرفت چشمگير در علوم طبيعـي رابطـه دارد،            تحقيق كمي از فلسفه پوزيتيويست    البته  
ناپـذير و   هـاي مـشاهده   پوزيتيويـسم بـر ايـن فرضـيه اسـتوار اسـت كـه پديـده               . اقتباس شده است  

ست   امـا   (Coolican, 1999). توانند موضوع تحقيـق قـرار گيرنـد   گيري نمياندازه غيرقابل ديـدگاه پـ
هـايي كـه بـا نفـسانيات          گويد پديـده    بر تحقيقات كيفي تأكيد دارد و مي      ) پسا تحصلي (پوزيتيويسم  

ت گرفته در علوم طبيعـي بـه        ئنش   با روش كمي   ،، تعامالت اجتماعي و فرهنگي سر و كار دارد        انسان
پـاك  . (شـد بهترين صورت قابل مطالعه نيست و براي مطالعـة آنهـا بايـد بـه روش كيفـي متوسـل                     

 اسـت اي كيفي     شناسي شيوه   نگاري در مطالعات مردم     به عنوان مثال روش قوم    ) 14 : 1384 ،سرشت
 .پيدا كرده استي نيز تسرّي انسانهاي علوم  كه به ديگر رشته

، پديـدار شـناختي و      )هر منوتيـك  (هاي فكري رويكرد پژوهش كيفي ديدگاههاي تفسيري          ريشه
سيري سابقة طوالني دارد و با آنكه ريـشه در مطالعـات ادبـي و دينـي                 البته ديدگاه تف  . استانتقادي  

در . شـود   ميي استفاده   انسان –هاي اجتماعي     ها و كالً موقعيت      رفتار و نگرش   ،دارد در مطالعه اعمال   
الي آثار خـويش مباحـث هرمنـوتيكي را           توان به متفكريني اشاره كرد كه در البه         باب هرمنوتيك مي  

است كه تأثير زيادي بر هرمنوتيك مدرن گذاشته          نت آگوستين فيلسوف و متكلمي    س. اند  مطرح كرده 
اي نگاشـته كـه از        آگوسـيس مقالـه   . اند   او الهام گرفته   ياههايدگر و گادامر هر دو از نقطه نظر         .است

  (Grondin, 1994: 33). لحاظ تاريخي مؤثرترين نوشته هرمنوتيكي است
. ي اسـت  انسانشناسي علوم     دار عرضه روش    داند كه عهده    ميويلهلم ديلتاي هرمنوتيك را دانشي      

ي و هم طرز كردن آن بـا علـوم          انسانهدف اصلي تالش هرمنوتيكي او، ارتقاء اعتبار و ارزش علوم           
آور بــودن قــضاياي علــوم تجربــي، در وضــوح و روشــني  از نظــر وي ســرّ اطمينــان. تجربــي بــود

 باشـد الزم اسـت كـه        (Science)ي هـم علـم      انسانشناسي آن نهفته است و براي اينكه علوم           روش



هـاي تمـام تـصديقات و         هاي مشترك و استوار آنكه پايه       متدولوژي آن اصالح شود و اصول و بنيان       
 . ي است روشن و آشكار گرددانسانقضاياي علوم 

(Grondin, 1994: 84-89) 
ي وجـود دارد كـه      نـسان او كيفي در علوم       البته اختالف نظرهايي بين طرفداران رويكردهاي كمي      

ي انـسان عمدتاً پيرامون اين سؤال بوده است كه كدام يك از اين دو روش براي مطالعـه موضـوعات    
 . تر است و مشروعيت بيشتر دارد مناسب

گيـري و   انـدازه  ويستي كه واقعيت را شامل امور عيني، قابـل مـشاهده و     يمسلماً ديدگاههاي پوزيت  
در . دارند و عيني گـرا هـستند        هاي كمي    بيشتر گرايش به شيوه    ،كنند بيني تلقي مي    قابل كنترل و پيش   

از نظـر آنـان مـسائل       . انـد   مقابل طرفداران ديدگاه تفسيري، عينيت گرايي افراطي را زير سؤال بـرده           
ت     )زبان(ي و واقعيات اجتماعي طيف وسيعي از گفتارها         انسان باورهـا،    هـا،   ، اعمال، رفتارهـا، موقعيـ 

انـد   دهند كه بعضي از آنها عيني و برخي ذهني و احتماالً انتزاعـي         ها را تشكيل مي     ها و ارزش   نگرش
پـاك  (گيرد و كليد فهم تفسير است          معرفت دراين ديدگاه بر پاية فهم شكل مي        .شوندو بايد تفسير    

 ) 20ـ23:1384سرشت، 
. ر ارتبـاط دارد    كه به بافت اجتماعي آن مفـس       استها و معيارهاي      البته تفسير خود نيازمند مالك    

توان مانند ناظر بيروني مشاهده كرد، بلكـه بايـد بـا توجـه بـه       ي و اجتماعي را نمي    انسانرويدادهاي  
هاي فلسفي پژوهش توجـه       همچنين محققان بايد برجنبه   . دكرمعيارهاي آن جامعه مشاهده و تفسير       

 رويـدادهاي   ،بنـابراين . دهد  زير ساخت تحقيقات را تشكيل مي       و  هاي فلسفي، زمينه    زيرا جنبه . كنند
ي در سطوح مختلفي از لحاظ عينيت و انتزاعي بودن قابل بررسي اسـت و ايـن مـسئله          انسانزندگي  

دسـت بيـاورد و البتـه         ي بـه  انـسان اي در علـوم       دهد كه پژوهش كيفـي بايـد جايگـاه ويـژه            نشان مي 
 . و كيفي به شكل متمم يكديگر به كار گرفته شود هاي كمي روش
 
 گيري  نتيجه

 بلكه اخالق، يست،فقط شامل علوم مادي ن  اشاره شد معرفت علمياين نوشتاردر طور كه  همان
ي انسانهاي علوم  ها و رشته البته دامنة بحث. گيرد ي را نيز دربر ميانسانرياضيات، مذهب و علوم 
 آمار و اقتصاد را شناسي تا شناسي و جامعه  از تاريخ، علوم تربيتي، روان،بسيار گسترده و وسيع است

 هدف و روش با علوم ،ي به دليل تفاوت در موضوعانسانهمچنين علوم . گويند ي ميانسانعلوم 
كامالً از هم جدا  انديشه گردد كه دو حوزه علمي نبايد موجب ايناين امر مادي تفاوت دارد و  

و كيفي  هاي كمي روش. هاي آنها وجود دارد ها و تناسباتي در موضوع و روش  بلكه شباهت،هستند
هاي  هايي كه در رشته ، منتهي به دليل پيچيدگيشود ميي استفاده انسانهم در علوم مادي و هم علوم 

هاي كيفي   شيوه،بنابراين. بسنده نمود هاي كمي توان به روش  تنها نمي،ي وجود داردانسانعلوم 



ها  اين بررسي. ي وجود داردانسانلوم شناسي ع البته اشكاالتي در روش.كنند اي پيدا مي جايگاه ويژه
هاي مورد نياز و با اهميت  ي را به عنوان رشتهانسانتواند جايگاه علوم  شناسي مي در زمينه روش

 .جامعه قدرت ببخشد
و از    هاي مختلف علمـي      اين انتظار از رشته    ،با توجه به تعريفي كه از علم و اهداف علم بيان شد           

هـا و قـوانين خـود قـدرت مهـار كـردن و                ه بتواند با اسـتفاده از يافتـه       رود ك   ي مي انسانجمله علوم   
داراي دو جنبه مهم نظري و عملياتي است كه هر دو به          يك نظريه معتبر علمي   . باشدداشته  بيني    پيش

 از  منـد   نظـام اي    هـدف غـايي توليـد مجموعـه         هاي علمـي    در پژوهش . نوعي مكمل يكديگر هستند   
نظريـه پـردازي و توليـد دانـش نـو           . كند  ها را تبيين مي     ابط ميان پديده  است كه رو    هاي علمي   فعاليت

ي انسانهاي تجربي و      براي توليد دانش جديد در رشته     .  است فناورانهو    مبناي بسياري از مباني علمي    
در   هها محـل اساسـي و عامـل مهمـي           دانشگا. بايد روي تحقيقات بنيادي و نظري تأكيد بيشتر بشود        

همچنـين پيـروي ناخواسـته      . روند  دهي به فرآيند  توسعه در جامعه به شمار مي           توليد علم و جهت     
هـاي فلـسفي      و توجه نكردن بـه جنبـه      ) پوزيتيويستي(گرايي    بسياري از پژوهشگران از اصول اثبات     

هـاي    شـود كـه آنهـا بيـشتر روي جنبـه            شناسي، باعث مـي       شناسي و معرفت    پژوهش از جمله هستي   
 .كاربردي تكيه كنند

-ي وقتي روشن ميانسانتوان رسيد كه جايگاه و منزلت علمي علوم  مجموع به اين نتيجه ميدر

هاي علمي   شود و اختالف روش شناختي موجود در رشتهتأييدهاي آن شود كه علمي بودن رشته
علمي بدانيم و آن . يانسانشود مگر آنكه ما تحقيق را در علوم و اين امر ميسر نمي. مشخص شود

هايي مثل موضوعيت و اما براي علمي دانستيم يك حوزه بايد مالك. ا به عنوان علم بپذيريمرشته ر
به همين دليل به انواع تحقيق علمي در اين نوشتار . هاي تحقيق علمي را مد نظر قرار دهيم روش

 هاي كمي و كيفي هر دو مورد استفاده هستند ي پژوهشانساناشاره شد و معلوم گرديد كه در علوم 
. و پديدار شناختي و انتقادي) هرمنوتيكي(هاي كيفي مانند ديدگاه تفسيري  خصوصاً انواع پژوهش

ترسيم شد، كه در يك طرف فرد قادر  هرچند خط تمايزي در اين مقاله ميان دو نوع دانش علمي
سازد كه با ديگر  هايي كه او را قادر مي شود با اشياء مواجه گردد و در طرف ديگر دانش مي
ذهن ارتباط برقرار كند و آنها را مورد فهم قراردهد ولي حتي علوم تجربي نيز از  وجودات صاحبم

ي تأثير انساننصيب نيستند و اين عنصر در تحقيقات تجربي دخالت دارد ولي در علوم  تأويل بي
ك  علمي شناختن ي علوم تجربي تنها راه شناسي  روش.دهد تفسير و تأويل بيشتر خود را نشان مي

 علوم شناسي روشها و روش پژوهش و  البتّه بايد شيوه. نيستكشف حقايق همچنين رشته و 
. ي در كشورهاي پيشرفته منطبق گردندانساني تعريف شوند و با معيارهاي پژوهش علوم انسان



 آن دارد و به همين دليل بايد به شناسي روشدر حوزه  توجهي به اهداف علوم تأثير مستقيمي بي
 .ي توجه شودانسانهاي مختلف علوم  هدف رشتهغايت و 

 :شود  عرضه ميهاييي، پيشنهادانساندر انتها براي مشخص شدن جايگاه علوم 
ي و همچنين پيشينه تاريخي انسانهاي مختلف علوم  اهميت و ارزش و ضرورت رشتهدربارة ـ 

هر كشور   يشرفت علمي به اين دليل آنكه پ.شودها بايد در مجامع علمي بحث  هر يك از اين رشته
 .استي انسانو شناسايي نيازهاي جامعه به عهدة متخصصان علوم 

 بايد  ،گذار است    آن علم تأثير   شناسي  روشدر    توجهي به اهداف هر رشته علمي       ـ به دليل آنكه بي    
هـا و     بـه وسـيله كـانون       هاي عميق در ارتباط با هـدف، موضـوع و روش هـر رشـته علمـي                  بررسي
طـوري كـه      به. هاي دانشگاهي و پژوهشي صورت بگيرد       آن رشته خصوصاً درمحيط    هاي علمي   هسته

هـاي عملـي بـراي        ها مشخص و راهكـار      برخي از اين رشته     شناسي و عوامل ناكامي     اشكاالت روش 
 .جبران آن تهيه شود

هاي  جايگاه برخي رشته. ي استانسانـ مسئله بعدي مفهوم پردازي و توليد علم در عرصه علوم 
. هاي بشري متزلزل است ها و معرفت اي از دانش ي در وهله اول به عنوان علم و شاخهانسانعلوم 

ي است كه موجب انسانهاي علوم  هاي تحقيق رشته مورد بعدي نا هماهنگ بودن متون و روش
. استجلوه كردن آن  گويي متخصصان هر رشته شده كه نتيجه آن غير علمي تشتّت آراء  و پراكنده

ها ضروري  و در ارتباط بودن متخصصان اين رشته هاي علمي منظور برقراري نشستبه همين 
 .شودشناسي و نقد  ي بايد بازانسانيعني علوم . نمايد مي

ي به انسانگذاران در مورد علوم  اندركاران و سياست و دست ـ تغيير رويه و نگرش محافل علمي
 تحصيلي  ه گونه صحيح و در ارتباط با رشتهي بانسانهاي علوم   رشتهآموختگان دانشصورتي كه 

 .ها و ادارات جذب شوند ها و سازمان خانه خود در وزارت
هاي دانشگاهي علوم  هاي آموزش و تدريس و پژوهش در رشته ـ تغيير و بازنگري در روش

 .گردد ها مي ي كه نهايتاً موجب گرايش اقشار مختلف اجتماع به تحصيل در اين رشتهانسان
ي و ايجاد اختيارات پژوهشي براي انسانهاي تحقيقاتي در زمينه علوم  ت مديران از طرحـ حماي

ريزي كافي براي  گيري صحيح بودجه و امكانات تحقيق و برنامه ر طوري كه موجب به كا به نمسئوال
 .ي گرددانسانها در علوم  پژوهش
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هاي آن در  ايسته و بهاي مختلف علوم جايگاه علوم انساني در ميان شاخه
 نظام جمهوري اسالمي ايران

 
 ∗دكتر محمد حسين فرهنگي

 چكيده 
 سروكار دارد، بدون ترديد با ساير علوم متفاوت اسـت و ايـن              انساني از آن رو كه با       انسانعلوم  

هـاي بـشري       ريشه اصلي تفاوت به ارتباط يافته      .تفاوت با توجه به شواهد تاريخي قابل اثبات است        
هاي انبيا به دليل وحياني بودن، رويكـرد         باره، آورده   در اين .  مربوط مي شود   انساندرخصوص روح   

انقالب اسالمي كه با ادعاي تداوم راه پيـامبران پـاي در تحـوالت معاصـر نهـاد،            . اي دارد   واقع بينانه 
بايد توجه داشت كـه مـراد، تـالش بـراي           .  زمينه عرضه كند   تواند رويكردهاي بديعي را در اين      مي

ي را در كشور ما     انسانواقع نمايي و پرهيز از رويكردهاي ناقص و يك بعدي است كه همواره علوم               
 .  گرفتار خود ساخته است

، بـا وجـود     هـاي پژوهـشگران داخلـي      عوارض نامطلوب خـالي مانـدن ايـن عرصـه از قابليـت            
 علـوم   جايگـاه ارتقـاء نـسبي     . اي نيست كه كم اهميت شـمرده شـود         ن، نكته هاي ذاتي فراوا    قابليت
موانع موجـود بـر سـر راه        ايجاب مي كند كه     هاي آن در دانشگاههاي كشور،        ي و توسعه رشته   انسان

در سـاختارهاي آموزشـي،      برطرف شـده و      ي در سطح بين المللي    انساندر حوزه علوم      جهش علمي 
 . آيد مورد نياز پديد ضروري نرم افزاري، جنبش پژوهشي و فرهنگي جامعه

ضرورت خودبـاوري و    : اند از   اي عرضه مي شود كه عبارت       گانه  در اين مقاله پيشنهادهاي دوازده    
ايجـاد بانـك    انديشمندان با يافته هاي دينـي و آورده هـاي بـشري،                برقراري ارتباط عملي دو سويه    

 بـه عنـوان سـازوكار تعامـل         يانـسان ري در علوم    معتبر مقاالت علمي زير نظر اساتيد معتقد به نوآو        
، بازنگري در ابعاد مختلف     هاي موجود   اسالمي با جهان، ضمن توسعه حضور در بانك        ـ مباني بومي 

نظريـه   كرسـي هـاي   ي و تحول در نظام ارتقاء هيئت علمي و ايجـاد            انسانتوليد علم در زمينه علوم      
، يانـسان ص هـاي ارزيـابي كمـي و كيفـي علـوم              شاخ بازنگري اساسي در   ، نقد و مناظره    و پردازي

علـوم   مراكز تحقيقـاتي رويكرد  و همچنين پژوهشيـ  علمي  تمجالبازنگري در سازوكارهاي 
نظام نمايـه سـازي     ايجاد   ، نگارش مقاله  نسبت به تفكر حاكم بر جامعه علمي      ي، تحول در    انسان

                                                 
 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي تبريز . ∗



، تأكيـد بـر      حوزه هاي علميه   فرايند خاص توليد علم در    ، توجه به    استنادي مجالت فارسي زبان   
 . و تدوين و عرضه نظام جامع فرهنگي كشور و مسئله محوربينانهرهيافت واقع

 .انسان، علوم انساني، انقالب اسالمي، پژوهش، جنبش نرم افزاري: واژگان كليدي
 
 
 



 ي در ميان معارف بشريانسانجايگاه مباحث علوم . 1
هاي مختلـف و متنـوع در بـر           هاي بشر را در عرصه      ته معارف و ياف   ، در مفهوم عام   1علم و دانش  

هاي اصلي دانش بشري علوم تجربي است كه داراي ابزارهايي شناخته شـده               يكي از شاخه  . گيرد  مي
 و در آن، روش تدوين فرضيه و پس از آن تجربه و آزمون، به قوانين قطعي در                  استو قابل تعريف    

انـد و در       دور، اين علـوم داراي رونـد رو بـه رشـد بـوده              هاي از زمان . انجامد  هاي مختلف مي    زمينه
ه، متحـول گرديـده و در دوران رنـسانس بـه رونـد مطمـئن                     مقاطعي با جهش   تـري    هاي قابـل توجـ

انديـشمندان    انديشه بشري، تحوالت ياد شده داراي ويژگي تكامل بوده اسـت و             در عرصة . اند  رسيده
ه و موجبات رشد فزايندة اين دسته از معارف بـشري را            هاي گذشتگان پرداخت    بعدي به تكميل يافته   

 .هاي اين گروه از معارف بشري است گوئي حوادث از شاخصه قدرت شگرف پيش. اند فراهم آورده
ي نيـز بـه عنـوان    انـسان انديشمندان دوران رنسانس، اين احساس را تقويت كرد كه علوم    رويكرد

اي  بر همـين اسـاس شـاخه   . با علوم تجربي دارند يهاي تام و تمام بخشي از معارف بشري، مشابهت  
هـاي آن در       پديد آمد تا علم را بسان درختي توصيف كند كه برخي شاخه            »فلسفه علم «تحت عنوان   

و برخـي ديگـر در      ) مثـل رياضـي و منطـق      (حوزه علوم تجربي، برخي ديگر در حيطة علوم دقيقـه           
از آن  (نمايد،     بر اين اصل كه در آغاز بديهي مي        فشاري اصرار و پا  . ي قرار دارند  انسانمحدودة علوم   

فلـسفه  «هايي را پديد آورده است كـه اسـاس           ، تناقض )ي هستند انسانرو كه همه مربوط به معرفت       
شـود،    استه مـي   دآن»يانسانعلوم «گونه كه از عنوان  آن. سازد  را با مشكالت فراواني مواجه مي   »علم

.  اسـت  »انـسان « موضوعاتي را دارد كه وجه مشترك آنها         اين بخش از دانش بشري، رسالت بررسي      
ي پيرامـون آن بـه بحـث و        انسانابعاد وجودي اين موضوع كلّي زيربناي همة معارفي است كه علوم            

ي شـاهد   انسانهايي است كه در عرصة علوم        پردازد و همين نكتة كليدي، اساس آشفتگي        بررسي مي 
ي ماننـد  انـسان هاي علـوم     در گروههايي از شاخه    »وعتعريف موض «فقدان سكوي مطمئنّ    . آن هستيم 

كه به نوعي بـا مـسائل مربـوط بـه          ... علوم تربيتي، مديريت، اقتصاد، علوم سياسي، علوم اجتماعي و        
ي، عـالوه بـر     انـسان  سروكار دارند، باعث شـده اسـت تـا در عرصـة مباحـث علـوم                  »يانسانارادة  «

آغـاز  «اين دسته از علوم، تاريخ بشر، بارها شاهد           يهاي زياد در روند رشد مطمئن و جزم        محدوديت
ت پوينـدگان ايـن علـوم را           . ي باشـد  انسان در موضوعات مختلف علوم      »از نقطة صفر   همـين واقعيـ

هاي ديگـران در      هائي در ادامه يافته     واداشته است تا در اغلب موارد، با آسودگي خاطر به دنبال يافته           
از  هـاي مهمـي    تفكّر بشري همواره در معرض كنار نهادن بخـش ي نبوده وانسانهاي علوم    زير شاخه 

ه             . دستاوردهاي خويش باشد   ع ديدگاهها در يك موضوع واحـد ماننـد نظريـهـاي   به عنوان مثال، تنو
ه «نظران، نام اين بحث را  مديريت باعث شده است تا برخي از صاحب      ت   جنگل نظريـهـاي مـديري« 

                                                 
1. Science 



هاي انقـالب    كه در تئوري    و يا آنچنان  ) mondy و   1986 : 22 – 23؛  27: 1374پسران قادر،   ! (بنامند
هاي متعدد و متناقضي در بارة پديدة اجتماعي ـ سياسي انقـالب وجـود     مشاهده خواهيم كرد، نظريه

 .دارد
 

  پيچيده و مركّب   ،انسان. 2
واني بـشر را از      نات »، موجود ناشناخته  انسان« نبود كه در كتاب معروف       »دكتر الكسيس كارل  «تنها  

، از آن رو    »نخبـه آفـرينش   «هاي واقعي و فراوان      پيچيدگي.  آشكار ساخت  »پديده شگفت «درك اين   
 اين دو بخـش كـامالً متفـاوت در يـك            فراهم آمدن . است »روح« و   »جسم«است كه داراي دو بعد      

شود و از جهات      مي ناميده »يانسانمن  «واحد، موجودي تجزيه ناپذير را به وجود آورده است كه با            
در ايـن گفتـار كوتـاه، امكـان بحـث گـسترده و طـرح                . هاي منحصر به فردي دارد      مختلف، ويژگي 

 وجـود نـدارد، بـه همـين دليـل، بـه منبـع        انسانمباحث پيچيده فلسفي و عرفاني در بارة شخصيت     
ه ، يعني كتاب فرستاده شده از سوي آفريدگار اين موجود شـگرف كـ             انسانصحيح و جامع تعريف     

رهـايي     كنيم تا سخن كوتاه شود و مخاطـب از سـردرگمي            براي همو نوشته شده است، مراجعه مي      
: فرمايـد   در آفرينش نخستين مـي    . ، آفرينش جسم او را از خاك قرار داده است         انسانآفريدگار  . يابد

در آفـرينش   . يـديم را از خـاك آفر    ) انـسان (شـما   :  يعني ).7آية    سورة حج، (»فَانّا خَلَقْناُكم منْ تُرابٍ   «
 در جنـين    انـسان تغذيه پدر و مادر در دوران شكل گيري         . آيد  مستمر نيز، جسم او از خاك پديد مي       

 .آيند  كه همه از خاك پديد مياست... و تغذيه خود او پس از تولد، از گوشت و گندم و گياه و
 در طـول زمـان دوبـاره        گـردد و    البتّه اين جسم، پس از جدا شدن روح، دوباره به خاك باز مـي                  

) مثـل چـوب   (هـاي خـاكي       اند كه شايد سجده او بـر خـاك يـا فـرآورده              برخي گفته . شود  خاك مي 
كـه     نيـست و هنگـامي     انـسان اما جسم خاكي، تمام وجود      . يادآوري نماديني از همين حقيقت باشد     

  را از دسـت   ي خـود    انـسان هـاي     شود، به يكباره اكثـر ويژگـي        جزء اصلي، يعني روح، از آن جدا مي       
اي كـه نزديكـانش نيـز از          شود، به گونه    دهد و ارزش جسم وي، با سقوطي همه جانبه مواجه مي            مي

 .كنند جسم باقيمانده دوري مي
نْ    «: اسـت »روح خـدايي «جنسِ بعد دوم و اصـلي، از خـاك نيـست، بلكـه از                     مـ فيـه نَفَخْـت و

 يعنـي سـپس از روح خـويش در او    ).72 و همچنـين سـورة ص، آيـة      29سورة حجر، آية    (»روحي
، و هم در آفرينشهاي بعدي      )به صراحت همين آيه   (روح از نظر زماني، هم در آفرينش اوليه         . دميدم

 ).5 و سـورة حـج آيـة    67سورة مؤمن آية (.شود ، بعد از پديد آمدن جسم وارد آن مي   )زاد و ولدها  (
تواند پذيراي بخـش نامتجـانس و         نمي  هر جسمي البتّه از اين حقيقت غيرقابل انكار نبايد گذشت كه          

هاي آفـرينش     ي، پيچيده تر از ساير پديده     انسان هاي جسمي  فرا طبيعي باشد، به همين دليل، پيچيدگي      



به همين دليل است كه بـا       . در كرة خاكي است، كه البتّه آنها نيز شگفتيهاي مخصوص خود را دارند            
هـاي     روابط حياتي اجزاء آن با همديگر، ناشـناخته        ي و انسانوجود در دسترس بودن، شناخت جسم       
پيكر خاكي، قابليت پذيرش روح خدايي را يافته اسـت و           . زيادي را فراروي بشريت قرار داده است      

 .اندكي نيست اين، منزلت
 

  انسانكامل  شناخت مكانا. 3
: شـني اسـت    رو بيـان  اسـت،     انـسان  قرآن كريم، كه گفتيم كتابي از سـوي آفريـدگار بـراي              بيان

آورنـد و او   ي را فراهم نمـي  انسان قراردارند، امكان شناخت كامل روح       انسانابزارهايي كه در اختيار     
و «:ي، اجمـاالً بـه اطالعـاتي دسـت يابـد          انـسان تواند در بارة اين بخـش اساسـي شخـصيت             تنها مي 

 ).85آيـه   سـورة اسـراء،  (» م منَ الْعلْمِ اال قَلـيال يسئَلونَك عنِ الرّوح، قُلِ الرّوح منْ اَمرِ ربي و ما اوتيتُ      
در (پرسند، بگو روح امري مربوط به پروردگار من است و             از تو در باره روح مي     !) اي پيامبر : (يعني

اندك، تنها سكوي قابل اعتمـاد بـراي        همين دانش . اندكي به شما داده نشده است       جز دانش ) اين باره 
هـاي   پس از بررسي كوتـاهي در بـاره يافتـه    . ي است انسانربوط به علوم    رسيدن به علوم و مباحث م     

 .هاي وحي باز خواهيم گشت بشر، دوباره به داده
 

 دستاوردهاي دانش بشري . 4
 دسـت   انـسان  استه است به تمام زواياي پيچيـده جـسم            با وجود اينكه علم بشري تاكنون نتوآن      

ط به بدن و جسم او، همواره سيري روشـن و رو بـه    علوم پزشكي در بخش مربوهاي  يازد، اما يافته  
هاي علوم تجربي، با توجه بـه محـسوس           دانشمندان اين بخش، چونان ساير رشته     .  است جلو داشته 

هـاي   بودن جسم، آن را در معرض مطالعـه، مـشاهده و بررسـي قـرار داده و در طـول زمـان، يافتـه             
اند تا اين جسم خاكي را      نيز به خوبي قادر بوده     اند و ابزارهاي آزمايشگاهي     همديگر را تكميل نموده   

تـر اينكـه      توان شگفتي خود را از وسعت ابهامات پنهان كرد، و شـگفت             مطالعه نمايند، هر چند نمي    
هـاي    هاي دور از دسترس، و نه اعمـاق زمـين و سـاير پديـده               ابهامات ياد شده، نه در باره كهكشان      

ها نسبت بـدان       است كه ظاهراً بيش از تمام پديده        انسانخارج از دسترس عادي، بلكه در باره خود         
 .با اين حال، علم پزشكي در مسير روشني پيش رفته است. دسترسي دارد

كنـد و بـه        قابل مشاهده و رؤيت نيست، اما از طريق جسم با ديگران ارتبـاط برقـرار مـي                 »روح«    
اعمـال و رفتـار فـردي و يـا عمـل            . عبارت ديگر از نظر آثار و نتايج قابل مشاهده و بررسي اسـت            

ي، انـسان اجتماعي او، هر دو ملموس و مشهودند و همـه آنهـا از نتـايج عملكـرد روح، يعنـي مـن                       
 .شوند محسوب مي



ي، در كنار مشكل شناخت ماهيت روح، در بررسي عـوارض، نتـايج و آثـار                انسان علوم   ،بنابراين    
ت و كاشـفيت قطعـي و غيرقابـل            واقعيت اين است كه فقدان    . مشكل كمتري دارند   ت، قاطعيـجزمي 

ي پديـد آورده    انساني در ابعاد فردي و اجتماعي، نموداري در رشد علوم           انسانپيش بيني بودن رفتار     
ي، روند رو بـه     انسانبه همين دليل در علوم      . استاست كه كامالً با روند رشد علوم تجربي متفاوت          

هـا، در     تفـاوت يافتـه   .  داده اسـت   »عقـب گـرد   « و گاهي  »يهاي طوالن  توقّف«رشد، جاي خود را به      
  .دهد نشان ميهاي فراواني را  هاي متفاوت، تناقض ها و مكان زمان
هايي بعد   نيچه فيلسوف بزرگ آلماني و متفكّران ديگري مانند ماكياولي و توماس هابز با تفاوت                  

 خالصـه   »انساننقش برتر  اَ بر       « و »يانسانتوسعة شخصيت   « و   »قدرت طلبي او  « را در    انساناصلي  
نتيجة چنين تفسيري قرار گرفتن سلطه جوئي و قدرت به عنـوان مبنـاي ارزشـي در رفتـار                   . كنند  مي
بر ايـن اسـاس،     . گردد  ي با همين مبنا ارزيابي مي     انسانهاي فردي و اجتماعي       ي است و فعاليت   انسان

، بـه عنـوان مبنـاي    انسان بناي كلي در بارة      ها، و همين    است و نه خرگوش     حق حيات، از آن شيرآن    
 اسـتبداد پادشـاهان را تئـوريزه    »شـهريار «در كتـاب   ماكياولي  . گردد  مباحث مربوط به وي مطرح مي     

 انـسان  را گـرگ     انـسان هابز كـه    . نمايد  كند و آنان را براي اعمال حكومتي مقتدرانه راهنمايي مي           مي
بـا ايـن مبـاني،      . گيـرد     ي، همـين موضـوع را پـي مـي          از زوايـاي ديگـر      لوياتـان  داند، در كتـاب     مي

انديـشمندان بـشري      هاي آپارتايـدي و نژادپرسـتانه، از توجيهـات          هاي استبدادي و رويكرد     حكومت
  .كنند و فلسفي پيدا مي  پايگاه علمي،مند شده بهره
صـل  كاوانه خود فلـسفه جديـدي را براسـاسِ ا    هاي روان رويد متفكّر ديگري است كه با تحليل    ف

 هنوز هم مبنـاي  انساناين تعريف جديد از    . ي، آغاز نمود  انسان در شخصيت    »غريزه جنسي «نستن  اد
هـاي   دهـد و ارزش   را به دسـت مـي  انسانهاي اجتماعي است و تلقّى خاصي از         برخي برنامه ريزي  

ه هـاي جامعـ    شناسي اجتمـاعي و تحليـل       كاوي روان  روان. گردد  ، با غريزه جنسي او توجيه مي      انسان
و ديدگاههاي فرويد، در كنار تغييرات مثبـت        پذيرفته شد   هاي مختلف جهان      نهاددر  شناختي فرويد   

تصحيح برخـي پنـدارهاي نادرسـت گذشـتگان بـه دنبـال داشـت، آثـار                 جهت  و ارزشمندي كه در     
 »فرزنـدان بـدون پـدر و مـادر    «نهاد خانواده، متزلزل شد و پديده . ناخوشايندي نيز بر جاي گذاشت   

  ...هاي اخالقي و مذهبي نيز مهار نشد و از معضالت مهم اجتماعي را رقم زد و با توصيهيكي 
با الهـام از فلـسفه ديالكتيـك جـرج ويلهلـم            ) 1818ـ  1883(تر   كارل ماركس در دوراني نزديك    

ايـن  . رار داد  ق  در هر دو حيطه فرد و جامعه       انسان را مبناي تحليل     »ماديت و اقتصاد  «فردريك هگل   
ر كه بيش از يك قرن بشريت را متوجه خود ساخت، تنهـا در حـد يـك نظريـه بـاقي نمانـد و                         تفكّ

يكـي از دو قطـب اصـلي        . جوامع و كشورهاي متعددي آن را مبناي عمل اجتماعي خود قرار دادند           
و سوسياليـسم بـه عنـوان       جهان بر اساس همين مبنـاي فكـري شـكل گرفـت و ماترياليـسم علمـي                



 و سـاير مبـاني      انـسان با فروپاشي شوروي اين تعريف از       . ماعي مطرح گرديد  اجت  ديدگاههاي علمي 
 ديگر به عنـوان كـانوني بـراي         ،ساخته شده بر اساس آن، به موزه ها سپرده شد و امروزه ماركسيسم            

 .شود ها شناخته نمي انقالب
داشـته،  هاي نادرسـتي نيـز وجـود     اگر يافته. در حالي كه در علوم تجربي روند چنين نبوده است         

روند كلي علوم تجربي رشـد طـولي و         . اند  مقطعي و محدود بوده و در يك دورة زماني از ميان رفته           
هايي ماننـد اقتـصاد،       ي در شاخه  انسانجويان علوم     كه گفتيم، پي    دهد، اما چنان    عرضي آن را نشان مي    
كـاملي و كلّـي،     هـاي ت   بنـدي  شناسي، جامعه شناسي و مديريت، در كنار جمع         سياست، تربيت، روان  
 . اند ها بوده ها و رفت و برگشت بارها شاهد در جا زدن

پزشكي كه به طور معمول آن را در شمار علـوم تجربـي محـسوب                هاي دانش روان    بررسي يافته 
پزشـكي، روشـن     هـا و فراينـدهاي روان       مطالعه منابع، روش  . سازد  تر مي   اين نكته را روشن    ،كنند  مي
 بـا  انـسان داراي هويتي دوگانه است و دوگانگي آن از نحوة ارتباط روان       كند كه اين شاخة علمي      مي

  .شود پيكر جسماني وي ناشي مي
 :كنند زشكي اختالالت يا مشكالت رواني را در دو بخش مطالعه ميپ ن در روا

  .اني كه داراي منشأ عضوي هستند اختالالت رو.1
مـشكالت  . هاي پزشكي است    ه ساير شاخه  پزشكي چشمگير و مشاب    در اين زمينه، توفيقات روان    

 وحركتي و رفتاري كه نتيجة اشكاالت عصبي، مغزي، ويروسي و ميكروبي است، به راحتي معاينـه                 
. آيـد   تحـت كنتـرل در مـي         و مشابه سـاير ضـايعات جـسمي        شود  مي عمل جراحي    وشود    مداوا مي 

 .ستندطور عمده متخصص اين گروه از اختالالت ه جراحان مغز و اعصاب به
 . اختالالت رواني كه داراي منشأ عضوي نيستند.2

بـا بخـشي از مغـز يـا بـدن             اين اختالالت ارتباط مستقيمي   . زياد است   گمي  در اين  بخش، سر در     
 :هاي زير هستيم در بررسي روند پيشرفت علم روانپزشكي در اين دو بخش شاهد تفاوت. ندارند
سـبب  «هـا، مبحـث مـشتركي بـه نـام            مطالعة بيماري هاي دانش پزشكي، در       شاخه     اكثر زير  )الف
بحـث  ) هـا   و نـه عـوارض، تبعـات و زمينـه         (در سبب شناسي، از علل بروز بيماري        .  دارند »شناسي

هـاي معينـي،      ها از جمله سببهاي متفاوتي هستند كه هر كدام در زمينه           ها و ميكروب   باكتري. شود  مي
گرفتن جسم عرق كرده در مسير باد، زمينه ساز بيمـاري           به عنوان مثال، قرار     . شوند  باعث بيماري مي  

هـاي   در گـروه دوم اخـتالل     . است در حالي كه سبب آن، ميكروب يا ويروس          ،سرماخوردگي است 
ها، مانند از دست دادن شـغل، مـسكن و ماننـد آنكـه زمينـه بيمـاري                   هاي بروز بيماري    رواني، زمينه 

ا در گـروه اول سـبب   شـود  ميث و بررسي  بحشان دربارههستند، به عنوان سبب بيماري     هـا بـه    ، امـ
 .شوند درستي معرّفي مي



در گـروه اول از     . هاي مطالعـه و تحقيـق نيـز در ايـن دو بخـش متفـاوت و متمايزنـد                    شيوه )ب
هاي تجربي مانند راديولوژي، آزمايشگاه، سي تـي اسـكن و ماننـد آنكـه           ابزارهايي مشابه ساير رشته   

ات              .گيرند  ا دارند بهره مي   بيشتر بر مشاهده اتّك    در حالي كه در  بيشتر بر دسته بندي رفتارها و نظريـ 
 …شود و مطالعات با شيوة تحقيقات ميداني و بررسـي اظهـارات بيمـاران يـا اطرافيـان و                      تأكيد مي 
ي اسـتفاده   انـسان ها بيشتر در مطالعات مربوط بـه علـوم            اين روش از  پذيرد، در صورتي كه       انجام مي 

 .شود مي
مداواي بيماران گـروه اول بـا دقـت و سـهولت            . هايي وجود دارد    در زمينه درمان نيز تفاوت     )ج

هـا   گردد، اما در گروه دوم نقش آرام بخـش          پذيرد و گاه به عمل جرّاحي منتهي مي         بيشتري انجام مي  
منـدان بـه     عالقـه .  هر چند تأثير تجربي برخي داروها در گروه دوم نيز اثبات شده است             ،بيشتر است 
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ي و بر طرف ساختن نيازهاي شناختي عمـالً         انسانبا توجه به اينكه ابزار دسترسي كامل به روح            

ها آفريده شـده    اين ويژگي براي پديده اي كه با  انساندر اختيار بشر نيست، چه بايد كرد؟ آفريدگار         
 .است، دو كمك و راهنما تعيين فرموده و در مسير زندگاني او قرار داده است

 .ـ عقل كه داراي كاركرد دروني است1
اسـاس فلـسفة   . كننـد  هاي ديگر و همانند آنها در جامعه زنـدگي مـي   انسانكه در كنار  نا پيامبر .2

ايـن نكتـه در   . ها اسـت  رساني بهاي آسماني، همين امدادبرانگيخته شدن پيامبران و فرستاده شدن كتا  
 :، چنين بيان شده استالبالغه نهج
»…                      ه تـمعن ىنـسم مهذَكّرو يـ و ه طْرَتـميثـاقَ ف موهتَأدس يـل ئَـهĤبياَن ليهِمواتَرَ ا و لَهسر يهِمثَ فعفَب 

    ي ليِغ وبِالتّب هِملَيا عوتَجحيلِ   وقونَ اْلعفائد ميرُوا لَهخداونـد پيـامبران    :  يعني ). اول طبةالبالغه، خ   نهج(»ث
ها و در ميان آنها بر انگيخت و آنان را پي در پي فرستاد تا عهد و پيمان فطري                     انسانخود را از ميان     

خن بگوينـد و    شان كنند و از راه تبليغ بـا آنهـا سـ             آنها را بطلبند و به نعمت فراموش شده ياد آوري         
 .اندازند هاي پنهان شده را بيرون آورده و به كار عقل

بخواهنـد  «هـا   انساناند تا از     بلكه آنها وظيفة تبليغ داشته     ،روش پيامبران تهديد و فشار نبوده است      
البتّه در راه انجام اين رسالت گـاهي وادار         .  تا نظام حق مدار را تشكيل دهند       »و با آنها همراهي كنند    

:  اما اين مبارزات پس از استقبال خداپرستان از آنها اتفاق افتاده اسـت      ،اند  هاي سنگيني شده    ارزهبه مب 
چـه بـسيار پيـامبراني كـه     : يعنـي ). 146آيه  عمران، سورة آل( »و كَاَينْ  منْ نَبى قاتَلَ معه رِبيون كَثيرٍ        «

 .اند همراه با آنان خداپرستان زيادي پيكار كرده



 : پيامبران بايد به نكات زير توجه كرددر باره
هاي انكار ناپذير تاريخ هستند و همانند نخ تسبيح مقاطع مختلف تاريخ را بـه                  پيامبران واقعيت  .1

اند   اي بر جاي گذاشته    هاي مسلّم، در طول تاريخ تأثيرات تعيين كننده         اين واقعيت . دهند  هم پيوند مي  
هجـري و   (ند، دو مبـدأ معـروف تـاريخ         ا  دعي پيروي از آنان   و ضمن آنكه اكثريت بشريت، امروز م      

 .نيز از زندگي آنان برگرفته شده است) ميالدي
 برخالف متفكّران بشري، پيامبران در روندي تكاملي و رو به جلو، همديگر را تأييـد نمـوده و                   .2

به سير طبيعـي علـوم    مشا. (اند كه پيامبران قبلي بدانجا رسيده بودند        كار خود را از جايي شروع كرده      
اين روند تا مرحله اي تداوم يافته است كه بشريت، ظرفيت دريافت و حفظ آخرين وحـي     ). تجربي

 . پذيرا شده است)ص(الهي را يافته و آخرين وحي را از طريق خاتم االنبياء 
بينانـه و    هاي مـردم عـصرهاي مختلـف، پيـامبران الهـي، واقـع              به تناسب افق فكري و ظرفيت      .3
در . انـد   گرايانه عمل كرده و تعاليم خود را به گونه اي متناسـب، در اختيـار بـشريت قـرار داده                    واقع

بخـشي از ايـن     .  و خالصة تعاليم آنها ذكر شده اسـت          تعدادي از انبياء نام برده شده       از سوره شعراء 
نامه ريزي شـده    اي ديگر براساس مقتضيات جامعة هر كدام از آنان بر            و دسته  استتعاليم مشابه هم    

 .است
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 مطالعة آن   ،بنابراين. افتادايران يك پديده اجتماعي است كه در قرن بيستم اتفاق             انقالب اسالمي   

هاي آن، نشان    گيري  گيرد و مانند هر انقالب ديگر، گذشته از جهت          ي قرار مي  انساندر محدودة علوم    
هـاي پيـامبران      از سوي ديگر، مدعي است كه در مسير اهداف و برنامه          . داز يك تحول اجتماعي دار    

اي  وقوع پديده . شود  مي الهي تحقّق و استمرار يافته است و به همين دليل به عنوان يك مدعي ظاهر              
هاي اخير، در نوع خود بي نظير بوده است و ادعاهايي اساسـي               ي و اجتماعي كه در سده     انسانكامالً  

ها و سخنان تعيين      شود تا قابليت    باعث مي  كنند دارد،   هايي كه او را بررسي مي       و دانش  انساندرباره  
تواند رويكردهاي بـديعي را در ايـن          انقالب اسالمي مي   ،بنابراين. كننده اي براي گفتن داشته باشد     

بايد به درستي توجه داشت كه مراد تكـرار شـيوه سـنتي قدسـي نمـايي توهمـات                   . باره عرضه كند  
ي و گروهي نيست، بلكه هدف، تالش براي واقع نمايي و پرهيز از رويكردهاي ناقص و يك                 شخص

در ايـن ميـان بايـد بـه واقعيـت           . ي را گرفتار خود سـاخته اسـت       انسانبعدي است كه همواره علوم      
 .ديگري توجه شود
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اختالف در تقـدم فـرد يـا جامعـه و يـا             . شود  ظاهر مي اي به ظاهر پارادوكسيكال       در اينجا مسئله  
انديشمندان علوم سياسـي در خـصوص اصـالت واگرايـي يـا همگرايـي                 اختالف نظري كه در ميان    

 است، ريشه در مبناي اختالفي دارد كه اصل را بر رويكردهاي تجزيـه               ها در جريĤن    ها و ملت    دولت
 از بهشت رانده شد     انسانگويند نخستين روزي كه        مي .گرايانه يا تركيب گرايانه نوع بشر بنا مي نهد        

هـزاران  . هاي گونـاگون خطـاب كـرد    براي خود نامي برگزيد و از آن پس فرزندان خود را نيز با نام     
 در انتخـاب نـام ويـژه بـراي خـود و         انـسان سال بعد علم ژنتيك ثابت نمـود كـه نخـستين غريـزه              

ي با ديگري متفاوت است كه فرديت او را       انساني هر   كد ژنتيك . فرزندانش، مبنايي علمي داشته است    
هايـشان بـه دسـت        هـاي نخـستين از طريـق نـام          انساناين بي همتايي كه     . سازد  فرديتي بي همتا مي   

آوردند و در آينده در فرديت ژنتيكي او تجسم خواهد يافت، نخستين برگ شناسـنامه اجتمـاعي                   مي
، نگـارش  »ي بي همتـا انسانموجود و بلكه «عنوان    خود به   با بازيابي  انسانبدين ترتيب   .  گرديد انسان

 همچنين تاريخ شكل گيري هويت هاي       انساناز آن پس تاريخ     . اش را آغاز نمود     شناسنامه اجتماعي 
 . ديگراو بوده است

هـاي فلـسفه و       ، موضـوع جـدل    انـسان كه دالئل شكل گيري هويت و سـيماي متنـوع            در حالي 
 در طي سفر طوالني و تاريخي خود و بر بستر تغييرات و           انسانه كه   بار شناسي است، در اين    جامعه

تحوالت ناشي از فعاليتش، هويت هاي نويني را در قالب چهرهاي گوناگون بازيافته كمتـر مناقـشه                 
 .اي وجود دارد

جامعه شناسـان، زنـدگي قبيلـه اي و حاكميـت اقتـصادهاي كوچـك دام داري و كـشاورزي را                     
صدها سال زندگي شهرنـشيني و گـسترش   . اند  دانستهانسانهاي بومي  ويتگيري ه   هاي شكل  زمينه

هويـت  « بر بستر گفتمان عصر روشنگري     انساناي شد كه      زمينه  بازارها و توليدات اوليه صنعتي پيش     
از . عنوان عضوي از يك ملت بـه حـساب آورد           خود را بيافريند و براي نخستين بار خود را به         » ملي

تحـت واليـت    «بلكـه بـه عنـوان عـضو ملتـي         » بنـدگان خـدا   «ه تنها به عنوان     آن پس بشر خود را ن     
 . باز يافت» پروردگار

هاي ملي، پيش از انقـالب صـنعتي           ملي و مباني حقوقي جوامع نو و دولت        انسانبا آنكه پاراديم    
 را پديـده آورده و      انـسان شكل گرفت، ليكن انقالب صـنعتي شـرايط نهادينـه شـدن هويـت ملـي                 

 ملي و در اشكال و ساختارهاي متنوع دولت ـ ملت در جهان مـستقر   انسانحاكميت او را به عنوان 
 . نمود

هاي جوامع براي مهار سازمانهاي توليدي و سيستم هاي نوين توزيع             با پيدايش و گسترش جدل    
 كـه در جوامـع      انـسان  هويـت جمعـي   . اي و صنفي پا به عرصه نهادنـد         هاي اتحاديه   ثروت، سازمان 



و زماني درتارساختارهاي قـومي و      ... پيشين گاه در فالب سيستم هاي پيچيده كاستي، تيول داري، و          
 .هاي سياسي و انجمن هاي صنفي دگرگون شد مذهبي پنهان مي ماند با گسترش سازمان

ول سـفري   بندهاي شناسنامه اجتماعي خود را در ط   انسانبدين ترتيب تا آغار قرن بيست و يكم         
. به نگارش در آورد   » فرديت، قوميت، ملت و جايگاه اقتصادي     « پر پيچ و خم و طوالني زير عناوين         

 .بدون ترديد انقالب اسالمي ايران نقطه عطفي در ميان اين رويكردهاي متنوع بود
 اعطـا   انـسان هويـت نـويني را بـه        » ساختارهاي فرا صنعتي  «  بر بستر  فرامليشكل گيري جوامع    

انديشه، خود را عضوي از پيكـره بـزرگ بـشريت              در حوزه  انسانبا آنكه از قديم االيام      . استنموده  
توانـد عمـل كنـد وبـا      پنداشته است، اكنون اين نخستين بار در تاريخ است كه بر پايه آن تصور مـي      

انديـشه بـه جايگـاه مـشخص           پيوند خود را با بشريت از عرصـه تفكـر و           فرامليايجاد ساختارهاي   
 .  مبدل سازديفرامل

همان ايده اي كه انبياء اولوالعزم نيـز بـه          .  است فراملي انسان پاراديم قرن بيست و يكم،       ،بنابراين
ي مـي افزايـد، بلكـه در برابـر او           انـسان اين پاراديم نه تنها بند ديگري بر شناسـنامه          . دنبال آن بودند  

 .  آوردانداز نويني را براي پي ريزي جوامع نوين خود فراهم مي چشم
نستن يكـي بـر ديگـري،       اهاي شناسنامه اش و ارجح د        برهريك از برگ   انسانكه باليدن     در حالي 

برداشت و حقوق فردي اوست، حكم خرد جمعي نه بر ارجحيت يكي بر ديگـري، بلكـه در ايجـاد        
ر ي، حق او در ظاه    انسانترين حق     در حقيقت مهم  . ي است انسانهاي رشد آزادانه سيماي متنوع        زمينه

تـوان    با اين همـه كمتـرين دوره اي را مـي          . باشد  شدن در پوشش و جامه هاي هويتي رنگارنگ مي        
هاي نوين خود با سيـستم هـاي    يافت كه حقوق او در ايجاد فضاي الزم براي نهادينه ساختن هويت      

البته اين تنـاقض نمـايي در تفكـر     . ارزشي حاكم و ساختارهاي مسلط در كشاكش قرار نگرفته باشد         
 :خطاب به مالـك اشـتر كـامالً هويداسـت         ) ع(يني راهكار معيني دارد كه در كالم رساي امام علي           د

توجـه  :  در توصيه به حـاكم مـي فرمايـد   الْخَلْقِ، في لَك نَظيرٌ أَو الدينِ، في لَك أَخٌ إِما :صنْفَانِ هم فĤَن
 تـو  بـا  آفـرينش  در ديگر دسته و ند، هستتو دينى برادر ىروهگ: اند دسته دو داشته باشيد كه مردم بر

 ).53البالغه،   نهج. ( هستندهمانند

در عين حـال  ) انسانهويت  (انسانهاي شناسنامه اجتماعي   از نقطه نظر تاريخي هر كدام از برگ       
سو و ايجاد ساختارهاي اجتماعي بـراي پاسـداري از           هاي او براي نهادينه كردن آنها از يك         با تالش 

اين تالش، فرهنگ نو، سيستم هاي ارزشي نوين، قوانين           بر پايه . ديگر همراه بوده است   آنها از سوي    
بـه عبـارت ديگـر، محتـواي        . هاي ويژه حكومتي و اداري پديـد آمـده اسـت            و ساختارها و سازمان   

واشكال نهادهاي اجتماعي نه تنها بر پايه نيازهاي روزانه زندگي، بلكه براساس برداشت و شـناخت                
اند، غالباً در اين توهم       ها سازندگان نهادهاي اجتماعي     انساناز آنجا كه    . اند  خود شكل گرفته   از   انسان



كنند هميشه تحت كنترل و اسيرشان بوده و بر آن مخلوقات فرمانروايي              برند كه آنچه بنا مي      سر مي   به
نديشه و نهادي   ا  شود اين است كه اگر براي نسلي        در اين ميان آنچه ناديده گرفته مي      . خواهند داشت 

برخواسته از نيازهاي مشخص زندگي اوست براي نسل ديگر آنان چون پيش شرط هاي زنـدگي او                 
بدين ترتيب  . سازد  گردند، گذشت زمان نيز آنان را به بخشي از سنت هاي جامعه مبدل مي               ظاهر مي 

 زنـدگي  جلـوه كـرده،  » طبيعي«توانند در قالب سنن و فرهنگ و ساختارهاي           مخلوقات يك نسل مي   
 . هاي آينده گردند جاودانه يافته و حاكم بر سرنوشت نسل

اند ولي نه طبـق       ها سازندگان تاريخ خويش     انسان« : باره نوشت  ماركس در هيجده برومر در اين     
اند بلكه در اوضاع و احوالي كه مـستقيماً از گذشـته             دلخواه خود و در اوضاعي كه خود اختيار كرده        

 و  فراملي انسان» .كند  گذشته چون كوهي بر دوش آنها سنگيني مي       » «.ه است براي آنها به ارث رسيد    
 براي بـازكردن فـضاي الزم بـراي رشـد خـود در جهـاني كـه اسـير حاكميـت                      فرامليساختارهاي  

نـه تنهـا در     . گيرد  انحصاري ساختارهاي پيشين هويتي قرار گرفته، ناگزير در مصاف با آنان قرار مي            
 در رقابت با ساختارهاي ملي و محلي قرار خواهد گرفت،           فرامليرهاي  عرصه هاي افتصادي ساحتا   

جدل هاي كنوني بـر سـر       . بلكه در عرصه سياست و فرهنگ نيز رقابت به شدت شكل گرفته است            
توان انتظـار داشـت       چگونه مي . دهد  آينده اتحاد اروپا نمونه بارزي از اين رقابت جهاني را نشان مي           

. اروپائي منطبـق سـازد    » شهروندي» «شكل گيري «دون مقاومتي خود را با      كه ناسيوناليسم انگليسي ب   
هـاي اداره سياسـي       اين تصور كه ساختارهاي دولت متمركز فرانسوي در برابر شكل گيري سـازمان            

چگونـه نيروهـاي    . اي اروپائي از خود عكس العمل نشان ندهد، بـا واقعيـت نمـي خوانـد                 چند اليه 
اهند بود به شكل گيري ساختارهاي نظامي فرا ملي اروپـائي براحتـي             محافظه كار آمريكايي قادر خو    

توانند بپذيرند كه خود را با توسعه فراملي همـراه        هاي انحصاري ملل چگونه مي      گردن نهند؟ شركت  
، »شـكاف ميـان جوامـع     «، از ميـان رفـتن       »محيط زيست «ساخته و خود را در چارچوب مولفه هاي         

بـه همـان شـكل كـه ناسيوناليـسم           . محدود سازند » اد متكي بر دانش   اقتص«، و   »فرامليقوانين كار   «
تواند به سادگي بپذيرد كه حركت آزادانه سرمايه و كاال در عين حـال حركـت                  اقتصادي جهاني نمي  

تواند بر اين واقعيت گردن نهد كه به          كند، ناسيوناليسم سياسي نيز نمي      آزادانه نيروي كار را طلب مي     
 . ي شكل گرفته استانسان »فرامليشهروندي «همچنين » شهروند ملي«موازات 

اسـتاد  . فـشارد  انديشه اي فراملي بر مشابه همين آموزه هـا پـاي مـي    در اين ميان اسالم به عنوان  
انديشه هـاي سـازگار در        شهيد مطهري علت توسعه و ماندگاري اسالم را قابليت آن نسبت به هضم            

تـوان   در ادوار معاصـر، مـي     . از آن ياد مي شود    » روز آوري به  «داند كه امروزه با اصطالح       خود مي 
اما تـا   . شكل گيري سازمان ملل متحد و منشور ملل را سرآغازي براي يك نقطه عطف ارزيابي كرد               

در . ها پس از شكل گيري منشور ملل و سازمان ملل متحد، همچنان تفرقه در جهان حاكم بود                  مدت



حـوادثي بـر جهـان      س از پيروزي انقـالب اسـالمي ايـران،          و در دوران پيروزي و پ     سه دهة گذشته    
 : كنيم اين تحوالت را مرور مي. دهد  را نويد ميواحد جهانيبلند به سوي نظام  گاميكه گذشت، 

جنگ سرد بين دو ابرقدرت موجود اوج گرفت و حادثة اشغال افغانسنان به دست شوروي پديد                
ترين نقاط جهان پيروز شـد و ايـن در حـالي             از حساس با ماهيتي ديني در يكي        انقالب اسالمي . آمد
د دوران دين به عنوان يـك عامـل تـشكيل دهنـدة حكومـت و يـا                  رك  ها بشريت ادعا مي      كه قرن  دبو

 برعليـه نظـام   »سياسي ـ اقتصاد ـ نظامي  «: جنگي همه جانبه . دخالت كننده در آن به سر آمده است
  ابـر قـدرت شـرق از افغـĤن        . شكل گرفت و ناكام مانـد     با حمايت تقريبي تمام جهان       ي اسالمي نوپا

سوز بوسـني در     جنگ خانمان پا  ر قلب ارو  د. اندك از هم فرو پاشيد      اي  استان بيرون رفت و با فاصله     
پـس از اثبـات حقانيـت       . برابر ديدگان بشريت رخ داد و مسلمانان تازه رستة بوسني قتل عام شدند            

صهيونيسم با مقابلة جدي لبنانيان و در داخل با مقاومت          . اي شكل گرفت    واره مسلمانان بوسني صلح  
بعـدها  . هايي از تهاجمات بالمنازع  خود باز ماند         نوظهور انتفاضه مواجه شده و پس از عقب نشيني        

فـشار تبليغـي    . انديشه تهاجم برآمد تا اين حركت را در لبنان ريشه كن كند اما بسيار ناكـام مانـد                   در
تشديد شد كه نيروي تقويت شدة طالبـان از حلقـات تـشكيل دهنـدة                 الميبرعليه نظام جمهوري اس   
كـشاند و      نظام مغرور آمريكا را به سوي منطقه خاورميانـه           ،ظاهراً دو حادثه  . موج جديد فشارها بود   

حادثة حملة عراق بـه كويـت و حادثـه          : اش صدام و طالبان درگير كرد       او  را با نيروهاي خودساخته     
اما حضور غربيان در منطقه آنها را با ديدگاهي واقع بينانه تر نسبت بـه نظـام                 . يكا سپتامبر در آمر   11

مـسلمانان بـا    . آشنا ساخت و آثار جانبي جالبي در سطح بين الملل شكل گرفـت              ديني ايران اسالمي  
 فرصت تاريخي مناسـبي پديـد       وضعيتاين  . تر شدند  مسيحيان و شيعيان با اهل سنّت به هم نزديك        

ها و حتي سياستمداران و نخبگان، در برپـايي نظـام جهـاني              هاي فكري ملت    نزديكي افق  آورد و آن  
ة برخـورد             . ن هـستند  بود كه همة بشريت منتظر آ       يكپارچه اي    هـر چنـد در منظـر توصـيفي، نظريـ

ها صورت عيني به خود گرفت، اما پيشنهاد رئيس جمهور ايران بـه عنـوان يـك توصـية بـين                       تمدن
، بـه تـصويب و تأييـد مجمـع          »هـا   وگـوي تمـدن     گفـت « ميالدي، با عنـوان      2001 المللي براي سال  

در اين رويكرد جديد و متفاوت با كل تاريخ گذشتة جهان، قلـوب             . سازمان ملل متحد رسيد     عمومي
 حوادثي كه در سه دهة گذشته بر جهان گذشت،          ،بنابراين. شوند  ها رفته رفته به هم نزديك مي        انسان
شود و غرب، ناخودآگاه، سهم قابل تـوجهي در ايـن            آن نظام موعود محسوب مي     بلند به سوي    گامي

 . دهد ي رخ ميانسان همه اين حوادث سريع و سرنوشت ساز در حوزه .فرايند دارد
در رويكـردى نـه   . يگر راه نـسپرد دي در كشور ما متناسب با تحوالت  انساناما در اين ميان علوم      

 . كرديم  بوديم و همواره آنچه خود داشتيم از ديگران تمنا ميچندان تحول گرايانه شاهد انفعال
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شايـستگي انجـام    ماموريت خود را با از كشور ما بخواهدي انساناگر علوم در اين فضاي سايبر، 

تـر شـدن جهـان     كوچـك بـا   .داشته باشـد با رويكرد بومي دهد بايد رهيافتي واقعي و مسئله محور 
اخيـر بـا تأكيـد بـر تعامـل       هاي از سويي در دهه. اند ي به مسائل جهاني بدل شدهانسانمسائل علوم 

يـك رشـته خـاص بـا ديگـر       ي بايد بكوشـند عـالوه بـر تخـصص در    انسان علوم دارندگانها  هرشت
ارتقـاء  .شـكل بگيـرد  تعامـل سـازنده    هاي دانش نيز آشنايي داشته باشند تا ميان صاحبان علوم حوزه

هـاي آن در دانـشگاههاي كـشور، برخـي موانـع              ي و توسعه رشته   انساننسبي منزلت اجتماعي علوم     
ي در سطح بين المللي را موضـوع بررسـي قـرار    انساندر حوزه علوم      موجود بر سر راه جهش علمي     

. شـود   مييل  اين موانع در ساختارهاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي جامعه شناسايي و تحل           . دهد  مي
هاي مضاعف اين نقيصه در مورد علـوم         كم توجهي به مسئله زبان در نظام آموزش عالي و خسارت          

هـاي نامناسـب در خـصوص اعـزام دانـشجو بـه خـارج از كـشور در                    ي، نگرش ها و سياست    انسان
د ي نسبت به ساير علـوم، و سـرانجام وجـو          انساناندك اعزام در علوم       ي و آمار  انسانهاي علوم     رشته

هـاي      به ويژه در حـوزه      »خارجي«ي به زبان    انساننوعي فضاي بدبيني و ترديد نسبت به توليد علوم          
اگر ميزان توليد علـم در حـوزه   .  اجتماعي از جمله موانع مورد بحث در اين مقاله هستندـفرهنگي  

بي كنـيم،  بـين المللـي ارزيـا    ي را با معيار تعداد مقاالت منتـشر شـده در نـشريات علمـي    انسانعلوم  
برخـي  . گيـرد   ترين رتبـه نـسبت بـه سـاير علـوم قـرار مـي                ي در ايران در پايين    انسانموقعيت علوم   

 بـا   كه بعضاًـعدم اعتبار يا عدم مطلوبيت انتشار مقاالت داخلي در نشريات بين المللي  به ديدگاهها 
ـ هاي معرفتي هاي بنيان تأكيد بر تفاوت ر مقابـل برخـي داليـل    د. پردازد  مي،شود طرح ميم فرهنگي  

ي ـ خصوصاً با عناوين مربـوط بـه فرهنـگ و جامعـه      انساناهميت و ضرورت توليد و انتشار علوم 
ترويج و تشويق ايـن  برشود و  پژوهشگران داخلي در سطح بين المللي برشمرده ميدست  بهايران ـ  

وارض نامطلوب خالي   ع. دشو  ميامر به مثابه يك سياست پژوهشي با ابعاد فرهنگي و سياسي تأكيد             
هاي پژوهشگران داخلي و واگذار شدن و گاه  منحصر شـدن ميـدان بـه                 ماندن اين عرصه از قابليت    

ساير كشورها، با وجود قابليتهاي ذاتي فراواني كه برشمرديم، نكته اي نيـست كـه كـم                 پژوهشگران  
 . اهميت شمرده شود

كنـد    ايجاب مي ن در دانشگاههاي كشور،     هاي آ   ي و توسعه رشته   انسان علوم   جايگاهارتقاء نسبي    
 برطرف شـده و     ي در سطح بين المللي    انساندر حوزه علوم      موانع موجود بر سر راه جهش علمي      كه  

در سـاختارهاي آموزشـي،     بايـستي   ايـن موانـع     . جنبش ضروري نرم افزاري مورد نياز پديدار شـود        
وجهي بـه مـسئله زبـان در نظـام          كم ت از سويي   . شودپژوهشي و فرهنگي جامعه شناسايي و تحليل        

نگـرش هـا و     همچنـين   ي،  انـسان هاي مضاعف اين نقيصه در مـورد علـوم           آموزش عالي و خسارت   



 ي و انـسان هـاي علـوم       هاي نامناسب در خصوص اعزام دانشجو به خارج از كشور در رشته             سياست
به سـاير علـوم، و      ي نسبت   انساناندك اعزام در علوم        آمار عدم مديريت علمي مناسب پس از اعزام،      

 بـه ويـژه در      »خـارجي «ي بـه زبـان      انـسان وجود نوعي فضاي بدبيني و ترديد نسبت به توليد علوم           
قابل تأمل است و از سوي ديگـر اهميـت اسـتقالل و     اجتماعي از جمله موانع ـهاي فرهنگي   حوزه

  ISIوده و بـا  داشتن ابتكار عمل، وجود پايگاهي را كه محوريت علمي را در اين زمينـه ايجـاد نمـ   
 . رقابت نمايد، ضروري مي نمايد
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دهـد، مـا بـه دليـل         ي نيز بـدان گـواهي مـي       انسانچنان كه گفتيم و تاريخ تفكر بشري در حوزه          
شود آنچـه     هاي تفكر ديني، آورده هاي متنوع و فراواني در اين حوزه داريم و بسيار ديده مي                 ويژگي

تالش همه جانبه اي مورد نياز است تا به جايگاه مناسـب شـأن              . كنيم  م از ديگران تمنا مي    خود داري 
 :رسد در اين باره اقدامات زير ضروري به نظر مي. خود دست يابيم

انديـشمندان بـا يافتـه هـاي دينـي و             ضرورت خودباوري و برقراري ارتباط عملـي دو سـويه         . 1
گـاه    تجارب مسلم تاريخي نشان داده است كه هيچ       . ن ناپذيرند هاي بشري كه اتفاقاً هر دو پايا       آورده

بـرداري از     بـراي نيـل بـدين مقـصود بهـره         . تفكر با تقليد و دنباله روي صـرف پـيش نرفتـه اسـت             
 . سازوكارهاي مناسب ضرورت دارد

ي كـشورمان قـرار دارد، سـازوكار تعامـل          انـسان انديشمندان علوم     يكي از موانعي كه فرا روي     . 2
 درصد اسـناد علمـي ايـران    3/2تنها چندي پيش اعالم شد كه .  است بومي ـ اسالمي با جهĤن مباني 

 درصد اسـناد    1/27كشورهايي مانند آمريكا و انگليس      حالي كه در     در   .ي است انسانمربوط به علوم    
ي نـاگزير اسـت بـراي       انـسان انديـشمند علـوم       در كـشور مـا نيـز       .ي قـرار دارد   انساندر حوزه علوم    

 به تنهايي نمي توانـد تـابلوي دقيقـي از           ISIاقدام كند، در حالي كه       ISIنديشه خود از طريق     ا  عرضه
 چرا كه بسياري از توليدات علمي ارزشـمند         .ي ترسيم كند  انسانرشد علمي ايران را در عرصه علوم        

 نمايه نمي شود و وجود يك سيـستم         ISIي ايران به لحاظ معرفتي در       انسانبخش سنتي حوزه علوم     
پارادوكسي  .ومي كارآمد در ارتباط با ارزيابي كمي و كيفي رشد علمي در اين عرصه ضرورت دارد               ب

انگارند، در حـالي     مترادف مي » تقليد در همه چيز   «شدن را با      برخي جهاني . جا است   كه گفتيم همين  
ميزان اطـالع رسـاني دربـاره مزيـت هـا و نحـوه              از سويي   . كه اين رويكرد صحيح و منطقي نيست      
و بايـد وزارت علـوم در ايـن زمينـه تـالش               كافي نيست  ISIانتشار مقاله در مجالت داراي تائيديه       

ي براي  انسانجدي تري داشته باشد و براي افزايش رغبت و انگيزه دانشمندان ايراني در حوزه علوم                
ز تعاطي و تضارب آراء با دانشمندان جهان كار فرهنگي جدي صورت گيرد و برخي بـدبيني هـا نيـ        



حضور در مجامع    ي جهت انساناين اعتقاد وجود دارد كه بايد دانشمندان و محققان علوم            .رفع شود 
 و برخي موانع و مشكالت در اين عرصه با كمـك دولـت مرتفـع                شوندعلمي بين المللي مساعدت     

 روش شناسي و فلسفه علم داراي نقش كليـدي در زمينـه             از سوي ديگر بايد توجه داشت كه       .شود
 چـارچوب هـا و پـيش فـرض          و است تعامالت علمي ميان دانشمندان ايراني و غيرايراني         گسترش

 ايـن گزينـه در صـورت موفقيـت مـي            .ي متفاوت است  انسانهاي علمي در برخي رشته هاي علوم        
  ISI  بايـستي  بنـابراين، .تواند مرجع قابل اطميناني در جهان سوم و همچنين كشورهاي اسالمي باشد           

، اما بايد توجه كرد     ددرگ به عنوان يكي از شاخصه ها حفظ         صرفاً و   اندازي شود   راه ايراني و اسالمي  
ي و سنجش كيفـي نـوآوري هـاي علمـي در ايـن عرصـه                انسانارتقاء علوم   . تنها شاخص نيست  كه  

 وزارت علـوم در اسـتمرار تـالش هـاي خـود، ضـمن همفكـري                 الزم است . ضرورتي بايسته است  
زه و دانشگاه به شاخص هـاي واقعـي و دقيـق بـراي داوري دربـاره                 نزديك با محققان و اساتيد حو     

 رسانه الجزيره، با استفاده از همين ايـده توانـست ضـمن حفـظ            .نوآوري هاي علمي دست پيدا كند     
 . المللي مناسبي براي خود بيابد جايگاه بومي و جغرافيايي خود، جايگاه بين

 در اين بانك مي توان به شائبه هايي كه           با حضور  وضروري است   هم  حضور در اين بانك     البته  
انحصار شكني و ايجـاد يـك قطـب         .  داد  پاسخ ،به وجود آورند   تفكرات جديد ما   ممكن است براي  

بـراي ايجـاد ارتبـاط بـين بانـك مقـاالت            . مهم علمي رقيب مي تواند گامي مؤثر در اين زمينه باشد          
 . يك ضرورت داردهاي بومي سنتي نيز ايجاد ارتباط ارگان موجود با يافته

ي دانشگاهها نيـز    انسانرشته هاي علوم     اعضاي هيئت علمي     ءآيين نامه ارتقا  بنا بر آنچه گفتيم     . 3
جايگاه كرسي هاي نظريه پردازي در آئين نامه ارتقاء اساتيد روشن           الزم است    .نياز به بازنگري دارد   

نامـه ارتقـاء      بايـد در آيـين     ، سـاله صـورت گيـرد      20انداز     اگر قرار است كه دستيابي به چشم       .شود
اعـضاي  ميان  در  اوضاع موجود به جاي آنكه       چراكه   ؛اعضاي هيئت علمي تجديد نظر صورت گيرد      

، روحيه تقليد و تالش براي كسب درآمد را بر جايگاه جوشش             روح تحرك ايجاد كند    ،هيئت علمي 
ي هيئـت علمـي بـا    نامـه ارتقـاء اعـضا     آيـين ضـرورت دارد . علمي و جنبش نرم افزاري مي نـشاند       

بايـستي از   نوآوري علمي در اين عرصـه را ايجـاد كنـد و              ي بتواند زمينه  انسانهمفكري اهالي علوم    
 رويـه   .سطحي شدن محصوالت علمي كمك كند، پرهيز شـود         اتخاذ هر گونه سياستي كه به كمي و       

عـات مـتن    فعلي كه به جاي ارج نهادن به نظريه هاي موجود در هر مـتن تحقيقـي بـر تعـداد ارجا                    
انديشي از محقق و مقلد بـار آوردن او   دهد، جز گرفتن روحيه ابتكار و نو تحقيقي امتياز بيشتري مي  

 چه ثمري در بر دارد؟
يـك مـسير روشـمند و دقيـق         كه  نظريه پردازي، نقد و مناظره       كرسي هاي با همين استدالل،    . 4

در   بايد جايگاه مناسبي   ،ي است سانانبراي ارزيابي كيفي نوآوري هاي علمي محققان در حوزه علوم           



 بي تـوجهي بـه   .پيدا كند ساختار كالن مقررات وزارت علوم و آئين نامه ارتقاء اعضاي هيئت علمي        
به نظر مي   . ي مضاعف است  انساني اختصاص ندارد، اما در علوم       انساننوآوري در كشور ما به علوم       

 به ايجاد زمينه اجرائي بـراي اهميـت         رسد يكي از وظائف مهم شوراي عالي انقالب فرهنگي توجه         
 . دادن به نو آوري ها باشد

در ابعـاد ديگـري چـون    ي انسانمعيارهاي اولويت و شاخص هاي ارزيابي كمي و كيفي علوم          . 5
هـا مـشوقان و       همـواره شـاخص   . هاي آموزشي و پژوهشي نياز بـه بـازنگري اساسـي دارد             مديريت

اي آموزشي و پژوهشي هستند و بايستي از ايـن اهـرم            ه  محركان عمده اي در رويكرد مديران بخش      
هـا    ايجاد فضاي رقابت در زمينه هاي تحول آفريني نياز به تحول در شـاخص             . بيشترين فايده را برد   

 .    دارد
بـراي آنكـه     .ء صرف منحصر شـود     ارتقا كسب درآمد و  سيستم  به  مجله علمي پژوهشي نبايد     . 6
ي براي دريافت منافع مـالي      سيستمتنها   نبايد   پيدا كند،  عتبرممجله علمي پژوهشي بتواند وجهه       يك
مقاله نمـي توانـد بـه عنـوان يـك معيـار صـرف در                  باشد و چاپ    اداري ـ مرتبت علمي  ء ارتقا و يا 

د بايد  اعتبار ياب علم براي آنكه    . نيز لحاظ شود   سنجش مدنظر قرار گيرد و بايد ميزان تأثيرگذاري آن        
 .و فرصت پايدار ايجاد كند در مرزهاي دانش حركت كرده

فقط مقاله    فعلي مراكز تحقيقاتي   اوضاعدر  : يانسانعلوم   مراكز تحقيقاتي بازنگري در رويكرد    . 7
دارد و نـه     بـا سـاختار تحقيقـاتي جهـان مطابقـت             نـه  الگوي تحقيقـاتي كـشور    امروزه   .نويسند مي

مشكل را مي تـوان     لت اين   ع. انديشه مشخص نمايد    است مرجعيت علمي خود را در جهان        توانسته
ي بـه نـام     ه دانـشگا   هاي ايجاد شعبه است،   اتفاق افتاده  آنچه .ستنمراكز تحقيقاتي دا  در ناكارآمدي   

به پـذيرش دانـشجو و فـارغ        يا كل بشريت،    مراكز تحقيقاتي است كه به جاي حل مشكالت كشور          
مراكـز تحقيقـاتي   مي جديـد  و نظريات عل تعداد ثبت اختراعمقايسه  . دپردازالتحصيل كردن آنها مي     

 فعلي مراكز تحقيقاتي است كـه فقـط         اوضاعگوياي    با مراكز تحقيقاتي ايران    توسعه يافته كشورهاي  
به معنـاي اقتـصادي شـدن         پيشرفته موجود  رسيدن به توليد علمي كشورهاي    البته  . نويسند مقاله مي 

نـو آوري و حـل      .  نيست ضمن حفظ اين نگاه ضرورتي در تعميم آن بر كل         توليدات علمي است و     
 . مسائل اهميت و ارجحيت بيشتري دارد

 نگـارش مقالـه   نسبت بـه تفكر حاكم بر جامعه علمي      از جمله مواردي كه نياز به تحول دارد،         . 8
شـد و   با ي و دانـشيار   ياسـتاديار رسـيدن بـه      و ارتقاء   ،هدف نويسندگان مقاالت   تا زماني كه  . است

 ISI بود و نبـود    ،لي و بين المللي در رده هاي بعد قرار گيرد         علم به جامعه علمي داخ     اهميت عرضه 
آنچه بايد تغيير كند تفكر حاكم بر جامعه علمي از نگارش مقاله             . نمي كند  اهميت خاصي پيدا   بومي
 .است



هـاي   تالش هاي حوزه   .فرايند خاص توليد علم در حوزه هاي علميه ناديده گرفته شده است           . 9
ر آمارهاي كشور منظور نمي شود و اين نقيصه اي است كه بايـستي رفـع                دعلميه براي توليد علمي     

شوراي عالي انقالب فرهنگي در سال هاي اخير همواره اين اشكال را به گزارش هـاي ملـي                  . گردد
والن امر، نا آشنايي اغلب آنهـا       ئوارد كرده است و تصور مي شود يكي از داليل عمده در غفلت مس             

 حـوزه انتظـار    و نخبگان علمينبايد از اساتيد برجسته.  در حوزه ها است با فرايند خاص توليد علم    
 ،داشت با زبان انگليسي آشنايي داشته باشند تا خود نسبت به معرفي نتايج علمي خود مبادرت كنند                

 نسبت به ترجمـه و عرضـه ايـن نتـايج در قالـب هـا و                   امكان مورد نياز   بلكه برعكس بايد با ايجاد    
 سيـستم آموزشـي حـوزه در حـال         البته اين خطر وجود دارد كه        .لمللي اقدام كرد  فرهنگ رايج بين ا   

 و حـوزه مـا در    بـوده جريان پرشتابي در حال پيشروي.  به سمت سيستم دانشگاهي است   دگرديسي
اسـت   به سمت سيستم دانشگاهي  گرايشدر حال، به جاي باز نگري مستمر خود،         توليد علم  جهت

 . ضايعات جبران ناپذيري را نيز در پي خواهد داشتكه در كنار فوائد شكلي خود
ايجاد نظام  در جهت    .شودتر    فعالنظام نمايه سازي استنادي مجالت فارسي زبان        الزم است   . 10

ISI    مقاالت و مجالت فارسي زبان همراه با تعداد اسـتنادات و ارجاعاتـشان             بايستي  ايران  در   بومي
نظام نمايه سـازي اسـتنادي مجـالت        ي طوالني است كه از      ها  مدت. در اين نظام نمايه سازي شوند     

 تا كنون تمامي    79 دانشگاه شيراز از سال      سخن گفته مي شود و برخي دانشگاهها مانند       فارسي زبان   
 تـا و مي توان تعداد ارجاعات را از اين كتابخانـه بـه دسـت آورد                 است   مجالت را وارد بانك كرده    

ي مجالت فارسي زبان بـراي هيئـت مميـزه دانـشگاه هـا كـاربرد        اندازي نظام نمايه سازي استناد      راه
   .داشته باشد

شايـستگي انجـام    بـا وظيفه خود را بخواهد ي انساناگر علوم : تأكيد بر رهيافت مسئله محور. 11
 مسائل علـوم  ،تر شدن جهان كوچك باامروزه .  بايد رهيافتي واقعي و مسئله محور داشته باشد،دهد
عـالوه بـر    تا   ش كنند بايد كوش ي  انسانانديشمندان حوزه علوم      .اند  جهاني بدل شده  ي به مسائل    انسان

يك رشته خاص با ديگر حوزه هاي دانش نيز آشنايي داشته باشـند تـا ميـان صـاحبان      تخصص در
هـاي شـكوفايي علـوم نيـز       ويـژه در دوره  چنان كه در گذشته و بهگيرد،تعامل سازنده شكل  علوم

ي، همانند ساير حوزه ها، بايد در بردارنـده         انسانهاي حوزه علوم       پژوهش ،براينبنا. چنين بوده است  
 .هايي را حل كند هاي مختلف باشد تا مشكل يا مشكل هايي براي پرسش نظريه ها و يا پاسخ

وجود نهادهـاي مختلـف فرهنگـي در        : ضرورت تدوين و عرضه نظام جامع فرهنگي كشور       . 12
هـا، مـوازي كـاري هـا و           الزم را داشته باشند، باعث درهـم ريختگـي        همپوشاني  كشور بدون آن كه     

ي در جـاي    انـسان حضور رشته هاي مختلـف علـوم        . اند  هاي مناسب شده    فقدان راهبردها و تاكتيك   
جاي اين پروژه مهم از مرحله پژوهش و تدوين گرفته تـا تبيـين كاركردهـا و شـيوه هـاي اجرائـي                       



هاي مختلف مـديريت و تـاريخ از جملـه            ي، حقوق، گرايش  شناس  جامعه شناسي، روان  . آشكار است 
 .  ي خواهد بودانساندارنده تأثيرات متقابلي با علوم  بر اين نظام در. اين رشته ها هستند
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 ∗منوچهر صانعي دره بيدي

 چكيده
الطبيعـه و طبيعـات و منطـق و      در مجموع آثار ارسطو در كنار مباحـث مابعـد         

 وجـود دارد كـه در دو قـسمت          1»نـشيني   دانش شهر «فلسفة هنر بخشي هم به نام       
 اقتصاد و   هاي حقوق و    ي در زمينه  انساناخالق و سياست به تحقيق در مورد رفتار         

ي انـسان ) فـضايل و رذايـل    (مباني حكومت و رفتار اجتماعي و عواطف اخالقـي          
اين مبحث در قرون وسطي بـا الهيـات در آميختـه شـد و بـه صـورت       . پردازد  مي

با تحوالت دو قـرن هفـدهم و هجـدهم         . آمد  اي از احكام فقهي كليسا در       مجموعه
 را  2»جامعـه شناسـي   «ژة  هم سرانجام در قرن نوزدهم اگوست كنـت فرانـسوي وا          
و باالخره در نيمـه دوم      . براي داللت بر اين مباحث با رويكردي جديد وضع كرد         

 را براي ايـن مباحـث       3»يانسانعلوم  «قرن نوزدهم متفكران نوكانتي در آلمان واژة        
خصوص ديلتاي عالوه بر اين عنوان جديـد منطـق و             اين متفكران به  . وضع كردند 

ي وضع كردند كـه ايـن علـوم را يكـسره از علـوم               نسانا خاصي براي علوم      روش
ي از همـان آغـاز دورة       انـسان هاي تعريف شـده در علـوم          ارزش. طبيعي جدا كرد  

خود سرنوشت علوم طبيعي    گذاري    ارزشيوناني تا امروز همواره به دليل قدرت        
                                                 

 عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي.   ∗
١ . Politics 
٢ . Sociology 
٣ . Geistswissenschdften 
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هـاي    بنا بر تجربه  . اند  را از جهت رشد، تحول و يا درجا زدن و توقف تعيين كرده            
چگونگي رشد يا توقف علوم طبيعي      ) از زمان ارسطو تا امروز    ( ساله   2400دود  ح

دربـارة  در اين مقاله،    . ي بوده است  انسانهاي تدوين شده در علوم        زير نفوذ ارزش  
ي در علوم   انساناقسام، جايگاه تاريخي، تحول و تنوع معنا و چگونگي تأثير علوم            

 .طبيعي بحث خواهد شد
علـوم  (نشيني، سياست     انساني، علوم طبيعي، دانش شهر    علوم  : واژگان كليدي 

 .، موقعيت تاريخي)سياسي
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  مقدمه.1
 Humanشـود ترجمـة    ناميـده مـي  » يانسانعلوم «آنچه امروز در زبان فارسي 

sciences     ــة ــسي ترجم ــر انگلي ــن تعبي ــود اي ــه خ ــسي اســت ك ــان انگلي  در زب
Geisteswissenschaften     ني علوم روحـي اسـت      به مع  در لغت  آلماني است كه .

علوم روحي در زبـان آلمـاني از مـصطلحات ديلتـاي فيلـسوف نوكـانتي آلمـاني                  
كنـد برآنچـه حـدود يـك          است كه در اصطالح ديلتاي داللت مي      ) 1911متوفاي(

 sociologyهمان معني را    ) 1857متوفاي(نسل قبل از او در فرانسه آگوست كنت         
و بـاالخره  . كنـيم  ترجمـه مـي  »  شناسـي جامعـه «ناميده بود كه در فارسي آن را به         

 ناميـده   politicsدر دنياي قـديم ارسـطو       را  آگوست كنت   » جامعه شناسي «همين  
 اما معموالً به تعبير     ،ترجمه كرد » دانش شهرنشيني «بود كه به فارسي بايد آن را به         

بـه ايـن ترتيـب در حـد فاصـل بـين        . شود   ترجمه شده و مي    1»سياست«نادرست  
كه در كنار علوم طبيعي بـه بررسـي رفتـار           را  هايي    لتاي ضابطه مندي  ارسطو تا دي  

پرداخته است، ارسطو     مي....  در مباحث حقوقي، اقتصادي، ديني، اجتماعي و       انسان
يـا  » علـوم روحـي   «و ديلتـاي    » جامعه شناسي «، آگوست كنت    »دانش شهرنشيني «
تـرين    آخرين و كامل  هاي ديلتاي كه      بنابر تقسيم بندي  . ناميده است » يانسانعلوم  «

 اين مجموعه در مقابل علوم طبيعي به نام علوم فرهنگـي           ،تقسيم بندي علوم است   
شود و عبارت است از اقتـصاد، حقـوق، سياسـت يـا علـم حكومـت،                   شناخته مي 

جامعه شناسي، روان شناسي، تاريخ، جغرافيا، دين شناسي يا علم كـالم، اسـطوره              

                                                 
 در حالي كه واژة ؛ تنبيه كردن استبه معني فنّ مجازات كردن، گوش مالي دادن و» سياست«. 1

politics كه مشتق از واژة polisاين خطا در .  به معني شهر است به معني دانش شهرنشيني است
.  زيرا اين واژه اصالً به معني نظم و ترتيب است، نيز اتّفاق افتاده استGovernmentمورد ترجمة 

 كه به دليل رسوخ خوي استبدادي در ذهن علّت ارتكاب اين خطا در ادبيات اجتماعي ما اين است
ما در نتيجه يك تربيت استبدادي حدوداً دو هزار ساله، ما ايراني ها آنچه مردم جهان دانش 

فهميم و معناي نظم و ترتيب را به معني  نامند به معني فنّ گوش مالي و مجازات مي شهرنشيني مي
 .كنيم حكومت يعني امر و نهي درك مي



 310    جايگاه تاريخي علوم انساني

.  و تحقيق در اقسام هنرهـا يـا هنرشناسـي          شناسي، اخالق، زبان شناسي و ادبيات     
و دانش مربـوط بـه      ) وريافن(البتّه هنر در تقسيمات جديد متمايز از فنّ شناسي          (

 .) است1صنايع
 

 يانسان مباني اشتقاق و تمايز علوم .2
: قـضايا سـه قـسم اسـت       « يا طوبيقا گفتـه اسـت        Topics ارسطو در رسالة     .1

اين عبـارت آغـاز آن    ). (Aristotle, Topics, 105b, 19(» اخالقي، طبيعي، منطقي
در ايـن عبـارت بـه وضـوح         . شناسيم  بندي است كه امروز به نام ارسطو مي        تقسيم

 است كه بعداً كنت جامعـه        انساناخالق يعني اجتماعيات و آنچه مربوط به رفتار         
سپس ارسـطو در رسـالة ايپـسيلون        . شناسي ناميده از علوم طبيعي جدا شده است       

)E ( و ... انديشه اي يا عملي است يا توليدي يا نظـري           هر«: گويد  ابعدالطبيعه مي م
توان آن را الهيـات       رياضيات، فيزيك و آنچه مي    : سه نوع فلسفة نظري وجود دارد     

 ,Aristotle, E.(ناميد الهيات چون علم به جواهر ثابت است فلـسفة اولـي اسـت   

1095b, 25 (  اارسطو در رسالة كاپ)K ( گويـد  ح اين تقـسيم بنـدي مـي   در توضي :
رياضـيات  .  كه اصل حركت آنهـا در خـود آنهاسـت          ،پردازد  فيزيك به اشيائي مي   «

توانـد    پردازد اما موضوع آنها نمـي       است كه به اشياء ساكن مي       نظري است و علمي   
تواند مفارق باشد و      پس در مورد چيزي كه مي     . مفارق باشد ] مثل موضوع الهيات  [

وجود دارد كه با آن دو متفـاوت اسـت؛ اگـر جـوهري                لميحركت ناپذير است ع   
) مقـصودم مفـارق و تغييـر ناپـذير اسـت     (وجود دارد كه طبيعت آن چنين اسـت         

كه سعي خواهيم كرد نشان دهيم كـه چنـين جـوهري وجـود دارد و چنـين                    چنان
 نظـري وجـود     2پس به وضوح پيداست كه سه نـوع علـم         ..... جوهري الهي است  

  )Aristotle, K, 1064, 28. (ضيات، الهياتفيزيك، ريا: دارد
                                                 

١ . industry 
٢ . science 
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سپس ارسطو در تمـايز اجتماعيـات يـا اخـالق و سياسـت يـا همـان دانـش                    
) اعم از طبيعي و رياضـي و الهـي        (شهرنشيني به عنوان علم عملي از علوم نظري         

بـه  . هر صناعت و پژوهشي در پي خيري اسـت «: گويد  مياخالق نيكوماخسي در  
ا تفـاوت مشخـصي بـين        . شود  غايت امور تعريف مي   اين جهت خير به عنوان       امـ

اند و بعـضي ديگـر نتيجـة فعاليـت            بعضي غايات عين فعاليت   . غايات وجود دارد  
آنجـا كـه غايـات متمـايز از اعمـال و        . انـد   طوري كه از خود فعاليت ها متمـايز         به

مـثالً غايـت پزشـكي      . [هايند ماهيت نتايج عمل بهتر از خود عمـل اسـت            فعاليت
حـال اگـر غايـت      .] مت است و ارزش سالمت باالتر از ارزش پزشكي اسـت          سال

يعنـي امـور    (مطلوبي وجود داشته باشد كه غايت بالذات يا مطلوب بالذات باشد            
اين غايت عبارت   ) خواهيم  خواهيم اما آن را براي خود آن مي         ديگر را براي آن مي    

باشـد و بـه    ) Art(اعت ترين صـن  ترين و عالي  خير بايد غايت موثّق   . است از خير  
چنين صناعتي باشد زيرا اين دانـش        ) politics(رسد كه دانش شهرنشيني       نظر مي 

. كـدام دانـش هـا بايـد مطالعـه گـردد           ] يعني در كشور  [كند كه در شهر       تعيين مي 
)Aristotle, Nicomachean Ethics, I, 1094a (   ــاب ــش ارســطو در كت دان

ترجمه شده است در تكميـل ايـن        سياست  ه   كه ب   politicsيعني همان   شهرنشيني
هر شهري يك جامعه است و هر جامعه اي بـا نظـر بـه خيـري                 «: گويد  مطلب مي 

كوشد به چيـزي دسـت يابـد كـه آن را               همواره مي  انسانزيرا  . تأسيس شده است  
حال اگر هر جامعه اي در پي خيري است، شهر يا جامعـة شـهري       . پندارد  خير مي 

، كه برتـرين جوامـع اسـت و بقيـه را دربـر              ]امعة كشوري و در واقع كشور يا ج     [
 ,Aristotle(» .گـردد  گيرد، خواهان خيري است كه برترين خير محسوب مـي  مي

politics, I, 1252A (    به اين ترتيب دانشي را كه ارسطو دانش شهرنـشيني ناميـده
ي نانـسا است و ما از ديلتاي به واسطة ترجمة انگليسي آن آموخته ايم كـه علـوم                 

اگـر بخـواهيم ايـن    .  برتـرين دانـش اسـت     ، چون در پي برترين خير است      ؛بناميم
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توان گفت براي رسيدن به مقام خودكفايي         مطلب را به زبان امروزي بيان كنيم مي       
در توليد گندم بايد دانش و صـناعت كـشاورزي را رونـق داد، بـراي آن سـرمايه                   

ن بايـدها از صـناعت كـشاورزي        اما اي ... گذاري كرد، از كشاورزان حمايت كرد و      
 بلكه  ،توان گفت صناعت كشاورزي دانش برتر است        آيد و به اين دليل نمي       برنمي

است كه يكي از مفاهيم اجتمـاعي يـا بـه    » خودكفايي«ها برآمده از مفهوم    اين بايد 
قول ارسطو متعلق به دانش شهرنشيني يا به تعبير امروزي يكـي از مفـاهيم علـوم                 

ي اســت و جايگــاه انــسانبرآمــده از علــوم » خودكفــايي«هــوم مف. ي اســتانــسان
آموزد كه بـراي وصـول       آن دانشي كه به ما مي     . كند  كشاورزي را براي ما تعيين مي     

به خودكفايي بايد كشاورزي را تقويت كرد و رونق داد، دانش برتر اسـت و ايـن                 
 .ي بر علوم طبيعيانساننمونه اي است از سلطه و احاطة علوم 

 :توان نشان داد  ارسطو را در نمودار زير ميتقسيمات
 )فيزيك(اليهات، رياضيات، طبيعيات :                                      نظري

 )يانسانعلوم (اخالق، سياست :  عملي  ) علم، حكمت، فلسفه(دانش 
 هنرها و صنايع:    توليدي                                  

دومين متفكري  ) جامعه شناسي   (sociologyصطالح   آگوست كنت واضع ا    .2
دويست سال پس از ارسطو به بازسازي و تجديـد نظـر    و  است كه حدود دوهزار     

اما پيش از ذكر آراء آگوست كنت       . ي پرداخته است  انساندر تعريف و مباني علوم      
در . اشاره به دو قرن هفده و هجده و مطالعات پيش از او خـالي از فايـده نيـست                  

ون هفدهم و هجدهم حد فاصل دكارت تا كانت تعبيري كـه مـستقيماً دالّ بـر                 قر
 اما فيلسوفاني چون    ،خورد  ي باشد به چشم نمي    انسانتأسيس نگاه تازه اي بر علوم       

هـاي   دكارت، اسپينوزا، اليب نيتس، هابز، الك و هيوم هر كـدام در ايـن راه گـام                
 برابري و از رسالة گفتـار او       آزادي دكارت مفهوم    كوجيتوياز  . اند  مؤثري برداشته 

 حكومت دموكراسـي را بهتـرين       ،اسپينوزا يكي از وارثان تفكر دكارتي     . سربرآورد
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هابز مبناي قراردادي حكومت را اعالم كـرد و الك اعـالم            . نوع حكومت تميز داد   
شوند و مدنيت يا نظام سياسي بايـد          ها آزاد و برابر از مادر متولّد مي         انسانكرد كه   

هـاي فلـسفي و عنايـت بـه           ن قانون طبيعي را حفظ كند و هيوم با نقد جزميـت           اي
هاي اخالقي جديد و تدوين و معرفي مبـاني            و طرح پرسش   انسانرفتار اجتماعي   

جديد اخالقي را از قبيل حس نوع دوستي و اصالت نفع و احساس ناب اخالقـي                
 جزميـت و تـدوين   زمينه را براي كانت فراهم كرد تا او ضمن بيـداري از خـواب        

را گل سرسبد مدنيت و عقالنيت و تحقق آن         آزادي  اصول و مقوالت عقل عملي      
 به يك معني است و      1در سنت كانت آزادي و عقالنيت     . را غايت تاريخ اعالم كند    

هـاي    »ايـده « است و اينها به قـول كانـت          2 به مقام استقالل   انساننتيجة آن رسيدن    
ي به معني امروزي    انسان كانت زمينه ساز علوم      در واقع عقل عملي   . اند  عقل عملي 

 . است آن
به اين ترتيب در حد فاصل دكارت تـا كانـت بـدون اينكـه اصـطالح كليـدي                  

وضـع  ) كانـت » عقل عملـي  «مگر  (ي باشد   انسانخاص و تازه اي كه دالّ بر علوم         
ي در قالب مقوالتي چون آزادي، برابري، اسـتقالل،    انسان محتواي علوم    ،شده باشد 

عقالنيت، دموكراسي و از اين قبيل تقويت و شكوفا شـد و زمينـه از هـر جهـت                   
 .براي تأسيس جامعه شناسي به دست آگوست كنت فراهم شد

روش تقسيم بندي كنت و اشتقاق جامعه شناسي از علـوم طبيعـي نـسبت بـه                 
پرداخت، روشـي كـامالً تـازه و          روش ارسطو، كه از منظر خير به تقسيم علوم مي         

با رشد علوم در قرن نوزدهم به بركت ميراث دكارت و كانت و تجربيـان      متناسب  
آگوست كنت علوم را براساس كليت متنازل و تركيب و تفـصيل و         . انگليس است 

: يعني كليت با سادگي نسبت مستقيم دارد      . پيچيدگي متزايد طبقه بندي كرده است     
يابد سادگي نيز   هرچه كلي تر باشد ساده تر است و هرچه كليت كاهش              هر علمي 

                                                 
١ . rationalitàt 
٢ . Autonomy 
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در اين نسبت قاعدة ديگري نيـز       . شود  يابد و بر پيچيدگي آن افزوده مي        كاهش مي 
 يعني جزئي تر ذيل علم كلي تـر و     ،تر  به اين ترتيب كه علم پيچيده      ؛ملحوظ است 

 علـم مترتـب بـر يكـديگر تـدوين            شش براين اساس كنت  . گيرد  ساده تر قرار مي   
ترتيب ايـن تقـسيم     . ش قسم تقسيم كرده است    توان گفت علم را به ش       كرده يا مي  
 زيـست شناسـي     .5  شـيمي  .4 فيزيك   .3 اختر شناسي    .2 رياضيات   .1: چنين است 

  1جامعـه شناسـي   به اين ترتيـب دانـشي بـه نـام           .  جامعه شناسي  .6) فيزيولوژي(
تعريف شده است به جـاي دانـش شهرنـشيني ارسـطو و داراي همـان محتـوا و                   

 ) 62، 1385:شاله. (مسئوليت و پيام
در نظر كنت شامل دو بخش      » جامعه شناسي «تحقيق در مباني و اصول جامعه       

تحقيق : تقسيم تحقيق به ايستا و پويا، روش جامعه شناسي است         . ايستا و پوياست  
ايستا در بارة ساختار و تركيب جامعه است و تحقيق پويا در بارة استمرار حيـات                

ه را شـامل سـه مرحلـة الهـي،          آگوسـت كنـت تحـوالت تـاريخي جامعـ         . جامعه
كنـت روش جامعـه شناسـي را همـان روش      .  اسـت   دآن  متافيزيكي و تحصلي مي   

به اين جهت براي شناخت مباني رفتار اجتماعي تعبيـر          .  است  دآن  علوم طبيعي مي  
 )40، 1347:نراقي. (برد به كار مي» فيزيك جامعه«

در اصـطالح او را     در شرح آراء كنت بعضي مفـسران او مرحلـة الهـي تـاريخ               
. انـد  ناميده» تحصلي ـ صنعتي «و مرحلة تحصلي را مرحلة » الهي ـ نظامي «مرحلة 

وي . به نظر كنت شرط اساسي اصالح اجتماعي، اصالح فكري و اعتقـادي اسـت             
 بلكه در نظـر او ايـن        ،مثل ماركس متفكر ديگر قرن نوزدهم به انقالب معتقد نبود         

آگوسـت كنـت جامعـة      . گردد  والت جامعه مي  انديشه هاست كه موجب تح      تحول
ديد و اين بحران را ناشـي از تقابـل و رويـارويي               زمان خود را در حال بحران مي      

. نــستاد  صــنعتي مـي ـــ هـاي علمـي   ـــ متـافيزيكي بــا ارزش  هـاي الهـي   ارزش

                                                 
١. sociology 
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گويد آگوست كنت براي بيان تكامل اجتماعي         ريمون آرون مي  ) 84،  1364:آرون(
الهـي،  ( قانون مراحل سه گانة تاريخ       .1: ن را درهم ادغام كرد    تاريخ بشري دو قانو   

رياضـي، اخترشناسـي،    ( قانون طبقه بندي علوم شـش گانـة          .2) متافيزيكي، علمي 
در نظر آگوست كنت قواي ذهني      ). فيزيك، شيمي، زيست شناسي، جامعه شناسي     

ي دست   در ادوار پيشين در قلمرو رياضيات و علوم طبيعي به مرحله تحصل            انسان
 بايد  ، اكنون براي اينكه در علوم اجتماعي نيز به اين مرحله دست يابد            .يافته است 

پـس قـانون تكامـل      . به مرحله سوم رشد خود يعني مرحلة تحـصلي وارد گـردد           
مراحل سه گانه و قانون تقسيمات شش گانة علوم مكمل يكديگر و در كنـار هـم                

 ) 86: همان. (اند انسانحاكي از تحول ذهن 
در مورد تفاوت روش علوم طبيعي با علـوم اجتمـاعي مـسئله اي كـه بعـد از                   

ها قرار خواهـد گرفـت    آگوست كنت در آلمان مورد توجه ديلتاي و ساير نوكانتي        
ذاتـاً   نظر كنت اين است كه علوم مربوط به طبيعت بي جان يعني فيزيك و شـيمي            

يك عنصر  دربارة  د كه   شو  كشف مي   اند؛ يعني در اين علوم حقيقت هنگامي        تحليلي
اينكه ذات هيدروژن چيست متمـايز      . دشو  ميناصر ديگر از كل تحقيق      عمتمايز از   

روش موفّـق در ايـن علـوم روش تحليلـي           . از گازهاي ديگر قابل تشخيص است     
اما در علوم مربوط به موجودات زنده يعنـي در زيـست شناسـي و جامعـه                 . است

» عـضويت «اين معني كه در اين پديده ها         به   ؛تر است  شناسي روش تركيبي موفّق   
عضوي به نام كبد را فقط در كنار قلب و       . يا ارگان بودن معيار درك واقعيت است      

توان شناخت؛ كبد منفرد و مجزا از اين اعضاي بـدن يـك جـسم                 معده و كليه مي   
را فقـط در كنـار      ... به همين ترتيب در جامعه نهاد دين يـا دولـت يـا            . مرده است 
 )87:همان. (توان شناخت ديگر در يك كل تركيبي مينهادهاي 

كـه منتـسكيو و       در نظر آگوست كنت تحقق و شكل گيـري جامعـه نـه چنـان              
كـه    پنداشتند مشروط به تقدم سياست و حكومـت اسـت و نـه چنـان                توكويل مي 
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كـه مـاركس بـه      بلكـه تقـدمي  ،پنداشت مشروط به تقدم اقتصاد اسـت        ماركس مي 
داد و ايـن      يو به حكومت، آگوست كنت به توافق اذهان مي        داد و منتسك    اقتصاد مي 

در . ناميـده بـود     توافق اذهان معادل چيزي است كه هگل روح ملّي يا روح قـومي            
مراحل متحول جامعه را فراهم     هاي    زمينهملّت هاست كه    طرز تفكر   نظر كنت اين    

 داراي يك ساختار واحد جهـاني اسـت و          انساناما چون ذهن و طبيعت      . آورد  مي
تـوان     مـي  ،صرف نظر از تنوعات جغرافيايي داراي قوانين و ماهيت مشترك است          

 اسـت و شـناخت آن        انسانگفت تاريخ بشر تاريخ شكفتگي روح و طبيعت ذهن          
 )92:همان. (تابع قوانين ثابت و معيني است

تاريخ آينده از قـرن     كه  (تاريخ  ) علمي(در نظر آگوست كنت در دورة تحصلي        
هـاي صـنعتي شـده بـر ديگـران            صنعت ابزار غلبه است و ملّت     )  به بعد است   19

از لوازم عنصر تفكر الهي بود اما در عصر علـم             دوران غلبة نظامي  . شوند  مسلّط مي 
مصداق پيدا كنـد، اسـاس آن صـنعت و تكنولـوژي              و صنعت اگر هم غلبة نظامي     

كنـيم    سال بعداز كنـت زنـدگي مـي   150حدود امروز كه ما   ) 91ـ92:همان. (است
 زنـدگي صـنعتي     انـسان كنيم كه زندگي آيندة       بهتر معني اين سخن او را درك مي       

غلبه، غلبة صنعت است؛ معيار، معيار صنعتي است؛ نظـام اقتـصادي، نظـام              : است
هاي تاريخي و     اينها نمونه ) 93:همان. (صنعتي است و الگوي اقتصاد صنعت است      

ي در علوم طبيعي و تقـدم ذاتـي آن بـر            انساناز اصل رسوخ علوم     شواهدي است   
ـ ي استانسانكه خاستگاه آنها علوم ـ ها   اين و تثبيت اين اصل كه ارزش  تعيـين   

 . و موقعيت علوم طبيعي استوضعيتكنندة 
و صنعتي معلول     آگوست كنت معتقد است كه همة تحوالت اقتصادي و علمي         

. انـسان  از جمله تحـول در هـوش يـا عقـل             .است  انسانتحوالت در قواي ذهني     
ترقّي   ترين قسمت اين تحول يعني قسمتي كه بيش از همه بر جريان عمومي              اصلي

اسـت كـه از تـالس و          اثر گذاشته است، بدون شك توسـعة پيوسـتة ذهـن علمـي            
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مراحل پيشرفت عبارت اسـت از      . فيثاغورس تا الگرانژ و بيشا استمرار يافته است       
در   بـا نگـرش علمـي     ) ــ متـافيزيكي    الهـي ( هاي غير علمي    دن نگرش جايگزين كر 

ا در رأس ايـن تحـوالت پيـشرفت در           .... سياست، اقتصاد، صنعت، تجـارت و      امـ
 ) 106ـ107:همان. (هوش و قواي ذهني در رأس همة امور قرار دارد

پيش از اين اشاره كرديم كه تحـول دانـش شهرنـشيني بـه جامعـه شناسـي از                   
هاي دكارت و اسپينوزا و هـابز         انديشه  هاي هفده و هجده از      ت از قرن  ارسطو تا كن  

هاي درخشان قرن هجدهم      يكي از چهره  . و الك و هيوم و كانت عبور كرده است        
 . كه آراء او در اين زمينه منشأ تحوالت بعدي است، منتسكيو است

منتسكيو معتقد است كه قوانين موضوعه بايد بـا وضـع آب و هـوا و سـرما و                   
گرماي منطقه و كيفيت خاك و محلّ زنـدگي افـراد تناسـب و همخـواني داشـته                  

 :اند در واقع دو نوع قانون وجود دارد مفسران در شرح اين مطلب گفته. باشد
يا قوانين  قوانين علّي   توان آنها را      قوانين حاكم بر جريان امور طبيعي كه مي       . 1

 . حاكم بر رابطة علّت و معلول در طبيعت ناميد
قوانين توان آنهـا را    از طريق قرارداد كه مي   انسان دست  بهقوانين وضع شده    . 2

 در زنـدگي روزمـرة   انسانكنند كه  ناميد و اين قوانين نوع دوم تعيين مي   دستوري  
 .اجتماعي خود بايد چگونه عمل كند

معني روح قوانين يا روح القوانين در اصطالح منتسكيو اين است كـه قـوانين               
اگر به عمق بيـان منتـسكيو   ) 55:همان. (د متناسب با قوانين علّي باشد    دستوري باي 

توجه كنيم در واقع پيام او اين اسـت كـه قـوانين دسـتوري كـه مجموعـة ارزش                    
 را انـسان  است و موقعيـت   انسانگذاري ما است تعيين كنندة راه و روش زندگي          

 .كند در كار صنعت و تجارت و ساير روابط اجتماعي تعيين مي
تـوان ايـن گونـه خالصـه           مي روح القوانين وردهاي منتسكيو را در كتاب      ادست

 : كرد
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 )26: همان. ( تاريخ قانونمد است و جايي براي تصادف نيست.1
 )44:همان. ( استبداد با طبيعت بشر مخالف است.2
خـصوص آب     هاي اخالقي، ديني و سياسي تابع شرايط جغرافيايي به           ارزش .3

 .و هواست
.  در استفاده از قوانين طبيعي است      انسان موضوعه تعيين كنندة روش       قوانين .4

 )55:همان(
 

 انديشة ديلتاي ي بر مبناي فهم درانسان تأسيس علوم .3
حاصل تركيب ايدآليسم آلمان، آمپريسم     » فلسفة حيات «فلسفة ديلتاي با عنوان     

در ي  انانسعلوم  اهميت او در تدوين روش      . انگليس و عقايد عصر رمانتيك است     
مقصود ديلتاي از فلسفة حيات زندگي بـه معنـي مـورد            . مقابل علوم طبيعي است   

 بلكـه   ،نيـست ] گيرد  كه حيات حيوانات و نباتات را در برمي       [نظر زيست شناسان    
پـس فلـسفة حيـات او       .  است  انسانمقصود او حيات فرهنگي و روحي و معنوي         

هاي آلماني اين است كـه        آليست هوجه امتياز او از ايد    . است» يانسانعلوم  «معادل  
 بلكـه در افـراد عينـي و خـارجي و     انـسان،  را نه در قالب نوع كلـي         انسانحيات  

عواطـف و احـساسات افـراد، عقايـد و افكـار آنهـا،              . كند  وجو مي   تاريخي جست 
عناصـر  ... نهادهاي اجتماعي، قوانين و مقـررات، ديـن، هنـر، صـنعت، ادبيـات و              

 شناسـي  انـسان فلسفة حيات يا  ) Edwards, Dilthey(. اند انسانفرهنگي زندگي 
) استعاليي(ديلتاي مبتني بر تجربه و دور از هر نوع روش عقلي محض فراتجربي              

اما تجربه از نظر او صرفاً به معني مورد نظر جان الك يعني انتزاع مفاهيم از          . است
ك تجربي از   ادرا.  بلكه ذات تجربه معني دهي به اشياء است        ،اعيان خارجي نيست  

 ضمن مشاهدة اشـياء بـه آنهـا معنـي           انسان. ي آن قابل تفكيك نيست    انسانتفسير  
جهـان  «كوشش در جهت معني بخـشيدن بـه اشـياء خـارجي را ديلتـاي                . دهد  مي
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ديلتاي قول كانت را در مورد عناصر پيشيني انكار كرده اسـت    .  ناميده است  1»بيني
. جربه و داراي شأن تاريخي است     وردهاي عقل حامل ت   او مدعي است كه كل دست     

نقـد  «به اين جهت نقادي عقل از نظر او به جاي نقد عقل ناب در سـنت كانـت،                   
عقل خزانه  . شود   شناخته مي  انساناست كه در تكامل تاريخي ذهن       » عقل تاريخي 

ايـن مطلـب را در فلـسفة او تـاريخ     . دار تاريخ است و هرچه دارد از تـاريخ دارد        
  )ibid(اند   هم ناميده2يخگرايي يا اصالت تار

از نظر كنـت    . ي است انسانعلوم  روش  اختالف عمدة ديلتاي با كنت در مورد        
همان روش علـوم طبيعـي      » جامعه شناسي «ي يا به تعبير خود او       انسانروش علوم   

داراي يك ساختار واحد است خواه موضوع آن طبيعت باشد يا           » علم« زيرا   ،است
. ي تركيبي اسـت   انسانبيعي تحليلي و روش علوم      جز اينكه روش علوم ط    . فرهنگ

بنيـاد علـوم    . داند  اما ديلتاي اين دو روش را از پايه و اساس متمايز و متفاوت مي             
ي بـرخالف   انـسان است يعني محقق علـوم      ) تفهم(ي يا فلسفة حيات بر فهم       انسان

ي هـا  ي را در تمـام حـوزه  انـسان هـاي   تواند و بايد پديـده     محققان علوم طبيعي مي   
هاي طبيعي براي علماي طبيعت        در حالي كه فهم پديده     ؛تاريخي و فرهنگي بفهمد   

از همين جا به جـاي عمـل توصـيف در علـوم طبيعـي، در علـوم                  . ممكن نيست 
ي علوم توصيفي مثـل فيزيـك       انسانمطرح است، علوم    ) هرمنوتيك(ي تأويل   انسان

لتـاي معتقـد اسـت      به اين جهت دي   . است) هرمنوتيكي( بلكه علوم تأويلي     ،نيست
 . كلي از منطق علوم طبيعي جداست هي بانسانكه منطق علوم 

 
 
 

                                                 
١ . weltanschauung 
٢ . historicism 
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 گيري  نتيجه.4
ي كه شـكل گيـري آن از        انسانمركز ثقل اين مقاله طرح اين ادعاست كه علوم          

. ارســطو تــا ديلتــاي بــه كرســي اثبــات نشــست، بــر علــوم طبيعــي مقــدم اســت
ها   ي، مبتني بر نظام ارزش    انسانوم   علمي، خواه در علوم طبيعي يا عل       1مندي ضابطه

ارسـطو براسـاس    . ي اسـت  انـسان  در علـوم     ن است كه جايگاه آ    2يا ارزش شناسي  
در عـصر جديـد     . مفهوم خير مدعي شد كه دانش شهرنشيني برترين علوم اسـت          

مفاهيم آزادي و برابري و استقالل از حد فاصل دكارت تا كانت راهگشاي حيات              
فرانـسيس  . ي بوده است  انسانحوزة علوم طبيعي و علوم       در هر دو     انسانفرهنگي  

بـه  » قـدرت «بيكن با طرح معادله و برابري علـم و قـدرت و وارد كـردن مفهـوم                  
دكـارت بـا اعـالم      . عنوان ارزش علم روح تازه اي در مطالعات عصر جديد دميد          

 برابري عقل، به معيار قرون وسطايي تفكر خاتمه داد و عصر تازه اي را در تـاريخ    
 خود تقابل عصر جديد را با عصر قديم         مابعدالطبيعةژان وال در كتاب     . اعالم كرد 

 شر در مقابل خير     .2 كميت در مقابل كيفيت      .1: در چهار معيار معرفي كرده است     
ايـن معيارهـاي    .  زمـان منـدي در مقابـل ابـديت         .4 نامتناهي در مقابل متنـاهي       .3

 تفكـر عـصر جديـد را در مقابـل     هايي هـستند كـه روح       چهارگانه در واقع ارزش   
معيـار كميـت از رياضـيات اقتبـاس شـده اسـت             . دهنـد   دوران قديم تشكيل مـي    

ا سـه   ) نظرية صور جوهري(و كيفيت از مابعدالطبيعة ارسطو )  دكارتدست  به( امـ
) متناهي و نامتناهي  ( ، كالمي )خير و شر  (هاي اخالقي     معيار ديگر به وضوح ارزش    

ي انـسان است كه هر سه موضوع داخل در علوم         ) ابديتزمان مندي و    (و تاريخي   
ي، انسانچه علوم طبيعي و چه علوم         ها در مطالعات علمي     اين رسوخ ارزش  . است

هاي پاياني قرن نوزدهم و اوايل قرن بيـستم مـاكس شـلر جامعـه شـناس                   در دهه 

                                                 
١ . Discipline 
٢ . Axiology 
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ها و طبقـه      را برانگيخت تا به مطالعة ارزش     ) 1928متوفاي  (عارف مشرب آلماني    
 . ي بپردازدانساندي آنها و چگونگي رسوخ و نفوذ آنها در فرهنگ بن

ها مثل كيفيات حسي و  ارزش: گويد مي صورت گرايي در اخالقشلر در كتاب    
احـساسات مـا همـان      . اعيان مادي در طبيعت داراي وجود مستقل و عيني هستند         

. دهند   مي ها نيز خبر    هان واقعي ارزش  جدهند از     طور كه از عالم محسوس خبر مي      
 بلكـه   ،ها منشأ نفساني ندارند     توان دريافت كه ارزش     با توسل به پديدارشناسي مي    

متعلق به حوزة واقعيت نفس االمري هستند و همان طور كـه عقـل داراي منطـق                 
يـا منطـق عـاطفي      » منطق عواطف «يك  » منطق عقل «خاص خود است، در مقابل      

اراي موقعيت و ماهيت پيشيني به      هاي اخالقي د    وجود دارد كه براساس آن، ارزش     
 :ها را به ترتيبِ زير، طبقـه بنـدي كـرده اسـت              شلر ارزش . اصطالح كانت هستند  

هـاي    ارزش.4هـاي روحـي       ارزش .3هـاي حيـاتي        ارزش .2هاي حسي      ارزش .1
هـا بـه صـور        شلر معتقـد اسـت كـه ارزش       ) 224،  1377:صانعي دره بيدي  . (ديني

در   هاي علمـي    نه فقط ضابطه مندي   . اند  سوخ كرده  ر انسانگوناگون در كل زندگي     
 بلكـه   ،هـا قـرار دارنـد       ي زيـر سـلطة ارزش     انـسان دو گروه علوم طبيعي و علـوم        

 بلكـه هـر     ،ها   تماماً تحت تأثير ارزش    انسانهاي اجتماعي و روابط اجتماعي        سنت
 .هاي گوناگون است كدام تجلّي و حالت عينيت يافتگي يكي يا تعدادي از ارزش

هاي عصر باستان دارنـد     ها ريشه در ارسطوره     لحاظ تاريخي و تجربي ارزش    به  
هاي مربوط به ازدواج، خويشاوندي،       ارزش: اند  هاي ديني شده    و از آنجا وارد نظام    

هـاي اقتـصادي، اقـدام بـه مـسافرت، تأسـيس              زمان مناسب براي اقدام به فعاليت     
هـاي باسـتاني      طورههـاي اجتمـاعي از دل اسـ         نهادها و احـزاب و تـشكيل گـروه        

و صـنعتي دوران   برخاسته و وارد باورهاي ديني شده و از آنجا بـه جوامـع علمـي      
هاي ريشه دار و باستاني در طول تاريخ مـدون            عالوه بر ارزش  . اند  جديد راه يافته  

، انسانهاي گوناگون     هاي گوناگون تاريخي و براساس اقتضاي موقعيت        به مناسبت 
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هاي اخالق، دين، حقوق      ي، اغلب در حوزه   انسانظر علوم   هاي تازه اي از من      ارزش
ي افزوده شده است    انسانهاي    و اقتصاد و تجارت وضع شده و بر مجموعة ارزش         

ها به دليل ناكارآمـدي آنهـا از ذهـن و جامعـه و زنـدگي                  و چه بسا بعضي ارزش    
 ميـدان آمـد و رفـت و         انـسان تاريخ زندگي   . اند  بشري رخت بربسته و محو شده     

در ) 1950متوفاي  (نيكوالي هارتمان فيلسوف آلماني     . هاست  ي و محو ارزش   تجلّ
ها به تاريخ جوامع بشري و خروج آنها از ايـن جوامـع بيانـات                 مورد ورود ارزش  

 .جذاب و دلنشيني دارد
  انـسان ) وجـدان اخالقـي   ( شعور اخالقـي  هـا     جايگاه ارزش : گويد  هارتمان مي 

هـاي تـازه اي هـدايت     او را بـه درك ارزش  انـسان اي در زندگي     هر مسئله . است
 سهم  انسانهر جامعه اي، هر دوراني، هر نژادي و هر ملّتي در تاريخ نوع              . كند  مي

تـوان گفـت      هاي اخالقي جديد دارد؛ از اين هم باالتر مي          خاصي در كشف ارزش   
شـعور  . هـا دارد    در كشف ارزش    هر فردي در هر لحظه اي از زندگي خود سهمي         

هـا در حـال تحـول و دگرگـوني             به عنوان پايگـاه وجـودي ارزش       نانسااخالقي  
اند و فقط بروز و افول تاريخي آنها پديده اي متغيـر              ها ثابت   اما ارزش . است  دائمي

هـا    تغييرات ظاهري در شـعور اخالقـي بـه معنـي نـسبيت ارزش             . و متحول است  
نهـا متناسـب بـا    ها وجود مطلق فراتاريخي دارند اما تجلّي تاريخي آ        ارزش. نيست

توان گفت شعور اخالقي متحـول و   مي.  است انسانهاي گوناگون زندگي   موقعيت
اما اين تحول به معنـي      ) هاي تاريخي و تجربي     متناسب با موقعيت  (بي ثبات است    

 بلكه به معني تجديد بناي زندگي در قالب         ،هاي اخالقي نيست    تجديد بناي ارزش  
 )260صانعي دره بيدي، ص. (ر استهاي اخالقي ثابت و پايدا ارزش

 در عمل، خواه اجراي مراسم ديني و عبـادي باشـد خـواه              انسانباري، زندگي   
در كتابخانه و آزمايشگاه، تجلّي و عينيت         كار در مزرعه و كارگاه يا پژوهش علمي       

فلـسفه  ( علـم اخـالق   هـا     متولّي و متصدي پژوهش در ارزش     . هاست  يافتن ارزش 
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تـوان   تبركـاً مـي  .  بلكـه در رأس آنهاسـت  ،يانسانركان علوم  است كه از ا   ) اخالق
هاست و نظر به اينكه كار غايـت          در رأس همة ارزش   كار  يادآوري كرد كه ارزش     

كـار مولّـد    اي بـراي تحقـق غايـات ديگـر اسـت،              بلكه وسـيله   ،في نفسه نيست  
 .خصوص در دو حوزة كشاورزي و صنعت از كارهاي ديگر برتر است به
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 پژوهش در علوم انساني هاي علوم ديگر دربارة نگرش متخصصين رشته
 ∗سپيده چيت ساز

 ∗∗ رحمان صحراگرد

 چكيده
ي از ديدگاه متخصصين و دانـش آموختگـان سـاير           انساندر اين تحقيق جايگاه پژوهش در علوم        

ي را انـسان به نظر مي رسد اغلب اين اشخاص نتايج تحقيقات علـوم           . شود  ميعلوم در ايران بررسي     
ي نمي بينند، در اينجا اين      انسانبديهي مي دانند و در مواردي ضرورتي براي انجام پژوهش در علوم             

در اين تحقيق براي جمع آوري      . صحت و سقم آن كنكاش مي شود      دربارة   و   شود  ميبحث  بررسي    
 تعـدادي از    تدسـ   بهبدين گونه كه پرسشنامه مذكور      . اطالعات الزم از پرسشنامه استفاده شده است      
 .ي پاسخ داده شده استانسانافراد تحصيل كرده در علوم ديگر غير ازعلوم 

ي در جوامـع بـشري      انـسان با توجه به نقش بسيار با اهميت و ارزنده اي كه رشـته هـاي علـوم                  
برعهده دارند، پژوهش و مطالعه در اين رشته ها مي تواند بسياري از مـسائل اجتمـاعي و ارتبـاطي                    

مـسائل  . اي سالم تر و پيشرفته تر براي خود مهيا كنـيم           ا حل بنمايد و باعث شود تا جامعه       ها ر   انسان
تنهـا بـا مطالعـات علـوم     ... رواني، تربيتي، حقوقي، اجتماعي، فلسفي، زباني، ادبـي و غيـره   ـ  روحي
با ارزش نهادن و درك اهميت واقعي اين گونه رشته ها، تخصيص بودجـه              . ندشو  ميي بررسي   انسان
يي براي پژوهش در اين زمينه، به روز كردن كتب و آشنايي با نظريه هاي جديد بـه راسـتي مـي                      ها

 .توان يك جامعه را به طوركلي متحول نمود
   .ي، پژوهش، نظام آموزشي، دانشگاه،روش شناسيانسانعلوم  :واژگان كليدي
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 مقدمه
ه لحاظ ارتباط مـستقيم ايـن       ب. استي مرتبط به مسايل جامعه و شناخت و حل آنها           انسانعلوم   

 از  هـستند ، افرادي كه در اين رشته مـشغول بـه تحـصيل، تـدريس و تحقيـق                  انسانرشته با مسائل    
رسد متأسـفانه در ايـران و حتـي در غـرب بـسياري از                اما به نظر مي   . ندا   آگاه اهميت ويژه آن كامالً   

راجـع بـه رشـته هـاي     ... و غيرههايي از قبيل پزشكي، مهندسي، پيراپزشكي   هاي رشته  دانش آموخته 
 مقايسه بـا  درها را   اين رشته، اغلب، اين افراد)Gage, 1991.ك.ر(.ي نظري متفاوت دارندانسانعلوم 

رشته هاي علوم و پزشكي در رتبه دوم و سوم جاي مي دهند و اشخاصي را كه در رشته هاي علوم                     
ز لحاظ بهـره هوشـي پـايين تـر از           ي مشغولند متخصص كم اهميت قلمداد مي كنند و گاهي ا          انسان

ي از ديـدگاه متخصـصين و دانـش         انـسان در اين تحقيق اهميت پـژوهش در علـوم          .  خود مي دانند  
 .شود ميآموختگان ساير علوم در ايران بررسي 

 
 پيشينه تحقيق

 ي، رشـد شـديد    انـسان  علوم    المللي در زمينه    متأسفانه در حال حاضر، كاهش شديد تحقيقات بين       
اند كه نيـاز بـه    هايي هاي پژوهشي در سطح ملي، پديده ن، قلت واحدهاي پژوهشي و مجله  دانشجويا

 .ي داردانساندر زمينه علوم توجه 

ي سهم ايران در توليد جهـاني علـم در بيـست            انساندر علوم    :مي نويسد ) 1385(اخوان كاظمي   
 .اندك بوده است سال گذشته واقعاً

جتمـاعي در    ا ي، هنر و علوم     انسانهاي علوم      مقاله در رشته   185 ايرانيان   2001 تا    1981از سال   
)  مقالـه  55(شناسـي     از اين تعداد، بيشترين مقاله مربوط به رشـته روان         . اند  به چاپ رسانده    مجالت

 شناسي، مذهب و الهيات و كـار  اجتمـاعي            هاي باستان   ها مربوط به رشته     بوده است و كمترين مقاله    
 مطالعـات    هـاي هنرهـاي نمايـشي، حقـوق، ارتباطـات و      در رشـته .  اسـت بوده ) مقاله 2هر كدام   (

 .اند منتشر نكرده اي كالسيك؛ ايرانيان هيچ مقاله
ي در ايـران مـي      انـسان هاي آموزش علوم      به بررسي مشكالت موجود در روش     ) 1385(رشيدي  

اعث شـده اسـت     هاي نامناسب آموزش ب    نتايج تحقيق وي نشان مي دهد كه استفاده از شيوه         . پردازد
 .كه وضعيت موجود با وضعيت مطلوب بسيار متفاوت باشد

ي به معني امروزي كلمه بايـد منتظـر سـده    انسان  براي ظهور علوم      عقيده دارد كه  ) بي تا (كاردان  
 در ادامه بـه اهميـت علـوم         وي. العاده علوم طبيعي بود     نوزدهم يعني سده شكوفايي و پيشرفت فوق      

 بـه علـل     )1383(خورد چشم   . پردازد   مي متوسطهي در دوره    انسانعلوم   آموزشي   يتوضع و   يانسان
 سـؤاالتي در مـورد    )1382( نـاظري  . پـردازد   ي مـي  انـسان   علوم هاي  آموزان به رشته    عدم توجه دانش  



 كمبـود و عـدم      مـورد  در )بـي تـا   (نمكـي   .  كنـد    مطـرح مـي     را ي در ايـران   انسانتوجهي به علوم      بي
    .كند ي بحث ميانساندر علوم  هاي بومي پژوهش

اي  ، مـسئله  اسـت ي چگونـه    انساناينكه نگرش متخصصين ساير علوم در مورد پژوهش در علوم           
است كه در جوامع علمي و غير علمي همه روزه با آن روبرو هستيم، اما به نظر مي رسـد تـا كنـون                 

و ) 1991(يجاز ميان منابع خارجي گـ     . .نشده است عنوان يك تحقيق بررسي       در ايران اين موضوع به    
از اين دو مقاله مي توان دريافـت        .  به اين مسئله در جوامع غربي مي پردازند        مستقيماً) 1983(باراتز  

. ي را بـديهي فـرض مـي كننـد         انسانكه گاهي در جوامع متمدن غرب نيز نتيجه پژوهش هاي علوم            
پرسـد كـه    ا تعجـب مـي   و بكند ميرتبه امريكا را بررسي   گيج به عنوان مثال مقاالت چند استاد عالي       

 .ي نظري منفي داشته باشندانسانچرا بايد اين اساتيد سطح باال نسبت به نتايج تحقيقات در علوم 
كننـدگان   او به شـركت . كار برد  تحقيق انجام شده را براي انجام تحقيق خود به    16) 1983(باراتز  
متنـاقض در مـورد نتـايج آن         جملـه    2شناسي بودنـد      اش كه دانشجويان ممتاز رشته روان       در مطالعه 

 يكي از جمالت حكايت از نتايج واقعي آن تحقيق داشت و ديگري نتايج ساختگي را                .تحقيقات داد 
وي همچنين براي هر كدام از اين جمالت يك بار توضيح داد و يك بار اين كـار را                   . دكر  عرضه مي 

 .ودهدف از توضيح، دادن اطالعات بيشتر جهت بديهي كردن نتايج ب. نكرد
 اكثـر   ،نتيجه اين تحقيق داللت بر اين داشـت كـه بـدون توجـه بـه نتـايج واقعـي يـا سـاختگي                       

هم نتايج تحقيق واقعـي و هـم متنـاقض          . اند  دانشجويان اعالم داشتند كه نتيجه اين تحقيقات بديهي       
كنندگان، تحقيـق     چنين رخدادي حاكي از يك چيز است و آن اينكه شركت          . ستنداند  را بديهي مي    آن

 .گيرند ي را خفيف و يا در سطح نازلي در نظر ميانساندر علوم 
 

 هدف و اهميت تحقيق
ي را بـديهي  انـسان به نظر مي رسد كه در ايران نيز متخصصين ساير علوم، نتايج تحقيقات علـوم                

ي نمي بيننـد، در اينجـا  بررسـي          انسانمي دانند و درمواردي ضرورتي براي انجام پژوهش در علوم           
ي را بـديهي فـرض كنـيم        انساناينكه نتايج تحقيق در علوم      . است از اهداف اين تحقيق      اين موضوع 
 تـأثير   ،دهـد   اي بر انگيزه فردي كه اين نوع تحقيق را انجام مي            مطمئناً چنين قضيه  . است  مسئله مهمي 

 چرا بايد زحمـت     ؛چنين شخصي خواهد گفت اگر قرار نيست چيزي جديد يافت         . خواهد گذاشت 
اي در دواير دولتي و خصوصي وجود داشته باشد گرفتن            اگر چنين عقيده  . و تحقيق كرد  به خود داد    

از اين رو بايد اين دواير را متقاعـد كـرد كـه             . بودجه براي انجام تحقيقات بسيار سخت خواهد شد       
ي انـسان  بـديهي بـودن تحقيقـات در علـوم            نتايج چنين تحقيقاتي به درد خواهند خورد، پس مسئله        

اگـر اسـاتيد   .  اهميت عملي هم دارد،اعضاي درگير است هاي علمي  نكه توهيني به قابليت   جداي از آ  



اين رشته با اين مسئله برخورد نكنند انگيزه انجـام چنـين تحقيقـاتي را از دسـت خواهنـد داد و از                       
 .هاي مالي جامعه نيز محروم خواهند ماند حمايت

 
 روش تحقيق

 كنندگان شركت
 غير از رشـته     هاي مختلف    در رشته   يي مدرك كارشناسي ارشد و دكتر      دارا مرد و   زن 45تعداد  

، در دانـشگاه شـيراز    مـدرس   ....  پيراپزشـكي و غيـره      مهندسـي،  پزشكي، از قبيل    ي  انسانهاي علوم   
انتخـاب ايـن گـروه بـر        . دان  شدهمطالعه    در اين تحقيق   دانشگاه آزاد شيراز و دانشگاه آزاد مرودشت      

اين گروه در دسترس ترين گروهي بودند       . رشته تحصيلي بوده است     مدرك و   جنسيت، ،اساس سن 
 . شوندنستند بررسياكه مي تو

 
 ابزار تحقيق

ايـن  . اند كردهابزار مورد استفاده در اين تحقيق پرسشنامه اي است كه  نويسندگان اين مقاله تهيه           
صيل و پـژوهش در     عقيده افراد در مورد تحـ     دربارة   8 تا   1سؤال  . است پرسش   15پرسشنامه شامل   
 شـامل شـش عنـوان پـژوهش از موضـوعات            14 تـا    9سؤال  . كند  ميي سؤال   انسانرشته هاي علوم    

از افراد خواسته شده است تا نظـر خـود را نـسبت    . ي استانسانهاي علوم  مربوط به برخي از رشته 
اد نظر خود را     افر 15در سؤال   . به نتيجه اين شش تحقيق با پاسخ به گزينه هاي مربوطه عنوان دارند            

 .اند ي بيان كردهانسانطور كلي در مورد پژوهش در رشته هاي علوم  به
 

 
 ها شيوه جمع آوري داده

 اطمينان داده   افراد   توضيحات الزم داده شد و به        .ها بين شركت كنندگان توزيع گرديد      پرسشنامه
سپس از آنها خواسته شد تـا بـه طـور فـردي بـه                .شد كه پاسخ هاي آنها محرمانه حفظ خواهد شد        

 .پرسشنامه پاسخ دهند
 
 نتايج

 مـرد در مقطـع      27 زن و    18از ايـن تعـداد      .  شـركت كننـده وجـود داشـت        45در اين بررسـي     
در اينجـا بـه بررسـي       .  اسـت  5/33ميانگين سن شركت كننـدگان      .  بودند يكارشناسي ارشد و دكتر   

 . پرداخته مي شودپاسخ هاي شركت كنندگان به پرسشنامه 



ي اهميـت   انـسان اند كه پژوهش در رشته هـاي علـوم            از شركت كنندگان بر اين عقيده بوده      % 89
از اين افراد پرسيده شده بود كه آيا كساني كه بـه تحـصيل و پـژوهش در رشـته هـاي علـوم                        . دارد
... دسـي و  ند از نظر بهره هوشي نسبت به افـرادي كـه در رشـته هـاي پزشـكي، مهن                  ا  ي مشغول انسان

پاسخ خير را به اين سؤال دادند و جالب اينجاست          % 53ند در سطح پايين تري قرار دارند؟        ا  مشغول
طـور كـه مالحظـه مـي شـود            همان.  پاسخ بلي را انتخاب نموده بودند     % 5پاسخ تاحدي و    % 25كه  

 .مي پندارندتر از خود  ي را كم هوشانسان يك سوم از افراد، تحصيل كرده رشته هاي علوم تقريباً
تـا حـدي نتـايج    % 31 اسـتند و   ي را بـديهي مـي دآن   انساناز افراد نتايج تحقيقات در علوم       % 20

تحقيقـات  %) 89(با توجه به اينكه بسياري از اين افـراد          .  استند  گونه تحقيقات را بديهي مي دآن      اين
ج تحقيقـات را بـه      ي را پراهميت مي شمارند، عجيب است كه حدود نيمـي از آنهـا نتـاي               انسانعلوم  

آيا غير از اين است كه اين افـراد آشـنايي الزم نـسبت بـه مـسايل علـوم                    . گونه اي بديهي مي دانند    
 ي ندارند؟انسان

ي مـي   انـسان از اين افراد بر اين عقيده بودند كه با پژوهش و مطالعه در علـوم                % 94با اين وجود    
اين پاسخ خود مـي توانـد گـواه بـر           . نمودها را حل      انسانتوان تا حدي مسائل اجتماعي و ارتباطي        

بر اين عقيـده بودنـد كـه دولـت بايـد در تخـصيص بودجـه بـراي         % 65. ي باشد انساناهميت علوم   
با ايـن تفكـر مـي    . ي را نسبت به ساير رشته ها در اولويت قرار دهد انسانپژوهش، رشته هاي علوم     

تحقيق و مطالعه در رشـته هـاي علـوم          توان اميد داشت كه در آينده كمك هاي بيشتري براي انجام            
 .بشودي انسان

ي را تمـسخر    انـسان هـاي علـوم      هـاي رشـته     نفر تا به حـال دانـش آموختـه         45هيچ كدام از اين     
% 51.هرچند  بارها شاهد اين گونه مناظرات حتي در محـيط هـاي دانـشگاهي بـوده ايـم                  . اند  نكرده

ي در حـد نيـاز مطالعـه و         انـسان ته هـاي علـوم      مسائل مربوط به رش   دربارة  عقيده دارند كه در ايران      
موافق اين بودند كه در كشورهاي پيـشرفته اهميـت پـژوهش و مطالعـه در                % 60 و   شود  نميتحقيق  

البته اين مسئله نياز بـه بررسـي بيـشتر          . باشد ي بيش از اهميت آن در ايران مي       انسانرشته هاي علوم    
 شايد بتوانـد پاسـخ بـسياري        .استك به چه نحوي     ي در ساير ممال   انساناينكه نگرش به علوم     . دارد

 .  سؤاالت در كشورهاي در حال توسعه باشد
 مطرح شد در اين پرسشنامه شش عنـوان پـژوهش از موضـوعات مربـوط بـه                  طور كه قبالً    همان

ي آورده شده بود و از شركت كنندگان خواسته شد تـا نظـر خـود را             انسانبرخي از رشته هاي علوم      
در سه مورد اول بيشتر افراد گزينه نمي دانم را انتخاب           .  اين شش تحقيق بيان نمايند     نسبت به نتيجه  

كرده بودند و در سه مورد بعد گزينه نامعلوم را كه نشان دهنده نامشخص بودن و غير بديهي بـودن                    



 نتايج پاسخ هاي شركت كنندگان به سؤاالت پرسشنامه         2  و جدول  1 در جدول . استنتيجه تحقيق   
 .يب آورده شده استبه ترت
 

 1جدول
 دانم نمي خير تاحدي ژبلي پرسش

 1 ـ 4 40 1
2 2 11 24 8 
3 9 14 21 1 
4 22 20 2 1 
5 5 10 29 1 
 ـ 45 ـ ـ 6
7 2 11 23 9 
8 27 5 2 11 

  
 2جدول 

 دانم نمي بي اهميت نامعلوم بديهي پرسش
9 5 9 7 24 
10 4 2 7 22 
11 3 10 3 29 
 15 ـ 21 9 12
13 9 23 2 11 
 9 ـ 21 15 14

  
هاي علـوم    طوركلي راجع به پژوهش در رشته       در آخر از افراد خواسته شده بود تا نظر خود را به           

به اين بخش پاسخ داده بودند و همگي بر اين عقيده بودند كـه              %) 38( نفر 17تنها  . ي بيان كنند  انسان
 . مهم هر جامعه اي استي يكي از موارد بسيارانسانپژوهش در رشته هاي علوم 

 
 يريگ نتيجه

جاي بسي خوشحالي است كه متخصصان علوم ديگر در ايران نظرشان شبيه بعضي از همتـرازان            
ا بايد تعجب كرد كه چرا اين دسـته ازاسـاتيد نـسبت بـه انجـام                  ام ،خود در كشورهاي غربي نيست    

%). 51(داننـد     را تقريباً بديهي مـي      يجه آن اما نت %). 89(نظر ندارند     ي تقريباً اتفاق  انسانتحقيق در علوم    



را  در اينكه هر دو نـوع پاسـخ ممكـن اسـت داده               ) 1983(نتيجه اين تحقيق تا حدودي يافته باراتز        
كننـد    ي تأكيد مي  انساندر اينجا متخصصين از يك طرف بر انجام تحقيق در علوم            . كند  ييد مي أشود ت 
به نوعي ثابت كرد كـه      ) 1983(باراتز  . دانند  ا حدي بديهي مي   را ت    اما نتايج آن   ،شمرند  را الزم مي    و آن 

 . واقعاً نتايج تحقيقات بديهي نيستند و جايگاه اين نظر، نگرش افراد است
 و در نتيجه ناكارآمـدي افـراد سـطح          يانساني علوم   ناگفته پيداست كه ضعف كشور در رشته ها       

اجتمـاع    آنها براي پاسخگويي بـه نيازهـاي  اين رشته ها باعث بي اعتمادي جامعه به توانايي متوسط
اجتمـاعي و    و در نتيجه آنها موقعيتگشته استشده است و از اين روست كه جامعه از آنها نااميد 

ـ اما نكته اساسي بحث اينجاست كه اگر كـسي توا         . اقتصادي مناسبي ندارند   متوسـط  ست از سـطح     ن
برطـرف   اري در جامعه وجـود دارد كـه بـراي   فراتر رفته و جزء افراد طراز اول شود، نيازهاي بيشم

نـشان دهـد    ي نياز هست و كسي كه بتواند شايستگي خـويش را انسانكردن آنها به رشته هاي علوم 
 .موقعيت خوبي خواهد يافت

حوزه هـاي   هاي موجود در      گويي   ها و كهنه    دقتي  گويي و بي    انگاري و كلي    سهلدرست است كه    
بايـد اميـدوار باشـيم كـه تعـداد          گـردد، امـا      ه شدن متفكرين مـي    ي باعث برآشفت  انسانمختلف علوم   

گفتن، انتقادي فكر كـردن و موشـكافانه فكـر            هايي كه زياد خواندن، دقيق نوشتن، دقيق سخن         جوان
 براي تكان دادن اين فـضاي خمـوده   وان مي ت قدر  زياد شود كه      كردن در وجودشان نشسته است آن     

هـاي     و نظريـه   جان بگيـرد  هاي يك فضاي زنده علمي در ايران          نهموقع تازه جوا    شايد آن . كاري كرد 
 .واقعي و به دردبخور از آن بيرون بيايد

ي در جوامـع بـشري      انـسان با توجه به نقش بسيار با اهميت و ارزنده اي كه رشـته هـاي علـوم                  
بـاطي  برعهده دارند، پژوهش و مطالعه در اين رشته ها مي تواند بسياري از مـسائل اجتمـاعي و ارت                  

مـسائل  . اي سالم تر و پيشرفته تر براي خود مهيا كنـيم           ها را حل بنمايد و باعث شود تا جامعه          انسان
تنهـا بـا مطالعـات علـوم     ...رواني، تربيتي، حقوقي، اجتماعي، فلسفي، زباني، ادبـي و غيـره   ـ  روحي
تخصيص بودجـه   با ارزش نهادن و درك اهميت واقعي اين گونه رشته ها،            . شوند  ميي بررسي   انسان

هايي براي پژوهش در اين زمينه، به روز كردن كتب و آشنايي با نظريه هاي جديد بـه راسـتي مـي                      
 .توان يك جامعه را به طوركلي متحول نمود
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 رابطه آن با علوم طبيعي ارزش علوم انساني و جستاري در اهميت و

  1∗      دكتر  نوريه رياضي
 چكيده 

رود،  هاي مهم تمدن به شمار مـي   يكي از شاخصفناوريدر جهان معاصر كه پيشرفت صنعت و       
. شود كه تمدن حاضر محـصول پيـشرفت ورشـد علـوم رياضـي و تجربـي اسـت                    چنين وانمود مي  

ي يا بي ارزش هـستند يـا        انسانشود كه تنها اين علوم ارزش دارند و علوم            ن نتيجه گرفته مي   همچني
آنهـا بـا علـوم       ي و بيـان تمـايز     انساندر اين نوشتار ضمن تعريف علوم       . همتاي علوم طبيعي نيستند   

در . شـويم  ي آشـنا مـي  انسانروش علوم    انديشمندان معاصر در مورد ارزش و       ديگر، با ديدگاه بعضي   
 عرضـه پايان راهكارهايي در جهت بر طرف كردن موانـع رشـد ايـن علـوم و بهبـودي نـسبي آنهـا                

 .                                                                                               شود مي
 .علوم انساني، علوم طبيعي، معرفت شناختي، روش شناسي: واژگان كليدي

 
 مقدمه 
انديشمندان را  بـه خـود جلـب           ودانشگاهي كه ذهن بسياري از      ي از مسايل مهم محافل علمي     يك

هـاي زيـر     شود به پرسـش     اين نوشتار تالش مي    در .ي است انسانكرده است، جايگاه وارزش علوم      
شوند واقعا علـم      ي مطرح مي  انسانآيا مجموعه مباحثي كه با عنوان علوم        : ه شود   عرضپاسخ مناسب   

ي دارند ؟ آيا علوم تجربـي بـه تنهـايي وبـدون             انسانآيا علوم طبيعي برتري ذاتي  برعلوم          هستند ؟   
توانند سودمند ونتيجه بخش باشند ؟ آيا علت تمايز اين دو حـوزه موضـوع                 ي، مي انسانكمك علوم   

 آنهاست يا روش وغايت ؟
 

 تاريخ ي از دريچه انسانعلوم . 1
                                                 

 دانشگاه سبزوار عضو هيئت علمي.  ∗

١. E-mail: nreyazy@sttu.ac.ir    
  



 اسـتقالل علـوم       دانشمندان معاصـر در مـورد زمـĤن        در اين بخش نگاهي گذرا به ديدگاه بعضي       
ي با رياضيات وفيزيك    انسانبه نظر ديلتاي، علوم     . ي وتمايز آنها از علوم تجربي خواهيم داشت       انسان

برخي دانشمندان عقيده دارند تا اوايل قرن نوزدهم، كلمه         ).73 :1362.فروند( ند  ا  هم دوره وهم زمان   
اي  را نداشته است وامتياز وبرتـري ويـژه        محدود امروز خود   ومعناي مخصوص    علم هنوز داللت و   

از اواخر قرن هجدهم واوايل قرن نوزدهم تا نيمه قرن بيـستم، بـا پيـشرفت علـوم طبيعـي                    . نداشت
ي از علـوم طبيعـي جـدا        انسانوتبليغات دامنه دار پيروان نهضت روشنگري چون كانت وهيوم علوم           

آير . هدف، الگوي ممتاز ودانش ها به شمار آمد        ر روش و  هم د  علوم تجربي هم در موضوع و     . شد
  ).20: همان ( شناس معروف عقيده دارد اين جدايي در قرن هجدهم اتفاق افتاده است  روان

بايـد گفـت كـه       تشكيل حوزه مستقل تحقيقاتي با روش خاص باشد،        اما اگر سؤال درمورد آغاز    
 .1: يـداد در پديـد آمـدن ايـن حـوزه مؤثربـود       دو رو. اين حوزه در قرن هفدهم به بعد شروع شـد    

ي تمـايزي   انـسان پيشرفت شگرف علوم طبيعي  از زمان گاليله آغاز شد كه بين علوم طبيعي و علوم                 
 .قايل شد

 .نظريه دو گانگي بدن و روح است كه دكارت آن را گسترش داد.2
هاي پاياني سده هفـدهم    ي به صورت يك حوزه مستقل در دهه       انسان به هر حال آغاز پيدايش علوم       

در اين قرن مـسئله     . اما جدايي اين علوم از علوم طبيعي در اوايل سده نوزدهم به وقوع پيوست             . بود
ي بـود و كمتـر بـه        انسانبحث عمدتاً مربوط به استقالل علوم       . ي با تعابير تازه مطرح شد     انسانعلوم  

 .شد تمايز اين علوم از ديگر علوم پرداخته مي
علـم پرسـتي ديـدگاهي معرفـت     .پديده علم پرستي ظاهرشد    ايي علوم از يكديگر،   همزمان با جد  

ايـن ديـدگاه بـه ماديِّـت وجـود شـناختي            . شناختي است با ادعاي انحصار معرفت در علم تجربـي         
 1378ملكيـان، (رفت  شناختي و عاطفي به شمار مي       بلكه گذار روان   ،انجاميد كه يك گذارمنطقي نبود    

هاي رفتار اجتماعي و سياسي انحـصار گرانـه و            ايش پديده علم پرستي،شيوه   يكي از علل مهم پيد    ). 
 شـدن نيـست بـه     ، مجذوبيت و مفتون     فناورانههاي   همچنين پيشرفت . تجاوزگرانه قرون وسطي بود   
 .علوم طبيعي را مضاعف كرد

ايـن   اما در پايان اين قرن،    . ي كمرنگ ترشد  انسان از دهه چهارم قرن بيستم،موضوع جايگاه علوم        
 ). 137ـ119 :1362.فروند(علوم رشد و پيشرفت قابل توجهي كردند و اعتبارخود را بازيافتند 

 
 ي انسان ماهيت علوم .2

 :براي تعريف و شناخت ماهيت، سه شيوه وجود دارد 
 تعريف بر مبناي موضوع،.1



  تعريف بر مبناي روش،.2
 .تعريف بر پايه هدف. 3

اندركاران اين حوزه در تعريـف        اهميت دارد كه دست    ين نكته براي شناخت اين علوم توجه به ا      
ي را بـر پايـه موضـوع        انساناز جمله ديدگاهي كه علوم      . نظر يكساني ندارند   آن و توجيه تعريفشان،   

ا  . ندا  انسان هستند و مربوط به      انسانكند براين باور است كه اين علوم در پي شناخت             تعريف مي  امـ
 ..و كي، زيست شناسي، بيو شيميآيا ديگر علوم مانند پزش

 و مربوط به او نيستند ؟ اگر مفهوم تكامل را به اين تعريف اضـافه كنـيم و بگـوييم                انساندرباره  
شود كـه مگـر علـوم ديگـر            هستند، بار ديگر سؤال پيشين تكرار مي       انساني براي تكامل    انسانعلوم  

 .ن ويژگي داشته باشدتواند چني مانند رياضيات و فيزيك و يا هر علم ديگري نمي
د كنـيم  انـسان ي با علوم ديگر بايـد  انسان براي جلوگيري از تداخل علوم       ،بنابراين علـوم  .  را مقيـ

بررسـي    در آنهـا از لحـاظ حيـات درونـي و روابـط او بـا ديگـران،                  انسانهستند كه     ي علومي انسان
جامعه  شناسي، متا فيزيك،   در اين صورت شامل انواع ديگر فلسفه مانند منطق،اخالق،زيبايي        .شود  مي

 .   شناسي و تاريخ خواهد بود
آنجا كه   اما از .شناسي و تاريخ با بقيه يكسان نيست        روش برخي علوم مانند روان     ناگفته نماند كه  

همـه آنهـا جـزو علـوم      كنند،  بحث ميانسانهمه آنها به طور مستقيم يا غير مستقيم در باره وجدان            
ي بـر   انـسان علـوم    در حقيقت در اين ديـدگاه،      ).174ـ173: لسين شاله   في( روند    ي به شمار مي   انسان

 .شود اساس روش تعريف مي
  ناجـ از  توان    ي را با توجه به روش تحقيق، تعريف كرده است مي          انساناز جمله كساني كه علوم      

  در دوره معاصر، اولين كسي است كه سعي كرده ايـن علـوم را    وي كه احتماالً  .استوارت ميل نام برد   
 بلكـه اسـتنتاجي    ،به شيوه منظم تعريف كند، عقيده دارد كه روش اين علوم، تجربي آزمايشي نيست             

. گردد  به استقرا بر مي     هاي علمي   در حقيقت همه استدالل   : گويد    ميل در توضيح نظريه خود مي     .است
ده پس استقرا نخستين استدالل است كـه دو اسـتدالل ديگـر، يعنـي آزمـايش واسـتنتاج از آن زاييـ                     

هستند كه به واسطه استقراهاي قبلي، قـضاياي جديـدي را اسـتنباط               علوم استنتاجي علومي  .شوند  مي
روش نتيجـه گيـري ايـن علـوم         .دهستني هستند، اين گونه     انسان علوم   ءعلوم رفتاري كه جز   .كنند  مي

ن معلـول  ، يعني هر معلولي ازقوانين علتي كـه آ  استنتاج انضمامي.است  بلكه انضمامي  ،انتزاعي نيست 
علـم  : نـد از    ا  ي اصـلي، عبـارت    انـسان به اين ترتيب علـوم      .شود  را به وجود آورده است،استنباط مي     

 ءجـز  تجربـي دارد،   شناسي كه روش آزمايـشي و       اما روان .اقتصاد سياست، اخالق، جامعه شناسي و    
ن تأكيـد   زنـد وبـر آ      ي اقتـصاد را مثـال مـي       انـسان ميل در تعريف علـوم      . آيد  اين علوم به شمار نمي    



 از نظر اين علم موجودي است كه تنها به كسب وصرف كردن ثـروت اشـتغال      انسانكند،چرا كه     مي
 ).65: 1362، فروند( دارد 

در ايـن صـورت     . داننـد   ي را تجربي مي   انساناما بر خالف ميل، برخي از دانشمندان، روش علوم          
هاي اعتباري از     دانش.شود  ربيتي مي شناسي، اقتصاد، علوم سياسي، جامعه شناسي وعلوم ت         شامل روان 

زيـرا نـه    2مانند حقـوق،اخالق، زبان،ادبيـات وفلـسفه      .نظر اين دانشمندان، از اين علوم خارج هستند       
دانشمندان طرفدار اين ديـدگاه، علـوم       .دهد   مي انسانروش آن تجربي است ونه قدرت پيش بيني به          

در ايـن علـوم رفتارهـاي      .  بـه معنـاي عـام       شناسي انساندانند نه      شناسي تجربي مي   انسان اي ر انسان
گيرنـد    هاي تجربه پذير جاي مي      جمعي وفردي، ارادي وغير ارادي، آگاهانه وناآگاهانه در قالب نظم         

علوم طبيعي، دانشمند تماشاچي ونظـاره   شود در   بر اين پايه است كه گفته مي      ). 24 : 1370،سروش(
يـك فيزيكـدان   . ني فهميدن با همدردي توأم استي بازيگر، يعانسانگر است، در حالي كه در علوم      

كند، به فكر اينكه چه بـر سـر سـنگ آمـده اسـت                 وقتي سنگي را در ميدان جاذبه زمين مالحظه مي        
توانـد خـط فاصـل     اما اين نمـي . را دارد گويد سنگ در ميدان جاذبه زمين اين رفتار   نيست، بلكه مي  

 ءرا بشناسد، ولي جـز  خواهد راز هستي اشيا    مي است و گر   بين اين دانش ها باشد، زيرا فلسفه نظاره       
از سوي ديگر در عرفان، معرفت بـا راز ونيـاز ودلـدادگي همـراه اسـت، يعنـي         . علوم طبيعي نيست  

ا ويلهلـم ديلتـاي، نظريـه پـرداز           .)34ـ27: همان  ( ي نيست   انسان علوم   ءبازيگري، اما عرفان جز    امـ 
را علم   آنها كند، و   ي را بر مبناي هدف بررسي مي      انسانلوم  اوايل سده بيستم ع    مسلم سده نوزدهم و   

در اين ديدگاه، تاريخ يكي از شـرايط مفهـوم          .نام دارد  3اين رويكرد اصالت تاريخي     .داند  تاريخي مي 
وي عقيده دارد كه موضوع اين علوم وقوف به واقعيت تاريخي به اعتبـار فـرد                . بودن امر واقع است   

 استن اين حقيقـت كـه در شـكل يـافتن فـرد               ت رشد فرد معين ودآن    تعيين قواعد وغايا   مشخص و 
از نظر ديلتاي، هستي از يك احساس ارزشمند تـصور كمـال            . معين، چه مالزماتي نقش فعال دارند     

روش اين علـوم در عـين اينكـه         . ها همراه است    تجلي زندگي با نظام ارزش    . آن،جدايي ناپذير است  
ي دانشمند بايد هر مطلبي را با دريافت        انساندرعلوم  .تمايزداردتجربي است،اما ازروش علوم طبيعي      

گـردآوري اطالعـات و      هاي تـاريخي و     دانشمند از طريق تجزيه پديده    .تاريخي خاص آن،درك كند   
نتايج ايـن علـوم نيزبـا وسـايل         .كند  ي را توصيف مي   انسانهاي    استفاده از آمار،مناسبات متقابل پديده    

 .تقابل بررسي اس متداول علمي
ديگري هم  .يكي نسبيت پديده ها در زمان گذشته و شناخت آن         : اصالت تاريخي به دو معناست      

ايـن  . جمله عملي كه ما در حال انجـام دادن آن هـستيم            ي و از  انسانچون حضور شدن در هر عمل       

                                                 
 .)220: 1359،نصر( داند   دكتر نصر نيز فلسفه ومتافيزيك را جزو علوم انساني نمي.1

١. Historicalism 



  77ــ 76 .1362،فروند(يابند    ي گسترش مي  انسانعلوم به اين دليل تاريخي هستند كه با رشد و عمل            
ند از  جامعه شناسـي، علـوم سياسـي و اقتـصاد كـه               ا  ي عبارت انساندر اين ديدگاه علوم روحي و     . )

.  اين علـوم هـستند     ءعلوم اعتباري نيز مانند اخالق و شناخت زيبايي و شعر جز          .روش تجربي دارند  
دانـد، در عـين پـذيرفتن دو روش           ي را پديـده شناسـي مـي       انـسان ديدگاه ديگري كـه روش علـوم        

گـرا،   به نظر هوسـرل پديـد ه      . كند  ني روش تجربي و تاريخي،اما سيطره آنها را محكوم مي         پيشين،يع
شناخت واقعيت كافي نيـست،بلكه شـناخت ذات يـا          .ي روش ماهوي است   انسانروش خاص علوم    
 .ماهيت مهم تر است

منظـور هوسـرل از      .شود  هاي تجربي حاصل مي     هاي پديده  علم ماهوي از راه شهود ذات و مقوم       
اگـر ماهيـت هنـر از پـيش         .استاين علم پايدار و تغيير ناپذير       . ،علت يا روح امور جزئي است     ذات

درغيـراين صـورت هـر چيـزي را         .معلوم نشده باشد، تحقيق تجربي درباره هنر محال خواهـد بـود           
هاي رواني را بـه طـور روشـن بـدانيم،اين قـوانين ماننـد                 هرگاه ما قوانين رويداد   . توان هنر ناميد    مي
 ).126 -12:همان (نين فيزيك ابدي خواهد بود، حتي اگر هيچ رويدادي وجود نداشته باشد قوا

دو ديـدگاه   ي،انـسان گيريم كه روي هم رفته در مورد مصداق علوم      از اين بحث فشرده نتيجه مي     
كنـد و ديگـري ديـدگاهي         ديدگاهي كه روش اين علوم را به روش تجربي محدود نمي          :وجود دارد   

داند و به اين علت است كـه فلـسفه و علـوم اعتبـاري از      ه را تنها روش اين علوم مي      است كه تجرب  
 .شوند آنها خارج مي

 
 اشاره 

 چـون روش آن  نيستي انسان علوم  ءبايد به يك پرسش مهم پاسخ دهيم اگر فلسفه جز          در اينجا 
اضي در روش   گيرد؟ ازطرفي با علوم طبيعي  وري        تجربي نيست،پس در كدام دسته از علوم جاي مي        

دالل آن بـا روش     تنيز همانندي ندارد، هر چند روش آن عقلي و استداللي است،زيرا كـه روش اسـ               
 .اين علوم متفاوت است

هـم در روش و هـم در         در حقيقت فلسفه اولي يا متا فيزيك تمـايز بنيـادي بـاعلوم ديگـردارد،              
علـوم ديگـر، جـز      موضوع فلسفه بررسي چگونگي هستي همه چيزها سـت،در حـالي كـه              .موضوع

فلسفه علم برتر اسـت     .پردازند  رياضيات،به بررسي برخي ويژگي ها و روابط حاكم بين پديده ها مي           
بـه  .اين برتري،حقيقي و وجودي است نه قراردادي و اعتباري        .وموضوع آن بر تمام علوم احاطه دارد      

در توضيح ايـن   .شود ناميده مي »حكمت متعاليه« همين علت است كه حكمت مال صدراي شيرازي،     
شود كه زندگي و بسياري از عناصرتشكيل دهنده          گفته مي   مطلب بايد اضافه كنيم كه متعالي به علمي       

به گفته بعضي پژوهشگران نسبت علم متعالي به علـوم ديگـر          .ساختار علوم ديگر،به آن وابسته است     



ترسـي بـه زبـان دوم       زبان مادري دسـتمايه مـا بـراي دس        .مانند نسبت زبان مادري به زبان دوم است       
فلـسفه  .علوم ديگر نياز بنيادي به فلـسفه دارنـد        . گونه است  رابطه فلسفه باعلوم ديگر نيز اين     . 4است

كند و اما فلسفه تنها در بعضي مقدمات و اصول موضـوعه نيازمنـد                هستي و وجود آنها را اثبات مي      
 .      علوم ديگراست

                                                                     
  اتحاد و همگرايي علوم درعين تمايز آنها.3

ي انـسان شايد اين بحث دروهله نخست زايد و بي فايده به نظر آيد،زيرا وجود و استقالل علـوم                  
امـا بـا نگـاه دقيـق و ژرف معلـوم            . بديهي است و بديهيات نيازي به اثبات و دليل و برهان ندارنـد            

 .  شود در اينجا به تبيين اين مسئله پرداخته مي. يستعلوم، حقيقي و واقعي نشود كه تمايز  مي
به نظر نگارنده، حق با كساني اسـت كـه تفـاوت واخـتالف علـوم را دليـل عـدم تجـانس آنهـا                       

تمام دانش ها در دانـش بـودن،        . دو ماهيت متناقض داشته باشد     تواند دو ذات و     دانش نمي .دانند  نمي
مـثالً فـوران   . هاي گوناگون   اما از زاويه   كنند،  ميانش ها يك واقعيت را مطالعه       همه د . يكسان هستند 

ژئـوفيزيكي،  : هاي گوناگون را بـه دنبـال داشـته باشـد             كوهي آتشفشان ممكن است تجزيه وتحليل     
پـيش    البتـه هرعلمـي    .شناسي، جامعه شناسي، قوم نگاري ونظـاير آن         شيميائي، زيست شناسي، روان   

را نـشان     را دارد كـه ديـدگاه ويـژه وكـم وبـيش دقيـق وــ منظمـي                  به خـود  هاي مخصوص     فرض
شـود كـه در اثـر آنهـا بعـضي علـوم بـر علـوم                   هـايي را موجـب مـي        اين ويژ گـي چـالش     .دهد  مي

ي انـسان يكي از وجوه اين تعارض معرفت شناختي، تقابـل ميـان علـوم طبيعـي و               .شوند  ديگربرترمي
طبيعي هنوز بررسي واثبات نشده است، چرا كـه وحـدت           ناگفته نماند كه تجانس قلمرو علوم       .است

بـه نظـر پيـروان ايـن        . يعني روش شناخت وتحقيق همه آنها يكسان نيست       . معرفت شناختي ندارند  
 ).138ـ136: 1362، فروند(رويكرد، اين بحث امروزه جاذبه فلسفي خودرا از دست داده است 

ي يـا   انـسان ضوع علوم طبيعـي بـا علـوم         دربرابر اين ديدگاه، ديدگاهي هست كه عدم تجانس مو        
 كه  5ويكو. دهد  را مانند دو رقيب رو در روي هم قرار مي          آنها شمارد و   را اساسي مي   تضاد ميان آنها  

 ـ وعلـوم تجربـي    6ي را به فلـسفه وفقـه اللغـه   انساناز بنيانگذران وطرفداران اين رويكرد بود، علوم 
 ).17: همان ( كرد  تاريخي جامعه يا جامعه شناسي تقسيم مي

                                                 
 .عا ليه مرحوم دكتر حائري يزديهاي درس حكمت مت  از تقرير.1 

ي ميان علم انساني يا فرهنگي وطبيعي ار، از نخستين پيشتازان شگفت آور در زمينه فرق گذ)م 1668-1744( باتيستا ويكو. 1
 . )97 : 1375مير چا الياده،( بود 

انسان نظير جنگها ومعاهدات  ماميفقه اللغه تنها علم به واژه ها نيست بلكه علم به همه اموري است كه به حوزه عمل انض. 2
 .وآداب ورسوم وقوانين ومبادالت اقتصادي تعلق دارد



 لمـاني و آماكس وبـر   .را رويكرد سوم رويكرد ميانه رو، اتحاد علوم را قبول ندارد ونه تقابل آنها    
روبرت جورج كالينك وود انگليسي، از طرفداران اين رويكرد هستند كه اخـتالف علـوم را روشـي              

 زيرا در هر    ؛يق نيست ي وطبيعي، سخن دق   انسانشمردن علوم     از نظر اين گروه كيفي وكمي     . دانند  نمي
از سوي ديگر نه در علوم طبيعي هميـشه همـه           .رود وهم كيفيت    كار مي   دوي اين علوم هم كميت به     

همان (ي همه چيز چون وچرا بردار است        انسانشود و نه در علوم        چيز به گونه كامالً دقيق اثبات مي      
 ).114ـ113:

در تـصور غلـط     » دو فرهنـگ  «  وجود   به هر حال به عقيده اسنو، علت اصلي جدا پنداشتن علوم،          
پيروان فرهنـگ   . يانسانبودن علوم   » ذهني«بودن علوم طبيعي و     » عيني«يعني تصور   . اين علوم است  

. كننـد   ، اديبان و پيروان فرهنـگ هنـر و ادب را بـه در غلتيـدن در دامـان ذهنيـات مـتهم مـي                          علمي
 و  7يانـسان تحميل و جعل يك عينيت غير       ي نيز به نوبه خود،گروه ديگر را به         انساندانشمندان علوم   

 212ــ 211: 1362،ايان بـاربور  (كند    مكدر مي  ي را انسانكنند،كه آيينه وجود اصيل       جدا بافته متهم مي   
.( 

وجـود فـي   . كننـد  ايفا مي بايد گفت در همه پژوهش ها و معارف بشري ذهن و عين نقش مهمي           
زيـرا از   . نسته يـا معلـوم شـود      اگر د  از مشاهده توانند مستقل     نمي نفسه عين معلوم يا موضوع مطالعه     

 بلكـه بـا قـضاوت شخـصي         ،»قواعد صوري   «ها، نه با طالق       برآورد نظريه . پذيرد  مشاهده گر اثر مي   
كنـد، از     گيري يا سنجش و زبـاني كـه نتـايج را بيـان مـي                اندازه  هاي    روند. گيرد  دانشمندان انجام مي  

كنـد و پـيش       يرند كه پژوهشگر، خود را با آنهـا آغـاز مـي           پذ  اثر مي    مسلمات و مقبوالت و مفاهيمي    
كنـد و   وجو مـي  هاي عرف دانشمندان در آن چه دانشمند جست       ها و سرمشق    توجه  به سنّت   . برد  مي

 .كند  ايفا مي بيند، نقش مهمي تا حدودي مي
ز علم تجربي تنها احساس و مشاهده نيست، بلكه سامان دادن و نظم بخشيدن و مدلل ساختن ني                

اين عنصر شهود و نبوغ و ابتكـار        . كند  ها را ارزيابي مي      بلكه نظريه  ،تجربه مولد نظريه نيست   . هست
داده هـا مـستقل از مـشاهده گـر     . انجامد نه تجربـه مـستقيم     و خالقيت است كه به كشف نظريه مي       

ي تـأثير   گيـر   انـدازه   نيست،زيرا كه پژوهشگر به عنوان عامل تجربه يا آزمايش، در جريان مـشاهده و             
 دست  بهبلكه   رسد،  مفاهيم به صورت آماده و ساخته و پرداخته از طبيعت به دست ما نمي             . گذارد  مي

  ).214: همان ( شود  دانشمند، تلفيق و تدوين مي
ي، داده ها از همكنـشي عـين و ذهـن حاصـل             انسان هم در علوم طبيعي و هم در علوم          ،بنابراين

 تنها با عينيت خارجي مستقل از شـخص خـودش سـروكار             در هيچ پژو هشي، پژوهشگر    . شوند  مي
توان منكر اين حقيقت شد كه هر چه از علوم طبيعي دورترشويم وبه علوم اجتماعي                 البته نمي . ندارد

                                                 
7. Impersonal  objectivity  



تر، اثر درگير شدن شخص دانـشمند بـر رونـد پـژوهش بيـشتر و قطعـي تـر             ي نزديك انسانو علوم   
 يك علم  در نتيجه حصر دو وجهي مطلق بين .خواهد بود

ليـست هـا و     نيااز سوي ديگر كه اگزيستا    » ذهني  « ي از يك سوو يك علم       انسانكامالً ناـ   » عيني«
 ). 221: همان ( كنند، قابل قبول نيست  پوزيتيو يست ها ادعا مي

 
 ي انسان ارزش و اعتبار علوم .4

از . يـدگاه مثبـت   ديـدگاه منفـي و د     : ي دو ديدگاه وجـود دارد       انساندرباره ارزش و اعتبار علوم      
اصالت علـم، معرفـت     . كنند   طرفداري مي  9  يا اصالت طبيعت    8ديدگاه نخست، پيروان اصالت علمي    

است كه با گسترش علوم طبيعي پديد آمد،و موجب بي تـوجهي و كـم بهـا دادن       منطقي و منسجمي  
 :ند از ا هاي اين رويكرد عبارت ترين ويژگي مهم. ي شدانسانبه علوم 
رود كـه     ي در صورت علم به شمار مـي       انسانيعي الگوي همه علوم است و علوم        ـ علوم طب   الف

ي به جهت نقص و كمبود ها با علـوم طبيعـي            انسانـ علوم    ب .الگوي خود را از علوم طبيعي بگيرد      
ازاين رو فلسفه علم نيست و گرايش به آن نوعي تفكر واپس            . همپايه نيست و چندان ارزشي ندارد     

ي انساناز آن پس دانشمندان علوم طبيعي، اصحاب علوم          ). 85 : 1362،فروند(آيد   مانده به شمار مي   
ايـن تقليـد مـانع رشـد     . پذيرنـد   كنند كه آنان شيوه تحقيق خود را نمي         اي شيفته خود مي    اندازه   را به 

 ،پيشنهاد پيروان اين ديدگاه اين است كه تنها تقليد از روش آنهـا كـافي نيـست                . ي گشت انسانعلوم  
 كه در سياست،آموزش و پرورش و اقتصاد سـود منـد             عرضه كنند  هايي انديشه  ها و   ه بايد نظريه  بلك

نفوذ (به مرتبه تفهم برسند     ) برقراركردن روابط ثابت بيرون از اشيا     (يعني از مرتبه تبيين صرف      . باشد
 ).ها و رسوخ در باطن مناسبات دروني پديده

ه بحران جهان معاصر عدم توفيق علوم انـساني اسـت           به نظر برخي از طرفداران اين ديدگاه،ريش      
در صـورتي كـه     . اندازه براي وحدت بخشيدن به علم از علوم طبيعي تقليـد كـرده اسـت                كه بيش از  

خالصـه  : همان  .( وحدت علوم به معناي وحدت تصوير عالم نيست، بلكه وحدت نظام علوم است            
  ).130 تا 109

پيروان اين ديدگاه اصالت طبيعت را مورد نقـد قـرار   .  دارديانسانديدگاه دوم نظر مثبت به علوم   
  10گوسـدورف . ي استقالل و ارزش همپايه با علوم طبيعـي قائـل هـستند            انساندهند و براي علوم       مي
شـود، زيـرا نـه تنهـا دنبـال            اصالت طبيعت سر انجام به وضعي خالف عقل منتهـي مـي           : نويسد    مي

خواهد جانشين آنهـا      ي مي انسانهاي    عيين معيارهاي فعاليت   بلكه با ت   ،ي است انسانحكومت بر علوم    
                                                 

٨. scientism  
٩. naturalism  
 10. gusdorf  



در اصـل يـك نظريـه         اصالت علمي از اين حقيقت غافل هستند كه هر نظريـه علمـي            معتقدان  . شود
علم جزئي نگر است در حالي كه نظريه، كلي وكل نگر است            . به معني خاص     نه علمي  ،فلسفي است 

علـم  .ي دارنـد انـسان  علوم طبيعي نياز مبرم به علـوم       ،ينبنابرا.  است  كه ويژه نگرش فلسفي به جهĤن     
دو جهت    دانش علمي .عكسبرداري از امر واقع نيست، بلكه بازسازي آن به صورت مفهوم كلي است            

يك جهت مربوط به تبيين طبيعي است كه بـه دنبـال قـوانين كلـي اسـت، وديگـري جهـت                      : دارد  
: همـان (ي از اين دو روش برتـر اسـت           گفت يك  توان  كند، ونمي   تاريخي كه امر جزئي را بررسي مي      

  ).92ـ88
ا   ،درست است كه علوم طبيعي وتجربي تحول آفرين ودگرگون ساز چهره زندگي بشر اسـت               امـ 

( ي است كه بن وبنياد وبـستر علـوم طبيعـي اسـت              انسانجهت دادن وحمايت آن ها به عهده علوم         
اعتبار هر علم به نتـايج آن  .ي كلي وجود نداردي الگوانساندرعلوم طبيعي ونيز درعلوم     ).139: همان  

 .  بستگي دارد
در حالي كه علـم در ذات       . كه واقعيت ندارد    بعضي ناآگاهانه دنبال علم كامل هستند، يعني علمي       

تصور علم كامل   . كنند  هايي كه به طور دايم تغيير مي         پژوهش نامحدود است، بر اساس فرضيه      ،خود
. پـرداختيم   نمـي   ن اگرازعلم كامل خبرداشتيم ديگر به تحقيق علمي       ومثالي، تصوري موهوم است چو    

نا گفته نماند   .  عيني از تحقيق، كامل است مثل فيزيك زمان ما وزمان نيوتن          مدر وضع     البته هر علمي  
ي را بـا اينكـه از نظـر آنهـا           انـسان كه برخي مانند استوارت ميل در عين اصالت طبيعي بودن، علـوم             

اين ديدگاه، علوم طبيعـي را      .كامل خواهند شد    كه در آينده دقيق و     نستنعي دا ست، علوم واق  اناقص  
 از ايـن رو     .دانـد   ي نمـي  انسانقطعيت آنها، برتر از علوم       ن نتايج و  اتقااز نظر موضوع، روش ودرجه      

ي را  انـسان ديلتاي اصالت تاريخي، علوم     .  است  ناديلتاي نيز از جمله اين دانشمند     . نبايد حاكم باشند  
 بـه دليـل اينكـه خـود        . آورد  از علـوم طبيعـي بـه شـما ر مـي           تـر هم بالغ و  مستقل و  م به ذات و   قاي

 خود خالق علم اسـت و خـود         انسان.  نيست انسانموضوع اين علوم بيرون از      . ي است انسانعلم اثر   
ــده   گيــــرد هــــاي خــــود، متعلــــق علــــوم روحــــي قــــرار مــــي       همــــسنگ آفريــ

زيـرا  ، دانـد  كند و علوم طبيعي را برتر نمـي  ه طرفداري ميكاسيرر نيز از اين ديدگا ).75ـ73: همان  (
هايزنبرگ در فيزيـك      نتايج در هر دو معرفت تخميني و احتمالي است با توجه به اصل عدم قطعيت              

به عنوان قوانين قطعي و تغييـر ناپـذيرمورد           و اصل ابطال پذيري پوپر، امروزه نتايج معرفتهاي علمي        
بـه اعتبـار      بـه عقيـده او ارزش حقـايق علمـي         . داند  طبيعي را برتر نمي   هايك نيز علوم      .توجه نيستند 

علـوم  . كنند،و اين حكم در مورد هر دو دسته علوم صـادق اسـت              است كه آنها را اثبات مي       مفاهيمي
دو نظـم روش شناسـي و       . هايي برقرار كند    كند از ظاهر صرف فراتر رود و نظام         ي نيز سعي مي   انسان

هـيچ  . برنـد  ي و يـا طبيعـي هـر دو نظـم را بـه كـار مـي               انـسان  علوم چه    .هستي شناسي وجود دارد   



( كننـد     تمام علوم گزينشي عمـل مـي      . كند  تواند ادعا كند كه تمام پديده ها را مشاهد ه مي            نمي  علمي
  ).132ـ129: همان 

 يانـسان را نيز در اين جا بايد اضافه كنيم كه به نظر بعضي صاحب نظران، امروزه علوم                 نكته  اين  
زيرا كه رشد و گـسترش      . اند، و مانند پايان قرن نوزدهم مورد سرزنش نيست          اعتبار خود را باز يافته    
ي ارج و   انـسان كه برخي دانشمندان مانند كروچه به اين شرط براي علـوم            . اند  قابل مالحظه اي يافته   

و عليـه جريـان     امـا ويكـ   . ند كه اين علوم به هنجار ها و معيارهاي رياضـي تـن بدهنـد              ا  قايل اعتبار
توان همه چيز را به رياضيات بـه عنـوان علـم     خيزد، يعني عليه اين اعا كه مي     رياضيات جهاني برمي  

رياضـيات ارزش دارد امـا علـم نمونـه     . كامل تبديل كرد و علوم ديگر بايد از آن سر مـشق بگيرنـد          
ي نيـست، بلكـه شـرط       هاي رياض    به كار بردن روش    دليلي از نظر ويكو به      انساناعتبار علوم   . نيست

شناختن هر چيزي اين است كه آن را طوري ابـداع كنـيم كـه حقيقـت عـين واقعيـت باشـد وايـن                         
 علوم رياضي برتري دروني و      ،اينربناب. مخصوص علم خاص نيست همه علوم بايد اين گونه باشند         

( بيين كنـيم     به شيوه هندسي و آماري ت       را  جمله فلسفه  از تا همه علوم و معارف بشري        ندارندذاتي  
  ).                                        16ـ15: همان 

 
 ي انسانعدم ثبات موضوع در علوم 

همـان طوركـه   .  است ي، عدم ثبات موضوع آنانسانيكي از داليل ترديد در اعتبار و ارزش علوم  
ر معـرض تغييـر و      ها نه مانند هم هستند و نـه حالـت ثـابتي دارنـد، بلكـه پيوسـته د                    انساندانيم    مي

هـاي او را      شود رفتار و ويژگي     اراده دارد و كارهاي او اختياري است نمي         از آنجا كه آدمي   . ندا  تحول
در حالي كه كشف روابط ثابت بـين پديـده هـا            . در قالب خاصي ريخت و به صورت قانون درآورد        

 ،انـسان مختلـف وجـود     شود به روابـط ثابـت ابعـاد            نمي انسانوظيفه علم است،اما با وجود اختيار       
حاكم اسـت و ايـن بـا آزادي            در قوانين علمي   11گذشته از اينكه جبر و ضرورت     . دسترسي پيدا كرد  

 هرگز به صورت مجموعـه      انسانما از     هاي علمي    يافته ها و داده    ،بنابراين. سازگاري ندارد   اراده آدمي 
كـه مخـصوص علـوم      ،  اي خـاص آن   البته علم در معنـ    . آيند  اي كه بتوان نام علم برآنها نهاد در نمي        

 .طبيعي و رياضي است
هـا    انـسان  بلكـه    ،ها بنيادي و گوهري نيست      انساندر پاسخ به اين ايرادها بايد گفت كه اختالف          

از سـوي ديگـر   . شـود  وجوه اشتراك زيادي دارند كه موجب درك زبان،هنر و فكر مشترك آنها مـي       
 پس علـوم  .است ت و پس از تجربه به دست آمدهاس ها ثابت نيستند، علمي انسانخود اين حكم كه 

.  تابع قـانون عليـت اسـت       انساناين نكته را نيز بايد اضافه كنيم كه اختيار          . دارندي ثبات نسبي    انسان

                                                 
 11. Determinism  



 بلكـه نـاتواني وناتمـام بـودن         ،تواند قانون ناپذيري رفتار او را توجيـه كنـد            نيز نمي  انسانپيچيدگي  
ي را از   انسان، موضوع علوم    انسانآزادي و پيچيدگي    . كند  مي رمعرفت او را به خودش ثابت و آشكا       

.  اهميـت دهـيم    انـسان  اينجاست كه بايد به نقش تاريخي        .كند   بلكه تنوع آن را زياد مي      ،برد  بين نمي 
ايـن تنـوع در     . هاي فراواني را بررسـي كـرد         وتمدن جوامع، بايد   انسانبراي پي بردن به علت رفتار       

 علـم بـودن بـه وحـدت مبـاني وروش            ؛ چنين اسـت   رد مثالً زمين شناسي   خو  علوم نيز به چشم مي    
 . بستگي دارد نه وحدت وثبات مصاديق

، در  اسـت ي وارد شده است، عامل بودن اصحاب اين علوم          انسانايراد ديگري كه به اعتبار علوم       
 چند پاسـخ    هر. كنند  اين ايراد را پوزيتيويست ها مطرح مي      . حالي كه مدرك بايد ناظر باشد نه عامل       

اين ايراد در بحث تمايز علوم گذشت، اما مناسب است به طور خالصه ياد آور شـويم كـه در گيـر                      
از . يانـسان افتـد و هـم درعلـوم          شدن شخص عالم در فرايند پژوهش هم در علوم طبيعي اتفاق مي           

علـوم  ي تنهـا نيـست، بلكـه در         انسان و احتمالي بودن نتايج، مخصوص علوم        اتقانسوي ديگر عدم    
ــ  105 : 1370،  سـروش ( هايزنبرگ هنوز به قـوت خـود بـاقي اسـت              طبيعي  نيزاصل عدم قطعيت    

  ). 240 : 1362،باربور؛92
 
 گيري نتيجه

تحقيقـاتي حـضور فعـال       و  هـاي علمـي     ي در تمام حوزه   انسانهمان طور كه گذشت حوزه علوم       
ها وقـوانين     هائي پيدا نكردن نظريه   ن ناديده گرفتن اين حضور به معناي شكل واقعي و        . وحياتي دارد 

ا تنظـيم و     ،رود  بـه شـمار مـي       هاي طبيعي، كار علمي     درك روابط ثابت ميان پديده    .است  علمي بـه    امـ
 بر  ،بنابراين.شود  ي مربوط مي  انسان اين روابط به شكل يك قانون كلي  به حوزه علوم             رساندنسامان  
هـايي در جهـت آشـكار كـردن ارزش            گـام الزم است كـه       هاي مختلف علمي    اندركاران حوزه   دست

، سياسـي واقتـصادي    واعتبار واقعي اين علوم بردارند تا از اين طريق سـاختارهاي فرهنگـي، علمـي         
 .تر به خود بگيرد واقعي شكل منطقي و

 هاي ايران ي در دانشگاهانسانبرخي راهكارها وپيشنهادها در جهت بهبود وضع علوم 
 :ي از نظر انسانلوم تجديد نظر اساسي در دروس ع. 1

انـدازه بـه گونـه اي        ، به اين معنا كه سر فصل درس ها از نظر كيفيت و            امحتو ـ مضمون و   الف
به عالوه درس ها بايـد متناسـب        . وگو در كالس فراهم شود      گفت انتخاب شوند كه فرصت بحث و     

 در دروس   مثالً درس مكالمه عربـي كـه معلـوم نيـست بـراي چـه هـدفي                . با رشته مورد نظر باشند    
براي اين رشته كه      وكالم عمومي   گرايش فلسفه وكالم رشته الهيات گنجانده شده، ونيز منطق عمومي         

به جاي ايـن دروس بايـد     . حاصل واضافي است   بي  واحد منطق تخصصي وكالم تخصصي دارد،      20



كه از  مانند اين درس ها      و  هاي جديد كالمي    بحث زبان تخصصي با نيروي كار آمد، فلسفه اخالق و        
 .ن شودنشيهاي روز هستند، جا نياز

 دانش پژوه  هاي كار آمد و ي با نظارت هيئتانسانهاي علوم  ـ انتخاب استادان درس ب
 . انجام شود

 . بودن منابع و سر فصل برخي درس ها مانند حكمت علمي تكراري و قديمي. 2
 .شدن پايان نامه براي دانشجويان دوره كارشناسي الزامي. 3

 .مدرسان كم تجربه دراين كارگاه ها هاي روش تدريس وشركت الزامي  كارگاهگزاريبر. 4
 نانبايد به ارزيابي اسـتاد    . هاي ارزيابي مدرسان اين علوم نيازمند دگرگوني اساسي است          شيوه. 5

هـاي تـدريس      از سوي ديگر بـه روش     . شود بهاي زيادي داده شود      كه از طرف دانشجويان انجام مي     
            . به صورت پايه تشويقيمثالً . هدانه مدرسان كارآمد بها داده شودو متع علمي
 منابع 
 .سروش :تهران. ترجمه بهاء الدين خرمشاهي. دين پژوهي. 1375.ميرچا  الياده،

 .مركز نشردانشگاهي: علم ودين، ترجمه بهاء الدين خرمشاهي، تهران .1362.باربور، ايان
 .انتشارات صراط:  تهران2رج صنع، چتف. 1370.عبد الكريم سروش،

 .دانشگاه تهران: روش شناخت علوم، ترجمه يحيي مهدوي، تهران. 1350.شاله، فيلسين
 .مركز نشر دانشگاهي: محمد كاردان، تهران هاي مربوط به علوم انساني، ترجمه علي ، نظريه1362.فروند، ژولين

 . قم4و3مجله نقد ونظر . 1378.ملكيان، مصطفي
 .خوارزمي: ترجمه احمد آرام، تهران. علم وتمدن در اسالم. 1359.سيننصر، ح

 
 



 
 

علوم آموزش بررسي نگرش دانشجويان نسبت به نظام 
  در ايرانانساني

 
 ∗هدايت كارگر شوركي

 چكيده
ي در بستر توسعه دانش جامعـه و نقـش          انساندر مورد اهميت و جايگاه علوم       

هاي دانشي و فرهنگي الزم بـراي توسـعه فراگيـر و              ن در ايجاد و گسترش زمينه     آ
از سـويي ديگـر     . ي فراواني فراهم شده اسـت     پايدار كشور مطالعات و مباني نظر     

هـاي    در گـرايش    ها بسط و توسعه روزافزون دانشكده ها و دانشجويان اين رشته         
مراه ه  مختلف و سطوح متعدد، عالوه بر تبعات مثبت و دلخواهي كه اميد است به             

داشته باشد، ممكن است به همان عوارض ناخواسته و نامطلوبي دچار گـردد كـه               
از ايـن   . هـاي نابجـا بـوده اسـت        ها و افـراط    نگير تمام كميت محوري   اغلب گريبا 

ي انـسان علـوم   آمـوزش   نظـام    دربـارة روست كه پيدايش موضوع آسيب شناسـي        
يابد و يافتن نقاط ضعف و كاستي در اين فرايند پيچيـده و حـساس                 ضرورت مي 

 .دهد  را به خود اختصاص ميقابل توجهياهميت و اولويت 

                                                 
 دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق بين الملل و كارشناس ارشد مديريت دولتي.  ∗
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و دانـشگاهي     توان برشمرد كه بـر كـاركرد نظـام رسـمي            يعوامل متعددي را م   
در اين ميان، پژوهش حاضـر بـه كـاوش در           . گذارد  ميي تأثير   انسانآموزش علوم   

پـردازد و از      هاي آموزش و عوامل محيطي مـي        هاي گزينش، روش    سه حوزه شيوه  
 نفـر از دانـشجويان      1613اي بـه حجـم        از نمونـه   الزمطريق گردآوري اطالعات    

اي سيزده سؤالي، فرضيه اصلي اعمـال         ي، به كمك پرسشنامه   انسانهاي علوم    رشته
پـس از جمـع   . آزمايـد  مـي ي را   انسانوجود كاستي و نقص در نظام آموزش علوم         

آوري داده ها و تحليل آنها به كمك فنـون آمـاري مناسـب و كارآمـد، فرضـيات                   
سطح اطمينـان  ييد شده و در مجموع فرضيه اصلي پژوهش نيز در        أفرعي تحقيق ت  

هـاي تحقيـق، پيـشنهادهايي        در پايان بـر مبنـاي يافتـه       . شود   درصد پذيرفته مي   95
 عرضه شـده   و پژوهشي    ، جامعه  دانشگاه ، سطح قبل از دانشگاه    چهاركاربردي در   

 .است
 .، ايرانيانسانآسيب شناسي، آموزش، دانشگاه، علوم : واژگان كليدي
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 مقدمه
 شـناخته شـده، آمـوزش را بايـد موتـور             محـور توسـعه    ،در عصري كه دانايي   

 به دليـل ماهيـت و رسـالت ويـژه اش و نيـز               علم و دانش  . نستامحرك توسعه د  
 جوامـع در ابعـاد مختلـف ايفـا          اجتمـاعي بخاطر نقـش حـساسي كـه در حيـات           

هـا و    نمايد؛ همواره مورد توجه و دقت دانشمندان، روشنفكران، رؤساي دولت           مي
هاي مختلف و متعـدد علـوم، خـرده           در ميان بخش   .افراد عادي جامعه بوده است    

. ستنترين و مؤثرترين شاخه ها دا       ي را شايد بتوان يكي از حياتي      انساننظام علوم   
كشورهاي در حال توسعه با تأثيرپذيري از موفقيت كشورهاي تازه صنعتي           امروزه  

شده در برنامه تعديل ساختاري و توسعه صنعتي خـود، بـه چگـونگي اسـتفاده از           
ي، انساندر اين ميان توجه عمده به نقش توسعه منابع          . اند  تجارب آنان راغب شده   

هاي مختلف آموزش بـه عنـوان نيـروي           گذاري روي مقاطع و گونه      خاصه سرمايه 
گـذاري بـه جهـت        محركه رشد، معطوف شده است؛ در نتيجه بـر لـزوم سـرمايه            

 )1385 ،ضايي هزاوهر (برآوردن نيازها و انتظارات آموزش عالي اقدام شده است
 حـوزه تـوان بـراي       رغم چنين سطح وسيعي از اهميـت و اولويـت كـه مـي              به

 ي قائل بود و در عمـل نيـز بـسياري ممالـك و جوامـع بـه آن ايمـان                     انسان علوم  
  متأسفانه در كشور مـا عـواملي چنـد بـه يـاري هـم شـتافته و در اتحـادي                  ،دارند

ــه در آن     ــد ك ــده بودن ــي ش ــاز محيط ــه س ــوم، زمين ــت و  ش ــواره از اهمي   هم
ــوم  ــرورت عل ــسان ض ــاير  ان ــع س ــه نف ــلي ب ــود عوام ــده ب ــي ش ــشم پوش  . چ

 در ايــن زمينــه، تحــول و دگرگــوني   امــروزه نيــز كــه اقبــال و التفــات عمــومي 
 اسـت؛ بـاز هـم نيـاز بـه تـشريح و تبيـين اهميـت و اولويـت                    داشته  ارزشمندي  

ــوم   ــه عل ــسانتوجــه ب ــي ان ــان احــساس م ــسئله . شــود ي همچن ــن م ــار اي  در كن
 كـرده  را فـراهم     هـايي   زمينـه ساير كاستي ها و دردهـاي مـزمن پيكـره آمـوزش،             

 هــاي  اســت كــه احــساس نيــاز بــه تحــولي بنيــادين در مبــاني، اصــول و روش 
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ي در ايران را در ذهن دلسوزان، هرچه بيشتر تشديد و تقويت            انسان آموزش علوم   
ي در ايـران بـه      انـسان  اينجاست كه موضوع آسيب شناسي آموزش علوم      . نمايد  مي

لحاظ فلسفه وجودي، توجيه پذير شـده و فراينـد شـناخت و رفـع معـضالت و                   
 .گردد هاي احتمالي اين بيمار، آغاز مي ناراحتي

 
 اهميت و كاركرد آموزش در توسعه

ي و طبيعي بـه عنـوان واقعيـات         انسانكسب معرفت از پديده ها و رويدادهاي        
 و از سـوي     .)1385 ،ايمـان (استانديشمندان   مورد مطالعه هدف بررسي عالمان و     

از ). 1385 ،اخـوي راد  (اي از برنامه توسعه اسـت        زير مجموعه   ديگر توسعه علمي  
ي، انـسان گـذاري در منـابع         معلوم شده است كه سـرمايه      منظر اقتصادي نيز امروزه   

 بعد از عرضه تحقيقات     دانشمندان .عامل اصلي در تبيين افزايش درآمد ملي است       
گـذاري در      كه سرمايه  اند  گرفتهوني در زمينه رابطه آموزش و توسعه، نتيجه         گوناگ

در اين ميان،   ) 1385 ،رضايي هزاوه  (تواند به رشد اقتصادي كمك كند       آموزش مي 
توانند دو پيش شـرط اساسـي توسـعه           اند كه مي    هاي آموزش عالي نشان داده      نظام

و كيفـي، نيـروي       طور كمي نخست اينكه آموزش عالي به      : صنعتي را محقق سازند   
دوم اينكـه   . ي كافي براي كار در سطوح مختلف اقتصادي فراهم آورده است          انسان

 وارداتـي را    فنـاوري انـد كـه       ها قادر بوده    مؤسسات پژوهشي تخصصي و دانشگاه    
 .)1385 ،رضايي هزاوه( گرفته، تطبيق داده و بهبود بخشند

 
 يانسانجايگاه ويژه علوم 

بـسيار گـسترده و وسـيعي را در بـر             هـاي علمـي     حـوزه ي  انـسان قلمرو علـوم    
بي ترديد دستاوردها و محـصوالت علـوم تجربـي، در           ). 1385 ،مرزوقي(گيرد  مي

گيـرد و در      ي قـرار مـي    انـسان نهايت به عنوان ابزار و وسـايل، در خـدمت علـوم             
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هاي گوناگون    ي است كه سكان دار ادارة جامعه در عرصه        انسانحقيقت، اين علوم    
از منظري ديگر نيـز     ) 1385 ،كالنتري(است....و  ي، سياسي، فرهنگي، نظامي   اقتصاد

ثابت شده كه مباني پيشرفت و ارتقاء هر كشوري در نظام آموزش عالي آن نهفتـه                
ي در شاكله اين نظام، داراي نقـش محـوري          انساناست و به اعتقاد بسياري، علوم       

 ارتقا بخشي به جايگـاه آن،       لذا همگان بر اين باورند كه تقويت اين علوم و         . است
نقش بسيار اساسـي در رشـد و نمـو و تعـالي نظـام آموزشـي كـشورها خواهـد                     

اما اين پرسش اساسي همواره مطـرح بـوده كـه آيـا             ) 1385 ،اخوان كاظمي (داشت
تواند امري فرافرهنگي و خارج       مي ـ وابسته است يا    اي فرهنگ  ي مقوله انسانعلوم  

 )1385 ،مرزوقي(هنگي نگريسته شود؟از مرزهاي مكاني، زماني و فر
 

 ي در ايرانانسانوضعيت آموزش علوم 
و   ي در مجـامع علمـي     انسانبا وجود اين جايگاه بي بديل، آنچه به عنوان علوم           

شـود، از حـل بـسياري از مـشكالت و             دانشگاهي كشور ما تعريف و عرضه مـي       
گـاه دانـش   شـود جاي  اين امر موجب مـي .  است معضالت فردي واجتماعي ناتوآن  

ي در جامعه ما، به عنوان كارشناسـان و متخصـصان كارآمـد             انسانآموختگان علوم   
تنزل يافته، زمينه كاريابي و اشتغال آنان محدود شـود و در نتيجـه اقبـال نخبگـان                  

 بانـك   1991در گـزارش سـال      ). 1385 ،كالنتـري (جوان به اين رشته كاهش يابد     
 صـرف    كـشور ايـران    اخـالص ملـي    درصد از درآمـد ن     9/3  آمده است كه   جهاني

هـاي     درصد درآمد سرانه، صـرف آمـوزش       10از سوي ديگر،    . آموزش شده است  
اگـر  . شـود   ها مـي     درصد صرف دانشگاه   88 درصد صرف دبيرستان و      18ابتدايي،  

بينـيم كـه ايـن        ها را با كشورهاي كمتر توسعه يافته مقايسه كنيم، مـي            اين شاخص 
 362 درصـد و دانـشگاه       52رصـد، دبيرسـتان      د 15ها در آمـوزش ابتـدايي         نسبت
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 برابـر درآمـد سـرانه       4درصد است؛ به عبارت ديگر در مقايسه بـا ايـران، تقريبـاً              
 .)1385 ،رضايي هزاوه (.شود صرف آموزش عالي مي

مـورد     ست كه از همان آغاز انقـالب اسـالمي        اهايي   توليد علم از جمله آرمان    
لـيكن بـه دليـل وجـود        . ام بـوده اسـت    ن نظـ  انديشمندان و همچنين مسئوال     توجه

هاي پيش آمده در طول ساليان گذشته كمتر توجـه           ها و ضرورت   معضالت، بحران 
لـيكن در خـالل دو سـال گذشـته و بـا تأكيـد مقـام معظـم رهبـري،                     .  بـود  شده

 يعنـي توليـد علـم توجـه مـضاعفي نـشان داده شـده                ،خوشبختانه به ايـن مقولـه     
ترين مشكالت جامعه ما بـي تـوجهي بـه            مهماما يكي از    ) 1385 ،شمشيري(است

اين مسئله سـبب عـدم انگيـزش الزم بـراي           . ي است انسانامر توليد علم در علوم      
ضـعف نظريـه    . فعاليت در زمينة توليد علم و در نتيجه ركود فكـري شـده اسـت              

   اسـت كـه برخـي از        ي داراي پيامـدها و عـوارض مهمـي        انـسان پردازي درعلوم   
 بيـان متغيرهـا، عـدم     مهار  عدم شناخت، پيش بيني و      : ند از ا  تترين آنها عبار    عمده

راهكارهاي مناسب براي حل مسائل جامعـه و اسـتفاده از راهكارهـاي ناكارآمـد               
 يكي از داليلي كـه      )1385،  ساماني و فوالد چنگ   ( هاي غير مربوط    مبتني بر نظريه  

فيت ي درايـران شـده اسـت تـورم بـيش از حـدظر             انـسان اعتباري علوم    باعث بي 
 موضـوع ).1380 هـا،   علـوم انـساني در دانـشگاه      (هـا اسـت      دانشجو دراين حوزه  

هاي توسعه    با آنكه سياست   كه    اين است  شده غفلت   از آن ي كه در كشور ما      ديگر
كنيم، اما نظـام آمـوزش عـالي مـا            ويژه در بخش صنعت را تعقيب مي        اقتصادي به 

ه تقويت منافع ملـي را      بيش از آنكه نيروي خدمتگزار در بخش صنعت و در نتيج          
ي همـت گمـارده و در نتيجـه         انـسان هـاي     پرورش دهد، به پرورش نيرو در رشته      

هـاي    توسعه صنعتي ما مخـدوش و نيروهـاي پـرورش يافتـه مـا بيكـار و حلقـه                  
 .)1385 ،رضايي هزاوه(يابد ما افزايش مي ناهمگون علمي
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 مـا   ي كـشور  ريزي درس    برنامه  كه رسد  به نظر مي  طبق تحقيقات صورت گرفته     
مقايسه با استانداردهاي پذيرفته شده جهـاني وضـعيت         ر   د ي،انساندر حوزه علوم    

 درسي به عنوان يـك   كشور ما ازنظر دانش برنامه    كه   طوري  بهنداشته باشد   مطلوبي  
ــي ــوزه علم ــت  ح ــعيف اس ــك ض ــدي(و آكادمي ــن )1385 ،مهرمحم ــوم اي و عم

هـر چنـد    ) 1385 ،طاليي(ست  اهاي سنتي استوار      هاي درسي بر شيوه     ريزي برنامه
هاي اخير تا حدودي      ي در سال  انسانهاي علوم     ريزي درسي و آموزشي رشته     برنامه

توان گفت يكـي از مـشكالت علـوم           همچنان مي اين  اند، با وجود      متحول گرديده 
 است كه بر چگونگي مديريت       ناي در كشور ما فقدان نقد و نگاه تاريخي بد         انسان

 دركـشورهاي   .)1385 ،خيرانـديش (گـذارد   ي مـستقيم مـي    و سازماندهي آن تـأثير    
اي واهتمـام توجـه      هاي بودجـه   كنند اولويت   جهان سوم ازجمله ايرآنكه تالش مي     

نظـام آمـوزش    و   ي كنند، مسير را به بيراهه رفته      انسانخود را معطوف به علوم غير     
كـه   شود ميي به جاي ايجاد فضايي درجهت توليد فكر به مكاني مبدل           انسانعلوم  

 .)1380 ها، علوم انساني در دانشگاه(. پردازد ها مي انديشه به مرور
رشد نامتوازن نوع و سـطح      هايي چون     توان گفت داليل و زمينه      در مجموع مي  

هاي غيرمرتبط با توسعه آموزش عالي، عدم تشخيص          ي، افزايش جنبه  انساننيروي  
دار و    ختاري جهـت  هاي مورد نظر در آموزش عالي، عدم وجود تعديل سا           اولويت

تصحيحي، عدم تخصيص درصد قابل توجهي از توليد ناخالص ملـي بـه تحقيـق               
 سبب شده است در چرخه آموزش عـالي كنـوني كـشور، عـالوه بـر كمبـود                   ...و

اي، متخصص و تأثيرگذار در رشد صنعتي كـشور، بـا تـراكم نيـروي       نيروي حرفه 
اي در حـال       آنجا كه جامعه   اي مواجه شويم و از      ي فاقد آموزش فني و حرفه     انسان

ي متوسـل   انـسان كنيم، نتوانيم به كارآمـدي و كـارايي نيروهـاي             گذار را تجربه مي   
 .گـر شـوند     ي ناكارآمـدتر از هميـشه جلـوه       انـسان شويم و نيروهاي حـوزه علـوم        

هرچند مدتي است كه جرياني نو در اين حوزه نيز برنامـه            ) 1385 ،رضايي هزاوه (
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وجـو   توان در قوانين توسعه كشور جست را مي هاي آن نهريزي و آغاز شده كه نشا   
دولـت   قانون برنامه چهارم توسعه كشور تصريح دارد         43ماده  عنوان نمونه     به. كرد

ترين   موظف است، نظر به اهميت نقش دانش و فناوري و مهارت، به عنوان اصلي             
 . آورد هـاي زيـر را بـه عمـل          عوامل ايجاد ارزش افزوده در اقتـصاد نـوين، اقـدام          

ي و  انـسان بازنگري در ساختار و نوسازي فرايندهاي تحقيقـات و آمـوزش علـوم              
اي شدن پـژوهش در       مطالعات اجتماعي و فرهنگ، به منظور توسعه كيفي و حرفه         

هـاي اجتمـاعي در سـطح         پـردازي در حـوزه      حوزه مذكور و ايجاد توانايي نظريـه      
هاي اجرايي كشور، طـي       هسازي در دستگا    جهاني و پاسخگويي به نيازهاي تصميم     

 .)1384 ،سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور(سال اول برنامه چهارم

. 
 يانسانهاي آموزش علوم  چالش

رغم اهميـت آمـوزش مناسـب علـوم          بهدهد    از سوي ديگر، مطالعات نشان مي     
ها و موانعي نيز فراروي تالشگران و برنامه ريزان اين نظـام   ي، همواره چالش  انسان
هاي نامناسب آموزش     از جمله اين مشكالت استفاده از شيوه      .  داشته و دارد   وجود
هاي قابل توجهي از متـون        بودن بخش   ضمن آنكه غير بومي   ) 1385 ،رشيدي(است

و دروس اين علوم و ناهماهنگي و گاه تضاد آنها با مباني و باورهـاي دينـي هـم                   
تـرين ايـن      توان مهـم    يطورخالصه م   به). 1385 ،كالنتري(ل توجه است    بعاملي قا 
 .)1385 ،غالمي(ها و موانع را به شرح زير طبقه بندي نمود  چالش

 
 موانع نگرشي: الف

 ي انسانوجود نگاه سطحي و عوامانه به توسعة علم در عرصة علوم ــ 
و شكوفايي علم در ايران بدون پـشتوانه يـك          پاگيري  تالش تاريخي جهت    ــ  
 .ي بوميانسانعلوم 
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 يانسانستيزي در علوم  گرايي و تجربه زمان تجربه مواجهة همــ 
ي در كشور و عدم باور دولتمردان       انسانضعف جدي جايگاه و ارزش علوم         ــ

 يانسانبه كارايي علوم 
 يانسانغلبة نگرش فلسفي، تاريخي و احساسي بر علوم ــ 
 ي و ساير علومانسانوجود انتظارات يكسان از علوم ــ 

 
 موانع فرهنگي: ب

فقدان تعامل، ارتباط و همگرايي فعال و مداوم و كار گروهي ميان اساتيد و               ــ
 محققان 

 در افق ملّي ضعف اعتماد به نفس و خودباوري علميــ 
ساالري در ارتبـاط بـا قلمـرو امـور            گرايي و شايسته    ضعف شديد تخصص  ــ  

 يانسانمرتبط با علوم 
 يانسانو وارداتي بودن علوم  غيربوميــ 
 شديد سنت نقد، تضارب آراء و پرسشگريفقر ــ 
 .ي برخالف ساير علومانسانبرخورد غيرمنطقي با خطاي پژوهشگران علوم ــ 

 
 شناختي موانع روش: ج 

 .يانسانمحور نبودن پژوهش در عرصه علوم   هلئمســ 
 يانسانشناسي توليد علم در علوم  روش  و ابهام سردرگمي  ــ

ي و بحـران    انـسان م مـدرن و علـوم       شناسـي علـو     گسـست تـاريخي روش    ــ  
 عقالنيت

 هاي عيني  ي و عدم توجه كافي به پديدهانسانكاربردي نشدن علوم ــ 
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بدبيني مطلق به پوزيتيويسم و عـدم اسـتفاده صـحيح از عنـصر تجربـه در                   ــ
 .يانسانعرصه علوم 

ويـژه در مقـاطع     هاي آموزشـي بـه      نابساماني و ضعف كيفيت متون و روش      ــ  
 عالي

 
 موانع ساختاري و مديريتي: د 

ضعف و ناهماهنگي ساختارها و قوانين و مقررات مربـوط بـه آمـوزش و               ــ  
 يانسانپژوهش در عرصة علوم 

پـروري و نوسـازي       ي در محقـق   انـسان ضعف جدي نظـام آمـوزش علـوم         ــ  
 ها و متون آموزشي روش
 ي،انسانوم فقدان ارتباط روشمند ميان متوليان امور و محققان در عرصة عل  ــ

وزارت آموزش و پرورش در تبيـين اهميـت     و هاي عمومي   كاري رسانه   كمــ  
 يانسانو كارآمدي علوم 

در مقاطع ابتدايي و    (محوري در نظام آموزشي كشور        مداري و حافظه    كميتــ  
 )عالي

ــ پژوهـشي در حـوزة علـوم           و كيفي مجالت تخصصي علمي      ضعف كمي ــ  
 يانسان

مـدت و يـا درازمـدت پـژوهش در عرصـة علـوم                 ميان فقدان برنامة جامع  ــ  
 .يانسان

 
 موانع اقتصادي :  ه

 ي در بودجة پژوهش كشورانساناندك علوم  سهم بسيارــ 
 يانسانبيماري فرايند عرضه و تقاضا در اقتصاد پژوهش علوم ــ 
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 بودجـة پژوهـشي در      .كـرد   فقدان ضوابط روشن درخصوص نحـوه هزينـه       ــ  
 يانسانعرصه علوم 

ويـژه اسـتعدادهاي      عدم رسيدگي به وضع معيـشتي و رفـاهي محققـان بـه             ــ
 يانساندرخشان در علوم 

 .يانسانكمبود فضاهاي فيزيكي استاندارد براي پژوهشگران علوم ــ 
 

 ها راهكارها و راه حل
اي راهكارهـاي    هـا، پـاره    منظور غلبه هرچه موفقيت آميزتر بـر ايـن چـالش           هب

آنهـا  تـرين     مهـم يـن مجـال     ااند كه در      بط، معرفي شده  اجرايي در مباني نظري مرت    
 :شوند مرور مي

 )1385 ،طاليي(اي  هاي بين رشته و گسترش آموزشــ ارائه 
ـــ  ــوم    ـ ــت عل ــاالري و تقوي ــسته س ــت شاي ــال سياس ــساناعم ــوان (يان اخ
 )1385 ،كاظمي
 )1385 ،ساماني و فوالد چنگ(انديشيدن،  تآموزش نحوة درســ 

ــاز و قابليــت تحمــل افكــار در زمينــة علــوم  برقــراري محــيط ف ــــ  كــري ب
 )1385 ،ساماني و فوالد چنگ(يانسان

 )1385 ،طاليي(هاي عملي دانش آموختگان بهبود تواناييــ 
سـاماني و   (هاي سازندة نظريه در مراكـز علمـي،           تاسيس انجمن ها و كانون    ــ  

 )1385 ،فوالد چنگ
ـــ  ــضعيف  هــاي اســالمي تحكــيم ارزشـ ــي و ت ــنحط  ارزشو انقالب هــاي م
 )1385 ،اخوان كاظمي(غربي،
، غالمـي ( يانـسان هاي علوم  تدوين برنامة جامع پژوهش در هريك از رشته ــ  
 1385( 
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 ،كالنتـري (ي مبتني بر اصول و موازين اسالمي        انسانتدوين و عرضه علوم     ــ  
1385( 

 )1385 ،ساماني و فوالد چنگ(تشكيل گروههاي فكري ــ 
 )1385 ،ساماني و فوالد چنگ(ابراز ايده،تشويق متخصصان به ــ 
هـاي مختلـف علـوم        تعيين استانداردهاي پژوهـشي و آموزشـي در رشـته         ــ  
 )1385 ،غالمي( يانسان

، غالمـي (يانـسان هاي منطقي بـراي انـواع تحقيقـات در علـوم              تعيين تعرفه ــ  
 1385( 

 ،رشـيدي (ي  انـسان هـاي آمـوزش علـوم         تغيير و بازنگري اساسي در روش     ــ  
1385( 

ي در بودجـــة پـــژوهش انـــسانتـــالش بـــراي رشـــد ســـهم علـــوم   ـــــ
 )1385 ،غالمي(كشور،
 )1385 ،طاليي(توجه بيشتر به كاربردي نمودن دروســ 
 )1385 ،اخوان كاظمي(حل مشكالت معيشتي اساتيدــ 

ـــ  ــروه    ـ ــطح گ ــا در س ــژوهش ه ــت از پ ــوم   حماي ــاي عل ــسانه ي در ان
 )1385 ،ساماني و فوالد چنگ(ها دانشگاه
سـاماني و   (ي  انـسان هاي تخصصي در زمينة مسائل علوم         حمايت از سمينار  ــ  

 )1385 ،فوالد چنگ
ساماني و فوالد   (يانسانسازماندهي فرايند توليد آراء و افكار در زمينة علوم          ــ  
 )1385 ،چنگ
ي و  انـسان و كيفـي نـشريات تخصـصي در علـوم             ساماندهي و توسعة كمي     ــ

المللي جهت برقراري تعـامالت       هاي بين    معتبر به زبان   ايجاد امكان انتشار مجالت   
 )1385 ،غالمي(المللي متقابل بين
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 يانـسان شناسايي سازوكارهاي تشويق و تكريم از محققان در عرصة علـوم  ــ  
 )1385 ، غالمي(

 ،شمـشيري ( مناسب و ايجاد آمـادگي بـراي تحـول         هاي  زمينهفراهم آوردن   ــ  
1385( 

ــا حمايــت اوليــة دولــت هــاي علمــي نو كيفــي انجمــ گــسترش كمــيــــ   ب
 )1385 ،غالمي(

 با نظام ارزشي و اعتقادي، آرمـان      ي  انسانكردن نظام آموزش علوم     متناسب  ــ  
 )1385 ،مهرمحمدي(.تناسب با نيازهاي حالمدر ابعاد مختلف و  هاي توسعه

هاي پژوهشي در عرصة علـوم        مطالعة ملّي جهت شناسايي نيازها و اولويت      ــ  
 )1385 ،الميغ(ي انسان

 )1385 ،شمشيري(ي انسانمفهوم پردازي توليد علم در عرصة علوم ــ 
گيري از پـژوهش در عرصـة          به بهره  يمكلف كردن سطوح مختلف مديريت    ــ  
 )1385 ،غالمي( يانسانعلوم 

 )1385، غالمي(يانسانمهندسي و نوسازي نظام آموزش و پژوهش علوم ــ 
 

 تعريف و بيان مسئله
ترين عامل بقاء، پويايي، پيـشرفت و انتقـال           در هر دانشي مهم   موضوع آموزش   
و دانـشگاهي   رسـمي  آيـد و بـه همـين ترتيـب نظـام آمـوزش            آن علم به شمار مي    

كاستي يا انحراف در ايـن      . گردد   محسوب مي  كار  اينترين روش براي       شده  شناخته
ه نظام، منجر به بروز خسارات و لطمـات گـاه غيرقابـل جبرانـي خواهـد شـد كـ                   

شودكه بدانيم ابزار     ها و خسارات صدچندان مي     ويژه، زماني اهميت اين شكست      به
.  اسـت   انـسان ي عامل ارزشـمندي همچـون       انسانهمانند علوم   قلمروي  آزمون در   
اي نقائص به ظاهر جزئي در سيـستم آمـوزش چنـين دانـشي، ممكـن                 وجود پاره 



 366...     نگرش دانشجويان نسبت بهبررسي

گز و با صرف هـيچ      است در طي زمان به چنان عواقب وحشتناكي بينجامد كه هر          
 متولد  اوضاعيمفهوم پاتولوژي آموزشي در چنين      . هزينه اي قابل بازگشت نباشد    

در آسـيب شناسـي آمـوزش       . نمايـد   شده و فرايند رشد حياتي خويش را آغاز مي        
 .كردتوان بررسي   همانند ساير موارد، سه حيطه كلي را مي يانسانعلوم 

ـ   انـسان ان علـوم    كه طـي آن دانـشجوي     : هاي گزينش   شيوه) الف عبـارتي   هي و ب
 .شوند  آينده انتخاب ميدانشمندان

كه از آن طريق دانشجويان منتخب، به فراگيري علوم         : هاي آموزش   روش) ب
 .شوند ي مشغول ميانسان
كه در تعامل با آن، دانش و مهارت آموخته شده، در عمل            : عوامل محيطي ) ج

 .شوند كار گرفته مي به
هـاي احتمـالي نظـام        طريـق در پـي كـشف آسـيب         اين پژوهش نيز به همين    

 .كند ي تالش ميانسانآموزش علوم 
 

 تحديد موضوع
تواند مضامين و      علم آسيب شناسي و شاخه آسيب شناسي آموزشي مي         هرچند
 در ايـن مجـال، نويـسندگان        ،شماري را تحت پوشش خود داشته باشد       مفاهيم بي 

 موشكافي و تحليـل عمقـي       ان را ب  ي در ايرا  انسان تا نظام آموزش علوم      خواهند  مي
 ،بنـابراين . هاي احتمـالي آن را شناسـايي و معرفـي نماينـد              و كاستي  بررسي كنند 

ي در ايـران محـدود      انسانموضوع پژوهش حاضر به آسيب شناسي آموزش علوم         
 .خواهد شد
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 سؤال تحقيق
 استدنبال يافتن پاسخي مطمئن و كامل به اين سؤال اصلي             پژوهش حاضر به  

 يـا   اسـت ي در ايران دچار كاسـتي و نقـص          انسانآموزش علوم      آيا نظام رسمي   كه
كوشد كه روشن سازد آموزش علـوم         عبارت ديگر اين مقاله بدان اميد مي       هخير؟ ب 
شـود و يـا در        آل برنامه ريزي و اجـرا مـي        ي در ايران به نحوي كامل و ايده       انسان

ترين اين نقائص     نين است مهم  برد؟ و اگر چ     هايي نيز رنج مي     درون خود از كاستي   
 ند؟ا كدام
 

 فرضيات پژوهش
اسـت، ايـن     تحقيق حاضر كه برخاسته از سـؤال اصـلي پـژوهش             مهمفرضيه  

 :است
 .استي در ايران دچار كاستي و نقص انساننظام آموزش علوم 

 انجام تحقيق حاضر و پس از انجام مطالعات مقدماتي، و نيـز بـر مبنـاي                 براي
لم آسيب شناسي آموزشي، فرضيات فرعي چندي نيز تنظـيم          هاي سه گانه ع     حوزه

 .گرديده و كاوش براي آزمون و سنجش صحت و سقم آنها آغاز گرديده است
هـاي گـزينش، دچـار        ي در ايـران از لحـاظ شـيوه        انساننظام آموزش علوم    . 1

 .استكاستي و نقص 
 هـاي آمـوزش، دچـار    ي در ايـران از لحـاظ روش     انـسان نظام آموزش علوم    . 2

 .استكاستي و نقص 
 محيطي، دچار كاستي و     اوضاعي در ايران از لحاظ      انساننظام آموزش علوم    . 3

 .استنقص 
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 روش تحقيق
هاي جمـع آوري    و بر مبناي اطالعات و دادهاستروش تحقيق حاضر ميداني  

 دربـاره شده از آزمودني ها و پس از تحليل آماري آنها نسبت بـه تـصميم گيـري                  
 .تي فرضيات پژوهش اقدام شده استدرستي يا نادرس

 
 جامعه و نمونه آماري

منظور افزايش ميزان اعتبار و ارزش نتايج پژوهش، سعي شده است تا حتـي               هب
االمكان اطالعات مورد نياز تحقيق از افرادي با آشنايي و تخـصص هرچـه بيـشتر      

علـوم  هاي    در زمينه مفاهيم مورد تحقيق، جمع آوري شود؛ ولذا دانشجويان رشته          
هـاي مختلـف ايـران،        ي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد از دانـشگاه         انسان
انـدازه    بر مبنـاي فرمـول تعيـين      . اند  عنوان جامعه آماري اين تحقيق انتخاب شده        به

 درصد  95نمونه از جوامع نامحدود براي تعيين ميانگين جامعه و با سطح اطمينان             
 نفر آزمودني مورد نياز بود كـه    1537تعداد   2 و انحراف معيار     1/0و دقت برآورد    

صـورت    پرسـشنامه در ميـان جامعـه آمـاري بـه     2000جهت اطمينان بيشتر تعداد     
 مورد پاسـخنامه صـحيح و       1613تصادفي ساده توزيع گرديد كه در نهايت تعداد         

هاي حاصل از اين آزمودني ها تجزيه و تحليل           قابل تحليل عودت داده شد و داده      
 .حاصل شدگيري  و نتيجهشد و از آن 

                                                                                                     
                                                            

  =1537                                          1رابطه شماره 
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 روش و ابزار گردآوري اطالعات
هاي موردنيـاز     در اين پژوهش از ابزار پرسشنامه جهت كسب و گردآوري داده          

و پژوهشي و     اين پرسشنامه شامل دو دسته سؤاالت عمومي      . استفاده گرديده است  
 .اند كرده كه  محققان با كمك اساتيد فن تهيه است سؤال 13در مجموع داراي 

 
 رسشنامهروايي و پايايي پ

 تعيين روايي و اعتبار مقياس پژوهش، از نظركارشناسي متخصصان در      منظور  به
تدوين و اصالح پرسشنامه بهره گرفته شد و جهت ارزيابي ميزان پايايي سـؤاالت              

 نفر استفاده گرديد كه پس از       50پژوهشي تحقيق، از يك نمونه مقدماتي به حجم         
 ميـزان آلفـاي كرونبـاخ       spssافزار آماري    نرم   ابجمع آوري داده ها و تحليل آنها        

تر از    بزرگ( محاسبه گرديد كه بعلت قرار گرفتن در دامنه پذيرش          /. 8635معادل  
 .ييد شدأپايايي سؤاالت ت ) 7/0

 
 توصيف آماري داده ها

هاي حاصل از پژوهش و نمـايش         در اين قسمت به عرضه شرح توصيفي داده       
 .گرافيك آنها خواهيم پرداخت

 
 :سؤاالت عمومي) الف
 بود كـه    شدهدر سؤال نخست نوع جنسيت آزمودني ها پرسش         : جنسيت )1

 .) 1نمودار شماره ( اند  نفر مذكر بوده915 نفر مؤنث و 698طبق نمودار، حدود 
 نفر در مقطع كارشناسـي و       1245از ميان پاسخ دهندگان     : مقطع تحصيلي  )2
اند    مشغول تحصيل بوده   يانسانهاي علوم      نفر در دوره كارشناسي ارشد رشته      368

 . )2نمودار شماره ( 
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: انـد   آزمودني ها از لحاظ تركيب سني در سه گروه طبقه بندي شـده            : سن )3
 سال كه به ترتيـب در هـر يـك از            26 سال و بيشتر از      26 تا   22 سال،   22كمتر از   
 .)  3نمودار شماره ( اند   نفر جاي گرفته119 و 406، 1088هاي سه گانه  اين گروه

از پاسخ دهنـدگان،    )  درصد 19( نفر   314هاي مأخوذه،     مطابق داده :الاشتغ )4
نمـودار  (هـستند كـار بـوده و يـا          در شغل مرتبط با رشته تحصيلي خود مشغول به        

 .)4شماره 
 
 :سؤاالت پژوهشي) ب

 گزينـه مـشخص شـده    7در اين قسمت بر اساس طيف ليكرت براي هرسؤال         
امتياز هر گزينه از صـفر      . ه است شدي  آزمودني ها ارزياب   است و از اين طريق نظر     

قابـل محاسـبه خواهـد      ) كامالً مثبت و مشابه آن       (6تا  ) كامالً منفي و مشابه آن    ( 
 .اينك به شرح تفصيلي هر يك از سؤاالت خواهيم پرداخت. بود

ي احـساس   انـسان هاي علـوم      در مجموع تا چه ميزان از تحصيل در رشته         )5
 كنيد؟ رضايت مي

ــي   ــامالً راض ــي    ك ــي راض ــي  كم ــي راض ــي  خنث ــي كم           ناراض
 كامالً ناراضي ناراضي

 .است قابل مشاهد   5نتايج حاصله در مورد اين سؤال در  نمودار شماره 
 تا چه ميزان به آن عالقه مند بوديد؟تحصيلي تان هنگام انتخاب رشته  )6

ـ  قهعال يب   كمي  خنثي باعالقه  كمي باعالقه  باعالقه  كامالً            عالقـه  يب
 عالقه يكامالً ب

 .است قابل مشاهد   6نتايج حاصله در مورد اين سؤال در  نمودار شماره 

 تا چه ميزان نسبت به ابعاد مختلـف آن          تحصيلي تان هنگام انتخاب رشته     )7
 آشنايي و شناخت داشتيد؟
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 مالً ناآشنا كا ناآشنا ناآشنا كمي  خنثي آشنا   كمي شنا آكامالً آشنا 
 .است قابل مشاهد   7نتايج حاصله در مورد اين سؤال در  نمودار شماره 

ي انـسان  علوم   هاي  اساتيد و كادر آموزشي رشته      ميزان تسلط و تبحر علمي     )8
 كنيد؟ ابي مييرا چگونه ارز
ــام ــسلط ك ــسلط  الً م ــي  م ــسلط  كم ــي م ــي  خنث ــسلط  كم           نام

 كامالً نامسلط نامسلط
  .شود ه مي مشاهد  8نتايج حاصله در مورد اين سؤال در  نمودار شماره 

به نظر شما، دروس و مطالب عرضه شده در دانشگاه تاچـه حـد مفيـد و      )9
 كاربردي هستند؟

كـامالً   رمفيـد    غي غيرمفيد   كمي   خنثي  مفيد  كمي مفيد   كامالً مفيد  
 غيرمفيد

 .است مشاهد   9دار شماره نتايج حاصله در مورد اين سؤال در  نمو
 چگونـه    هـا  امكانات آموزشي و كمك آموزشي دانشگاه را در اين رشـته           )10

 بينيد؟ مي
 نامناســب كمــي  خنثــي انــدكي مناســب    مناســب  كــامالً مناســب 

  كامالً مناسب مناسبنا
 .است قابل مشاهد   10نتايج حاصله در مورد اين سؤال در  نمودار شماره 

ي را چگونــه ارزيــابي انــسان علــوم آموختگــان دانــش مــاعيجايگــاه اجت )11
 نماييد؟ مي

         نامناســب  كمـي   خنثـي   انــدك مناسـب     مناسـب  كـامالً مناسـب   
 كامالً مناسب نامناسب

 .است قابل مشاهد 11نتايج حاصله در مورد اين سؤال در  نمودار شماره 
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 شغل تخصصي خـويش،   را در ها اين رشته آموختگان  دانشامكان جذب    )12
 بينيد؟ چگونه مي

         نامناســب كمــي  خنثــي انــدكي مناســب   مناســب كــامالً مناســب 
 كامالً مناسب نامناسب

 .است قابل مشاهد   12نتايج حاصله در مورد اين سؤال در  نمودار شماره 
  در دانشگاه، تا چه ميزان     يانساندانشجويان علوم   هاي    به نظر شما آموخته    )13

 بر موفقيت آنان در محيط حرفه اي مؤثر است؟
         غيرمــؤثر غيرمــؤثر  كمــي  خنثــي مـؤثر  مــي ك مــؤثر كـامالً مــؤثر  

 الً غيرمؤثركام
 .است قابل مشاهد   13نتايج حاصله در مورد اين سؤال در  نمودار شماره 

ول ذيـل   هاي حاصل از تحقيق را در جد        توان داده   طور كلي و در مجموع مي       به
 :خالصه نمود
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 هاي حاصل از تحقيق خالصه داده: 1جدول شماره 
شماره 
 سؤال

نوع 
 فرضيه

كامالً 
 مثبت

 مثبت
  كمي

 بتمث
 خنثي

  كمي
 منفي

 منفي
كامالً 
 منفي

 مجموع

 1613 239 21 95 621 74 381 182 گزينش 5
 1613 466 34 126 560 79 223 125 گزينش 6
 1613 577 57 98 474 93 218 96 گزينش 7
 1613 524 119 205 620 25 94 26 آموزش 8
 1613 441 140 196 592 41 165 38 آموزش 9
 1613 483 82 180 644 24 148 52 آموزش 10
 1613 124 168 181 618 87 191 244 محيط 11
 1613 83 451 128 493 64 285 109 محيط 12
 1613 65 382 155 592 48 202 169 محيط 13

 
  فرضيات تحقيقسنجش

 : مرحله اصلي بايد طي شوند4براي سنجش فرضيات پژوهش 
 
 هاي آماري تدوين فرض) 1

تـوان    از آنجا كه از طيف ليكرت براي آزمون فرضيه ها استفاده شده است؛ مي             
:                                    گونــه تنظــيم نمــود هــاي آمــاري بــراي هــر ســه فرضــيه فرعــي را ايــن  فــرض

۶:٠ ≤
Χ

μH  ۶:١ >
Χ

μH 
 
 

 محاسبه آماره آزمون) 2
دليل آنكه حجم نمونه       اما به  ،انحراف معيار جامعه در اين پژوهش نامعين است       

 داردقريـب نرمـال     تتـوان گفـت       ؛ بنابر قضيه حد مركزي مي     است 30تر از     بزرگ
 : فرمول آماره آزمون عبات است از و)1377 آذر و مؤمني(
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S Χ

−Χ
=Ζ

μ  2 رابطه شماره ٠

لذا براي هريك از فرضيات فرعي سه گانه، مقدار آماره آزمـون بـدين ترتيـب                
 :گردد محاسبه مي

٠۵.١)1 فرضيه شماره 
١.٢
۶٢.٨
=

−
=Z                    

١۶.٠)2فرضيه شماره 
٩.١
۶٣.۶
=

−
=Z    

۶١.١)3ه شماره فرضي
٨.١
۶٩.٨
=

−
=Z    

  
 تعيين مقدار بحراني) 3

؛ مقـدار   اسـت از آنجا كه تحقيق حاضر داراي آزمون يك دنباله سمت راسـت             
ــن   ــه اي ــداول مربوط ــتفاده از ج ــا اس ــي ب ــد   بحران ــتخراج خواه ــل اس ــه قاب گون

.۶۴.١٠۵:بود +== ΖΖα                      
 
 يريمقايسه و تصميم گ) 4

با مقايسه مقدار بحراني و آماره آزمون بدين صورت اقدام بـه تـصميم گيـري                
Hگيرد كه چنانچه آماره آزمون در ناحيه          انجام مي  H قرار گيرد فرض     ٠ تاييد ٠

Hشود و اگر اين آماره در ناحيه          مي . شـود   بل پذيرفته مـي    قرار گيرد فرض مقا    ١
 :گيرد گونه صورت مي در اين تحقيق تصميم گيري در مورد فرضيات فرعي اين

 
 :1فرضيه فرعي شماره 

 )05/1>64/1(تر از مقدار بحراني بـوده            با توجه به آنكه آماره آزمون كوچك      
Hو در ناحيه   رضـيه  تـوان ف   درصـد مـي   5 قرار گرفته است؛ در سـطح خطـاي          ٠
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توان گفت كه      درصد  مي   95پژوهش را پذيرفت و بدين ترتيب در سطح اطمينان          
هاي گـزينش، دچـار كاسـتي و          ي در ايران از لحاظ شيوه     انساننظام آموزش علوم    

 . استنقص
 

 :2فرضيه فرعي شماره 
 )16/0>64/1(تر از مقدار بحراني بـوده            با توجه به آنكه آماره آزمون كوچك      

Hو در ناحيه   تـوان فرضـيه     درصـد مـي   5 قرار گرفته است؛ در سـطح خطـاي          ٠
توان گفت كـه       درصد مي  95پژوهش را پذيرفت و بدين ترتيب در سطح اطمينان          

هاي آمـوزش، دچـار كاسـتي و     ي در ايران از لحاظ روش     انساننظام آموزش علوم    
 .استنقص 

 :3 فرضيه فرعي شماره 
 و  )61/1>64/1(تر از مقدار بحراني بوده          آزمون كوچك  با توجه به آنكه آماره    

Hدر ناحيه  تـوان فرضـيه       درصـد مـي    5 قرار گرفتـه اسـت؛ در سـطح خطـاي            ٠
 درصد ميتوان گفت نظام     95پژوهش را پذيرفت و بدين ترتيب در سطح اطمينان          

تي و نقـص    ي در ايران از لحاظ شـرايط محيطـي، دچـار كاسـ            انسانآموزش علوم   
 .است
 

 تر مهمسنجش فرضيه 
توان   ؛ مي اند  شدهدر مجموع، از آنجا كه تمام فرضيات سه گانه تحقيق پذيرش            

گيرد و لذا در سـطح اطمينـان    ييد قرار ميأپژوهش نيز تتر  مهمپذيرفت كه فرضيه   
ي در ايران، دچار كاسـتي      انساننظام آموزش علوم     :توان ادعا كرد كه      درصد مي  95

 .ستاو نقص 
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 گيري و نتايج جانبي نتيجه
 رسـيد كـه نظـام       نتيجـه توان به ايـن       هاي حاصل از تحقيق مي      با توجه به داده   

هـاي    هـاي گـزينش، روش      ي در ايران از سه جنبه شـيوه       انسانآموزش علوم     رسمي
 است كه از     ناآموزش و نيز عوامل محيطي با مشكالت و معضالتي دست به گريب           

توان ضـمن     لذا مي . استه نيازمند رسيدگي و توجه ويژه       ديد دانشجويان اين رشت   
آگاهي از اين كاستي ها و نقائص، تمهيدات الزم جهـت اسـتفاده هرچـه بهتـر و                  

هاي حاضر در زمينه آموزش هر چه بهتـر ايـن      بيشتر از امكانات موجود و توانايي     
نبي و  عالوه بر اين نتيجه اصلي؛ تعـدادي نتـايج جـا          . دانش كليدي را فراهم نمود    

 .فرعي نيز بدين شرح قابل استخراج خواهد بود
دهـد كـه      در ميان سه حوزه مورد بررسي در اين پژوهش، نتايج آماري نشان مي            ـ  

هاي علـوم     هاي آموزش بيشترين كاستي و نقص را از ديد دانشجويان رشته            روش
 و حوزه   استهمچنين كمترين ميزان كاستي مربوط به حوزه محيطي         . داردي  انسان
كـه اگـر     طـوري   بـه . هاي گزينش در موقعيتي ميانه در ايـن طيـف قـرار دارد              شيوه

هاي سه گانه را به اصـالح مـشخص نمـاييم؛ چنـين               خواسته باشيم اولويت حوزه   
 :الگويي قابل تصور خواهد بود

 عوامل محيطي) 3هاي گزينش     شيوه) 2هاي آموزش   روش) 1
 گرفـت كـه نگرانـي در مـورد عوامـل            تـوان نتيجـه     هاي آماري مي    بر طبق يافته  ـ  

ي، بيـشتر ازسـوي     انـسان محبطي از قبيل آينده شغلي و جايگـاه اجتمـاعي علـوم             
شود كه مدتي در شغل مربوط بـه رشـته تحـصيلي خـود بـه كـار           كساني ابراز مي  
 .اند اشتغال داشته
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 پيشنهادها
ـ               نتايج فوق و بر اساس يافته      در جهت  ر هاي حاصـل از ايـن پـژوهش و نيـز ب

توان راهكارها و پيشنهادهاي چندي را نيـز بـدين    مي مبناي ساير نظريات موجود، 
 :ترتيب مطرح نمود

 
 پيشنهادها در سطح قبل از دانشگاه) الف

عنـوان متوليـان      والن نظـام آمـوزش و پـرورش، بـه         ئدر وهله نخست به مس    . 1
 نتـايج ايـن     شود كه بر مبناي     ترين ساختار آموزشي قبل از دانشگاه، توصيه مي         مهم

هـاي مناسـب      پژوهش، نسبت به برنامه ريـزي وتـالش  در جهـت ايجـاد زمينـه               
تـر نوجوانـان و جوانـان داوطلـب تحـصيل در              آشنا ساختن هرچه كامل    منظور  به

هـاي علـوم      هـا و محـسنات عمـده رشـته         ها، دشواري  ، ويژگي ها  زمينهدانشگاه به   
نقـش مـديران و مربيـان       . اينـد اقدام نم ) و به همين ترتيب ساير رشته ها      (ي  انسان

 .ها را در اين مرحله نبايد كم اهميت شمرد دبيرستان
هـاي آگاهانـه و دلـسوزانه خـانواده هـا نيـز در جهـت           حمايت و راهنمايي  . 2

گسترش دامنه آگاهيهاي نوجوانان در زمينه انتخاب رشـته تحـصيلي متناسـب بـا               
البته بديهي  . رسد  نظر مي  هم ب الز بسيار مفيد و    هاي فردي و فرهنگي، اقدامي      ويژگي

 از جملـه    ؛است كه اجراي چنين پيشنهادي منوط به ايجاد مقدماتي ضروري است          
هايي براي آموزش والدين و خانواده ها پياده شوند تـا در مرحلـه           آنكه ابتدا برنامه  

بعد آنها بتوانند آگاهانه فرزنـدان خـود را بـه رشـته مناسـب راهنمـايي و توجيـه            
 .نمايند
مجـرب و دلـسوز جهـت         ايجاد مراكز مشاوره فعال و پويا بـا كـادر علمـي           . 3

هاي متناسب، در جهـت       شناسايي استعدادهاي بالقوه دانش آموزان و معرفي رشته       
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 توانـد اقـدامي     تسريع و تسهيل فرايند بهينه انتخاب رشته و مĤالً شغل آينـده، مـي             
 . شايسته و ارزشمند در اين زمينه قلمداد گردد 

توجه به اهميت كليدي شناخت و آگاهي قبل از انتخاب رشته تحصيلي،            با  . 4
هـا   ها در ابالغ و انتقال پيام      و همچنين با عنايت به نقش تأثيرگذار و فراگير رسانه         

رسد كه بايد تالش بيـشتري در جهـت اسـتفاده از              هاي مفيد، به نظر مي      انديشه   و
هـاي     اجراي برنامه هـا و دوره      طراحي و . اين ابزار قدرتمند و مؤثر صورت پذيرد      

ي از طريـق    انسانهاي تحصيلي علوم      آموزشي در جهت معرفي ابعاد مختلف رشته      
 روزنامه ها و حتـي      ،هاي متنوع موجود همانند صدا و سيما، كتاب، مجالت          رسانه

 .اينترنت مصداقي از اين اقدامات خواهد بود
هنگام انتخـاب رشـته     شود    همچنين در نهايت به خود داوطلبين توصيه مي       . 5

تحصيلي خويش با عنايت به اهميت حياتي اين گزينش و تأثيرات عميقي كـه در               
طي زمان بر روند زندگي فرد خواهد گذاشت؛ از هيچ كوشش و دقتي در جهـت                

هـاي تحـصيلي و نيـز تطـابق آن بـا              هـاي مختلـف رشـته       كشف و شناسايي جنبه   
انتخابي آگاهانـه و    . زندروحيات فردي و خصوصيات فرهنگي خويش غفلت نور       

هـا و     از روي شناخت و عالقه در اين مرحله موجب خواهـد شـد كـه از ناكـامي                 
 .هاي احتمالي در آينده جلوگيري شود سرخوردگي

عـالوه بـه دليـل لطمـات و خـسارات جبـران ناپـذيري كـه احتمـاالً از                      به. 6
بـه سـازمان    تـوان      در محيط كار ناشي خواهد شد؛ مي       آموختگان  دانشانگيزگي    بي

هاي انتخـابي    ليت برگزاري آزمون  ئوسنجش آموزش كشور كه در حال حاضر مس       
در مقاطع مختلف را برعهده دارد پيشنهاد كـرد كـه تنهـا بـه گـزينش كـساني در                    

ي اقدام كند كه عالقه آنان به اين رشته و حرفه محـرز شـده               انسانهاي علوم     رشته
شـايد  ) مثالً حداكثر اولويت بيـستم    (تعيين سقف اولويتي در انتخاب رشته       . باشد

هاي دو مرحلـه اي بـراي        همچنين برگزاري آزمون  . روش مفيدي در اين راه باشد     
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هـاي آموزشـي      هاي تخصصي از سوي گـروه        انجام مصاحبه  منظور  به  ها اين رشته 
 .دانشگاه ها راه حل مفيدي خواهد بود

 
 پيشنهادها در سطح دانشگاه) ب

ترين كاستي ها درحوزه      ي عمده انساندانشجويان علوم   از آنجا كه از ديدگاه      . 1
خورد؛ ضرورت بازنگري در ابعـاد مختلـف ايـن            هاي آموزشي به چشم مي      روش

اين كـار در سـطوح مختلـف از دسـت پرتـوان             . رسد   بديهي به نظر مي    ساز وكار 
ها، دانشگاه ها و وزارت علـوم، تحقيقـات و           هاي آموزشي، دانشكده    مديران گروه 

 .قابل اجرا خواهد بودفناوري 
وردن امكانات آموزشي و كمك آموزشي بيـشتر از قبيـل كتابخانـه،            آفراهم  . 2

تواند برخي از نقـاط ضـعف سيـستم           سايت كامپيوتر و اينترنت و موارد مشابه مي       
هـاي نـوين       فنـاوري  داشـتن ي را پوشش دهد كـه در ايـن راه           انسانآموزش علوم   

 .آموزشي ايده آل خواهد بود
اندوختـه تجربـه كـادر آموزشـي دانـشگاه هـا از ديگـر             و  يت بنيه علمي  تقو. 3

هـا ي آموزشـي و       شـود كـه از طريـق برگـزاري دوره           اقدامات الزم احساس مـي    
در اين راه بسترسازي الزم جهت رشـد        . رسد  هاي بازآموزي ميسر بنظر مي      كارگاه
هيـزات مـورد    هاي مختلف مانند تهيه ابزارهـا و تج         اساتيد و مربيان به روش      علمي

 .نمايد نياز براي تحقيق، پژوهش و مطالعه ضروري مي
گـسترده و     شود در اقـدامي     انقالب فرهنگي نيز پيشنهاد مي    عالي   به شوراي    .4

ها و مطالب عرضه     كارشناسانه و ضمن نظرخواهي از اساتيد فن، پيرامون سرفصل        
وس ناكارآمـد    تا در  بكندي كاوشي عمقي    انسانهاي دانشگاهي علوم      شده در دوره  

نـشين  تـر جا  و غير مفيد از فهرست درسي حذف شده و مطالب جديد و كاربردي  
 .آنها گردد
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  پيشنهادها در سطح جامعه)ج
ي در جامعه اسالمي، توصـيه  انسان ارتقاي ارزش اجتماعي حرفه علوم      براي. 1
شود به انحاء مختلف و از طرق گوناگون نـسبت بـه تحـسين و تكـريم شـأن                     مي

 اين اقدام    طبيعتاً. و مؤثر، اقدام شود     اي علمي  ، البته به گونه   يانسانعلوم  متخصصان  
ــامي   ــري تم ــاري و همفك ــه همك ــاز ب ــه دارد و   ني ــط در جامع ــاي ذي رب نهاده

هاي آن    و همه گير نياز است تا با تالشي ريشه دار و بلندمدت، زمينه              عمومي  عزمي
 .فراهم گردد

شود تـا     ه مدريت كشور نيز توصيه مي     به مديران نظام و تصميم سازان حوز      . 2
در نگرش، گفتار و رفتار خويش در سطوح و مراحل مختلف، عنايت ويژه اي بـه   

هـاي كـاري در        مبذول دارند تا انگيـزه     يانسانو متخصصان علوم    آموختگان    دانش
 .آنان تقويت گردد

 محيطـي عبـارت اسـت از        وضـعيت يكي ديگر از نكات كليدي در بحـث         . 3
هـاي علـوم       رشـته  آموختگـان   دانشهاي شغلي مناسب براي      ن فرصت فراهم آورد 

كليـه  . ي به گونه اي كه اين دغدغه بزرگ ذهني از خـاطر آنهـا زدوده گـردد                انسان
 بايــد در ،تواننـد كمــك رسـان باشـند    الني كـه بـه نحــوي در ايـن راه مـي    ئومـس 

ز هماهنگ و يكپارچه ـكه شايد در قالب يك كميته تخصصي و مـشترك ا   اقدامي
كـار،  وزارت  ربـط ماننـد وزارت علـوم،         هاي ذي   والن وزراتخانه ها و دستگاه    ئمس

ـ بتواند نمود پيـدا كنـد  ... سازمان مديريت و برنامه ريزي و  عـزم خـود را بـراي     
 .اشتغال زايي و كارآفريني در اين حيطه جزم سازند

 
 پيشنهادهاي پژوهشي) د
يي سـاير متغيرهـاي قابـل    يگيري و بررسي نتايج ايـن تحقيـق در جهـت شناسـا            پ

، ديگـر هـاي     بررسي در حوزه آسيب شناسي آموزشي و نيز بسط آن به ساير رشته            
 .گردد به پژوهشگران و محققان ارجمند توصيه مي
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هاي پژوهش حاضـر بـه سـاير اقـشار مـرتبط بـا حرفـه و                   تعميم آزمودني . 1
لي از فايـده     حرفه اي نيـز خـا      متخصصاني از قبيل اساتيد و      انسانهاي علوم     رشته

 .نخواهد بود كه غناي چنين تحقيقاتي را قطعاً افزايش خواهد داد
ي و نقاط قـوت و      انسانشناسايي فاكتورهاي تقويتي در زمينه آموزش علوم        . 2

هاي موجود در اين حيطه نيز كه بعد ديگر قضيه و آن روي سكه را شكل                 فرصت
 .رسد نظر مي هدهد از ضروريات پژوهشي اين عرصه ب مي

هـاي تحـصيلي      چنيني در سـطح كليـه رشـته        تعميم و تسري مطالعاتي اين    . 3
بسيار مفيد و كارگشا خواهد بود تا با وسـعت ديـد و بلنـدنظري بيـشتري بتـوان                   

نظر به گـستردگي    . دكرهاي ناشناخته در اين حيطه را اكتشاف و بهره برداري            افق
دها و بنيادهاي فرهنگـي و      دريغ نها   ههاي ب  گونه مطالعات، حمايت    و فراگيري اين  

 .دانشگاهي در اين زمينه الزم خواهد آمد
انديشمندان پرتـوان، ايرانـي هرچـه         به اميد آنكه بتوانيم با تربيت متخصصان و       

 .سربلندتر و آزادتر بسازيم
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 بخش سوم 
 مناسبات علوم انساني با ساير علوم

 
 
 



 
 
 

 دهنده و فضاي رشد علوم مهندسي جهت: علوم انساني
 

  ∗زاده دكتر محمد نقي
 چكيده

در اكثريت قريب به اتّفاق مراجع و منابعي كه به تـاريخ و پيـشرفت و توسـعة علـوم طبيعـي و                       
اند، موضوع تحوالت فكري و       ندسي پرداخته هاي مه   تجربي و مهندسي و همچنين علوم پايه و رشته        

در ميان آنها به وقوع پيوسته و تأثير اين تحوالت فكري             فلسفي جوامعي كه توسعه و پيشرفت علمي      
نمونة بارز آن را در مطالعـة       . داردو فلسفي بر دانشمندان و آراء و آثارشان، جايگاهي در خور توجه             

حتّـي در   . تـوان مـشاهده كـرد       وران مدرن غرب به وضوح مي     و د   دوران يونان باستان، دورة اسالمي    
ي مطـرح  انـسان هـا ابتـدا در قلمـرو فلـسفه و علـوم       ابداعات و سـبك  از  دوران معاصر نيز، بسياري     

ايـن  . يابند شوند، و پس از مدتي در علوم و هنرها و معماري و شهرسازي و ساير علوم رواج مي        مي
گيري علوم مهندسي، به     به ويژه تأثير مباني معنوي آنها در شكل       ي و   انسانمقاله با مطرح كردن علوم      

 .ي خواهد پرداختانسانناپذير علوم مهندسي و علوم  اتّحاد غيرقابل ترديد و انفكاك
 بينـي   جهانها بيانگر آن هستند كه هر عالم و محقّقي قبل از هر چيز متأثّر از                 تجربيات و پژوهش  

 و بـه  بينـي  جهانتواند مستقلّ از  شود، علم نمي بعضاً گفته ميدر واقع، به عكس آنچه    . استخويش  
مقالة حاضر، در پـي شناسـايي ارتبـاط         .  مطرح باشد  انسانعبارتي بدون توجه به معنويت مورد نظر        

هاي معنوي آن با علـوم مهندسـي و مقايـسه اجمـالي آن در گذشـته و حـال                       و جنبه  بيني  جهانبين  
و  ي و مباني فكري جوامع بر موضـوع آمـوزش در دورة اسـالمي     انسانم  تأثير علو دربارة  . خواهد بود 

 .دشهمچنين دوران مدرن نيز بحث خواهد 
 .بيني، فرهنگ، آموزش علوم انساني، علوم مهندسي، جهان: واژگان كليدي

 

                                                 
 دانشكده هنر و معماري واحد علوم و تحقيقات عضو هيئت علمي.   ∗

 
 



 درآمد
  با ظاهري فريبنده و با داعية جهانشمولي و فراملّي، ظاهراً هويت فرهنگي»علم براي علم«شعار 

نمايد،  بيني و ايدئولوژي و معنويت قلمداد مي خاصي براي علم قائل نيست و آن را فارغ از جهان
اما شكّي وجود ندارد كه همة علوم بار ارزشي و فلسفي و اخالقي و رفتاري خاصي دارند كه به 

مع مقلّد و  بلية واقعي در جواعالوه به. اي آنها را ترويج خواهند نمود محض رسوخ در هر جامعه
هويتي در مقابل  كننده، به صورت احساس حقارت و از خود بيگانگي و بي واردكننده و استفاده

 .كند صاحبان علم جديد بروز مي
هـا    معناي واژه . ها معنا و مفهوم خاصي دارند       بيني و فرهنگ آن، واژه      اي بنا به جهان      هر جامعه  در

عـالوه بـر آن، در اثـر        . يابنـد   مـي ) تكامل يا انحطاط  (غيير  به مرور ايام و با تغييرات فكر و فرهنگ ت         
هاي آثار نيز دگرگوني و تحـول معـاني    تماس با ساير فرهنگها و مكاتب و همچنين از طريق ترجمه     

 و زمـاني ديگـر   استاين دگرگوني و تحول، گاهي به سمت كمال        . پذيرد  ها انجام مي    و مفاهيم واژه  
نگ جامعه و به سمت انحطاط و يا تـرويج فرهنـگ بيگانـه سـير          بيني و فره    در جهت مخالف جهان   

شناسي و مبـادالت فرهنگـي       بدون دخول در موضوعات مختلف مرتبط كه به مباحث زبان         . نمايد  مي
. است يكي از اين واژگان      »علم«شود كه واژة      و هويتي منجر خواهند شد، تنها به اين نكته اشاره مي          

اسـت كـه مـشتقّات مختلـف آن كـاربردي      ) و قرآني(اي عربي  واژهو ايراني علم  در فرهنگ اسالمي 
هـاي فارسـي آن از    متـرادف . انـد  هاي تمدن مـسلمين داشـته   و ويژگي وسيع در معرّفي تفكّر اسالمي 

 . اند  نيز، هيچ مشكلي در جهت عدم درك صحيح آن به وجود نياورده»آگاهي« و »دانش«جمله 
 الهي و غيرمادي و به اين ترتيـب بـار ارزشـي و متـافيزيكي                 در قرآن كريم، پشتوانة    »علم«كلمه  

نمايد كـه بـه       اي الهي معرّفي مي     ه خود قرآن كريم آن را به عنوان عطيه        ك  چنان) 1377گلشني،  (دارد  
 قاال  وَ لَقَد آتَينا داود و سلَيمانَ علْماً و       «: فرمايد  رسد، و مي    اي كه مقرّر باشد مي      اندازه  هر كس و به هر    

و همانا به داود و سليمان مقام دانش عطا كرديم          : الْحمد هللاِ الَّذي فَضَّلْنا علي كَثيرٍ منْ عباده الْمؤْمنين        
گفتند ستايش و سپاس مر خدايي را كه ما را بر بـسياري از بنـدگان بـا ايمـانش                    ) به شكرانة آن  (كه  

در واقع همين اصل است كـه از زبـان بـسياري            ). 15 ، آيه نملسوره   (»فضيلت و برتري عطا فرمود    
: گويـد  مـي كـه انيـشتين    چنـان . شـود  دانشمندان به نام علم شهودي و يا اشراق در علـم مطـرح مـي    

ترين وظيفة دانشمند فيزيك، اكتشاف كلّيترين قوانين اساسـي اسـت كـه بـه صـورتي منطقـي             عالي«
افتن به چنين قوانين اساسي، راه منطقـي  ولي براي دست ي   . توان با آنها تصويري از جهان ساخت        مي

شـود    تنها راه موجود، راه اشراق و علم حضوري است و آن از اين احساس نتيجه مـي                . وجود ندارد 
انيـشتين،   (»سـازد   تـر مـي     وجود دارد كه تجربه، اين نظـم را محـسوس           كه در ماوراي ظواهر، نظمي    

ينكه براي دريافت و دسترسي به علم مدد         يكي ا  :در اين زمينه دو مطلب قابل ذكر است       ). 55:1354



كند، و ديگر اينكه حاصل علم مطلوب نيز بايد به شناخت خالق هـستي                اي ايفا مي    الهي نقش ارزنده  
ــد ــصومين . بينجامـ ــالم معـ ــد  عكـ ــاره دارنـ ــم اشـ ــن مهـ ــه ايـ ــوي .  بـ ــديث نبـ ــه حـ  ازجملـ

 »         بِهِما الْغَي رِكدينان، يع قَلْبِهل ال وا دبنْ عما م             و ري ما هـيل قَلْبِه راً، فَتَحخَي دبعاهللا تَعالي ب ب فَاذا اَراد
اي نيست مگر اينكه در دل او دو ديده وجود دارد كه به وسيلة آنها امـور                   هيچ بنده : غائب عنْ بصرِه  

چه را كه از    كند تا آن    كند و خداوند متعال هرگاه بخواهد ديدگان دل او را باز مي             غيبيه را مشاهده مي   
 نيز به نتيجة علـم بـه عنـوان      عاميرالمؤمنين). 26 :1361غزالي،   ( است عيان ببيند    ناهاي وي نه   چشم

، 1374،  ع امـام علـي    (»ثمرة علم عبـادت اسـت     : ثّمرَه الْعلْم اْلعباده  “«:فرمايد  عبادت اشاره نموده و مي    
 1.يدفرما كه ميوة علم را معرفت خدا معرّفي مي همچنان) 1003ص

 در »علـم «در حالي است كه لفظ . ملگي اينها بر دانش و آگاهي و علم به طور عام اشاره دارند    ج
از آنجايي كـه تحديـد علـم بـه موضـوعاتي            . است اي خاص از آن     دنياي معاصر، غالباً مترادف شعبه    
مناسـبت نيـست تـا بـه ريـشه و             آوردي از مغرب زمين اسـت، بـي         خاص و ترويج آن در جهان، ره      

دانند،    را معادل لفظ علم مي     scienceدر دورة جديد واژة     «.اي كوتاه به عمل آيد      بندي آن اشاره   تقسيم
كنـد و از سـويي بـا مـسألة عقـل نيـز مـرتبط                  پس، در اينجا علم معناي خاص و محدودي پيدا مي         

. گرفته اسـت    قرار مي  sapientia بوده كه در مقابل      scientia لفظ   scienceريشه التين واژة    . شود  مي
 كـه علـم حكمـت اسـت و          sapientia: كردنـد   فالسفة قرون وسطي علم را به دو بخش تقسيم مـي          

كـه    سن تومانس، يكي از فالسفه مدرسي، هنگامي      . يئ كه علم طبيعت است و جز      scientiaمطلق، و   
بـه نظـر وي     . نمـود   پرداخت، اين دو مرتبة علـم را بـا دو مرتبـة عقـل قيـاس مـي                   به بحث علم مي   

sapientia         يا علم حكمت با عقل كلّي يا intellectus   و scientia           يا علم طبيعت با عقـل جزيـي يـا 
ratio12 :1373اعواني،  (». ارتباط دارد.( 

شود كـه گوييـا       نيز طوري معرّفي مي   ) به عنوان اساس دنياي مدرن    (گرايي   توجه به عقل و عقل    
بايد توجه داشت كه اين عقلِ مـورد اسـتناد، عقـل            . دان  اي از عقل و توجه به عقل نبرده         ديگران بهره 

با مروري اجمالي   . جزيي يا استدالل مادي است، كه ارتباطي با ماوراءالطّبيعه براي آن متصور نيست            
شود كه فرهنگها و مكاتـب مختلـف از عقـل مقـصود               يابي معناي عقل مشخّص مي      بر منابع و ريشه   

 پرسيد عقل چيست؟ فرمود چيزي كه بـه وسـيلة           عز امام ششم  براي نمونه، شخصي ا   . متفاوتي دارند 
در حـالي كـه عقـلِ       ) 11 :1348،  1كليني الرازي، ج     (»آن خدا پرستش شود و بهشت به دست آيد؟        

مورد نظر مدرنيسم اصوالً اعتقادي به متافيزيك نداشته و براي آن در حيـات دنيـوي انـسان نقـشي                    
شـود و در      دهدكه بـه عربـي عقـل ناميـده مـي             مهم قرار مي   قران مبنا را بر يك مفهوم     «. قائل نيست 

ايـن  . انـد  ترجمـه كـرده  » ”Raison” ,“Reason” ,“Ver numft"هاي اروپايي معموالً آن را بـه   زبان
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كلمه عقل در عربي از ريشه وصل كـردن         . كلمات و مفاهيم معادل صحيحي براي كلمه عقل نيستند        
 Religareيعنـي   ) مذهب (Religionوراً به ياد ريشه التيني      آيد، چيزي كه انسان را ف       و گره زدن مي   

 است، بعني اتّصال به حقيقت، چيزي كه انسان را          »وصل كردن «اندازد و در زبان التيني به معناي          مي
 و عقـل بـه      ”Ratioاز ابتدا بين عقل به عنـوان          تفكّر اسالمي . زند  كند و گره مي     به حقيقت وصل مي   

تعبيري كه توماس آلوئيني در نظر داشت و نه به معنـاي جديـد آن، تفـاوت                  به   intellectus«معناي  
عالوه بر آن عقل دنياي مدرن در يك مقياس بـسيار كوچـك انـساني               ). 78 :1372نصر،   (»قائل بود 

مـذهب اصـالت عقـل،      «انـد     گفتـه   محدود است، چنانچه در مقايسة مبناي هنر مدرن و هنر اسـالمي           
و هنر عهد رنـسانس بـا تفـسير    . نيست  مقياس آدمي ] آن هم : [اسچيزي جز حصر هوش به يك مقي      

گرايـي تـا شـور و هـواي           از عقل .  و ذهناً آدمسان معماري، دقيقاً بيانگر همين معني است         »انداموار  «
امـا  . بيش فاصله نيست    گامي) نگري مكانيستي   يا جهان (فردگرايي و سپس بينش مكانيستي از جهان        

اش همـواره غيرشخـصي و كيفـي اسـت و همچنـان نيـز               طقي و عقالني  كه جوهر من    در هنر اسالمي  
انداز اسالم، عقل بيش از هر چيز، وسـيلة           الواقع در چشم    في. ماند، از اين همه هيچ نشاني نيست        مي

 اسـت شـرف و    اند و نه منحصراً عقالني، از جانـب انـسان   قبول حقايق وحي شده كه نه غيرعقالني    
پس قول به اينكه هنر از عقل يا از علم          : رف و نبالت هنر در همين است      نبالت عقل و به دنبال آن ش      

دهند، ابداً بدين معني نيـست كـه هنـر عقالنـي              گواهي مي   كه استادان هنر اسالمي     تراود، آن چنان    مي
است و بايد رشتة اتّصال آن را با كشف و شهود روحاني، قطع كرد؛ برعكس، زيـرا در اينجـا عقـل،     

بوركهـارت،   (»گشايد اي غيرفردي مي اندازد، بلكه درهاي وجود خود را بر زيبايي  نميالهام را از كار   
1376 :133.( 

 ها به علوم پاية علوم مهندسي مباني نگرش
مثالً علوم مهندسي، علوم پزشكي، علوم انساني و امثالهم           بندي قلمروهاي مختلف علمي     با تقسيم 

 كه آنها نيز بـه نوبـة خـود           هستند هاي علمي    از رشته  اي  هر يك از اين قلمروها متشكّل از مجموعه       
يـك قلمـرو    هـاي علمـي   اي علوم هستند كه برخي از اين علوم كه در جملگي رشـته           مشتمل بر عده  

مـثالً علـوم بيوشـيمي، فيزيولـوژي،     . شـوند  خاص مشترك هستند به عنوان علوم پايـه شـناخته مـي     
شـوند و    پزشكي به عنـوان علـوم پايـه شـناخته مـي     شناسي و ژنتيك، در قلمرو علوم      آناتومي، بافت 

كـه البتّـه هـر يـك از آنهـا نيـز             . هاي مهندسي هـستند     رياضيات و فيزيك و شيمي، علوم پاية رشته       
آنچه طي دو قرن گذشته سعي بـر تـرويج آن بـوده         . اي مستقل مطرح شوند     توانند به عنوان رشته     مي

گر، و از آن باالتر معرّفي بخش تجربـي علـوم بـه             از يكدي   هاي علمي   تفكيك قلمرو هر يك از رشته     
اند اين موضوع را بباورانند       تعبير پايه به آن معناست كه خواسته      . عنوان پايه و اساس علم بوده است      

اي   و ثانياً اين علوم، يا هيچ رابطـه       . كه اوالً علومي، علم هستند كه با تجربه قابل حس و اثبات باشند            



اي وجود دارد، رابطة تسلّط علـوم        بيني ندارند و يا اينكه اگر رابطه         جهان با حكمت و علوم انساني و     
اي صـرفاً تجربـي بخـود          است تا علوم انساني نيز صـبغه        كه سعي بر آن     تجربي بر آنهاست، همچنان   

 . در واقع ارزش استدالل منطقي، به تأييد آن از سوي تجربه منوط شده است. بگيرند
 عالم و دانشمند را همچون »هنر براي هنر،« همانند شعار »اي علملم برع»عالوه بر آن ايدة 

اش اثبات فرضيات و روابط و فرمولها است و نه فكر در بارة نوع  انگارد كه وظيفه ماشيني مي
. بندي مجهوالت، و سعي در كشف آنچه براي انسانيت راهگشاست استفاده از آنها و يا اصوالً رده

است كه همة چيزها از آن پديدار شده ] بوده[چيزي] شناختن[ينيان هدف علم پيش«در حالي كه 
از اراده و عقل، نفس . است ـ خداي ناديدني و تغييرناپذير، كه با ارادة او عقل در وجود آمده است

در وحدت خود وجود پيدا كرده است، از نفس طبايع متمايز تولّد يافته كه نيز به نوبة خود سبب 
شود كه شناختن يك چيز تنها از راه  به اين ترتيب، معلوم مي. بوده استپيدايش اجسام مركب 

نفس بر طبيعت تفوق دارد، و از راه نفس است كه . شناختن آنچه بر آن تفوق دارد ميسر است
توان  عقل بر نفس تفوق دارد، و از راه عقل است كه نفس را مي. توان شناخت طبيعت را مي

تواند ما را به آنچه فوق است رهبري كند، يعني به خداي واحدي كه بر  باالخره، عقل نمي. شناخت
 ).238 :1359نصر،  (.»همه چيز محيط است و ذات او دريافتني نيست

را به آن جهت  هاي مهندسي، علوم پايه يعني رياضي، فيزيك، شيمي ه گذشت، در رشتهك چنان
ون آگاهي و تسلّط بر آنها، آموختن ساير علوم علوم پايه گويند كه مبنا و پاية ساير علوم بوده و بد

يكي اينكه : در مطالعة اين علوم روشن بودن نكاتي ضروري است. يستو تحقيق در آنها ممكن ن
اند، و به عبارتي آگاهي و تسلّط بر آنها بر عالمان كدامين علوم  اين علوم، پاية كدام دسته از علوم

؟ آيا منظور علوم تجربي است؟ يا علوم است Sienceدرن آن الزم است؟ آيا مراد از علوم، معناي م
شود؟ رابطة آنها با ساير مراتب و انواع علوم چگونه است و آيا اصوالً  انساني را نيز شامل مي

اي بين آنها متصور است؟ رابطة آنها با حكمت و فلسفه و هنر چگونه است؟ پرسش ديگري  رابطه
ها و معارف  ت كه اگر در پاسخ، مبنا بودن اين علوم براي دانششود اين اس كه به ذهن متبادر مي

ديگر بشري همچون فلسفه و حكمت و هنر منتفي باشد، رابطة متقابل آنها چگونه است؟ و باالخره 
يا (كه سعي در پاسخگويي به آن مراد اصلي اين نوشتار خواهد بود اين است كه پايه  پرسش مهمي

بيني او  تر رابطة آنها با پاية باورهاي بشر يعني جهان ند؟ و به عبارت روشنا علوم پايه كدام) هاي پايه
 چيست؟

بينـي هـر كـدام و بررسـي      مروري اجمالي بر تاريخ علم و سرگذشت علما و دانشمندان و جهان       
هـاي علـوم پايـه در        اي با مقوالت و پيشرفت      بيني و حكمت و فلسفة هر عصر و جامعه          رابطة جهان 



دهد كه پاسخ اين سؤاالت به سادگي و با يك بلي و خيـر امكانپـذير                  معه نشان مي  همان عصر و جا   
 . نخواهد بود

ها و عناصر     هاي پديده   و ويژگي   اين درست است كه روابط و معادالت رياضي و فيزيك و شيمي           
اي با هـر تفكّـري تقريبـاً بـا يـك            طبيعي مستقل از طرز تفكّر بشر وجود دارند و در ميان هر جامعه            

كـه بـه علـل        كه به انبوه مجهوالت بشر توجه شود، هنگامي         ولي هنگامي . باشند  روش قابل اثبات مي   
بيني انسان و افقـي كـه بـه عنـوان غايـت و                توانند منبعث از جهان     عالقه به كشف مجهوالت كه مي     

ه  اي تو   كه به نوع اسـتفاده از علـوم در هـر جامعـه              آرمان حيات مطرح باشند توجه شود، هنگامي       جـ
گيـري از آنهـا در جوامـع          كه به تأثير علوم مكشوف، بر روند زندگي بشر و نحوه بهره             شود، هنگامي 

  در پـي كـشف آن     ) اي  و هـر جامعـه    (كه به نوع مجهوالتي كه هر كسي          مختلف توجه شود، هنگامي   
ـ         كه بـه سـؤاالت هـر جامعـه          است و به داليل اين پيجويي توجه شود، هنگامي         ي اي كـه علـوم در پ

پاسخگويي به آن هستند توجه شود، در آن هنگـام معلـوم خواهـد شـد كـه بـين علـوم خـالص و                         
ارتبـاطي تنگاتنـگ و     ) و به تبع آن با مقصدي كه بشر براي خويش متـصور اسـت             (اعتقادات انسان   

تواند مستقل از تفكّر بشري       در آن هنگام مشخّص خواهد شد كه علم نمي        . انكار وجود دارد    غيرقابل
بـراي نـوع      به بيان ديگر، اعتقـادات و مبـاني فكـري هـر عـالمي             . يل شده و به كار گرفته شود      تحص
يابـد، و بـراي نـوع         كوشد و به آن دسـت مـي         كه تمايل دستيابي به آن را دارد و در آن راه مي             علمي
 يكـي از داليـل ايـن امـر عـدم          . كننده است   آيد، تعيين   شده به عمل مي     اي كه از علم تحصيل      استفاده

به طور مثال،  . است) و حتّي يك علم خاص    (دسترسي و آگاهي انسان به همة ابعاد و جزئيات علوم           
نـستيم از رياضـي     اتو  اگر همة جزئيات علم رياضي براي انسان روشن بود، شايد در آن صورت مـي              

چون هر كس هر جنبه و موضوعي از علم رياضي را      . سخن بگوئيم ) بيني  بدون تأثير از جهان   (واحد  
لكن اكنون كـه مجهـوالت انـسان در مقابـل معلومـات و              . گرفت  كه مورد نيازش بود به خدمت مي      

 است به ناچار مداوماً در پي افزودن بر معلومـات و كاسـتن از مجهـوالت و بـه                    هايش اندك   دانسته
هـا و اهـدافش      هايي است كه مورد نيازش بوده و براي وصول به آرمان            نستهاعبارت ديگر كشف ناد   

اش بوده و     بيني  هاي حياتش كه منبعث از جهان       لذاست كه هر كس بنا به آرمان       2.نها محتاج است  به آ 
كند، در پـي يـافتن پاسـخ سـؤاالتي خـاص و يـا                 اش تعيين مي    مشخّصاتش را فرهنگ و ايدئولوژي    

كشف مجهوالتي ويژه است، كه در نهايت او را در پديـد آوردن امكانـات و شـكلي خـاص بـراي                      
اي كه او را در وصول به اهداف غايي حياتش كمك كند، هدايت               اش به گونه    ش زندگي محيط و رو  

بيني و فرهنگ     اي متأثّر از جهان     به اين ترتيب چگونگي آموزش هر يك از علوم در هر جامعه           . نمايد
                                                 

روح عن الروح قل ال   و يسئلونك   "اندك بودن و ناكامل بودن علم و دانش انسان به صراحت اشاره نموده است                 قرآن كريم به  . 1
پرسندت از روح، بگو روح از امر پروردگار من اسـت و آنچـه از علـم بـه      و مي : من امر ربي و ما اوتيتم من العلم اال قليال         

 )85، آيهاسرائيل بنيسوره  ("اندك است شما دادند بسيار



بينـي و     به عبارت ديگر هر روش آموزشي نيز مروج جهان        . و دين و آرمانهاي آن جامعه خواهد بود       
 .استي خاص فرهنگ

بينـي و     با اين سؤال اساسي مواجه هستند كه آيا هر كسي با هر نوع جهـان                 جوامع علمي  ،بنابراين
بينـي    الظّاهر مستقل از انسان و جهـان        هر گونه هدف و آرماني كه به علوم پايه و يا مهندسي كه علي             

برابـر و حتّـي ضـريب       با فرض شـرايط مـادي و امكانـات          (او هستند بپردازد و در آنها تحقيق كند         
آيـا  : شود كه   به نتيجه واحدي خواهد رسيد؟ از طرف ديگر سؤال ديگري مطرح مي           ) هوشي مساوي 

از قضاياي  واحد رياضي و قوانين علوم          برداشت و تفسير جملگي عالمان رياضي و فيزيك و شيمي         
؟ بـا فـرض پاسـخ       بيني آنها در تفسيرشان تأثير نخواهد گذاشت         است و جهان    ناپايه، تفسيري يكس  

هـستند  ) تجربـي و طبيعـي    (توان گفت كه اگر چه كه علوم پايه، پاية علوم             منفي به اين سؤاالت مي    
بيني عالم و دانشمند هـر        هايي استوارند كه اين مباني برخاسته از جهان         لكن خود نيز بر مباني و پايه      

دست مسلمين توسـعه يافتـه      گويد اگر فيزيك به       در واقع، اين همان بحثي است كه مي       . رشته است 
بينـي جوامـع،      گونه كه در گذشته و بنا بـه فرهنـگ و جهـان              همان. بود اينك فيزيك ديگري داشتيم    

اين موضوع بيانگر نحوة نگرش عالم به جهان هستي         . اي رواج داشت    مهندسي خاصي در هر جامعه    
 انـسان و طبيعـت قائـل    و تعريفي است كه دانشمند براي جهان هستي، براي انـسان و بـراي رابطـة         

گذار و عامل پيشرفت علوم، صـرفاً تجربيـات بـشر بـوده               به اين ترتيب نبايد پنداشت كه پايه      . است
گذار اصلي علوم تجربي و حسي بوده و حكيمان و فالسـفه              است، بلكه تفكّرات ديني و معنوي پايه      

نيز با قرآن مجيـد بـه         يم اسالمي تعال. اند  براي اثبات موضوعات مورد نظر خويش به آنها استناد كرده         
علم و تجربه و حس دعوت كرد، حتّي سوگندهاي خويش را با نام اشياء محـسوس و طبيعـي يـاد                     

سـخن گفـت و از   ـ كه اساس و پايه علوم مهندسي هستند  ـ اندازه و حساب و قدر و ميزان   از. كرد
 در ارتقـاء عالقـه و عـشق         همة اينها به عنـوان عـاملي      . فرايند حيات و زندگي و خلقت موجودات      
 دسـت    و تـر  تـر، غـامض      در علـم موضـوعي پيچيـده       3.مسلمين به علم و دانش ايفاي نقش نمودند       

ه خـويش              نيافتني تر از چگونگي آغاز حيات نيست كه در هميشة تـاريخ علـم، دانـشمندان را متوجـ
موضوعي اسـت كـه     اند و اين      موضوعي كه علماي متأخّر نيز سخت به آن توجه نموده         . نموده است 

ف         « :صراحتاً در قرآن كريم تفحص در آن دستور داده شده است           ض فَـانْظُرُوا كَيـي االر قٌلْ سيرُوا فـ
سـوره   (.»بگو در زمين سير كنيد و بنگريد كه چگونه خـدا موجـودات را آفريـده اسـت    : بدء الْخَلْق 
 ).20، آيهعنكبوت
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ل اين پيشرفت و غور در آراء و احواالت علمـا           مرور اجمالي تاريخ پيشرفت علوم مختلف و عل       
هاي مختلف در جوامع گوناگون بيانگر اين امر مهم است كه در طول تاريخ و تـا                و دانشمندان رشته  

انديشه و حكيمان و فالسفه و عرفا بودند كـه بـه عنـوان عالمـان                  قرون اخير، اصوالً صاحبان فكر و     
ت           . ندا  هاي مختلف علوم گوناگون ظاهر شده       رشته در واقع، اين حكمت و فلسفه و عرفان و معنويـ

دانشمندان و هدايت آنان به سمت آموزش و تفسير علوم ايفاي نقشي اساسي               بود كه در رشد علمي    
زمان نبود كـه دانـشمندان و علمـاي طبيعـي را بـه                به بيان ديگر، اين نيازهاي علمي     . دار بود   را عهده 

كشاند، بلكه اثبـات مبـاني معنـوي و اثبـات اصـول               عي مي سمت آموختن علوم و كشف قوانين طبي      
معنوي بود كه دانشمندان را به سوي آموختن از طبيعـت و پـرداختن بـه علـوم تجربـي و رياضـي                       

هـاي اخيـر، در قـرون         بـرخالف قـرن   «:توان ادعا كرد كه     به طوري كه مي   . نمود  تشويق و ترغيب مي   
شدند، بلكه عارفـان و كيميـاگران    م طبيعت متوسل ميوسطي استدالليان نبودند كه به مشاهدة مستقي      

با وجود اين، در نظر گروه اخير، سيماي خارجي و مادي اشياء بـراي آن نبـود كـه بـه                     . چنين بودند 
كار رود، بلكه فرصتي براي تعقّل و تـذكّر بـود،    هايي براي تحليل استداللي به     عنوان معلومات و داده   

ها عنوان امور صرفاً عينـي خـارجي نداشـت، بلكـه همچـون رمـز و                 نمودهاي طبيعي براي ايشان تن    
المثل در مورد معنا و رمز مترتّب بر علم رياضي و علّت توسعة               في). 115 :1359نصر،   (»نمادي بود 

تـصوير  «انداز حكيم شرقي مبتني بر نامحـدود اسـت كـه              چشم«: آن در ميان مسلمين آمده است كه      
انـدازِ مبتنـي بـر        جبر، كه كامالً وابستة بـه ايـن چـشم         .  رياضيات است  »نهايت  بي« آن متناظر با   »افقي
نهايت است، از كنجكاوي و پژوهش هندي به وجود آمد و در جهان اسالم به كمال خود رسـيد                     بي

علـم  . كـرد   طبيعي خود را حفظ مـي       كه در آن پيوسته با هندسه بستگي داشت و هميشه مبناي مابعد           
ـ جبر را، همراه با استعمال   شـناخته  »ارقـام عربـي  «كه اكنـون در مغـرب زمـين بـا نـام      ارقام هندي 

در . انـد   ست كه مسلمانان بر مجموعة رياضـيات قـديم افـزوده           دان  ترين علمي   توان مهم   شودـ مي   مي
جهان اسالم، دو سنّت رياضي يونان و هندي با يكديگر تالقي كردند و در ساختمان واحدي متّحـد                  

دسه و حساب، هم سيمايي معنوي و عقالني دارا شـدند، و هـم سـيمايي                شدند كه در آن جبر و هن      
عملي و استداللي محض، و اين سيماي اخير تنها جزئي از رياضيات قرون وسـطايي اسـت كـه بـه                     
ميراث به علم متأخّر مغرب زميني رسيده و رشد كـرده اسـت و بـه همـان نـام رياضـيات خوانـده                        

 نبوده و قبل از ظهور مكاتـب مـدرن كـه عمـدتاً بـر مبنـاي                  اين امر مختص اسالم   ). همان(»شود  مي
ـ   كـرده وحدت و كلّيت عالم وجود غفلت قرار         از   شكل گرفته و  ) atomism(جزءگرايي   د، غالـب   ان

اي براي اثبات مباني معنوي و راه سپردن          مكاتب فكري، به علوم پايه به عنوان ابزار و بستر و وسيله           
يكي تسرّي  .  با علوم پايه همواره دو موضوع مدنظر بوده است         دربارة. اند  نموده  در آن راه استفاده مي    

هاي معنوي و مادي حيات به علوم، ديگري كـه           ساحت) حداقل تسرّي دو وجهي بودن    (دادن تعدد   



خود وجهي از موضوع قبل است، نشانه و رمز بودن جهان مادي به عنوان اشاره و تـذكّر بـه معـاني               
گيري از كيميا براي      تمركز اصلي بر بهره   ) شيمي(ه در موضوع علم كيميا       ك  چنان 4.معنوي و روحاني  

 .اصالح و تكامل روح از طريق كيمياگري مادي بوده است
 

 آموزش علوم در تمدن اسالمي
در حالي كه علوم جديد غايت انگاري و به عبارتي هدفمندي جهان را به كنـاري نهـاده و حتّـي       

داند، تفكّر قرآني جهان را نه تنهـا          مضر مي   اي را به حال تحقيق علمي       هفراتر از آن وجود چنين عقيد     
ـ                  هدفدار مي  سـوي جهـات    ه  داند كه براي آن سرنوشت مشخّصي قائل است و انسان را بـه رفـتن ب

او لم يتفكّروا في انفسهم ما خلق اهللا الـسموات و االرض و  «: كند انگارانه و هدفمند توصيه مي    غايت
انديشيد كه    آيا با خود نمي   : و ان كثيراً من الناس بلقاء ربهم لكافرون         لحق و اجل مسمي   ما بينهما اال با   

ها و زمين و هر چه را كه ميان آنهاست جز به حق و تا مدتي محدود نيافريده اسـت؟ و                      خدا آسمان 
 ).8، آيهرومسوره (.»بسياري از مردم به ديدار پروردگارشان ايمان ندارند

بيني و فرهنگي   هر جهاندر نتيجهبيني و فرهنگ رشد يافته و  در بستر جهاناز آنجايي كه علوم 
نيز دانشمندان را به سمت سؤاالتي خاص و به تبع آن كشف مجهوالت مرتبط با آنها هدايت 

بيني و هر ايدئولوژي  توان گفت كه براي آشنايي با علوم منتسب به هر تفكّر و هر جهان كنند، مي مي
يا  و به اين ترتيب، شناخت علوم اسالمي. هي به اصول آنها يك ضرورت استو هر ديني، آگا

در . مقدور نيست اند نيز بدون توجه به اصول اسالمي كه بر پاية تفكّر ديني اسالم رشد يافته علومي
به عبارت . به دست آمده باشد بيني اسالمي است كه بر پاية جهان عبارت از علمي واقع، علم اسالمي

علوم . سخن گفت توان از تجلّي علوم اسالمي است كه مي  داشتن اصول اسالميدر نظرتنها با ديگر، 
مراد از . دست فرد متدين تنها در پرتو تفكّر ديني و انسان ديني قابل ظهور است و نه الزاماً به اسالمي

عاليتي انسان ديني كسي است كه قبل و در حين و پس از هر فكر و موضوع و پديده و عمل و ف
خدا را ديده و تمام اين فرايندها را در پرتو اصول اساسي اسالم از جمله توحيد و معاد و عدل 

در صورتي كه فرد متدين ممكن است با روشي متّخذ از ساير مكاتب عمل نموده و . دهد انجام مي
تفاوت و  بين علم و اصول ديني، بين دنيا و آخرت يا ماديت و معنويت حيات خويش درواقع

 . تمايز قايل شود
عالم مسلمان معتقد است كه هر چيز به خواست خدا گردن نهاده است، در عين حالي كه خود 

 دانشمند متكّي بر تفكّر ديني ،به عبارت ديگر. او نيز در برابر خدا همانند يكي از اجزاء عالم است
ت و باورهاي ديني و الهي خويش را  معتقداهمسعي دارد تا عالم و قوانين آن را بشناسد تا بتواند 
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از نظر .  از آنها در جهت كمال خويش و وصول به منزل مقصود بهره بگيردهمبهتر بشناسد و 
هايي براي هدايت انسان هستند كه هر  دانشمندان الهي جملگي اجزاء و عناصر عالم وجود، نشانه

غايت حيات معنوي خويش خواهد چه انسان بهتر آنها را بشناسد، راه بهتري را براي وصول به 
 به اين معنا كه هر چه روحانيت و معنويت انسان كمال .عكس اين موضوع نيز صادق است. يافت

 .يابد تر و واالتري را در مي هاي عالم وجود، مضامين و معاني معنوي يابد، در مواجهه با پديده
 در جهت وضوح بحث و تبيين لزوم ارتباط علوم پايه و مهندسي بـه طـور خـاص بـا         به هرحال 
مناسبت نيست تا به رابطـة ايـن علـوم و مبـاني               و فلسفي در تعاليم و تفكّر اسالمي، بي         مباني حكمي 

 تذكّر ايـن نكتـه      درآغاز. اي اجمالي به عمل آيد      معنوي آن در ميان علما و دانشمندان مسلمان اشاره        
به عنـوان بنيـاد و ماهيـت        ) عرفان( داشتن جنبة معنوي و روحاني حيات        درنظردارد كه با    ضرورت  

ترين آن، تا زماني كه با ايمـان          هر شكلي از معرفت، حتّي خارجي     «توان گفت كه      تعاليم اسالمي، مي  
هـا  هاي قرآن، كه اطاعت از همة آن        در بسياري از آيه   . به اصول وحي همراه باشد، جنبة قدسيت دارد       

 يكـي از نامهـاي      »دانـا   بـسيار «ضروري است، از قدسيت معرفت و علم سخن رفته است، و عليم يا              
اهميت ارتباط معنويت و روحانيت با علم به حدي است كـه علمـاي              ). 58 :1359نصر،   (»خداست

ير هايي را به رشتة تحر     ها و آداب شاگردي و استادي كتاب       اسالم براي آداب تحصيل علم و ويژگي      
نوشـتة خواجـه نـصيرالدين طوسـي و كتـاب           المتعلّمـين     آداباند، كه از جملة آنهـا كتـاب           درآورده

يكـي از مظـاهر   « اين اهميت تا جايي است كه5.الدين شهيد ثاني هستند  نگارش شيخ زين  المريد  منيه
ي، تـدريس   طلبي، شاگردي، استاد    اي است كه به آداب و سنن علم         علم اخالق در اسالم، توجه ويژه     

اين رشته از اخالق را علماي اسالم به صـورتي مـستقل مـورد بحـث و                 . و تعليم و تعلم شده است     
 ).229ـ1357:230حكيمي،  (»اند رسيدگي قرار داده

بندي علوم از نظر علماي مسلمان نيـز گويـاي ارتبـاط جملگـي معـارف                  نگاهي اجمالي به طبقه   
لـسفه و عرفـان بـا علـوم رياضـي و فيزيـك و               بشري بـا يكـديگر و از جملـه رابطـة حكمـت و ف              

دانشمندان مسلمان رياضيات را در كنار حكمت طبيعي و حكمت الهـي جـزء حكمـت         . است  شيمي
ل در اشـياء و          «اند كه با توجه به معناي حكمت نظري كه          بندي نموده   نظري طبقه  كـار آن نظـر و تأمـ

، علـوم را بـه      احـصاءالعلوم فارابي در    6)319 :1357حكيمي،   (»مربوط به فهم جهان و كائنات است      
پنج بخش تقسيم نموده، علوم عدد و هندسه و مناظر و حيل و اثقال را در بخش علم تعاليم، و علم                     

خلدون نيـز بـا تقـسيم علـوم بـه دو              ابن. طبيعي را به همراه علم الهي در يك بخش قرار داده است           
زيرمجموعـة  (ميا را جزء علـوم االهيـات        ، علم كي  »نقلي و وضعي  « و   »فلسفي و عقلي  «: بخش اصلي 
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كه ايـن نيـز زيرمجموعـة        ، هندسه و حساب را نيز جزء علم مقادير يا تعاليم          )بخش فلسفي و عقلي   
 ).54ـ57 :1359 نصر، .ك.ر(بخش فلسفي و عقلي است ذكر كرده است 

شـد و     ميه   نه براي علم، كه براي شناخت بهتر و تقويت يقين استفاد           »علم«به اين ترتيب بود كه      
الصفا در رسالة دوم خويش از مجموعه رسائل بـه هندسـه              اخوان«ه  ك  چنان. گرديد  ميو استناد   به آن   

هندسه محسوس  .  هندسة محسوس و هندسة معقول     :اند  آن را به دو مقوله منقسم كرده      و  اند    پرداخته
 علم، و نيـز هـر دو        را مدخلي بر صناعت و آفرينش عملي و هندسه معقول را مقوم فكر و آفرينندة              

اند و در جاي ديگر هندسه را راهـي   نستهارا بابي براي ورود به درك گوهر حكمت و جوهر نفس د           
بـه نقـل از      (»انـد   به سوي قوت فكر و خيال براي ادراك جوهر نفـس و ذات اشـياء منظـور داشـته                  

در هندسة حـسي بـه      نگريستن  «همين ترتيب اعتقادشان بر اين بوده است كه          هب). 23 :1378نديمي،  
انجامد، و نگريستن در هندسة عقلي به كارداني در صـنايع علمـي، چـه              كارداني در صنايع عملي مي    

شـود، و شـناختن جـوهر نفـس           ست كه سبب شناختن جوهر نفس مي        هايي  اين علم يكي از دروازه    
 نقـل از    اخـوان الـصفا، بـه      (»...و عملي   ريشة علوم است و عنصر حكمت و اصل همة صنايع علمي          

: انـد كـه     همچنين در مورد اعداد به عنوان بنياد و اساس رياضيات عقيده داشـته            ). 145 :1359نصر،  
اي از جهـان بـرين    عدد نمونـه . صورت عدد در نفوس مطابق است با صورت موجودات در هيولي «

 راه هاي ديگر علـوم رياضـي و طبيعـي و االهـي     است و با شناختن آن، جوينده رفته رفته به قسمت 
اكـسير اعظـم    . ها و اساس معاني اسـت      علم عدد ريشة علوم و عنصر حكمت و مبدأ معرفت         . مييابد

ارتباط علوم با معنويات و يـا ريـشه داشتنـشان در عـالم معنـا      ). 141، همان( »..است و كيمياي اكبر   
بـوده  ه گذشت در مورد كيميا و طبيعيات و فيزيـك نيـز چنـين               ك  منحصر به رياضيات نبوده و چنان     

 .است
گيري از آن در جهت كمال        براي تأييد يك علم، فراهم بودن امكان بهره         معيار اصلي تفكّر اسالمي   

كـه ايـن ويژگـي را دارا بـوده و رضـاي               لذا هر علمـي   . استانسان و رهنمون شدنش به قرب الهي        
علم   ر اسالمي اصوالً تفكّ . استخداوند را در پي داشته است، مطلوب بوده و به عنوان عبادت مطرح              

، نمـل سوره،  (رسد    اي كه مقرّر و مقدر باشد مي        اندازه  داند كه به هر كس و به هر         اي الهي مي    را عطيه 
پس آن را جذب كنيد، گر چه نـزد       . علم گمشدة مؤمن است   «عالوه بر آن، رواياتي همچون      ). 15آيه

وجو كنيد اگر در چـين         جست علم را «، و   )98 :1377، به نقل از گلشني،      عامام علي  (»مشركين باشد 
جملگـي بـر ايـن      ) 1374،  عامام علي  (»نتيجه و فائده علم عبادت و يا معرفت خدا است         « و   7،»باشد

نهند كه اوالً علم منحصر به موضوعي خاص نيـست، و ثانيـاً هـدف از آمـوختن علـم                      امر صحه مي  
 . اهميت اصلي را داراست
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 آموزش علوم در دنياي مدرن

نكه نافي مفاهيم متـافيزيكي  اگراي گيري واضح است كه ديدگاه تجربه امر به نحو چشم امروزه اين   
در واقع نتايج تجربيـات، وقتـي      . به دليل فقدان منشأ در تجارب حسي بود، كامالً سطحي بوده است           

 تفكّـر   جهـت در  ). 1377گلـشني،   (رساند كه با كار نظـري همـراه باشـد             انسان را به فهم عميق مي     
 اسـتقالل علـوم از      در نتيجه بيني و حكمت و هنر و فلسفه و           علوم پايه و مهندسي از جهان     استقالل  

يـا پزشـكي    اي به وجود آورده است كه رياضي يا فيزيك يا شـيمي  دين است كه اين باور را در عده  
در مورد علم پزشكي نيز اين سـخن مطـرح اسـت كـه پزشـكيِ                . وجود ندارند   و غيراسالمي   اسالمي
اگر پزشكي را تجويز دارويي مثالً آسپرين براي هـر سـردردي            . نداريم   پزشكيِ غيراسالمي  و  اسالمي
 را عمل جراحي بدون توجه به حاالت روحي و رواني بيمار بـدانيم و اگرهـايي                 »زشكيپ« يابدانيم،  

هـاي    ولي اكنـون كـه ويژگـي      . نداريم  و غيراسالمي   از اين قبيل، شايد بتوان گفت كه پزشكي اسالمي        
واني و روحي بيمار در نوع بيماري و در روند بهبود او مؤثر شناخته شده است، اكنـون كـه تـأثير                      ر

مشخّص شده، اكنون كـه  ) جراحي شده(موسيقي و از جمله صوت قرآن مجيد در نحوة بهبود بيمار          
 و خالصـه  . حتّي به طريق تجربه و آزمايش تأثير دعا نيز بر بهبودي بيمار محرز شناخته شده اسـت                

  بر زندگي بشر و روند بيماري يـا          8امروز كه تأثير بسياري موضوعات خارج از حيطة عقالنيت بشر         
توان از پزشكي اي واحد بـراي جملگـي جهانيـان بـا هرگونـه                 آيا باز هم مي   . استبهبودي مسجل   

 .اعتقاد و باوري سخن گفت
هـايي   ذكـر مثـال   . ذارندگ  ه گذشت فرضيات و هدف و روش تحقيق بر نتايج كامالً اثر مي            ك  چنان

زعـم    ها با تفكّرات ديني و سنّتي خويش بـه          چيني: تواند به وضوح بحث كمك كند       در اين مورد مي   
گاه به فكرشان هم خطور نكرده بـود كـه بـا آن اسـلحه و                  صدها سال در دست داشتن باروت، هيچ      

از جمله مغولها و اروپاي     ولي به محض اينكه اين ماده به دست ديگران          . عامل ويراني و قتل بسازند    
مثـال ديگـر    . شـود   و آبادي زمين توليد مي      رسد بالي جان آدمي     مدرن خود رها كرده از معنويت مي      

 پـشت   عاينكه، منطق و علم براي ساخت زره قواعدي قائل است، لكن شاهد هـستيم كـه زره علـي                  
و ايـن   . ساخته شده اسـت   ندارد يعني كه بر مبناي منطق و علم ديگري جز علم و منطق مادي رايج                

دهد كه منطق عدم پـشت كـردن          نشان مي . دهد  بيني را بر ساخت يك شئ نشان مي         دقيقاً تأثير جهان  
 .نمايد به دشمن و همچنين تعقيب نكردن او، نياز به پشت داشتن زره را منتفي مي

نگر كـه     اي كل   جدايي علوم از فلسفه و در واقع پايه قرار گرفتن علم و فقدان اتكاي آن به مقوله                
عالم وجود را واحد و يك كلّ متشكّل از اجزا ديده و براي هر جزء و به تبـع آن بـراي كـل جهـان          
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اي از آن در مقـوالت        آورد كـه شـمه      هدف و غايتي قائل است، زيانهايي را براي بشريت به بار مـي            
يـن اسـت كـه      ا  ترين مزيت شناخت علمـي      بزرگ«. مختلف نظري و عملي خويش را نمايانده است       

اش محـدود اسـت و از حـدود           دايره] زعم جملگي محاسنش    و به . [ي و مشخّص است   ئدقيق و جز  
همين مزيت است كه به عنوان نقطة ضعف آن         ). 9 :1361مطهري،   (»كند  موضوع خاص تجاوز نمي   

ق هايي براي انسان سو    حل  ظاهر شده و آن را جداي از معارف بشري به انزوا، و به سمت عرضه راه               
دهد و محيط را براي زندگي او نامـساعد           هاست بشريت را رنج مي     دهد كه نتايج زيانبارش مدت      مي

 . نموده است
و يا به عبارتي جدا     (اش    زعم اعالم استقالل، يكي از اشكاالت علم معاصر كه به جهت جدائي             به

انسيس بيكن اذعان    فر كه  ، چنان استاز معنويت بروز نموده، روان شدنش در پي قدرت          ) انگاشتنش
اش را براي دست يافتن و عشق ورزيـدن بـه حقيقـت رهـا                 علم تالش و دغدغه هميشگي    «دارد كه   

در واقع، علم يا بهتر بگوئيم      ). 18 :1357به نقل از حكيمي،      (»كرده و در پي قدرت روان شده است       
ناچار بـه    ه است ب  وجوي اتكا و مبنايي براي خويش       كه بر معنويت تكيه ندارد چون در جست         عالمي

هـاي آن     شود و وقتي چنين شـد نـاگزير از تبعيـت از خواسـته               قدرت سياسي يا اقتصادي متّكي مي     
 .شود مي

اشكال ديگر اين است كه به دليل استحاله و تغيير نام قوانين الهي و حذف تفكّـر متـافيزيكي در                    
تـرين    يكي از عمده  «زيرا  . تعلوم تجربي، علم جديد رابطة خويش را با متافيزيك از دست داده اس            

هاي علم مدرن، موفّقيت آن در كشف بيشتر و بيشتر آن چيزي است كه در تاريخ فكري غرب                    جنبه
اين فكر كه جهان مادي قوانين ويـژه خـود را داراسـت، در همـه                . شود   خوانده مي  »قوانين طبيعت «

قـوانين  « ولـي در علـم مـدرن،    .شود چرا كه در عالم، نظم و هماهنگي وجود دارد     ها يافت مي    تمدن
در ). 47 :1373كـار،     بـه  (» معنا و اعتبار معنوي و مابعدالطبيعي خود را از دست داده اسـت             »طبيعت

واقع گرايش انسان مدرن براي تسلّط بر طبيعت و تصرّف در آن، بدون توجه بـه قـوانين حـاكم بـر        
ــارزترين آن وحــدت و تعــادلي اســت كــه در آن وجــود دارد،   ــروز بحــرانآنكــه ب هــا و  عامــل ب

زيانبار خـود را بـر      آثار  روز شدت يافته و       هايي كه روزبه   بحران. هايي در محيط شده است     نابساماني
در جهت رفع اين مشكالت، مـداوماً آراء و نظريـاتي عرضـه شـده               . جهان و انسان نشان داده است     

حتّـي در ايـن مـورد       . اسـت  »توسـعه پايـدار   «است كه از جملة آخرين و پرطرفدارترين آنها نظرية          
تر از    تر و مترقّي    تر و پيشرفته   بيانگر وجود آراء و نظراتي بسيار كامل        اندكي مداقّه در متون اسالمي      نيز

ها و نوع نگرش مدرن بر غالب          كه به دليل تسلّط روش     9است) مأخوذ از غرب  (نظرية توسعه پايدار    
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نه تنهـا سـعي بـر تقليـد از آراء بيگانـه بـه عنـوان                 . اند  و اجرايي مسلمين مهجور مانده      مجامع علمي 
 كه فراتر از آن اين تقليد نيز، تقليد ظاهر و پوستة غرب بوده و تكراري                 است مطرح  هاي علمي   روش

هـا و     در طي چند دهه گذشته بيشتر برنامـه       «توان گفت     به طوري كه مي   . كامل و آگاهانه نبوده است    
همچنـان    و نهادينه شدن تفكّر علمي      دند و باور به توسعة علمي     ها به تقليد از غرب به وجود آم         دوره
تـوان گفـت در حـالي كـه در            به طـور اجمـال مـي      ). 32 :1378يعقوبي،  ( »نتيجه ماند   رونق و بي    بي

هـا مطـرح      بيني ديني شناخت علت غايي مورد توجه است در علم جديد صرفاً شناخت پديده               جهان
 .است
 
 هاگيري و پيشنهاد نتيجه
انـدك اسـت و همـين دليـل           هـايش بـسيار بـسيار       ستهنهاي بشر در برابر مجهوالت و نادا        ستهناد

پيمايـد و     گـردد، راهـي را كـه مـي          كند كه هدف و موضوعي كه محقّق به دنبال آن مـي             مشخّص مي 
گزيند جملگـي بـر نتيجـة حاصـله           هاي خويش برمي   اي كه براي استنتاجات و تجزيه و تحليل         شيوه

ــد  ــأثير دارنــــــــــــــــ ــئ را در  . تــــــــــــــــ ــر شــــــــــــــــ  هــــــــــــــــ
. يكي از نظر وجودي يا هستي و ديگري از نظر ماهيت يـا چيـستي              : دكرتوان بررسي     دو ساحت مي  

زوج تركيبي است، يعني داراي دوگانگي است كـه         «به اين ترتيب هر چيزي كه در عالم يافت شود           
ي اسـت  خـصوصيت  ؛ اولي باعث تفاوت اشياء است و دومـي  از ماهيت و وجود تشكيل گرديده است     

ات     ). 14 :1361سـبزواري،   ( »كه همة اشياء به طور يكنواخت در آن شركت دارند          در مقايـسة نظريـ
شود كه امروزه تمركز اصلي عمدتاً بر شناخت           در مورد علم معلوم مي     10وآراء علماي سنّتي و مدرن    

و . لي نيـست  آنها مغفول مانـده و يـا الاقـل مـسألة اصـ     »ماهيت«اشياء قرارگرفته و  ) مادي (»وجود«
موضـوعي كـه قـرآن    . شود تا از توجه به هدف غايي عالم وجود غفلت شـود  همين مسئله سبب مي 

 ).8، آيهرومسوره (كريم به آن صراحت دارد 
 است كه كودكان ابتدا بـه آمـوزش قـرآن و علـوم               مروري بر روش آموزش در گذشته بيانگر آن       
گيري شخصيت و ايمان و باور و شناخت دينـي و            مرتبط با آن پرداخته و پس آموزش قرآن و شكل         

اي قبـل از هـر        معنوي، شروع به آموزش ساير شقوق علوم نموده و به اين ترتيب عالمان هر رشـته               
البتّـه  ). 1359 ابـن خلـدون،   .ك.ر(شـدند   چيز به جهت و جنبه و پاية معنوي علوم مختلف آشنا مي 

افزودن حجم و يا تعداد دروسي بـا عنـاوين قـرآن،            اين مباحث ابداً به معناي آن نيست كه از طريق           

                                                 
بـه معنـاي    ” سنّتي“باشد، بلكه مراد از       نمي” جديد“و  ” قديمي“و يا   ”  نو“و  ” كهنه“به هيچ وجه    ” مدرن“و  ” سنّتي“ مراد از    .10

هر آن چيزي است كه بـر پايـة نفـي ماوراءالطّبيعـه و تكيـه بـر             ” مدرن“باط با ماوراءالطّبيعه است، و مراد از        عام دين و ارت   
 1385 و همو 1384زاده،  نقي: ك.مدرن و سنّت و نوگرايي، رباشد براي مطالعه در توضيح معاني  ماديگرايي مطرح مي



معارف، تعليمات ديني و امثالهم، محفوظات دانشِ دينيِ دانش آموزان و دانشجويان افزايش يابد تـا                
زعـم وجـود      اشكال كار شايد در همين جاست كه به       . بدينوسيله علم و عالم مورد نظر به دست آيد        

بـه  . اند و هم اينكه مدرسين خاص خـود را دارنـد            شدهها، هم دروس تفكيك       اين دروس در برنامه   
بيان ديگر همچون تفكّر حاكم بر جهـان معاصـر، موضـوعات و مقـوالت مختلـف از هـم تفكيـك                

 لكن در زمينـة  11شود، به علوم ديگر اشاره مي جالب است كه در بسياري موارد در هر علمي        . اند  شده
حتّي معلّمين متدين نيز كمتـر بـه        . شود  اي نمي   ي اشاره يك از علوم به مباني معنو      مورد نظر، در هيچ   

نمايند و حتّي اگر به هدايت و ارشاد شاگردان خـود عنـايتي دارنـد، آن را بـه             اين موضوع توجه مي   
در واقـع، اشـكال     . نماينـد   صورت موعظه و نـصيحت و خـارج از چهـارچوب درسـي مطـرح مـي                

، »و تجربي   علمي«با متّصف نمودن آنها به صفت       در اين است كه       هاي علمي   هاي تدريس رشته    روش
بيني آموزش داده شده، و در كنار آنهـا تنهـا يكـي دو درس             ظاهراً مستقل از دين و معنويت و جهان       

مستقل در مورد موضوعات ديني كه غالباً هم ارتباطي به رشته تحـصيلي دانـشجو ندارنـد تـدريس                   
 تقويت باور و تعهد، محفوظـات و اطّالعـات دينـي            با اين گونه آموزش به جاي افزايش و       . شود  مي

در حالي كـه مبـاني      .  يابد، بدون آنكه عمل نادرست و تأثير آن بر علوم مشخّص شود             افراد ارتقا مي  
مـستتر    اي كـه در هـر علمـي         گراي بيگانـه   معنوي و مادي    بيني غيرديني و غير     نظري و فلسفه و جهان    

در دل و روح مـتن دروس بـه ذهـن و روان دانـشجو        ) نـشجو غالباً بدون آگاهي مدرس و دا     (است  
گونه ارتباط منطقي بـين دروس اصـلي و           نه دانشجو و نه مدرسين هيچ     عالوه بر آن    . شوند  منتقل مي 

نه تنها از نظر شخصيت كه حتّي از نظر حوزة ـ جدا بودن مدرسين   . كنند دروس ديني احساس نمي
را تـشديد  ) گرفتـه از بيگانـه   وام(ق كه رسوخ مباني نهفته در علـوم   نيز بر اين افترا ـ  كار و فعاليت

توان توصيه كـرد كـه در وهلـة اول معلّـم بايـد بـه ارتبـاط                    ، مي   به اين ترتيب  . زند  كند، دامن مي    مي
معنويت و علوم مختلف معتقد بوده و آن را حقيقتي بپندارد كه بايد به شاگرد خويش بياموزد و ثانياً                   

البتّه اين به آن معنا نيـست كـه در كـالس فيزيـك،              . ي بر اين اساس تدوين شده باشند      منابع آموزش 
 اسـت كـه      شود آموزش داده شود، بلكه به معنـاي آن          اي كه در درس معارف تدريس مي        خداشناسي

و رياضـي مباحـث خداشناسـي و سـاير            هر يك از كالسهاي معارف، فلسفه، اخالق، فيزيك، شيمي        
 .ويش را داشته و اين اصول معنوي پاية آنها باشندمباني معنوي خاص خ

يك نكتة مهم در ارتباط و بهتر بگوئيم لزوم ارتباط و هماهنگي بين آگـاهي دينـي و علـوم نـزد                      
دهنده   تحصيل آگاهي ديني، عامل مصونيت    »زيرا  . پژوهان به جهت ايجاد مصونيت در آنهاست        دانش
 »و اعتقـاد و هـر فتـور و تزلـزل در نگهداشـت موضـع                است از هر سستي در باور         و نگهبĤن . است

                                                 
ارتباط اينها با يكديگر    زيك، در هر دوي اينها به رياضيات اشاره شده و           به في    مثالً بنا به مورد در فيزيك به شيمي، در شيمي          .11

 . شود به دانش آموز و دانشجو تذكّر داده مي



رسـد از     در واقع اين بيان در تضاد با جو غالب جهاني است كه بـه نظـر مـي                  ).12 :1357حكيمي،  (
ايـن موضـوع ممكـن      . اسـت نظر برخي كسان افزايش دانش افراد به معناي تقليل اعتقادات معنوي            

ت     اندكي دارند   است دربارة كساني كه از علوم بهرة       غالب و مدگرايي شده و نفـي معنويـ يا اسير جو 
لكن مروري اجمالي بـر عقايـد علمـاي         . دانند صادق باشد    را الزمة عالم و دانشمند قلمداد شدن مي       

دهد كه ارتقاء دانش ايـن        نشان مي ... هايزنبرگ و   بزرگ عصر حاضر همچون ماكس پالنگ، انيشتين،      
مجـدداً  . ييد معنويت موجود در عالم وجود بـوده اسـت         علما عامل هدايتشان به سمت دريافت و تأ       

يادآوري اين نكته ضرورت دارد كه منظور از افزايش آگاهي ديني به منظور مـصونيت بخـشيدن بـه      
بلكه مراد معرّفي و آموزش و ايجـاد تفكّـر          . نيستانسان، تدريس علوم ديني جداي از علوم طبيعي         

اين امر هم سـبب گـرايش بـه سـمت كـشف             . استوم فنّي   ديني در عالمان در جوار و همراه با عل        
شود،   شود كه براي بشريت مفيد است، هم عامل پيشگيري از سوء استفاده از علوم مي                مجهوالتي مي 

هم در ارتقاء باورهاي عالم مؤثّر است، و هم در جهت آموزش و هدايت عالمان جوان ايفاي نقـش                   
 .نمايد مي

هاي علمي، بايد ديد كه مراد از آموزش و پيشرفت و علـم               مهدر شناخت و بررسي و تدوين برنا      
اجـزاء آن و چگـونگي ارتبـاط آنهـا          و  ) عالم هستي (آيا شناخت جهان    . چيست  هاي علمي   و فعاليت 

كـار بـستن علـوم     از طريق بـه   (مطرح است؟ آيا علّت وراي عالم ماده مراد است؟ آيا سعادت انسان             
هاي مادي قرار دارد؟ و يا اينكه براي جهان معنايي معنـوي              ر جنبه مدّنظر است؟ آيا تمركز ب    ) حاصله

؟ هر يك از مقاصد كه منظور علما و دانـشمندان           استو به تعبير قرآن براي آن ملكوتي مورد اعتقاد          
بـا عنايـت بـه انـواع        . اسـت اي خـاص مـورد نيـاز          بينـي   باشد، به ارائة تعريفي از آنها بر پايه جهان        

شود كه هم      مشاهده مي  12نمايند،  عاريفي كه از انسان و جهان و رابطة آنها عرضه مي          ها و ت    بيني  جهان
. كار بستنشان متفـاوت خواهـد بـود         مقصود و هم روش و هم حتّي نتايج حاصله و هم چگونگي به            

بيني   نيست كه بر پاية جهان      شود كه علم رايج در مراكز آموزشي امروز علمي          اندكي دقّت معلوم مي     با
چرا كه امروزه علوم به دو دسـتة دينـي و غيردينـي تقـسيم               . و آموزش داده شود   شود  اداره    اسالمي

: رستي نيست كه علوم را بـه دو رشـته تقـسيم كنـيم     بندي د    اين تقسيم    در حالي كه اساساً    .شوند  مي
 كـه اصـطالحاً علـوم غيردينـي     علوم ديني و غيرديني، تا اين توهم براي بعضي پيش بيايد كه علومي    

كند كه هر علم مفيد و نـافعي          جامعيت و خاتميت اسالم اقتضا مي     . اند  شود از اسالم بيگانه     ناميده مي 
البتّـه  ). 146 ــ 7 :1356مطهري،  (الزم و ضروري است علم ديني بخوانيم          را كه براي جامعة اسالمي    

 اين است كه اين     اي اجبار شود، بلكه مقصود      بندي به صورت بخشنامه     مراد اين نيست كه اين تقسيم     
ه ظهـور نمايـد                    در واقـع،   . استحاله و نگرش مورد نظر به علم به صورت يك فرهنگ و باور و رويـ
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اي از حيات خويش نبايـستي از         سخن بر سر اين است كه انسان بايد متوجه باشد كه در هيچ مقوله             
و بـه ويـژه    (هـا بايـستي سـاحتهاي مختلـف حيـات      تعادل خارج شود، و در همة حاالت و فعاليت       

ارتقاء كيفـي   را به صورت هماهنگ و متعادل و در جهت          ) ساحت معنوي و روحاني حيات خويش     
اي از غفلـت مبـتال خواهـد شـد و             حيات مورد توجه جدي قرار دهد، كه اگر جز اين كند به درجه            

 كه  اصوالً گرايش به هر وجهي از زندگي      . غفلت يكي از عوامل ركود و انحطاط حيات بشري است         
همراه با غفلت از ساير ساحتهاي وجود باشد، خروج از تعادل و وحـدت و كليـت حيـات بـوده و                      

. است... قوا و غرايز انسان متشكّل از عقل و احساس و عاطفه و           . ساز غفلت انسان خواهد بود      زمينه
 .شداز آنها سبب در هم ريختن تعادل زندگي و حيات انسان خواهد ) يا بر چند(تمركز بر هريك 

و   توانند اسالمي   بيني دانشمند و عالم بوده و مي        در مورد اينكه علوم پايه و مهندسي متأثّر از جهان         
 :داشته باشند، نكاتي قابل ذكر است، از جمله اينكه غير اسالمي

بينـي محقّـق و    متأثّر از آراء و باورهاي اگـر نگـوئيم متـافيزيكي جهـان               ـ تبيين يك نظرية علمي    
 .دانشمند است

اش بـراي     ـ قصد و ارادة محقّق در ورود به يك علم و تجربه از هدف او براي حيات كه عقيـده                   
 . كند جدا نيست او ترسيم مي

 اسـت بـه باورهـاي او     خاص به دنبـال كـشف آن   ـ موضوعي كه يك محقّق در يك زمينة علمي      
 . مربوط است

ي واحـد و تجربـي نبـوده و عالمـان           ـ نتايج حاصله از تجربه ها و تفسير آنها، برداشت و تفسير           
در واقـع برداشـت از يـك     . مختلف با عقايد متفاوت تفاسير گوناگوني از يك تجربـة واحـد دارنـد             

بيني مفـسر     تجربة واحد و تفسير آن، تركيبي از مشهودات حسي و تجربي و عقايد و باورها و جهان                
بسته بـه دنبـال آن حركـت          كرده و چشم  شود تا علم را به حال خود رها ن           توصيه مي  ،بنابراين. است

و اين كالم مـولي علـي       . مكنياستناد  به آن   بيني الهي، استفاده و       نكنيم، بلكه آن را تحت اصول جهان      
 :را آويزة گوش كنيم كه) ع(

ايمان و علم دو برادر توأم و دو رفيق كه از هم : االيمان و العلم اخوان توأمان و رفيقان اليفترقان
 )عامام علي(  باشند  د ميشون جدا نمي
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ويكرد ر يك )Medical humanities(آيا علوم انساني پزشكي 

  است؟)interdisciplinary(اي بينارشته
 
 ∗عليرضا منجمي
 ∗∗شقايق حق جو
 ∗∗∗آرش حدادگر

 چكيده 
جامعه ( ، علوم اجتماعي  )ادبيات، فلسفه، اخالق، تاريخ   (علوم انساني طب به كاربرد علوم انساني        

در آمـوزش طـب و      ) هنرهاي تصويري، تئـاتر، سـينما     (و هنر   ) سيشنا  شناسي، انسان شناسي، روان   
هاي مختلـف طـب       هاي ديدگاه مكانيكي حاكم بر شاخه       نارسايي. شود  اطالق مي ) practice( طبابت

) holistic(كه مبتني بر دواليسم دكارتي بود، جرياني را برانگيخت كه به دنبال يافتن تعريفي فراگيـر      
 (bio-psych-xocial) اجتمـاعي  ــ  روان ــ  ها، پارادايم زيست    ولين  تالش  يكي از ا  . از انسان بودند  

 اما چون پارادايم مـشتركي بـين ايـن          ،بود كه سعي داشت با يك رويكرد التقاطي مشكل را حل كند           
در حال حاضر دو     .  چارچوب آن از نظر نظري و فلسفي رضايت بخش نبود          رشته ها وجود نداشت   

و تكثر گـرا    ) integrative(ه يكپارچه گرا يا وحدت گرا       وجود دارد ك  رويكرد در علوم انساني طب      
 )pluralistic ( رويكرد تكثرگرا كـه چندرشـته اي      .نام دارند)multidisciplinary (       اسـت بـه دنبـال

انساني كردن كارگزارانِ طب است در حالي كه رويكرد وحدت گرا به دنبال انساني كـردن طـب در              
پيـشرفت علـوم انـساني پزشـكي را         .  اسـت  ) interdisciplinary( اي  خالل يك فعاليـت بينارشـته     

بسياري از پژوهـشگران ايـن رشـته خـود از           .  است  در طب دآن    اي از بحران پارادايمي     توان نشانه   مي
كوشند با بهره گيري از مفاهيم علوم انساني بدون به كار گـرفتن روش و                 جامعه پزشكي هستند، مي   

الزمه به وجود آمـدن  . را به وجود آورند ) humanistic medicine(سان گرا هاي آن طبي ان پارادايم
هر دو رشته به ويژه همكاري فعال جامعه پزشـكي در قالـب يـك                 اي همگامي   يك رويكرد بينارشته  

اگر هدف اعالي طب ارتقاي سالمت انسان باشد؛ و علوم انساني           . فضاي گفتماني دموكراتيك است   
اي باشد بايد  همـراه طـب در رسـيدن بـه ايـن هـدف                   ويكرد بينا رشته  پزشكي در صدد است كه ر     

 .  بكوشد
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هـاي    كه دانشمندان علوم پزشـكي سـاختار و كـاركرد ارگانيـسم انـسان را در حالـت                   هنگامي از
در انتهـاي قـرن     . اند، طب وارد عـصر مـدرن شـد          بررسي كرده مند    تندرستي و بيماري، به طور نظام     

 اسـت و بايـد      1نوزدهم، بيشتر اعضاي جامعه پزشكي پذيرفتند كه طب شـاخه اي از علـوم زيـستي               
مدل مكـانيكي بيمـاري بخـش       . و فيزيولوژي تبيين كرد     فرآيندهاي بيماري را با اصطالحات آناتومي     

. ظريه بيماري از نوعي اختالل در ماشين بيولوژيـك اسـت    مطابق اين ن  . از پارادايم پزشكي شد     مهمي
هـاي مـؤثر بـراي ديابـت قنـدي، كـم        توان در درمان اي از كاركرد اين الگو را مي هاي برجسته  نمونه

 )1.(هاي بيهوشي مدرن و كشف آنتي بيوتيك ها يافت خوني بدخيم، تكامل روش
ست موفقيت چنداني كسب    نا  زه ها نتو  هاي اوليه، طب مدرن در بسياري از حو         رغم خوش بيني    به
توان بيماري را كاهش داد با ترديد جدي روبرو           اين تصور كه با گسترش خدمات بهداشتي مي       . كند
هاي مزمن و ناتوان كننده، مانند آرتريت روماتوئيـد، مالتيپـل اسـكلروز               هنوز بسياري از بيماري   . شد

بـه   اقبال عمـومي ) 1.(د و درمان مؤثري هم ندارندتوان از بروز آنها پيشگيري كر  وجود دارند كه نمي   
از ) 2.(هـاي پزشـكي دارد      هـا و پـيش فـرض         نشان از ترديد نسبت به رهيافت      2خدمات طب مكمل  

هـاي بنيـادي نيـز بـا          هاي طب در زمينه باروريِ مصنوعي، پيوند اعضاء، سلول          سوي ديگر، پيشرفت  
الش هـا نـشان از ايـن دارد كـه طـب وارد              تمام اين چ  . هاي جدي اخالقي مواجه شده است       نگراني

 )1.(شده است مرحله بي ثباتي پارادايمي
هـاي    طبي كه تا كنون فقط رويكـرد      . طب سبب نزديكي علوم انساني و طب شد         بحران پاراديمي 

ها براي بارنگري در پارادايم طب را در الگـوي   برآيند تالش. تابيد زيستي به مشكالت خود را بر مي   
 در 4 با عرضه الگوي زيست ـ روان ـ اجتماعي  1977وي در سال . توان مشاهده كرد  مي3جرج انگل

 طـب مـدرن ريـشه در        5او معتقد بـود تفكـر انـسان زداي        ) 3.(صدد برون رفت از اين بحران برآمد      
 كه بر پايه فلسفه دكارتي بنيان شده        6تفكر دوگانه انگار  .رويكرد دوگانه انگار و كاست گراي آن دارد       

شـود و بيمـاري را اخـتالل در كـاركرد يـك               سم و ذهن انسان تمايزي اساسي قائل مي       است بين ج  
  انسان را به سلول و اجزاء زير سلولي مثـل مولكـول              7رويكرد كاست گرا  . انگارد  ماشين زيستي مي  

بنابراين، از هر پديـده ي  . جويد هاي بيماري و سالمت از آنها مدد مي كاهد و براي فهم پديد     فرو مي 
كنـد كـه      انگل پيشنهاد مـي   . شود   سطح ملكولي و سلولي قابل توضيح نباشد، غفلت جدي مي          كه در 

او بـر اسـاس نظريـه      .  فعلـي گـردد    9 بايـد جـايگزين رويكـرد زيـست پزشـكي          8رويكردي كل گرا  
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در . فراتر از اختالل زسـتي دارنـد         الگويي را بنا نهاد كه در آن سالمت و بيماري مفهومي           10ها  سيستم
شـود و     هاي بدن در نظـر گرفتـه مـي          هاي زيستي، رواني و اجتماعي به عنوان سيستم         بهاين الگو جن  

الگـوي زيـست روان     . مانـد   هـاي زيـستي نمـي       يافتن سازوكار يك بيماري محدود به تشريح جنبـه        
كند و درك بيمار از سالمت و عوامل           را ايجاد مي   12 كه بيماري  11هاي آسيب زاي    اجتماعي بين روند  

شود، تفكيك و تمايز قايل شده، سعي در دخيل كردن تجربه              ناميده مي  13كه ناخوشي تهديد كننده آن  
 )1382انگل، . (بيماري در سطح فردي و اجتماعي به عنوان عوامل  مهم در سالمت و بيماري دارد

اين الگـو بـا دعـوت       .  تمركز اصلي الگوي زيست روان اجتماعي بر رابطه بيمار و پزشك است           
 وسيع تر به بيمار و محيط اطراف او، اولين گام در راه ايجاد علـوم انـساني طـب        طب باليني به نگاه   

هـاي بيمـار وجـود داشـته اضـافه       بنابر گفته انگل اين الگو هيچ چيز را به آنچه قبالً در مراقبت        . بود
شناسـي و جامعـه       هـاي روان    سازد تا پزشـكي بـه حـوزه         فراهم مي   كند، بلكه يك شبكه مفهومي      نمي

تأكيد بر اصالح رابطه پزشك و بيمار و عدم توجـه بـه   ). 1382انگل، ( توجه نشان دهند     شناسي هم 
از سوي ديگـر، ايـن   . كرد تعريف يك چارچوب نظري در حوزه طب، اثربخشي الگو را  محدود مي     

الگو با رويكرد التقاطي، عناصر و اجزاي سه نظام نظري متفاوت را برگزيده بود كه ممكن بود كـار                   
هاي عملي و باليني طب موفقيت آميز باشد، اما رويكرد آنهـا از بعـد نظـري و فلـسفي                      جنبهآنها در   

و فلـسفي را از سـه پـارادايم           الگويي از سالمت و بيماري كه مفـاهيم علمـي         . رضايت بخش نيست  
هـاي سـودمند، نقطـه آغـاز          تواند براي صورت بندي و عرضه نظريه        گيرد، نمي   متفاوت به امانت مي   

با اين وجود اين مدل نقطه آغازي بود تا علوم انساني و زيـستي سـعي                ). 1380ولف،   (خوبي باشد 
 .در تعريف مشتركي از مفهوم سالمت و بيماري كنند و علوم انساني در طب به اين پايه گذاري شد

اندركاران علوم انساني پزشكي در اين نكته كه رويكرد انسان زداي طب مـدرن يـك                  تمام دست 
انـدكي تـسامح      با. كنند  هاي  مختلفي عرضه مي      شود، توافق دارند، ولي راه حل       قي مي تهديد جدي تل  

، علـوم   )ادبيات، فلسفه، اخـالق، تـاريخ     ( را كاربرد علوم انساني      پزشكي حوزه علوم انساني     توان  مي
در ) هنرهاي تصويري، تئـاتر، سـينما     ( و هنر   ) شناسي  جامعه شناسي، انسان شناسي، روان    (اجتماعي  

هـاي مختلـف علـوم انـساني و هنـر بـا               به ايـن ترتيـب حـوزه      .  دانست 14 و طبابت  پزشكيش  آموز
هاي مختلـف آن اعـم از عليـت در            رويكردهاي مختلف پزشكي را مورد كنكاش قرار دادند و جنبه         

 .  هاي طبي ـ را به چالش كشيدند ها، روان كاوي، بعد اخالقي تصميم طب، طبقه بندي بيماري
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و موشكافانه در حال حاضر دو نحله و رويكرد در علوم انـساني طـب وجـود                 با يك نگاه دقيق     
 ,Graves, 2001; campo)نـاميم    مـي 16 و تكثر گـرا 15دارد كه ما آنها را يكپارچه گرا يا وحدت گرا

هاي عملـي     شان بيشتر بر جنبه      در يك سر طيف طرفداران رويكرد تكثرگرا هستند كه دغدغه          (2005
 است، در حالي كه در سر ديگر طيف، به چالش كشيدن  پـاراديم               17ني پزشكان به ويژه، عملكرد بالي   

 .     هاي نظري آن، دغدغه اصليِِ رويكرد وحدت گراست طب و جنبه
شـود بـا      در اين رويكرد تالش مي    .  در حوزه طب است    18گرايي   منبعث از عمل   تكثر گرا رويكرد  

. وجـو شـود     ضالت طـب مـدرن جـست       از علـوم انـساني راهكارهـايي بـراي معـ           19استفاده ابزاري 
درگيـر  ) مانند طـب و ادبيـات       ( منفصل و گسسته است علوم انساني        20هاي  اي از زير رشته     مجموعه

شوند كه با به چالش كشيدن ِرويكرد زيست پزشكي، باعث الحاق علوم              مشكالت حوزه پزشكي مي   
هاي   د آن دسته از رشته    هدف اين رويكرد، گسترش و كاربر     . انساني به بدنه طب مدرن  خواهند شد       

رويكرد .  علوم انساني است كه عامل موازنه و تعادل با  رويكرد زيستي درعلوم پزشكي فراهم كنند               
تكثرگرا بدون آنكه پاسخ متفاوتي عرضه نمايد، از علومِ انسانيِ پزشكي انتظار دارد زمينه سـاز يـك                  

وگـو، برنامـه درسـيي منـتج          فـت از خالل ايـن گ    . با علوم زيست پزشكي فراهم شود       چالش عمومي 
در رويكرد تكثرگـرا  . خواهد شد كه به انساني تر شدن رفتار پزشكان و پيرا پزشكان خواهد انجاميد          

پذيرد كه هـر رشـته ديـدگاه و           فعاليت آكادميك تحت عنوان علوم انساني طب در حالي صورت مي          
قـوت  . كنـد    رشته خود توليد علم مـي      21كند و با زبان و واژگان       شناسي ويژه خود را حفظ مي       روش

اين كار اين است كه  خبرگان هر رشته مخاطبـان خـاص خـود را خواهنـد داشـت و بـه آمـوزش                         
ماننـد و تعـاملي جـدي بـا        پردازند، اما نهايتاً در محدوده رشته خود محصور مـي           هاي خود  مي     يافته

 . حوزه سالمت و طب نخواهند داشت

 علـوم زيـست ـ پزشـكي را بـه      22هـاي  رد  وحدت گراپيش فـرض علومِ انسانيِ پزشكي با رويك
در اين رويكرد، به جاي تمركز بر كاربرد صرف علوم انساني در طب،  تمركز حول                . كشد  چالش مي 

ها را دسـتخوش      علوم انساني در اين رويكرد ديدگاه طب در همه زمينه         . گيرد  مفهوم انسان شكل مي   
با اين حساب   .  در رفتار پزشك و بيمار بسنده نخواهد كرد        تغيير خواهد كرد و به يك تغيير موضعي       

از اين رو  درجاتي از وحدت        .  طب است و نه فقط كارگزاران آن       23اين نحله در صدد انساني كردن     

                                                 
١٥. integrative  
١٦. pluralistic  
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٢١. terminology  
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٢٣. humanize  



هدف غايي نيز دستخوش تغييـري اساسـي        . نمايد  هاي درگير ضروري مي     روش شناختي براي رشته   
ايـن  . تعاريف سالمتي و بيماري بايد مد نظر قرار گيـرد         شده، باز خواني و تعمق مجدد در حيات و          

ها نيست و ديدگاهي مختص بـه خـود دارد كـه البتـه از               كدام از رشته    رويكرد در نهايت وامدار هيچ    
گـسلند   هايـشان مـي   نظر آكادميك بسيار چالش برانگيز است، زيرا افراد درگير رابطه خود را با رشته   

 .  چاپ مقاالتشان در مجالت تخصصي استكه كمترين تاوان آن ناتواني در
طب بايد    هاي سالمت و بيماري و تغيير پارادايمي        علوم انساني پزشكي براي مؤثر بودن در حوزه       

در ايـن تعامـل   . اي واجـد چنـد ويژگـي اسـت         رويكرد بينارشـته  . اي داشته باشد    رويكردي بينارشته 
ديدار شود كـه چنـد رشـته بـا هـم درگيـر           مشكل و راه حل آن بايد وقتي پ        24اي، نوپديدي   بينارشته

. حل آن را عرضه كند      شوند و هر رشته به تنهايي اين توانايي را نداشته باشد كه مسئله را طرح و راه                
درمان يك بيمار مسلماً يك كار گروهي است كه پزشك درمانگر حلقه اي از اين مجمو عه است و                   

اي نزديـك     وگـوي بينارشـته       در متن يك گفـت      .هدف نهايي آن درمان و ارتقاء سالمت بيمار است        
 و 25شدن به مشكل و مطالعه آن بايد توامان، همزمان و در هم تنيـده باشـد نـه بـه صـورت متـوالي       

هـاي    هاي مختلف بايـد خبرگـان رشـته         خصوصيت ديگر اين است كه متخصصان رشته      . 26جداگانه
ي به دست دهد كه اين نيازمند فضايي      زبان رشته خود سهيم كنند تا فهم مشترك       . ديگر را در  مفاهيم    
 در يـك پـروژه      27رسد كـه پيچيـدگي عملـي        تذكر اين نكته ضروري به نظر مي      . خالق و پذيراست  

هـاي    مثل ساختمان سازي كه هر كدام از رشته       . اي بودن آن نيست     بزرگ و دشوار به معناي بينارشته     
كه نيازي به فهم مشترك را احساس       هاي خود را دارند بدون آن       درگير براي حل مشكالتشان راه حل     

كه از علوم انساني طب با رويكرد كثرت گـرا عنـوان شـد مجموعـه اي از  زيـر                      مفهومي) 8.(28كنند
اند و با      مرتبط با علوم انساني است كه طب را به عنوان سوژه مطالعه و پژوهش برگزيده               29هاي  رشته
افتند كه براي زدودن آن به      اي مي   گراييپردازند و در دام كاست        هاي حاص خود به مطالعه مي       روش

اين كثرت گرايي در تعامل علوم انساني و طب بعيد است كـه تغييـري بنيـادين                 . اند  كمك طب آمده  
در ديدگاههاي پزشكي مدرن ايجاد كند و نهايت هدف آن انساني تـر كـردن رفتـار كـادر پزشـكي                     

ت، بلكه بيشتر همكاري و تعامل علوم        اس 30اي  پر واضح است كه رويكرد كثرت گرا بينا رشته        . است
رسد رويكرد وحدت گرا در      به نظر مي  ) 8.(31اي  انساني و طب است در قالب يك فعاليت چند رشته         

 . اي را داشته باشد علوم انساني پزشكي بخت بيشتري براي تبديل شدن به رويكردي بينارشته
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٢٦. separated  
٢٧. Practical complexity  
٢٨. multidisciplinary  
٢٩. subdiscipline  
٣٠. interdisciplinary  
٣١. multidisciplinary  



 اسـت    و علوم انساني مـستلزم آن     اي بين طب       فراهم شدن فضا براي ايجاد يك گفتمان بينارشته       
تواند به طب در برون رفت از اين بحـران            كه اين امكان مورد توجه قرار بگيرد كه علوم انساني  مي           

در ايـن ديـدگاه تنهـا       .  به توليد علم پزشـكي دارد      32جامعه پزشكي يك ديد نخبه گرايانه     .مدد رساند 
و پژوهـشي     هـاي علمـي      در حـوزه   پزشكان هستند كه شايسته رهبري، مديريت و سياسـت گـذاري          

اين نگاه نخبه گرايانه با فرآيند غير متمركز، دموكراتيك، ارتباطي و انسان دوستانه  كه الزمه                . هستند
هـا و   باورهـا، عقايـد، ارزش   ). 1382راد،    قـانعي (اي است، تمايز اساسي دارد        يك پژوهش بين رشته   

ا سالمتي خود دارند، نقشي حياتي در كارآمـدي         رفتارهايي كه افراد يك جامعه پيرامون حفظ و ارتق        
 و بيمـاري ـ محـور    33ـ محـور بـودن   پزشكي زيستي به دليل دانش. هاي جامعه پزشكي دارد تالش

بنـابراين، يـك گـروه بـزرگ از         . گيـرد   بودن، بسياري از اين عوامل فردي و اجتماعي را ناديده مـي           
اين نظر كه بيمـاران و بـه طـور اعـم            ) 2(نندك  عوامل تعيين كننده سالمت را از معادالتش حذف مي        

هاي ديدگاه پدرساالرانه و قيم مĤبانه را در          را ندارند، پايه    جامعه حق داوري درباره موضوعات علمي     
. ها و به ويژه علوم انساني است        وگو با ساير رشته     اين بصيرت سرآغاز گفت   . كند  پزشكي تقويت مي  
 .اي دارد به دست داد انساني طب كه رويكردي بين رشتهتوان تصويري از علوم  با اين اوصاف مي

بينانه نسبت به توسعه علـوم انـساني پزشـكي داشـته              رسد اگر بخواهيم ديدگاهي واقع      به نظر مي  
از يك سو، بايد با يـك رويكـرد تكثـر    .  اتخاذ كنيم35 ـ بوم شناختي 34باشيم، بايد رويكردي تكاملي

هاي علوم انساني آگاه كرد       معه پزشكي را نسبت به حوزه     گرا خصوصاً در زمينه آموزش پزشكي، جا      
وگوي آكادميك ميان     از سوي ديگر، با باز شدن باب گفت       . وگو را در آنان برانگيخت      و نياز به گفت   

طب مدرن و طب مكمل و فراختر شدن گفتمان سالمت، فضاي گفتمان دموكراتيزه شده و زمينـه را       
رود كـه   در چنين فـضايي اميـد آن مـي        . حدت گرا فراهم آورد   اي رويكرد  و     براي همكاري بينارشته  

 .  عصري جديد در پزشكي آغاز گردد و طب با گذر از عصر مدرن وارد عصر پسامدرن شود
 و  36ايـن تعهـد   . كوشد  علوم انساني پزشكي دغدغه سالمت جامعه دارد و در جهت ارتقاء آن مي            

پزشكي مـدرن   . هاي علوم انساني است     ير حوزه  وجه بارز تمايز اين رويكرد از سا       37ذات پنداري   هم
اي در حال گـذر از        برد و به واسطه گسترش مطالعات بينارشته        در عصر بي ثباتي و تحول به سر مي        

هـاي جديـدي      اين تغييرات، ظرفيـت   . تنگناهاي نظري وعمليِ كاست گرايي و دوگانه انگاري است        
شدن برخي قراردادهاي علم مدرن باعث شده       سست  . نمايند  براي پژوهش و تجربه باليني فراهم مي      

                                                 
٣٢. elitism  
٣٣. Knowledge-oriented  
٣٤. evolutionary  
٣٥. ecological  
٣٦. commitment  
٣٧. Empathy  
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 مناسبات علوم انساني و علوم تجربي 
 نقش علوم تجربي در استنباط و اجتهاد فقهي

 
 ∗محسن غرويان

 چكيده
در ميان محورها و موضوعات پيشنهادي كنگره، محور مناسبات علوم انساني و علوم تجربـي در                

 نگـارش   موضوعي بديع بينديـشم و بيـابم تـا در         به  لذا تفكر و تفحصي نمودم كه       . نظرم جالب آمد  
نقش علوم تجربـي در اسـتنباط و اجتهـاد          «موضوع  . اي قوي داشته باشم     چند سر ناقابل الاقل انگيزه    

فـراوان بـه بحـث      » نقش زمان و مكان در اجتهـاد      «هرچند    . در نظرم جالب افتاد و بديع آمد      » فقهي
 . تمرا در كتاب و مقالتي نياف» نقش علوم تجربي در اجتهاد فقهي«كشيده شده، اما بحث 

، فقط به عنوان طرح موضوع و عرضه منظري نو  شدهاندك آورده  آنچه در اين مقال مختصر و مجال
اميد كه محققان و پژوهشگران ارجمند اين بحث را پـي گيرنـد و زوايـاي آن را                  . در بحث اجتهاد است   

گر اين مقاله بتواند در اين باب حتـي         ا. عميق و دقيق بكاوند و حدود و ثغور آن را بهتر مشخص سازند            
 .دست دهد و زاوية جديدي در بحث بگشايد، نگارنده به مقصود خود رسيده است يك سؤال نو به

 . علوم انساني، علوم تجربي، مناسبات، اجتهاد فقهي، علم فقه:واژگان كليدي
 

                                                 
 مدرس حوزه و دانشگاه.  ∗



 مقدمه 
انداز فردا، بـه بحثـي         چشم بسي نيكو و بجاست كه در كنگرة ملي علوم انساني وضعيت امروز و            

داخل و خارج     در باب تعامل حوزه و دانشگاه پرداخته، فقه و مباني اجتهاد شيعي را به مجامع علمي               
هاي معرفت    اي از انواع گوناگون شيوه      عنوان شيوه    استنباط و اجتهاد را به     روشكشور معرفي نماييم،    

هاي  هاي نو و طرح    ري كنگره جهت عرضه بحث    تر از همه، از فرصت برگزا      بشري باز نماييم و مهم    
 . تازه براي حل مشكالت فكري و معضالت اجتماعي روز استفاده كنيم

 . بحث پيرامون نقش علوم تجربي در اجتهاد فقهي از اين حيث حائز اهميت است
امروزه كارآئي و كاربرد علوم تجربي و سلطه و سيطرة اين علوم در بسياري از ابعـاد و جوانـب                    

واقعيـت ايـن اسـت كـه چـرخ         . ندگي بشر براي هيچ انسان رئاليست و منصفي قابل انكار نيـست           ز
چرخـد و انبـوه نيازهـا و          به سـرپنجة دسـتاوردهاي علـوم تجربـي مـي            زندگي و حيات مادي آدمي    

 . شود ملزومات حيات طبيعي انسان در پرتو رهاوردهاي اين علوم تأمين مي
تـر از گـسترة    هرچند  گسترة فقه وسيع. معنا علم زندگي است از سوي ديگر علم فقه نيز به يك         

گون حيات بشر در دار دنيا، بيرون از حوزة           حال ميادين گونه  هر هباست،    حيات طبيعي و دنيوي آدمي    
پس، از حيثي حيات ما با علوم تجربي پيوند دارد و از جهتي با علم فقه مرتبط اسـت و                    . فقه نيست 

يابنـد و بـين ايـن دو         و علوم تجربي با يكديگر نوعي تـرابط و قرابـت مـي             از همين جاست كه فقه    
 . شود اي از تفاعل برقرار مي شاخة دانش، گونه

شود ـ بـا علـوم تجربـي نـوعي پيونـد و رابطـه پيـدا           فقه تلقي ميروشاجتهاد نيز ـ از آنجا كه  
مـا در ايـن نوشـتار       . ام آن زدوده شـود    كند و اين رابطه بايد دقيقاً تبيين و تنقيح گردد و نقاط ابه              مي

اي   قصد آن داريم كه به طرح نكاتي چند در باب نقش علوم تجربي در اجتهاد فقهي بپردازيم و پاره                  
 .از جوانب مختلف اين بحث را در حد توان بررسي نمائيم

 
 :نكته اول

 جنبه معرفت شناختي بحث
 تأثير معرفـت در دانـش فقهـي كـه بـا             عنوان بحث از    به» نقش علوم تجربي در اجتهاد    «بحث از   

شـود، خـود معرفتـي اسـت پيرامـون تـأثير و تـأثر دو نـوع از                      اجتهادي براي فقيه حاصل مي     روش
شـود و در معرفـت        هـا، دانـش درجـه دوم گفتـه مـي           ها و معرفت   معرفت، و امروزه به چنين بحث     

موضـوع  . پردازنـد  ود ـ پيرامون آن به بحـث مـي   ش اي از فلسفة معاصر تلقي مي  ـ كه شاخه 1شناسي
هاي درجه اول است و معرفت درجه اول، معرفتي است كـه از امـور جهـان                  شناسي، معرفت  تمعرف

                                                 
١. Epistemology  



امـا معرفـت    . كند و موضوع آن واقعيت اشياسـت        خارج، اعم از امور طبيعي و غير طبيعي بحث مي         
پردازد و از تأثير و تأثر و ارتباط          رفت مي شناسي كه خود معرفتي است درجه دوم، به خود فهم و مع           

روسـت كـه معرفـت درجـه دوم          گويد و هم از اين      ها و معارف سخن مي      ها و انواع دانش    خود فهم 
 . شود خوانده مي

گوييم الزم اسـت دقيقـاً        سخن مي » نقش علوم تجربي در اجتهاد    «البته بايد دقت كرد كه وقتي از        
 اجتهاد است؟ آيا منظور فهم از منابع        روشآيا منظور   . چيست» اجتهاد«مشخص كنيم كه مرادمان از      

شـود؟ مـا      اجتهاد است؟ آيا منظور دانشي است كه پس از اجتهاد و استنباط براي مجتهد حاصل مي               
 . كنيم در اين مقاله اين امور را از يكديگر تفكيك نموده، پيرامون هر يك جداگانه بحث مي

 
 خلط ترابط و تكامل : تذكر
اند كه مثالً، حكـم بـه تـرابط           اند و گمان كرده     علوم فرقي نگذاشته  » تكامل«و  » ترابط«عضي بين   ب

اجتهاد و علوم تجربي و حكم به تكامل اجتهاد در پرتـو علـوم تجربـي هـر دو از احكـام معرفـت                         
سـنح  كه حكم به ترابط، معرفتي درجه دوم و حكم بـه تكامـل از                 د، در حالي  ان  دومشناسانه و درجه    

هاي تجربي،    كسي كه معرفت و فهم فقهي را به دنبال تحول و تكامل دانش            . احكام درجه اول است   
 است كه فقيه آگاه از علوم تجربي متأخر نسبت به فقيه آگـاه               خواند، در واقع مدعي آن      مي» متكامل«

چنـين  پرواضـح اسـت كـه       : تر اسـت   متقدم، به واقع وحي و حقيقت دين نزديك       ... از علوم تجربي  
ها نيست، بلكه خود نـوعي بـازيگري         ها و معرفت   قضاوتي صرفاً از موضع تماشاگرانه نسبت به فهم       

 . نيستهاي درجه دوم در صحنة معرفت است و لذا اين حكم و قضاوت از قبيل احكام و معرفت
 

 :نكته دوم
 نقد تجربي فتواي شيخ انصاري

: فرمايـد   در مـسئله سـوم مـي      » ان النجسه عداما اسـتثني    االكتساب باالعي «شيخ انصاري در مبحث     
همچنـين  ) 4: 1366 مرتـضي انـصاري،      شـيخ ( 1».يحرم المعاوضـه علـي الـدم بـال خـالف          : الثالثه«

ال اشكال في حرمه بيع المني لنجاسـته و عـدم االنتفـاع بـه ادا وقـع فـي خـارج                : الرابعه«: فرمايد  مي
 ) همان (».الرحم

نظر ايشان و ساير فقهايي كه فتوا  ه است كه ـ ب ه اين دليلضه خون بروشن است كه حرمت معاو
همچنين فتوا . دهند ـ منفعت محللة مقصوده در معاوضة آن وجود ندارد  به حرمت معاوضة خون مي

به حرمت خريد و فروش مني به نظر شيخ انصاري دو علت دارد، يكي نجاست مني خارج از رحم                   
 . از آنو ديگري عدم انتفاع 



حال اگر علوم تجربي ثابت كردند كه براي خون و مني منفعـت محللـة مقـصوده وجـود دارد و                     
توان خون كسي را گرفت و به ديگري تزريق كرد و او را از بيماري يا مرگ نجات داد و يـا        مثالً مي 

 ـ در ايـن شـود    از مني براي تلقيح مصنوعي استفاده كرد ـ كما اينكه امروزه ايـن كارهـا انجـام مـي     
صورت خريد و فروش خون و مني محكوم به حليت است و در اينجا نقش علوم تجربي اين است                   

اند و حد وسط براي استدالل فقهي بر حليت معاوضة خـون و               كه اثبات منفعت عقالئي حالل كرده     
 نظير اين سخن در موارد ديگري نيز از سخنان شـيخ انـصاري قابـل طـرح                . اند  مني را فراهم ساخته   

 : است، مثل
ـ يحرم المعاوضه علي بول غير مأكول اللحم بال خالف ظاهر لحرمته و نجاسته و عـدم االنتفـاع                   

 ).3: همان( به منفعه محلله مقصوده
 ).4: همان (ـ يحرم بيع العذره من كل حيوان علي المشهور

ئله علي المعرفو مـن     ـ يحرم المعاوضه علي الميته و اجزائها التي تحلها الحيوه من ذي نفس السا             
 ).5: همان (مذهب االصحاب

 ).6: همان (ـ يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين اجماعاً
 

 :نكته سوم
 انواع تغير موضوعات و متعلقات احكام

 : تغير در موضوع و متعلق حكم دو گونه است
 ـ جـداي از   ءات خـود شـي   است كه خصوصي منظور از اين قسم تغير، آن: الف ـ تغيير دروني 

احكام و روابطي كه با ساير اشياء دارد ـ تماماً يا بعضاً تغيير كند و نوعي تغيير مـاهوي در آن پديـد    
شود، تبديل به خاك شـود و يـا           ها كه در زمين دفن مي       مثالً اينكه اجزاء بدن انسان پس از سال       . آيد

در . تحاله پيدا كند و بـه نمـك مبـدل شـود         زار پس از مدتي اس      مثل اينكه مردار سگ در زمين شوره      
تواننـد چنـين    علوم تجربـي مـي  . شود  صورت پيدايش چنين تغيري در شيء حكم آن نيز عوض مي          

تغير دروني را كشف و اثبات كنند و يا تغييراتي از اين دست را در موضـوعات و متعلقـات احكـام      
 . شود وجود آورند و در هر حال حكم شرعي آن موضوع عوض مي به

 با ساير ءها، اعراض و روابط يك شي مقصود از اين نوع تغير، تغير در نسبت: ب ـ تغير بيروني 
نمونه اين نوع تغير، تغير در وضعيت معـدني اسـت كـه در ملـك كـسي                  . امور خارج از خود است    

  در گذشته فتواي مشهور اين بود كه اين معدن تابع آن ملك و بالتبع مملـوك مالـك آن                  . يافت شود 
 اگونـه فتـو     توان ايـن    بر آن حاكم است نمي      اي كه نظام اسالمي     كه امروزه و در جامعه      در حالي . است



اي با حكومت و دولت و نظام اقتصادي كل جامعه دارد كـه نـسبت بـه                   چرا كه اين معدن رابطه    . داد
 . كند كند و لذا حكم آن نيز فرق مي گذشته تفاوت مي

كند كه صـيد مـاهي از درياهـا و يـا قطـع درختـان                  ثابت مي فرض كنيد علم تجربي     : مثال ديگر 
اندازد در ايـن   را به خطر مي شده، حيات عمومي» زيست ـ محيطي «ها باعث ضررهاي فراوان  جنگل

در تمام اين موارد نقش علوم تجربي اين        . شود    صورت حكم به جواز صيد و قطع اشجار عوض مي         
كنند   كنند و يا تغييري در موضوع ايجاد مي         موضوع مي ) بيروني يا دروني  (است كه يا كشف از تغير       

توجه كنيم كه اين نوع تـأثير و نقـش كـه بـراي علـوم تجربـي                  . شوند  و بالتبع باعث تغيير حكم مي     
قائليم، مستقيماً تأثير در حكم نيست، بلكه تأثير در تغير موضوع است و چـون هـر حكـم شـرعي،                     

طبق اين تحليل، علـم تجربـي       . كند  ع، حكم نيز تغيير مي    موضوع خاص خود را دارد؛ با تغيير موضو       
 . گيرد نشيند و عالم تجربي هرگز در كنار شارع قرار نمي هرگز مشرع نيست و در عرض وحي نمي

 
 

 :نكته چهارم
 اند كه در قالب قضاياي خارجيه بيان شده احكامي

محكوم به حكم خاصي    ) ع(چيزي در زمان ائمه     ممكن است سؤال شود كه چگونه ممكن است         
 شده باشد و در زمان ما همان چيز حكم ديگري پيدا كند؟ آيا اين، تشريع نيست؟

بايد توجه كرد كه اگر علوم تجربي نوعي تغير دروني و يا بيروني براي موضوع مورد نظر ثابـت                   
مان ائمه نخواهـد بـود، ولـو        كردند در اين صورت ديگر اين موضوع جديد، حقيقتاً همان موضوع ز           

گوييم بسياري از احكام شرعي       گونه موارد مي    از سويي در اين   . اينكه مسامحتاً اين دو را يكي بدانيم      
انـد و نـاظر بـه همـان           آمده به نحو قضاياي خارجيـه بيـان شـده         ) ع(كه در روايات ائمه معصومين      

 در پرتو علـوم تجربـي موضـوع تغييـر            لذا در زمان ما كه     ؛مصاديق موجود در زمان خودشان هستند     
حتي اگـر فـرض كنـيم كـه         . شود  كند حكم ديگري از احكام شارع مقدس بر آن موضوع بار مي             مي

شـود، چـرا كـه        احكام مزبور به نحو قضاياي حقيقيه هم صادر شده باشند باز مـشكلي ايجـاد نمـي                
ت، بلكه تغييـري پيـدا   الفرض، موضوع جديد مصداق آن حقيقت سابق با تمام خصوصيات نيس         علي

 . كند كرده است و در نتيجه حكم جديدي طلب مي
 

 :نكته پنجم
 مالحظه عرضي اشياء در علوم تجربي



علوم تجربي اشياء و روابط و احكام آنها را فقط در محدودة عالم طبيعت و به صـورت عرضـي                    
أ و معـاد دارنـد   كنند و به احكام و روابطي كـه اشـياء طبيعـي در طـول، نـسبت بـه مبـد              بررسي مي 

چرا كه برد تجربه محدود است و از طبيعت و روابط طبيعـي موجـودات مـادي فراتـر                   . پردازند  نمي
حال ممكن است چيزي از نظر شرعي و به لحاظ آثار غير مادي و روابط غيـر طبيعـي آن،                    . رود  نمي

ن را اثبـات    از سوي شارع محكوم به نجاست باشد، ولي علم تجربي مفيد بودن و طهارت طبيعـي آ                
توانيم بگوييم آن شيء در پرتـو دسـتاوردهاي علـوم تجربـي محكـوم بـه                   كند، در اين صورت نمي    

 در زمـان شـارع، مـالك        ءمگر اينكه احراز شود كه مالك حكم به نجاست آن شي          . شود  طهارت مي 
را طبيعي بوده و اينك كه علم تجربي موفق شده است تغييري در موضوع ايجاد كند و يـا تغيـر آن                      

بـه عنـوان    . شـود   شود و آن شيء محكوم به طهارت مـي          اثبات نمايد، حكم نجاست نيز برداشته مي      
. بيع آن حرام است   ... فرمايد چون مني نجس است و       شيخ انصاري مي  » مني«مثال گفتيم كه در مورد      

نجاست يك حكم وضعي است كه ممكن است مالك و مناط آن حيثيتي خارج از حيثيات طبيعي و                  
در .  مني باشد و در اين صورت علوم تجربي راهي به كشف و نفي آن منـاط و مـالك ندارنـد     مادي

 نجاست مني و حكم بـه نجاسـت         دليلاين حال اگر احراز شود كه حكم به حرمت بيع منحصراً به             
 آن مناط و مالك غير طبيعي است در اين صورت علـوم تجربـي هـر چقـدر منـافع            دليلمني نيز به    

توانيم دسـت از حكـم حرمـت بيـع منـي                و طبيعي براي مني خارج از رحم، اثبات كنند، نمي         مادي  
عدم انتفـاع ـ نـه نجاسـت ـ       ه دليلمگر اينكه احراز كنيم حكم حرمت بيع در زمان شارع ب. برداريم

ـ   انـد مـي     بوده و اينك كه علوم تجربي قادر به اثبات منفعت براي مني خارج از رحم شده                يم بـه   وانت
 . حليت بيع آن حكم نماييم

 
 :نكته ششم

 علوم تجربي و منابع اجتهاد
وقتي از تأثير علوم تجربـي در اجتهـاد   . كتاب و سنت و عقل و اجماع   : ند از ا  منابع اجتهاد عبارت  

 جزئيه است و ثانيـاً بـه ايـن     نحو موجبةه گوييم اوالً بايد توجه كنيم كه اين نقش و تأثير ب       سخن مي 
چـرا كـه    . نـشينند   مي... ست كه علوم تجربي به منزلة يك منبع پنجم در كنار كتاب و سنت و              معنا ني 

گفتيم علم تجربي حاكم و مشرع نيست، گذشته از اينكه علـوم تجربـي عمـدتاً بـر اسـتقراء نـاقص        
نـد  ا كه در منطق ثابت شده ـ و حتي علماء تجربي نيز معتـرف   استوارند و استقراء ناقص هم ـ چنان 

. يقيني هستند    مفيد يقين نيست، حال آنكه كتاب و سنت و مستقالت عقليه مشتمل بر احكامي              هرگز
علم تجربي فقط در اثبات تغير موضوع نقش دارد و اما حكم، فقط از طريـق منـابع مـذكور تعيـين                      

همچنين علوم تجربي در تعيين اعتبار و عدم اعتبـار منـابع اجتهـاد دخلـي ندارنـد و مـثالً                     . شود  مي



شود و مثالً حجيت      شود گفت كه اعتبار و حجيت كتاب و سنت و عقل با علوم تجربي نفي مي                 ينم
 .شود اثبات مي... استحسان و قياس و مصالح مرسله و

  
 :نكته هفتم

 علوم تجربي و منطق اجتهاد
هرچند  ممكن اسـت آراء دو مجتهـد بـا           . اي است    ويژه روشاجتهاد خود داراي منطق خاص و       

 . موازين اجتهادي آنها يكي استتفاوت فاحشي داشته باشند، يكديگر 
كنند و يكي مثبت است و يكي منكـر           مثل دو نفر كه با يكديگر بر سر امري مباحثه و منازعه مي            

نـد واال اصـالً منازعـه و        ا  و در عين حال هر دو الجرم به اصول و موازين مشتركي در مباحثه ملتـزم               
در اجتهاد نيز اصـول و ضـوابط ثـابتي وجـود دارد كـه علـوم تجربـي                   . گيرد  اي صورت نمي    مباحثه
الظهور را از حجيـت      تواند اصاله   مثالً علم تجربي نمي   . توانند آن اصول و ضوابط را تغيير بدهند         نمي

را از ... بيندازد و يا قواعد اصولي ديگر مثل اطالق و تقييد، عام و خـاص، تخـصيص و تخـصص و          
اجـراء اصـل عملـي پـس از         «: تواند در قواعد و موازيني مثـل        لم تجربي نمي  ع. حجيت ساقط نمايد  
عقاب بال بيان   «ـ  » تمسك به عام در شبهة مصداقية خود عام نادرست است         «ـ  » فحص و يأس است   

ــ  » قاعـدة ضـد  «ــ  » شـود  قبيح است ـ امتثال نهي به ترك جميع مـصاديق منهـي عنـه محقـق مـي      
 تحقيـق و پـژوهش در خـود ايـن           روش. بيل، تغييري ايجـاد كنـد     و قواعدي از اين ق    » ترتب  قاعدة«

هـاي اجتهـاد و اسـتنباط نيـز      هاي تجربي، ايـن فرمـول       ست تا با تحول در داده     نيقواعد، متد تجربي    
مبناي حجيت بسياري از قواعد  استنباط، سيرة عقالئيه است كه ثابت بـوده، در گـذر                 . متحول شوند 

اي از قواعد منطق اجتهاد قواعدي عقلي هستند و متخذ از عقل محـض                دسته. شود  زمان متحول نمي  
 . شوند  و لذا دستخوش دگرگوني نميهستند

حاصل آنكه منطق اجتهاد، منطق تجربي و يا استقرائي نيست تا كشفيات نوين تجربي نفياً و اثباتاً             
 . در آن دخلي داشته باشند

 
 :نكتة هشتم

 ي در اجتهادنقش تداركاتي علوم تجرب
هاي علوم تجربي ـ با تمام شاخه و فـروع آن ـ بـه اجتهـاد مجتهـدين، تـسريع در         يكي از كمك

فراهم آوردن ابزار اجتهاد از قبيل فراهم سازي اسناد و مدارك و تسهيل دستيابي به قرائن و امـارات            
هدين بـه اسـناد و مـدارك         امروزه كامپيوتر وسيله بسيار مناسبي براي دستيابي مجت         مثالً.  است هو ادل 

همچنين تحقيقات باستان شناسـي نيـز چـه بـسا در مـواردي مجتهـدان را در                . الزم در اجتهاد است   



تـوان از دسـتاوردهاي علـوم تجربـي و            امـروزه مـي   . رسيدن به يك رأي و نظر اجتهادي كمك كند        
بـسياري از  كمـك گرفـت و بـر    ... ابزارهاي جديد در تشخيص جهت قبله و تعيين اوقات شرعي و   

هاي علوم تجربي به اجتهاد، امري مسلم و محقق اسـت            اين سنخ كمك  . نتايج اين علوم اعتماد نمود    
 . و چندان جاي بحث ندارد

 
 :نكته نهم

 وجه تقليد از مرجع حي
توان قول به ضـرورت تقليـد از مرجـع حـي را شـاهد       در تأييد نقش علوم تجربي در اجتهاد مي     

 است در پرتو علوم تجربـي كـشفيات جديـدي در ناحيـة موضـوعات                ممكن: توضيح اينكه . گرفت
صورت  احكام و تغييرات و تحوالت آنها صورت پذيرد كه بالتبع حكم جديدي پيدا كنند و در اين                 

و فتـواي مجتهـد     . دهد  شود و فتواي جديدي مي      فقط مجتهد حي است كه از اين تغييرات مطلع مي         
زمان خود او بوده است و هم اكنـون آن حكـم در مـورد               در گذشته، مناسب با وضعيت موضوع در        

ايـن مـسئله     دليـل   البته قول به اينكه مرجع تقليد بايد زنده باشد تنها به          . موضوع جديد جاري نيست   
تـوان گفـت همـين تـأثير و نقـش               اما مي   ،گذارند  نيست كه علوم تجربي در اجتهاد و افتاء تأثير مي         

 . شمار آيد  مؤيدات اين قول ـ كه قول مشهور فقهاست ـ بهتواند از مرجحات و جزئي مي
 

 :نكته دهم
 توليد يا مصرف در اجتهاد فقهي

شويم اوالً بايد توجه كنيم كه اين         اگر براي علوم تجربي نقش و تأثيري در اجتهاد فقهي قائل مي           
د توجه كنيم كه در     ثانياً باي . تأثير فقط در كشف و ايجاد تغيير در موضوعات و متعلقات احكام است            

بـه تعبيـر ديگـر نبايـد        . اين ترابط، اجتهاد و يا فقه نسبت به علوم تجربي فقط مصرف كننده نيست             
چنين بپنداريم كه فقه مطلقاً از علوم خريدار و مصرف كننده است و مثالً علـوم تجربـي همـواره از                

شـبيه  .  علوم، حيثي اسـت    چرا كه اين مالحظات و عناوين در      . شوند  علوم توليد كننده محسوب مي    
شود كه منطق از علوم آلي و فلسفه از علوم اصـالي اسـت، بـا                  آنچه پيرامون منطق و فلسفه گفته مي      

توان از حيثي هم نسبت به خود منطق و هـم نـسبت بـه سـاير علـوم، آلـي و                اينكه فلسفه را نيز مي    
فلسفه مصرف كننده و از جهت      توان گفت از سويي منطق، توليد كننده و           يعني مي .  است  دآن  مقدمي

 .7ديگري فلسفه توليد كننده و منطق مصرف كننده است
اجتهاد فقهي نيز هرچند  گاه مستفيد و متأثير از علوم تجربي است، اما چنين نيست كـه همـواره                

مـثالً در روايـت   .  بلكه گاه فقه خود بيانگر مطلبي مربوط به علوم تجربي اسـت        ،مصرف كننده باشد  



شـود، و      كه اگر مادر در دوران بارداري از ميوه سيب فراوان تناول كند، فرزندش زيبا مي               آمده است 
فرمودند كـه      استند و مي    دآن  گوشت ران را مكروه مي    ) ص(يا در حديث آمده است كه پيغمبر اكرم         

 . اين قسمت به محل بول نزديك است؛ يعني داراي برخي ضررهاست
كنيم كه چـه      يم و از آنها مطالبي راجع به علوم تجربي استفاده مي          گونه روايات، فراوان دار     از اين 

پس علوم تجربي نسبت بـه فقـه        . اند  بسا پيش از صدور اين روايات هرگز در اين علوم مطرح نشده           
 .يستكننده ن فقط توليد كننده نيستند و فقه و اجتهاد فقهي نيز فقط مصرف
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 يعلوم تجرب  ويكيزي متافميمفاه
                                                                       

 ∗ اي رضانديحم

 
 دهيچك

اى چون پوزيتيويسم، كه كم و بيش بر تمامى مكاتب و ديدگاه علمى   مكاتب تجربى افراطى
حسى و تجربى   انسان را به شناختسلطه دارند، شناخت علمى) و از جمله علوم انسانى(امروز 

بنابر . كنند محدود نموده و دخالت هرگونه شناخت فلسفى و فراتجربى را در فرايند علم انكار مى
باقى  آور پيرامون مسايل ماوراءطبيعت  جاى بحث و پژوهش علمى و يقين«نظريه پوزيتيويسم 

هاى علمى را  اين ديدگاه كه شناخت. گردد ارزش تلقى مى ماند و همه مسايل فلسفى پوچ و بى نمى
داند،  گونه زيربناى فلسفى و ماوراء طبيعى نمى  استه و آنها را نيازمند هيچ صرفا حسى و تجربى دآن

پيامدهاى متعدد و گوناگونى براى علم در پى دارد، كه يكى از آنها ايجادشقاق و جدايى قاطع ميان 
به اختصار . لمى و تجربى از سوى ديگر استهاى ع معارف دينى و فلسفى از يك سو و شناخت

 :بايد گفت
گونه شناخت متقن تجربى  اي از مفاهيم و معارف فلسفى و متافيزيكى هيچ بدون مجموعه. 1 

 .ممكن نيست
هاى فلسفى و متافيزيكى  فرض ها نيز در عمل از انبوه عظيمى از پيش خود پوزيتيويست. 2

هاى تجربى، كه از  انگارى مفاهيم متافيزيكى و اعتبارشناخت وچمثالً پ. كنند اند و مى استفاده كرده
روند، بدون ورودبه حوزه متافيزيك و تخطى از اصول  ترين ادعاهاى آنان به شمار مى اولى
 .پذير نيست  امكانزيتيويستىپو

 . علوم تجربي، معرف فلسفي، علوم انسانيك،يزي متاف:يدي كلواژگان
    

  

                                                 
 دانشجوي دكتري فلسفه.  ∗



                                              مقدمه
 نييها مسلماً تأثيرات تع  عرصهي درتمامي جهان هستردري انكارناپذيتي به عنوان واقعكيزيمتاف
  استي از آنها در مكاتب وعلوم تجربيكي كه اند ني چنزي ني فلسفميكه مفاه چنان.  دارديا كننده

 بر تمامى مكاتب و ديدگاه علمى اى چون پوزيتيويسم، كه كم و بيش  تجربى افراطىمكاتب
حسى و تجربى  امروز ــ و از جمله علوم انسانى ــ سلطه دارند، شناخت علمى انسان را به شناخت

بنابر . كنند محدود نموده و دخالت هرگونه شناخت فلسفى و فراتجربى را در فرايند علم انكار مى
باقى  يرامون مسايل ماوراء طبيعتآور پ جاى بحث و پژوهش علمى و يقين« پوزيتيويسم ريهنظ

 .گردد ارزش تلقى مى ماند و همه مسايل فلسفى پوچ و بى نمى
گونه  سته و آنها را نيازمند هيچدانهاى علمى را صرفاً حسى و تجربى   ديدگاه كه شناختاين

 كه داند،  پيامدهاى متعدد و گوناگونى براى علم در پى دارد، زيربناى فلسفى و ماوراء طبيعى نمى
 ىها يكى از آنها ايجاد شقاق و جدايى قاطع ميان معارف دينى و فلسفى از يك سو و شناخت

 : به اختصار بايد گفت. علمى و تجربى از سوى ديگر است
گونه شناخت متقن تجربى ممكن  اي مفاهيم و معارف فلسفى و متافيزيكى هيچ بدون مجموعه. 1
 . نيست
هاى فلسفى و متافيزيكى  فرض  از انبوه عظيمى از پيشها نيز در عمل خود پوزيتيويست. 2

هاى تجربى، كه از  انگارى مفاهيم متافيزيكى و اعتبار شناخت مثالً پوچ. كنند اند و مى استفاده كرده
روند، بدون ورود به حوزه متافيزيك و تخطى از اصول  ترين ادعاهاى آنان به شمار مى اولى

 .پذير نيست  امكانپوزيتيويستى
 ني خود از دي علمشي در تخصص و گرازي ني تنها عموم مردم، بلكه عالمان علوم تجربنه

 يني دكيزي و اگر در بستر متافازمندندي نيني ديها موزهآ به ،ي علمنديانتظار دارند و درتحقق فرا
 . سكوالر خواهند شدكيزي متافري اسابند،ينمو ن

 يها ني به سرزمي سكوالرمابانه، پاي وروشنگريستيتيويوزپ يي در دوران شكوفادي جدعلم
 و گاه ضد ينيد ي گرا فاصله گرفت و تفكر  بني خدا محور و دكي كه از متافزي نهاد، علمياسالم

 تاكنون از ايآ. افتي رواج ني تعارض علم و ددهي اساس، انيبر ا. ديكش ي مدكي را با خود ينيد
 ر،ي چند قرن اخني علم و فلسفه بود، درااررچمدپها   كه چرا جهان اسالم كه قرنمي ادهيرسپخود 

 جهان رادر دست ي علمي شش قرن رهبري شد؟مگر مسلمانان برايدچار انحطاط و عقب ماندگ
 ).انيحي مشترك با مسي سال رهبر250 مطلق وي سال رهبر350(داشتند؟ 

 دانان ياف وجغردانان يمي طبعت شناسان پزشكان، شدانان، ياضي دانشمندان، ري جوامع اسالمايآ
 خواجه نايس  ابنامي ابولوفا خيروني بي مسعود،ي رازي خوارزمان،ي چون جابربن حيبزرگ



هرمان راندال ) sarton, 1927: 250-720( نپرورانده است؟ ل،ي ابن رشد وابن طف،ي طوسنيرالدينص
  يعت صني  وزندگي همان نوع تفكر علمندهي در قرون وسطا نمانيمسلم«: سدينو ي باره منيدر ا

مسلمين بر خالف يونانيان از آزمايشگاه و آزمايش . ميده يبودندكه ما امروه به مردم آلمان نسبت م
هاي طب و مكانيك و در حقيقت در همه ي فنون،  كردن با صبر و حوصله بيزار نبودند و در رشته

اند نه  اشتهرسد كه به حكم طبيعت خود، علوم را به خدمت بال واسطه ي زندگي بشر گم به نظر مي
) 123: حكيمي (در نظر بگيرند ) بدون ارتباط با زندگي(اينكه علوم را به عنوان غايتي براي خود 
 بريم؟  پس حال چرا در مسير قهقرايي به سر مي

اند و راه چاره را در پيروي  نستهااي علّت عقب ماندگي را فاصله گرفتن از دنياي غرب د  پاره
را فقدان  اي منشأ افول تمدن عظيم اسالمي اند، عده  منحصر ساختهكامل از باورهاي مغرب زمين

 هاي اند و برخي به فهم نادرست گزاره انديشيدن معرفي كرده سوداي سر باال و نداشتن جسارت
اند، و بي شك تمام عوامل  ديني و گروهي نيز به استعمار بيروني يا استبداد دروني تمسك جسته

ولي نبايد از نفوذ علم سكوالر در جوامع . اند  ناميمون مؤثر بودهمذكور در پيدايش اين پديده
 آينده حثكه در مبا و نقش آن در استمرار عقب ماندگي مسلمانان غفلت كرد؛ زيرا هم چنان اسالمي

شناختي، هستي  هاي معرفت كه خنثي بوده و فارغ از پاراديم و پيش فرض ثابت خواهيم كرد، علمي
بنا بر اين، گاهي فرايند علم در زمينه اي ديني و . ايدئولوژيكي باشد، نداريمشناختي، متافيزيكي و 

 آن را تحقق يهاي غير ديني و ضد دين گيرد و گاهي پيش فرض متافيزيك خداباورانه نضج مي
 .بخشند مي

رسد بحران هويت و دوگانگي ذهني و روحي دانش پژوهان مسلمان و توده مردم را   نظر ميبه
است، آن  اي كه به لحاظ فرهنگي و اجتماعي، اسالمي ن عامل مهم برگرداند؛ زيرا جامعهبايد به همي
هاي سكوالر در دوران تحصيلي دانشگاهي آشنا شود، دچار بحران هويتي و دو  انديشه گاه كه با
 . شود  ميشخصيتي
 بايد به توضيح اجمالي محورهايي چون تعريف علم، دين، شتر،ي توصيف و تبيين ببراي

متافيزيك، انواع رابطه علم و دين، تعريف علم ديني، انگيزه و اهميت طرح علم ديني و انواع 
    .تأثيرگذاري دين بر علم پرداخت

 
  چيست؟علم

 :  علم، مشترك لفظي است و در معاني متعددي به كار رفته استواژه



ديقات، علوم حصولي ها اعم از تصورات و تص  كاربرد علم در مقابل جهل كه بر همه دانستنيـ
اطالق  هاي علمي ها يا رشته گزاره و علوم حضوري، علوم عقلي، حسي و شهودي و نقلي، تك

 . شود مي
 باشد، اعم از  هايي است كه مورد يقين آدمي  علم به معناي قطع و يقين و متعلق آن، گزارهـ

علم در اين . اقع بوده باشداينكه آن گزاره يقيني، صادق و مطابق با واقع باشد يا كاذب و خالف و
 . كاربرد، مقابل شك و ظنّ و وهم قرار دارد

هاي حصولي ـ نه حضوري ـ است كه با روش حسي و  از گزاره  علم به معناي نظام و سيستميـ
در . اند؛ مانند علوم تجربي، طبيعي و انساني بندي شده تجربي تحصيل شده و به صورت فني، طبقه

  1.آيند  كالم، فلسفه، عرفان و علوم ادبي و تاريخي، علم به شمار نمياين اطالق، فقه، اصول،
به لحاظ موضوع و متعلق، به انساني و طبيعي .  مختلفي تقسيم شده است  تجربي به لحاظعلوم

ي آنها، رفتارهاي فردي و جمعي،  علوم و معارفي كه متعلق شناسايي و مطالعه. منشعب شده است
 از ستهاين د. هانه و غير آگاهانه انساني باشد، علوم تجربي انساني نام دارندارادي و غير ارادي، آگا

علوم كه شامل روان شناسي، جامعه شناسي، علوم سياسي، علوم تربيتي و اقتصاد و مديريت 
پذير دارند؛ البتّه شايان ذكر است كه علوم انساني با  شود، ويژگي تجربي بودن و نظم تجربه مي

 ،ز جمله روش عقلي، شهودي و نقلي نيز تحقيق پذيرند و علوم انساني فلسفيهاي ديگري ا روش
هاي غير انساني  كه متعلق شناسايي آنها رفتار و پديده دهند؛ و اما علومي عرفاني و ديني را شكل مي

شوند؛  گيرند، علوم تجربي طبيعي ناميده مي هاي كميت پذير و نظم تجربي قرار مي است و در قالب
 ...فيزيك، شيمي، زيست شناسي ومانند 
پذير   يك تقسيم ديگر، علوم تجربي به دو شاخه علوم محض و علوم كاربردي نيز تقسيمدر

هاي جهان مادي و پرده برداشتن از اسرار طبيعت است،  است؛ علوم محض، در صدد كشف نظم
 . است ناولي علوم كاربردي، در صدد تسلط بر عالم طبيعت و به خدمت گرفتن عناصر جه

  چيست؟متافيزيك
است متشكل از  ها، و نظامي  معرفتي است متعلق به تمام هستي و همه جهانمتافيزيك،

هاي نظري و  اند و گاه متافيزيك به تمام گزاره هايي كه با روش تعقلي تبيين و توجيه شده گزاره
گي طبيعت كه نيوتن شود مانند اصل ساد اند اطالق مي توصيفي كه از طريق تجربه به دست نيامده

 . كند  شناسي خود بدان تصريح مييعتدر طب
 
  رابطه علم و دينانواع
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اين . انديشه ورزي عالمان و حكيمان و متكلّمان بوده است  علم و دين، از دير باز موضوعترابط
گردد و به طور كلي  مسئله از مناظر مختلف در كالم و فلسفه علوم اجتماعي و فلسفه علم مطرح مي

 : توان به انواع رابطه علم و دين اشاره كرد يم
 .هاي ديني با پيش فرض هاي علمي   رابطه تعاون يا تعارض ميان پيش فرضـ
 .با معرفت ديني ميان معرفت علمي ) تعاون يا تعارض( رابطه ـ
 .با روحيه ديني روحيه علمي) تعاون يا تعارض( رابطه ـ
 .هاي ديني با گزاره ميهاي عل گزاره) تعاون يا تعارض( رابطه ـ
 .قلمرو علم با قلمرو دين) تعاون يا تعارض( رابطه ـ
 .زبان علم با زبان دين) تعاون يا تعارض( رابطه ـ
 . تأثير پذيري معرفت ديني از علمـ
 ). 63: ملكيان  (2از دين و معرفت ديني هاي علمي  تأثير پذيري تئوري ها، اهداف و روشـ
 

 زيك بر علم  دين و متافيتأثيرگذاري
توانند در دانش تجربي مؤثر باشند؟ آيا تأثيرگذاري تنها از ناحيه  ها يا معارف ديني مي  گزارهآيا

پذيرد يا معارف  معارف شخصي و تفسيرهاي فردي ديني كه متعلق به جهان دوم است، صورت مي
 چه دراين تأثيرها گذارد؟  يا تخصصي مربوط به جهان سوم نيز در فرايند علم اثر مي ديني عمومي 

اي از پيكره علوم تجربي خواهد بود؟ آيا تأثير و تأثّر به نحو تعانُد است يا تعاضُد؟ موجب  منطقه
گردد؟ آيا اين تأثيرگذاري امكان دارد؟ آيا وقوع يافته  شود يا مايه پژمردگي آن مي بالندگي علم مي

 ديني، بايد از لمير و تصديق عاست؟ مطلوب است يا خير؟ براي پاسخ به اين پرسش ها و تصو
را در بستر  هاي تجربه و دستاوردهاي علمي روش تجربي ـ تاريخي بهره بگيريم؛ يعني پژوهش

به دست آوريم؛ آن  تاريخ علم مشاهده كنيم تا تأثير متافيزيك ديني و سكوالر را بر تحقيقات علمي
 دقيق و برگرفته  ميمفاهيم عل. تگردد كه علم، توصيفي حقيقي از جهان عيني نيس گاه معلوم مي

كامالً  هاي علمي كامل از طبيعت نيستند و مفاهيم نظري و مبادي و مباني ما بعد الطبيعي در نظريه
گيري علم  هاي عام جهان بيني آنان نيز در نحوه شكل دانشمندان و نگرش اهداف علمي. نفوذ دارند
دهد   آنان را تحت تأثير قرار مييهاي نظر  پرسشدانشمندان، نوع گذارد؛ زيرا اهداف علمي تأثير مي

ها،  بيني و فضاي ذهني رايج در روزگار خود و با تحت تأثير قرار دادن پارادايم و با توجه به جهان
دانند و اين تأثيرگذاري نه تنها در مقام  هاي خاصي از پاسخ ها را شايسته فحص و بحث مي گونه

امروزه در فلسفه علم اين . گردد  نيز ظاهر مييپذير  و آزمونگردآوري علم، بلكه در مقام داوري
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ادعاي پوزيتيويستي اثبات گرايانه و تأييد گرايانه ـ كه آغاز علم، مشاهده و ادراك حسي است و بر 
ها و فرضيه ها تقديم دارد و مشاهدات و ادراكات حسي بي طرفانه، تكيه گاهي مطمئن جهت  نظريه

هاي مشاهداتي به قوانين   و تنها روش راه يافتن گزارهتندني و يقيني هسبنا كردن دانش تجربي عي
اندوزي، ذهن انسان فعال است، نه منفعل و همچون كشكولي  عام، استقرا است و در مقام علم

گردد و عينيت به معناي مشاهده و شناخت پديدارها  هاي حسي در آن ذخيره مي ماند كه داده مي
 ؛ زيرا اوال، 3 متافيزيكي ـ كامالً نفي شده استهاي داوري ساليق و پيش است به دور از تخيالت،

ها  ادراك حسي و تجربه خالي از صبغه نظري و عاري از هرگونه پيش داوري ميسر نيست؛ آموزش
شوند كه فرد ناظر، نكات خاصي را ببيند و از نكات ديگري  و تجارب قبلي مشاهده گر، باعث مي

توانند انجام دهند؛  اند، توصيف آن را نمي محروم ني كه از تعليم رشته علميغفلت نمايد و ديگرا
  4مانند توصيف دقيق وضعيت يك الم ميكروسكپ كه ميكروب ديفتري روي آن كشت شده است

 ).171: 1379باربور، (ها است  پس هر مشاهده و احساس، مسبوق به صبغه نظريه
اي   ثانياً، مشاهدات و ادراكات حسي، بي طرفانه نيست؛ زيرا ادراك حسي، مسبوق به عالقه

اي از توقعات و انتظارات، بر مشاهده و  مجموعه. اي ويژه است خاص، سؤالي معين يا مسئله
ديد كه كمابيش حركت نوساني  گاليله آونگ را يك شيء داراي اينرسي مي. احساس مقدم است

ديدند كه به كندي به حالت  كند، حال آنكه ارسطوييان پيش از او، آن را شيئي مي  ميخود را تكرار
 ).171ـ172: همان(گرايد  اش مي  سكونِ نهايي

هاي جهان شناختي و معرفت شناختي و فرهنگي و    ثالثاً، زبان آدميان، حامل دريافت
مقوله ديگر، بار فرهنگي و فلسفي ايدئولوژيكي است و هر جا فرود آيد، خواه در علم يا هنر يا هر 

وقتي : گويد بنا براين، وقتي دانشمندي در فيزيك مي. آورد همراه خويش را بدان جا نيز فرود مي
شكند، در واقع، تصورات  شود، مي  از محيطي چون هوا، به محيط ديگري چون آب وارد ميور،ن

 . 5فلسفي خود را مبني بر وجود نور، حركت و غيره پذيرفته است
ها هستند،   جربيات همراه با نظريه اند و نه تنها زبان  نه تنها مشاهدات، مسبوق به نظريهرابعاً،

شناختي است؛ بدون  شناختي و معرفت هاي جهان بلكه تولد علم، منوط به بسياري از پيش فرض
 گاه تكيهداتي، هاي مشاه در نتيجه، اين ادعا كه گزاره . 6توان قدم از قدم برداشت تسليم آنها نمي

هاي مشاهداتي  هاي علم و گزاره اند نيز ناتمام است، زيرا داده مطمئني براي بناي كاخ معرفت تجربي
ها خواه از  اند، ليكن اين داده هاي جهان مشترك و مشاع بين همگان هر چند همواره مبتني بر داده

                                                 
 .السالم ليهي امام صادق ع مؤسسه  منطق استقراي علمي،  عبدالحسين خسروپناه،: ك.ر. 1
 .51-50ص   ها، ها و برهان ديدگاه  . 40 – 35چيستي علم، ص : ك.ر. 2
 .120ص   تفرج صنع،  عبدالكريم سروش،. 1
 .121همان، ص . 2



 كمي، هاي گيري اندازه شده وراه مشاهده و توصيف به دست آيند و خواه از طريق آزمايش كنترل 
 7هاي محض نبوده و همواره مؤلفه اي از تفسير را با خود همراه دارند هرگز امور واقع عريان و بوده

، متضمن فرضيات مضمر »پرتو الكترون با قطب شمال آهن ربا دفع گرديد«براي نمونه جمله . 
 ميدان مغناطيسي، قطب رون،ند الكتگردند، هوياتي مان اندك تأملي آشكار مي بسياري است كه با

اند و نيز افتادن سيب و جزر و  شمال و جنوب، هيچ كدام با تجربه و مشاهده محض به دست نيامده
مد درياها، مشاهداتي هستند كه به ظاهر ربطي به هم ندارند و تنها با عرضه شدن مفهوم جاذبه بين 

اند و   ي ذهني و يك نظريه ي علميهك انگارتوان فهميد كه هر سه، مصاديق ي دو جِرم است كه مي
اصوال ربط و بي ربطي ميان اعيان و اشياي خارجي، محسوس و مشهود نيست، بلكه معقول است 

  . 8هاي پيشين قابل فهم است كه با داشتن نظريه
كه در ...  انرژي، انتروپي، ژن، مولكول، ناهنجاري، شعور ناآگاه، وجدان جمعي ومانند  مفاهيمي

شود، مشاهده پذير مستقيم نيستند بلكه با  هاي علوم طبيعي و انساني به كار گرفته مي  ريهنظ
 يگرمثال د. 9شوند هاي ذهني براي تبيين پديدارهاي مشهود جهان بيروني به كار گرفته مي ساخته

براي تبيين، افزايش حجم بادكنكي كه درِ آن بسته شده و جرم هواي داخل آن ثابت است و به 
هت مجاورت با شوفاژ، حجم آن باال رفته، از نظريه جنبشي گازها و حركت و برخورد ج

  .10هاي هواي داخل آن و انرژي انتقال استفاده شده است مولكول
ها تفاوت جوهري   خالصه سخن آنكه بين واقعيات ظاهر شده و تفسير ناشده و بين نظريه

گيرند كه در قوانين  شهود، اصطالحاتي را به كار ميها در تبيين واقعيات م  ؛ زيرا نظريه11وجود دارد
 اشوند؛ به همين جهت براي ربط زبان نظري به زبان تجربه، از قواعد تبديل  و ي تجربي يافت نمي

هاي مشاهداتي مسبوق و مصبوغ به نوعي  بنابراين، گزاره. 12شود قواعد تطابق  بهره گرفته مي
هاي مشاهداتي خطا پذير باشند،  ا و مفروضات مضمر در گزارهه اند و به ميزاني كه اين نظريه نظريه
 . 13هاي مشاهداتي نيز خطا پذير و غير قابل اعتمادند گزاره

و داوري نيست؛ يعني با استقرا   خامساً، استقرا روش قابل اطميناني براي اثبات قوانين علمي
و  هاي علمي  بر نظريهتوان قضاياي مشاهداتي و شخصي مختص به زمان و مكان معيني را نمي

شايان ذكر است كه نگارنده هرچند ديدگاه پوزيتيويستي اثبات گرايانه و . قضاياي كلي بدل ساخت
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پذيرد و بر تأثير اموري به عنوان متافيزيك، هستي شناسي، معرفت شناسي،   گرايانه را نميييدتأ
گرايي پوپر  كند ولي نظريه ابطال اعتراف مي سرمشق و پارادايم، بر فرايند علم و دستاوردهاي علمي

 مطابقت عنايپذيرد و عينيت به م داند و نسبت گرايي در حوزه علوم تجربي را نمي را نيز ناتمام مي
هرچند ميداني براي امكان . داند با واقع را ـ با توجه به تحقيقات عقلي پيش فرض ها ـ صحيح مي

 . 14گذارد داوري همگاني را باز مي
 
 اري دين بر علم تأثيرگذانواع

كه گذشت، علوم تجربي مجرد و پااليش شده از متافيزيك و مفاهيم نظري غير تجربي،  هم چنان
هاي فلسفي در علم، به ويژه در  وجود ندارد و اقرار بسياري از فيزيك دانان معاصر به موضع گيري

 مسائل ودنن و مطرح بدانا هاي فيزيك فيزيك، و نيز يافتن بسياري از اصول متافيزيكي در استدالل
 . 15اند جملگي بر اين ادعا داللت دارند متعددي كه جواب گويي به آنها از حد فيزيك محض خارج

 .كنيم هاي مختلف تأثير گذاري متافيزيك ديني بر علم اشاره مي  به الگونجايو در ا
 

 هاي علمي تأثير متافيزيك ديني بر فرضيه. 1
هاي متافيزيكي بر مفاهيم، مدل  ل فرضيه ها و نيز تأثير ديدگاه متافيزيك بر پيدايش و تحوتأثير

مورد اتفاق، تقريباً وجود دارد؛ اما در چگونگي تأثير گذاري و  هاي علمي ها، اصول و انواع نظريه
 علمي،هاي  حاصل كالم آنكه فرضيه. هاي متافيزيكي اختالف وجود دارد طبقه بندي ديدگاه

گيرند و اين زمينه، بستر  ه منزله بخشي از زمينه خود، پيش فرض ميهاي متافيزيكي را ب ديدگاه
گيرد؛ براي نمونه، كسي كه در علوم انساني تحقيق  قرار مي هاي علمي فرضيهپيدايش و تحول 

هاي او در زمينه انسان، الهام بخش نوع معيني از مفاهيم، فرضيه ها، الگوها،  كند، پيش فرض مي
تواند به منزله پيش  هاي ديني در زمينه انسان مي لوم انساني است و معرفتهاي ع  سبك ها و نظريه

اين نوع تأثير گذاري در علوم انساني كاربردي، مانند مديريت و . فرض علوم انساني قرار گيرد
 عالوه بر موضوع، نسانينكته قابل توجه اينكه از آن رو كه علوم ا. گردد علوم تربيتي بيشتر ظاهر مي

هاي  هاي طبيعي از روش كنند، به ناچار در فهم پديده  روش با علوم طبيعي تمايز پيدا ميدر هدف و
شود و براي تحليل و تفسير رفتارهاي فردي  هاي تبييني استفاده مي به جاي روش تفسيري و تفهيمي

تمام هاي ديني در   و آموزه16شود  بهره گرفته مي... مانند عزم، اراده، هدف و و جمعي، از مفاهيمي
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هاي خود  گذارد؛ براي مثال، پياژه، روان شناس تجربي، يافته اين مفاهيم و تحليل و تفسيرها تأثير مي
هاي پياژه  كند؛ اما نبايد تعلق فرضيه شناسي عرضه مي را به اعتبار شواهد تجربي در عرصه روان

 فرايند عبادت و نيز تفسير هاي كانت را ناديده گرفت و نيز تفسير توتم و تابوي فرويد، از انديشه به
ويليام جيمز از آن، به عنوان حس پرستش آدمي، كامالً متأثر از متافيزيك ديني و ضد ديني آن دو 

بنا براين، در علوم انساني از متغيرهايي چون فكر كردن، خواستن، اراده كردن، . شخصيت است
رود و معارف ديني در اين دسته  مي كردن رفتار، سخن به ميان نترلتصميم گرفتن، عواطف، ابزار ك

توان به نظريه تكامل داروين اشاره كرد كه بر تحول و  در مثال ديگر مي. از متغيرها تأثير گذارند
تبدل انواع، از انواع ديگري غير از خودشان حكايت دارد و اين تبدل نيز از طريق شانس و انتخاب 

هاي ساده تجربي نفي  هاي جانورشناسي و داده در حالي كه صرف داده.  استرفتهطبيعي صورت گ
كننده خلقت الهي نيست؛ اما عاليق متافيزيكي دانشمندان، آنها را به سمت اين تعبير سوق داده 

عالوه بر اينكه در كار بودن فرايندهاي فيزيكو ـ شيميايي و قوانين فيزيكي و تحوالت  . 17است
نمونه ديگر، فيزيك دانان . كند ر غير مادي را نفي نمي حيات، وجود هرگونه عنصفرايندپروتئيني در 

به دو روي كرد ) نسبت قوانين فيزيك با امكان تكّون حيات در زمين(در توضيح اصل انتروپيك 
نخست، بيان تعداد زيادي از جهان ها و دارا بودن شرايط حيات براي يكي از آنها و : گرايش يافتند

فيزيك دانان موحد، به رويكرد دوم و فيزيك دانان . هي پذيرش جهان واحد و طراحي ال،دوم
با اينكه فيزيك هيچ شاهد مستقلي براي اين . اند سكوالر، به رويكرد نخست گرايش داشته

هاي  دانان در چند دهه اخير، سراغ جهان دليل اينكه بعضي از فيزيك. هاي مستقل از هم ندارد جهان
ه انفجار بزرگ ـ كه براي جهان يك آغاز زماني قائل است ـ اند و از نظري  ماندگار رفتهانوساني ي
دانان و فالسفه،  اند، فرار از در كار آوردن خدا بوده است و از طرفي بعضي از فيزيك گريخته

  .18اند بزرگ بر وجود خدا گرفته پيروزي نظريه انفجار بزرگ را به عنوان يك شاهد علمي
فاوت مباني ما بعد الطبيعي، تفاوت دستاورد علمي توان هميشه از ت  ذكر است كه نميشايان

اي و نيروي  از جمله نيروي ضعيف هسته(استنتاج كرد؛ براي نمونه مسئله وحدت نيروهاي طبيعت، 
كه از اهم مسائل فيزيك نظري معاصر است، از سوي سه فيزيك دان نظريه پرداز ) الكترو مغناطيسي

ي اين ها از رفتن به دنبال مسئله وحدت  يد؛ اما انگيزهمطرح گرد)  واينبرگ و گالشوعبدالسالم،(
از نظر عبدالسالم، وحدت قواي طبيعت، دليل بر وحدت تدبير و در نتيجه مدبر . نيروها متفاوت بود

 را وهاگالشو، ايده وحدت بخشي نير. است و جاذبه اين نظريه براي وي، همين نتيجه گيري است
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پسندد و اما واينبرگ، آن را به دليل ساده شدن قضايا دنبال  مل ميبه دليل مفيد واقع شدن آن در ع
  .19كند، و گرنه جهان از نظر وي چيزي جز نقاط پراكنده نيست مي

 
 هاي ديني بر انگيزه ي عالمان تجربي  تأثير گذاري آموزه. 2

يده ها زاي گيري اين جهت. كند هاي آدميان به سمت و سوي خاصي جهت پيدا مي  فعاليتهمه
بر اين اساس، . پذيرند ها و اهداف تأثير مي ها، ارزش ها نيز از بينش ها است و انگيزه انگيزه انسان

 در اقبال و وگذارد  آنان تأثير مي هاي پژوهشي و علمي هاي ديني، بر فعاليت التزام عالمان به آموزه
توان به بينش صحيح ديني  ميادبار عالمان به دانش خاصي يا رشد تحول آن مؤثر است؛ براي نمونه 

مانند زهد، صبر، دنيا زدگي، انتظار  چند قرني در اسالم اشاره كرد كه با تفسيري درست از مفاهيمي
 مسير تحقيق و تتبع لهي،فرج و نيز با اهميت بخشيدن به طبيعت شناسي و شناخت آيات آفاقي ا

بيشتر گشت، ولي بعدها با رواج  لميي عالمان بر گسترش تحقيقات ع علوم تجربي باز شد و انگيزه
گري و تفاسير نادرست از زهد، دنيا زدگي، صبر و مفاهيم ديگر، اين گونه تحقيقات مسدود  صوفي

 مسيحيان در قرون وسطا و بي شه اندي توان به ترويج يافت و همچنين مي شد و انگيزه انحطاط علمي
 تجربي و طبيعت شناسي اشاره كرد كه منشأ اعتنايي تام به وحي و عقل و بي اعتنايي به مطالعات

ولي از . گرديد) خدا شناسي نقلي(و الهيات وحياني ) خدا شناسي عقلي(رواج الهيات طبيعي 
 بينش پروتستاني اشاره كرد كه وانديشه  منزلت اجتماعي عالمان تجربي كاسته گشت و در مقابل به
شناسي نيز  يه معرفي شد و پيشه طبيعتمشاغل دنيوي همانند مشاغل ديني ارزشمند و بلند پا

 ؛ زيرا بر اين 20و اقتصادي گرديد مند و مفيد معرفي گشت و منشأ پيشرفت تحقيقات علمي شرافت
 است و در واقع انسان با هباور بودند كه خداوند خود را در آيات آفاقي، ظاهر و متجلي ساخت

بر اين . پردازد ه تعظيم شأن الهي ميمطالعه و شناخت طبيعت، به معرفت خداوند دست يافته و ب
 . 21اي يافت و عالمان تجربي منزلت اجتماعي يافتند العاده اساس مطالعات تجربي، جذّابيت فوق
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  علوم انساني و آموزش آنها در ارتقاء فرهنگي و اجتماعي جامعهنقش
 ∗ عليمحمد كارداندكتر

 
 چكيده
نويسد هنوز تعريفي جامع و مانع كه  مي) 1(كه يكي از دانشمندان معاصر  علوم انساني چناناز

شناسان باشد به عمل نيامده است و دليل آن نيز وسعت و تعدد و تنوع  مورد قبول فالسفه و معرفت
 اننظر در حال حاضر اكثر صاحب. اين علوم از يك سو و تازگي بسياري از آنها از سوي ديگر است

هاي  كنند و تازه در اين كار نيز دشواري به برشمردن اين علوم و تعريف هر يك از آنها اكتفا مي
 كه يكي از آنها روشن نبودن مرز يا مرزهايي است كه اين علوم را از يكديگر آيد بسياري پيش مي

اي بودن   رشتهميانپيوندد و يكي از داليل اين مشكل نيز حد باالئي از  كند يا به يكديگر مي  جدا مي
نگري وضع مستقلي ندارد و به نحوي با  طوريكه به هر يك از اين علوم كه مي به. اين علوم است

توان گفت كه علوم انساني  مي. نياز نيست هاي علم نزديك بي يگري در ارتباط است و از دادهعلم د
 اعضاء اين خانواده تعدادو روز به روز بر . اي دارند و همه خويشاوند يكديگرند صورت خانواده

وصيفي در تعريف ت. سازد تر مي شود و اين وضع مطالعه دودمان  مانند اين علوم را دشوار افزوده مي
اند تعريف خود را با چند نقطه و يا ذكر  علوم انساني نيز غالب كساني كه به اين كار پرداخته

 .كنند تمام مي» و نظاير آن«يا » وغيره«
 .يا  رشتهاني م،ي اجتماعي ارتقا،ي نظام آموزش،يعلوم انسان: يدي كلواژگان

 

                                                 
  دانشگاه تهرانداستا.  ∗
 



 مقدمه
نويسد هنوز تعريفي جامع و مانع كه مورد  يكه يكي از دانشمندان معاصر م  علوم انساني چناناز

شناسان باشد به عمل نيامده است و دليل آن نيز وسعت و تعدد و تنوع اين  قبول فالسفه و معرفت
 بهنظران  در حال حاضر اكثر صاحب. علوم از يك سو و تازگي بسياري از آنها از سوي ديگر است

هاي  كنند و تازه در اين كار نيز دشواري  ميبرشمردن اين علوم و تعريف هر يك از آنها اكتفا
آيد كه يكي از آنها روشن نبودن مرز يا مرزهايي است كه اين علوم را از يكديگر  بسياري پيش مي

اي بودن   رشتهنپيوندد و يكي از داليل اين مشكل نيز حد باالئي از ميا كند يا به يكديگر مي  جدا مي
نگري وضع مستقلي ندارد و به نحوي با  ك از اين علوم كه ميكه به هر ي طوري به. اين علوم است

توان گفت كه علوم انساني  مي. نياز نيست هاي علم نزديك بي علم ديگري در ارتباط است و از داده
 اعضاء اين خانواده اداي دارند و همه خويشاوند يكديگرند و روز به روز بر تعد صورت خانواده

در تعريف توصيفي . سازد تر مي العه دودمان  مانند اين علوم را دشوارشود و اين وضع مط افزوده مي
اند تعريف خود را با چند نقطه و يا ذكر  علوم انساني نيز غالب كساني كه به اين كار پرداخته

 .كنند تمام مي» و نظاير آن«يا » وغيره«
عريف مفهوم اين علوم طور موقت به ت  كه در باال از او ياد شد، سعي كرده است، بهاي نويسنده

مراد ما از علوم انساني معارفي است كه موضوع تحقيق آنها «: وي چنين نوشته است. بپردازد
هايي است كه متضمن روابط افراد بشر با يكديگر و روابط  هاي مختلف بشر، يعني فعاليت فعاليت

تر از اين  زمه تعريفي دقيقال.  افراد با اشياء و نيز آثار و نهادها و مناسبات ناشي از اينهاستينا
 ).3: 1385فروند، (» ...علوم، تنظيم و تنسيق  يعني نظريه ديگري از آنهاست

 بحث –مله تعريف ياد شده در باال  از ج– تعريف علوم انساني به هر صورت كه باشد باري،
. داند مي» تموقّ«برانگيز و سزاوار تأمل است و به همين دليل است كه ژولين فروند تعريف خود را 

 علومهاي گوناگوني در ارتباط با اين  توان گفت كه تعريف علوم انساني تابع نظريه طور كلي مي به
ها در اينجا ميسر نيست، در خصوص تعريف اين  است و چون ورود در بحث مربوط به نظريه

علوم در اعتالي كنيم و به موضوع اصلي اين مقاله كه بيان نقش اين  اندازه اكتفا مي علوم به همين
 رشدشويم كه  آور مي گرديم و همين قدر ياد فرهنگي و اجتماعي و روش آموزش آنها است، باز مي

كه يكي از دانشمندان علوم اجتماعي  اين علوم و تشعب و تخصص روز افزون در اين علوم چنان
» معني عام و فراگيرشناسي به  انسان«بيني كرده است، زمينه را براي دانشي واحد و جامع يعني  پيش

 .پردازيم با اين مقدمه، اينك به بيان نقش علوم انساني در اعتالي فرهنگ مي). 2(دهد نويد مي
 

 نقش علوم انساني در اعتالي فرهنگ



اي فكري و معنوي است كه آن را فرهنگ  و مطالعه  هاي جوامع بشري سرمايه  از ويژگييكي
ي كه به مطالعه و مقايسه فرهنگ در اجتماعات مختلف دانشمندان. نامند شناسي مي آن را فرهنگ

 اناند و بدينس اند در تعريف اين سرمايه اجتماعي آراء گوناگوني ابراز داشته كنوني و گذشته پرداخته
 كه همان فرهنگ  شناسي فرهنگي هاي انسان وجود آمده است كه در كتاب ها تعريف از فرهنگ به ده

دست دهيم  اگر بخواهيم وجه مشترك اين تعاريف را به. افتتوان آنها را ي شناسي است مي
 اعضايزيستي و ارتباط  اي از افكار و اعمالي خالصه كنيم كه بر اثر هم توانيم آن را در مجموعه مي

هاي اجتماعي و ارتباط آنها با يكديگر در انطباق با محيط  هاي گروه جامعه با يكديگر و فعاليت
وجود آمده و از نسلي به نسل بعد منتقل گرديده و  ائل زندگي بهطبيعي و اجتماعي و حل مس

 و ها صورت باور اين سرمايه اجتماعي به. تر گرديده است دست نسل اخير محفوظ مانده و غني به
فرهنگ (هاي مادي آن  و هنري و جلوه هاي فني، علمي و واكنش)  عامه فرهنگ(آداب و رسوم 

ي است كه نظام  شود و حفظ و انتقال آن به عهده نهاد ميدر همه جوامع بشري مشاهده ) خاص
توان بخشي از آن را  فرهنگ داراي ابعاد و انواع گوناگوني است و مي. آموزش و پرورش نام دارد

يابد فرهنگ ايستا  و بخش ديگر را كه فعال و زايا است، فرهنگ   تقريباً دست نخورده انتقال ميكه
، فرهنگ موسوم به فرهنگ عامه است كه آداب و رسوم و اسطورها و نوع ديگر فرهنگ. پويا  ناميد

 خيال ويژة بهانديشه  وردهاي دهد و بن مايه آن زبان و دستا ها را تشكيل مي ها و متل ها و مثل قصه
در مردم عادي است و نوع ديگر آن، كه بيشتر موضوع اين مقاله است فرهنگ به معني خاص و 

تر و خرد انساني است و بررسي طيفي از دانش نظري و  انديشه عميق  آن است كه بن مايه فاخر آن
اين دو نوع فرهنگ . ها و هنرهاي زيبا و فلسفه را شامل است ها و دانش عملي قرار دارد و فنĤوري

بر يكديگر تأثير متقابل دارند و وقتي صحبت از اعتالي ) يعني فرهنگ عام و فرهنگ خاص(
در حقيقت منظور تبديل فرهنگ عاميانه به فرهنگ نوع دوم از يك سو و آيد،  فرهنگي به ميان مي

 كلي، هاي انديشه هاي گوناگون و هنرها و افزايش و اعتالي كيفي فرهنگي است كه فنون و دانش
حال بايد ديد چگونه علوم انساني به صورتي كه در مقدمه به آن . شود يعني فلسفه را شامل مي

 .گ نوع دوم كه ما آن را فرهنگ فاخر و خاص ناميديم اعتال بخشدتوانند فرهن اشاره شد مي
انديشه و  خود به هر جنبه از آن توجه كنيم با انسان و) يا فرهنگ شناسي( مطالعه فرهنگ در

اي رو به  در حقيقت فرهنگ در جامعه. شويم انديشه و عمل اجتماعي او روبرو مي ويژه  عمل به
اند و هرچه اين  كار بسته به» يعني خودت را بشناس«شعار سقراط گسترش و تعالي است كه آدميان 

 افزايش يافته انسان، شناخت ارتباط خود با محيط زندگاني و مسائل آن را ضروري آگاهي خود
. انديشه سعي كرده است بر مشكالت زندگي در ارتباط با محيط فائق آيد دانسته شد و از راه عمل و

 به تدائيهاي اب نشيني و از تأمين لوازم زندگي به شيوه غارنشيني به شهرو بدينسان بوده است كه از 



هاي پيشرفته و از خرافات به روشن بيني و از فنون و علوم  ها دانش زندگاني مبتني بر فناوري
 .جزءنگر و تخصصي به بينش كلي راجع به خود و جهان نائل شده است

وسيله انسان  و ارتباط آن با شناخت انسان به كه از اين بحث مختصر دربارة فرهنگ اي نتيجه
تر  آگاهي او گسترده نسبت به خود افزايش يابد و خود توان گرفت اين است كه هر چه علم آدمي مي

 هنگو چون فر. افزايد شود و حاصل كار او نيز بر سرمايه فرهنگي جامعه مي تر مي گردد، فرهيخته
هاي  گيرد و غناي آن نيز از راه انتقال آن به نسل يو حافظه او سرچشمه م از قدرت ابداع آدمي
گيرد راه اصلي اعتالي آن آشنا كردن نسل جوان هر جامعه باسرمايه فرهنگي،  متوالي صورت مي

 نابراين،ب.  است هاي مربوط به خود انسان ويژه دانش ها و به يعني در وهلة اول زبان و سپس دانش
 پرورش قدرت ابداع در نسل جوان و برانگيختن آنان به يكي از شرايط اعتالي فرهنگي سعي در

جذب و حفظ دستاوردهاي فرهنگي يعني تعليم و تربيت فرهنگي است و به همين دليل بايد به 
هاي فرهنگ آموزي توجه كرد و موانع اين نوع آموزش و پرورش را  بررسي اصول و روش

گيري  شناسي تربيتي و ياد كه در روانهاي مؤثر آنها را  جاي آن شيوه  كرد و بهرفعشناخت و 
 .كار بست دست آمده است به به

 
 
 

 نقش علوم انساني در اعتالي اجتماعي
 از اعتالي اجتماعي در هر جامعه حركت نهادهاي اقتصادي و سياسي و فرهنگي در منظور

 و توان آن را در شكوفايي اقتصادي و اتخاذ سياست عاقالنه جهت تعالي و پيشرفت است و مي
اي با اين  مردم جامعه. برقراري نظم و امنيت و قانونمندي و فرهنگي دانش محور خالصه كرد

 و مسئول و كاردان و وطن دوست و داراي شخصيتي متعادل و واجد فضائل اهصفات افرادي آگ
هاي اجتماعي در  دارند و در آنان ارزش اخالقي هستند كه منافع جمعي را بر منافع فردي مقدم مي

اي در باالترين مرتبه اجتماعي قرار دارند و  نخبگان چنين جامعه. شود خالصه مي» من«به جاي » ام«
شناسي و اقتصاد و سياست و علم به فرهنگ ملي جامعه خود را  هائي مانند جامعه با اتكاي بر دانش

نساني كه به طبقات اجتماعي ديگر نيز نه تنها در رشته خود دانا هستند با علوم ا. كنند اداره مي
شناسد نيز آشنايي  كند و جامعه خودي و غير خودي را به آنان مي شناخت خود و ديگران كمك مي

شناسد  از جمله و مخصوصاً جغرافياي كشور خود و تاريخ آن و موقعيت آن در جهان را مي. نددار
تر ساختن فرهنگ  آيد كه به حفظ هويت ملّي و غني اي در آنان پديد مي  و از اين راه روشن بيني

روشي كه . 1: شود اي علوم انساني به سه صورت آموخته مي در چنين جامعه. رساند  خود مدد مي



روشي كه . 2. كند  جامعه را براي پيشرفت آن از طريق تحقيق و تربيت پژوهندگان آماده مينخبگان
. كند  علوم انساني آشنا مينخبگان را كه مديريت جامعه را به عهده دارند با نتايج تحقيقات در زمينه

رسند اما در زندگي روزانه و شغلي  مردم عادي كه هر چند به پايه نخبگان دسته اول و دوم نمي. 3
شناسي و  شناسي و روان مانند جامعه اند با كليات علومي خود و تا آنجا كه با ديگران در ارتباط

هدف . كنند را استفاده مي ات علمياقتصاد و سياست آشنا هستند و در تصميمات اجتماعي اطالع
 و تحقيق در ندا آموزش و پرورش نخبگان دسته اول انتخاب افرادي است كه داراي هوشي خالق

هايي دارند كه الزمة كشف حقايق در زندگاني انساني  مسائل انساني را دوست دارند و نيز ويژگي
پردازند اين   به توليد علم نميدر نخبگان دسته دوم كه خود به كار پژوهش و به اصطالح. است

سنجي و تجارب   نظراتوان ب اعتقاد رفته رفته به وجود آمده است كه كارهاي بزرگ اجتماعي را نمي
محدود ديگران به ثمر رساند، بلكه بايد پيش از اقدام از نخبگان دسته اول خواست كه دربارة زمينه 

گيري درست زماني صورت  در واقع، تصميم. دعمل معيني كه غالباً نياز اجتماعي است تحقيق كنن
 .گيرد كه بر نتيجه تحقيقات متخصصان علوم انساني مبتني باشد مي

هاي عيني آنها براي مردم عادي نيز ضروري   با علوم انساني دست كم در كليات و جلوهآشنايي
معه دارد بيداري نخستين اثري كه آشنايي با علوم انساني در تعالي اجتماعي اكثريت مردم جا. است

نسبت به اهميت حيات اجتماعي و فهم شرايط جامعه مدني و لزوم همزيستي و مشاركت در 
مثالً وقتي مردم از مانع اقتصادي كشور و .  آباداني جامعه و قبول اصول همزيستي استوساختن 

دهند   در ميشود تن قوانين حاكم بر آن تا حدي آگاه باشند به قوانيني كه باعث رونق اقتصادي مي
كنند و از اسراف و تبذير و اتالف منابع طبيعي مانند آب و  و از جمله به بهبود توليد كمك مي

گانه آشنا باشند  ها و وظايف حكومت و قواي سه يا زماني كه با مسئوليت. ورزند  اجتناب ميانرژي
كنند و با انتقاد صحيح از كار مسئوالن به اجراي   استه كسي را به نمايندگي خود انتخاب نمي نادآن

 انساني از  استن علوم باري، آثار مثبت دآن. كنند قانون در ايجاد نظم در جامعه فعاالنه شركت مي
امروزه مردم همه كشورهاي جهان . توان ديد عيان مي سوي مردم در همة شئون اجتماعي را به

زميني و  هاي روزميني و زير اند كه آنچه مهم است داشتن امكانات مادي يعني سرمايه متوجه شده
دست  اپذيرند، به فنها حتي توليد كاالهاي گوناگون و صادر كردن آنها نيست، چه نه تنها اين سرمايه
ها را در جهت افزايش  آوردن و استحصال آنها بسته به وجود افرادي است كه بتوانند اين سرمايه

وندان و استفاده از  كار برند و راه رسيدن به اين مقصود سعي در تربيت شهر سرمايه و ثروت ملي به
ترين راه  مهم«ي برده بود  پسطوطور كه ار در واقع همان.  است هاي ديگر ايشان هوش و استعداد
روح و (كند سازگار كردن روش تربيت افراد با  ها كه كمتر دولتي به آن اعتنا مي بقاي حكومت

اگر شيوه و نهاد زندگي شهروندان با شكل حكومت هماهنگ . قانون اساسي كشور است) سرشت



» ارزد ه پشيزي نمي باشدنباشد، بهترين قانون، هرچند به اتفاق آراء مردم به تصويب رسيده ب
 ). 235: 1364ارسطو، (

به معناي رياضيات ( خواهند گفت كه تربيت انسان در حال حاضر مستلزم آموزش علوم برخي
بنابراين، بايد بيش از علوم انساني و پيش از آن به آموزش اين . و فناوري است) و علوم طبيعي
كنند كه  لكن اين گروه فراموش مي.  پرداختهاي مهندسي ويژه به رشته هاي آنها و به علوم و كاربرد

وجود آمده است  علم و فناوري خود جزئي از فرهنگ است و با دست و مغز انسان و در جامعه به
و چون فرهنگ هر جامعه و افراد آن و از جمله علوم و فنون به تحوالت فرهنگي و اجتماعي و 

رسيم كه نخست بايد افراد جامعه را   نتيجه ميگذشته و حال آنها بستگي دارد، خواه و ناخواه به اين
به جغرافيا و تاريخ و وضع اقتصادي و سياسي جامعه خود از يك سو و وضع اقتصادي و سياسي و 
فرهنگي جهان و موقعيت جامعه خود در جهان معاصر از سوي ديگر آشنا كرد و به صورتي 

موخت كه به بيداري و آگاهي عموم مردم هايي كليات آن را به همگان آ ريزي شده و با روش برنامه
 به امور اجتماعي در كشور و در جهان منتهي گردد و بدينسان زمينه براي شركت افراد در تنسب

 .امور اجتماعي و سرنوشت خود گردد
گونه كه پيشتر گفته شد آشنايي با علوم انساني بيش از مردم عادي براي كساني كه   همانالبته

دانيم مديريت  كه مي عهده دارند ضروري است؛ زيرا چنان تلف اجتماعي را بهمديريت در شئون مخ
مستلزم ) مانند مهندسي و پزشكي(اي كه باشد عالوه بر داشتن اطالعات تخصصي  در هر زمينه

 با گروههاي بزرگ و كوچكي است كه بايد اداره شود و نيز شناختن فنون رهبري و علوم ناييآش
طور كلي در جهان معاصر افرادي كه مديريت سازمانها و مؤسسات فني و  به.  است وابسته به آن
سر و كار ) ها و فروشگاهها مانند كارخانه(عهده دارند، غالباً با گروههاي اجتماعي  خدمات را به

شناسي و خرد و روان شناسي  جامعه(شناسي  دارند كه اداره آنها مستلزم آشنايي با نوعي جامعه
براين، بايد يا خود با اين علوم آشنا باشند يا در كنار ايشان افرادي باشند كه بنا) اجتماعي است

 نندهمين واقعيت در مورد مشاغل ديگري ما. فرهنگ و جامعه و روش حل مسائل آن را بشناسند
تواند در عمل به تخصص خود اكتفا  كند چه پزشك در مواجهه با بيمار نمي پزشكي نيز صدق مي

شناسي بيماران اطالع  شناسي و روان ن پزشكي بايد از علوم انساني مانند جامعهكند و عالوه بر ف
 يكي از نطريق اولي در اداره مراكز آموزش و امور سياسي كه موضوع آ اين واقعيت به. داشته باشد

تعليم و تربيت (علوم انساني است نيز صادق است و مديران آنها عالوه بر اطالعات تخصصي خود 
شناسي و  در وهله اول جامعه(بايد با يك يا چند رشته از علوم انساني ديگر ) استيا علم سي

اكنون   همكهبر اثر اين نياز است . آشنا باشد، وگرنه در كار خود موفق نخواهند بود) شناسي روان
ه اي دارند و علوم تجربي از اين راه علوم انساني را ب  اند كه حالت ميان رشته وجود آمده به علومي



از آن جمله است مديريت صنعتي، مديريت بازرگاني و مديريت دولتي و مديريت . طلبند كمك مي
آموزشي كه همه تركيبي در علوم تجربي و علوم انساني هستند و براي مطالعه آنها روش معمول در 

ا ها توجه دارند كه در بررسي اموري كه ب علوم تجربي كافي نيست و مديران و محققان اين رشته
هاي  المثل عالوه بر روش آنها سر رو كار دارند بايد متوجه پيچيدگي امور انساني باشند و في

 و تأويلي سيريهاي تف هاي كيفي و روش كه در علوم تجربي بيشتر معمول است از روش كمي
 .استفاده كنند

 
 منظور اعتالي فرهنگي و اجتماعي هاي آموزش علوم انساني به اصول كلي و روش

رود يا  كار مي هاي خاصي به  است كه در آموزش هر يك از علوم انساني اصول و روشيبديه
توان به بيان هر يك از آنها  كار رود كه با هدف و موضوع آن تناسب دارد و در اين مقاله نمي بايد به

 عمومويژه آنكه بخواهيم سه گروه از آموزش را كه به آنها اشاره كرديم يعني آموزش  پرداخت به
عهده دارند و آموزش متخصصان  اي را به كه مديريت مشاغل فني و حرفه نامردم و آموزش نخبگ

 .پژوهش و آموزش علوم انساني به معني اخض كلمه درنظر داشته باشيم
هائي كه  پرسش. آور شويم كنيم اصول كلي آموزش علوم انساني را ياد  در اينجا سعي ميبنابراين،

رسد و از لحاظ آموزش علوم انساني بايد به آنها پاسخ داد از اين قرار  در اين زمينه به ذهن مي
 :است
 تواند باشد؟ هدف آموزش علوم انساني چه مي. 1
توان از لحاظ برنامه  آيا مي. يك از علوم انساني در مرتبه اول اهميت قرار دارد آموزش كدام. 2

 ريزي و روش آموزش مراتبي قائل شد؟
 تواند باشد؟ لوم انساني چه مياصول كلي آموزش ع. 3
 هايي دارند؟ هاي آموزش علوم انساني چه ويژگي در مقايسه با علوم ديگر، روش. 4
توان گفت كه اين هدف در وهلة اول آشنا كردن آموزنده به اهميت   مي1 پاسخ به پرسش در

انديشه و   نظرانسان به معني فردي و اجتماعي كلمه است و در وهله دوم شناخت خود و ديگران از
شخصيت است و در نهايت ياد دادن مباني مشترك اين علوم به منظور ايجاد بيداري نسبت به معني 

 بشري و غايات اجتماعي آن يعني عالقه و آمادگي براي همزيستي و مديريت امور مربوط به عهجام
 .اي است كه فرد در جامعه پذيرفته است خود و انجام دادن وظيفه

ترديد داراي مرجعي اصلي است  توان گفت كه آموزش اين علوم بي پرسش دوم مي پاسخ به در
كه تا حدي معمول است بايد از آموزش علوم  آموزش و پرورش چنان يا بايد باشد و در نظام رسمي

تر  انساني عيني مانند تاريخ معاصر و جغرافياي كشور آغاز كرد و رفته رفته به آموزش سطوح وسيع



شناسي و  شناسي و زبان شناسي و روان هم علوم انساني پايه، مانند جامعه وم انساني آنتر عل و عميق
توان علوم انساني را به علوم عملي و نظري تقسيم كرد و  در اين سطح مي. فرهنگ شناسي پرداخت

 هاي علوم انساني عملي را بر علوم نظري مقدم داشت و نخبگان جامعه را به پژوهش در زمينه
 .  علوم انساني برانگيختگوناگون
 تعيين اصول كلي آموزش علوم انساني در چند جمله كار آساني 4 و 3 پاسخ به سؤاالت در

آموزي و تدريس  اي است كه نويسنده در طي دوره دانش شود نتيجه تجربه نيست و آنچه نگاشته مي
ش سعي بايد در اين برخي از اين علوم استنباط كرده است و آن اين است كه در همه مراحل آموز

كند و اهميت اين شناخت  اي در آن زندگي مي آموزندگان را به شناخت خود و جامعه. 1 هباشد ك
آموز او را به حاالت رواني و معني زندگاني اجتماعي  با استفاده از تجربه خود دانش. 2برانگيخت 
 به اكار آموزش ر. 4عي پرداخت تر رواني و اجتما از مطالب ساده رفته به مسائل پيچيده. 3آشنا كرد 

مانند ادبيات و تاريخ جغرافيا و محيط اجتماعي و معني فرهنگ كشور آغاز ( آموزش فرهنگ بومي
كرد و رفته رفته  آموزندگان را به بررسي مسائل عام فرهنگي و اجتماعي و سرانجام موضوعات 

 رهنگيانديشيدن دربارة مسائل ف در همه احوال. 5ديگر علوم انساني مرتبط با زندگي تشويق نمود 
 اندازند و علل و  كار و اجتماعي را ياد داد و از آموزندگان خواست كه در اين زمينه ذهن خود را به

 .هاي رواني و اجتماعي را خود كشف كنند عوامل پديده
 
 گيري نتيجه

شود كه  الق ميها اط  در آغاز اين مقاله گفته شد علوم انساني به طيف وسيعي از دانشكه چنان
هايي است كه متضمن روابط افراد  بشر با يكديگر و روابط افراد با  موضوع تحقيق آنها فعاليت

 و يو چون بخش بزرگي از زندگاني فرد. اشياء و نيز آثار و نهادها و مناسبات ناشي از آنها است
كه همه ما  دهد، چنان يهاي ارتباطي و مناسبات ناشي از آنها تشكيل م اجتماعي بشر را اين فعاليت

افراد . در زندگاني خواه ناخواه با مسائل اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و سياسي سر و كار داريم
 از ررود، ناگزي هاي بشري در اين عصر كه پيچيدگي اين مسائل روز بفزوني مي و جامعه
ساني كه به ظاهر با علم ها حتي براي ك هاي علوم انساني آگاه باشند و در واقع اين دانش دستاورد

ديگر و از جمله با علوم تجربي و كاربردهاي آن مانند علوم مهندسي سر و كار دارند آشنايي با 
 دست ههاي نظري و عملي ب علوم انساني ضروري است ودليل آن اين است كه همه اين فعاليت

حقيقت، در حالي كه در . يابد گيرد و در ارتباط با گروههاي انساني تحقق مي انسان صورت مي
اطالع از علوم تجربي و علوم نظير آن براي همه عامه مردم و متخصصان ضروري نيست و در  

 سرهر روز با آنها  هاي علوم انساني كه آدمي حقيقت در حكم واجب كفائي است، اطالع از دستاورد



ا كميت و كيفيت دهد براي همه و ب و كار دارد و اساس تصميمات فردي و اجتماعي را تشكيل مي
اي كه خواهان پيشرفت فرهنگي و اجتماعي است بايد  بنابراين جامعه. متفاوت واجب عيني است

 و اويژه مديران سازمانه زمينه آموزش علوم انساني به عامه مردم و متخصصان علوم و فنون ديگر به
ش كار پژوهشگران در جامعه ما بايد از يك سو با قدرداني و ستاي. نهادهاي جامعه را فراهم كند

زمينه علوم انساني جوانان نخبه و هوشمند را به مطالعه و تحقيق در مسائل انساني دست كم 
 زشويق كند و از سوي ديگر از راه آمو تش–هايي مانند علوم پزشكي و مهندسي  اندازه رشته به

ي آگاهي و افزودن علوم انساني به قشرهاي گوناگون جامعه اهميت اين علوم و نقش آنها در اعتال
 .اي آزاد و آباد و خردمند آماده و بسيج كند بيداري روشن سازد و افراد را براي تحقق جامعه

 
 ها نوشت پي

هاي مربوط به علوم انساني است كه نويسنده اين مقاله ترجمه كرده و به  منظور ژولين فروند مؤلف كتاب نظريه. 1
 ).1385چاپ سوم، ( است همت مركز نشر دانشگاهي چاپ و منتشر شده

هاي انساني با يكديگر  روشن است كه همه دانش«: نويسد شناسي اجتماعي چنين مي استوتزل در مورد روان. 2
شناسي اجتماعي واقعاً و به وضوح از آن  از علوم انساني نيست كه روان پيوستگي دارند و محتمالً هيچ علمي

 هم به نوبه خود به اين علوم تماعيشناسي اج  نيست كه رواناقتباس نكرده باشد و اين حقيقت مانع از آن
ها به موازات آرزوي تبديل علوم طبيعي به علم  توان اطمينان داشت كه روزي اين دانش مي... خدمت كرده باشد
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  جامعهي و اجتماعيارتقاء فرهنگ  آن دريها  و رشتهي علوم انساننقش
 

 ∗ سيد هاشم گلستانيدكتر

 چكيده
 انسان كه ة بلكه درباكند، ي مقي آن بحث و تحقي هادهي و پدعتي جهان و طبة نه تنها دربارعلم

 در احوال  كه عهده دار پژوهش و كاوشي پردازد و علومي مقي است به تحقيخود فاعل شناسائ
چنانچه با . روند يشمار م  بهي او هستند علوم انساني و رفتاري و اجتماعي معنواتي و حيدرون

 است يهيبد.  است  به موضوع آني هر علملتيشود شرافت و فض  سنجيدهنيشي دانشمندان پاريعم
 امروز ياين ديارهاي است و چنانچه با معياضي و ري اشرف برعلوم تجربي علوم انساناري معنيبا ا

 كرده اما در برابر ني بشر را تأمي سرعت و شتاب و رفاه مادي علمي هاشرفتي پهمه ني ام،يبسنج
 عام و يمعنا  بهي علوم انسانياي آن احةبار آورده است و چار  را بهي رواني و آشفتگيشانيآن پر

 ي آدمي بختكي به ن قادري علم به تنهائنكهيا.  است  خاص آني به معنااتيفلسفه و عرفان و ادب
 قرن ي بطالن علم گرائي بشرة است و تجربدي قابل تردري آشكار و غي امرگري امروزه دست،ين

 . مدلل داشته استي را به عنوان تنها ضامن سعادت بشريالديهفدهم م
 روزگار ة داشته اما فاجعي بشر در علم و صنعت و فناوري دستاوردهاي فراوانشرفتي چند پهر

 رو نياز ا.  استي انسانيها  و ارزشتي شدن از معنويد غول آساي علم و تهما همين رش
ها در   كه در آن انسانديگو ي غرب سخن مة در جامعتي از بحران هويكائي  دانشمند امرفروم كيار

 ي و معنويقياند و خود حق  شدهيئي به شلي و ابزارها خود تبدنياء و ضمن كار با ماشيطلب اش
 از خود يرهائ.  شده استليمند به داشتن تبد  عالقهير بودن است به من نفسانآنها كه اساسش ب

هاي انساني و   بشر جز از راه باز گشت به ارزشي و درماندگيشاني پرتي بحران هو،يگانگيب
 سرد و ي چهره اي انسان امروزنكهي و اي بشر امروزيدياحياي علوم انساني ميسر نيست و نوم

 ندارد و علت بخش ي به زندگيدي شوق و امست،ي در او ني و شعفيشاد و يگرفته دارد شكفتگ

                                                 
 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان.  ∗



 و تي شدن از اخالق و معنوي اكتفا كردن به علم و صنعت و ته،يني ماشي از آن زندگيا عمده
 .است يافتني دست ي در علوم انسانهمه ني است كه اشي و فرهنگ خوخي تاروعرفان وفلسفه و هنر 

 را ي و دانائنشي بي خرد و دانش جايه است كه هوش جا سبب شدي بشر امروزي زدگعلم
 يها  و پشتوانهتي نبودن معنا و معنولي به دلي زندگهودگيي و ب،ي تنهائ،احساسيتي هوي و برديبگ

 و خود ي سود جوئ،ي علم افزون طلبة ثمررايز.  احوال را سبب شوديشاني و پري نگون بخت،يروح
 ي درونراتيي آمده، اما تغدي دانش و ابزارها به سرعت پدلي دل بهيروني براتييتغ.  استوده بيخراب

 . خانواده و جامعه را به بار آورده استيختگي رو تزلزل و گسنيرخ نداده از ا
 : استي چند مسئله ضرورراموني پژوهش پي علوم انساني بررسدر

  گوناگوني دانش هاني در بي علوم انسانگاهي جانيي تعاول،
 يها  كه با روشاتي همچون كالم و فلسفه و عرفان و ادب،ي سنتي انسان علومگاهي جادوم،

 اختالف دارد كجاست؟ و يشناس  و جامعهيشناس  روز همچون رواني علوم انساني و علميتجرب
 دهد؟ يهاي مطلوب را م  پاسخي امروزة جامعيازهاي دانش ها به نني اايآ

 و يري از آن برد و در شكل گتوان يها م هره و چه بدي آي به چه كار مي علوم انساننكهي اسوم
  دارد ؟ي ما چه نقشي و فرهنگيساختار اجتماع

 ي و ضرورت علوم انساني بدهد و سودمندري به سؤال اخي است كه پاسخ مناسب  مقاله بر آننيا
 .دي نمانيي امروز تبيايرا در دن

 .يارتقاء فرهنگ ،ي تجربيها  روش،ي ارتقاء اجتماع،يعلوم انسان: يدي كلواژگان



 مقدمه
 انسان كه ة بلكه درباكند، ي مقي آن بحث و تحقي هادهي و پدعتي جهان و طبة نه تنها دربارعلم

 كه عهده دار پژوهش و كاوش در احوال ي پردازد و علومي مقي است به تحقيخود فاعل شناسائ
چنانچه با . روند ير مشما  بهي او هستند علوم انساني و رفتاري و اجتماعي معنواتي و حيدرون

 است يهيبد.  است  به موضوع آني هر علملتيشود شرافت و فض  سنجيدهنيشي دانشمندان پاريعم
 امروز ياي دنيارهاي است و چنانچه با معياضي و ري اشرف برعلوم تجربي علوم انساناري معنيبا ا

 كرده، اما در برابر نيم بشر را تأي سرعت و شتاب و رفاه مادي علميها شرفتي پهمه ني اميبسنج
 عام و يمعنا  بهي علوم انسانياي آن احةبار آورده است و چار  را بهي رواني و آشفتگيشانيآن پر

 ي آدمي بختكي قادر به ني علم به تنهائنكهيا.  است  خاص آني به معنااتيفلسفه و عرفان و ادب
 قرن ي بطالن علم گرائي بشرة است و تجربدي قابل تردري آشكار و غي امرگري امروزه دست،ين

 .  مدلل داشته استي را به عنوان تنها ضامن سعادت بشريالديهفدهم م
   كه انسانكند ي بحث مي موجودات عالم هستني از شگفت آورتري علوم انسانگري دي سواز
 .  توجه دارد جز به خويشتنزيهر چ  كه بهيانسان. است
 كه به خويشتن دي آي هميتو از خود غافل و مناد و ستي نچي هني زمي تر بر روبي تو عجاز«

 ) 1376 ،يغزال (»ديني تاعظمت و جالل ببديفرو نگر
 روزگار ة داشته، اما فاجعي فراواني بشر در علم و صنعت و فناوري دستاوردهاشرفتي چند پهر

 رو نياز ا.  استي انسانيها  و ارزشتي شدن از معنويما همين رشد غول آساي علم و ته
ها   كه در آن انساندي گوي غرب سخن مة در جامعتي از بحران هويكائي  دانشمند امرفروم كيار

 ي و معنويقياند و خود حق  شدهيئي به شلي و ابزارها، خود تبدني و ضمن كار با ماشاءيدر طلب اش
  از خوديرهائ.  شده استليمند به داشتن تبد  عالقهيآنها كه اساسش بر بودن است به من نفسان

هاي انساني و   بشر جز از راه باز گشت به ارزشي و درماندگيشاني پرتي بحران هو،يگانگيب
 سرد و يا  چهرهي انسان امروزنكهي و اي بشر امروزيدي انساني ميسر نيست و نوموماحياي عل

 ندارد و علت بخش ي به زندگيدي شوق و امست،ي در او ني و شعفي و شاديگرفته دارد، شكفتگ
 و تي شدن از اخالق و معنوي اكتفا كردن به علم و صنعت و ته،يني ماشياز آن زندگ يعمده ا

 . است يافتني دست ي در علوم انسانهمه ني است كه اشي و فرهنگ خوخي و تارنرعرفان وفلسفه و ه
 : كرده استاني بني چنني فروم اكي در چنبره صنعت و ابزار را اري بشر امروزاسارت

. دست خود ساخته است  است كه بهيني ماشي  شده بردهعتي طبي فرمانروا كهي انسان در حال«
.  خبر استي انسان بي مسائل هستني تري و اساسني ماده دارد از مهم ترةبا تمام دانشي كه دربار



 ركا  را كه دردرون او نهفته است آزاد كرده و بهيمي عظيروهاي نتواند ي و چگونه مست؟يانسان چ
 ).1360فروم،  (رد؟يگ

 .  توجه كرددي در سالمت روان افراد باي حال به نقش عوامل اجتماعني عدر
 نه اورد ي افراد جامعه رابر مي اساسيازهاياندازه ن  است كه جامعه تا چهني روان به اسالمت«

 از آن كه شي سالمت روان بجهي در نتكند ياندازه خودش را باجامعه سازگار م  كه فرد تا چهنيا
 ).1376دو آن شولتس، (»  استي اجتماعيباشد مسئله  ا ي فرديامر

 را ي و دانائنشي بي خرد و دانش جاي سبب شده است كه هوش جاي بشر امروزي زدگعلم
 و پشتوانه  تي نبودن معنا و معنولي به دلي زندگهودگيي و ب،ي تنهائ،احساسيتي هوي و برديبگ
 و ي سود جوئ،يطلب  علم افزونة ثمررايز.  احوال را سبب شوديشاني و پري نگون بخت،ي روحيها

 راتيي آمده، اما تغدي دانش و ابزارها به سرعت پدليدل  بهيروني براتييتغ.  استبوده يخود خراب
 . بار آورده است  خانواده و جامعه را بهيختگي رو تزلزل و گسني رخ نداده از ايدرون

 : استي چند مسئله ضرورراموني پژوهش پي علوم انساني بررسدر
  گوناگون ي دانش هاني در بي علوم انسانگاهي جانيي تعاول،
 يها  كه با روشاتي همچون كالم و فلسفه و عرفان و ادب،ي سنتي علوم انسانگاهي جادوم،

 اختالف دارد كجاست؟ و ي و جامعه شناسيشناس  روز همچون رواني علوم انساني و علميتجرب
  دهد؟ يهاي مطلوب را م  پاسخيامروز ة جامعيازهايها به ن  دانشني اايآ

 و يري از آن برد و در شكل گتوان يها م  و چه بهرهدي آي به چه كار مي علوم انساننكهي اسوم،
  دارد؟ ي ما چه نقشي و فرهنگيساختار اجتماع

 ي و ضرورت علوم انساني بدهد و سودمندري به سؤال اخي است كه پاسخ مناسب  مقاله بر آننيا
 . دي نمانيي امروز تبيايرا در دن

 
  بحث طرح
 ي باطن و آسودگي خاطر و صفاي و شوق و گذشت و شادمانثاري محبت و اهي در ساي بختكين
 ي معانني اة و همدي آي مدست به عتي خاطر در دامان طبتي  و جمعيرايگي پي و بي و سادگاليخ

 . وجو كرد  جستتوان ي ميرا تنها در اعماق علوم انسان
 آن مبادرت ي و بالندگي جامعه رشد و تعالي به بقاري مظاهر و عوامل زقي از طريان انسعلوم

 و يني در نظام ماشي و سردرگميشاني فرد را در برابر طوفان حوادث، پرنكهي ورزد و هم ايم
 علوم ةطي گردد در حي ماني آنچه بة و همكند ي محافظت مي گوناگون رواني هابي و آسيصنعت
 . لم محض نه عاست يانسان



 افتهي ري و هنر ها و اخالق و رسوم و سادي دانش ها و عقايتايلر فرهنگ را در معن: فرهنگ . 1
 انسان به كاربرد، به روزگار ما فرهنگ بر ابزارها و رسوم و معتقدات و علوم و هنرها ي اجتماعيها

 گردد تا ي ميجتماع اي خود موجودة با فرهنگ جامعي آدمكند،   ي داللت مي اجتماعيها و سازمان
 انيآر( جامعه ها متفاوت گردد ري و از مردم ساابدي ي خود از هزاران جهت هماهنگرامونيبا مردم پ

 ي همه آثار ادبني شود و اي قوم گفته مكي ي  معنوية خاص به سرمايفرهنگ به معنا) 1342پور، 
 . ردي گي را در بر مي و فكريو هنر

 ي معنوةني فرهنگ است كه در زمنيا. شود يحاصل م است از فرهنگ ي ملياي سجاآنچه
به .  دهدي و تعاون را پرورش مي همكاري مادةني و در زم،يو استحكام اخالق قضاوت درست

 كند ي مداي حال بعد و ژرفا پياي و دنخورد ي مونديزمان گذشته به حال پ كمك فرهنگ است كه
 برتر ي دهد تا در عالمياست وبه او امكان م   بخش انساني و تعالبانهي نجيفرهنگ حاصل كردارها

 ) 76: 1354 ندوشن، ياسالم( كند ي زندگزهياز عالم غر
 ي مبانتي و تقوي اجتماعاتي به حدني سامان بخشي براي فرهنگراثي متي به معنوتوجه

 و مهم ي اساسي امريني و احتراز از عوارض ناگوار تمدن ماشي و فرهنگي ملتيوحدت و شخص
 . است

 است كه اقدام به شناخت و ي علوم انسانة رسالت مهم تنها و تنها به عهدني امر و اني اامانج
 شعر و ادب و هنر و عرفان و فلسفه و ةني در زمي اسالمراني اي فرهنگي غنراثي و انتقال مشيپاال

 . رود يشمار م  بهي بشري و فرهنگي فكري هاراثي مني تري از غنراثي منيا. دياخالق نما
 و تفكر ها و آداب و سنن را در ي و معتقدات مذهبي اخالقني موازني آنجا كه فرهنگ بهتراز
 ي و كردارهاها شهياند  استعدادها وني بهترةوي فرهنگ در واقع مپرورد، ي و خود را با آن مرديگ يم
وجو كرد كه حال را به   جستدي را در فرهنگ آن باي هر ملتي ملياي قوم است و سجاكي

 نيا ست كه ا  درخت سترك و برومند فرهنگ بودهني و همدهد ي موندي پعي و وسقي عميا هگذشت
 .  و مردم آن را در برابر تهاجمات اقوام مختلف حفظ كرده استنيسرزم
 .  استي است روان شناسازي است و سخت مورد ني كه از علوم انسانيگريدانش د. 2
 و ي سالم است از روان شناسة الزم جامع كه شرطي انسان متعادل و متعاليري شكل گيبرا

 در تواندي است و مي علوم انسانة كه از جملييدانش ها. برد توان ي فراوان مي بهره هايروان كاو
 داشته ي نقش بسزائي بشر امروزي هاي حالشاني ها و پري و درمان بدبختيابي شناخت و علت

 است   انسانيعشق هدف نهائ.  عشق استافتي و درثاري اي و برتر توانائي انسان متعاليژگيو.باشد
 علل ي در روان شناسيوقت) 1376فرانكل، . (شود ي از راه عشق و كار و محبت حاصل ميرستگار

هاي   از  رفتارياري بسي بناري زي و اقتصادي كه فقر عاطفابدي در ي شود و آدميرفتار ناهنجار بررس



 يجوئ  انتقاميجا  و بهردي گي ميو فزون است گذشت و تحمل و تسامح و تساهل اي عادريغ
 . ردي گي مشيمحبت و بخشش را در پ

 ها و عواطف زهي و انگالي را به شناخت خود امي آدمتواند ي ميشناس  است مطالعه روانيهيبد
 صدر ة باسعگراني با دنكهي و هم اردي گشي در پستهي شاي آگاه سازد و رفتاررانگريسازنده و و
 . ديبرخورد نما

 ي آدمي رواني نابسامانيابي شهي در ريطور مؤثر  امروز بهي تجربي علمي تنها روان شناسنه
 نفس و ي و تجرد و بقا و قواتيكارساز است، بلكه علم النفس قدما هم كه در احوال نفس و هو

 از آالم و اسقام نفس يريشگي در پتواند ي قوا مطالب فراوان دارد مري عقل بر ساتيلزوم حاكم
 . باشد رمؤث

 ي متفكران اسالمةشياند  امر درنيا.  است ماني در سالمت روان فرد و جامعه اگريعامل د. 3
آن كس .  استي شفا بخش آالم  مصائب بشري از لوازم روح بشر و دارومانيا.  داردي بلندگاهيجا
رزد كه  لي بازد و برخود مي آن چنان خود را مي مشكلنيتر  ندارد در برخورد به كوچكمانيكه ا

 . رديگ ي و جودش را فرا مي و ترس و اضطراب و نگراندهد ي را از دست متي كار و فعالقدرت
 قابل ري تلخ و غي از اوست زندگاتي كه آغاز و انجام حي الهزالي الي نيروكي اتكاء به بدون

 هم ي از دانشمندان غربيكي دگاهي و اعتقاد از دماني اتي است كه اهمستهيشا. تحمل خواهد بود
»  خود در ترس و هراس استي هستي و تاژرفادي امي بار،ي ي بمانيانسان بدون ا«. برسي شود

 ) 218: 1360 فروم، كيار(
 ي هم در قلمرو علوم انساني و مذهبيني و اعتقاد دماني مطلب ضرورت دارد كه اني ايادآوري

 .  قابل انكار استري فرد و جامعه غي بختكي دانش ها در سالمت روان و نني اتياست و اهم
 است ي و انساني اخالقيها  به ارزشي بندي در سالمت فرد و جامعه اخالق و پاگريعامل د. 4

 ي هم در قلمرو علوم انسانني به بار آورده است و اي بشر امروزي برايكه فقدان آن چه مصائب
 . است

 دهد، ي ملي را تشكيراني اشمندانياند ة  ماندي از آثار به جاي بخش ارزنده اي عملحكمت
 .  استي اخالقفي و ظرافي هم بخش عمده اش نكات و لطاي عرفاني ادبراثيم

 و ادب و ني بزرگان دةري سرگذشت و ساني آثار و انتقال آن به نسل جوان و بني اةمطالع
 گفتار و ني بي هماهنگنكهيشرط ا  در اصالح رفتار جوانان مؤثر باشد بهتوانديحكمت و عرفان م

 . ر را احساس كنندرفتا
س تني بي همچون كانت، اليلسوفاني فةشي هم ضرورت اخالق را دراندي متفكران غربدگاهي ددر

 دهي مسئله مبذول گردني به ايشناسان معاصر هم توجه خاص  در گروه روانميني بيو اسپينوزا  م



 وجود ين نژند اخالق و سالمت روان و فقدان اخالق با رواني است كه بيوندياست، از جمله پ
 . دارد
 توان گفت كه هر روان يم.  با اخالق دارديزي ناپذي جدائوندي پي سالمت روان و روان نژند«
 حل نشده ي اخالقي كشمكش هاجهي نتي روان نژندراي است، زي مسئله اخالقكي انگري نماينژند
 . است
شته و بدان قوت  گوش فرا داي وجدان بشري علم اخالق است كه به نداشمندانياند فهيوظ

 ) 265 و 244: 1360 فروم، كيار(بخشند 
 اتيويژه ادب  است بهاتي ادبيني ماشي از عوارض زندگي ملت و رهائكي ي در بقاگريعامل د. 5
 بخشش و د،ي و امي شادجادي در اي نقش مؤثراتيادب.  استري نظي كه در جهان بيراني ايغن

 گذشته و ني بوندي پجادي و اي دوستهني و مياه وطن خو،ي زندگي هاي و تحمل دشواريبزرگوار
 و ذوق و شهياند ي تمام نمانهي تنها آئاتيادب«. ها دارد  انسانتي هوي و برقراري ملدتحال و وح

 يفي از نقش توصاتي ادبةهاست و نقش خالق  انسانة بلكه دگرگون كنندست،ي ملت نكيعواطف 
 ) 67: 1350 ،يرجائ(»  استشتريآن ب

 به ي نگارعي وقايجا  كه بهني نوةوي به شخي است و نگارش تاريه از علوم انسان كخيتار. 6
 و ي خواهادهي كه فرجام زابدي دري و آدمردي در آن صورت گي پردازد و عبرت آموزعي وقانييتب

 است و كمتر به حرص و آز جنون ي و لعن و نفرت ابدي مرگ و بدنامداد،ي وجور و بيقدرت طلب
 نظر در افزون دي باشد و او را به تجدي گوناگون بشري بر درد هاي مرهمتواند ي بازد مدست زيآم
 .  وا داردها  يطلب

 تفاوت را دارد كه در اسارت ني پاولوف، اد،ي فرويشناس  با انساني عرفانيشناس انسان: عرفان. 7
نه و مشتاقانه  و آزاداابدي ي را در مي بلكه عظمت روح آدمست،ي نرانگري وزي و غرايشهوات جسمان

 . كند يم صعود اري بسلي با فضاافتهي و كمال ي شتابد و به انسان متعالي معشوق ازلي ميسو به
 بند ي آزاد، انتخاب گر و پاي را به انسانروني از بيطي از درون و عوامل محزي مجبور غراانسان
 . كندي ملي تبدي انسانيها ارزش
 قابل شناخت پندارند ي ميشناسان تجرب  كه روانيسهولت گوناگون دارد و به يها هي انسان النيا

 . ستين
 قي عــمياي و دري         بــلكه گــردونقي خوش رفي ايستي نـيـكي تــو
  بــودانيتـر از پــر  پـنهاني پـــنهان بـود         آدمــي بـه ظاهر آن پرگر
 پنهان تر است صـدبار خود ي كه مضمر است          آدمـي عاقل زان پرنزد



 ندارد و ندهي آياندوه گذشته و نگران .  در مكتب عرفان از بند زمان رسته استافتهي تي تربانسان
 وهي مراي زكند؛ ي و حوادث و ابتذاالت عمر در او اثر نمكند ينوسانات روزگار خاطر او را مكدر نم

 ان جهني اي فراخ و ضيق وي برتر از غم و شاديگاهي بوستان عالم قدس است و در جانيچ
 محتشم ة را مجال ورود در آن عرصي اگانهينشسته است، زمام نفس را در دست گرفته و ب

 ) 151: 1366سروش،  (دهد ينم
 و عشق به معبود و در ي تسامح و تساهل و بشر دوستيني و ژرف بنشي عرفان باال رفتن بةثمر

 ي آدمري ناپذيري و شهوات سري ناپذاني پاي و آرزوهاالي بر امة و غلبي گرفتن احوال روحارياخت
 . استي واال و با ارزشية روزگار چه نعمت و هدني در اي مبانني اةاست كه هم

 
  يريگ جهينت

 هم بشود و افزون بر ي تجربري غي خود كه شامل دانش هاري عالم و فراگي  به معناي انسانعلوم
 به عهده دارد و ي  رسالت بزرگشديندي انسان و جهان هم بي به علل غائيوجو در علل فاعل جست

 .شود ي احساس مشتري علم  و صنعت و فناوري بي به آن با رشد غول آساازين
 يئي به شزي خود ناءي ابزار شده است و در طلب اشزي ابزارها، خود نة كه در چرخي امروزبشر

 دل و  خرد نشسته و قلب وي را گرفته و هوش بر جانشي بي شده است و دانش جاليتبد
 او يهودگي و بي تنهائ،يتي هوي سپرده شده است و احساس بياحساسات و عواطف او به فراموش

 .  نداردي علوم انسانياي جز احيزي است گراخته حال سشانيرا پر
 و هنر و اتي و ادبماني همچون فلسفه و عرفان و اخالق و اي علوم انساني از شاخه هاكي هر
 از سبك ي از صدمات ناشي روان آدمي و باز سازيريشگي در پندتوان ي مخي و تاريشناس روان
 .  مؤثر و كار ساز باشندني نويزندگ
 ةطي در حكي دارد كه هر ي متخصصان علوم انساني به عزم همگانازي كار نني است ايهيبد

 ي ناشي هاي بپردازند و دشواري فكرمي عظراثي مني اشيدانش و مهارت خود به استخراج و پاال
 .ابندي و رسا درآورند كه نسل امروز درواي شي مانوس را به زبانري و غزينثر و نظم بعضاً تكلف آماز 

 .  ضرورت داردي چند نكته در علوم انساناني باني در پا
 يها تي و شخصاءي و اولاءيتر گرفت تا شامل انب  را فراخي علوم انسانةري دايستيبا  مينكهي ااول

 هم مورد تي بشري اسوه هاني اهاي افتي و دريعوامل و علل وجودبرجسته و نامدار گردد و 
 . مي متعارف فراتر گذاريها  در احوال انسانقي و به هرصورت پا را از تحقرديمداقه قرار گ
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 تماعي جامعه اجانساني در ارتقاء فرهنگي و  علومقشن
 
  ∗علي محمد احمدي

  چكيده
.  ذاتاً  كنجكاو  است  و ميل  دارد  نيازهاي  خويش را با  دانائي و آگاهي مرتفع سازدانسان،

انسان و مجموعه عالم  هستي، هرچند  يك واحد منسجم وپويا ست وسيرغائي واحدي را طي 
 و پژوهشي،   علميهاي  شناسي و روش چه در  روش (– عمدتاً –در مطالعه و تحقيق كند، لكن  مي

نگر است و در  عين  علم، كاشف  گرا  و جزئي ،  تجزيه)و چه در زمينه و موضوع  مورد مطالعه
 در عالم ذهن بشر، تجليات  متعدد و متنوع  هاي  علمي   حقيقي  واحد است،  اما در گستره  فعاليت

شناسي و  چه  به لحاظ  موضوع مورد مطالعه ـ يافته  است و در  يك     لحاظ  روشچه  به
 : شوند   حوزه منقسم مي3 كلي، علوم به بندي  يمتقس

 جديد، مرز  هاي  علمي  هرچند مطالعات و پژوهش. علوم تجربي. 3علوم رياضي . 2علوم انساني.  1
شدت ـ مخدوش ساخته است و خصوصاً   ـ و بهعلوم گوناگون را در  اين سه حوزه، بيش از پيش 

ريزي شهري و روستايي،   جغرافياي انساني، برنامهيراي علوم ـ نظ هاي ميان رشته گيري رشته شكل
دارد كه به يك  ما را بر آن مي.... شناسي ژنتيك، بيوتكنولوژي، اخالق زيستي، و بيوكراسي، روان

 . هاي  مختلف بپردازيم بندي علوم در حوزه هاي تقسيم بازنگري در تبيين عوامل و شاخص
 .ريزي، مديريت  فرهنگي علوم انساني، ارتقاء فرهنگي، راهبرد، برنامه:  كليديواژگان
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  بحثديتمه
گيري و بقاء آن، هم ميراث  ژنتيكي    انساني يك نهاد زيستي ـ فرهنگي است كه در  شكلجامعه

اني براي بقاء و پويائي توأم با تعالي و پيشرفت، جامعه انس. ما مؤثر است و هم ميراث فرهنگي
ريزي و مديريت درست، محتاج  ريزي و مديريت مناسب  است و براي برنامه نيازمند به برنامه

هاي آن ـ    و روش هاي علمي  و معيارهاي متعددي  است ـ از جمله درنظر داشتن يافتهواملع
 در شعاع جامعه قرار دارد واستفاده مطلوب و بهينه  هاي آن مستقيماً خصوصاً علوم  انساني و يافته

 رتقاءهاي كالن فرهنگي و اجتماعي جامعه بسيار مؤثر است و سبب  تقويت و ا  از آنها در برنامه
 جامعه را در  گردد، هم ظرفيت  كلي و عمومي هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه مي شاخص

نمايد و هم زمينه و  ثغور آن را مشخص ميكند و حدود و  ين ميي تعريف و تب چارچوب علمي
 . سازد فضاي توسعه و ارتقاي مستمر آن را فراهم مي

 
  افزايش ارتقاء فرهنگي  و اجتماعي  جامعهراهبرد
ها در  هاي كالن فرهنگي و اجتماعي جامعه بايد سه راهبرد در نظر گرفته شود تا برنامه  برنامهدر

تماعي جامعه قرار  داشته  باشند و مدنيت جامعه را تأمين  و راستاي تعالي و ارتقاء فرهنگي و اج
 :تضمين كنند

هاي  متعدد آن در  به روز آوري دانش و اطالعات مربوط به مقوله علوم انساني و رشته. 1
 .و تحقيقاتي كشور دانشگاهها و مراكز علمي 

 پژوهشي در حوزه  و ريزي و سازماندهي در زمينه تحقيقات عميق و گسترده علمي برنامه. 2
علوم انساني در   و پژوهشي در مقوله هاي علمي طور ي كه با انبوه يافته علوم انساني در كشور، به

 در ها افتهريزان، مديران و مجريان  فرهنگي و اجتماعي، به آساني بتوانند از  اين ي كشور، برنامه
استفاده نمايند؛ نه آنكه با فقر ريزي و طراحي، مديريت و اجرا، نظارت و كنترل  فرايند برنامه

ريزي و مديريت علمي  و منطقي  هاي  پژوهشي در حوزه علوم انساني در كشور، امكان برنامه يافته
 .  آيدمهاي ارتقاء فرهنگي و اجتماعي در جامعه فراه وجود نداشته باشد ـ تا زمينه

ها،  ها،  طراحي ريزي  برنامه حوزه علوم انساني در  هاي علمي  الزام در استفاده از يافته. 3
هاي ستادي و عملياتي و اجرائي و نظارتي در مؤسسات   ها و  مديريت ها و سازماندهي گيري تصميم

 . و نهادهاي جامعه ـ خصوصاً  مؤسسات فرهنگي  و اجتماعي
 
  علوم انساني در ارتقاء فرهنگي و اجتماعي جامعهنقش



هاي وجودي خويش و تحقق آرمان ها و پاسخ  رفيت به نحوي آفريده شده كه شكوفايي ظانسان
در ) يابد و مي(داند  مطلوب به نيازهايش را صرفاً در گستره زندگي اجتماعي قابل تبيين و تأمين مي

 هانه است آن هم بر اساس انتخابي آزادانه و آگا اين جامعه گذرگاه برنامه تعالي و سعادت انسان
نگي است كه در شكل گيري و بقاء آن هم ميراث ژنتيكي ما  فره–جامعه انساني يك نهاد زيستي 

مؤثر است و هم ميراث فرهنگي، جامعه انساني براي بقاء و پويايي توأم با تعالي و پيشرفت نيازمند 
 و ملريزي و مديريت درست محتاج عوا به برنامه ريزي و مديريت مناسب است و براي برنامه

هاي آن خصوصا علوم  و روش هاي علمي  ر داشتن يافتهمعيارهاي متعددي است از جمله درنظ
هاي آن مستقيما در شعاع جامعه قرار دارد و استفاده مطلوب و بهينه از آنها در تبيين  انساني و يافته
 و ارتقاء يتهاي كالن فرهنگي و اجتماعي جامعه  بسيار مؤثر است، زيرا سبب تقو و تدوين برنامه

جامعه را در چهار  گردد هم ظرفيت كلي و عمومي  جامعه ميهاي فرهنگي و اجتماعي شاخص
نمايد و هم زمينه  كند و حدود و ثغور آن را مشخص مي و پژوهشي تعريف و تبيين مي چوب علمي

 .سازد و فضاي توسعه و ارتقاي مستمر آن را فراهم مي
ء جامعه در گيرد و ارتقا هاي مختلفي انجام مي  بشر در گستره جامعه در حوزههاي فعاليت

هاي تعالي انسان و توسعه  شود و بر همين اساس الزم است برنامه هاي گوناگون متجلي مي حوزه
هاي گوناگون توام با توازن و انسجام و انتظام طراحي  جامعه با مالحظه ارتقاء جامعه در حوزه

 :  و اجرا گرددماندهيساز
 مالحظه حوزه ارتقاء سياسي جامعه . 1
  ارتقاء اقتصادي جامعه مالحظه حوزه. 2
 مالحظه حوزه فرهنگي جامعه. 3
 مالحظه حوزه اجتماعي جامعه. 4
 شناخت قابليت ها ضرورت ها و نيازهاي عرصه فرهنگي و اجتماعي جامعه و كاركردهاي در

هاي اين مقوله  ها و بخش هاي حاكم بر آن و يافته جامعه در اين عرصه؛ علوم انساني ـ و سياست
ش را به عهده دارد، هم در تبيين موقعيت فرهنگي و اجتماعي جامعه و هم در تدوين ترين نق مهم

هاي ارتقاء   ارتقاء فرهنگي و اجتماعي و هم در ارزيابي كاركرد جامعه در تحقق برنامههاي شاخص
فرهنگي و اجتماعي و هم در ايجاد و تقويت نگرش و گرايش بينش آحاد جامعه در مقوله امور 

 .تماعيفرهنگي و اج
 

  افزايش ارتقاء فرهنگي و اجتماعي جامعهراهبرد



 فرهنگي و اجتماعي ـ  به همراه عوامل ديگرـ  به مقدار زيادي تابعي از سياست ها و پيشرفت
فرهنگ و پيشرفت فرهنگي در واقع ميزان «راهبرد علمي ـ باالخص علوم انساني ـ آن كشور است 

ها چگونه به بهترين وجهي  ه ها است كه انسان يا انسانتجزيه و عمق تفكر و ادراك در همه زمين
هرچه . داع نمايندها و ابزار مناسب براي كسب بهترين شناخت اب  خود را بشناسند و روشحيطم

تر باشد و كارهاي يك جامعه روي فكر و  اين تفكر و شناخت در عمق و وسعت بيشتر تجزيه يافته
بنابراين، براي ). 314: 1382پور،  رفيع(» تر است حساب بيشتري باشد، فرهنگ آن جامعه  پيشرفته

 و قدرت تفكر را به بايد شرايط به وجود آورنده فكرها«  فرهنگي و اجتماعي يك جامعه ارتقاء
و اين همان اهتمام ). همان(» بايد يك سازماندهي قوي وجود داشته باشد يا ايجاد شود.وجود آورد

يك كشور در طراحي، سازماندهي و اجراي سياست ها و راهبردهاي علوم ـ به ويژه علوم انساني ـ  
 .است

و قابليت اجرا  وي علميژي شفاف، پايدار، دقيق، داراي پشتوانه قت داشتن استراامروزه
هاي فيزيكي و انساني و فناورانه جامعه مورد نظر در گستره ملي  ها و نيز قابليت ها و آرمان ضرورت

هاي مختلف زندگي بشر و جوامع بشري از جمله در حوزه  علم و فناوري  و بين المللي در حوزه
 .تگي هر كشوري است خصوص علوم انساني، يكي از عوامل اساسي پيشرفت و توسعه يافهب

هاي كالن فرهنگي و اجتماعي  جامعه درنظر گرفت  توان در برنامه  طور كلي سه راهبرد را ميبه
ها درجهت تعالي و ارتقاء فرهنگي و اجتماعي جامعه قرار داشته باشند و مديريت جامعه را  تا برنامه

 :تامين و تضمين كنند و ضريب مدنيت جامعه  را به درستي نشان دهند
هاي متعدد آن در  به روزكردن دانش و اطالعات مربوط به مقوله علوم انساني و رشته. 1

به عنوان يك راهبرد اساسي ضرورت دارد همواره اين مقوله . دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي كشور
 .ريزان و نخبگان جامعه باشد مد نظر برنامه

 و پژوهشي در حوزه   و گسترده علميريزي و سازماندهي در زمينه تحقيقات عميق برنامه. 2
و پژوهشي در مقوله علوم انساني در  هاي علمي علوم انساني در كشور به طوري كه با انبوه يافته

ريزان، مديران و مجريان فرهنگي و اجتماعي، به آساني بتوانند از اين يافته ها در  كشور،  برنامه
 نظارت و كنترل استفاده نمايند نه آنكه با فقر ريزي و طراحي، مديريت و اجرا، و فرايند برنامه

و منطقي  ريزي و مديريت علمي هاي پژوهشي در حوزه علوم انساني در كشور، امكان برنامه يافته
 .وجود نداشته باشد و فضا براي ارتقاء فرهنگي و اجتماعي جامعه ميسر نباشد

است بيشترين فعاليت پژوهشي   هاي اخير در كشور ايران بيانگر آن هاي سال  پژوهشمالحظه
هاي حوزه علوم انساني  سهم بسيار ناچيزي از  مربوط به حوزه علوم پايه است و پژوهش

 ISI نمايه شده در پايگاه  هاي علمي كه پژوهش چنان. گردد هاي پژوهشي ايران را شامل مي فعاليت



 84، ايران فقط  لمي ركورد ع3326 ميالدي در 2003مويد اين امر است؛ به طوري كه در سال 
جهان مربوط به حوزه علوم   از توليد علمي 0065/0ايران،و  توليدات علمي% 25يعني  ركورد علمي 

  مربوط به ايران IS1 مقاله نمايه شده در پايگاه 3822 ميالدي 2004انساني و هنر است و در سال 
ي و هنرـ  اختصاص داشت و جهان ـ به حوزه علوم انسان توليدات علمي% 006 مورد يعني 6صرفا 

 جهان  توليدات علمي%008 مقاله يعني 11ايران فقط   ركورد علمي5578 از مجموع 2005در سال 
اين پديده براي هر كشوري ـ  به خصوص . مربوط به حوزه علوم انساني و هنر بوده است

لوم انساني حوزه ع هاي علمي  ـ  مصيبت زاست زيرا توليدات و پژوهشوسعهكشورهاي در حال ت
اي ــ از  جمله  هاي توسعه است كه زمينه را براي ترسيم،  تحليل، سازماندهي و نظارت برنامه

سازد و از هرز روي  فراهم مي هاي ارتقاء فرهنگي و اجتماعي جامعه ــ  به طور دقيق و علمي برنامه
ع پيچيده امروزي، از كند و پژوهشگران به عنوان عناصر كليدي جوام  جلوگيري ميبعامكانات و منا

آيند،  خصوصا پژوهشگران حوزه علوم انساني، در  هاي توسعه به شمار مي اركان اصلي برنامه
هاي تحقيقاتي به منظور استعمار  عصري كه استعمارگران طعمه مراكز پژوهشي و سرمايه گذاري

عم از فيزيكي و جوامع و به تبع آن كشف و تدوين بهترين راهبرد براي غارت همه ذخائر ا علمي
هاي استعماري و استبدادي باشند و نيز دولت ها و  اند الزم است مراقب اين تله  انساني پهن كرده

و فرهنگي و صنعتي هر كشوري به الويت تحقيقات انساني بر تحقيقات  دانشگاهها و مراكز علمي
 ي ـ  روستندي ني علممحتواي نظريه كه در واقع پژوهش هاي بي فيزريكي توجه نمايند و به پژوهش

 پژوهش يبه عبارت.  كنندزي پرهييگو  و اغراقيبيها از عوام فر  و در مقوله پژوهشاورندين
 يـ خصوصا از سو)نباشد (ها تي كتمان واقعي و سر پوش مانند برابانهي عوام فريا  لهيوس«

: 1367پور،  رفيع (». اما گاه با نام و بر مسند امور،ي از اطالعات علمي عارو يپژوهشگران مبتد
81( 

بلكه در ) 18: 1380ملكي فرو طباطبائيان،  (»شود ي زاده نمچي ناگهان و از ه،ي علماستيس«
 استي شده و برنامه سيابي بازك،ي استراتژي و فرصت هاي علمي وجود پژوهشهابيپرتو ضر

 يژوهشهاو هم به پ) ينيگزيجا (ي خطيلذا ضرورت دارد هم به پژوهشها. رديپذ ي شكل ميعلم
 . نمودتيدر حوزه علوم انساني عنا) ادغام (يونديپ

 ها، ي طراحها، يزي در برنامه ري علوم انساني و پژوهشي علميها افتتهيالزام در استفاده از . 3
 در موسسات و ي و نظارتيي و اجراياتي و عملي ستاديها تيري و مدي و سازماندهها يري گميتصم

 ي و پژوهشي علميها افتهي جي ـ با تروي و اجتماعي فرهنگيها جامعه ـ  خصوصا نهادينهادها
 ها، به افتهي آنان به استفاده از آن بي آحاد جامعه و ترغانيعلوم انساني در  همه سطوح در م

 هنجار ي به سو،ي و اجتماعي ارزش فرهنگكي هر فرد و موسسه ـ به عنوان يها تيتناسب فعال



 شناختها به دست آمده در نيا «يبه عبارت. مي گام برداريماع و اجتي فرهنگي رفتارهاي علميساز
 استفاده   آنجيها از نتا  و اكثر انسانابدي جامعه انتشار عي مختلف علوم، در سطح وسي هانهيزم
 ). گرددي موكول مگري دي به فرصتشتري بنييتب). (315: 1382پور،  رفيع (»ندينما
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  تحقيقات انساني در حفظ بهداشت رواني جوانان ايراننقش

 
 ∗ مرتضي منطقيدكتر

 دهيچك
كنند، اما با وقوع انقالب اسالمي، در  دوره جواني ياد مي» مستي«و » جنون« ديني، از هاي آموزه

ايران نيز همچون ديگر كشورهاي انقالبي جهان، آرمان گرايي در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي و 
برخوردهاي آرمان گرايانه با .  بيتي آن، در دستور كار مسئوالن و اولياي امور جوانان قرار گرفتتر

جوانان از سويي و اتخاذ رويكرد ايدئولوژيك، فقهي و تكليفي نسبت به جوان از سوي ديگر، سبب 
كرده، ناپذير محصور  گرايانه و انعطاف شد اولياي امور جوانان، جوانان را در چارچوبي آرمان

 اسالمي، در دستور بمسيري بالنسبه متفاوت با اقتضائات رواني ـ اجتماعي آنان را از ابتداي انقال
با گذر زمان، مسيرهاي نسبتاً متفاوت پيش گفته، بيش از پيش تنافر خود را . كار خويش قرار دهند

جهاني شدن، تبعات با يكديگر نشان دادند، اين مسئله با افزوده شدن عواملي همچون وقوع پديده 
 از جوانان با خط يهاي اجتماعي و تعارض اقشار قابل تأمل وخامت آميز خود را در عرصه

 .نظام، به معرض ديد نهاده است هاي رسمي مشي
 نگارنده در زمينه جوانان ايراني از ابتداي انقالب اسالمي، حكايت از آن دارد كه نه هاي بررسي

 نسلي به عنوان يكي از تبعات آرمان گرايي و تن ندادن به تنها گسست و انقطاع گفتمان بين
تر آنها رخ داده است، بلكه تحوالت عميقي در سطح جوانان  واقعيات، بين جوانان و نسل بزرگ

برخي .  پديد آمده است كه شايد در سطح ادبيات جهان، موارد مشابه آنها را به سختي يافتايراني
جتماعي در سطح جوانان، پديد آمدن بحران هويت دولتي، از اين رخدادها، وقوع افسردگي ا

ايراني، شكل ) خاصه دختران(هاي جديد جوانان  پذيري، هنجارآفريني پذيري ضد جامعه جامعه
 هيجان جويي مرضي، پديدآيي عشق بيمارگون در سطح جوانان ايراني، مقاومت تعميقگيري و

در قياس با نسل (رهنگي اجتماعي جوانان فرهنگي و در مجموع تغيير قرائت ديني، سياسي و ف
هاي مختلف، مفهوم سازي، مستند و مطرح  ، هستند كه در مقاله با استناد به پژوهش)پيشين
تر، با عرضه تصويري واقع نگر از جوانان و تحوالت جامعه   عميقهاي ژوهشبالطبع پ. اند گرديده

ولياي امور جوانان و مسئوالن به سمت اتخاذ دست دادن شناخت الزم، مانع از درغلتيدن ا آنان، با به
هاي بحران زا شده، آنان را نسبت به پذيرش هرچه بهتر واقعيات نسل جوان، و مهار هر چه  تصميم

 . شديد جامعه جوانان ايراني، مجهز خواهد كردتبهتر تحوال
                                                 

 .شناسي دانشگاه تربيت معلم عضو هيئت علمي گروه روان.  ∗



ذيري، پ  جوانان، افسردگي اجتماعي، جامعه،ي بهداشت روان،يعلوم انسان:  كليدي واژگان
 .مقاومت فرهنگي



 مقدمه
هاي  ، نخست از چالش»نقش تحقيقات انساني در حفظ بهداشت رواني جوانان ايران« بررسي در

هاي بحران زاي موجود،  فراروي جوان انقالب اسالمي، ياد خواهد شد و با ترسيم برخي از كانون
اخت و برنامه ريزي خاطرنشان خواهد شد كه در صورت عدم بررسي پژوهشي موارد مزبور، شن

مناسب براي برخورد بهينه با آنها، مسايل بحران زاي اخير، فزوني گرفته، پيامدهاي گسترده، وسيع 
 . و تأثيرگذاري در سطح جامعه جوان ايران، از خود برجاي خواهند نهاد

 
 هاي فراروي جوان انقالب اسالمي چالش
 از يادآوري بحراني بودن دوران هاي فراروي جوان انقالب اسالمي، پس  بررسي چالشدر

جواني از گذشته تاريخ، بر بحران مضاعف آن در سطح جهان، تأكيد شده، خاطرنشان خواهد شد 
ها و مشكالتي فراتر از  كه عالوه بر بحران اخير، جوانان در جوامع انقالبي و جهان سوم، با بحران

هاي  كلي پيش گفته، برخي از چالشدادن دورنماي  پس از نشان. اند  غربي، مواجهمعمولجوامع 
هاي تربيت، موانع جامعه پذيري  بن بست آرمان گرايي: فراروي جوان انقالب اسالمي، ذيل عناوين

ها براي جوان، نارسايي  بهينه جوان، پاسخ ناكافي به هيجان جويي جوان، ضعف مفرط الگوپردازي
نقطاع گفتمان بين نسلي، پيامدهاي زندگي به جوانان، گسست نسلي، ا) آداب(هاي  آموزش مهارت

هاي جديد جوان، بحران هويت جوانان، پناه بردن به فضاهاي مجازي،  جهاني شدن، هنجارآفريني
 .افسردگي اجتماعي، شكل گيري هيجان جويي مرضي و مقاومت فرهنگي، بحث خواهد شد

 
 
 

 بحران جواني . 2ـ 1
مضمون يكي از سنگ . تنش، توأم بوده است جواني، از گذشته تاريخ همواره با بحران و دوره
 سال پيش كه در شهر اور، از تمدن سومر يافت شده، به اين شرح است كه اگر 5500هاي  نوشته

 .تر ما ادامه يابد، تمدن ما محكوم به نابودي است هاي جوان اجازه دهيم، اعمال بي سابقه نسل
شود كه عباراتي  پيش نيز مشاهده مي سال 4000 مالحظه پاپيروسهاي مصريان بازمانده از با

خوريم كه از  پردازان بزرگي برمي با گذشت زمان، به نظريه. اند مشابه، در مورد جوانها تكرار شده
 مصرف تنافالطون براي هشدار از بازداش. اند كرده جواني به مثابه دوره اي طوفاني و پرتنش ياد مي

كه نبايد آتش را برآتش ريخت و ارسطو از جوانان به داد  اندرز مي هاي الكلي در جوانان نوشيدني
 .اند تا تن را به دست غرايز خويش بسپرند كرد كه آماده مثابه افرادي ياد مي



 منظر دين نيز با وجود تأكيدهاي بسياري كه برعواطف و رقت قلب جوانان شده است، با اين از
در قرن متأخر، با شكل . ، ياد شده است»جنون«و » مستي«اي از  همه از دوره جواني با عنوان دوره

درباره جواني، در تعريف جواني، آن را    پدر مطالعه علمي1گيري روان شناسي علمي، استانلي هال
  نوجواني را وضعيتي 3  ناميد و پس از او، برخي از روان تحليل گران2اي از طوفان و تنش دوره

 .ني استتوصيف كردند كه نوجوان در آن، دچار اختالل روا
 موضوع بحران و تنش در جوان، موضوعي است كه از گذشته تاريخ تا به حال از آن بنابراين،

 .سخن رفته و برآن تأكيد شده است
 است كه هرچند دوره جواني در گذشته  هاي قبل بيانگر آن  وضعيت جوان در دههبررسي

بير ديگر، اگر در گذشته جوان با به تع. تر بود، در حال حاضر اين دوره طوالني تر شده است كوتاه
ست سركار رفته، به بلوغ اقتصادي خويش دست يابد انتو رسيدن به سن بلوغ زيستي، بالفاصله مي

 به دست آوردن تمكن مالي، ازدواج كند، و به اين ترتيب با يافتن قدرت اقتصادي و تشكيل باو 
واني خويش فاصله بگيرد، در حال حاضر خانواده، عمالً به جهان بزرگساالن گام نهاده و از دوره ج

بين سن بلوغ زيستي، و بلوغ اقتصادي، فاصله و شكافي ايجاد شده است كه دوره جواني را 
هاي رواني   كرده است، زيرا هرچند جوان در حال حاضر، به علت بهبود تغذيه و تحريكتر نيطوال

شدن فناوري در جهان معاصر، بلوغ گردد، به علت تقسيم كار و پيچيده تر  محيط، زودتر بالغ مي
ساله 10ـ15ها بعد محقق خواهد شد و اين مسئله خود به خود، به ايجاد شكافي  اقتصادي وي، سال

شكاف اخير، نه تنها مانع ازدواج و .  بلوغ زيستي و بلوغ اقتصادي جوان معاصر، خواهد انجاميدينب
غ اقتصادي جوان و اتكاي وي به تشكيل خانواده جوان خواهد شد، بلكه به دليل عدم بلو

شود كه بزرگساالن جامعه وي را به مثابه فردي بزرگسال نگاه نكرده، وي را  اش، سبب مي خانواده
بنابراين، شكاف پيش آمده بين بلوغ زيستي و بلوغ اقتصادي .  بين كودك و بزرگسال ببينندرديف

آورد، بلكه به  شكالت جنسي پديد ميجوان، نه تنها تبعاتي زيستي براي وي دربرداشته، برايش م
آورد، آنها را با مسئله اوقات فراغت  سبب فراغ بالي كه براي جوانان در حال تحصيل پديد مي

تر از همه اينها، به سبب آنكه جوان در    انديشيد و مهم اي سازد كه بايد براي آن چاره  ميمواجه
 است، به ميزان بسيار زيادي  وجوي آن جستوضعيت جديد پيش آمده، از دستيابي به هويتي كه در 

 از اين رو،. شود ماند، دچار مسئله و مشكل مي محروم مي
  نتيجه گرفت كه در حال حاضر، اوالً به انتو بندي اجمالي مي  در يك جمع
 تر شدن دوره جواني، و ثانياً به دليل افزوده شدن مشكالت  سبب طوالني

 ان جواني در قياس با بحرانزيستي، فراغتي و هويتي جوان، بحر

                                                 
١. Hall,S. 
٢. Storm and stress. 
٣. Psycho-analysis 



بنابراين، بايد با تواني دو . هاي گذشته، بحراني مضاعف و به توان دو خواهد بود  جواني در دهه
 .انديشي راهكارهاي مناسب براي تخفيف و تعديل آن برآمد  چارهبهچندان، 

اني و  كه بين بلوغ زيستي و بلوغ اقتصادي جوان پديد آمده، به مشكالت زيستي، روشكافي
شود كه  اگر توجه خود را معطوف به ايران كنيم، مالحظه مي. هويتي جدي وي انجاميده است

هاي پيش گفته، جوان  جامعه ما با اوضاع و احوال خاصي مواجه است كه در غالب موارد، وضعيت
 .دهند  و بحران، سوق مينشرا به سمت ت
ه از سنت به تجدد، دو عامل اساسي  پاندولي اخالقيات در جوامع انقالبي و گذر جامعحركت

 .بحران آفرين در جامعه معاصر ايران هستند
هاي جهان، از حركتي پاندولي در اخالقيات جوامع  هاي بيان شده دربارة انقالب  پردازينظريه

 ، هرچند با وقوع انقالب، حركتي در جهت پاك 4دهند، به اين معنا كه به نظر برينتون مزبور خبر مي
 و ييپذيرد، اين زهدگرا ردن افراد و جامعه از رفتارهاي مبتذل و غيرآرماني صورت ميو منزه ك

تهذيب همواره باقي نمانده، پس از طي چند دهه، اخالقيات جامعه در حركتي عكس، نه تنها به 
حالت نخست برگشته، بلكه در مسيري مخالف حركت خواهد كرد و جامعه مهذب پيشين، اوجي 

بنابراين، در صورت صحت نظريه برينتون، . نجار شكني ها را تجربه خواهد كردها و ه از انحراف
 . بالنسبه اخالقي ايران، با پيامدهاي دشواري مواجه خواهد بودعهجام

 بر مسئله پيش گفته، جامعه ايران به سبب وضعيت گذار از سنت به تجدد، طبق نظريه عالوه
به اين معنا كه در جوامع در حال گذار، به . اني دارد ، يك وضعيت نسبتاً بحر5جامعه شناختي مرتون

دهد   رخ مي6سبب تزلزل و فروپاشي هنجارهاي سنتي، نوعي از هرج و مرج و نابساماني اجتماعي 
از اين رو، با . دارد ثباتي و سردرگمي، نگاه مي  تا برقراري هنجارهاي جديد، جامعه را در بيهك

بيني است كه با در هم ريختن بسياري از هنجارهاي   قابل پيشتوجه به جامعه در حال گذار ايران،
سنتي، عموم اقشار جامعه، خاصه جوانان و زنان، وضعيت جديدي خواهند داشت كه الزاماً 

 ).، الف1383منطقي، ( پيش گفته، منطبق با هنجارهاي اولياي امر جامعه، نخواهد بود ابعاد ماميت
 

 تيبن بست آرمان گراييهاي تربي. 2ـ2
بررسي تطبيقي گسست يا پيوند نسلي در جوانان ايران و «در مقاله ) ، ب1383 (منطقي
هاي ايدئولوژيك، همواره انتظارات زيادي از جوان داشته، به  سازد، نظام ، خاطر نشان مي»شوروي

                                                 
١. Brinton, C. 
٢. Merton.R. 
١. Anomy 



ها از رويكرد تكليفي پيشنهادي را با نظريه  كنند و تخطي جوان شكل دستوري با آنها برخورد مي
 .كنند اجم فرهنگي غرب، تحليل ميته

وضوح حكايت از عدم تحقق برخي از  هاي تربيتي در فضاي مذكور، به  آرمان گراييبررسي
 است كه نتايج حاصل، گاه در تضاد و تغاير با اهداف تربيتي  هاي مزبور كرده، نشان دهنده آن آرمان

 و »نجنو«هاي ديني، از  ود آنكه آموزهبه عنوان مثال، با وج. اوليه اولياي امور جوانان بوده است
كنند، سازمان ملي جوانان، در منشور ملي خويش انتظاري  جوان در دوره جوانيش ياد مي» مستي«

به شكل مشابهي، . در حد انبياي الهي را از جوانان در نظر گرفته، تحقق آن را از جوانان انتظار دارد
 ساير رخالفن نظام تربيتي كشور، سبب شد تا ببرخي از مسئوال) 1(آرمان گرايي غيرواقع نگر

 هدف، درصدد طراحي نظام آموزش و پرورش خويش 2ـ3كشورهاي جهĤنكه با گزينش 
.  هدف را در دستور كار خود قرار دهند 55اند، اولياي آموزش و پرورش ايران، تحقق  برآمده

تي و اجتماعي، از الگوي مشابهي برخورد با اعتياد، ايدز، زنان ويژه و انبوه ديگري از مسايل تربي
هاي مديدي، به تأخير افتاده  اند يا طرح آنها، براي مدت  كرده، در سطح جامعه مطرح نشدهبعيتت

 .است
ها، از نفي تاريخ غرورآفرين ايران در كتابهاي درسي پس   موارد مشابهي، پس از گذشت سالدر

شود  ، در سطح نظام آموزشي، مالحظه ميهاي گسترده در آموزش دين از انقالب، و سرمايه گذاري
هاي تاريخي جوان ايراني با تاريخش را فراهم آورده و به بي  كه نفي تاريخ ايران، اسباب قطع ريشه

توجهي به مالحظات نظري،  هويتي و بي ريشگي وي، دامن زده است و به دليل بي
 .اند ه گر شدههاي گسترده در آموزش دين، كم ثمر يا بي ثمر، جلو گذاري سرمايه

 
 موانع جامعه پذيري بهينه در ايران. 2ـ3

ها و هنجارهاي خويش به   فرايندي است كه در جريان آن جامعه به القاي ارزشپذيري جامعه
 .آيد افراد نايل مي

كنند كه در جريان آن  ، جامعه پذيري را فرايندي تعريف مي)1998 (8 و ديهلر 7بوكت كو 
 .يابد هاي مورد نياز، آشنايي مي ا و مهارتها، هنجاره كودك با ارزش

سازد كودك در جريان جامعه پذيري، به اخذ  ، در بياني مشابه خاطرنشان مي)2000 (9 شافر
ها و رفتارهاي مورد پذيرش جامعه از طريق فرهنگ يا خرده فرهنگي كه وي را در  باورها، ارزش

 .آيد برگرفته است، نايل مي
                                                 

١. Bukatko, D. 
٢. Daehler, M. 
٣. Shaffer, D. 



، )براي بزرگساالن(هاي جمعي، مذهب و محيط كار  ستان، رسانه مدرسه، گروه دوخانواده،
 ).1994 ، 11 ، لم10شافر(روند  عوامل مؤثر در جامعه پذيري به شمار مي

 است كه نه تنها براي القاي بهينه  بررسي روند جامعه پذيري در جهان معاصر حاكي از آن
پذيرد، بلكه در اين روند از  رت ميهاي وسيعي صو اهداف اجتماعي در اذهان افراد، سرمايه گذاري

 انبه عنو. شود اي، سود جسته مي هاي جديد در حد گسترده دستاوردهاي روان شناختي و فناوري
گردد كه غرب از دستاوردهاي روان  هاي غرب مالحظه مي نمونه، در جريان بررسي الگوسازي

ه، غرب در جريان طرح عالو به. برد شناختي موجود در اين زمينه به شكل بهينه، سود مي
به عنوان مثال، غرب در جريان . برد هاي موجود، نهايت استفاده ممكن را مي هايش، از فناوري ارزش
اي با سودجويي از فناوري وسايل چند رسانه اي، چنان جذابيتي به اين   ويدئويي ـ رايانههاي بازي
هاي ويديويي ـ رايانه اي،  كه بازيشود  ها بخشيده است كه در حال حاضر از انقالبي ياد مي بازي

 .اند در اوقات فراغت جوانان غربي، پديد آورده
هاي مورد نظر در جريان جامعه پذيري كودكان، نوجوانان و جوانان،   و پيوستگي برنامهاستمرار

 .رسد پذيري در غرب است كه گاه به بيش از يك دهه مي وجه شاخص ديگر جامعه
 پذيري در سطح نوجوانان و جوانان ايراني، حكايت از آن دارد كه  تطبيقي مسئله جامعهبررسي

سرمايه گذاري در امور (هاي گسترده مستقيم و غيرمستقيم نظام تربيتي  گذاري با وجود سرمايه
تربيتي، دروس ديني، انبوه مسابقات قرآن، احكام، حديث، حضور قابل تأمل دروس ديني در كنكور 

هاي پي گرفته شده با  و تخالف خط مشي بسامان بودن، بي برنامگي، به دليل نا)و مانند آنها
هاي انجام گرفته در روند جامعه پذيري جوان، نه تنها  گذاري دستاوردهاي علمي، بسياري از سرمايه

 رايج جامعه ايه مثالً، از شيوه. اند به نتيجه مثبتي نرسيده است، بلكه بعضاً به نتايجي منفي انجاميده
 يا جامعه پذيري مبتني بر عواطف 13، يا جامعه پذيري مبتني بر زور، همانند سازي12بعتمتا(پذيري 

هاي جامعه پذيركننده  شود، روش ، آنچه در كالن نظام و مدارس مشاهده مي)14و دروني سازي
 موارد، البآيد و در غ شمار مي ترين شيوه جامعه پذيري ممكن به مبتني بر زور است كه ضعيف

هايي مانند انزوا يا پرخاشگري اجتماعي، فرهنگي و  خير در ميان مدت با پاسخپذيري ا جامعه
 .سياسي مواجه خواهد شد

هاي جامعه پذيري در مدارس  هاي جوان، از ديگر شاخصه  توجهي مفرط به نيازها و ويژگيبي
مبتالبه جوان، به اين معنا كه اولياي تربيتي جوانان با بي عنايتي به مسايل مهم .  است و جامعه ايرآن

                                                 
١. Saffer, R.T. 
٢. Lamm, R.P. 
١. Compliance 
٢. Identification 
٣. Internalization 



 اخير را در يمانند شادي و نشاط، مد، موسيقي، روابط دختر وپسر و نظاير آن، راه برخورد با نيازها
وجوي ارضاي نيازهايشان  اند، اما جوانان  به شكلي فعال، شخصاً به جست مسكوت نهادن آنها ديده

پردازند كه به اين  ازشان مياند و در غالب موارد به شكلي انحرافي و مبتذل به ارضاي ني برآمده
 . است ترتيب نتيجه اي عكس انتظار نظام، حاصل آن

توان نتيجه گرفت كه به سبب   عنايت به آنچه از آن ياد شد، در يك جمع بندي كلي ميبا
هاي آنها، روند جامعه پذيري  حركت بدون شناخت اولياي امور جوانان و نابسامان بودن برنامه

رود و اين روند  جوانان در ايران، با بي برنامگي و بي تدبيري الزم، پيش ميكودكان، نوجوانان و 
ها و هنجارهاي مورد نظر جامعه در اذهان جوانان، نتيجه اي عكس   به جاي القاي ارزشزا، يبآس

دهد  ها و هنجارهاي مورد نظر، سوق مي در برداشته، جوانان را به گريز و يا روياروي شدن با ارزش
 ).1380منطقي، (

 
 جويي جوان  پاسخ ناكافي به هيجان. 2ـ4

را در دستور ) ص( وقوع انقالب اسالمي، رهبران انقالب، مسئله تحقق اسالم ناب محمدي با
هاي متعددي مواجه ديد  هاي كودتا و تجزيه كار خود قرار دادند، اما ايران بالفاصله خود را با طرح

 شده را هانديشيد ته به كشور، امكان برنامه ريزي عميق وو فراتر از همه اينها، تحميل جنگي ناخواس
 . پردازان نظام، گرفت از مسئوالن و نظريه

 به پايان رسيد و جامعه ملتهب ايرآنكه در 1367 سال نبرد، جنگ در سال 8 از گذشت پس
دوران جنگ بارها و بارها شاهد بمباران شهرها، موشك باران مناطق مسكوني و حتي شيميايي 

 . شهرها بود، به آرامش گراييدشدن
 اوليه پس از جنگ، حساسيت زيادي داشتند، زيرا جامعه جنگ زده ايران، نيازمند هاي سال

هاي ناشي از جنگ  اي تازه، نه تنها به بازسازي ويراني استراحت و تجديد قوا بود تا با روحيه
اما در يك .  كشور اقدام ورزدبپردازد، بلكه براي جبران عقب ماندگي تاريخي ايران، به سازندگي

هاي فرهنگي ـ اجتماعي كالن  ريزي رسد، به اين مهم در برنامه  كلي و گذرا، به نظر ميررسيب
 .كشور، توجه چنداني نشد

 از جنگ جوانان شاهد آن بودند كه به كمترين شادي، هيجان جويي و تنوع طلبي آنها در پس
شود و اولياي فرهنگي  رديد، نفي و انكار نگريسته ميسطح مدارس، دانشگاهها و جامعه، با ديده ت

هاي متعدد، به  جوانان، نه تنها حاضر به پذيرش هيجان جويي آنها نيستند، بلكه با بدعت گذاشتن
زنند؛ به اين معنا كه جوانان، خود را با اين واقعيات مواجه  ارايه قرائتي بسته نگر از اسالم، دست مي

شود، ژل زدن   بوي عطر آنها به مثابه جرم و كاري خالف نگريسته ميديدند كه موي بلند يا مي



تر و پوشيدن جوراب سفيد، مانتوي روشن، روسري گلدار و مانند آنها،  وحشتناك موها جرمي
گردد و مسئوالن آموزش و پرورش برخي از شهرها، با استناد به  گناهي نابخشودني جلوه گر مي

دهند كه مانع ورود دختران مانتويي به مدارس شوند،  اجازه مي، به خود »چادر حجاب برتر«طرح 
اند كه موهاي بلند  حال آنكه سيره نويسان در احواالت رسول خدا، صلي اهللا عليه و آله، متذكر شده

 .كردند زدند و از پوشيدن لباس سفيد، استقبال مي رسيد، به خود عطر مي هايشان مي ايشان، به شانه
وانان در موارد ديگري همچون مد و موسيقي، شاهد بودند بدون آنكه ها، ج  همين سالطي

اولياي امور جوانان، درصدد دادن پاسخي مستدل و منطقي به آنها برآيند، مبارزه با مد را سرلوحه 
كردند، مسئله موسيقي را حل  كارخود قرار داده، با به طاق نسيان سپردن مسئله موسيقي، تصور مي

راين، در همين دوره، در حالي كه تلويزيون تنها دو شبكه داشت، بولتن سازمان عالوه ب. اند كرده
چه اصراري : كرد هاي سيما نوشته بود، پيشنهاد مي تبليغات اسالمي، در نقدي كه بر يكي از برنامه

 ضعيف يها هست كه جمهوري اسالمي، دو شبكه تلويزيوني داشته باشد؟ اگر قرار بر پخش برنامه
هاي تلويزيون، به شكل  بهتر كه دو شبكه تلويزيوني، تبديل به يك شبكه شود تا برنامهاست، همان 

 .بهتري عرضه گردند
هاي ابتداي انقالب كه برخي از مسئوالن پيشنهاد لغو  هاي پس از جنگ، برخالف سال  سالدر

 فجر جشن كردند، به جاي عيد نوروز، ايام دهه مراسم باستاني عيد نوروز را داده، پيشنهاد مي
 رشنبهگونه پيشنهادها را متوقف كردند، اما نگاه ترديدآميز نسبت به مراسم چها گرفته شود، ارايه اين

 .هاي باستاني، به قوت خود باقي ماند سوري، نوروز و سيزده بدر و ديگر جشن
ان دهد كه هرچند  زماني در ابتداي انقالب، دوران نفي هيج  به واقعيات روزمره نشان مينگاهي

هاي بعد، با كاسته شدن از شدت نفي پيشين، دوراني از سكوت  جويي افراد رخ نمود، و طي سال
در برابر مسئله هيجان و هيجان جويي جوانان و ديگر افراد جامعه حاكم شد، در حال حاضر جامعه 
با كنار نهادن نسبي فضاي سكوت پيشين، در عمل به دو حركت متضاد روي آورده است، به اين 

هاي كپي سازي برآمده است و از سوي  معنا كه از سويي درصدد عقب نشيني و باز كردن عرصه
ديگر، با مالحظه كافي نديدن فضاي سكوت و كپي سازي، دست به مقاومت و برخورد تهديد آميز 

 .شود، زده است  ناميده مينجارشكنيبا آنچه ه
 مسئوالن را وادار به پذيرش  وسيع موسيقي لوس آنجلسي و تهران جلسي، برخي ازگسترش

تكثير و . سازي را پذيرفتند هاي پيشين، كپي سازي كرد در موسيقي و آنان با كنار نهادن مقاومت كپي
براي كاستن ) هاي فارسي با زيرنويس(هاي سرگرم كننده  ، حاوي فيلم)CD(هاي فشرده  پخش لوح

اما از سوي . سازي است ري، در عرصه كپيهاي فشرده غير مجاز، اقدام مشابه ديگ  لوحبازار گرمياز 
هاي اخير، باز نسل جوان را ملتهب  ديگر، برخي از مسئوالن جامعه از آنجا كه با وجود عقب نشيني



 در برابر تتوان از آن با عنوان مقاوم اند كه مي اند، به اقداماتي متوسل شده و هنجار شكن يافته
  .هيجان جويي و تنوع طلبي جوانان، ياد كرد

 و حتي مقابله برخي از مسئوالن آموزش و پرورش و اولياي فرهنگي جامعه با مسئله توجهي بي
شادي و نشاط جوانان، كار را به جايي رسانده است كه اوالً جوانان با حساسيت زيادي با مسئله 
اخير برخورد كرده، در اثر كاهش آستانه تحريكشان، در برخورد با كمترين تحريكي، بيشترين 

هاي بسته، محدود و نفي شده  دهند، ثانياً جوانان در برخورد با عرصه  را از خود نشان مينشاكو
آيند به شكل فردي به نياز طبيعي خودشان در اين جهت، پاسخ دهند  شادي و هيجان، درصدد برمي

 حتيا كه به دليل فقدان امكانات، در برخي از موارد، ارضاي هيجان جويي آنها به شكل انحرافي و ي
 .پذيرد مرضي انجام مي

هاي   آستانه تحريكي كه از آن ياد شد، به اين معناست كه به علت بسته بودن عرصهكاهش
هاي هيجاني، بيشترين و  ها، آنها در برابر كمترين محرك هيجان جويي مردم و خاصه جوان

گ و يا واكنش واكنش افراطي جوانان به گروههاي ضد فرهن. دهند شديدترين پاسخ ممكن، را مي
 .روند هاي بارزي در اين جهت به شمار مي اي، نمونه  آنها به مدهاي ماهوارههپرشتاب و گسترد

  ونظاير آن در ايران 18 ، دت17 ، اسلش16 ، هوي متال15 از آنكه گروههايي همچون رپپس
 برخي مطرح شدند، جوانان ايراني به شكل گسترده اي نسبت به آنها واكنش نشان دادند، حال آنكه

 .اند از همين گروهها، در موطن خودشان، به شهرتي كه در ايران دارند، نرسيده
هاي فردي هيجان جويي كه گاه شكل ابتذال آميز و انحرافي دارند، از ديگر   روشگسترش

. واكنش مردم و خاصه جوانان در برابر بي توجهي به نقش شادي و نشاط در جامعه است
، سبب شد كه مسئوالن با ديده نفي و سركوب به اين پديده 1360سال ممنوعيت اشتباه ويدئو در 

از سوي ديگر . فناورانه نگريسته، درصدد برنامه ريزي براي استفاده مثبت و بهينه از آن برنيايند
كردند، سبب شد طي  خويش در جامعه احساس مي خلئي كه مردم در اوقات فراغت و سرگرمي

، ويدئوي قاچاق، وارد كشور ) ميليون5ي از برآوردهاي ديگر تا و طبق برخ(يك دهه، سه ميليون 
 .شود

 سريع و صعودي اعتياد به مواد مخدر و كاهش سن اعتياد، فزوني گرفتن مصرف الكل، افزايش
هاي فشرده و نوارهاي ويدئويي  گسترش روابط نامشروع، استقبال گسترده از ماهواره، لوح

                                                 
١. RAP 
٢. Heveay metal 
٣. Slash 
۴. Dath 



هاي تلويزيوني كشورهاي همسايه و موارد مشابه، از  به شبكهغيرمجاز، مدهاي ماهواره اي، رجوع 
 .هاست كه گسترش آنها، رشد نگران كننده دارد  ارضاي هيجان جويي جوانهاي جمله روش
 با توجه به آنچه گذشت، برخالف ديد ساده نگر برخي از اولياي امور مبني بر اينكه بنابراين،

طلبي جوانان، و يا مسكوت نهادن آن، بهترين پاسخ پاك كردن صورت مسئله هيجان جويي و تنوع 
توان نتيجه گرفت كه  ممكن به هيجان جويي جوانان و ديگر اقشار مختلف مردم جامعه است، مي

 و گريز از پاسخ دادن به هيجان جوانان، كار را به جايي رسانده است كه برخي از آنان برنامگيبي 
مسدود ديدن راههاي فردي و جمعي مورد پذيرش براي ارضاي نيازشان به شادي و نشاط با 

جامعه، راههاي انحرافي، مبتذل و مرضي را پيش گرفته، به اين ترتيب درصدد ارضاي نياز 
 ). پ1383منطقي، ( شادي برآيند هشان ب طبيعي

 
 ضعف مفرط الگوپردازي براي جوانان. 2ـ5

هاي نظام تربيتي حاكم بر  هاي مورد نياز نسل جديد، از ديگر مشخصه  در الگوسازيبحران
 .آيد جوانان، به شمار مي

 و جوانان در مسير هويت يابي و شدن خويش، خود را نيازمند الگوهاي مختلف، و نوجوانان
و  الگوهاي اخير، از گستره الگوهاي هنري و ورزشي گرفته تا الگوهاي علمي. بينند متعددي مي

اما . اند  تا الگوهاي رفتاري و اخالقي گستردهتاريخي، و از الگوهاي حرفه اي و شغلي گرفته،
 اوليه، حكايت از آن دارند كه اولياي تربيتي و آموزشي جوانان، با پردازش الگوهايي هاي بررسي

مانند شخصيت پردازي از شهدا، بدون بيان (آرماني براي جوانان يا آرماني كردن الگوهاي موجود 
دگيشان با آن مواجه بوده و با سعي و كوششان، بعضاً هايي كه آنها در طول زن ها و كاستي ضعف
اند كه در اكثريت قريب به اتفاق موارد،  ، الگوهايي را در اختيار جوانان قرار داده)اند  فايق آمدهبرآنها

سادگي قابل الگوبرداري جوانان نيستند، بلكه به نظر  اند و نه تنها به رنگ و بوي زميني نداشته
ير، اثر الگويي آنها، براي نوجوانان و جوانان بيشتر به صورت عكس، جلوه رسد، در حالت اخ مي

 .گر خواهد شد
 از اقدام اخير اولياي تربيتي و آموزشي جوانان، در ساير موارد علمي، هنري، ادبي، گذشته

تاريخي، سياسي و ورزشي، اولياي مزبور، تحركي چنداني از خويش نشان نداده، دست به ارايه 
هاي غير رسمي، مانند نشريات زرد،  كه جريان اند، در حالي اي مورد نياز جوانان، نزدهجدي الگوه

پردازند كه شايد تنها مشخصه وجودي آنها، خوب   حد ستايش و تقديس به طرح افرادي ميرد
 ). 1376منطقي، (توپ زدنشان، باشد 

 



 زندگي به جوانان) آداب(نارسايي آموزش مهارتهاي . 2ـ6
اي دانش آموزان راهنمايي و دبيرستاني، داللت برآن دارد كه حجم آموزش ه  درسبررسي

اندك و ناچيز است، در  هاي مزبور، بسيار زندگي به دانش آموزان در درس) آداب(هاي  مهارت
  كودك و نوجوان، مقارن است، با 19هاي ديگر پيروي كه با سالان حالي كه خاصه در دوران دبست

موردنظر ) آداب(هاي  توان به ارايه انبوهي از مهارت  پيروي كودك، مي ديگرتضاياستفاده از اق
 .ها، دست زد زندگي بدان
 مواردي مانند مهار اضطراب و خشم، خود كنترلي، جرئت نه گفتن، داشتن اعتماد به آموزش

روند  زندگي به شمار مي) آداب(هاي  هاي آموزش مهارت ترين سرفصل نفس و نظاير آنها كه از مهم
گيرد، در   در سطح جهان، از كالس اول دبستان، آموزش آنها در دستور كار نظام آموزشي قرار ميو
 . به ميزان بسيار زيادي تعطيل بوده، برخوردي جدي با آن وجود ندارديرانا

سي (شايد از همين روست كه وقتي از دختران و پسران جواني كه از محصوالت هرزه نگارانه 
، استفاده )اي سكسي، تصاوير و نشريات سكسي   ماهواره اي سكسي، شبكهه هاي سكسي، سايت دي
 انالهاهاي آموزشي ك شود، تعداد قابل مالحظه اي از آنها، به جنبه كنند، علت كار آنها پرسيده مي مي

دارند، با توجه به آنكه در خانه، مدرسه  و سايتها و محصوالت پيش گفته، توجه نشان داده، بيان مي
، آموزشي نسبت به مسئله مهم مسايل جنسي، وجود ندارد، آنها شخصاً درصدد رفع اين و جامعه

 .گردند  ميمند هنقيصه برآمده، با استفاده از محصوالت پورنو و هرزه نگارانه، از آموزش الزم بهر
 

 گسست نسلي . 2ـ7
تماعي، آيند، تحت تأثير حوادث فرهنگي، اج  كه در مقطع زماني خاصي به دنيا ميافرادي

ها،  گيرند، از اين رو روان شناسي و جامعه شناسي نسل اقتصادي و سياسي نسبتاً يكساني قرار مي
 .هاي اخير، اهميت خاصي داشته است طي دهه
شود، اما بسته   سال در نظر گرفته مي30طور معمول عمر هر نسل  ها، به  جامعه شناسي نسلدر

 . سال تقليل يابد10 يا حتي 15به به تحوالت اجتماعي، مدت مزبور ممكن است 
توان گفت كه نسل اول انقالب، با  ها در ايران، توجه شود، مي شناسي نسل  به مسئله رواناگر

شركت در انقالب، تجربه مشترك و عميقي به دست آوردند كه روحيات خاصي را براي آنها رقم 
د آوردن انقالب بودند، به سبب نسل دوم انقالب، نسلي بودند كه هرچند فاقد تجربه پدي. زد مي

نسل سوم . هاي انقالب امتزاج يافتند  در ميادين جبهه و جنگ به شكل عميقي با آرمانرحضو
انقالب، نسلي است كه نه تنها تجربيات حماسي پرشور و احساسي شركت در انقالب و دفاع 

                                                 
١. Heternomy 



نفجار اطالعاتي و هاي جديدي همچون دهكده واحد جهاني، ا مقدس را نداشتند، بلكه با ويژگي
) و جامعه شناسي(از اين رو به دليل مالحظات پيش گفته، روان شناسي . مانند آن سروكار يافتند

نسل اول و دوم كه روحيات نسبتاً مشابهي داشتند، ) و جامعه شناسي(نسل سوم، با روان شناسي 
 تربيتي كه در دوران هاي فرهنگي، اجتماعي و متفاوت از يكديگر است، خاصه آنكه برخي از افراط

وقوع پيوست، روند شكل گيري شخصيتي نسل جديد  رشد نسل سوم، در جامعه پس از انقالب به
 .هايي، مواجه ساخت را با وقفه
 نفر از دانش آموزان و دانشجويان 2000در پژوهشي كه در سطح قريب به )  د1383 (منطقي

هاي پيشينش، بررسي  را دربارة خود و نسل شهر از شهرهاي كشور، انجام داد، ديد نسل جديد 130
هايي   است كه هرچند نسل جديد، نسل اول و دوم را انسان هاي پژوهش اخير، بيانگر آن يافته. كرد
 با ايمان، غيرتمند، شهادت طلب، دوستدار وطن، سخت كوش، مقاوم، صبور، آرمانگرا، يد،مق

كند، در عين  اه و عالقه مند به خانواده ترسيم مياميدوار به آينده، هدفمند، ساده زيست، عدالت خو
حال اين نسل را با بهره هوشي كمتر تصوير كرده، معتقد است، نسلي سنتي و دورمانده از جهان 

اند و   است، جزميت گراست، از آنها سوءاستفاده شده، دل به شعارهاي آرمان گرايانه خود بستهروز
 اين اوضاع و احوال، در حقانيت خويش مصرند و نسل دهند و با ها نمي تن به پذيرش واقعيت

ها و اهداف آنها دارد، زير سؤال برده، با تنگ نظري با آنها  جديد را به علت ترديدي كه در آرمان
 .كند برخورد مي

دست خودشان، حكايت از آن دارد كه اين  هاي حاصل از توصيف نسل حاضر، به بررسي يافته
داند، به سبب دسترسي به  تر از نسل پيشين مي آورتر و خالقتر، نو نسل، خود را باهوش

نسل جديد با . تري از جهان حاضر دارد هاي اطالعاتي و منابع اطالعاتي الزم، شناخت دقيق فناوري
هاي غير واقع نگر نسل اول و دوم، از سويي واقع نگري و از سوي  گرايي   گرفتن آرمانالشبه چ

كوشد تا با اتكا به  گذارد و مي ني خويش را به منصه ظهور ميديگر هنجارشكني و هنجارآفري
اما نسل . اش گام بردارد هاي جديدش، در جهت پيشرفت جامعه خالقيت، نوآوري و هنجارآفريني

. بيند هاي مثبت مذكور، خود را با مشكالت و موانع زيادي نيز روبرو مي  بر ويژگيوهجديد عال
شود،  هاي پيشين با ترديد نگريسته مي ي كه دارد، از سوي نسلنسل جديد به سبب تقيد ديني كمتر

به (اين نسل اوالً به سبب قطع ارتباطش با تاريخ فرهنگي ايران و ثانياً به علت تيره ديدن آينده 
، به نوعي احساس بي ) عدم دستيابي به شغل مناسب، تأمين مسكن و تشكيل زندگي مشتركلحاظ

 .كند سردگي و اضطراب خاطر  ميهويتي، سردرگمي، پريشاني، اف
 جديد با وجود هيجان جو بودن، شاد و پرانرژي بودن، به دليل تربيت متفاوتي كه با نسل نسل

پيشين خود دارد، در برابر مشكالت كمتر مقاوم است، اين نسل با توجه به فروريزي آرمان شهر 



ديني نسل پيشين را با نسل اول و دوم و شكست اصالحات، با ديد نقادانه خويش، رويكرد 
هاي آموزشي خويش با آنها روبروست، عوض كرده،   تجربه گرايي كه در محيطو لميرويكرد ع

كوشد تا به جاي ظاهر شدن در نقش يك انسان انقالبي و عقيدتي، در نقش يك انسان عادي  مي
نسل پيشين در هاي  از اين رو موج اتهام. اش گام بردارد ظاهر شده، در جهت رفاه خود و جامعه

 . كنند  وي را به تحت تأثير غرب بودن و بيگانه پرستي متهم ميه،قبال وي شدت گرفت
 
 

 انقطاع گفتمان بين نسلي. 2ـ8
 ديدگاه نسل اول و دوم، نسبت به نسل سوم، و بررسي ديدگاه نسل جوان، نسبت به بررسي

معه، گفتمان الزم با يكديگر را هاي مسن و جوان جا نسل مسن تر جامعه، داللت برآن دارد كه نسل
تر، در برخوردي تكليفي، آمرانه و يكطرفه، با امر و نهي دايم، با ديده اي  ندارند و نسل بزرگ

ترها  نگرد و متقابالً نسل جوآنكه خود را زير فشار ديد منفي بزرگ  به نسل جوان ميترديدپر
و » ها بي اطالع از فناوري«، »بي سواد«، »دگم«: هايي مانند عكس، بازدن برچسب يابد، در اقدامي مي

، »عياش «،»ليالابا«: هايي مانند و نظاير آن، با برچسب» هاي گذشته بازمانده در دوران«، »جهان روز«
آيد، مقابله به مثل  ترها به وي وارد مي و نظاير آنكه از سوي بزرگ» تن پرور«، »بي قيد«، »بوالهوس«

 .كند مي
كه به ميزان زيادي نشئت گرفته از ديد آمرانه مسئوالن نسبت به (نسلي  انقطاع گفتمان بين با

، و تداوم روند برخوردهاي مبتني بر نفي و انكار دو نسل در برابر همديگر، برخورد ) است جوانĤن
 بيش از نسل،اي آنها با يكديگر، فزوني گرفته، اين امر، از احتمال آغاز مفاهمه و گفتمان دو  كليشه

 . كاستپيش خواهد
 

 20  پيامدهاي جهاني شدن. 2ـ9
، ضمن تأكيد برخي از »تفاوتهاي نسلي در گذر جهاني شدن«در مقاله ) ، ج1383 (منطقي

مختصات رفتاري اقشار قابل تاملي از جوانان، از مسئله جهاني شدن ياد كرده، آن را موجب تعميق 
وي . سته استنبا نسل پيشين داروان شناسي و جامعه شناسي نسبتاً متفاوت نسل جديد در قياس 

نسلي كه تجربه انقالب نسل اول، و جنگ نسل دوم، در (نسل جوان «:     نويسد  ميباره ميندر ه
، به داليل متعددي، قرائت عقيدتي، فرهنگيـ اجتماعي و سياسي )كارنامه وي درج نشده است

 .»متفاوتي را از خود به منصه ظهور نهاده است

                                                 
١. Globalization 



ز نسل جديد، در بعد عقيدتي، ضمن پيش گرفتن تسامحي گسترده در  قابل تاملي ااقشار
برخورد با دين، ابعاد پيامدي و مناسكي ديني خود را تقليل داده، كما بيش به سمت تفكري سكوالر 

عالوه بر اين، اقشار مذكور، ضمن برخورد گزينشي با دين و تفسير متفاوت برخي از . اند در حركت
به   چالش كشيدن بعضي از دستورهاي ديني، گاه از جانشيني مرجعيت علمي ديني، با بههاي زهآمو

 .گويند جاي مرجعيت ديني، سخن مي
هاي غيرواقع  گرايي  قابل توجهي از نسل حاضر، در بعد فرهنگيـ اجتماعي، با نفي آرماناقشار
ظام، از هاي پيشين، ضمن بازگشت نسبي به بعد فراموش شده فرهنگ ايراني در كالن ن نگر نسل
هاي جديدي كه از خود به  هاي ارتباطي و فرهنگ جهاني نيز استقبال كرده، با هنجارآفريني فناوري

رسانند، رويكرد تك بعدي به دين را به رويكردي جامع تبديل كرده، در كنار توجه  منصه ظهور مي
يت هنجاري نسل تغيير تدريجي مرجع. اند نيز شان خاصي قائل به دين و ديانت، براي مسايل علمي

هاي بارز نسل  هاي جديد وي، از ديگر ويژگي جديد از روحاني به دانشگاهي و هنجار آفريني
 .رود  به شمار ميحاضر

هاي غيرواقع  اقشاري از نسل جديد، در قرائت جديد سياسي كه دارند، ضمن نقد آرمان گرايي
 با پيش گرفتن ديدگاههاي نگر سياسي نسل اول و دوم، بعضاً دست به نفي حكومت ديني زده،

عالوه براين، نسل حاضر با استقبال از . انديشند انتقادي، به ضرورت جدايي دين از سياست مي
 .گذارد  دموكراتيك، ديد مثبت خويش نسبت به غرب را به منصه ظهور ميمتحكو

هاني شود كه در جريان ج ترين پيامدهاي جهاني شدن، در نظر گرفته شود، مالحظه مي  مهماگر
شدن، در حوزه اقتصادي، الگو قرار گرفتن كشورهاي صنعتي، در حوزه سياسي، زير سؤال رفتن 

هاي توتاليتر و تأكيد مشاركت جويي و در حوزه فرهنگي، مواردي مانند تكثرگرايي،  اقتدار دولت
 .اند منطقه گرايي، مد نظر قرار گرفته) و گاه تقويت( و مدارا، فردگرايي، تضعيف حتسام
هاي مذكور با خصوصيات بارز نسل اول و دوم و نسل سوم انقالب، مقايسه شود،   ويژگيگرا

. هاي اخير با خصوصيات نسل جديد، بسيار زياد است گردد كه ميزان انطباق ويژگي مالحظه مي
شناسي و جامعه شناسي پيش  توان با احتياط نتيجه گرفت، در روند جهاني شدن، روان بنابراين، مي

تر  هاي اول و دوم با نسل سوم، عميق  جوان، تعميق يافته، شكاف نسلي موجود بين نسلسلنگفته 
 .خواهد شد
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انجام پذيرفته است، حكايت  اي كه در سطح نوجوانان و جوانان انقالب اسالمي  اوليههاي بررسي
ارهاي جهان بزرگساالن، برخالف آنها كه با ها و هنج از آن دارد كه جوانان در برخورد با ارزش



 و ها شها و هنجارهاي پدرانشان برخورد كرده بودند، با ديدي نقادانه با ارز ديدي تعبدي با ارزش
ها و هنجارهاي جديدي، دست  كنند و در برخي از موارد، با طرح ارزش هنجارهاي آنان برخورد مي
ها و  هايي از ارزش نمونه. زنند بزرگساالن ميها و هنجارهاي جهان  به تجديد نظر در ارزش

 :اند از شوند، عبارت هنجارهاي جديدي كه به شكل پررنگي، در سطح نسل جوان مالحظه مي
پذيرش ( نقاد و چالشگر، رك گويي و شفافيت، برخورد با رياكاري، نگرش سكوالريستي ديد

 كنترلي، توجه به زيبايي، توجه ، پذيرش خود كنترلي به جاي سياست ديگر)جدايي دين از سياست
 ). و1383منطقي، (به رفاه طلبي، تساهل و تسامح و پذيرش روابط دختر و پسر 

 بحران هويت جوانان . 2ـ11
 و 1966  در سال 21 انجام شده در زمينه هويت به ميزان بسيار زيادي به كار مارسياتحقيقهاي

 ، تعريفي عملياتي عرضه 22 نظريه اريكسونگردد كه درصدد برآمد از مفهوم هويت در  بازمي1980
هايي كه در  وي با طرح چهار هويت محقق، در راه تحقق، زودرس و مغشوش، به طرح هويت. كند

از نظر مارسيا، اكتشاف متضمن ارزيابي بازخوردها، .  قابل مالحظه است، پرداختها نسطح جوا
آيد، تعهد وي به تحقق  بدانها نايل مي هايي كه آدمي پس از انجام اكتشاف. ها و رفتارهاست ارزش

گيريهاي وي، در زندگي فردي و اجتماعيش شكل  ها دست يافته است، به اهداف و جهت آنچه بدان
 .دبخش مي

 سال، از روش مصاحبه 18ـ25هايش، درباره روند هويت يابي جوانان   در جريان پژوهشمارسيا
هار مقوله مذكور، در ادامه نيز بر روش مصاحبه هاي اخير در چ بندي داده سود برد و پس از طبقه

 .نيمه سازمان يافته براي تشخيص مقوله هويتي پاسخ دهندگان، تأكيد كرد
اي كه به تشخيص هويتي پاسخ   با الهام از اريكسون و مارسيا، با هدف تدوين پرسشنامه23 آدامز

زد »  24اي عيني از هويت خويشه اندازه« دست به تهيه پرسشنامه 1984دهندگان نايل آيد، در سال 
 .  ، شكل گسترش يافته آزمون اخير را فراهم كرد25و سرانجام با همكاري بنيون

 در جريان مصاحبه نيمه سازمان يافته پيشنهادي مارسيا با جوانان، با مسايلي مانند نگارنده،
ه آنها در دست پاسخ دهندگان يا مقاومت سرسختان احساس ناهماهنگي شديد محيط اجتماعي، به

شود، رو به رو شد كه در  برابر هويت ايدئولوژيكي كه در مدارس و دانشگاهها، بدانها القا مي
مثالً، يك دانش آموز دبيرستاني به . شوند  خارج، مواردي با شدت مزبور، مالحظه نميبياتاد

                                                 
١. Marcia,J. 
٢. Erikson. E. 
٣. Adams, G.R. 
۴. Extended objective measure of ego identity status (E O M –E I S). 
۵. Bennion, L.D. 



ها  ا جوانها مانند عروسي است، زيرا نه كاري براي م خودكشي براي ما جوان«: گفت نگارنده مي
 .»اي وجود دارد و نه آينده

يا دانشگاه و (هاي متفاوتي كه در مدرسه و بيرون مدرسه   موارد ديگري جوانان از هويتدر
هاي  كردند و از اينكه گاه با مقاومت در برابر اولياي امر، خواسته داشتند، ياد مي) بيرون دانشگاه

ه پوشش و آرايش، گرفتن دوست جنس مخالف و مانند استقبال از مدهاي افراطي در زمين(خود را 
 .كردند سازند، احساس خرسندي مي محقق مي) نظاير آنها
 اخير و موارد مشابه، نگارنده را به اين نتيجه نزديك ساخت كه شايد بهتر باشد به هاي نمونه

 تر، جاي تراز كردن يك آزمون هويتي در محيط ايران، ضرورت داشته باشد كه از سطحي پايين
 .مسئله هويتي جوانان ايراني، بررسي شود

هاي اجتماعي ـ فرهنگي ايران، زمينه خاصي را پديد آورده   بر آنچه از آن ياد شد، ويژگيعالوه
به اين معنا كه  با . است كه پيش از هر نوع مطالعه در باب هويت افراد، توجه بدان ضرورت دارد

 توجه دشود، باي هاي ايدئولوژيك مالحظه مي  نظام، در»بايد«و » هست«توجه به فاصله اي كه بين 
هاي بشر به عنوان بايدهاي فراروي  هاي ايدئولوژيك، همواره اوج آرمان داشت كه هرچند  در نظام
اي متناسب با طرح بايدهاي متعالي، به هست افراد  شده است، وقتي جامعه افراد و جوامع مطرح مي

 درهم ريزي ه شكاف ايجاد شده بين هست و بايد مزبور، بو جامعه، پاسخ درخوري ندهد، فاصله و
 . شكل گيري هويتي افراد، خواهد انجاميد

 اين رو، اوالً با توجه به ناهماهنگي محيط با روند شكل گيري هويتي جوانĤنكه در جريان از
 خاص هاي شد، ثانياً با توجه به ويژگي ها مالحظه مي هاي اوليه و اكتشافي در سطح جوان مصاحبه

و ) رترو به تعبير ديگر دستيابي به هويت ب(ممكن » بايدهاي«فرهنگيـ اجتماعي ايرآنكه با طرح اوج 
افراد و جامعه، وضعيت متشتتي را براي جوانان ايراني در پي » هاي هست«نارسايي در ارضاي 

ه ناظر داشته است، پژوهشگر به اين نتيجه رسيد كه برخالف پيش فرض اوليه پژوهشگران غربي ك
 دماتيكند، مطالعات مق  است و اختاللي در اين ميان ايجاد نمي بر همراهي محيط در اكتشاف جوآن

وي، حكايت از اين امر دارد كه در محيط ايران، در جريان هويت يابي بسياري از جوانان، محيط 
يت يابي شود، بلكه بعضاً در جريان هو اجتماعي، نه تنها به صورت معين عمل آنها ظاهر نمي

 دارد ورتكند، از اين رو به اين نتيجه رسيد كه در ايران ضر اقشاري از جوانان، اختالل ايجاد مي
اي پيش از مطالعات مشابهشان، در سطح جهان شروع شود، زيرا  مطالعات هويتي، از مرحله

ا آغاز مطالعات مشابه، با پيش فرض تأثير مثبت جامعه در روند هويت يابي افراد، پژوهش خود ر
 اقعاًاند، ولي در محيط ايدئولوژيك ايران، بررسي اين مسئله ضروري به نظر رسيد كه آيا و كرده

كند، يا به  محيط در جريان هويت يابي نوجوانان و جوانان ايراني، به شكل مثبت و مؤثري عمل مي



اجتماعي بعضاً به ها و نابسامان بودن برنامه ها، گاهي چنين نبوده، فضاي  دليل برخي از بي نظمي
از اين رو بررسي . گردد زا در جريان هويت يابي جوان انقالب اسالمي، مؤثر واقع مي شكل آسيب

هويت مطلوب طبع نظام و ميزان پذيرش و تعهد نظري و عملي جوانان به آن، به عنوان يكي از 
نگارنده، قرار زيربناهاي مطالعات هويتي در ايران انتخاب و بررسي آن در دستور كار تحقيق 

 .گرفت
هاي حاصله، حكايت از استنكاف نوجوانان و جوانان از پذيرش نظري و عملي   يافتهنتايج

هاي انجام گرفته در پاسخ  هويت پيشنهادي رهبران داشت، به اين معنا كه همپوشي تحليل عوامل
عامل سن در نگرش دهندگان دبستاني، راهنمايي، دبيرستاني و دانشگاهي تحقيق، از بي تأثير بودن 

هاي انجام گرفته، بيانگر  عالوه براين، نتايج تحليل واريانس. منفي پاسخ دهندگان، حكايت داشت
: هايي مانند عدم تفاوت پاسخ دهندگان دبستاني، راهنمايي، دبيرستاني و دانشجويان، در مقوله

است، به »  اسالميهاي جمهوري حفظ ارزش«و تفاوت آنها در مقوله » سرزندگي و شادابي جوان«
.  ديگر، با افزايش سن پاسخ گويان، در عمل ديد آنها نسبت به مقوله اخير، منفي تر شده استيرتعب

توان نتيجه گرفت، عدم پذيرشي كه نوجوانان و جوانان در  بنابراين، در يك جمع بندي كلي، مي
يتي است كه گريبانگير آنان دهند، بيانگر بحران هو ارتباط با هويت القايي نظام، از خود نشان مي

 ).1382منطقي، (گرديده است 
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زماني كه . آيد  با جهان مجازي براي جوان، گريزگاهي براي فرار از واقعيات به شمار ميارتباط
مانند مشكالت عديده اقتصادي، بي كاري، مشكالت اجتماعي، (واقعيات تلخ اجتماعي 

كنند، جوان براي فرار از اين  ، عرصه را بر جوان تنگ مي)ي سياسي و مانند آنهاسرخوردگيها
كند تا در پناه آن قدري آسوده، از   پناه بردن به جهاني رويايي را پيشه خود ميوشايند،واقعيات ناخ

 .بيند، تا حدي بكاهد اي كه در اطراف و اكناف خود مي فشار واقعيات آزار دهنده
 است كه اقشار قابل تأملي از نوجوانان و جوانان با پناه  غت جوانان بيانگر آن گذران فرابررسي

، سي )هاي سكسي ها، سايت الگ وب گردي، چت كردن، وب(بردن به فضاي مجازي اينترنت 
هاي اكستازي،  مصرف قرص(اي، سوء مصرف مواد  هاي نامناسب ماهواره هاي سكسي، شبكه دي

هاي فشرده، تلفن همراه و پيام كوتاه آن، و مانند  ي به اينترنت، لوح، وابستگ)لكليسممواد مخدر، ا
 .آنها، به نوعي درصدد گريز به فضاهاي مجازي هستند



هاي اطالعاتي،  گردند كه استقبال گسترده آنها از فناوري  از جوانان به صراحت يادآور ميبرخي
ه اي براي گريز و فراموش به سبب سرخوردگي آنها از جهان خارج، و تالش براي يافتن عرص

 .كردن واقعيات تلخ جامعه است
هاي سكسي، تصاوير برهنه و مستهجن و تهيه و ارسال   كردن، استفاده از سايت26 چت
هاي كوتاه طنزآميز، سياسي و خالف عرف، در صدر  هاي رايانه اي براي ديگران، ارسال پيام ويروس

 .قرار دارنداستفاده جوانان از امكانات پيشرفته ارتباطي 
هاي اكستازي، نمونه بارز ديگري در پناه بردن جوانان به عرصه   گسترده جوانان از قرصاستقبال

 ).، الف1383منطقي، (گريز از واقع است 
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 و متون روان شناختي از افسردگي، همواره در بعد فردي آن ياد كرده، از مفهوم افسردگي منابع
 .اند ذكري به ميان نياوردهاجتماعي، 
، به طرح نوعي »افسردگي اجتماعي« تاملي دوباره بر جوان انقالب اسالمي، با طرح مفهوم كتاب

تواند متأثر  اش كه مي اين افسردگي برخالف افسردگي در بعد فردي. از افسردگي دست زده است
و در نتيجه برخورد جوان با از ابعاد ژنتيك يا محيطي باشد، صرفاً متأثر از ابعاد محيطي است 

هاي حل نشده فرهنگيـ اجتماعي و سياسيـ اقتصادي  ها و بن بست  تضادها، تعارضمشكالت،
گردد و به دليل عمق تأثير عوامل اجتماعي در اين افسردگي، افسردگي  جامعه، عارض وي مي

 ..اجتماعي نام گذاري شده است
 :نويسد ، مي» اجتماعيافسردگي«، در توصيف عاليم )، الف1383 (منطقي

هاي   مورد نااميدي و افسردگي در شكل فردي و بريده از مسايل اجتماعي، تاكنون بحثدر
هاي مرجع مختلف روان شناسي و روان پزشكي در مورد عاليم آن  بسياري شده است و كتاب

از جامعه، اما درباره افسردگي اجتماعي به عنوان واكنش يك قشر . اند هاي دقيقي عرضه كرده بحث
عدم تمايل جوان به ايفاي نقش : از مالحظه شواهدي مانند.  به ميان نيامده استحثيتا به حال ب

اجتماعي و سياسي خودش، از دست دادن تحرك، نشاط و سرزندگي، عدم استقبال از مشاركت و 
 نفع، رخوت هاي اجتماعي ذي حوزه هاي سازنده اجتماعي، خودداري از ابراز انتقاد در تمامي فعاليت

 كليه امور حتي در تحصيل و كسب معاش، بي برنامگي و گذران اوقات به انجامو سستي در 
ها، با  بطالت، بدبيني به آينده، نداشتن شور و انگيزه پيشرفت، ابداع و ابتكار، كنار نهادن خالقيت

                                                 
١. Chat 
٢. Social depression 



 آينده، پناه بردن به ها، احساس در جبر قرار داشتن، تيره و تار ديدن ديده ترديد نگريستن به نوآوري
 مجازي، احساس ناتواني در برخورد با آينده مبهم، احساس ندامت و پشيماني از به دنيا فضاهاي

از تضاد   ـ اجتماعي، احساس تلخكامي هاي سياسي از محدود شدن آزادي آمدن، احساس ناكامي
 سياسي ـ اجتماعي هاي طبقاتي شديد در جامعه، احساس ناتواني مفرط از تأثيرگذاري در جريان

موجود، احساس به بازي گرفته نشدن، احساس خسران، از دست دادن نسبي اعتماد به نفس، 
هاي فردگرايانه،  هاي جمع گرا و فزوني گرفتن گرايش سپردن خود به دست تقدير، تقليل گرايش

عدم رغبت به انجام تفريحات سالم اجتماعي، عدم استقبال از شادي و نشاط، تمايل به 
، )در لباس پوشيدن، ادبيات و مانند آنها( منفعل هاي اعتراضخودسانسوري، دست زدن به 

گرايي افراطي، تحقير مليت خويش، احساس بدبيني به تاريخ گذشته كشور و  گرايي، غرب پوچ
عالوه براين نارضايتي . توان به فرض افسردگي نسبي قشر جوان دست يافت تحقير ديگران، مي

اندك جوانان، هشدار آنان نسبت به  هاي علمي نشگاه و اولياي مدارس از فعاليتشديد اساتيد دا
رخوت، سكون و سستي نسل جوان و بي تحركي فرهنگي، سياسي، اجتماعي وي، نگراني اوليا از 

هاي خودكشي، تمايل به مرگ جوانان، بي  انديشه عصيان و سركشي فرزندان، بي انگيزه بودن آنها،
 ابراز شگفتي اولياي تربيتي جوانان در طور هميني خانوادگي و اجتماعي و ها توجهي به ارزش

جامعه از فقدان شور، شوق و خودجوشي در جوانان، گرايش آنان به سمت الگوهاي نامناسب، 
پيشي گرفتن آنها از يكديگر در پيروي از مسئله دارترين الگوهاي ممكن، تجربه راههاي غير 

 ديگري در جهت شكل گيري نسلي افسرده در ل بردن به انحرافات، داليمشروع و بزه كارانه و پناه
 .»آيند سطح جوانان به شمار مي

 
 شكل گيري هيجان جويي مرضي. 2ـ14

ـ اجتماعي جديدي در  ، درصدد گزارش شكل گيري پديده رواني»هيجان جويي مرضي «مفهوم
هاي شادي و نشاط اجتماعي  عرصهبه اين معنا كه با بسته بودن . است سطح جوان انقالب اسالمي

شود كه  فرا روي جوانان، ارضاي هيجان جويي نسل جديد در مسيرهاي غير متعارفي محقق مي
 گزافي توام است، به عبارت ديگر، جوان جوياي شادي و نشاط در صورت هاي بعضاً با هزينه

ن محقق كرده، هاي تحقق شادي به شكل صحيح آن، شادي را در شكل مرضي آ بسته ديدن عرصه
از حالت اخير كه تحقق شادي و نشاط افراد، . پردازد از اين رهگذر، به ترضيه خاطر خويش مي

توان با عنوان هيجان جويي  هزينه اي معادل آسيب، ايذا و اذيت دوستان، اطرافيان و مردم دارد، مي
 .مرضي، ياد كرد



 همين سازمان يافتگي به مطالعه آن  جويي مرضي، سازمان يافتگي دارد و بايد با توجه بههيجان
دست فرد وسواسي، به تخليه انرژي، و آرامش  يعني همان گونه كه تكرار يك عمل، به. پرداخت

انجامد، يك سازمان يافتگي دارد و مانع از هم پاشيدگي شخصيتي فرد  نسبي تنيدگي بدني وي مي
افيان و خاصه ديگران، حاصل شود، خنده اي كه از سر ايذا و اذيت دوستان، اطر  ميواسيوس
 ).، ل1383منطقي، (شود  شود، مانع درغلتيدن جوان به افسردگي و انزوا مي مي

 
 عشق بيمارگون. 2ـ15

 در الگوي سه وجهي كه درباره عشق عرضه كرده است، از سه عامل هيجاني 28 استرنبرگ
در ) ديگراحساس تعهد نسبت به يك(و شناختي ) جذابيت جسماني(، انگيزشي )عاطفي(

از نظر استرنبرگ در صورتي كه در يك عشق، هر سه . آورد گيري يك عشق سخن به ميان مي شكل
اما گاهي ممكن . توان با عنوان عشق كامل ياد كرد بعد مزبور وجود داشته باشند، از آن عشق مي

ين صورت است از سه عامل مزبور، تنها دو يا يك عامل در عشق افراد، حضور داشته باشد كه در ا
جذابيت (در حالتي كه تنها بعد انگيزشي . آيند شقوق ديگر عشق از نظر استرنبرگ پديد مي

در اين . كند  از اين عشق با عنوان عشق شيفتگي ياد مينبرگحضور داشته باشد، استر) جسماني
ه عشق يك زن و مرد، تنها و تنها براي ترضيه خاطر جسماني به يكديگر نزديك شده، پس از ترضي

 .شوند خاطر، از يكديگر جدا مي
آيد كه عشق مزبور در محيط ايران   بررسي عشق شيفتگي در محيط ايران اين نتيجه حاصل ميبا

حداقل در اقشاري از جوانان، به شكل نسبتاً متفاوتي تحقق يافته است، به اين معنا كه اگر تصور 
رفته است، در محيط ايرآنكه بعضاً كنيم استرنبرگ عشق اخير را براي افرادي معمولي در نظر گ

جوانان با نوعي از بحران هويت مواجه هستند، عشق شيفتگي، فقط عرصه اي براي لذت جسماني 
ها و   است كه همزمان با ترضيه خاطر جسماني، عرصه تخليه ناكامي اي ديده نشده، عرصه

از هويت و اقتدار طلبي كه در گيرد، به تعبير ديگر جواني كه در جامعه  هاي جوان قرار مي نامرادي
كند اقتدار طلبي از دست رفته خويش را   است برخوردار نشده است، در اين عرصه سعي مي آنپي 

 .بازيابد
هاي جنسي  هاي خويش از ارتباط  همين روست كه گاه برخي از جوانان در جريان مصاحبهاز
 يا پس از بهره كشي جنسي از دختر خود ياد كرده)  بار در هفته10مانند بيشتر از (العاده  فوق

 نيمه شب، بهانه اي براي خنديدن خويش 3اند، با بيرون كردن وي در ساعت  اي كه يافته فراري
 ). الف1383منطقي،  (بنديا مي

                                                 
١. Sterenberg, R.  



 
 مقاومت فرهنگي. 2ـ16

 در پي دستيابي به هويت مطلوب طبع خويش است و در اين ميان براي اثبات خويش، جوان
از اين رو اگر جوان در راه تحقق هويت موردنظرش، با . زند دست به نفي ديگران ميگاه به سادگي 

مانع مواجه شود، در مسير خط مشي مذكور، براي اثبات خويش، دست به نفي مانعي كه فرا روي 
 .زند  است، ميگرفتهوي قرار 

اع بر روي توان انتظار داشت با بسته شدن نسبي عرصه سياست، فرهنگ و اجتم  ميبنابراين،
 .هاي ديگر خويش، دست به مقابله بزند جوان، وي با تمسك به امكان عمل

، يادآور شده است كه جوانان بسياري در پاسخ به »مقاومت فرهنگي«در مقاله ) ، ن1383(منطقي
گروه پژوهشگران وي، در تبيين مدهاي افراطي، آرايشهاي مفرط، اصطالحات و تكه كالمهاي 

 ههاي تخالف آميز و نظاير آنها، از هدف مقابل ت زيرزميني، لطايف، طنزها و مطايبهعنادجويانه، ادبيا
اند، ياد  هاي سياست، اجتماع و فرهنگ را برآنها تنگ كرده و بسته فرهنگي خود با كساني كه عرصه

 .اند كرده
، با  رفتارشناسي سياسي جوانان نيز حكايت از آن دارد كه اقشار قابل تأملي از جوانانبررسي

هاي فرهنگي، با توسل و  تر بودن اقدام هاي سياسي، به دليل كم هزينه دشوار و پرهزينه يافتن فعاليت
 نندهايي ما چت كردن، وب الگ نويسي، عضويت در شبكه(هاي اطالعاتي جديد  تمسك به فناوري

 منويات دروني ، فارغ از اغيار، به بيان مستقيم و غيرمستقيم)اوركات، ارسال ايميل و پيام كوتاه
هاي  جا سازي عرصه سياست با عرصه فرهنگ، خواست پردازند، و به اين ترتيب با جابه خويش مي

 . دارند سياسي خويش را در شكل و محتوايي نسبتاً متفاوت، عرضه مي
هاي هويت تاريخي جوان، نگه داشتن جوان در  قطع ريشه:  و موارد ديگري همچونعناوين

ن گريز كردن نسبي جوانان، گسترش و تعميق عشق بيمارگون در سطح اخالق ديگر پيرو، دي
هاي جدي  جوانان و القاي ديد حافظه مدار در عصر مسئله مداري در نظام آموزشي، از ديگر چالش

 .گذريم آيند كه براي اختصار بحث، از آنها مي  اسالمي، به شمار ميقالبفرا روي جوان ان
 

 تاملي دوباره. 3
توان نتيجه گرفت،  نچه تاكنون به اجمال از آن ياد شد، در يك جمع بندي كلي مي توجه به آبا

هاي فرزنداني از  هاي قابل توجهي كه به بروز و شكفتگي برخي از خالقيت با وجود سرمايه گذاري
 رخوردرسد عملكرد تربيتي كالن نظام، در ب اين مرز و بوم انجاميده است، اما در مجموع به نظر مي

پذيري نوجوانان و جوانان را  ن انقالب اسالمي، داراي خألهايي است كه همين خألها، آسيببا جوا



از اين رو با توجه به آنكه مقاله . بخشند در برخورد با تحوالت اجتماعي فرارو، بشدت فزوني مي
 سطح درهاي مقدماتي نگارنده، از شكل گيري مفاهيم جديدي  حاضر، برمبناي برخي از پژوهش

گويد كه مشابه آنها در سطح ادبيات جهان، مشاهده نشده يا كمتر  سخن مي انقالب اسالميجوان 
شوند، ضرورت دارد كه با عطف توجه بيشتر به مسايل پيش گفته و موارد مشابه كه به  مشاهده مي

 پيوسته وع، به وق)رود كه دومين كشور جوان جهان به شمار مي(رسد، در سطح جامعه ايران  نظر مي
شد، در مرحله نخست با تخصيص امكانات الزم و در تحقيقاتي گسترده تر، به بررسي صحت و با

سقم مفاهيم مزبور و موارد مشابه آنها پرداخت و در مرحله بعد، با توجه به آنكه در پي شناخت، 
 الزم،هاي موجود و تخصيص امكانات  آيد، با بازنگري جدي در خط مشي امكان كنترل پديد مي

 .   توانند در سطح آن ايجاد كنند رهانيد هايي كه موارد مذكور، مي را از بحرانجامعه 
 
 ها نوشت پي

گرايي  آرمان گرايي امر ناپسندي نيست، بلكه آرمان گرايي امر بسيار شايسته و مستحسني است، اما اگر آرمان. 1
وده، امكان تحقق آن از دست رفته يا بخواهد پايه در واقعيات نداشته باشد، آنگاه آرمان گرايي غيرواقع نگر ب

 ياد دارد كه وقتي در كالس يك معلم مقطع بهنگارنده به خوبي . تأثيري عكس از خود، برجاي خواهد نهاد
شما با «:  سانت پاره شده بود، به نگارنده گفت8كرد، وي با نشان دادن كفشش كه قريب به  ابتدايي تحقيق مي

 شاگرد شَر، سروكله بزنم و نازشان را بكشم، خوب معلوم است كه من در 40ا اين وضع، از من انتظار داريد ب
 .» توي سر آنها بزنمبايداين اوضاع و احوال 
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 طب   علوم انساني در تحول پارادايمينقش
 

 ∗جوي جوانمرد  حقشقايق
 ∗∗ي منجمعليرضا
 ∗∗∗ حدادگرآرش

 چكيده
رسد به شدت متأثر از  نظر مي ها كارآمد به  مدرن كه امروزه در درمان بسياري از بيماريطب

پيچ و مهره و  است كه به جاي  دآن تفكر مكانيكي دكارت است كه بدن انسان را نوعي ماشين مي
آنچه در بيولوژي و طب مدرن به . چرخ دنده از استخوان و عصب و عضله ساخته شده است

هاي بدن  سلول.  شده است، موضوع بيولوژي و طب مدرن يعني حيات استغفلتشدت از آن 
ها در كمتر  هاي بدن انسان هوشمندي و پيچيدگي رفتار سلول. انسان زنده و هوشمند هستند

هايي با  شود كه طب در حيطه تر مي  مشكل وقتي پيچيده.شود  مقوالت طب لحاظ ميموضوعي از
غلبه تفكر فلسفي فيزيكاليسم كاست گرا  . شود مسائلي چون روان و ذهن انسان مواجه مي

رويكرد انتقادي به دستاوردهاي . مشكالتي در مسير تكامل زيست شناسي و طب ايجاد كرده است
ناي نفي كامل آن نيست، بلكه دعوت به بازنگري رويكردها و تغيير شناسي مدرن به مع زيست
ي تفكر كل   به مفهوم نوپديدي است كه بن مايهههاي اخيرتوج از جمله تالش.ي نگرش است شيوه

پردازي براي برون رفت از اين بحران و لحاظ كردن مفهوم حيات در طب جديد  نظريه. نگر  است
اي است و نقش علوم انساني بسيار برجسته به نظر   بين رشتهموضوعي است كه نيازمند همكاري

 . رسد مي
علوم انساني، علوم پزشكي، تحول پارادايمي، فيزيكاليسم كاست گرا،  : يدي كلواژگان
 .نوپديدي
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 مقدمه
 علم طي دودهه گذشته در صدد بازنمايي ساختارهاي توليد علم و حل مسئله در فلسفه

هاي  تولمين  هاي نظم طبيعي  و رشته ال هاي كوهن ايده پارادايم.  استهاي مختلف علم بوده رشته
هاي  هايي نهايتاً به حوزه چنين تالش. اند هاي تحقيقاتي  الئودن مواردي بيانگر همين تالش و سنت

 ).58ـ41: 1373شافنر، ( و زيست شناسي تسري يافت بط
اسيم از قرن نوزدهم ميالدي بود، شن  تحقيقات منتهي به طب مدرن آنچنان كه امروز ميشروع

هاي  كه دانشمندان علوم پزشكي ساختار و كاركرد ارگانيسم انسان را در حالت يعني از هنگامي
هاي گذشته گسست  در اين هنگام طب از سنت. مند بررسي كردند تندرستي و بيماري، به طور نظام

هاي  هاي پزشكي نيز بحث ه در مجلهاي رخ داد، به حدي ك و در پارادايم آن آشفتگي قابل مالحظه
اي از  انتهاي قرن نوزدهم، بيشتر اعضاي جامعه پزشكي پذيرفتند كه طب شاخه. فلسفي در گرفت

. و فيزيولوژي تبيين كرد علوم طبيعي است و بايد فرآيندهاي بيماري را با اصطالحات آناتومي
بق اين نظريه بيماري نوعي اختالل مطا. از پارادايم پزشكي شد  مكانيكي بيماري بخش مهمييالگو

ولف، (در ماشين بيولوژيك بدن و پزشك مكانيكي ماهر براي تعميراين ماشين خراب است 
1380.( 

هاي بيولوژي در همين دوره است كه تحت سيطره تفكر فلسفي فيزيكاليسم   پيشرفتاوج
توان همه  ست كه ميگرا  اين ا پيش فرض تفكر فلسفي فيزيكاليسم كاست. گرا قرار دارد كاست
دست قوانين حاكم بر دنياي  ها از جمله وجود انسان را به اجزاي قابل بررسي و شناخت، به پديده

بر مبناي تفكر فيزيكاليسم، همه چيزهاي موجود در عالم، مادي و .  تقسيم كرداديفيزيكي و م
ظريه در علوم فيزيكي ساختار ن. فيزيكي هستند و رفتار آنها با قوانين فيزيك قابل توضيح است

توان آن را ايده آل اقليدسي ناميد، يك نظام قياسي شامل دسته  نشان دهنده چيزي است كه مي
علوم فيزيكي . اند  هاست كه همگي در زير چند اصل موضوعه محدود گرد آمدهيمبزرگي از تصم

. ساختاري تطبيق دهنداند خود را با چنين  مانند مكانيك نيوتوني، ترموديناميك كالسيك سعي داشته
هاي زيست شناسي داراي  شناسي از جمله روس بر اين باور بودند كه قوانين و نظريه فالسفه زيست

بر مبناي ). 41ـ58: 1373شافنر، . ( دقيقاً مشابه ساختار منطقي علوم فيزيكي استنطقيساختاري م
تر  اي از اجزاي ساده ه مجموعهها و مفاهيم پيچيده قابل تفكيك ب گرايي اشيا پديده تفكر فروكاست

. شناسي باشد تواند از هستي شناسي تا روش ها مي گرايي در تحليل پديده طيف نفوذ كاست.هستند
اند كه به   است كه اشيا از تعدادي اجزاي پايه تشكيل شده شناختي  بر آن  گرايي هستياستك

 است كه فهم  شناختي  بر آنكاست گرايي روش . كنند در ارتباط با هم رفتار مي صورت منظمي
 .عملكرد اجزاي يك سيستم پيچيده بهترين راه فهم كل يك سيستم است



 تفكر فلسفي فيزيكاليسم دونقصان عمده در مسير تكامل زيست شناسي و طب ايجاد كرده غلبه
هاي  فيزيكي با آنكه در توسعه دانش زيست شناسي نقش غير  اول آنكه استفاده از مماثلت. است
توان آن را  شده است كه مي ل انكاري داشته است ولي باعث ناديده انگاشتن عامل بسيار مهميقاب

هايي  مثالً بر مبناي اين رويكرد قلب يك پمپ مكانيكي است و عروق لوله. هوش حيات  ناميد
بنابراين، اگر به علت بيماري تصلب شرائين مسير . رسانند ها مي هستند كه خون را به همه سلول

ور خون در اين لوله تنگ يا مسدود شد بايد با ادوات لوله باز كني به سراغش رفت و كامالً به عب
اي هستند كه  هاي زنده  مكانيكي راه را باز كرد؛در حالي كه عروق پوشيده از سلولصورت

كنند ونقش فعاالنه اي در تثبيت  هوشمندانه بر جريان خون و نيازهاي بافت زيرين نظارت مي
عروق به عهده دارند واگر وضعيت نامناسب بدن مثل افزايش چربي و قند خون باعث شود اوضاع 

 قادر به انجام عملكرد طبيعي خود نباشند، باز كردن رگ با يك لوله براي ها لكه اين سلو
تي به عروق كافي نيست وبراي ترتيب دادن هر گونه مداخله منتهي به سالمت بايد بازگرداندن سالم
 .هاي زنده موجود را نيز درنظر گرفت هوشمندي سلول

هاي  زيست شناسي فاقد شمول   آنكه بر خالف قوانين فيزيكي كه جهانشمول هستند، نظريهدوم
زنده مناسب كه به آنها الگوي بيشتر تخقيقات زيست شناسي بر روي چند موجود . وسيع هستند
. هاي موش مثل مگس سركه، باكتري اشرشياكلي و بعضي گونه. گويند، كانون شده است حيواني مي
هايي با ديگر  شوند و داراي شباهت  زنده به عنوان پيش نمونه در نظر گرفته ميداتاين موجو

 است كه محدوه سازوكار  ه آناين شباهت تضمين كنند. موجودات زنده و در نهايت با انسان هستند
. اين تعميم از دو جهت چالش برانگيز است. تري از موجودات زنده تعميم دهيم را به دسته بزرگ

يعني رفتار يك جاندار تك سلولي را .  منطق تعميم بايد با جهت تكاملي  سازگار باشدهاول آنك
م آن كل روند تكاملي كه بين اين دو خيلي با احتياط بايد در مورد انسان به كاربرد؛ زيرا با تعمي

چالش دوم رويكرد انسان زدايِ  ). Griffithsand Gry(موجود قرار دارد، ناديده گرفته شده است 
ها  هاي فردي بين انسان هاي الگوي حيواني به انسان از يك سو تفاوت تعميم يافته. اين ديدگاه است

 . كند تر مي  و جسم را در فلسفه پزشكي عميقگيرد و از سوي ديگر شكاف بين ذهن را ناديده مي
توان كل آن را  كند با شناختن اجزاء يك چيز مي  پارادايم كاست گرايي است كه فرض ميمشكل

هاي زيست شناختي تظاهرات پيچيده تر علل ملكولي هستند و  با اين رويكرد همه پديده. فهميد
: افتد ايي در طب در دو محور اتفاق مينهايتاً قابل فروكاستن به همان علل هستند كاست گر

هاي فيزيكي شيميايي و فروكاستن حيات انسان به ملكول  هاي بيولوژيك به پديده  پديدهتنفروكاس
 .و اتم



. رسد  نوپديدي  كه يك رويكرد ضد كاست گرا  راه برون رفت از اين بحران به نظر ميمفهوم
. اساس تجزيه آن به اجزا و فهم آنها ميسر نيستبر  نوپديدي به اين معني است كه فهم هر سيستمي

پارادايم نوپديدي اين است كه اجزا در تعامل با هم رفتاري دارند كه به صورت جداگانه چنين 
.  نيست4 مساوي با 2+2به يك عبارت بسيار ساده بر اساس مفهوم نوپديدي . كنند  نميفتارير

يك سر طيف، كل .  شامل يك طيف استكل گرايي. مفهوم نوپديدي بن مايه كل نگري  است
وقتي يك سيستم در حالت حداكثر كل گرايي است كه پيش بينيِ رفتار آن، . گرايي حداكثري  است

از سوي ديگر، يك . هايش ميسر نباشد  قواعد و روابط علي و معلولي ِ زير ساختزاز طريق آنالي
هايش بتواند به  و آناليز زير ساختگراي حداكثري نباشد  سيستم، كل گراي حداقلي  است اگر كل

در  براي ايجاد يك تغيير پارادايمي). Kavffman, 2006(بيني كند  طور نسبي رفتار سيستم را پيش
 كل نگري مطلوب است كه با كاست گرايي به صورت ناقص و نسبي از مفهوميحال حاضر 
ريزي  وسازي  به دنبال پيهاي الگ جنبش. اين همان مفهوم كل گرايي حداقلي است. سازگار باشد

اين رويكرد با به چالش كشيدن كاست گرايي به فهم اين . شناسي هستند مفهوم نوپديدي در زيست
الگوسازي .  شناختن كل از راه اجزا بايد راه متفاوتي در پيش گرفتايكند كه بر مطلب كمك مي

كاستي موجودات را مطالعه كنند، تواند زمينه ساز مطالعاتي باشد كه به جاي اينكه با رويكرد فرو مي
شايد بهترين مثال از اين . شناسي تعريف نمايند با ديدگاه نوپديدانه، مطالعاتي را در حوزه زيست

هاي زيست  گونه كوشش ها مطالعات تكاملي  است كه فراتر از محدوده فيزيكاليسم را در پژوهش
 تكاملي اكنون به صورت مطالعاتي الحاقي البته بايد توجه داشت كه مطالعات. شناختي مد نظر دارد

هاي فيزيكي شيميايي است ولي اين توان نهفته را دارد كه زمينه ساز اين تحول  به بدنه پژوهش
كل گرايي حداقلي البته بعيد است كه بتواند مشكل فروكاستن حيات به اتم و ملكول را حل .  باشد
 . لي به حداكثري راهگشاسترسد حركت از سمت كل گرايي حداق به نظر مي. كند

اند انقالب در مفاهيم فيزيكي در وهله نحست ناشي از   كه فيلسوفان علم نشان دادهطور همان
وستفال، (هاي گذشته بود  هاي جديد نگرش به واقعيت هاي تازه نبود، بلكه ناشي از شيوه واقعيت

 نفي كامل آن نيست، بلكه رويكرد انتقادي به دستاوردهاي زيست شناسي مدرن به معناي). 1379
 .  به بازنگري رويكردها و تغيير شيوه نگرش استعوتد
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  الـحـديث صدي الحياة االجتماعيةاألدب
 

 ∗ علي صابريللدكتور
 چكيده

به . رفت ها و ابراز عواطف و احساسات به شمار مي انديشه  از ديرباز ابزاري براي بيان ادبيات
اي داشت، و در جهان معاصر با وجود پيشرفت   هاي كهن جايگاه ويژه همين سبب در تمدن

 جايگاه خود را از دست نداده است، بلكه با تالش شاعران، نويسندگان هاي بشري نه تنها اين دانش
هاي علوم انساني پيش رود و  نست پابه پاي ديگر رشتهاهاي بهنگام آنان تو و منتقدان و جهت گيري
ما در اين مقاله كوتاه سعي كرديم تا نخست به مطالعة . اي نو ياري دهد  بشر را در ساخت جامعه

 ، ادبيات يون ادبي جهان چون جامعه شناسي ادبي ، ادبيات متعهد ، رمان اجتماعهاي گوناگ گرايش
آرمانشهري  و ادبيات سياسي ، در آثار ادبي شرق و غرب بپردازيم، تا ضمن بررسي همكاري 

شناسي به عنوان شاخه اي جديد از علوم انساني، و شناخت تأثير پذيري ادبيات از  ادبيات و جامعه
 دري و ميزان تأثير گذاري آن در روند اين تحوالت، و بيان جايگاه آن تحوالت اجتماع

 .اندر كاران امور فرهنگي جامعه عرضه كنيم هايي را به دست شناسي پيشنهاد جامعه
 . جامعه شناسي ادبي، آرمانشهر،ي ادبيات،علوم اجتماع،يعلوم انسان:  كليديواژگان

                                                 
 االسالمية عضوالهيئة التدريسية بجامعة آزاد.  ∗



 المستخلص
ية بمنظار الناقد االجتماعي، و من ناحية أخري بكونه فنا من فنون  لو نظرنا إلي األدب من ناحإننا

االنسان الجميلة التي يعبر بهااالنسان عن معني من معاني الحياة الجميلة، لرأينا أن العالقة بين األدب و 
 في الذي كان يعتبر الشعر،) 1(الطونالمجتمع االنساني عالقة قديمة، ترجع بداياتها األولي إلي آراء أف

، حيث )2(، لونا من التربية، ثم إلي الفيلسوف و الناقد اليوناني أرسطو)Ion(» إيون«رسالته المعروفة بـ
إذ إنه ماكان يعني أن األدب مجرّد ) 115و 113، 1382أرسطو، (، )3(قال إنَّ األدب محاكاة للطبيعة

ها في الحركة و الصراع، و  يحاكي الحياة في توظيف قوانينبصورة فحسب و إنما كان يقصد أن األد
يجسد الصراع الذي تجلبه الحياة البشرية، كما يعرِّف له المثل األعلي الذي يجب عليه أن يجعله نصب 
عينه، و يصور الشخصية الناضجة التي يجب أن يتأسي بها عند سعيه الدائم نحو الكمال، و دفاعه عن 

 . نسانيةالكرامة اال
من خالل تنمية عاطفتَي الشفقة ) 145أرسطو،(أيضا وظيفة الشعر) 4(»التطهير« نري أنه قد جعلفإننا
، فإن الشعر في رأيه يهدف إلي إحداث توازن انفعالي يؤدي إلي توازن أخالقي و )135، .ن.م(و الخوف
سلوكي. 

 
  الرئيسيةالكلمات
 .  تپي األدب،علم االجتماع، النقد االجتماعي، األدب األوه،ي االنسانالعلوم

 
  األدب بالعلوم االنسانية صلة

 قضية صلة األدب بالعلوم االنسانية فهي ظاهرة بدت في المحاوالت النقدية و األدبية عندما رأي أما
ففي عصر النهضة . األدباء الباحثون أنه من الضروري إخضاع المادة األدبية لمعطيات العلم المعاصر

و في ) 6( عن الشعردفاعفي رسالته االنتقادية المعروفة بـال) 5(نيمحاولة سيد )renaissance( األروبية
و ) 8(في مقدمةِ ديوان الغنائيات) 7(العصوراألخيرة محاوالت النقاد المعروفين كـ ووردز ورث

هي محاوالت تربط األدب بالعلوم االنسانية، كما ربطت ) 10(في أثره المعروف بـسيرة أدبية) 9(كولرِيدج
فهنا تتجلي ضرورة األدب في مساعدة ). 11(ند فرويد النقداألدبي بالتحليل النفسيمحاوالت سيغمو

االنسان علي إدراك معني حياته و صراعاته التي ال تتوقّف عن التوالد، إذ إن هناك فرقا بين األدب الذي 
 تسلية ، و ال يهدف إال)12(كان يحاول أن يدخل االنسان في عالم خيالي حتي ينسيه هموم حياته

االنسان و إضحاكه، و يكاد ينحصر في التغنّي بعواطف األديب الذاتية و مشاعره الفردية، من هجاء و 



، و بين األدب المعاصر الذي هو أصدق تعبير عن طبيعة االنسان و أدق ...مدح و رثاء و فخر و غيرها
 . تصوير التّجاهاته و أهدافه

 واقـع الـمجتمع، و من ناحية أخري، أسلوب فيه براعة و  األدب الحديث، من ناحية، فكرة منفإنّ
فيجدر بنا أن نشير هنا إلي أنّ نشأة االتجاه االجتماعي في اآلداب العالمية . موسيقي، و إبداع و جمال

 الكتّاب بالجماهير وتكمن في نجاح الطبقة الوسطي في الـقبض علي زمام الحكم و اتصال الحكّام 
 . المتعلمين
نا نحاول اآلن أن ننظر إلي األدب من وجهة نظر الناقد االجتماعي، للتعرُّف علي رسالة األدب  فإن

الحديث، دون أن نهاجم األدب القديم، رغم إغفالها المعضالت االجتماعية و آالم الناس، و تناسيه 
 ما بين األدب و بطبيعة الحال ال يسعنا هذا المجال الضيق أن نستعرض هنا كلّ. أحالمهم و آمالهم

 الحديث و علم االجتماع من التفاعالت، و إنما نسعي في هذا البحث إلي الوقوف، ماأمكن لنا، علي أهم
الـمسائل االجتماعية التي تناولها األدب الحديث، فإننا المضطرون اآلن إلي حصر الموضوع و اقتصاره 

 : يق مجال البحث، و هي لضرعلي بعض الظواهر األدبيةـاالجتماعية دون البعض اآلخ
 
  األدب الحديث بالمجتمع   عالقة
 تبدلت األحوال في العصور األخيرة بعد اتصال أمم العالم بعضها ببعض، من جهة و بالظواهر فقد

الثقافية الجديدة و الوعي االجتماعي، من جهة أخري، فاعتبر األدباء أدبهم في مجال المعني و الرسالة 
 منذ عصور طويلة، دتهالمجتمع االنساني، و مصباحا منيرا، يزيل الظلمة التي سامرآة صادقة، تعكس 

كما كتب شارلز دادلي . فجعلوه أداة بنّاءة و وسيلة مؤثّرة إلبعاد المجتمع عن الجهل و الركود و الفساد
 Relation of( مقالته  عالقة األدب بالحياة) م1900ـCharles Dadley Warner)(1829( وارنر

Literature to life( ليبين هذه الصلة الوثيقة. 
، و دعوا إلي أدب )14(للمواجهة لفكرة الفنّ للفن) 13( ثم أقبل األدباء علي ظاهرة االلتزامفمن

و ) 15(اجتماعي ملتزم و لغة جديدة للتعبير عن أمراض المجتمع و آالمه، حيث تركوا ظاهرة األنوية
 عن حقوقهم و لذود من أرباب القوة و الثروة إلي خدمة الشعب و اخرجوا من بالط األمراء و العظماء

انظر ضيف، . (االهتمام بمصالحهم و اهتموا بمشاكل االنسان من فقر و جهل و استبداد و هيمنةاالستعمار
 و ما بعدها، و الفن و مذاهبه في الشعر العربي، 126 و 45شوقي، دراسات في الشعر العربي الـمعاصر، 

 ) 516 و 515



، من رواد )م1897ـ1839( يهمنا في هذا المجال ذكر ما قال األديب المناضل السيد جمال الدينو
 :النهضة األدبية، في العروة الوثقي ما يبين لنا هذه النزعة االجتماعية لألدب في غاية الوضوح

لمسامرات أو  األدب، كما يظن بعض الناس، مجموع قصص تتلي للفكاهة أو أساطير تنقل في اليس«
منظوما من القريض يمتاز بحسن االستعارة و رقّة التشبيه مع مراعاة المحسنات اللفظية و المعنوية من 

 أو مغاالة في دحالتورية و الجناسات و نحوها من فنون البديع أو منشĤت و رسائل تتضمن إطراء الم
ب، و إنما األدب في كلّ أمة هو الـفنّ القدح،  فـإنّ جميع هذا بمجرّده اليتصل بمعني من معاني األد

الذي يقصد به تهذيب عاداتها و تلطيف إحساسها و تنبهها إلي خيرها لتجتلبه و إلي ما يخشي من الشر 
. ».... أجنحتها تطير بهم إلي ذروة فالحهامفتجتنبه، فاألدباء في الحقيقة هم ساسة أخالق األمم بل ه

 ).  292تا، العروة الوثقي، .الشيخ محمد عبده،الالسيد جمال الدين األسد آبادي و (
 هناك عوامل كثيرة أثارت فكرة ارتباط األدب و الفن، وجعلت األديب يشعر  بمسؤولية عن إن

 : مجتمعه، منها
لدي األدباء المفكرين، حيث تحولت الفكرة األدبية لديهم إلي أدب انساني و اجتماعي  الوعي النامي) أ

 .خدم لتنظيم حياة االنسان و تطوير عالقاته الروحية و الماديةباستطاعته أن يست
اتّساع األفق األدبي لدي النُّقاد و الباحثين، نتيجة ازدياد الصالت الثقافية بين شعوب العالم، و ) ب

 المحلية لتُوجه الفن و األدب). 16(السيما ما فيها من النزعات االجتماعية التي تحطّم النظرية القومية
 .وجهة انسانية شاملة

التي تعتبر االنسانية أسرةواحدة موطنها العالم، و من ثم تدعو ) 17(ظهور نزعةالمواطنة العالمية) ج
 .األدباء و الفنانين إلي المشاركة الوجدانية في نكبات األمم و أفراحها

األدبي بعوامل بيئية و اتّساع تأثير المناهج العلمية في فهم األدب و دراسته، التي ربطت اإلبداع ) د
 . تاريخية و ثقافية، و خاصةً علم االجتماع، و علم النفس، و التاريخ

 إننا نحاول أن ندرس بعض التطورات التي طرأت علي األدب في القرون األخيرة، للوقوف علي و
 بها من جهة مدي تأثـر التجارب األدبية بالظروف السياسية و االجتماعية و تأثيرها فيها من جهة و تأثره

 نحو األهداف ماهيرأخري و معرفة األدب الفعال الذي نحتاج إليه اليوم إلصالح مجتمعنا و لتوجيه الج
 :التي يرسمها التزامنا الديني و إيديولوجينا اإلسالمي
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القة بين األدب و علم االجتماع جعلت األدب  الرسالة الجديدة لألدب، أو بعبارة أخري هذه العإنّ
علم االجتماع األدبي، و هو فرع جديد من فروع العلوم  يعد اليوم فرعا من فروع علم االجتماع، و يسمي

، فقد ظهرت هذه )sociology( و علم االجتماع) literature( ، مزيج من األدب)humanities(ِاالنسانية 
و دفعت الظروف الـحياةَ الجديدة ) 18( األدب بعدما انهارت دعائم النزعة الفردانيةالنزعةُ في عالـم الفنّ و
و هي عقيدة ال تتمثَّل إال في اإليمان بالمجتمع، فمن ثم اهتم علم االجتماع ) 19(المتطورة نحو الجماعية

 : األدبي باألدب كظاهرة اجتماعية، و درس أركان األدب الثالثة، و هي
وصفه منتجا يحاول أن يبين انتماءاته االجتماعية و الثقافية و الفكرية، ومالمح البيئة التي األديب، ب) أ

 . عاش فيها، و يـحلِّل الواقع االنساني و ظواهرَه تحليال اجتماعيا إيديولوجيا
 األثر األدبي، كسلعة أو إنتاج ثقافي يسجل فيه الشعب مشاعره و عواطفه و نزعاته، كما يبين به) ب

  .آماله و آالمه، فحاول أن يقوم الظواهر الفنية و األدبية تقويما اجتماعيا خالصا
القارئ، من الزاوية االجتماعية و بوصفه مستهلكا، و يهتم علم االجتماع األدبي بدراسة ثقافة ) ج

اجه و القارئ، و ذوقه و ظروفه االجتماعية لما له من دور فعال كذات واعية لها نصيب من النص و إنت
 . تداوله و تحديد معانيه

 من ثم حاول هذا العلم أن يقنّن العملية اإلبداعية و مدي تأثيرها في المجتمع و تأثرها به، كما أشار و
 ) 20،  األدب و مذاهبه،2002مندور،محمد، . (»إن األدب نقْـد للْحياة«: إلي هذا محمد مندور بقوله

أثر لوسين ) Le dieu caché(دب الغربي هو كتاب اإلله الخفي  أشهر أثر في هذا المجال في األو
و جان باتيست ) 21(، الذي قدم فيه دراسة عن الرؤية التراجيدية عند كلّ من بليز باسكال)20(غولدمان
و فران ) م1920ـWilliam Dean Howells) (1837(كما حاول ويليام دين هولز ). 22(راسين 
. أن يبينا العالقة بين األدب و الظروف االجتماعية المحيطة به) م1902ـFrank Noris) (1870(نوريس

، موسوعة 2003؛ راغب، نبيل، 255؛  شميسا، 268هـ، مباني نقد أدبي، 1380ويلفرد گرين، (
 )326النظريات،

رسالة « هكذا في األدب العربي نري سالمة موسي في كتابه األدب للشعب، كيف يبين لنا فيه و
 : ولهبق» األدب
 األدب الملتزم يحتم علينا أن نتناول المشكالت االجتماعية، ألنّ األدب مسؤول، و مسئوليته أمام إن«

المجتمع و االنسانية، فيجب أن يقف علي الدوام ضد الحرب، و االستعمار، و االستغالل، و ضد احتقار 
ة و الدين في الحقوق المدنيالتفاوت بين الجنس سالمة موسي، . (» و االقتصاديةةستوريالمرأة، و ضد

 ). 20، األدب للشعب، ص1961



 هذه المحاوالت األدبيةـاالجتماعية التي شارك فيها علماء األدب و علماء االجتماع هي التي إن
ليدرس األدب بمقاييسه » النقد االجتماعي«أدت إلي ظهور نوع من النقد األدبي الذي عرف بـ

 ما كانت بعد) 24(»النقد الملتزم«و » النقد األخالقي«ظهر نوعان آخران عرفا بـكما ). 23(االجتماعية
التي تهتم باالعتبارات الجمالية بقطع النظر عن ) 25(النزعة السائدة في عالم األدب النزعة الجمالية

 . االعتبارات األخالقية
 

 )engaged literature(األدب الـملتزم . 2
، و يراد به اهتمام األدب بمشاكل )26(»البرج العاجي«يقابل مصطلح  مصطلح في األدب الجديد هو

االنسان و القضايا التي تتناول القومية و الوطنية و االنسانية، و يدعو األديب إلي وجوب إحساس 
 كان هذا النوع نو إ) 397، األدب المقارن، 1999هالل، انظرغنيمي. (بالمسؤولية أمام الوطن و المجتمع

هو الكاتب الفرنسي جان پول ) engagèment(قديما جدا، إال أن أول من استخدم االلتزام من األدب 
السياسيةـاألدبية، فقد كانت الحركات ) Les Tempes Modernes(في مجلة العصرالحديث ) 27(سارتر

، و تنمية  تدعو إلي توعية الناساعيةالتحريرية في العلم دفعت األدباء إلي أن يعترفوا لألدب رسالة اجتم
قيمة : و القضايا التي طرقها هذا التيار األدبي هي. الحرية، و تحسين مصير االنسان و تعزيز إمكاناته

االنسان و حرّيته، و حقوق االنسان و تشجيع الشعوب علي الجهاد لكسب حقوقها، حرية المرأة و 
الة االجتماعية، و تدهور الحضارة  و الطبقية و العدجتماعية،مشاركتها للرجل في الحياة الثقافية و اال

الجديدة، كما يدعو األديب المعاصر األنيس المقدسي المسلمين خاصة و الشرق عامة إلي االستيقاظ من 
 :السبات العميق في قصيدة له بقوله

  كــرام الـمسلمين فمنكم         يرجي الورود إلي حياض السؤددمــهال
 ك و إنما حقَّرت نــفسك فارقُد...          شرقُ  إنك جاهل ما حقّروايا
 . كـأنما هبطـوا إليك مـن العلي        حـتي خــررت بــذلـة الـمتعبدو

 )231، درس اللغة و األدب،1976محمدي، محمدي، (
 

 )sociological novel(الرواية االجتماعية . 3
ي مما يمس الحياة العامة من القضايا  االجتماعية هي الرواية التي تتناول موضوعات شتّالرواية

. االجتماعية من عدل و جور، و فقر و غني، و علم و جهل و غيرها مما يعاني الناس من أدواء و علل
 ) 429هـ، ادبيات داستاني،1376مير صادقي، جمال،(



هم و تصوير قصص   في رأيي أنّ أفضل الكتّاب و أقدرهم علي تمثيل هموم الشعب و أحزآنو
كوبين و المحزونين، هم الروائيون في رواياتهم االجتماعية التي عكسوا فيها جل نزعاتهم و سجلوا المن

 عن قضية اجتماعية دشعورهم بالرسالة االنسانية و حاولوا أن يؤلّفوا روايات ذات رسالة في الحياة، للذَّو
دهم إلحياء عزائم الناس الميتة، و أو مبدأ معين كالدفاع عن المرأة و منحها حريتها، كما شمروا عن ساع

إثارة هممهم الخامدة، و تحريك عقولهم الجامدة، بتصوير حياتهم البائسة التي كانت تُقبر فيها اآلمال، و 
 . تُدفن الحريات

للروائية ) Uncle Tom's Cabin(» كوخُ العم توم« هذه الروايات في األدب الغربي رواية من
التي حاولت أن تصور حياة السود المضطهدين في المجتمع األميركي، ) 28(األميركية هاريت بيجر استو

 يدعناق«حيث تحولت الرواية عندها إلي باعثة حقيقية في الحركة ضد االستعباد، و رواية 
 و هي رواية تصور لنا حياة  )29(للروائي األميركي جون شتاينبك) Grapes of Wrath(»السخط

و ). 72فراي، نورتروب، تحليل نقد،( ما يعانون من ظلم، و بؤس و شقاء في حياتهم الفالحين و العمال، و
 جورج لفرنسي، للكاتب ا)Life and Adventures of Salavin(» حياة ساالون ومغامراته«رواية 

. ، التي تكشف عما يعانيه المجتمع الفرنسي من الفوضي، بعدالحرب العالمية األولي)30(دوهاميل
و كذلك روايات المسرحي الواقعي جورج ) 2/539، تاريخ ادبيات جهان، .هـ1373. ب. باكنرتراويك،(

و أصدق من أن ) Widower's Houses(كما نر هذا االتجاه في رواياته، منازل األرامل ) 31(برنارد شو
ان و االنسان واالنس) Mrs Warren's Profession(، و مهنة السيدةورن)Too True to be Good(يجود

، التي تتناول مشاكل حياة االنسان المعاصر، و يبذل المؤلف فيه كل )Man & Superman(األعلي 
 .تمعجهوده ال لمعالجة رذائل المجتمع فحسب بل يهدف فيه إصالح المج

» فردا«لنسيم خاكسار، و القصة القصيرة » هاي پيمودن گام« يمكن اإلشارة في أدب الشرق إلي كما
 ) 431ميرصادقي، .(لجمال مير صادقي في األدب الفارسي... تش از آتشلصادق هدايت، و آ

 كذلك يدخل في هذا الميدان قصص النظرات، للكاتب المصري مصطفي لطفي المنفلوطي، التي و
تعالج الفقـر و الجهل و خاصة قصصه  الغني و الفقير و أيها المحزون و غرفة األحزان و االنتحار 

 دب شجرة البؤس لطه حسين و سلوي في مهب الريح لمحمود تيمور في األ، و أيضا قصة...وغيرها
 . العربي
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 نوع آخر من األجناس األدبية التي تعالج القضايا االجتماعية، و تعرف أحيانا بـمسرحية اآلراء هي
)drama of ideas (ناول إحدي مشاكل المجتمعات االنسانية لتدرسها أيضا، و هي مسرحية جادة تت

 قديمة سرحيةدراسة نقدية و تناقشها حتي تجد طريقا مناسبا لحلّ تلك المشكلة، و إن كانت هذه الم
) The Arbitrants(جدا، ترجع بِداياتها األولي إلي األدب اليوناني القديم، و إلي ملهاة الحكَم

كبيرا منذ منتصف القرن التاسع عشر، بأروبا بعدما ظهرت مسرحية بيت ، إال أنها لقيت رواجا )32(لمناندر
 . ، فتأثّرت بها المسرحيات األروبية)33(لهنريك إبسن) A Dolls House(دمية
 

5 . األدب األوتُپي)utopian literature( 
أما .  بعيدو هو مكان خيالي و) المكان(بمعني ) outopas(مشتقة من مادة» utopia« لفظة األوتپياإن

و المدينة )34(فكرة األدب األوتپي فهي فكرة منبثقة من نظرية أفالطون المعروفة بالمثل األفالطونية
 ما يقرب هذه الفكرة نجد، كما أننا )The Republic(التي رسمها في كتابه الجمهورية) Utopia(الفاضلة

). 35( قبل الميالد، إلي ملحمة جلجامشو أحيانا إلي ألفي سنة) Politics(لدي أرسطو في كتابه السياسة
مصطلح ابتكره الكاتب اإلنكليزي السير ) utopian literature(إال أنّ األدب األوتپي في معناه الجديد

ليدلّ علي هذا الجنس األدبي، ) Utopia) (1516 (ضلةفي أثره المعروف  المدينةِ الفا) 36(توماس مور
ثم حاول األدباء اآلخرون أن يتبعوا الـخطوات التي بني . الجنس األدبيفالبد لنا أن نسجل له ريادة هذا 

 La Città(مدينةالشمس) 37(عليها أفالطون مجتمعه المثالي، كما ألّف في هذا المجال توماسو كامپانيال

del Sole( ر، وفيها مجتمعا بعيدا عن جميع الرذائل من رياء، و ارتشاء، و ظلم، و طمع، و خداع، وصو  
و هربرت ) Looking Backward(في أثره المعروف النظر إلي الوراء ) 38(، كما فعل بيالمي...غيرها

 يالتي عالج فيها طرق التغلب عل)A Modern Utopia(في المدينة الفاضلة الجديدة ) 39(جورج ولز
سالمية عند إال أننا نجد في األدب الشرقي أن هذه الفكرة تمتزج باآلراء اإل. اآلفات االجتماعية

انظر دورانت، . (في كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة لترسم مدينة خيالية تنتظرها أمم العالم) 40(الفارابي
؛ رضايي، 38 نقد ادبي، يها هـ، شيوه1373؛ ديچز، ديويد،6/648 و2/581،تاريخ تمدن،1378ويليام،

 )  17؛ وهبه،354هـ،1382عربعلي، 
هـ،السياسة المدنية، 1376أبو نصر الفارابي،(»هي الخير علي اإلطالق« السعادة في رأي الفارابيفإن

وجود االنسان أن يبلغ السعادة القصوي، فإنه يحتاج في بلوغها إلي أن يعلم  وإذا كان المقصود به«) 118
 )195ن،.م. (»السعادة و يجعلها غايته و نصب عينيه

 : نة يجب أن تتوافر فيه شروط و هي أن الحاكم الذي يريد أن يحكم في مثل هده المديويري



 . أن يعرف جميع العلوم و المعارف لئال يحتاج إلي التعلم) أ
 . تكون له قدرة علي جودة إدراك ما ينبغي أن يعمل من الجزئيات) ب
 . له قدرة علي جودة إرشاد الناس) ج
 . من جانب العقل الفعالو عندئذ يستعد هذا الحاكم الستقبال األوامر و النواهي التي توحي إليه ) د

و هذا االنسان هو الذي ينبغي أن يقال … أويرشده،…هو الذي ال يحتاج أن يرأسه انسان، «: فيقول
اضلة هم الفضالء و األخيار والسعداء كما أنه يري أن األمة في المدينة الف) 203ن،.م.(»فيه أنه يوحي إليه

 ) ن.م.(» و السعداءاألخياريس هم الناس الفاضلون و الناس الذين يدبرون برئاسة هذا الرئ«:و يقول
 يهمنا في هذا البحث هو أنّ األهداف التي يهدفها األدباء المعاصرون في هذا الجنس األدبي مما

تتعارض باألهداف التي نادي بها األدباء عبر العصور المنصرمة، و إنما حاولوا أن يسهموا في بناء مجتمع 
نوا يدركون أن تحقيق هذه األحالم أمر مستحيل و بعيد المنال، يضيع أحيانا حضاري منشود، و إن كا

هم يكفيهم شرف المحاولة و حرية التخيل، فكانوا ملحين علي  تحت عجلة الزمن قبل أن يتحقّـقّ، إال آن
 أن تتجسد االعتقاد بأنّ القيمة الجمالية التي يرسمونها علي الخريطة االجتماعية ال يمكن أن تتحقق إال

فمن جهة كانوا يتغنّون بهذا الجنس األدبي الذي .  اليوميةهمفي ظاهرة اجتماعية يلمسها الناس في حيات
كان الصورة المثلية التي يحلّون فيها آمالهم و مثلهم العليا إرضاء لعقائدهم و نزعاتهم، و من جهة أخري 

، التجديد في التفكير األدبي الذي يؤدي إلي يستحضرون في أذهان القراء، والسيما الطبقة الوسطي منهم
 االجتماعية و القيم الفكرية و األدبية، و يدعونهم إلي استئصال مجتمع قديم ظالم و بناء لعالقاتتحويل ا

 .   مجتمع آخر يأبي أن يبقي تحت وطأة الظلم
 dystopian(بيثة  يجدر بنا أن نشير هنا إلي جنس آخر من األدب االجتماعي المعروف بالمدينة الخو

literature( ،التي ظهرت عند األدباء المتشائمين، إال أن بداياته األولي ترجع إلي أدب اإلغريق أيضا ،
 The( الشوري يعلي المدينة الفاضلة في مسرحية النساء ف) 41(والسيما عندما هجم آريستوفان

Ecclesiazusae (و مسرحية الطيور)The Birds (ع بين النبالء دون معتقدا أن الثروة يجب أن تتوز
و هذا الجنس األدبي يريد أن يبين ما من التضاد بين التصاوير الفردوسية ) 2/479ويل دورانت،. (العبيد

)Apocalyptic imagery ( و التصاوير الجهنمية)demonic imagery .( كما أن الفارابي وصف هذه
المدينة الفاضلة تضادها المدينة «: المدينة المتضادة للمدينة الفاضلة مدينة جاهلة و فاسقة و ضالة بقوله

و يصف ساكني هذه المدينة الخبيثة الذين يستعبدهم اآلخرن » الجاهلة و المدينة الفاسقة و المدينة الضالة
 )261الفارابي،. (»نبغي أن يجروا مجري البهائمو هؤالء ي«: بكونهم البهائم بقوله

6 . األدب السياسي)political literature(  



 األدب السياسي هو نزعة اجتماعية أخري في األدب و الفنّ نشأت من امتزاج األدب و علم إن
ترتفع لتعزيز عالقة األدب بالسياسة و تفاعلهما، و تنشط دائما عندما ) political science(السياسة 

 إلي الحياة حملأصوات األحرار بالثورة علي الظلم و االستبداد، والسيما في أوساط الطبقة الوسطي، لت
األدبية و مناهج  دراساتها رؤية جديدة تقتضي إسهام األدب في حركةالوعي االجتماعي و النضال 

رة االستعمار و طبقة السياسي ضد القوي المسيطرة من الخارج أو الداخل، و خاصة بعد نشوء ظاه
 .  و الجهل، و الظلم االجتماعير،المستغلين في المجتمعات االنسانية التي أدت إلي ظهور التخلّف، و الفق

 لو ألقينا نظرة، ولو عابرة، علي المجتمعات العالمية عبرالتاريخ لرأينا أنّ التحوالت السياسية ترتبط إننا
فيها، و يقودها الطبقات المثقّفة الواعية، و هذا التفاعل بين األدب و دائما بالتطورات الثقافية و األدبية 

التي ألهمت سائرَ ) مthe French revolution)(1789(السياسة قديم جدا، إال أن الثورة الفرنسية الكبري
 الشعوب الشعوب الثورةَ و التحرّر، تُعد منعطفا في تاريخ هذا التفاعل، فطبعت حياة الشعوب األروبية، ثم 

األخري، بلون من االندفاع نحو التحرّر و االنطالق، و ثورة العلم ضد الجهل، و ثورةِ الحرّية ضد الظلم؛ و 
 جرأة علي مجابهة الفَوضَي، و العبودية و اإلضالل، كما نري هذا الموقف من حرية القلم قيقةهي في الح

 : في شعر الشاعر المعاصر إيليا أبي ماضي حيث يقول
 نصح و الحكمـيك إال الــا فــ   و اهللاِ م    ها القلم ــليهم، أيــنيت عـ جاذاــم
 ا األصفاد و اللجم؟ـقيود و مــما الــف    رّا كموج البحر مندفعا     ـ حقتـلــخُ
 نه الصوت و النغمـحبس مــليس يـف      يحبسوا الطائر المحكي في قفص    إن

 ).330ان، ديو1999أبو ماضي، إيليا،(
في عالم األدب تُعد من مظاهر هذه النزعة األدبية، و ) political novel( إن نشأة الرّواية السياسية و

في روايته المعروفة شارل ) م1811ـJoseph Chénier)(1764ـMarie(من كتّابها ماري جوزف شينييه 
ي الحاكمة و الطبقات االجتماعية، و فظائع التي أبدع فيها بتصوير الصراع االجتماعي بين القُو) 42(التاسع

 ). م1970ـJohn dos passos) (1896(الملكية و ويالتها، و الروائي اآلخر جون دوز بشوز 
 الكتّاب كانوا يصورون ما يعانون من الداء و يصفون له الدواء، بحثّ همم الناس و تشجيعهم، كما إن

 Life of the Martyrs[Vie des(كتابه حياة الشهداء فعل الكاتب الفرنسي، جورج دوهاميل في 

Martyrs ([ الذي يكشف عن شفقته علي ضحايا الحرب، و في كتابه الحضارة)Civilization ( الذي
ب، تاريخ ادبيات جهان، .تراويك، باكنر. ( يهجم علي الحضارة التي تنتهي إلي المجزرة في العالم

2/539   ( 
 



  المقالةملخص
اآلن أن نستخلص مما توسعنا في بيانه خالل البحث، و هو أنّ األدب فنّ انساني جميل  بنا فيجدر

يعبر به االنسان منذ قرون طويلة عن عواطفه و مشاعره، فله من ناحية مكانة رفيعة في النفوس، و قوة 
تجاه الجمالي  وراء االناتأثير في توجيه مشاعر الناس و أهوائهم، و من ناحية أخري، وإن كان يسير أحيا

الخالص إال أنه إحدي الطاقات التي باستطاعتها أن تُستَخدم في سبيل تهذيب األمة و توعية الناس، و 
إيقاظهم من السبات العميق، و تشجيع أفراد األمة علي المطالبة بحقوقهم، و تحريضهم علي خَلْع نير 

ذا المقال أن ندرس األدب و اتجاهه االنساني في  في هاولناو إننا ح. العبودية و تحطيم األغالل و القيود
و نريد اآلن أن نختم . العصور األخيرة لنبين مدي التفاعل في العالقة بين األدب و الظروف االجتماعية

البحث بخاتمة تتضمن النتائج التي توصلنا إليها، و نلخّص أهم القضايا التي اكتشفناها في هذه الدراسة، 
 : وهي

األدب القديم أنه كان يتغنّي بما قام الحكّام الظّلمة من تدبير األمور حسب إرادتهم، و  سمات من
أما األدب الحديث فهو يتغنّي بحب البطولة و تقديس التضحية و . يشجعهم علي أن يستمرّوا في غلوائهم

دية، و يمثّل النزعة  العبوانأعمال البسالة، ليدافع عن الشعوب المظلومة التي تحمل منذ قرون مديدة نير
 . االنسانية األصيلة، و يدعو إلي االستقالل و المطالبة بالحرية و مكافحة االستبداد

 األدب القديم كان يصور سيئات حكّام الجور حسنات، و حماقاتهم معجزات، و  أما األدب الجديد إن
مائهم، و ما يكابدون من جهد، فيذيع سيئاتهم و مظالمهم، و يحملهم وزر قتْل الفقراء، و امتصاص د

 .  وجوع، و عري
 األدب القديم كان يمدح الطغاة العتاة بوصف أفعالهم الوضيعة و طبائعهم السيئة و هممهم السافلة و إن

جبروتهم الخداعة، أما األدب الجديد فهو دائم االتصال بالقيم البشرية و يبين للشعوب سوء حالها و 
تي تئنّها تحت وطأةالطغيان و الضيم و تتوجع، كما يبدي لهم طرق عالجها، و مواضع بؤسها و أدوائها ال

 .يعرّفهم سبل مطالبة حقوقهم من األقوياء القساة
 بعد هذه الدراسة المقارنة ففي العصر الذي اختار األعداء الغزو الثقافي سالحا ضد مجتمعنا أما

ءة للدفاع عنه أمام هذا الغزو الثقافي، الذي فالبد لنا من استخدام األدب بوصفه أداة بنا اإلسالمي
 فهو غالبة،اليستخدمه إال طرف قوي لطرف ضعيف، و طرف غالب قاهر، لمغلوب مقهور مبهور بقوة 

يأخذ منه و اليعطيه، إال ما اليحتاج إليه، بل ما الينفعه، و في  كثير من األحيان يأخذ منه النافع و يعطيه 
 : نقدم اقتراحات تتضمن نتيجة كالمناالضار، فينبغي لنا اآلن آن 

 :االقتراحات



 اآلن بعد ما بيننا ما لألدب من األثر في الحياة االجتماعية و السياسية، األمور التالية إلنقاذ فإننانقترح
 :األدب من ناحية و االستمداد به من ناحية أخري في هذا العصر الذي تجند األعداء لتدمير شعبنا المسلم

 كان منذ القديم لسان الشعب و سالح األمة، كما رأينا في هذا المقال، فبإمكاننا أن ـ إن األدب1
نستخدمه اليوم لنشر ثقافتنا التليدة و سجايانا الكريمة و فضائلنا العظيمة، كما استمد به أجدادنا منذ القديم 

حافظ و جالل الدين  و عرفان اليهم عرفوا في العالم بملحمة الفردوس ليسموا بالشعب اإليرني، فĤن
الذي اعترف به العالم و غيرهم من أدبائنا  و ما في آثار السعدي الشيرازي من األدب التعليمي الرومي
 .    الكبار
مما ال يخفي علي أحد هو أن األدب كغيره من الفنون الجميلة له رسالة اجتماعية و انسانية، ـ 2 

عمار و ضد استغالل أمتنا و احتقارها، مطالبة الخير و تدعونا إلي الكفاح و النضال ضد الحرب و االست
 اإلسالمية و قبلها في حركة ةالمساواة و العدالة االجتماعية مدي الدهر كما رأيينا رسالته في انتصار الثور

 . فعلينا أن المحافظة علي هذه الرسالة في عصرنا الحاضر» المشروطة«
ع من األدب الملتزم فيجدر به أن يبتعد عن الضعف الذي ـ فإنا لو خلقنا في الوسط الفني هذا النو3

تغلّب عليه حتي يتحول إلي وسيلة هادفة لنقد المجتمع و توعية الناس علي ما يطرأ علي مجتمعنا من 
 االجتماعي و صالحمشكالت التخلف و الفقر و الجهل و الظلم من ناحية و توجيه شباب أمتنا نحو اإل

 .خريالوعي السياسي من ناحية أ
ـ و أخيرا يجدر بنا أن نعرف أن عبقرية كل أمة تتجلي في لغتها و أدبها فإن االلغة أساس فكر 4

االنسان و األدب ساحة تنعكس فيها تلك العبقرية، فمن الواجب علينا أن نخلّد تراثنا بوضع األدب في 
 الينقطع ذاك الحبل ي، حتإطاره االجتماعي و إسهامه في التعبير عن طموح األمة و التبشير بمستقبلها

 .الذي يربط األدب بالمجتمع
 

  پيشنهادها
هاي هنري به عنوان يك ابزار كار آمد براي گسترش  ما بايد از ادبيات در كنار ديگر رشته. 1

هاي ملي مارا با   ند ارزشتوانست گونه كه پيشينيان ما  فرهنگ و هنر ايران بهره بگيريم، همان
 ثار مارا با غزل حافظ و مثنوي مولوي و فرهنگ بشر دوستانه مارا با آحماسه فردوسي، و عرفان

 .به جهانيان بشناسانند... منظوم و منثورسعدي و
بر كسي پوشيده نيست كه ادبيات داراي يك رسالت اجتماعي و انساني است، كه بر اساس . 2

اند، در مقابل استعمار و  فتهتواند ملت مارا كه امروز دشمنان آن را با سالح فرهنگي نشانه گر آن مي



بهره كشي قدرت هابه مبارزه فراخواند، كه نمونه بارز آن را در جنبش مشروطه و انقالب 
 .اندر كاران امور فرهنگي پنهان بماند  لذا نبايد اين رسالت از نظر دستايم،  ديده المياس

 در بيداري ملت بهره بگيريم توانيم از يك سو از آن بنابراين، ما با خلق يك ادبيات متعهد مي. 3
 .از سويي ديگر جوانان كشور را با اين هنر زيبا ارشاد كنيم

و سر انجام بايد بدانيم كه نبوغ هر ملتي در ميدان ادبيات و به كمك زبان آن ملت پديدار . 4
بنابراين، بايد تالش كنيم تا ضمن حفظ ميراث خود از آن در به تصوير كشيدن آينده . گردد مي
 . كاريم  استفاده كنيم و درخت اميد را در دل جوانان خويش به رآناي

 
 
 ها نوشت پي

 ). The Republic(» الجمهورية«فيلسوف يوناني، تلميذ سقراط، أشهر كتبه .) م.ق347-؟plato) (428(أفالطون . 1
، )م.ق356-323) (Alexander(مربي اإلسكندر الكبير .) م.ق384-322) (Aristotal(أرسطو أو أرسطاطاليس . 2

فيلسوف، و ناقد يوناني، يعد واحدا من أعظم الفالسفة في جميع العصور، له كتاب في النقد األدبي معروف بـفن 
 ). poetics(الشعر

، و فيما )poetics(هي في األصل مفهوم يوناني، و أساس نظرية أرسطو في كتابه فن الشعر ): mimesis(المحاكاة . 3
فن محاكاة  للطبيعة، فإن الرسم يحاكي األشياء التي يصورها باأللوان و الرسوم، و الموسيقي تحاكي يري أرسطو أن ال

 األشياء بالكالم، و يستعين أحيانا بوسائل الفنون األخري من تحاكيباألصوات إيقاعا و انسجاما، و الفنون القولية 
؛ التونجي، محمد، 48، النقد األدبي الحديث، 2001هالل، انظرغنيمي). (meter(و وزن) tone(و لحن) rhythm(إيقاع

 رضايي 339، معجم المصطلحات العربية 1984، وهبه، مجدي،2/767،المعجم المفصل في األدب،1999
 )     208هـ، واژگان توصيفي ادبيات، 1382،عربعلي

 مشاهدة المأساة، و تنقية نفوس هو أن يشعر المشاهد بالراحة و التخلص من التوتر و القلق بعد) catharsis(التطهير. 4
المعالجة المثلية (النظارة بوساطة فزعهم مما يحدث للبطل، و شفقتهم عليه، كما يعتقد اليوم علماء النفس بـ

homeopathy.( 
 . شاعر و كاتب، و رجل بالط انكليزي) مSir Philip Sidney) (1554-1586(السير فيليب سيدني . 5
 ).An Apologie for Poetrie(أو ) The Defense of Poesie(ت عنوانين مختلفين لهذه الرسالة طبعتان تح. 6
شاعر انكليزي، يعتبر كبير شعراء الحركة الرومانتيكية ) مWilliam Wordsworth) (1770-1850(ويليم ووردزورث. 7

)Romantic Movement (اإلنكليزية. 
8) .Lyrical Ballads) (1800م ( 
شاعر رومانتيكي إنكليزي يعتبر من ) مSamuel Taylor Coleridge) (1772-1834(ريدجصموئيل تايلور كول. 9

 .أعظم المنظِّرين األدبيين في عصره
10) .Literary Biographia (في سيرة األدباء. 



طبيب أمراض عصبية نمساوي، و مؤسس المدرسة التحليلية ) مSigmund Freud) (1856-1939(سيغموند فرويد . 11
)psychoanalysis (في علم النفس . 

في األدبين الفارسيthe Thousand and One Nights ( (و يمكن لنا أن نعتبر الكثير من قصص ألف ليلة و ليلة . 12
 .والعربي من هذا القبيل

و هو مصطلح أدبي و فنّي يعتبر األدب و الفن وسيلة لخدمة فكرة معينة عن اإلنسان، يدع) Commitment(االلتزام. 13
. إلي وجوب إحساس األدباء و الفنانين بالمسؤولية أمام مجتمعهم، و وطنهم، و هم يرفضون جعل األدب و الفن تسلية

 .   58؛ وهبه،1/123؛ التونجي،346هـ، نقد أدبي، 1378شميسا، سيروس،
العتبارات الجمالية تفضُل إلي أن ا مذهب فني ظهر بأوربا في القرن التاسع عشر يرمي) art for art's sake(الفن للفن. 14

فقد كان الشاعر و . االعتبارات األخالقيه، و ال ينظر إلي الجمال إال بمنظار اإلحساس، منزها عن أي غاية أخري
، من أركان المدرسة )مThe′ophile Gautier)(1811-1872(الروائي الفرنسي تيوفيل غوتييه

-Charles-Pierre Baudelaire)(1821(ير شارل بودلير ، و الشاعر الفرنسي الشه)Parnassianism(البرناسية
. من مدافعي هذا المكتب) مThéodore de Banville)(1823-1891(و الشاعر الفرنسي تيودور دو بانويل ) 1867

؛ 2/692؛ التونجي، 330هـ، فرهنگ اصطالحات ادبي 1375؛ داد، سيماد،294 الحديث، يهالل، النقد األدب غنيمي(
 .280وهبه،

، و يدل علي عبادة الذّات باإلضافة إلي )first person(»أنا«مصطلح ادبي منسوب إلي ضمير ) egotism(األنَوِية. 15
  )68؛ وهبه،1/140التونجي،. (التطرّف في التمتّع بالمالذّ الحسية

تمعه أو قومه أو وطنه، و نظرية ترجع في األدب إلي العالقة العضوية بين األديب و مج)nationalism(النظرية القومية. 16
 . 500نبيل راغب،. للعمل األدبي أكثر من اهتمامها بشكله الفني هي تهتم بالمضمون القومي

نزعة أدبية تنظر إلي األدب في العالم نظرة واحدة ال تحده حدود سياسية أو ) cosmopolitanism(المواطنة العالمية. 17
 . ر اإلنسانية أسرة واحدة وطنها العالمقومية، و ال لغة و ال جنس، كما أنها تعتب

هو اتجاه فكري  يري أن الفرد أعلي ما في الكون قيمة، فإن المصالح الفردية يجب أن ال ) individualism(الفردانية. 18
م و المفكرون الذين أيدوا هذه النزعة ه. تُخضَع لسيطرة الحكومة أو المجتمع، فمن ثم يدعو إلي سعادة اإلنسان الفرد
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ايران و   سالمياساله جمهوري  انداز بيست  علوم انساني در چشمنقش

 راهكارهاي عملياتي ساختن آن
 

 ∗ئي  سيدمرتضي هزاوهدكتر
 دهيچك

انداز بيست ساله كه پس از انقالب براي اولين بار در تاريخ ايران تدوين شده است،   چشمسند
رت ديگر اين سند، به آينده، نه به عنوان جايي به عبا. شود اي است كه ساخته مي بيانگر افق آينده

بر . كند  مينگاهآورند،  رود، بلكه به عنوان آنجا كه ايرانيان آن را به وجود مي كه ايران به آنجا مي
اين نگرش به آينده . اند شوند، يافتني نيستند، بلكه ساختني اين اساس، راههايي كه به آينده ختم مي

و صد البته . ريزي شده است انداز بر پايه تفكر راهبردي پايه شمتوسعه و پيشرفت در سند چ
 استراتژيك، خلق تفكرمقصود از . ريزي راهبردي نيز عملياتي گردد بايست بر پايه برنامه مي

اي بالقوه را ترسيم كند كه به طور  انداز آينده تواند چشم هاي ابتكاري و نو است كه مي  راهبردي
هاي   ريزي راهبردي، عملياتي كردن راهبردي اوت است و مقصود از برنامهقابل توجهي با حال متف

انداز بيست  خلق شده و حمايت از فرآيند تفكر راهبردي است و بدين گونه است كه سند چشم
نگري شكل گرفته و به تعبير  بيني، كه براساس آينده ايران، نه براساس پيش ساله جمهوري اسالمي

 بلندپروازانه  سطر سطر آن با محاسبه و كارشناسي تدوين شده و اصالً «زيباي مقام معظم رهبري
 بلند مدت خود به يكي انداز توضيح اينكه، كشورهاي مختلف جهان در تهيه و تنظيم چشم» .نيست

 :اند از از دو رويكرد كلي توجه دارند كه عبارت
بتدا وضعيت موجود به دقت انداز براساس آن، ا كه براي تنظيم سند چشم: بيني رويكرد پيش. 1

 . گردد هاي موجود، تصويري از آينده ترسيم مي ها و فرصت بررسي شده و براساس امكانات، قابليت
كه براساس آن، ابتدا تصويري از وضع مطلوب و آرماني در نظر گرفته : نگري رويكرد آينده. 2 
 . شود د ميهاي الزم براي رسيدن به آن ايجا ها و قابليت شود و توانايي مي

                                                 
  عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي سينا . ∗



ها و  انداز بر پايه رويكرد دوم، قابليت شود، افق آينده ترسيم شده در چشم  مالحظه ميكه آنچنان
نفسه به عنوان وضع مطلوب  دهند، بلكه آينده في هاي موجود آينده را شكل نمي امكانات و فرصت
ق آن به شكل حداكثر ها بايد براي تحق ها و امكانات و فرصت شود و همه قابليت در نظر گرفته مي

تصوير : انداز عبارت است از توان گفت چشم با اين مقدمه مي. گرايانه تجهيز و به كار گرفته شوند
مطلوب و آرمان قابل دستيابي جامعه در يك افق زماني معين بلندمدت كه متناسب با مباني ارزشي 

 . گردد هاي نظام و مردم تعيين مي و آرمان
افكنيم تا به وضعيت و جايگاه  انداز بيست ساله نگاهي مي به متن سند چشم اين مقدمه كوتاه، با

هاي جامعه ايراني در  انداز به هنگام بيان ويژگي در متن سند چشم. ايران در آن توجه كنيم علمي 
 اره اش1404كشور در افق  انداز ضمن دو فراز از هر هشت فراز سند به وضعيت علمي افق چشم
 :شده است

متكي بر سهم برتر منابع انساني و ,  از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناورياربرخورد«
 »سرمايه اجتماعي در توليد ملي

 فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي   يافتن به جايگاه اول اقتصادي، علمي،دست«
افزاري توليد  ش نرمبا تأكيد بر جه) شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاور ميانه و كشورهاي همسايه(

 )1(»...علم
انداز برنامه چهارم نيز براي  و فناوري ايران در سند چشم  اهميت واالي جايگاه علميبراساس

 :كند هاي كلي برنامه به شرح زير توجه مي دستيابي به آن مواردي به در بخش سياست
 در توليدات هاي كشور در جهت افزايش سهم كشور  و بسيج امكانات و ظرفيتسازماندهي«
 »جهان علمي

 ي جمهور،يانداز بيست ساله، تفكر راهبردي، آينده پژوه علوم انساني، چشم: يدي كلواژگان
 .ياسالم



 مقدمه
انداز بيست ساله كه پس از انقالب براي اولين بار در تاريخ ايران تدوين شده است،   چشمسند

يگر اين سند، به آينده، نه به عنوان جايي به عبارت د. شود اي است كه ساخته مي بيانگر افق آينده
بر . كند  مينگاه, آورند رود، بلكه به عنوان آنجا كه ايرانيان آن را به وجود مي كه ايران به آنجا مي

اين نگرش به . اند شوند، يافتني نيستند بلكه ساختني اين اساس، راههايي را كه به آينده ختم مي
و صد البته . ريزي شده است انداز بر پايه تفكر راهبردي پايه آينده توسعه و پيشرفت در سند چشم

 تفكر راهبردي، خلق زمقصود ا. ريزي راهبردي نيز عملياتي گردد بايست بر پايه برنامه مي
اي بالقوه را ترسيم كند كه به طور قابل  انداز آينده تواند چشم راهبردهاي ابتكاري و نو است كه مي

ريزي راهبردي، عملياتي كردن راهبردهاي خلق   و مقصود از برنامهتوجهي با حال متفاوت است
انداز بيست ساله   چشمدشده و حمايت از فرآيند تفكر راهبردي است و بدين گونه است كه سن

نگري شكل گرفته و به تعبير زيباي  بيني، كه براساس آينده ايران نه براساس پيش جمهوري اسالمي
» . بلندپروازانه نيست ن با محاسبه و كارشناسي تدوين شده و اصالًسطر سطر آ«مقام معظم رهبري 

 مدت خود به يكي از دو بلندانداز  توضيح اينكه، كشورهاي مختلف جهان در تهيه و تنظيم چشم
 :اند از رويكرد كلي توجه دارند كه عبارت

موجود به دقت انداز براساس آن، ابتدا وضعيت  كه براي تنظيم سند چشم: بيني رويكرد پيش. 1
 . گردد هاي موجود، تصويري از آينده ترسيم مي ها و فرصت بررسي شده و براساس امكانات، قابليت

كه براساس آن، ابتدا تصويري از وضع مطلوب و آرماني در نظر گرفته : نگري رويكرد آينده. 2
 . شود هاي الزم براي رسيدن به آن ايجاد مي ها و قابليت شود و توانايي مي
ها و  انداز بر پايه رويكرد دوم، قابليت شود، افق آينده ترسيم شده در چشم  مالحظه ميكه نچنانآ

نفسه به عنوان وضع مطلوب  دهند، بلكه آينده في هاي موجود آينده را شكل نمي امكانات و فرصت
حداكثر ها بايد براي تحقق آن به شكل  ها و امكانات و فرصت شود و همه قابليت در نظر گرفته مي

تصوير : انداز عبارت است از توان گفت چشم با اين مقدمه مي. گرايانه تجهيز و به كار گرفته شوند
مطلوب و آرمان قابل دستيابي جامعه در يك افق زماني معين بلندمدت كه متناسب با مباني ارزشي 

 بيست ساله انداز مشبا اين مقدمه كوتاه، به متن سند چ. گردد هاي نظام و مردم تعيين مي و آرمان
انداز به  در متن سند چشم. ايران در آن توجه كنيم افكنيم تا به وضعيت و جايگاه علمي  نگاهي مي

انداز ضمن دو فراز از هر هشت فراز سند به  هاي جامعه ايراني در افق چشم هنگام بيان ويژگي
 : اشاره شده است1404كشور در افق  وضعيت علمي

شرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و  از دانش پيبرخوردار«
 »سرمايه اجتماعي در توليد ملي



 فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي   يافتن به جايگاه اول اقتصادي، علمي،دست«
توليد افزاري  با تأكيد بر جهش نرم) شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاور ميانه و كشورهاي همسايه(

 )1(»...علم
انداز برنامه چهارم نيز براي  و فناوري ايران در سند چشم  اهميت واالي جايگاه علميبراساس

 :دهد هاي كلي برنامه به شرح زير مورد توجه قرار مي دستيابي به آن مواردي را در بخش سياست
 توليدات هاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در  و بسيج امكانات و ظرفيتسازماندهي«
 .»جهان علمي
 »افزاري و ترويج پژوهش  نهضت نرمتقويت«
هاي زيستي، اطالعات و  هاي نو شامل ريزفناوري و فناوري ويژه فناوري  فناوري، بهكسب«

 »اي ارتباطات زيست ـ محيطي، هوا فضا و هسته
 و اي، آموزش عالي  نظام آموزشي كشور شامل آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفهاصالح«

 )2(»انداز كارآمد كردن آن براي تأمين منابع انساني مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم
انداز و برنامه چهارم توسعه   نگاهي حتي نه چندان عميق به موارد نقل شده، از متن سند چشمبا

ترين اركان سند   حداقل يكي از محوري ترين، يابيم كه اگر نگوييم محوري كشور به وضوح درمي
و . ست تشكيل داده ا1404انداز و برنامه چهارم را مقوله جايگاه علم و فناوري در افق آينده  چشم

محور ترسيم  علم بنياد و دانش به سخن ديگر، اگر بگوييم افق آينده كشور و توسعه ايران اسالمي
 . ايم شده است، سخن به گزاف نگفته

انداز و برنامه چهارم توسعه، به علم و  چشم  در اين افق و موارد نقل شده در متن سند هرچند
گمان در سلسله و زنجيره  دانش به عنوان پايه توسعه كشور به صورت مطلق توجه شده است بي

چه آنكه، توسعه اصوالً و . ترين جايگاه است هاي روز جايگاه علوم انساني، رفيع علوم و دانش
ي است و از اين رهگذر شايسته است مديران و  موضوعي انساني و مرتبط با حوزه علوم انسانوماًلز

ويژه توسعه آموزش عالي در كشور نسبت ميان توسعه و  ساالران امر توسعه به گذاران و فن سياست
 توجه دازان درستي دريابند و به نقش و تأثير اين علوم، در تحقق اهداف سند چشم علوم انساني را به

ويژه در  هاي آتي خود به ر يكي از اهداف اصلي سياستنمايند و توسعه علوم انساني را در كشو
تقويت علوم انساني در حقيقت، تقويت فرهنگ ناب . وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار دهند

 اصلي دافها و اه باورها و هويتي كه از خواسته. ايران اسالمي، تقويت باورها و هويت ملي است
وقتي باورهاي ايراني تقويت شود، به . معظم رهبري استو مقام ) ره(امام راحل  انقالب اسالمي

هاي پس از  طور كه در طول سال همان. دنبال آن علم و فناوري، توسعه و پيشرفت خواهد آمد
 ،هاي نظامي، سياسي، دفاعي انقالب اسالمي، براساس همين باورها، تحوالت بزرگي در عرصه



, حتي اگر فناوري هم داشته باشيم,  از باورها تهي شويموقتي.  و فناورانه در ايران اتفاق افتاد علمي
 . ها بايد با علوم انساني باشد ريزي بنابراين اولويت برنامه. سودي براي جامعه نخواهد داشت

انداز بيست ساله  رسد براي آنكه نقش واالي علوم انساني در تحقق اهداف سند چشم  نظر ميبه
باره به طور جدي از  ، بايد راهكارهاي عملياتي زير در اينجمهوري اسالمي، عيني و اثربخش گردد

 :سوي همگان دنبال شود
 

 كشور با محوريت علوم انساني يا نقشه جامع علمي تدوين سند توسعه علمي. 1
گمان جز  ساله بي انداز بيست و فناوري موجود در سند چشم هاي علمي  به اهداف و آرمانرسيدن

بر همين اساس بود . پذير نيست  آن امكان ريزي شده  و پيمودن برنامهاز طريق داشتن يك نقشه راه
 نگ،هاي كلي عرصه علم و فره هاي اخير، عالوه بر تعيين سياست كه مقام معظم رهبري كه در سال

... «: اند، در سخناني چنين فرمودند نيز به درستي ورود نموده در امر مديريت راهبردي و كالن علمي
در جهت ... ها تبديل شود محوري به گفتمان مسلط جامعه در همه بخش  و علمگرايي بايد علم

 قشهكشور ن  ساله كشور، براي رسيدن به رتبه اول علمي انداز بيست رسيدن به هدف سند چشم
بندي و با راهبردي  ترين نياز كشور است كه بايد با ترسيم آن و براساس زمان مهم جامع علمي

 )3.(دست يابيم نش روز و جهش علميمشخص به سطوح باالي دا
 سخنان در واقع تعريف جديدي از مأموريتي مهم براي تمام مراكز آموزشي و تحقيقاتي اين

هاي موجود اين نقشه جامع  كشور است تا با همكاري و هماهنگي و بازنگري در مأموريت
كشور درجهت  ر علميچه آنكه بدون داشتن نقشه جامع، بناي ساختا. كشور را تدوين نمايند علمي

اين موضوع در قالب سند توسعه پژوهش و تحقيقات در برنامه چهارم .  كرداهداهداف حركت نخو
توسعه نيز به عنوان تكليف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تعيين شده است كه مورد تأكيد 

ه اين مأموريت را ل گفتني است اولين بار معظم. مجدد و مصرح رهبر فرزانه انقالب قرار گرفته است
اينك در دستور كار مركز  البته اين موضوع هم.  فرهنگي خواستار شده بودندنقالباز شوراي عالي ا

» درخت علم«كشور قرار دارد تا در نهايت سند مذكور تدوين و به صورت  تحقيقات سياست علمي
مقرر اين كار و اميد است در موعد ) 4(به معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم عرضه شود

 .صورت پذيرد
ضمن آنكه   است كه در اين سند و نقشه جامع علمي باره حائز اهميت است، آن  در اينآنچه
و تحقيقاتي كشور  هاي علمي هاي كوتاه مدت و درازمدت بخش ها و نيازها و برنامه اولويت

 چه آنكه دانش .بايست محوريت در آن با توسعه علوم انساني در كشور باشد شود، مي مشخص مي
علوم انساني با شناخت و حل مسائل . كند بديلي را ايفا مي  امروز بشري نقش بيامعهانساني در ج



مديريت دانش و تقويت و بازتوليد هويت جمعي، به انسان، جايگاه او در جامعه و جهان , اجتماعي
ه و سرلوحه نقشه جامع رسد ديباچ براين اساس، به نظر مي. پردازد هاي او مي و عاليق و دلبستگي

 بايد نقشه جامع علوم انساني باشد تا به كل نقشه جامع علمي، جهت، محتوا و اثر كشور علمي
 . عمل نمايد بخشد و چونان قلب اين نقشه علمي

ويژه بر پايه علوم انساني محورهاي زير قابل توجه و  كشور به  زمينه تدوين سند توسعه علميدر
 :تأمل بيشترند

 ويژه فرهنگي ـ اجتماعي به هاي علمي ش و تعميق پژوهشگستر. 1
 اصالح رابطه آموزش و پژوهش در آموزش و پرورش و مراكز آموزش عالي. 2
 هاي مختلف علمي ها و رشته انديشمند در حوزه تأسيس مراكز تربيت. 3
 محور گرا و بومي بسط و گسترش مراكز آموزشي و پژوهشي مأموريت. 4
 و دانشجويي اصالح نظام پراكنش مراكز علمي. 5
 هاي پژوهشي طراحي الگوي كاربست يافته. 6
 ترجمه كتب كالسيك و مرجع . 7
از طريق (انديشمندان حوزه علوم انساني  حمايت و بزرگداشت محققان، پيشكسوتان و. 8

هاي رازي و  ر جشنواراي در علوم انساني به عنوان مثال جشنواره فارابي در كنا برگزاري جشنواره
 ).در كشور خوارزمي

 
 تحول شالوده شكنانه در عرصه توليد و آموزش علوم انساني. 2

انگيز از رهگذر  انگيزي دارد و اين داستان غم  علوم انساني در ايران داستان غمسرگذشت
معنا كه به اين . گرايي تجربي در علوم طبيعي به اين علوم سرايت كرده است پوزيتيويسم و اثبات

 نيگرايي در علوم انسا زدايي از عرصه علوم انساني، الگوي رايج علم زدايي و متافيزيك ايدئولوژي
گرايي بر سر علوم انساني سايه افكنده و به  گرايي و ايدئولوژي سايه سنگين تقابل ميان علم. شد

يدئولوژيك و در نقطه مقابل حرف ا تدريج نظريه و سخن درست در علوم انساني به حرف علمي
 گويندب و برخي از دانشمندان حوزه علوم انساني نيز پذيرفتند كه سخن علمي. متافيزيكي تبديل شد

نه ايدئولوژيك و اين در حالي است كه مدعيان اين تقابل و دوگانگي در غرب خود در قالب 
نمايند كه در   ميترين سخنان را به عالم و آدم تحميل در علوم انساني ايدئولوژيك هاي علمي گزاره

 نسانيخواهد علوم ا علوم انساني در ايران اگر مي. اين مختصر، امكان ورود به آن بحث نيست
البته مراد از اين امر ترك . بايست ايدئولوژيك باشد كارآمد، خالق و اثربخش باشد، قطعاً مي

هاي علوم انساني  رهگزا تحقيق و توليد علم نيست و نيز منظور اين نيست كه تمامي هاي علمي روش



 است   آنرادهاي صريح ايدئولوژيك و به طور خاص و حياتي باشد، بلكه م ضرورتاً مبتني بر آموزه
كه دانشمندان علوم انساني همچون علوم طبيعي، تالش نكنند از فرضيات صرف آغاز و به تأييدات 

هاي خود به  بات فرضيهها ختم نمايند، بلكه در تنظيم، عرضه و رد و اث فرضيه) و نه اثبات(
 ترسيم شده افهاي ايران به عنوان كشوري مسلمان، با پيشينه تاريخي و تمدني ويژه، اهد بايسته

به شدت گرايش نشان داده و  هاي ديني و اسالمي براي آينده آن و باورها و اعتقادات و ارزش
 عرضه كنند و از هاي عالمانه خود را در اين فضا براي حل مسائل و مشكالت كشور حل راه

 هنهراسند و اين ساختارشكني را در عرصه علوم انساني وظيف» حرف ايدئولوژيك زدن«برچسب 
شود كه اگر محقق و  متأسفانه در عرضه مقاالت و تحقيقات علوم انساني مشاهده مي. خود بدانند

 غربي استناد انديشمندان و نويسندگان و پژوهشگران پژوهشگري مطالب، كتاب و رساله خود را به
 كري،شود و هرگاه نتايج تحقيق، برآيند كار ف بدان نگريسته مي كرده باشد، به عنوان سخن علمي

و ديني باشد، بدون توجه  ويژه منابع اسالمي عالمانه و مستدل خود او يا با ارجاع متون داخلي و به
تلقي  اهميت علمينمايد و حائز  و ايدئولوژيك دريافت مي به محتوا، برچسب سخن غيرعلمي

 .شود نمي
بايست علوم انساني با نگرشي منطبق بر توليد علم بر   در اين تحول شالوده شكنانه ميبنابراين،

پايه اخالق و معنويت توليد، آموزش و ترويج شوند و نه براساس نگرش منطبق بر نگرش جهاني 
 را ميما بايد توسعه عل. ر اينهاتوليد علم براي علم، قدرت، ثروت، اهداف سياسي و اقتصادي و نظاي

گذاري  هاي اساسي خود هدايت و با در پيش گرفتن ديدگاه سياست در جهت دستيابي به ارزش
بايد برنامه مشخصي براي خود داشته باشيم و . هاي ملي خودمان را دنبال كنيم ارزشي، برنامه

 ها هاي ملي با شاخص بي برنامههدفمان دستيابي به علم غربي نباشد، بايد ضمن استفاده از علم غر
 استفاده  بشر در غرب و غير آن هاي ملي داشته باشيم و با عقل خود از دستاوردهاي علمي و اولويت

 ).1كاربست انتقادي (كنيم 
 

 سازي علوم انساني در ايران در گستره داخل و جهان اسالم نمايه. 3
براساس آمار عرضه شده از سوي كشور در منطقه و جهان اسالم   توجه به وضعيت علميبا

رتبه اول توليد علم را به خود اختصاص داده و  المللي، ايران در ميان كشورهاي اسالمي نهادهاي بين
 ابلاين جايگاه ق) 5.(بندي دانشگاههاي جهان اسالم به ايران واگذار شده است اخيراً نيز كار رتبه

ويژه در عرصه علوم انساني در  ين زمينه اگر بهبخشي است و در ا توجه مستلزم حفظ، ارتقاء و عمق
اندازي سايت ويژه علوم انساني شويم، گام بلندي در جهت تحقق هدف  جهان اسالم موفق به راه

                                                 
١. Critical usage. 



 قفقاز، بي،در منطقه آسياي جنوب غر انداز مبتني بر احراز جايگاه اول علمي مورد نظر در سند چشم
سازي در علوم انساني از سوي  اين نمايه. ايم يه برداشتهآسياي ميانه، خاور ميانه و كشورهاي همسا

داري مسلمين در علوم انساني محسوب  به پيشتازي و ميدان ديگر، راه بازگشت مجدد امت اسالمي
طبيعي است در صورتي كه . ساز خواهد بود و عمالً در راه تحقق هدف دانشگاه تمدن. شود مي

 اسالم در حوزه علوم انساني در يك نمايه خاص به شخصيت و آثار دانشمندان ايراني و جهان
هاي غربي علم و فناوري كمرنگ و  هاي آنان در البالي نمايه جهان معرفي شوند و انبوه تالش

 . خواهد بودتر ستر و در دستر ايرانيان سهل گمنام نماند، دستيابي به سابقه تاريخي و تمدني و علمي
هاي دانشمندان ايران و جهان اسالم به كسب  يري پژوهشآزمايي و اعتبارپذ  اين جهت علميدر

و . غرب در جهان كمك خواهد كرد هويت مستقل و اعتماد به نفس آنان در شكستن انحصار علمي
كند، هيچ  العبوري را در كشور ايجاد مي واگذاري اين امر به خارجيان ضمن آنكه موانع صعب

 كشور در عرصه علوم انساني مفتخر به داشتن هاي دانشگاه.  آنان نخواهد داشتحالسودي به 
تشره علوم نگذاري و اعتبارسنجي مقاالت و كتب م براي ارزش دانشمندان و اساتيد مبرز علمي

 براساس عملكرد و سابقه، ISI است كه  واقعيت آن. در ايران و جهان هستند انساني و اسالمي
هاي ورودي و خروجي به مؤسسه  ه نامهانديكاتور بايگاني است ك اي شبيه به يك دفتر مؤسسه

اي و  كننده و مخاطب، يك يا دو سطر از محتوا، مطابق با برداشت سليقه برحسب تاريخ، نام مراجعه
گيرند، چرا اين مؤسسه بايد در چشم و دل  اي مي درك دفترنويس از نامه، در آن وارد شده و شماره

و  اهي پيدا نمايد كه كليد گشايش معضالت علمي ويژه ايرانيان مسلمان چنان جايگهها ب ما شرقي
. خورد شود و سرنوشت توليد علم، مقام عالم و شأن علوم به آن پيوند مي پژوهش كشور تلقي مي

اي در حوزه علوم پايه را قابل  چنين مؤسسه اي را در پذيرش مرجعيت علمي اگر توجيهات عده
علوم . تواند محل مناقشه جدي و اختالف باشد  اين توجيهات در علوم انساني مي،مناقشه ندانيم

توليد علم در علوم . هاي يك ملت دارد ها و آرمان انساني پيوند نزديكي با فرهنگ، باورها و ارزش
انساني اگر در نسبت با فرهنگ و اعتقادات جامعه نباشد، كارآيي الزم را براي ايجاد دگرگوني از 

هاي تخصصي علوم   نخواهيم از دستاوردهاي گرايشاين بدان معنا نيست كه.  دادخواهددست 
هاي علوم انساني ـ اگر بتوان براي »استاندارد«اما ارجاع مرجعيت تعيين . انساني در دنيا استفاده كنيم

 طههاي يك ملت، راب ها و آرمان مشخص كرد ـ به خارج از فرهنگ، باورها، ارزش» استانداردي«آن 
ريزي و  سازي، برنامه مراكز توليد علم را با بسترهاي سياستشناخت و عمل را مخدوش و پيوند 

رسد وقت آن رسيده است كه به ضعف پيوستگي ساليان متمادي  به نظر مي. اجرا منقطع خواهد كرد
 در ويژه هميان مراكز توليد علم با حوزه اجرا پايان دهيم و به دانشوران خود در حوزه توليد علم، ب



متون و مقاالت را در  تشخيص صالحيت علمي هاي علمي م و مرجعيتعلوم انساني اعتماد كني
 .داخل تقويت نمائيم

 
 در حوزه علوم انساني و اجتماعي هاي علمي توجه بايسته به قطب. 4

 عبارتست است از ساختاري كه در آن پژوهش و توسعه فناوري مبتني بر 2 علمي قطب
و يا ) هاي آموزشي مشتمل بر فعاليت(گيري  ازهاند استانداردهاي جهاني برحسب توليد دانش قابل

المللي معيار  در سطح بين بنابراين، تعريف، خروجي قطب علمي) 6.(گيرد نوآوري فني شكل مي
رسد به پنج الگوي   ميالدي مي1980ها كه سابقه آنها در دنيا به دهه  اين قطب. ت اس شناسايي آن

 :اند كه عبارتند از محوري قابل تقسيم
كه به طور مشخص در ايالت متحده امريكا شكل گرفته و ادامه : گوي ليبرال ـ ايالتيال. 1
 در ايالت تنسي» هاي پايه سازي مهارت تحقيق و سياست« يابد، مثل قطب علمي  مي

گراي آسيايي و با توجه به نقش فعال دولت ملي در  كه در جوامع توسعه: الگوي آسيايي. 2
 در كره جنوبي» علوم و مهندسي« طب علمياند، مثل ق توسعه شكل گرفته

گونه  اين. ها و بنگاههاست  در شركت هاي علمي كه ويژگي آن تأسيس قطب: الگوي بنگاه. 3
ها با هدف كيفيت بخشيدن به توليدات و  هاي صنعتي، توليدي و كارخانه ها عمدتاً در بنگاه قطب

 .گيرند شكل مي بازاريابي علمي
در جهت دستيابي به بازارهاي  هاي علمي كه قطب: المللي و چند مليتي هاي بين الگوي شركت. 4

شوند كه عمدتاً در جريان فرآيند جهاني شدن و  ها ايجاد مي جهاني و سلطه به آنها در اين شركت
 .دهند هاي خود را افزايش مي كنند و قابليت اقتصاد، دانش و تغييرات پرشتاب فناوري را دنبال مي

ها در سطح  ها اهتمام به مسائل، نيازها و اولويت ويژگي اين نوع قطب: اي مليالگوي بنياده. 5
كه به كار عرضه خدمات مشاوره و تخصصي و مراقبت در » بنياد ملي پاركينسون«مثل . ملي است

 .پردازد زمينه بيماري پاركينسون مي
و اجتماعي و به شكلي در تدوين برنامه سوم توسعه اقتصادي  هاي علمي  ايران به قطبدر

هاي   ايران با دنيا به ايجاد قطب بديهي است كه به منظور كاهش فاصله علمي. فرهنگي توجه شد
منتخب تأكيد شد و در همان برنامه جزء راهكارهاي برنامه به تصويب  هاي علمي در رشته علمي

انشگاهها و يك از د اي براي آن اختصاص يافت و تشخيص اينكه كدام  بودجه1379 سال ازرسيد و 
را به عهده بگيرد نيز به وزارت علوم  تواند وظيفه قطب علمي مؤسسات آموزشي و پژوهشي مي

در دانشگاهها به دليل اينكه در آغاز با الگوبرداري از  هاي علمي متأسفانه اين قطب. واگذار شد
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لذا به . اند  كردهاند، اهداف آنها را نيز دنبال كشورهاي توسعه يافته يا در حال توسعه شكل گرفته
گرا و  هاي مأموريت بايد به سمت تأسيس قطب رسد با تجديد نظر اساسي در اين روند مي نظر مي
 نامه آئين«اي كه با عنوان  نامه البته براساس آئين. ويژه علوم انساني حركت كرد محور در علوم به بومي
يب وزارت علوم رسيده است، و  تبصره به تصو7 ماده و 8 در 1379در آبانماه » هاي علمي قطب

هاي جهاني  براساس برنامه چهارم و رويكرد دولت جديد در امر جذب نخبگان و استفاده از تجربه
 كشور در  قطب علمي84تاكنون . ها، اقدامات مؤثري صورت گرفته است در زمينه ايجاد اين قطب

 :شكل گرفته است كه عبارتند از
 )د مور33(گروه فني و مهندسي ) الف
 ) مورد20(گروه كشاورزي و دامپزشكي ) ب
 ) مورد17(گروه علوم پايه ) ج
 ) مورد14(گروه علوم انساني و هنر ) د

در حوزه علوم انساني است كه با توجه  هاي علمي  قابل توجه است، آمار نسبي تعداد قطبآنچه
ن حوزه بسيار ناچيز به ظرفيت دانشگاهها و تعداد دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران كشور در اي

 : است كه شود، آن است و آنچه در اين زمينه پيشنهاد مي
كارگيري  در گروه علوم انساني و به هاي علمي هاي بنيادي قطب  توجه بيشتري به پژوهشاوالً،

 .خصوص آنها مبذول گردد ساز و كار ارزيابي به
 سؤاالت و مشكالت در انديشي و هدايت هاي كشور براساس آينده  تعيين اولويتثانياً،
در حوزه علوم  هاي قوي علمي گيري قطب براي شكل... هاي فرهنگ، اجتماع و سياست و عرصه

 .انساني معطوف شود
هاي جديد علوم انساني را  ريزي دقيق و تبليغات كالن در سطح ملي ايجاد قطب  با برنامهثالثاً،

 .در حوزه دين، فرهنگ، سياست و فلسفه دنبال گردد
 
 ها نوشت پي

 .انداز كه از متن سند استخراج شده است هاي دوم و ششم جامعه ايراني در افق چشم ويژگي. 1
ايران در زمينه امور فرهنگي،  هاي كلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسالمي بندهاي نهم و دهم از سياست. 2

 .و فناوري علمي
 .1385 مرداد 23هها و مراكز تحقيقاتي كشور، سخنراني مقام معظم رهبري در ديدار با رؤساي دانشگا. 3
به نقل از مصاحبه معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، منتشره در خبرنامه تحقيقات و . 4

 .1385، آبان و آذرماه 38 و 37فناوري شماره 



ان در حاشيه بيست و دومين سفر دانشگاه مازندر وزير علوم، تحقيقات و فناوري در ديدار با اعضاء هيأت علمي. 5
 .3استاني هيأت دولت در مازندران، به نقل از نامه فرهنگي شماره سوم، ص 

به نقل ” Action for centers of excellence with a European pimension“گزارش جامعه اروپا با عنوان . 6
 .16ص ، 85، آبان و آذرماه 38 و 37از خبرنامه تحقيقات و فناوري شماره 

 



 
 

 راني توسعه ايها  و برنامهها استي در سي علوم انساننقش
 

 ∗ي سالميمباي ابراهدريح  غالمدكتر
  دهيچك

 ي و اجتماعي و عمل در علوم انسانهي نظرقي و تلفي نقطه تالقيزير  و برنامهيگذار استيس
از  نوشتار منظور نيدر ا.  به رفاه و توسعه جامعه استيابي دستي امرنياست و هدف از چن

 و متشكل از مقاصد، ي ساختاريا  اراده حكومت در عمل و مجموعهي تجليزير  و برنامهاستيس
 عرضه يالملل ني و بي مل،ي در سطوح محلي است كه به عنوان اقتدار عموميعمال و اماتيتصم

 .شوند يم
 ،ي نظري است تا بتواند مباني و اجتماعي توسل به علوم انسانازمندي نياستگذاري نوع سهر

 رانيدر جامعه ا. دي نمامي ترسكند، ي را مشخص مي را كه جهت و هدف اصليمي و مفاهكردهايرو
 با آغاز دوره »راني فرهنگ انيعصر زر« و افول »يرانشهري اشهياند«بعد از اضمحالل 

گر شد و با   جلوهي جامعه غربداتي زمان و تهداتي تجدد و توسعه بر اثر مقتضشهياند تيمشروط
.  گشتجي رادي جدوهي به شيزير  و برنامهيگذار استيس» دولت مدرن«استقرار  و ليتشك
قبل از ) 1327(ساله اول   هفتي از برنامه عمرانراني عمران و توسعه ايها  و برنامهها استيس

  جوامع ي نظري و الگوهايتابع مبان) 1384( چهارم توسعه بعد از انقالب مه تا برنايانقالب اسالم
 ،ي اقتصادي آزادساز،ي اساسيازهاي ن،يي ساختارگرا،ي نوسازيست و در قالب الگوها بوده ايغرب

 ني در اي بوميعلوم انسان. اند  گشته و به اجرا درآمدهني تدو،يساز ي و خصوصيينهادگرا
 ،يشناس   در مسئله»ياجتماع علم «ي و حت»ياجماع علم«است به  توانستهخصوص تا كنون ن

 دولت و ي رو به توجه جدني كند و از ادايها دست پ  و برنامهها استي سني و تدويابي موضوع
 . استازمنديجامعه ن

 .يي توسعه، نهاد گراي برنامه هاران،ي ا،يعلوم انسان: يدي كلواژگان
  

                                                 
 .ريزي اجتماعي استاديار دانشگاه تهران گروه برنامه.  ∗



 مقدمه
 تحقق ي برايزير  و برنامهيگذار استي سندي در فراي كه علوم انساني مقاله برحسب نقشني ادر

 كه ي نظري به مبانتي و در نهاابدي ي ملي تقلي، دامنه بحث به علوم اجتماعتوسعه جامعه دارد
 م عدي به موانع اصلنياند و همچن  كالن كشور بودهيها  و برنامهها استي از سكياساس عرضه هر 

 .  شودي اشاره مراني علوم در انيرشد ا
 
 ي انسانعلوم

 ي به معناي در قلمرو علوم اجتماعشتري بيزير  و برنامهيگذار استي در قلمرو سي انسانعلوم
 ي در حوزه هاي علوم مربوط به چهار بعد نظام اجتماعةرندي شود و در برگي مفيعام آن تعر
 و واقع يي بر خردگراي مبتني علوم اجتماعيمحور اصل.  اجتماع و فرهنگ استاست،ياقتصاد، س

ا، كاركردها، نهادها و ه ها، كنش  در خصوص انسان و ارزشي نظم و هدفمند،يلم عييگرا
 با انسان متعارف سروكار ي علوم به طوركلكردي رونيدر ا.  اوستي اجتماعي زندگيساختارها

 نياگر ا.  كنندي و مشابه را بررسري تكرارپذي هادهي پدنكهي ندارد جز اي چاره ايدارد و علوم انسان
  ني و كشف قوانيبقه بند و طي شوند و قادر به قانون گذاري بكنند علم نماهندكار را نخو

 از شي بي و اجتماعي مناسبات اقتصادريي و تغيكي تكنشرفتيپ). 11: 1366سروش، (نخواهند بود 
 دوورژه در دهه سي را مشخص ساخته است و موري ضرورت توجه به علوم اجتماعگري دزيهر چ
 غاتيتبل. ر است مهمتيا  هستهكيزي في امروز از كابردها،ي اجتماعلومكاربرد ع«:  نوشت1970
 و ي جنگ روان،ي جنگ انقالب،يدار هي سرماي كشورهاي بازرگانغاتي تبل،ي استبداديها دولت

» اند  دادهريي زمان ما را تغيها  انساني از شكافتن اتم زندگانشي بها كي تكنني همه ا،يروابط عموم
 ).3: 1366دوورژه (

 ي عقالنتفكر
 توان ي دارد و بر حسب آن مي ممتازگاهي جاي در علوم اجتماعيي و واقع گراييخردگرا

 ي قرن هايعني »راني فرهنگ انيعصر زر«در .  كردي آن را بررسيخي جامعه و مراحل تارتيوضع
 ابن ،ي همانند فارابي رواج داشت افراداي و دنني از دي عقالنري و تعابييچهارم وپنجم كه خردگرا

 ،ي فرهنگ،ي در آن زمان از نظر علميراني جامعه ا پا به عرصه گذاشتند وي و فردوسيرونيب نا،يس
نظران،   از صاحبي دوره به باور برخني شدن ايبا سپر.  سرآمد روزگار بودي واجتماعياقتصاد

 و ي اجتماع،ياسي در امور سيي شد و دوران زوال عقل گرالي تعطني در مشرق زمي اجتماعشهياند 
ه چند هزار ساله داشت مضمحل گشت و بعد از  كه سابقيرانشهري اشهياند .دي فرارسيگفرهن

 در يا  شد و دورهدهي برچراني از اي تفكر عقالنياي بقااني مغوالن و برآمدن صفوورشي



 ريتعب» بن بست در عمل« و »شهياند امتناع در «ة رقم خورد كه از آن به دورراني اشهياند خيتار
 با ي سرانجام در جنبش مشروطه خواهيتماع اجشهياند  بعد از چهار قرن ركودانجاماند و سر كرده

: 1374 ،يطباطبائ( فراهم گشت ي طوالنيلي از آن تعطيي رهاي براييكور سو»  تجددشهياند«طرح 
 به طورخاص و علوم ي ضرورت است و جامعه شناسكي تجدد شهياند كردي رونيدر ا). 7

 افتهي سي شدن تجدد، امكان تأسري و لوازم تجدد است و با امكان پذباب به طورعام از اسياجتماع
 توان آن ي نشد و چگونه مري امكان پذراني سؤال كه چرا تجدد در انيو در مقابل ا) 9: همان(است 

 و دي دوران جدتي و ماهعتي تفكر درباره طبيتجدد به معنا« ساخت، آمده است كه ريرا امكان پذ
 از ،ي جهانخي تارديضور در دوران جد حرغم يما عل...  استبي ما غاشهياند ز آن، ايدرك مفهوم

اما .  آغاز شده استراني اخي تارديبا انقالب مشروطه دوران جد... ميا  بودهبي از آن غاشهياند نظر
 با جنبش توانست ي دوره كه مني و تفكر در لوازم و الزامات ادي دوران جدشهياند يعنيتجدد 

 كه به دنبال آن ي و انقالبيشروطه خواهجنبش م.  نشدري شود، امكان پذسي تأسيهمشروطه خوا
 يري است كه ديعي و طبافتي استقرار ها يدئولوژي سست اية تفكر، كه بر پايواقع شد، نه بر مبنا

 ).26: 1377 ،يطباطبائ (»دينپائ
 
  آننهيشي مسئله و پطرح
» ت جهاناراده و شناخ «رندهي كه در بر گيبا دو مشخصه اصل» تجدد« دوران نو به عنوان شهياند

 و ي رومي كشوردار،يوناني شده است كه بر اساس حكمت ياست معرف» اراده تسلط بر آن«و 
 چون توماس ي با حضور دانشمندانيدر اروپا عناصر عقالن.  آمده استدي پديحي مستيمعنو
 لوتر و يها شهي اند  و در قرن شانزدهم باافتي تي اهمزدهمي دوازدهم و سيها رن در قناسيآكو
غرب در قرن شانزدهم به اكتشاف عالم پرداخت و « كرد داي پتي عمومزمين و ظهور پروتستاننكالو

 قرن ياروپا. دي رسي اجتماعي و انقالب هاي انقالب صنعت،يسپس به دوران انقالب كشاورز
 صنعتش را ارزان فراهم هي رفتند، مواد اولاهاي دري به سوشيها يكشت.  شدهاننوزدهم بانكدار ج

 دوره نسبتاً كي ي شد وطياروپا غن.  را گران به مردم جهان فروختاش ي مصنوعيكاالهاآورد و 
ابعاد ).4: 1375بهنام،  (»افتي دست ي و راه و رسم زندگدي در امر تولدي جديها كوتاه به روش

 ها ني از سرزمي برخينخست، با تصرف نظام.  كشورها منتقل شدگري به دوهي شو به ديتجدد غرب
 كشورها و استثمار ني از مردم اروپا در اي و مستقر شدن گروهي خارجي اداريسازمان ها جاديو ا

 جهان يميوجود آورد و دوم، در مقابله با چند كشور بزرگ و قد  بهي آنها وضع استعمارياقتصاد
ر  آنها را واداي اهي ناحيها  و جنگي نظامي كه با مانورهاراني واي ژاپن، عثمانن،ي چه،يهمانند روس

 آنها ز،يآم  كرد و با نفوذ مسالمتيلي تحمي خود و بستن قراردادها و عهدنامه هاي برتررشيبه پذ



 بودند و وضع ي حكومت و زبان بومي كشورها به ظاهر داراني وابسته نمود و ايرا از نظر اقتصاد
 انيدر م ي خود آگاهي نوعييدايدخالت غرب موجب پ«.  وابسته در آنها به وجود آمديراستعماريغ

 يابي شهي رشهياند  روشنفكران بهنيا.  شديمي كوچك از روشنفكران و زمامداران ممالك قديگروه
 درمان در بطن يوجو  از جستري كه ناگزافتندي امر درني اي بررسي زود برااريدردها افتادند و بس

 )5: همان(» همان تمدن غرب هستند
 آغاز شد و شكست اني اروپائديمسئله تجدد با تهد هي و روسي ژاپن، عثمانن،ي همانند چراني ادر

 گلستان و ي قراردادهالي و تحم1828 تا 1803 يها  در فاصله سالهي از روسراني اياپي پيها
 از نكهي براي بود مبنقي و تطبسهي مقاي مسئله و نوعني ايري شكل گي براي مقدمه ايتركمن چا

 و علل شهي خصوص كه رنيدر ا. ب مانده است كشورها عقگري نسبت به دراني اي و علمي فنظرن
 عدم برآورد انتظارات زي از هر چشي بستي چراني اياسي و سي اجتماع،يخي تاريعقب ماندگ

 ي مسئله اساسكي به صورت شرفتهي پي و كشورهايراني جامعه اني فاصله بشيگر است و نما جلوه
 ي صورت، زماننيتر مسئله به مشخص «ي در علوم اجتماعتي اصل عقالنيةبرپا.  گردد ي مانينما

 مسئله ليدر تحل). 288: 1384پوپر، (»  از انتظارات برآورده نشوندي كه برخكند يظهور م
.  عرضه شده استي مختلفيكردهاي  و روي نظري  الگوهاراني ايافتگين  و توسعهيماندگ عقب
 و ليو وجود مسا جامعه، در گذر زمان ي و علمي از تحوالت فكري الگوها حاكني ايبررس

 در يشي نواندانيجر «لي دلني است و به هميراني و متفكران اشمندانياند يموضوعات متعدد برا
 دفاع از غرب با ساده ،ي فكرانينقد سنت بدون بن.  استسكالي پارادوكيها تي وضعي دارارانيا

 ،ي مدنينهادها بدون استقرار ي دموكراسرشي قبول فناوري بدون باور به فرهنگ آن، پذ،يانگار
 ورود ي كوشش برا،ي سنتي مدرن بدون توجه به ساختارهاي اجتماعيتالش در استقرار نهادها

 دست، ني از اگري و هزاران نمونه دي سنت،ي بومنشي نسبت به دانش و بي و دشمني با نفديعلم جد
آزاد (»  در آورده استي را به صورت معلق و پاندولي روشنفكراني متناقض گونه جرتيوضع
 علم و دانش و ديها كه در تول  از صاحب نظران به تعارض ها و تنشيبرخ) 28و27: 1380 ،يارمك

اند، مواجهه در حوزه عمل و نظر را   وجود داشته و دارد اشاره كردهرانينظام دوگانه آن كه در ا
به همه آنها  مجال پرداختن نجايكه در ا) 1385 ،يطباطبائ. ك. ر(اند  نسبت به تحوالت متذكر شده

 .ستين
 دولت مدرن سي كه با تأسي از نوسازي تجدد به سطحندي در فراي مقاله نقش علوم انسانني ادر
 ريغ« كشور كي در چهارچوب راني آمرانه اينوساز. ابدي ي ملي تقلرديگ ي شكل مرانيدر ا

انجام » نخبگان«و » دولت«دست   بهونيزاسي مدرنهي از نظردي و تقليرويو به پ»  وابستهياستعمار
 در آنها شرفتي معطوف است كه رشد و پي و اجتماعي اقتصادي از زندگي به ابعادشتري و بهگرفت



 نيبنابراين، دولت در ا. گردند ي مي معرفي با محور توسعه اقتصادشتريتحت عنوان توسعه و ب
نچه در قالب علوم  و الگوهاي نظري و آها هي است كه با استفاده از نظري عامل و كنشگر اصلنديفرا
 يها  در جهت تحقق شاخصيزير  و برنامهيگذار استي به سشود ي عرضه مي و اجتماعينسانا

 . پردازدي آن مياصل
 يها  مجموعه كنشي كه در پي و اقتصادي اجتماعيتي عبارتست از واقعكردي روني در اتوسعه

است و ابتدا در جوامع  آمده دهي زمان ومكان پدي متقاضي و هدفدار جامعه بر مبنايعقالن
 شده رفتهي و پذني معيها ها و شاخص  متحقق آن با ابعاد، مؤلفهي نمونه هاي غربيدار هيسرما
 نسبت به منابع و ينگر ندهي و آيي با خردگرايزي و برنامه ريگذار استيس.  استه شدانينما

 آن را دولت بر ي اصلتي است و مسئوليندي فراني به چنيابي آنها در ضرورت دستيماحصل نهاد
 او عرضه خدمت، رفاه و توسعه كشور ي اصلهي است كه وظفيدولت كارگزار منافع مل. عهده دارد

اگر « كند كه همانا توسعه و رفاه مردم است تا آنجا كه ي مبي را تعقيني معفاست و همواره هد
 »ستيدولت ن آن دولت، گري نكند، دبي تعقيني به هدف معلي خود را در جهت نتي فعاليدولت

)خود ،ي دولت عبارتست از سازمان دهونيفونكس«: ديگو يهرمان هلر م). 155: 1377 ،يپوج 
 به يابي به دست يخي تارازي بر ني مبتني در قلمرو ارضي اجتماعراگرد في و فعال سازيمختارساز

 ). همان(»  عمل كندني از كره زمي است كه در بخش مفروضي منافع متضادي براي زندگي برايراه
 ني به اي نظري در قالب الگوهايزير  و برنامهها يگذار استي سي نظري نوشته به مبانني ادر

 ي و نظري معرفتي اساسيها  مولفهي داراي نظري الگوهاني از اكي اشاره شده است كه هر ليدل
. اند  به كار گرفته شدهي علوم اجتماعيها ليو در عرصه تحل) 18: 1370توكل، (خاص خود هستند 

 ،يپناه( است يگري مقوله دي امرني توسعه و ضرورت چنيها  و برنامهها استي سي علميابيزار
 .  بدان پرداخته شوددي خود بايكه در جا) 1371ـ2

 
 راني در ايزير  و برنامهي نظريمبان

 همانند يدي كلمي از مفاهي برخراني توسعه اي ها و برنامه هااستي سي نظري مالحظه مباندر
 تحوالت را تحت ي كلندي است كه فراي خاصتي و جامعتي قابلي دارا»ييساختارگرا« و »يسازنو«

 به ي از صنعتشي و پي سنتتي از وضعريي به مثابه تغيمفهوم نوساز.  دهنديالشعاع خود قرار م
 لي با دالكردي روني جوامع در ايعقب ماندگ.  شده استي توسعه و تجدد تلقي جهش براهمرحل
 ي اقتصاديربناهاي و ساخت زيرشد اقتصاد.  شودي مهي توجزهي و انگهيانند كمبود سرما هميدرون
 جامعه زي تماي شدن محور اصلي كشورهاست و صنعتيزي در برنامه ركردي روني اي اصلتياولو

ماكس وبر با :  چوني فراهم آمده از آثار دانشمنداندگاهي دني اي نظريمبان.  استينو از جامعه سنت



 كه بر ي با تأكيدمي دوركلي است، املي قاي دارهي مذهب پرتستان و روح سرمايه برا كينقش
 و يكي مكاني دوگانه جامعه بر اساس همبستگمي و تقسي سازمانيريزپذي تماي كار اجتماعميتقس
 و سرانجام ي به اقتصاد صنعتي مراحل رشد از اقتصاد كشاورزمي روستو كه با ترسكند، ي ميكيارگان

 كند و آرتور ي مهي اراي دارهي بر رشد سرماي كه مبتنيا هيوار و نظر  با مصرف تودهيه ابه جامع
 سيس تأه،ي و انتقال سرما،ي المللني بي گذارهي نهادها و سرمازه،ي انگه،ي بر سرماي با تأكيدسيلوئ
 . دي نماي مي و عمومي اجتماع،ي اقتصاديربناهايز

 جاديو ا) 1304( رضاشاه دني با به قدرت رسراني اي در خصوص نوسازي كليگذار استيس
دستگاه .  خصوص نهاد دولت به عهده گرفتني را در اي و نقش اساسافتي تياهم» دولت مدرن«

 عي از صناتي شدن كشور با حماي و صنعتافتي سازمان ي غربي و ارتش براساس الگوهايادار
 ي برنامه ها،يها، راه آهن سراسر همانند شبكه راهي اقتصاديربناهاي زختسا. افتي رونق يداخل

 مدرن بنا نهاده وهي به شي آغاز شد و آموزش و پرورش و دادگستري ارتباطي و شبكه هايشهرساز
 شهياند هنوز دربارة ) 1327ـ41 (راني اي اول و دوم عمراني برنامه هانيهرچند در زمان تدو. شد

 قرار سي چون روستو و لوئينشمندان داي هاي در سخنراني و كلي محوريي هادهي در حد اينوساز
 اهداف ي مدون عرضه نشده بود، بررسييها  منسجم و تحت عنوان برنامهيي و در قالب الگوشد يم

 دارد ي نوسازمي پارادي اصلياي و قضاها دهي از تطابق آنها با اتي دو برنامه حكاني اي هايژگيو و
 در ي نوسازندي فرايامدهايدر واكنش به پ. تند هسلي آن قابل تحلي اصلمي با مفاهنكهي حداقل اايو 

 مفهوم ساختارگرايي در سطح ملي براساس سهم طبقات فقير و غني جامعه از يساختار اجتماع
 تحليل رابطه بين كشورها يالملل شود و در سطح بين درآمد ملي و ارتباط متقابل آنها تعريف مي

، عدم تعادل تجاري، استثمار و امپرياليسم را الملل كار، مزيت نسبي  چون تقسيم بينياساس اصول
در ديدگاه كلي ساختارگرايي، نخبگان اقتصادي و سياسي و طبقات پردرآمد . دهد محور قرار مي

داري جهاني هستند و  كننده منافع نظام سرمايه نيافته وابسته و سرپل تأمين كشورهاي توسعه
هاي  دهند و اين امور در نظريه الملل جهت مي نداري بي  ملي را در جهت منافع سرمايهيها سرمايه

و كاردوزو ) 1962ـ72(، پردال، گاندر فرانك )1959(، پل باران )1948(افرادي چون رائول پربيش 
انديشمندان با انتقاد از روند حاكم بر علوم  اين. عرضه شده است) 1974( امين مريس) 1969(فالتو 

شد و از سنتي راستگرايانه و تأييدكننده نظام   عرضه مي فرآيند نوسازيهي توجياجتماعي كه برا
اي كه  آن زمان ايجاد كردند به گونه كرد تغييرات اساسي در پارادايم علمي داري پيروي مي سرمايه

 فكرت. هاي علم اجتماعي مردود شناخته شد و عينيت ناممكن تلقي گرديد انديشه بسياري از 
گلدتورپ، (» .هاي انقالبي ستايش شد  عمل در فعاليتعنوان نظريه و اجتماعي راديكال به

ريزي ايران در برنامه سوم عمراني  هاي الگوي ساختارگرايي در برنامه اولين رگه) 214:1370



 تيريزي ايران، مقوال بار در قاموس برنامه در برنامه سوم براي نخستين«شود  مشاهده مي) 1341ـ46(
 ). 1377زاده،  حسين(» شود نوان يك هدف مطرح ميع تر درآمد به همچون توزيع عادالنه

طور كلي مشهود است و به   ساختارگرايي بهيآثار الگو) 1347ـ51( برنامه عمراني چهارم در
بندي اجتماعي و توجه به طبقات و اقشار مختلف در فصل سوم اين برنامه تصريح   در صورترييتغ

 اهاي جديدي ر ريزي افق پيشرفت فكر برنامه«.  استريزي ياد شده عنوان تحول در برنامه و از آن به
 ساختمان اقتصادي ريريزي بلندمدت مسئله تغي در برنامه. ريزان موجود گشوده است به روي برنامه

هاي  گيري انقالب اوج.  »و اجتماعي موجود كشور و ايجاد يك ساختمان نوين و شرقي مطرح است
 اول تا سوم يها زش طبقاتي در ايران با اجراي برنامههايي كه براي يك خي سوسياليستي و زمينه

تر درآمدها را در  وجود آمده بود موجب شد تا دولت توجه به اقشار محروم و توزيع عادالنه به
 .دستور كار خود قرار دهد

 ژهي به وي صنعتي و عدالت خواهانه در اغلب كشورهاي انقالبي تحقق شعارهاي ناكامي پدر
 بر مسائلي چون يالدي م70 دهه لي  در اواILO(1(المللي كار  اروپا دفتر بين و ي شماليكايآمر

 بر يكرد و در نهايت به نوعي راهكار مبن توزيع عادالنه درآمدها، فقر، بيكاري و نابرابري تأكيد مي
مصالحه بين كارفرمايان و كارگران رسيد كه تأمين نيازهاي اساسي همانند غذا، مسكن، سالمت، 

: 1370پور،  رفيع. (ها در امور، هدف اصلي آن تلقي گرديد رفاه اجتماعي و مشاركت تودهآموزش، 
 منجر ايتاًدر واقع آنچه در الگوي ساختارگرايي در تحليل رابطه فقير و غني با نگرشي منفي و نه) 9

ين انجاميد در اين رويكرد با نگرش مثبت به درخواست رفاه و تأم به تضاد و مبارزه انقالبي مي
تعبير شد و به همين دليل از اين رويكرد  اجتماعي و پيگيري حقوقي امور و مصالحه عمومي

 بر راهكارهاي راين ديدگاه بيشت. شود عنوان نوعي تغيير پاردايميك در علوم اجتماعي نامبرده مي به
تغالزا و هاي كاربر و اش كند و به بخش كشاورزي و شيوه  اجتماعي تأكيد مي گرايانه و رفاه عامه
 . دهد  فقرا اهميت ميژهيهاي زود بازده براي رفاه مردم به و طرح

در ايران براساس اين رويكرد تدوين شده است و در آن توزيع ) 1352ـ57( پنجم عمراني برنامه
درآمدها مقدم بر رشد اقتصادي مطرح گرديد و در اهداف برنامه براساس اولويت، ارتقاء سطح 

 عادالنه درآمدهاي ملي، توجه خاص به افزايش سريع سطح زندگي، رفاه دانش، بهداشت، توزيع
ها و تعادل در موازنه از  درآمد و حفظ رشد سريع و مداوم اقتصادي توأم باثبات قيمت  كميها گروه

 ). برنامه عمراني پنجم(ها ذكر گرديده است  پرداخت
 به 1362قتصاد و در تيرماه  به تصويب شوراي ا1361 برنامه بعد از انقالب در سال اولين

الشعاع رويكرد سوسياليستي و اقتصاد  تصويب هيئت دولت رسيد و اين برنامه بيشتر تحت

                                                 
١. International labor office 



و سنتي  رو جريان اسالمي از اين. رسيد گرايانه به نظر مي ريزي شده بود و محتواي آن دولت برنامه
 اقتصادي را خالف تعاليم يزير جرياني اصوالً برنامه« حتي .  مقابل آن مقاومت كردرمجلس د
به دنبال يك  كرد اگر دولت اسالمي استدالل مي... كرد  با آن مخالفت شديد ميدانست اسالمي
ريزي اقتصادي باشد كه براساس آن منابع درآمدي خود را حساب كند تا چگونگي هزينه  برنامه

 ).362:1383جفي، ن(»  را هم بينديشد، برخالف آيه قرآن و اسالم عمل كرده استاكردن آنه
 بر تجارت ي مبتني بخش خصوصتي و فعالتيبا تأكيد بر مالك طرفداران اقتصاد اسالمي هرچند

با توجه به حضور و فعاليت نيروها و «داري داشتند،  و بازار مشتركات زيادي با نظام سرمايه
الب و هم شد هم در شوراي انق هاي چپ در جامعه و دانشگاه مجموعه مطالبي كه بحث مي گروه

شد، نفي شوند، اما اين  هرچند سعي مي. ها بود  تدوين قانون اساسي، تحت تأثير اين ايدهاندر جري
العمل نسبت به رژيم سابق و  ها حاصل عكس ها و زمينه در بعضي از بخش. كار مشكل بود

هاي اقتصادي  بندي بخش  كه به تقسيم44 و 43هاي اوليه اصل  مثالً ايده. آن بود داري حامي سرمايه
» بنابراين، در آن زمان نيروهاي چپ و تفكر آنها تأثير خودش را بر جاي گذاشت... پردازد مي

پديده جنگ و برخي از مشكالت داخلي نيز موجب شد تا دولت بيشتر در ). 66:1383نوربخش، (
 ذكر اين .گرايانه منجر گردد  گرايش چپشتري عمل به تقويت بني نقش ايفا كند و ايامور اقتصاد

ريزي اقتصادي در اختيار نداشتيم، طبيعي  براي برنامه چون يك پايگاه علمي« الزم است كه منكته ه
» تر به سمت اقتصاد دولتي باشد ها و اقدامات در جهت حركت سريع گيري بود كه برخي تصميم

 ).361:1384نجفي، (
كه راجع به حجم دولت و  ياتي به دنبال نظري اقتصادي ايران به اين رويكرد آزادسازدر

 اجتماعي و –وجود آمد در پايان جنگ و با برنامه اول توسعه اقتصادي   آن در جهان بهيناكارآمد
تعديل «در دو سال پاياني برنامه با اجراي سياستي به نام . توجه شد) 1368ـ1372(فرهنگي 
»  تدوين شده بوداقتصاد از سوي بانك جهاني» آزادسازي«اصول آن در جهت «  كه »ساختاري

به مرحله اجرا درآمد و با مشكل و شكست مواجه گرديد و دولت مجبور شد به ) 56:1382توفيق،(
 يدست آمد كه نهادها  تجربه مهم بهني اتيهاي انقباضي گذشته روي آورد و در نها سياست

به هر حال، .  شودجادي اجي به تدردي بر بازار باي اقتصاد مبتنكي ي برازم الي نظارتيها چارچوب
اي كه اهداف اول تا پنجم   به گونهافتي به شدت كاهش راني در اي آزادسازندي فرآيسرعت و توال

به موضوعاتي چون عدالت ) 1374ـ1378(برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
ي و ور  اخالق اسالمي، هدايت جوانان و نوجوانان، افزايش بهرهساساجتماعي، رشد فضايل برا

تربيت نيروي انساني اختصاص يافت و رشد و توسعه پايدار در جرگه اهداف ششم برنامه گنجانده 
اما طرح سياست تعديل، مسئله اساسي و معضل اقتصاد ايران را در مقايسه و تطبيق با اقتصاد . شد



  و تغيير نگرشي كه نسبت به اقتصاد دولتي مطرح نمود دستورالشجهاني مشخص ساخت و با چ
 . را براي آينده ترسيم كردتي بر اصالح حجم و مسئوليگذاران ايراني مبن ريزان و سياست كار برنامه

ترين  ترين و صريح  براي دولت به عنوان قدرتمندترين و مهمي دليل اهميتي كه رويكرد نهادبه
: 1979شتاين، اك(برد  نام مي» علم دولت«نهاد جامعه قايل است اكشتاين از رويكرد نهادي به عنوان 

اين رويكرد در خصوص ايران نيز در حد طرح مسئله و انتقاد از وضعيت موجود و بيشتر با ). 1
 ابراهاميان) 1358(، هاليدي )1383تا1366(رويكرد اقتصادسياسي با آثار دانشمنداني چون كاتوزيان 

 قيصد(فت مورد توجه قرارگر) 1372( و عظيمي) 1359(، اشرف )1981(، اسكاچ پول )1376(
ترين معضلي كه رويكرد نهادي در تحليل نقش نهاد دولت در توسعه و  مهم). 1384 ،يسروستان

دولت قسمت .  است سازد ماهيت رانتي نهاد دولت در ايرآن  اقتصادي و اجتماعي برمال ميلتحو
. كند و به شكل رانت دريافت مي) درقالب درآمدارزي(عمده درآمد خود را از منابع خارجي 

دولت «. رديگ ي درآمدها قرار منيهاي آن تحت الشعاع ا هاي كلي و برنامه ريزي بنابراين، سياست
 استقالل مضاعف كه يو با نوع) 1377حاجي يوسفي، (» رانتير نيازواقعي به اخذ ماليات  ندارد

 در گردي و تولديتول) 1386 ،ي سالميمبايابراه (دي آي دولت در مناسبات با جامعه به وجود ميبرا
اي گروههاي اجتماعي و احزاب سياسي و جامعه مدني به   ندارد و در چنين جامعهيآن اعتبار

شدت به دولت وابسته است و از استقالل و آزادي در نقد دولت برخوردار نيستند و گاهي نوعي 
). 1378فوران، (آيد   اين نهادها، انجمن ها، گروهها و دولت رانتير پديد مينيب» ائتالف شكننده«

 ت اسيگري مقوله دزي ني علوم انسانژهي و گسترش علوم و به وشهياند   بر حوزهي رانتيتيتأثير ماه
 و معضالت جامعه احساس لي حل مساي و علم براشهياند  بهياجي احتريكه اساساً دولت رانت

 سيس تأي امور است و حتيگشا مشكل» علم «يبه جا» نفت «ي و در واقع در جامعه رانتكند ينم
 مسئله قابل تامل و ني با اوندي پردري اخة آنها در دو دهتيها و ماه ها و گسترش رشته دانشگاه

 پا را فراتر ي علوم انسانيريكارگ  و بهي و اقتصادياسي قدرت سني در بي است و برخيرسبر
 جابيته ا صد سال گذشي الاقل طراني در ايا افتهيمنافع استقرار «اند كه  اند و اظهاركرده گذاشته

 و يريگ مي تصميندهاي وجه التزام نهادمند به كاربست علم در فرآچي كه دولت به هكند يم
 ).1385 ،يمومن(» ص منابع نداشته باشديتخص
 

  مسئله شناسانه و تطبيقيرويكرد
به دو هدف مهم توجه شده ) 1384ـ1404( ساله توسعه كشور 20انداز   تدوين سند چشمدر
اساس رويكرد مسئله شناسانه و نگاه بر معضالت دروني جامعه ايجاد اشتغال و اول آنكه، بر : است

فعاليت مولد براي جمعيت جوان كشور از طريق استقرار جريان رشد و توسعه پايدار ميسر شود و 



 با توجه به فرايند رشد و توسعه كشورهاي منطقه و جهان از نظر تطبيقي با ديگرجوامع كه،دوم آن
 با كشورهاي نوخاسته صنعتي مد نظرقرارگيرد رانيهاي اقتصادي و اجتماعي ا خصكاهش فاصله شا
 ساله ايران 20انداز  اي رقم خورد كه در افق چشم المللي كشور به گونه اي و بين و موقعيت منطقه

 . دست آورد  اول منطقه را بهجايگاه
گذاري و  وين سياستها و رويكردهاي تئوريك براي تد  مسلم است به مجموعه پاردايمآنچه
مسئله و چالش عمده در . انداز و برنامه چهارم توسعه مالحظه شده است ريزي در سند چشم برنامه

ايران كنوني ناكارآمدي ساختار حاكميت است كه در قالب دولتي حجيم و ناكارآمد و عدم تناسب 
 حداكثري، همراه با هاي كالن دولت با هزينه باال،مداخله گري  و ماموريتاختارسازمانيبين س

تحميل و كنترل و نظارت نامناسب و دخالت در امور مردم و بخش خصوصي و رها كردن وظايف 
و نهادها ظاهر شده است  حكومتي و ايجاد اختالل در تعامل با بازار، جامعه مدني، افكار عمومي

 كاركردهاي بازآفريني ساختار و«راهكار برون رفت از اين معضل عمده ). 1385 ، فريستار(
 . استي سازي خصوصنديبا توسل به مشاركت مردم و گسترش فرا» دولت
 انگلستان و ژهي و به وي صنعتي به بعد ابتدا در كشورها1980 از دهه يساز ي خصوصنديفرآ

 كشورها با گري معروف شد و سپس در دسميگاني و رسمي كه بعدها به تاچركاي متحده آمراالتيا
 خارج كردن دولت از يساز ي خصوصيهدف اصل«. وستياوت به وقوع پها و ساختار متف بافت

 يخوار  و رانتها يي از غارت دارايري جلوگ،يا  بودجهدي شديها تي محدودجاديا ت،يحوزه مالك
). 1385مارانگوس، (» ها است  و در داخل تجارتيريگ مي خارج كردن دولت از روند تصمزيو ن

 ،ي از دولت به بخش خصوصتيري مدريي تغد،يآ يه وجود م بتي كه در مالكيعالوه بر تحوالت
 دولت كارا، متناسب و مقتدر و يده  مردم و بازار و شكليبرا كسب و كار يگسترش فضا

 ي رانتتي ماهلي به دلي اقتصادي هر چند آزادسازرانيدر ا.  امر استني ايگرا از لوازم اصل توسعه
 در عرصه اقتصاد و ي رفت و به طور معنادارشي پي از آن به كندي ناشيدولت و ساختار اجتماع

 ي و قانوني رفع موانع ساختاري براي مهم و كالنيها استي و سماتي تصمراياخ. اجتماع ظاهر نشد
 قانون اساسي مبتني بر ممنوعيت فعاليت اقتصادي 44 اصل ي كليها استياتخاذ شده است و س

هايي كه تا كنون در انحصار دولت   بخشدست دولت، آزادي فعاليت بخش خصوصي در جديد به
 افزايش سطح اشتغال و ،ي به رشد اقتصاد مليدنبوده است و اهداف ديگري چون شتاب بخش

 و ني معي نظري هاي و الگوي مباني دارازي ها ناستي سنيهرچند ا. ابالغ گرديد مشاركت عمومي
 از ياند و در برخ ه شده و عرضني تدوقي عمي راهبرد اقتصادكي و در خأل ستندي نيمنسجم
 ها در بند ي واگذارندي ها و فراي تعاونش همانند آنچه در بند ب راجع به سهم بخي اساسميمفاه

 مثبت ي توان از آن به عنوان اقدامي شود، مي از آن در جهان مشاهده نميج آمده است تجربه موفق



ها به توسعه   الف اين سياستدر بند.  نام برديراني تحول جامعه اي برايگذار استي سريدر مس
در بند ب افزايش .  تأكيد شده استولتيهاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش د بخش

ساله پنجم هدف گذاري شده   درصد تا آخر برنامه پنج25سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به 
هاي آن  ون و فعاليتاست كه با توجه به تجربه ايران و ديگر كشورها و تعريفي كه از بخش تعا

 ني بحث و نقد فراوان در اهش، پژوي محل تأمل است و جايموجود است دسترسي به چنين امر
در بند ج با توجه به ضرورت توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت . خصوص وجود دارد

ز طريق  ساله بر توسعه بخش غيردولتي ا20انداز  اجتماعي و فقر زدايي در چارچوب سند چشم
 در فرايند خصوصي يعها و بنگاههاي دولتي تأكيدگرديده است تا موجبات تسر واگذاري فعاليت

 درصد از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر 80سازي را فراهم گرداند و در ادامه بر واگذاري 
غيردولتي تصريح  عام و بنگاهاي عمومي  قانون اساسي به بخش خصوصي، تعاوني، سهامي44اصل 

 . گرديده است
 و ي بخش دولتاني كه ميبيها با فراز و نش  كارخانهي و واگذاري سازي خصوصندي فرادر

 يبي بازتركتياستارك آن را مالك«كه .  به وجود خواهد آمدتي از مالكيدي دارد نوع جديخصوص
 ي است براي عمل تالشنيا.  سهام استتيري خاص از مدي نوعيبي بازتركتيمالك.  استدهينام
 نوع استاندارد وجود داشته كي از شي آنها براساس بيابي ارزاي هي كه امكان توجيابع به منيابيدست
 تجارت را كنترل و درو كرده و در يها  بخشنيها سودآورتر  و بانكراني روش مدنيدر ا. باشد

 يبي بازتركتيمالك. ديآ ي دولت درمتي ضرر ده و ناكارآمد تحت مسئوليها  حال بخشنيع
 يها  هنوز كنترل بخشي قبلتيري از آنجا كه همان مدراي منجر شود؛ زيي به رشد كارآتواند ينم
 كاهش يبه عالوه حجم اقتصاد تا حد. دهد ي را در دست دارد، انحصار قدرت را كاهش نمياريبس
 در سطح ژهي به ويزير  و برنامهيگذار استي كه سدهد ي نشان ملي مسانيهمه ا). همان (»ابدي يم

 و ي رانتيتي و ماهي ساختار اجتماعيدگيچي به پتي است و با عناي انسانلومن محتاج به عكال
 يها  امور مطالعه و پژوهشني از اكي هر ي دارد براي كه دولت با اتكا بر منابع نفتياستقالل

 .ردي صورت گيشتريب
 
 
 يريگ جهينت

 گردد يبه رفاه و توسعه اتخاذ م يابي به منظور دستيزير  و برنامهيگذار استي همه جوامع، سدر
 ي روي در جامعه غربي و ابزاري فرهنگتي تجدد و رواج عقالنشهياند  توسعه در تداومدهيو پد

 از ي علوم اجتماعژهي و به ويعلوم انسان.  شده استفي تعرني معيها ها و شاخص داده و با مولفه



 خود را برحسب يعيشد و روال طب رري است كه مسيا دهي پدنيلوازم و اسباب شناخت و تحقق چن
و در واقع . كند ي آن دنبال مي غربي تجدد و توسعه به معناشهياند  و منطق حاكم بري نظريمبان

 را ا آنهي برايگذار استي سي هاتي دهد و اولوي جهت مي و مادي به همه منابع انسانيعلوم انسان
 يا  توسعهيدادهاي هم از نظر روشيخورغم شكوه و عظمت گذشته   بهرانييجامعه ا.  كندي منييتع

 گاهي جاي داراي كنونافتهي  با جوامع توسعهسهي درباره آن در مقاشهياند  وي علميو هم از نظر مبان
 تحقق يرا تجدد و تالش بي براي و اساساً مسئله اصلستي نشي خويخيمناسب درخور گذشته تار

 ي كشورهاداتي و تهدتي از دوره مشروطژهي و بهيراني با جامعه اي جامعه غربقيتوسعه بر اثر تطب
 يعي طبندي برخاسته از فرآراني در اجي راي و اجتماعيبنابراين، علوم انسان. وجود آمده است  بهگريد

 ي رانتتي ماهليها به دل  دولتي و حتستي نانيراني اي و اجتماعي ذهنيتفكر برحسب ساختارها
 مسئله با صراحت ني ايزير  و برنامهيگذار استيصه سدر عر. اند   به آن احساس نكردهيازيخود ن

 در ي نظريگونه كه مالحظه شد، قسمت اعظم الگوها  و همانخورد ي به چشم ميشتريب
 ندي و فرآاست بوده ي جامعه غربي نظري تا كنون تابع الگوهاراني در ايزير  و برنامهيگذار استيس
 در راني اي نظام اجتماعي كنونتيدر وضع. است آن را به صراحت دنبال كرده يا  و مرحلهيخيتار

 است كه شناخت و ي دچار معضالت و مسائلي و فرهنگي اجتماع،ياسي س،يابعاد چهارگانه اقتصاد
ط بر آن از ي و عوامل محيراني جامعه اي از آنها با توجه به ساختار درونكي هر ي علميبررس

 و يراني اتي كه درباره حفظ هوييها يبه نگرانبا توجه .  ضرورت داردگري دزي از هر چشي برون،يب
 اني كشورها نماگري با دسهي جامعه در مقاني توسعه اي كه براي جامعه وجود دارد و ضرورتياسالم

بستر رشد علوم .  نشاندتوان ي نمي و اجتماعي جز علوم انساني امر را بر محملنيشده است ا
 جامعه، نهادها و مسائل مبتال به يد علوم انسان است و بستر رشكيزي و فعتي طبي و مهندسيعيطب
 ي ضروراني و بشهياند ي مهم آن آزادي جامعه و نهادهاي پرداختن به مسائل اساسيبرا. ها است آن

 علوم شمندانياند اكثر رو ني محقق نشده است و از اراني امر در انياست و متأسفانه تا كنون ا
 شهياند  و زوالروند  ي جامعه طفره ميل مهم و جد از طرح مشكالت و مسائراني در ايانسان
 از صاحب نظران يكي مانده است تا آنجا كه داري در چند قرن گذشته پاراني در اي و اجتماعياسيس

 جادي ما اي در نظام فكريول تحديبا «ديگو  ي مراني دانش در اديبا اشاره به دوگانه شدن نظام تول
اگر .  علم شودديه وارد روند تولنتوانست سال گذشته هنوز 80 اي 70شود به نظر من دانشگاه در 

 شود گفت ي مدي كنسهي مقاي كتاب ها كه نوشته شده از نظر علمني كتاب ها را با واپسنينخست
 ما هم به رقم باز بودنش از نظر نشگاهبنابراين، دا...  استافتهي ني نظري از لحاظ مباني اتفاقچيه

 سال 100 بعد از ي كنونطي زند ما در شراي الاقل درجا ماي بسته است راني علم در ادي تولخيتار
 از مي بگوئميتوان ي گذرد مي مدي جدياي ما با دنيي آشناني سال بعد از اول200 و تيبعد مشروط



 »مي و باز بودن و در حال درجا زدن هستيلي تعطني بمي در مقابل دو نهاد هستي نظرينظر مبان
 و جسارت يي كوتاه است و تواناراني در ايأسفانه اكنون سقف علوم انسانمت). 1385 ،يطباطبائ(

 يانگذاري بني را براي و جهانيالملل ني بيدادهايپرداختن به موضوعات و مسائل مهم جامعه و رو
 روند گذشته، حال و ي بررسي  ندارد و برا»ياجتماع علم «لي تشكي و حت»ياجماع علم «ينوع
 همت، ازمندي نها يزير  و برنامهها يگذار استي سني و تدويشناس مسئله ،يابي  در موضوعندهيآ

 . استي و تحول جدتيحما
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 افزاري نقش علوم انساني در جنبش نرم
 
 1 دكتر محمد منصورنژاد

 چكيده 
 : نوشتار حاضر تحت عناوين زير سامان يافته است

 ):مدخل بحث(مقدمه ) الف
در طرح مسأله به عدم رضايت دست انـدركاران         ...در مقدمه پس از تعاريف و     

ت آوردهـاي ايـن     دانشگاهي و غيردانشگاهي از دس    , فكري و عملي علوم انساني    
رشته و ترجمه اي و كليشه اي بودن آن سخن به ميان آمـده و آنگـاه پرسـشهايي                   

 . مطرح شده اند كه هر يك محور مباحث نوشتارند
 رشته ي علوم انساني قديم است يا بديع؟ ) ب

خبـر از بـداعت علـوم انـساني متعـارف      , محصول نهايي بحث در اين قسمت    
 . دارد
 ساني در همه ي جوامع همسان است؟ آيا ماهيت علوم ان) ج

در تجزيه و تحليل موضوع مقاله به اينجا مي رسد كه حتي اگر ماهيـت علـوم                 
بـه جهـت فقـر      , ايراني و غيرايراني متفاوت هم باشند     , انساني مثالً غربي و شرقي    

 . الجرم بايد از علوم انساني موجود حداكثر بهره را ببرد, روش و مباحث, منابع

                                                 
١.  M-mohammadshahi@yahoo.com 
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ليد علم و جنبش نرم افزاري با رشته ي علوم انساني چه نـسبتي              نهضت تو ) د
 دارند؟ 

از جمله نتايج بحث آن است كه از جهت زماني جنبش نرم افـزاري در ايـران                 
در حالي كه در علوم انساني      , نسبت به علوم انساني متأخر است و از نگاه ارزشي         

ـ   , سعي بر عدم مداخله ي آگاهانه ي ارزشها است         رم افـزاري نگـاهي     اما جنبش ن
و اگـر در علـوم انـساني        . مسأله محور و ارزشي و متناسب با نيازهاي كشور دارد         

در جنبش نرم افزاري مدعا آن است كه قدم در حيطه ي توليـد  , مصرف كننده ايم  
 . علم بگذاريم

 متوليان و بازيگران اصلي جنبش نرم افزاري چه كساني اند؟ ) ه
اولـي  , خبگان سياسـي و نخبگـان فرهنگـي       حاصل بحث آن است كه از بين ن       

و در  . نقش معد و بسترساز و دومـي نقـش بـازيگران اصـلي را خواهنـد داشـت                 
 . ي علوم انساني نيز برخي رشته ها نقش بيشتر دارند رشته

 علوم انساني، جنبش نرم افزاري، ايران، توليد علم: واژگان كليدي
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 : مدخل بحث) الف
 :طرح مسائل و پرسشها) 1
افزاري و نهضت توليـد علـم بـه           ر كشورمان طي سالهاي اخير زمزمة جنبش نرم       د

هاي خـصوصاً علـوم انـساني         ، كه عمدة توجهات آنان نيز به حيطه         رسد  گوش مي 
ها حكايت از آن دارند كه حـداقل از ديـدگاه             ها و دغدغه    اين نغمه . معطوف است 

 علوم انـساني در ايـران       طراحان نهضت توليد علم، روند علوم و به ويژه در رشتة          
 . امروز، مطلوب و مقبول نيست

به عبارت ديگـر، از ايـن نگـاه، جريـان علـوم دانـشگاهي داراي مـشكالت و                   
مسائلي هستند كه هم بايد مورد معاينه و بـازنگري قـرار گرفتـه و هـم بـراي آن                    

 . انديشي نمود درمان و چاره
ه تـشكيك نمـوده و      در بدو امر شايد بتوان در تـشخيص و تجـويز ايـن گـرو              

بالعكس معتقد شد كه جريـان علـم در ايـران عمومـاً و در رشـتة علـوم انـساني                     
 1خصوصاً، نه تنها مشكل ندارند، بلكه ايـن كـشور در ميـادين علـوم دانـشگاهي،                

 . خالق و زبانزد استا
كند و حـداكثر آن اسـت كـه گفتـه             اين مدعا را هيچ كس طرح و تقويت نمي        

شـكني در ميـادين علمـي را دارنـد و بـه مـوارد                  توانايي خط  شود، ايرانيان بالقوه  
. آوردهـاي المپياديهـا و سـمپاديها ارجـاع داده شـود             محدود و استثنايي از دسـت     

بـه  ) كه در اين تحقيق محور سخن اسـت       (وضعيت علم و خصوصاً علوم انساني       

                                                 
 .نگارنده در مقالة مستقلي، مهجوربودن علوم غيرانساني را مدلل نموده و به تصوير كشيده است. 1

 . ك.ر
و . 26/4/1382: 3109 همشهري، ش ةمهري به علوم غيرانساني، روزنام بي، )1381(منصورنژاد، محمد
 :  در آدرسهاي

www.irankhabar.com/headlines/Detailed/٢-١٤٣٤٨.html 
www.hamshahri.net/hamnews/١٣٨٢/٨٢٠٤٢٦/news/elmif.htm 
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حدي نامطلوب است كه حتي متوليان اين رشته نيـز ادعـاي بـداعت، خالقيـت و         
ــدكمــا ــأليف،  1ل آن را ندارن ــا ت ــساني هنــوز ت  و در حقيقــت در رشــتة علــوم ان
آوردهاي جديد بشر فاصلة بسيار زيـادي داريـم و            پردازي و رقابت با دست      نظريه

 2.هاي ديگران باشيم حداكثر آن است كه مترجم خوب و صادقي از انديشه
 بـه مـسائل     پس چه از نگاه آناني كه با يك نگاه ارزشي و خارج از دانشگاهها             

نگرند و چـه از نظـر آنهـا كـه متوليـان و نخبگـان و مدرسـان و                      علوم انساني مي  
آفـرين    محققان اين ميادين هستند، وضعيت علوم انساني پرمسأله، راكد و مـشكل           

بر اين اساس، بررسي نقش علوم انساني در شرايط حاضر در كـشورمان در            . است
 . ار و پرمسأله استافزاري، پژوهش بس دشو ارتباط با جنبش نرم

نهـضت  « است و متغيـر وابـسته        »علوم انساني «زيرا اگر متغير مستقل پژوهش      
 و غيرمولدبودن علوم انساني     غيرخالق، در صورت مبهم، غيرروشمند،      »توليد علم 

توان تأثيرات مثبت اين رشتة علمي را بر نهضت توليـد علـم               در ايران، چگونه مي   
 سنجيد؟ 

يـي، تـأثيرات منفـي علـوم          توان در قالب فرضيه      مي چهگربه عبارت واضحتر،    
تـر    انساني بر نهضت توليد علم است و از اين رو است كه مباحث نوشتار پيچيده              

 . خواهد شد

                                                 
ـ          براي مدلل . 1 دگاههاي موجـود در ضـميمة مقالـه مـورد اشـاره قـرار              كردن مدعاي مـتن، برخـي از دي

 .  گيرند مي

ادعا و اذعان به شأن مترجمي براي عمدة متفكران دانشگاهي حوزة علوم انساني، بـه معنـاي اثبـات     . 2
به تعبيري، حوزه و دانـشگاه      . هاي علمية ايراني نيست     وجود خالقيت و بداعت و نوآوري در حوزه       

كننـد، حوزويـان نيـز        ند و اگر دانشگاهيان از انگليسي به فارسي ترجمه مـي          ا  هر دو در ايران مترجم    
هاي علميـه نيـز    كنند و به عبارت واضحتر، ساختار حوزه متون قديمي عربي را به فارسي ترجمه مي 

هـاي دينـي در عرصـة     هاي جدي، بديع و قابل رقابت با انديشه         مانند دانشگاههاي ما، از توان نظريه     
 . تجهاني عقيم اس
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 و براي حصول به شرايطي كـه علـوم انـساني در           شده  مطرحبا توجه به مسائل     
ي افزاري نقـش سـازنده ايفـا كنـد، پاسـخ بـه پرسـشهاي زيـر ضـرور          جنبش نرم 

 : نمايد مي
 در سـطح جهـاني از جهـت متـدلوژيك و محتـوايي             انسانيآيا رشتة علوم    ) 1

  عميق و قديم است يا بديع و تازه؟ 
آيا ماهيت علوم انساني در سراسر عالم يكسان است يا براي توليد علم هـر   ) 2

 طلبد؟  بيني خود را مي كشور علوم انساني خاص خود و متناسب با جهان
افزاري با رشـتة علـوم انـساني چـه نـسبتي              د علم و جنبش نرم    نهضت تولي ) 3

 توان اين دو موضوع را واقعاً متغيرهاي متمايز از هم ديد؟  دارند؟ آيا مي
گرايشها و علوم مختلفي در رشتة علوم انساني وجود دارند، آيا سهم همـة              ) 4

 اين علوم در نهضت توليد علم همسان است؟ 
افزاري چـه كـساني هـستند؟ جايگـاه           ي جنبش نرم  متوليان و بازيگران اصل   ) 5

 نخبگان رشتة علوم انساني در نهضت توليد علم در كجا و تا چه حد است؟ 
 
 : تعاريف) 2

در يك نگاه گذرا الزم اسـت در ابتـداي نوشـتار، از علـوم انـساني و جنـبش                    
 . افزاري، تعريفي هر چند اجمالي داشته باشيم نرم

 
 :علوم انساني) 2-1

هـاي    از علوم انساني مجموعة علـومي اسـت كـه در مقابـل علـوم رشـته                مراد  
قرار گرفته و اثباتـاً و بـه حـسب موضـوع و             ... تجربي، رياضي، فني، علوم پايه و     

آن : موضوع اصلي و محور مباحث آنها انسان اسـت و ثانيـاً           : مبناي علومي كه اوالً   
و سپس در عمـل     هم مسايل فكري، فرهنگي و روحي آدمي كه در دو بعد نظري             
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آنجـا كـه   (از اين رو دامنة اين علوم از رشتة فلسفه       . گردد  و رفتار آدميان ظاهر مي    
شناسي   شناسي، روان   و منطق، تا علوم سياسي، جامعه     ) كند  از وجود آدمي بحث مي    

 و بـا ايـن توجيـه،      1.گيـرد   و حتي علوم اعتباري چون حقوق و اخالق را دربرمـي          
 . وانند به علوم انساني ملحق شوندت علوم نقلي و ديني نيز مي

ضمناً مسائل مربوط به روش تفكر، شيوة عقالنيـت، متـدلوژي فكـر و فلـسفة         
هـاي مربـوط بـه        علم كه مربوط به مسائل ذهني و فكري آدميان است نيز از رشته            

 . گردند علوم انساني تلقي مي
 

 : جنبش نرم افزاري) 2-2
افزاري بر اسـاس ويژگيهـاي        بش نرم با تجزية مفاهيم كليدي اين اصطالح، جن      

 :گيرد اساسي تعريف و تحديد گرديده و مجمالً مورد تأمل قرار مي
 

 : (movement) اول، جنبش
و ) جنبش اجتمـاعي  ( اجتماعي اضافه شده     اليهمعموالً در كنار جنبش، مضاف      

چنين پديده وقتي پديد مي آيد كه گروهي از افراد به گونـه اي سـازمان يافتـه در        
جنبـشهاي اجتمـاعي بـا      . دد تغيير يا حفظ برخـي از عناصـر جامعـه بـر آينـد              ص

صورتهاي ساده رفتار اجتماعي اين تفاوت را دارند كه بسيار سـازمان يافتـه تـر و             
ويژگيهاي عمـده جنـبش اجتمـاعي وجـود هـدفهاي           . عمري بسيار طوالني دارند   

                                                 
و ) عرفان( برخي علوم انساني را در برابر علوم عقلي، طبيعي، رياضي، منطق و علوم نقلي و شهودي                  . 1

گـرفتن    اين مدعا ضمن ناديـده    ). 4، ص   9/10/1383: اعرافي(اند    علوم متكي به روش تجربي گرفته     
 روحـي، ذهنـي و   آليستها و نوكانتيها با ديگران، در جدايي بـين حيطـة علـوم          عقبة مهم بحث نوايده   

علوم عيني از يكسو و با طرح محوريت روش تجربي در علوم انساني، مـرز بـين علـوم انـساني و                      
ريزد و از سوي ديگر معنـاي مـستعمل           مي  را درهم ) كه روش آنها اصالتاً تجربي است     (علوم تجربي   

 .گيرد علوم انساني در ايران امروز را نيز ناديده مي
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ت جنـبش   مشترك، برنامه اي بـراي تحقـق ايـن هـدفها و وجـود ايـدئولژي اسـ                 
ظـاهر مـي    ...) ارتجاعي، بيشتر و اصالحي، آرمانگرا      ( اجتماعي در انواع مختلف     

 1.شوند

ويژگي عمده و بلكـه جـوهره اصـلي و كليـدي جنـبش، اعتـراض جمعـي و                   
گروهي است كه يا نسبت به وضـع موجـود معتـرض بـوده و خواهـان تغييـر آن            

ضـع موجـود بـوده      و يا در جهت تثبيـت و      ) مثل جنبش مشروطيت ايران    (2.است
 ).جنبش تنباكو در ايران(باشد  مخالف ظهور تغيير در ابعاد مختلف مي

در فلسفة جنبش اجتماعي نيز مي توان گفت كه، مبناي جنبش نارضايتي است             
براي اينكه جنـبش بـه ثمـر برسـد، بايـد در قالـب               . گردد  كه منجر به اعتراض مي    

ين و بازيگران شفاف اسـت،      مجموعه و نظامي كه داراي اجزاء خاص، اهداف مع        
توان براي جنبش اجتمـاعي و در اينجـا جنـبش             از اين رو است كه مي     . جلوه كند 

 . نرم افزاري عناصر و اجزايي را در نظر گرفت
 

 : (software)افزار  دوم، نرم
،كار برد معنايي اوليـه اش در  ) hard ware ("سخت افزار"نرم افزار در مقابل 

 صـورت مـشخص، كـامپيوتر اسـت و بـه دسـتگاههاي              علوم غيـر انـساني و بـه       
... الكتريكي،الكترونيكي و مكانيكي كه در قالب مـانيتور، دسـك تـاپ، مـوس و                

 گويند  و    "سخت افزار "ظاهر شده و قابل لمسند و محسوس به حواس پنجگانه،           

                                                 
 :تفصيل بحث از جمله در. 1

 ). چاپ چهاردهم(شناسي، ترجمة محسن ثالثي، نشر توتيا  ، درآمدي بر جامعه)1382(كوئن، بروس 
ترين مصداق جنبش اجتماعي در تاريخ معاصر ايران، جنبش دانشجويي است كـه   پايدارترين و مداوم . 2

ي از اقسام جنبشهايي است كه عمدتاً خواهان تغيير نـسبت بـه وضـع موجـود بـوده و ناقـد سـنتها              
 .اجتماعي و فرهنگي موجود بوده است
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در مقابل به برنامه ها، محتوا و متن كه داراي انسجام، غايت و كار آمـدي اسـت،                  
كـه  ... ، يـا فتوشـاپ، پـري مـاير و     )xp ,98 ,95(نامه هاي اقـسام وينـدوز   مثل بر

كار برد نرم و سخت براي      . محسوس و ملمسوس نيستند، نرم افزار گفته مي شود        
حيطه هاي انساني به صورت مجازي و استعاري است كه كـم كـم  بـه صـورت                   

 1.اصطالح متداول و مستعمل گرديده است
اعتراضي جمعـي و گروهـي نـسبت بـه          : اري اوالً افز  ، جنبش نرم  وصفبا اين   

ايـن جنـبش    :  تغيير در آن است؛ ثانياً     خواهانوضع موجود علمي كشور است كه       
در قالب ساختار و قالبي مـنظم، كـه داراي عناصـر و اجـزاء مكمـل يكديگرنـد،                   

جوهرة ايـن تـالش، فرهنگـي اسـت و بـه امـور              : گردد؛ ثالثاً   طراحي و تعقيب مي   
 .يي مربوط است انديشهفكري، ذهني و 

 در دو سـطح قابـل تقليـل و          افـزاري   نـرم نهايتاً همة مباحث فرهنگـي جنـبش        
آنها كـه   : اند؛ دوم   اول، آنها كه از مقولة مباحث محتوايي و مضموني        : اند  بندي  دسته

 . اند از مقولة روشي و متدلوژيك
 

 : پاسخ به پنج پرسش) ب
در مقدمه به صورت مختصر      شده   مطرحدر اين قسمت به پنج پرسش اساسي        

 : پاسخ داده مي شود
 
 

                                                 
 .ك.براي مطالعه بيشتر حداقل ر. 1

پردازي در علوم ديني، مركز مديريت  درآمدي بر آزادانديشي و نظريه: مجموعه سخنرانيها، دفتر اول
 .حوزة علمية قم

 .ميافزاري و آزادانديشي، دانشگاه آزاد اسال مجموعه مقاالت همايش نهضت توليد علم، جنبش نرم
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 رشتة علوم انساني قديم يا بديع؟) 1
بندي علوم    در اين قسمت، در يك نگاه گذرا ابتدا جايگاه علوم انساني در طبقه            

از قديم تا قرون اخير و سپس وحدت يا تمايز علوم انـساني بـا علـوم طبيعـي و                    
ي تلقي جديد از عالم و آدم و در نهايت          خاستگاه اصلي رشتة علوم انساني بر مبنا      

گيرد، كه همگـي مؤيـد        علوم انساني محصول اپيستمة مدرن مورد بررسي قرار مي        
دربارة حيطـه و    : يي بديع است و ثانياً      علوم انساني رشته  : اين مدعا هستند كه، اوالً    

 . باشد مسائل روشي آن جاي چند و چون بسيار مي
 
 :بندي علوم  طبقهجاي خالي علوم انساني در) 1

فيزيك، تجربي،  -هاي رياضي   در ايران امروز رشتة علوم انساني در مقابل رشته        
اما در يك نگاه دقيق، مـراد از علـوم انـساني            . گردد  بازشناسي مي ... ادبيات، هنر و  

بندي علوم در كجا قرار دارد؟ و چگونه در مقابل ساير مفاهيم              چيست؟ و در طبقه   
 شود؟  بندي مي و علوم مقوله

بنـدي علـوم از قـديم         براي تقرير بحث خوب است كه اشارة كوتاهي به طبقه         
 .تاكنون، هر چند به صورت بسيار اجمالي، داشته باشيم

 
 1:بندي علوم طبقه) 1-1

                                                 
ديني، به  اند و يا با يك نگاه ارزشي و درون جسته علماي اسالمي يا از تقسيم ارسطويي علوم بهره. 1

بندي امام محمد غزالي و  نگارنده در بررسي مبسوطي، تقسيم. اند زده بندي علوم دست تقسيم و طبقه
. يقي قرار داده استامام خميني، از بزرگان جهان اهل سنت و تشيع را در موضوع مورد بررسي تطب

، علم واجب و كفايي )51-52، صص 1ج (مثالً مبناي تقسيم غزالي در كتاب احياء علوم الدين 
است و سپس علم كفايي را به دو دستة شرعي و غيرشرعي تقسيم نموده و علوم غيرشرعي را به 

  از علوم دنيوي  غزالي آن است كه علم فقه را نوآوري. كند بندي مي مباح، مذموم و ممدوح طبقه
                                                                                                                  ← 
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گانة علـم را      او مراتب سه  . دهند  بندي علوم را به ارسطو نسبت مي        ترين طبقه   قديم
 دانشهاي نظري، كه موضوع آنهـا دانـايي و   :اول: سازد بدين گونه از هم متمايز مي     

دانـشهاي عملـي، كـه    : حقيقت است، شامل رياضـيات، طبيعيـات و الهيـات؛ دوم       
موضوع آنها صرف عمل اسـت و شـامل اخـالق، سياسـت مـدن و تـدبير منـزل                    

دانشهاي شعري، كه بررسي آنها مستلزم مطالعـة آثـاري اسـت كـه              : شود؛ سوم   مي
 ).43، ص 1373: نبر(خارج از عامل آنها است 

بندي با محور قراردادن فلسفه و حكمت در دو بعد نظري و عملي،               اين تقسيم 
بندي اصطالح علوم انـساني جـاي         در اين تقسيم  . بندي علوم بود    قرنها مبناي طبقه  

در ايـن   ...) سياسـت مـدن و    (البته برخي از موضوعات ايـن رشـته         . طرح نداشت 
هيم ديد، با علـم سياسـت در عـصر مـدرن            اند، كه چنانچه خوا     تقسيم مطرح شده  

 . باشند معنا نمي وزن و هم هم
المعـارف و بـه ويـژه فرانـسيس بـيكن، بـر               پس از رنسانس، نويسندگان دايره    

شناختي، علوم را بر اساس سه موضوع حافظـه، مخيلـه و    بندي روان   حسب تقسيم 
 . عاقله تقسيم نمودند

                                                                                                                   
     → 
امام خميني . نمايد بندي ديگري، علم را به دنيايي و آخرتي تقسيم مي ديده است و هم او در تقسيم     

كند و البته بر   علوم را به دو قسمت دنيايي و آخرتي تقسيم مينيز در كتاب چهل حديث،
 :تفصيل بحث در.... گيرد كه، چرا علم فقه را علم دنيايي دانسته و بندي غزالي خرده مي تقسيم

، بررسي تطبيقي تعامل مردم و حاكم از ديدگاه امام محمد غزالي و امام )1382(منصورنژاد، محمد 
 . 39-47ميني و انقالب اسالمي، صص خميني، پژوهشكدة امام خ

در هر شكل، آنچه كه در اين نوشتار مهم است آن است كه، متفكران اسالمي در طي قرون و 
اعصار، جايي براي بحث از علوم انساني در كنار ساير علوم درنظرنگرفته و علوم انساني در عرض 

 . ساير علوم بر مبناي انديشة غربي وارد ايران شده است
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حافظـه، كـه موجـد      : اول: حو است بندي بيكن بر مبناي يادشده، بدين ن        تقسيم
) ضـبط رويـدادهاي طبيعـت     (و طبيعـي    ) تـاريخ انـسان   (تاريخ در دو بعد مـدني       

هـاي مهارنـشده اسـت؛        مخيله، كه موجد شعر يا برانگيختن انديشه      : باشد؛ دوم   مي
خـدا، انـسان و     : عاقله، كه حيطة فلسفه است و شامل سـه موضـوع اصـلي            : سوم

ن، در بعد نفس غيرمادي قابل بررسي نيـستند و          موضوع خدا و انسا   . طبيعت است 
بايد مـورد بررسـي     ) كه وجه مشترك بشر و حيوان است      (نفس محسوس انساني    

مـا چگونـه   (و عملي   ) بحث از علل امور   (طبيعت نيز در دو بعد نظري       . قرار گيرد 
مـورد بحـث قـرار    ) توانيم اين معرفت علي را براي بهزيستي بشر به كار بنديم      مي
 ). 74-75، صص 1377: كاپالدي (گيرد مي

بنـدي بـيكن از علـوم،         بندي فـوق گفتـه شـده اسـت كـه، طبقـه              دربارة تقسيم 
دهندة آن است كه وي تا چه حد از تصورات قـرون وسـطايي رهـايي پيـدا                    نشان

وي نگـرش   . در واقع علم بيكن يا تلقي وي از علم، ارسطويي است          . نكرده است 
در ) علل صـوري  ( در علم در پي نيروهايي       بدين صورت كه  . كيفي به علم داشت   

از اين رو   . او تصوري كمي از علم نداشت     . شوند  اشياء بود كه موجب تغيير اشياء       
همـان منبـع، ص     (گرفـت     كم  ارزش و نقش رياضيات در پژوهش علمي را دست        

76 .( 
 . خالي است) جز برخي از موضوعات(در اين تقسيم نيز جاي علوم انساني 

بندي خـوب از علـم، پـيش از قرنـي كـه         معتقد است كه، تقسيم    فيليسين شاله 
. توانست وجـود داشـته باشـد        ، نمي 19علوم در آن پيشرفت كلي نمود، يعني قرن         

بندي اگوسـت كنـت،       بنديهاي شهودي كه در اين قرن شده است، همان طبقه           طبقه
 . آمپر و هربرت اسپنسر است

شـود و     كه در آن ماده مطالعه مي     (آمپر علوم را به دو دستة بزرگ علوم جهاني          
و علـوم عقالنـي     ) شامل علوم رياضي، فيزيك، علوم طبيعي و علوم پزشكي است         
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كه موضوع آنها ذهن است و شامل علوم فلسفي، علومي كه موضوع آنها سـخن               (
و علـوم سياسـي     ) كه تاريخ نيز جزيي از آن است      (و هنر است، علوم نژادشناسي      

و هـر يـك   . كند تقسيم مي) اند   اجتماعي زيرمجموعة آن   كه فنون نظامي و اقتصاد    (
 علـم ادامـه     128از علوم به چهار دسته تقسيم شده و اين تقسيمهاي چهارتايي تا             

 ).26-27، صص 1378: شاله(يابد  مي
اگوست كنت نيز علـوم را بـه حـسب كليـت متنـازل و تفـصيل و پيچيـدگي                    

شـده و بـه اخـص خاتمـه     متصاعد به شش علم زير كه به نحوي از اعـم شـروع       
شناسـي و     رياضـيات، هيـأت، فيزيـك، شـيمي، زيـست         : كنـد   يابد، تقسيم مـي     مي

بندي، علوم به حسب نظم منطقي و ترتيب تاريخي كه            در اين طبقه  . شناسي  جامعه
 ). 29همان منبع، ص (اند  اند، منظم شده از فلسفه جداشده

بودن، علوم را به سه دستة       نهايتاً اسپنسر بر حسب درجة انتزاعي و يا انضمامي        
انـضمامي    ، علـوم نيمـه انتزاعـي و نيمـه           )منطـق و رياضـيات    (كلي علوم انتزاعي    

 شناسـي،   زمـين  شناسـي،   سـتاره (و علـوم انـضمامي      ) مكانيك، فيزيـك و شـيمي     (
 ). 30همان منبع، ص (كند   مي تقسيم) شناسي شناسي و جامعه شناسي، روان زيست

وم از قديم تا اوايل قـرن بيـستم، علـوم انـساني بـه               بندي عل   حاصل آنكه، در طبقه   
ديـده  ... عنوان مجموعه علوم مرتبط با هم، در عرض رياضيات و علوم تجربـي و             

نشده و حداكثر آن بود كه جامعه شناسي و روان شناسي از مصاديق علوم انـساني         
ت با اين نگاه بايـد گفـ      . در آخرين تقسيم بنديها وارد مقوله بندي علم شده است         

كه، رشتة كالني به نام علوم انساني، پديده يي بديع، نوظهور و قرن بيستمي است               
 .و در پي منازعات ديگري در علم و به تبع پرسشهاي جديدتري جابازمي كند
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 : با علوم طبيعي) انساني(وحدت يا تمايز علوم فرهنگي ) 1-2
وزيتيويـسم در  از جمله پرسشهايي كه به تبع گسترش گرايش علم اثبـاتي يـا پ        

علوم مطرح گرديد آن بود كه، آيا روش تحقيق در علوم طبيعـي را مـي تـوان بـه                    
هاي غيرعلوم طبيعي و مسائل انساني و فرهنگي تعميم داد يا خير؟ كه طرح               حيطه

 . همين پرسش، حكايت از هژموني علوم غيرانساني بر علوم انساني دارد
ستها از وحدت علم به اعتبار موضوع       در پاسخ بدين پرسش، در حالي كه پوزيتيوي       

دفاع نموده و معتقد بودند كه پديده هاي اجتماعي هم مانند پديده هـاي طبيعـي،                
خارجي، عيني و تجربي هستند و از اين رو روش تحقيق يگانـه يـي را نيـز مـي                    
طلبند و تأثير جدي اين نگرش در علم سياست و جامعـه شناسـي در غـرب، بـه                   

وناليسم و نظرية اصـالت كـاركرد ظـاهر شـد، كـه داراي              شكل گرايش به فونكسي   
گرايش اثباتي و محافظه كارانه بود، اما عكس العملهايي را نيز در پي داشـت كـه                 
يكي از آنها رويكـرد ماركسيـستي بـود، كـه بـر كـشمكش و تعارضـها در علـوم                     
اجتماعي تأكيد كرد و از نگاه اين نوشتار، رويكـرد مهمتـر نگـرش مكتـب علـوم                  

 . گي بودفرهن
پيروان مكتب علوم فرهنگي، علوم اجتماعي و علوم طبيعي را به اعتبار ماهيت             

معرفي » فرهنگي«يا  » روحاني«موضوع دوگانه دانسته و موضوع علوم اجتماعي را         
 1هـستند » فردريش ريكرت«و » ديلتاي«مهمترين نمايندگان اين مكتب،     . نموده اند 

                                                 
به عقيدة ايشان، هدف علوم فرهنگي بيش . را پيروان مكتب نوكانتيسم مي دانند» زيمل«و » ريكرت«. 1

 صورت بندي قوانين كلي يا عام باشد، فهم رويدادهاي جزئي يا خاص  از آنكه مانند علوم طبيعي،
در روش در اين بود كه تفاوت علوم طبيعي و علوم فرهنگي را » ديلتاي«اختالف نوكانتيها و . بود

مي دانستند و نيز اصوالً تبيين عالم تاريخ را ممكن دانسته است، البته با گزينشي كه ) نه موضوع(
 ). 169، ص 1369: هيوز(نظام ارزشي پژوهشگر در آن مؤثر است 
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تــصراً بــه انديــشة ديلتــاي اشــاره  مخدر ادامــه). 24-27، صــص 1374: بــشيريه(
 . شود مي

عقيده داشت كه علوم تاريخي و اجتماعي       » ديلتاي«مي نويسد،   » آنتونيو كارلو «
 بندة فلسفة اولي بودند و گرچه بعـداً در نتيجـة زحمـات              18هميشه تا پايان قرن     

اهب مكتب تاريخ نگاري آلمان از آن بند آزاد شـدند، چـون مـشروعيت فلـسفي                 
ردند، دوباره با ظهور پوزيتيويسم، با خطر بازگـشت بـه حالـت بنـدگي               كسب نك 

مـدخل علـوم    «براي نجات آن علوم از اين خطر، ديلتـاي كتـاب            . روبه رو گشتند  
 ). 172-173، صص 1369: هيوز(را نوشت » فرهنگي

: ديلتاي معتقد بود فرق ميان علوم طبيعي و علوم فرهنگي در سـه چيـز اسـت                
و استدالل مي كرد كه، معرفت در علوم        . ربه و نگرش محقق   رشتة تحقيق، نوع تج   

طبيعي منشأ خارجي دارد، اما در علـوم فرهنگـي از گونـه يـي سـلوك درونـي و                    
 . تجربة باطني و درك زنده سرچشمه مي گيرد

قـسم  . او سپس به سه نوع قضيه يا خبر در زمينة مطالعات فرهنگي قائـل شـد               
دارد و اين موضوع تاريخ اسـت؛ قـسم دوم          سروكار  ) آنچه هست (اول با واقعيت    

علـوم  «برمي گردد به آنچه از واقعيات انتـزاع مـي شـود، يعنـي بـه اصـطالح مـا                    
و سرانجام  قضايايي كه بر ارزش داوريها يا قواعد داللت دارند، يعنـي              » اجتماعي

فرقي كه او ميان علـوم طبيعـي و علـوم فرهنگـي             . عنصر عملي در علوم فرهنگي    
 به صورت شاخـصي بـراي مورخـان و دانـشمندان علـوم اجتمـاعي                گذاشته بود، 

 ). 173-177همان منبع، صص (درآمد 
حاصل آنكه، يكي از خاستگاههاي نظـري بحـث از رشـته يـي بـه نـام علـوم          

را بايـد   ) علوم طبيعي (در مقابل علوم تجربي     ) و البته با نام علوم فرهنگي     (انساني  
كـه  (وپا، يعنـي اروپـاي انگلوساكـسن        فلسفي ار -در معارضة بين دو سنت فكري     

) هاي پوزيتيويستي و وحدت در روش علوم انساني و غيرانساني بود           طراح انديشه 
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با اروپاي فالت قاره يي و خصوصاً آلمان جـست، كـه بـر مبنـاي ايـده آليـسم و                     
نوايده آليسم، مدافع جدايي جهان پديدارها و عالم روحي يا معنوي با دنياي علوم              

، بـه ايـن     »هيـوز «ياي فعاليتهاي بشري بود و بنابراين آلمانيها به تعبيـر           طبيعي و دن  
شامل آنچه نـزد مـا بـه        (نتيجه رسيدند كه بايد ميان علم طبيعت و علوم فرهنگي           

علوم انساني معروف است و همچنين آنچه تاريخ يا علوم اجتماعي خوانـده مـي               
 اصالت، هويت و مبنـايي      اين مبنا ). 165همان منبع، ص    (فرق بارز بگذارند    ) شود

براي بسط رشتة علوم انساني و طبقه بندي زيرمجموعه هاي ايـن قـسم از دانـش             
 . گرديد

 
 : تلقي جديد از عالم و آدم، خاستگاه اصلي رشتة علوم انساني) 1-3

امــا مهمتــر از مباحــث پوزيتيويــستها و نوايــده آليــستها و نوكانتيهــا، ريــشه و 
تة علوم انساني را بايد در تلقي و تحوالت تـازة           خاستگاه جديتر طرح و بسط رش     

در نگاهي تحليلي دربارة تأسيس علوم انساني در مغرب زمـين در            . غربيان جست 
 : كنار علوم ديگر گفته شده است كه

در علوم انساني نمي پرسند كه انسان چيست؟ انـسان در علـوم انـساني،               : اوالً
يي اعتبار شده اسـت        در نسبت تازه   ديگر مرتبه يي از وجود نيست، بلكه وجود او        

به عبارت ديگر، انسان به نحو مطلق و نه اين          . كه همه چيز از آن نسبت برمي آيد       
بلكه موضوع چيـزي اسـت      . يا آن اعتبار، موضوع علوم انساني و اجتماعي نيست        

در علـوم اجتمـاعي يـك       . كه انساني خوانده مي شود و انسان هم تـابع آن اسـت            
 ولي بايد انسان ديگري ظهور كند تا امكان تأسـيس            داده مي شود،  مقامي به انسان    

انـسان را   ... و» دوركـيم «و نـه    » اگوسـت كنـت   «ولي نـه    . علم اجتماعي پيش آيد   
به نظر آنها، امري وجود دارد كه انساني اسـت          . موضوع علم اجتماعي ندانسته اند    
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ت كه روابط معني    و شئون و مناسبات ميان مردمان تابع آن است و در ساية آن اس             
  .پيدا مي كند

پس پيدايش علوم انساني با پيش آمـد        . علم اجتماعي صورت غرب است    : ثانياً
اسـت كـه    » ژان ژاك روسـو   «تاريخ غرب مناسبت دارد و مؤسس علوم اجتماعي،         

او بـا طـرح     . بيشتر از ديگران در تأسيس علوم اجتماعي سهيم و مؤثر بوده اسـت            
، )به جاي طبيعت انسان، كه پيشينيان مي گفتنـد        (تماعي  ارادة عمومي و قرارداد اج    

او از سويي گفت كه، طبيعت انسان غيـر از          . پاية مبناي علوم اجتماعي را گذاشت     
قـرارداد  «آن است كه در تمدن ظاهر مي شود و از سوي ديگر حقيقت جامعـه را                 

. اسـت نبـوده     دانست و در واقع با قرارداد انسان چيزي شـده كـه قـبالً             » اجتماعي
گـويي عقـل،    . انسان با اين اقدام، صاحب عقل و واضع و مطيع قانون مـي شـود              

 . قانون و سياست با قرارداد اجتماعي به وجود مي آيند
علم اجتماعي وقتي به وجود مي آيد كه نه فقط روابط و مناسبات موجود              : ثالثاً

وابـط و   در مدينه و احكام حاكم بـر آن سـاية عـالم طبيعـي نباشـد، بلكـه ايـن ر                    
بـه عبـارت ديگـر،    . مناسبات و احكام به مرجع قدسي فوق بشري هـم بـازنگردد          

براي اينكه علم انساني و اجتماعي به وجود آيد، بايد يك مرجع و منـشأ بـشري،                 
ضامن ثابت روابط و مناسبات و منشأ صدور احكام و قوانين باشد و البته مرجـع                 

پس اگر مذهب اصـالت     . تباري باشد و منشأيي كه گفتيم، خود بايد قراردادي و اع        
غلبه نكرده بود، علوم جديـد بـه طـور كلـي و مخـصوصاً علـوم                 ) اومانيسم(بشر  

 ). 196-204، صص 1373: داوري اردكاني(اجتماعي به وجود نمي آمد 
 

 : علوم انساني محصول اپيستمة مدرن) 1-4
علـم را   ، متفكر فرانسوي، از منظري بيرونـي، فـراز و فرودهـاي             »ميشل فوكو «

از نگـاه او، ديرينـه شناسـي، تحليـل شـرايط امكـان              . مورد تحقيق قرار داده است    
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موضوع دانش و تجربة پزشـكي جايگـاه مهمـي در           . تشكيل علوم اجتماعي است   
تولـد  «در كتـاب    . در خصوص تكوين علوم انساني جديـد دارد       » فوكو«مطالعات  
معاينـه و تحليـل علـم       از ظهور و تشكيل بدن فرد بـه عنـوان موضـوع             » درمانگاه

از ديدگاه فوكو، پزشكي نخستين گفتمـان علمـي دربـارة           . پزشكي بحث مي شود   
زيرا نخستين بـار در     . فرد است و در تشكيل علوم انساني نقش مهمي داشته است          

گفتمان پزشكي بود كه فرد به عنوان موضوع معرفت اثبـاتي ظـاهر شـد و تـصور            
در مراحـل اوليـة   . خستين بار شـكل گرفـت     انسان به عنوان سوژه و ابژة معرفت ن       

اما بـا تحـول   . علم پزشكي، مرگ حد نهايي بود و با آن همه چيز پايان مي گرفت        
 كه با جسد صامت سـروكار داشـت، روان     در دانش پزشكي و با پيدايش آناتومي،      

شناسي زاده شد و از ادغام مرگ در انديشة پزشكي، علم پزشكي معطوف به فـرد               
 طور كلي پزشكي با ايجاد مفهوم تفرد و فناپذيري، نقـش مهمـي در               به. پديد آمد 

تكامل علوم انساني مدرن داشته است كه فرد را موضوع شناخت اثباتي خود قرار              
 ). 16-17، صص 1376: رابينو-دريفوس(مي دهند 

در عصر كالسيك، انسان خود موضوع دانش نبود و آگاهي معرفـت شناسـانه              
در نظـام   . پس امكان علوم انسان هـم منتفـي بـود         . اشتنسبت به انسان وجود ند    

تنها در عـصر    . اپيستمة كالسيك، انسان به عنوان ابژه و سوژة دانش جايي نداشت          
مدرن است كه انسان جايگاه ابهام آميز سوژه و ابژة دانش را اشغال مي كنـد و بـا                   

 ).18، ص همان منبع(ظهور اين جايگاه، امكان تكوين علوم انساني پيدا مي شود 
صورتبندي معرفتي عصر مدرن، برخالف عصر كالسـيك تجزيـه شـده و حـاوي               

يكـي بعـد علـوم      : اپيستمة مدرن فضايي سه بعدي است     . چند جهت يا بعد است    
 زباني و    بعد علوم زيست شناختي،   : بعد تأمل فلسفي؛ سوم   : طبيعي و رياضي؛ دوم   

 . توليدي
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 دارنـد و از ايـن رو داراي         علوم انساني در فضاي درون ايـن سـه ضـلع قـرار            
مشكالت روش شناسي و مفهوم سازي علوم انساني،        . جايگاهي مبهم و لرزان اند    

بدينسان علوم انـساني هـم از       . نتيجة ضروري موقعيت معرفت شناختي آنها است      
صورتبنديهاي رياضي و علوم طبيعي استفاده مي كنند، هم روشها و مفاهيم علـوم              

صادي را به كار مي برند و هم با شيوة زيست انسان به             زباني، زيست شناسي و اقت    
در نتيجه علوم انساني همواره مـاهيتي       . عنوان موضوع تأمل فلسفي سروكار دارند     

. علوم انساني معطوف به نمايشها و نشانه ها هـستند       ... ثانوي و غيرقطعه داشته اند    
حـث ايـن    موضـوع ب  . انسان به عنوان مجموعه يي از نشانه ها مورد بحـث اسـت            

زيست، كار و زبان انسان نيست، بلكه نشانه هايي است كـه از طريـق آنهـا                   علوم،  
همان منبع، صص   (انسان زندگي مي كند و به وجود خود و اشياء نظم مي بخشد              

19-18 .( 
مـثالً  (از نگاه فوكو، روابط قدرت و دانش است كه انسان را به عنـوان سـوژه                 

عينيـت و موضـوعيت مـي بخـشند و بـه            ...) ن و ديوانه، مجرم، شهروند، تابع قانو    
تبارشناسي، پيدايش  ). 27همان منبع، ص    (صورت موضوعات دانش درمي آورند      

علوم انساني و شرايط امكان آنها را بـه نحـو جـدايي ناپـذيري بـا تكنولوژيهـاي                   
 ). 22همان منبع، ص (قدرت مندرج در كردارهاي اجتماعي پيوند مي دهد 

 
    انساني در همة جوامع همسان است؟آيا ماهيت علوم) 2

در پاسخ بدين پرسش، برخي بر اين باورند كه، مـا بـه حكـم انـسان شناسـي                   
اگر مراد از علوم انساني به سعادت       . مستقل، بايد علوم انساني مستقل داشته باشيم      

رسيدن انسان است، در اين صورت بايد بگوييم كه اين سـعادت تـابع تـصوراتي                
تصوري كه از انسان در جهان بينـي الهـي هـست، بـا              . سان داريم است كه ما از ان    

علـوم انـساني الهـي      . تصوري كه از انسان در جهان بيني مادي مي رود، فرق دارد           
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تواند با علوم انساني مادي يكي باشد و نتـايج علـوم انـساني الهـي بـا علـوم                     نمي
 ). 4-5، صص 26/6/1382: حداد عادل(انساني مادي يكي نيست 

 سال پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران در اين سـامان            25 را كه قريب     آنچه
مجدداً مطرح مي شود، مدعايي است كه دانـشجويان و برخـي اسـاتيد انقالبـي و                 
مسلمان دغدغه هاي آن را در همان سالهاي آغازين انقالب داشته و چون شـرايط            

 جهت سـخت افـزاري      مراكز دانشگاهي نيز به گونه يي بود كه حتي دانشگاهها از          
نيز اندك اندك از دست انقالبيون خارج مـي شـد،        ) محيط و موقعيت و امكانات    (

، حتي چندسالي نيـز دانـشگاهها       )انقالب فرهنگي (طي انقالبي با جوهرة فرهنگي      
را به تعطيلي كشاندند تا حـداقل محـصول كـار، جامعـه شناسـي اسـالمي، روان                  

وضات آنها اين بود كه، علوم انساني ايرانـي         باشد؛ زيرا از مفر   ... شناسي اسالمي و  
 . با علوم انساني غربي فرق دارد

 توليد علم و نتيجة اين جنبش نـرم افـزاري            اما متأسفانه محصول كار در زمينة     
، )كه البته آن زمان بدين نام ناميده نمي شد و به انقالب فرهنگي شـهرت داشـت         (

و در يـك  . پـيش از انقـالب  چيزي نبود جز تعويض جلد و صفحات اولية كتـب           
انقـالب فرهنگـي هـيچ    : نگاه بدبينانه، برخي تا آنجـا پـيش رفتـه انـد كـه گفتنـد             

دستاوردي نداشت، جز اينكه دانشگاهها دو الي سه سال تعطيل شـدند و ضـرر و                
و از دست دادن اساتيد جـوان و مـستعد و اخـراج         (زيان مادي به كشور وارد شد       

 1).106 و 94، ص 1380: زيباكالم...) (اساتيد و

                                                 
البته برخي از دست اندركاران انقالب فرهنگي، ضمن قبول نتايج منفي انقالب فرهنگي، در مجموع . 1

مانند جنبشي دانشگاهي بود، زودتر به خردورزي رسيد و به حل مشكالت (ن را آثار مثبت آ
دانشگاهيان پرداختند و گر نه جريانات خارج از دانشگاه وارد عمل مي شدند، كه آن وقت نتيجة 

مصاحبة دكتر (از نتايج منفي بيشتر مي دانند ...) كار سختتر بود، توليد ايدة استقالل و خودكفايي و
 ). ، از اساتيد دانشگاه تربيت مدرس، نوار مصاحبه موجود است» قباديحسينعلي«
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حاصل آنكه، ادعاي حصول و دستيابي به علوم انساني جديـد و بـه اصـطالح                
الهي، گرچه به ظاهر جذاب و شايد هم سهل مـي نمايـد، امـا در عمـل بـسترها،                    
شرايط، امكانات و تلقياتي را مي طلبد كه معلوم نيست بـه ايـن زودي بـه چنـين                   

 1.سرزميني وارد شويم
ره شد كه رشتة علوم انساني پديده يي نوظهور در فرهنگ           به عنوان شاهد، اشا   

پـس از   : تلقي جديدي از عـالم و آدم جوشـيد؛ و ثانيـاً           : غرب است و به تبع، اوالً     
آنكه در ميادين گوناگون، شئون مختلف آدمي در عمل مطرح و مسأله سـاز شـد،                

نـگ  امـا در فره  . در چاره سازي براي آن مشكالت، گرايشهاي علمي نيز جوشـيد          
خودي، نكتة قابل توجه و اولين پرسشهاي قابل طرح آن است كه، آيـا بـا مبـاني                  

 اصالً مي توان در مسير تأسـيس علـوم انـساني             فكري، فلسفي و فرهنگي موجود،    
جديد گام برداشت يا خير؟ اگر خير، پس چرا مدعي علوم انساني الهـي هـستيم؟                

يم؟ و چرا پس از بـيش از        و اگر آري، پس چرا در تأسيس چنين علمي عقيم هست          
 سال، هنوز هيچ تحولي را در علوم انساني دانـشگاهها در جهـت الهـي شـدن                  20

  حتـي از دانـشگاه اسـالمي تـصوير روشـني              آيا پس از چند دهه،     2شاهد نيستيم؟ 
 

                                                 
متمركزترين و مستدام ترين تالش در جهت توليد علم و تمدن خودي، پس از انقالب اسالمي در . 1

ايران، از سوي فرهنگستان علوم اسالمي در قم صورت پذيرفته ك متأسفانه جز تعدادي گزارش و 
ضرورت «به عنوان شاهد، كتاب (ريهايي از سوي نخبگان آن مركز سخنرانيها و گاه تك نگا

، عايد و محصولي براي ) از سوي آن مركز منتشر شد1380كه در سال » مهندسي تمدن اسالمي
آثار ديگري در راستاي گفتمان همين نوع فكر نيز گاهي منتشر مي شوند كه به . جامعه نداشته است

مهدي «، اثر »اسالم و تجدد«مثالً كتاب (ابل اعتنا نيستند جهت فقر روشي و محتوايي، چندان ق
 ).  از سوي نشر كتاب صبح منتشر شده است1382كه در سال » نصيري

 بسي ماية تأسف است كه نه تنها تأسيس علوم انساني اسالمي ره به جايي نبرده است، بلكه هنوز . 2
                                                                                                                  ← 
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 1داريم؟
بدون ورود تفصيلي به بحث فوق، كه خود تأمل بيش از حد يك مقاله را مـي                 

گرايانه، از آناني كه خواهان علوم انساني مجزا هستند مي          طلبد، در يك نگاه واقع      
توان پرسيد كه، در شرايط حاضر چه بايد كرد؟ آيا بايد مراكزي كه علـوم انـساني       
به اصطالح غيرالهي در آنها تدريس مي شود، تعطيل شوند؟ و يا اينكه تا تأسـيس                

اكز، منـابع، مبـاني و      علوم انساني الهي اين مراكز بايد همچنان فعال باشند؟ آيا مر          
شيوه هاي آموزش و تحقيق در علوم انساني جديد، هيچ دسـتاورد مفيـدي بـراي                
تأسيس علوم انساني تازه ندارند و يا اينكه خيـر، مـي تـوان در ابعـادي از علـوم                    

 موجود، بهره هاي كافي و وافي برد؟ 
 برخي معتقدند كه از علوم انساني موجود بهره هاي چندي در جهـت معـارف              

علوم انساني جديد به طرح موضوعات نو       : اول: ديني به شرح زير مي توان گرفت      
علوم انساني و اجتماعي موجـود معبـري        : و پرسشهاي جديد كمك مي كند؛ دوم      
از اينجـا مـي تـوان در مفهـوم پـردازي و             : براي شناخت موضـوعات انـد؛ سـوم       

م در روش   ايـن علـو   : ابزاردهي براي فهم و گسترش علـم بهـره گرفـت؛ چهـارم            
                                                                                                                   

→ 
نخبگان دلسوز انقالب و نظام اسالمي در تئوريزه نمودن انقالب اسالمي در مراكز دانشگاهي نيز      

توفيق بااليي ندارند و از همين رو عمدتاً نظريات افراد خارجي و يا ايراني خارج از كشور پيرامون 
 .  ب اسالمي، به عنوان منابع و متون واحدهاي درسي در مراكز دانشگاهي تدريس مي شودانقال

ديدگاههاي واحد وجود ندارد، طي پژوهشي در » دانشگاه اسالمي«جداي از اينكه دربارة اصل . 1
موضوع، حاصل كار آن بود كه، حتي موافقان در اصل تغييرات و اصالحات اسالمي نيز در شيوه 

ل و اجراي آن مخالف يكديگر بودند و مهمترين تفاوت آنها در دو الگوي اسالمي شدن هاي اعما
بوده ) روند سريعتر و توسط عوامل بيروني و حكومتي(و اسالمي كردن ) روند تدريجي و دروني(

اكثر موافقان به مفهوم حداقل دانشگاه اسالمي بسنده كرده اند و تعداد اندك آنها خواهان . است
» ديدگاههاي مختلف در رابطه با دانشگاه اسالمي«اصل پروژه تحت عنوان . بيشتر بوده اندتغييرات 

 به مرحلة اجرا درآمده است را مي توان در 1379با مديريت آقاي خسرو قبادي، كه در فروردين 
 . معاونت پژوهشي و فناوري پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي در تهران جست
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مباني و منابع موجود در     : پردازي و شيوه سازي براي تحقق معارف مفيدند؛ پنجم        
علـوم  : گسترش علوم انساني و در طبقه بندي و گسترش علـم مؤثرنـد؛ و نهايتـاً               

 حرمت و كراهت و يا وجوب و استحباب، منطقه يي را نيز بـه               ديني غير از منطقة   
ي شناسند، كه از علوم انساني موجـود در آن          نام منطقه الفراغ و حيطه هاي مباح م       

 ). 4-5، صص 9/10/1383: اعرافي(حيطه ها مي توان بهره گرفت 
غير از نكتة آخر، نكات يادشده را بدين نحو نيز مي توان بازسازي نمـود كـه،                 
حتي اگر قصد و غايت تأسيس علوم انـساني الهـي و جديـد وجـود دارد، علـوم                   

.  اضالع يادشدة فوق مي توانند معـد و مفيـد باشـند         انساني موجود در شاخه ها و     
جداي از اينكه بعيد است هيچ عاقلي معتقد باشد كه علوم انساني موجود را فعـالً            

و در يك نگاه واقع گرايانـه، حتـي         ! تعطيل كنيم تا علوم انساني الهي تأسيس شود       
 انـساني   با پذيرش تفاوت جوهري علوم انساني الهي با غيرالهي، نيـز بايـد علـوم              

موجود را ارج نهاد و از اين معبر مشكالت فردي و جمعي ايران امروز را مرتفـع                 
 . نمود و نيز در جهت توليد علم و جنبش نرم افزاري از آن بهره گرفت

 
نهضت توليد علم و جنبش نرم افزاري با رشتة علوم انـساني چـه نـسبتي                ) 3

 دارند؟ 
 شده است كه جـوهرة ذهنـي و         جنبش نرم افزاري در مقدمه به نحوي تعريف       

انديشه يي دارد، كه البته در قالب ساختاري اعتراضي نسبت به وضع موجود علـم               
در اين صورت مباني، منابع و مجاري نهضت توليد علم با علوم            . تعقيب مي گردد  

انساني، نه تنها متعارض هم نخواهند بود، بلكه به ريشه هـا و حتـي شـاخه هـاي           
زيرا هر دوي اين متغيرها، محصوالت فرهنگـي و از          . رسيدنزديك به هم خواهند     

در عين حال مي تـوان بـين ايـن دو متغيـر             . مقولة دست آوردهاي نرم افزاري اند     
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در ابعـاد و    ) »جنـبش نـرم افـزاري     «و متغير وابـستة     » علوم انساني «متغير مستقل   (
 . نمودجهات زير حدودي را ترسيم و آن دو را متمايز از يكديگر مفهوم بندي 

از جهت زماني، از آنجا كه مراد از علـوم انـساني، رشـته هـا و گرايـشهاي              ) 1
...) جامعه شناسي، علوم سياسي، روان شناسـي و       (موجود در مراكز آموزشي ايران      

ما به وضع موجود نظر دارد و حـال آنكـه متغيـر وابـسته،               است، لذا متغير مستقل     
 . ، طرحي براي آينده خواهد بود»نهضت توليد علم«يعني 
از نگاه ارزشي يا غيرارزشي بودن، علوم انساني موجود ايران را مـي تـوان               ) 2

در نگاهي توصيفي، به عنوان يك حقيقـت و واقعيـت درنظرگرفـت، كـه در ايـن              
 به صورت آگاهانه و رسمي، در گزارش از موقعيـت           صورت ارزشهاي پژوهشگر  

علوم انساني دخيل نخواهد بود و حال آنكه نهضت توليـد علـم نگـاهي ارزشـي،                 
آرماني و بومي به فرآيند و برآيند دانش دارد و از اين رو در گفتمان ارزشي قابـل                  

 . فهم است
صول دست آوردهـاي علمـي محـ      : زيرا در اين تالش غايت آن است كه، اوالً        

در : با باورهاي اعتقادي و فرهنگي ارتبـاط داشـته باشـد؛ ثالثـاً            : خوديها باشد؛ ثانياً  
نوعي رقابـت بـا اغيـار و قـدرتهاي          : جهت حل مشكل جامعه و نظام باشد؛ رابعاً       

 . عصر را در خود مستتر دارد
اگر در علوم انساني نگاه اجماعي آن است كه، مصرف كننـده و واردكننـدة       ) 3

ظريه ها و روشهاي علمي از غرب هستيم، در نهضت توليد علم، قرار بر              مفاهيم، ن 
 .توليد، خالقيت، نوآوري و بداعت است

اگر برخي علوم انساني موجود را در تعامل با علـوم غيرانـساني تعريـف و                ) 4
، )ميـشل فوكـو  (ي آن مـي بيننـد       تحديد نموده و لذا جايگاهي مبهم و لـرزان بـرا          

ليـد علـم و جنـبش نـرم افـزاري در علـوم فرهنگـي و                 هاي اصلي نهضت تو    پايه
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روحاني خواهد بود و لذا در صورت توفيق، علي القاعده از جايگاه شفافتري نيـز               
 . برخوردار خواهد بود

با اين توصيف، در عين حال كه علوم انساني و جنبش نرم افزاري پايـه هـاي                 
 جهـاتي تمـايز و      جدي مشترك دارند، مي توان بـين ايـن دو مفهـوم و متغيـر، از               

خواهـد  ... انفصال را اعتبار نمود كه اين تفكيك از جهت زماني، ماهيتي، روشي و            
از اين رو است كه مي توان از نقش و تـأثير علـوم انـساني بـر جنـبش نـرم                      . بود

 . افزاري سخن به ميان آورده و آزمون اين تعامل منطقاً روا است
 
ون علوم انساني در نهـضت توليـد        آيا سهم همة رشته ها و گرايشها در در        ) 4

 علم يكسان است؟
واضح است كه علومي چـون فلـسفه،        . پاسخ اجمالي بدين پرسش منفي است     

نقش ... جامعه شناسي، علوم سياسي، روان شناسي، اخالق، حقوق، علوم تربيتي و          
يكساني در نهضت توليد علم ندارند و گرچه تعيين سهم دقيق هر يـك از علـوم                 

يست، اما طرح نكات كلي در موضوع كه حكايت از تقـدم برخـي از               امكان پذير ن  
 . مباحث نسبت به ساير موضوعات دارد، خالي از فايده نمي باشد

از آنجا كه هنوز جنبش نرم افزاري و نهضت توليد علم معناي محصلي نداشته              
و دوران طفوليت، بلكه شكل گيري خود را مـي گذرانـد و بـسياري از علـوم در                   

نساني، پس از وقوع انديشه يي روشمند و يا رفتاري مشهود، قابـل كـاربرد                ا  رشتة
مثالً جامعه شناسي پس از شـكل گيـري طبقـات، شـئونات و جريانـات                (هستند  

، لـذا   ...)اجتماعي و يا حقوق پس از شكل گيري روابط رسمي و قانوني آدميان و             
 نظري تـر دارنـد،      به نظر مي رسد كه علومي كه در رشتة انساني صبغة ذهني تر و             

مثل فلسفه، در نهضت توليد علـم نقـش جـديتر و اوليتـري را ايفـا مـي كننـد و                      
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همچنين علومي كه با منطق تفكر و متـدلوژي ذهـن و در يـك كـالم بـا مباحـث        
 . روشي در انديشه پردازي سروكار دارند، مثل فلسفة علوم انساني

تم مـادر و كـالن كـه        از اين رو برخي گفته اند، به نظر مي رسد كه يك سيـس             
هدف توليد هر دانش يا نهاد راهبرد توليد و كاربرد آن را در تصوير بزرگ ارتقـاء                 

و از اين نگاه، اين سيستم كالبـد جنـبش نـرم        . ايران زمين تعيين كند، وجود ندارد     
و دانشها بدون اين مدل بزرگ، تكـه تكـه          . افزاري و جان و روح توليد علم است       

ستند كه نمي توانند گره گشاي مشكل باشند و در همـين            هايي بي جان و روح ه     
جمـع آوري تجربيـات، ايـده هـا و          (مسير قدم اول پروژه، گفتگوي آزاد اكتشافي        

 ). 26/8/1383-28:  شادنام– جوانمردي –بحريني (مي باشد ...) نقطه نظرات و
اين مدعا جداي از صحت و سقم آن، به مباحث متدلوژيك جنبش نرم افـزاري و                

هضت توليد علم نظر دارد، كه تأسيس ساختار توليد علم را مقـدم بـر عناصـر و                  ن
 . اجزاء مي بيند

و خـصوصاً   (از جمله داليل تقدم مباحث فلسفي و شيوة نگاه بـه عـالم و آدم                
بر ساير مباحث در جنبش نرم افزاري، تجربه يي است كه ديگران در ايـن               ) انسان

را كه غرب در قرون اخير و پـس از رنـسانس            اگر بتوان مسيري    . مسير پيموده اند  
كه واژة رنـسانس بـه نـوعي جنـبش و           (پيموده، جنبشي جهت توليد علم دانست       
، غرب امروز چنانچه اشاره شـد، آنگـاه    )جوشش و نهضت را در خود مستتر دارد       

به جامعه شناسي، روان شناسي و ساير دستاوردهاي علمـي و متـدلوژيك دسـت               
 را تجربـه، تفـسير و بازتفـسير         1»دكـارت «و  » كانت«امثال  يافت كه افكار فلسفي     

 . نمود
                                                 

بر انديشة غرب از جمله گفته شده است كه، امروزه در هر بحث مجادله آميز در » كانت«ارة تأثير درب. 1
به عبارت . زمينة مدرنيته و فرامدرنيست، همه جا شاهد بازگشتي معرفت شناسانه به كانت هستيم

 است ديگر، انديشه هاي فلسفي كانت نه تنها نقطة عزيمت مدرنيته، بلكه عامل اساسي استقرار آن
 . ك.و نيز ر). 87، ص 1377بهار : رزاقي(
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فلسفي متفكرانـي   -به عبارت ديگر، مبناي جنبش علمي غرب امروز، مباني فكري         
است كه در ساليان پيش طراحي شيوة نگـاه بـه موجـودات و از جملـه انـسان را                    

نيسم اسـت،  ترسيم نموده و اگر گفته مي شود كه علوم انساني امروز متكي بر اوما    
نگاههاي انسان مدار بيش از هـر گونـه اقـدامات و نوآوريهـاي ديگـر تئـوريزه و                  

اگر جنبش توليد علم    . نهادينه شده و به عنوان يك مبنا و گفتمان پذيرفته شده اند           
در اينجا نمي خواهد در اجزاء و عناصر و ماهيت دقيقاً مسير غرب را پيمـود، امـا                 

 الجرم بايد از مباني به بنـا و تأسـيس برسـد و              در روش و در شيوة جابه جاشدن      
اينجا است كه نقش فلسفه و منطق در علوم انساني نسبت به ساير علوم تقدم مي                

 . يابد
شـايد بتـوان تقـدم      ) جداي از فلسفة علم، فلسفه و منطـق       (در بين ساير علوم     

فروضي زيرا اولين م  . تأثيرگذاري بر نهضت توليد علم را بر علم روان شناسي نهاد          
كه در ساختارشكني و تأسيس بنيادهـاي سـنگين علمـي الزم و ضـروري اسـت،                 

بـه تعبيـر    . اسـت » ما مي تـوانيم   «و  » من مي توانم  «اعتماد به نفس و باور به اينكه        
، يك ملت وقتي كه يك مطلب را بـاور كـرد كـه مـي توانـد انجـام                    »امام خميني «

باور ضعف و سـستي و      : استاساس باور اين دو مطلب      . بدهد، انجام خواهد داد   
اگر ملت اين باور را داشته باشـد كـه مـي            . ناتواني و باور قدرت و قوه و توانايي       

اين باور اسباب اين مي شود كه توانـايي         . توانيم در مقابل قدرتهاي بزرگ بايستيم     
: امـام خمينـي   (پيدا مي كنند و در مقابـل قـدرتهاي بـزرگ ايـستادگي مـي كننـد                  

 ). 194-195، ص 31/1/1360
زيرا كسي كه مرعوب فضاي حاكم است و يا فضاي موجود علمي حـاكم بـر                
جهان برايش مطلوب است، طرح و ورود به جنـبش نـرم افـزاري بـراي او معنـا                   

متكي به نوعي اعتـراض نـسبت بـه شـيوه و رونـد              : نهضت توليد علم اوالً   . ندارد
طرحـي نـو    «ه تعبير حافظ،    و مهمتر اينكه، ما مي توانيم ب      : توليد علم است؛ و ثانياً    
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اينجا اسـت كـه نقـش علـم روان شناسـي و روان شناسـان در طـرح                   . »دراندازيم
راهكارهايي براي تقويت اعتماد به نفس در ميان نخبگان و ساير آحـاد جامعـه و                

 خالقيت، خط شكني     براي ايجاد مسير نشاط، اميد،    . در فرهنگ عمومي مؤثر است    
 . ي تواند معد رهروان نهضت توليد علم باشدو پايداري، علم روان شناسي م

 
متوليان و بازيگران اصلي جنبش نرم افزاري چه كساني هـستند؟ جايگـاه             ) 5

 نخبگان رشتة علوم انساني در نهضت توليد علم كجا و تا چه حد است؟ 
بدين قرار كه، در توليد علـم       . پرسش فوق مفروضاتي را با خود به همراه دارد        

اضح است كه بازيگران اصلي اين جنبش عالمان و دانـشمندان           و. نهضتي رخ دهد  
و بلكه مي توان براي اين مـدعا اقامـة دليـل نمـود كـه هـر                  . اند، نه عوام و جهال    

عالمي نيز توان تالش و ميدان داري در اين فضا را ندارد، زيرا تـا دانـشمندي دو                  
اول : ميـسر نيـست   ويژگي را دارا نباشد، ورود به ميدان جنبش نرم افزاري برايش            

متدلوژي، نظريه ها،   (آنكه، جرأت و جسارت اعتراض به وضع موضوعات علمي          
قدرت ذهني و فكري نقـد و توليـد         : را داشته باشد؛ و ثانياً    ...) دكترينها، رهيافتها و  

و مـصاديق ايـن     ) كه البته اصالً كار سـهلي نيـست       (محتوا و روش را داشته باشد       
و حـوزوي را    ) علـوم انـساني و غيرانـساني      (ي  حيطه دانش آموختگـان دانـشگاه     

 . دربرمي گيرد
با اين مقدمه، پاسخ به اينكه متوليان و بازيگران اصلي جنبش نرم افـزاري چـه                
كساني اند؟، پاسخ خود را مي يابد كه، نخبگان علمي بازيگران اصلي و در مركـز                

رها، واضح است كه فعـال نمـودن جنـبش بـه بـست            . جريان نهضت توليد علم اند    
شرايط، امكانات، پشتيبانيهايي نيز نيازمند است، كه عوامل دولتي و غيردولتي نيـز             

 . مي بايست معد آن باشند
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به عبارت ديگر، نمي توان خصوصاً نقش دولت و امكانات و حمايتهاي دولتي را              
در جنبش نرم افزاري دست كم گرفت و بدون قراردادن ايـن جنـبش در دسـتور                 

يني هزينه، نهضت توليد علم روند بسيار ماليمـي را در پـيش             كار دولت و پيش ب    
مي گيرد و اگر دولتمردان بخواهند با چنين حركتي مخالفـت نماينـد نيـز راه هـر                  

 . گونه دستاورد در اين ميدان بسته مي شود
اما نكتة مهم آن است كه، نبايد متولي اصلي جنبش نرم افزاري و نهضت توليد               

به جهت سياستهاي خاصي كـه در       :  باشند، زيرا اينان اوالً    علم، دولت و دولتمردان   
خط مشيها و سياستگذاريها تعقيب مي نمايند، مجبورنـد خـط قرمزهـاي فـراوان               
داخلي و خارجي را رعايت كنند و در چهارچوبة خاصي حركت كنند؛ حال آنكه              

ت جنبش نرم افزاري بايد در مسيري آزادانه تـر گـام برداشـته و از طـرح انتقـادا                  
 . گرفته، تا نوآوريهاي متنوع، هراس به خود راه نداده و محدوديتي را لحاظ نكند

 دولتمردان در نظامهاي مردمساالر و مرتبط با انتخابات، هر چند سـال     معموالً: ثانياً
تعويض مي شوند و تعويض افراد، خـواه نـاخواه تعـويض سـاليق و عاليـق در                  

چه بسا مـسئولي    . علم را در پي دارد    موضوعات مختلف و از جمله نهضت توليد        
از جنبش نرم افزاري حمايت جدي و گـسترده كنـد و موتـور ايـن تـالش را بـه                     
خوبي به حركت درآورد، اما با تعويض مسئولي كه اين روند را نمي پسندد، همـة   

 1.طرحها، تالشها و اميدها به يأس و توقف منجر گردد

                                                 
نهضت « سال پيش، بانيان نهضتي در توليد علم بودند كه به درستي 1000ايرانيان و مسلمانان قريب . 1

مطالعة اوج و حضيض اين جنبش كه در اواخر حكومت امويان و اوايل . ناميده شده است» ترجمه
از جمله . يدي براي جنبش نرم افزاري دربرداردحكومت عباسيان رخ داد، پيامهاي بسيار مف

عبرتهاي سقوط و حذف فرهنگ و تمدن قرن چهارم و پنجم هجري قمري آن است كه، اگر دولت 
يان است، كار به درستي به ثمر و حكومت متولي نهضت علمي بود، تا وقتي كه حامي اين جر

 ، اما كافي است كه )زلي گرايش داشتندمثل حكام اولية بني العباس كه به گرايش عقلي معت(رسد  مي
                                                                                                                  ← 
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ومت و دولت و دولتمـردان      از اين رو عليرغم ضرورت حضور و حمايت حك        
از جنبش نرم افزاري، متوليان اصلي نهضت توليـد علـم بايـد نخبگـان فكـري و                  
فرهنگي جامعه باشند كه دغدغه هـاي ذهنـي و فكـري را در درازمـدت تعقيـب                  
. نموده و فراتر از امواج سياسي حاكم بر كشور، ايـن حركـت را بـه پـيش ببرنـد                   

معتقد بـوده و از ناماليمـات و احيانـاً بـي            نخبگاني كه از بن دندان بدين نهضت        
 . مهريها هراسي به خود راه ندهند و در افق دور، با جديت اهدافشان را بجويند

 علوم انساني در نهـضت توليـد علـم، بـا توضـيحات               اما جايگاه نخبگان رشتة   
خاستگاه اصلي جنبش نرم افزاري، رشتة علوم انساني و         . مطرح شده روشن است   

اما مشروط به اينكه به وضع و گفتمان موجـود در رشـته             . ن عرصه اند  متفكران اي 
نـه تنهـا   ...) فلسفه، علـوم سياسـي، جامعـه شناسـي و        (هاي مختلف علوم انساني     

رضايت ندهند، بلكه متعرض بوده و جرأت خط شـكني، نقـد و درافكنـدن ايـده                 
 1. تازه در موضوعات را داشته باشندهاي

                                                                                                                   
     → 
حكام ادامة بني العباس كه اشعري مسلك و حنبلي مزاج (مسئولين تغيير عقيده و رويه دهند      

آنگاه ريشة علم و عالم و معلوم را خواهند سوزاند و تمام رشته ها را يكجا پنبه خواهند ). دبودن
 . ك.براي مطالعة بيشتر در اين موضوع حداقل ر. نمود

 . 1، تاريخ علوم عقلي در تمدن اسالمي تا اواسط قرن پنجم، ج )1371(صفا، ذبيح اهللا 
 . ، ترجمة مرتضي رهباني، فرهنگ اسالم در اروپا)1373(هونكه، زيگريد 

 .  ، نامة كندي به المعتصم باهللا در فلسفة اولي، ترجمة احمد آرام)1360(كندي 
، 1385: مؤسسة مطالعات ملي(» عوامل و موانع همگرايي شيعه و سني در ايران«نگارنده در كتاب . 1

را مورد ارزيابي ، در بحثي روشي، الگوهاي پژوهشي موجود و فعال در ايران )فصل گفتار در روش
قرار داده و مدعي است كه، بسياري از نظريه ها و مدلهاي وارداتي نمي توانند در تبيين مسايل 
ايران مفيد افتند و از جمله مشكل پژوهش در رشتة علوم انساني در ايران امروز آن است كه، هم از 

نگاه مي كند و نيز حتي مفاهيم منابع ديگران عمدتاً بهره مي گيرد، هم با روشهاي ديگران به مسائل 
اينجا است كه نسخه هاي مطرح براي . را بر مبناي تعاريف ديگران، تحديد و تعريف مي نمايد
 . دردها نيز مشكل زا بوده و از قضا سركنجبين صفرا فزايد
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 كه همـة علـوم در رشـتة انـساني بـه صـورت               اگر در قسمت سابق اشاره شد     
همسان بر نهضت توليد علم نقش ايفا نمي كنند، واضح اسـت كـه عالمـان همـة                  
رشته هاي علوم انساني نيز سهم همسان و يكساني در نهضت توليد علم نخواهند              

 فلسفه، منطق و روان شناسـي نـسبت بـه سـاير علـوم در                 اگر فلسفة علم،  . داشت
ي توانند نقش مقدمتر داشته باشند، حداقل در فرآيند آغـازين           نهضت توليد علم م   

جنبش نرم افزاري، عالمان اين رشته ها مي توانند به صورت جديتري در جريـان               
 . نهضت توليد علم وارد شوند

نياز به تذكر نيست كه اقدامات موردي، فردي، شخـصي و جزئـي، هرگـز در                
ت كه اقدامي صورت پذيرد، بايد بـه        اگر قرار اس  . اين مسير به سرانجام نمي رسد     

شكل نهادينه، تشكيالتي و جمعي و متعاقب دكترين و سياسـت كـالن و سـاختار      
 پيش بيني شده، بايد با تقـسيم كـاري دقيـق،             در اين برنامة  . فراگير صورت پذيرد  

سهم هر يك از عالمان و در كنار آنها مجريان و حاميان تعيين گردد، تا مجموعـة                 
 . استاي هدفي واحد، در زمان بندي مشخص به سوي كمال سير نمايدتالشها در ر

از مطالب يادشده اين نكته به خوبي قابل استنتاج است كه، نهضت توليد علم مثل               
بسياري از بازيهاي سياسي و اجتماعي نيست كه هر كس، با هـر سـطح دانـش و                  

 نـشده و    تخصص و بضاعتي را توان ورود به آن باشد و اگـر ايـن نكتـه رعايـت                 
آناني كه حتي درك درستي از مسأله نداشته و در طـرح صـحيح مـسأله و سـؤال                   
عليل اند، سردمداران جنبش مهم و حساس توليد علم شوند، آنگاه بايد پيـشاپيش              

لذا است كه بايد از تجارب بهـره بـرد و بـه عبـارت               . فاتحة اين نهضت را خواند    
ليد علم، مؤلفان و پژوهشگران و      صحيحتر، الزم است كه در مركز دايرة جنبش تو        

اساتيد خالق و مبدع در رشته هاي مرتبط با نهـضت توليـد علـم از رشـتة علـوم                   
فرهنگـي حـوزوي و     -انساني قرار گيرند و سپس ساير متفكران و نخبگان فكـري          
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دانشگاهي در كنار مديران سياسي و اجرايي، ساختار نهضت توليد علـم را شـكل               
 . دهند

 
  :گيري نتيجه) ج

مدل جنـبش   (براي رعايت ايجاز، محصول مدعيات نوشتار در قالب مدل زير           
عرضه مي گردد، كه سهم هر يك از بازيگران عرصـة توليـد علـم در         ) نرم افزاري 

سـهم نخبگـان    : چنانچه مالحظـه مـي شـود، اوالً       . آن به تصوير كشيده شده است     
ش محـوري،   خالق در رشتة علوم انساني بـراي ايجـاد جنـبش نـرم افـزاري، نقـ                

براي توفيق چنين جنبشي، همكـاري و مـساعدت         : مركزي و كليدي است؛ و ثانياً     
نخبگان سياسي و مجريان نيز ضروري است و نهايتاً جريان جنبش نرم افزاري در              

و . حد حيطه هاي علوم انساني باقي مانده و به ساير علـوم نيـز تـسري مـي يابـد       
 . محصوالت نهضت شامل همة علوم خواهد شد
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 :1ضميمه 
برخي از مواضع كارشناسان رشتة علوم انساني را به نحو زير مي توان گزارش              

 : نمود
، از اساتيد دانشگاه تربيت مـدرس معتقـد اسـت كـه،             »عباس منوچهري «دكتر  

روش شناسي در دورة كارشناسي علوم سياسي، به صورت حاشيه يي و با حداقل              
رشد علوم سياسي هم وضعيت تفاوت      در كارشناسي ا  ... كار جدي عرضه مي شود    

متأسفانه دانشجويان ارشد در زمان شروع كار پايان نامة خـود           ... چنداني نمي كند  
مسألة عمدة ديگـر وضـعيت مـديريت        ... به هيچ وجه آمادة انجام پژوهش نيستند      

دانشگاهها است، كه فرصتهاي الزم و امكانات را از دانشكده هاي علـوم انـساني               
 . رنددور نگه مي دا

و در كنار آن تـاريخ      ( سال اخير كه در حوزة علوم سياسي         17اينجانب در طي    
مشغول به كار و مطالعه بوده ام و با توجه به تجربيات اجرايـي              ) و جامعه شناسي  

و مشاهدة وضعيت آموزش عالي در كشور ناگزير به اذعان اين واقعيت هستم كه،              
 علوم سياسي بـه معنـاي اخـص، دچـار            علوم انساني به معناي اعم و       اساساً حوزة 

آمـوزش عـالي را اهـل طبيعيـات، مهنـدس و            . نقصانهاي ساختاري جـدي اسـت     
اساساً همكاران ما در اين حوزه ها فاقد حداقل درك          ... پزشكان مديريت مي كنند   

اجتمـاعي  -و دانش الزم در مورد كلي ترين ابعاد دانـش در حـوزة علـوم انـساني                
اجتماعي كه پيشينة ديرينه يي در كشور       -ة علوم انساني  ضعفهاي دروني حوز  ... اند

 ).14-15، صص 1384تابستان : منوچهري(ما دارد، وضع را بغرنجتر كرده است 
علـوم اجتمـاعي مـا و پـژوهش ميـان           «در مقاله يي با عنوان      » مرتضي كتبي «دكتر  

اسـي  ، معتقد است كه، علوم انساني و اجتماعي در ايران با دو مسألة اس             »رشته يي 
 :روبه رو است
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تفكر كهن، اگر نگوييم كهنـه، ولـي هنـوز رايـج فئـودالي در سـازمانهاي                 : اول
سـازمان ايـن بخـشها      ... اجتماعي كشور به طور كلي و مراكز علمي به طور ويـژه           

ايجاب مي كند كه طرحهاي تحقيقاتي نه بر اساس موضوعات تحقيقي، بلكـه بـر               
ردد و حال آنكه يا توسط يـك اسـتاد   اساس رشته هاي علمي بين بخشها توزيع گ    

جاي اساتيد ديگر پرشـده و در يـك طـرح اجتمـاعي، بـه جـاي همكـاري چنـد            
 متخصص، از يك بخش و يك متخصص استفاده مي شود؛

عقب افتادگي ما از قافلة تيزپاي علم و بازمانـدگي از پيـشرفتهاي سـريع               : دوم
يخي، در سـطح كالمـي،      از اين نگاه، انديـشة اجتمـاعي ايـران از نظـر تـار             . غرب

عرفاني و متافيزيكي متوقف شده و هرگز به سطح بلوغ و نظريـة علمـي نرسـيده                 
 ). 19-21، صص 1379بهار : كتبي... (باشد و

ابن خلـدون و علـوم      «به صورت مبسوط در كتاب      » سيدجواد طباطبايي «دكتر  
سـت كـه،    ، با مفروض گرفتن مسألة امتناع علوم اجتماعي، بر اين باور ا           »اجتماعي

حتي اگر پاسخهاي غـرب، پاسـخهاي مـا نباشـد، ترديـدي نمـي تـوان كـرد كـه                     
يعنـي جـز از مجـراي طـرح مجـدد           . پرسشهاي ما همان پرسشهاي غـرب اسـت       

پرسشهايي كه غرب در پايان سده هاي ميانه و در آغاز دوران جديد طـرح كـرد،                 
 . اهد شدخروج از بن بست كنوني امتناع و بحران عقالنيت، امكان پذير نخو

كه به پدر علم سياست در ايران نيـز         (» حميد عنايت «ايشان حتي به امثال دكتر      
مي تازد كه، اشكال بزرگ نوشته هاي او را مي توان در يـك نكتـه                ) شهرت يافته 

به اجمال خالصه كرد كه، اين نوشته ها از ديدگاه تحليـل انديـشة سياسـي، فاقـد      
اين شاخه از تاريخ انديشه در ايـران ندارنـد   اعتبار علمي اند و توجهي به الزامات    

 ). 21 و 17، ص 1374: طباطبايي(
، كه مفهومي نو و متعلق      »Individual«به معناي   » فرد«از اين نگاه، تا زماني كه       

به فلسفة جديد است و مفهوم آن ظاهر نشده باشد، تـا تأسـيس علـوم انـساني و                   
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 از انسان به عنوان عاقـل فعـال،         تدوين مفهوم نويي  . اجتماعي ناممكن خواهد بود   
براي تأسيس انسان شناسي نويي كه مبناي بنيادگذاري علـوم انـساني و اجتمـاعي             
جديد بر پاية آن امكان پذير مي شد، ضرورت داشته و چنانكه بنا به قولي، انـسان    
شناسي جديد در فرهنگ جديد بايد از همان تقدم معنـايي برخـوردار باشـد كـه                 

: طباطبايي(هاي ميانه در مغرب زمين براي الهيات قائل بود          حكمت مدرسي سده    
 ). 342، ص 1374

و هم او در مصاحبه با برخي رسانه ها، روند آمـوزش و پـژوهش را بـه نحـو            
نگران كننده بدين نحو ترسيم مي كند كه، دانشگاه تهـران در آينـده بـه دبيرسـتان        

دانـش در   ) و نه تزايد  (نزول  ، كه حكايت از روند رو به        ...تهران تبديل مي شود و    
 . رشتة علوم انساني دارد
تا آنجا رفته اند كـه بـه صـورت اهانـت            » صادق زيباكالم «و برخي امثال دكتر     

دكتراي علوم انساني در داخل كـشور در بـسياري از مـوارد            «آميز مدعي شده اند،     
و از مـشكالت اساسـي در       ). 136، ص   1380: زيبـاكالم (» يك دروغ بيش نيست   

همـان منبـع، ص     (دانـد      حوزه را فقدان توليد فكر و انديـشه از خودمـان مـي             اين
138.( 

 
 فهرست منابع
تباين يا تساوي، ويژه نامة فرهنـگ و        : ، مقالة دين و علوم انساني     )9/10/1383(اعرافي، عليرضا   

 . 1642انديشه، ضميمة روزنامة جوان، ش 
 .  به سوي نورCD، 14 ج ، صحيفة نور،)31/1/1360(امام خميني، سيدروح اهللا 

، مقالة راهكار )26/8/1383-28( شادنام، محمدرضا    - جوانمردي، شهاب    -بحريني، محمدعلي   
عوامل، : اصلي جنبش نرم افزاري و توليد علم، لوح فشردة كنفرانس توسعة دانش و فناوري

 علـوم   ، پژوهـشگاه  ) توسعة علمي كـشور     ديدگاهها و گزارشهايي دربارة   (موانع و راهكارها    
 . 170انساني و مطالعات فرهنگي، كد 
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ارسطو و حكمت مشاء، ترجمـة سيدابوالقاسـم پورحـسيني، تهـران، مؤسـسة              ) 1373(برن ژان   
 .انتشارات اميركبير

 . ، جامعه شناسي سياسي، تهران، نشر ني)1374(بشيريه، حسين 
 فرهنـگ و انديـشه،       امةالهي يا مادي، ويژه ن    : ، علوم انساني  )26/6/1382(حداد عادل، غالمعلي    

 . ضميمة روزنامة جوان
 . ، فلسفه در بحران، تهران، مؤسسة انتشارات اميركبير)1373(داوري اردكاني، رضا 

فراسـوي سـاختارگرايي و هرمنيوتيـك،      : ، ميشل فوكـو   )1376( رابينو، پل    -دريفوس، هيوبرت   
 . ترجمة دكتر حسين بشيريه، تهران، نشر ني

، سير تحول انديشه و تفكر عصر جديـد در اروپـا، تهـران،              )1370(ضا  رحيمي بروجردي، علير  
 . شركت چاپ و انتشارات علمي

 . ، مقالة كانت و مدرنيته، فصلنامة گفتمان، شمارة صفر)1377بهار (رزاقي، سهراب 
 . ، دانشگاه و انقالب، تهران، انتشارات روزنه)1380(زيباكالم، صادق 

علمي يا شناخت روش علوم، ترجمـة يحيـي مهـدوي، تهـران،             ، فلسفة   )1378(شاله، فيليسين   
 ). چاپ پنجم(انتشارات دانشگاه تهران 

، تهـران،   1، تاريخ علوم عقلي در تمدن اسالمي تا اواسط قرن پـنجم، ج              )1371(صفا، ذبيح اهللا    
 ). چاپ چهارم(انتشارات دانشگاه تهران 

 . ي، تهران، طرح نو، ابن خلدون و علوم اجتماع)1374(طباطبايي، سيدجواد 
 . ، ضرورت مهندسي تمدن اسالمي، قم)1380(فرهنگستان علوم اسالمي 

، ديدگاههاي مختلف در رابطـه بـا دانـشگاه اسـالمي، تهـران، معاونـت                )1379(قبادي، خسرو   
 . پژوهشي و فناوري پژوهشگاه علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي

 . ترجمة علي حقي، تهران، انتشارات سروش، فلسفة علم، )1377(كاپالدي، نيكالس 
 سـخن    ، مقالة علوم اجتماعي ما و پژوهش ميان رشته يـي، ماهنامـة            )1379بهار  (كتبي، مرتضي   
 . 6سمت، ش 

، نامة كندي به المعتصم باهللا در فلسفة اولي، با مقدمة دكتر احمد فؤاد االهـواني،                )1360(كندي  
 .شترجمة احمد آرام، تهران، انتشارات سرو

 . ، دونس اسكوتوس به روايت هايدگر، تهران، انتشارات سروش)1376(مجتهدي، كريم 
 . ، دكارت و فلسفة او، تهران، مؤسسة انتشارات اميركبير)1382(مجتهدي، كريم 
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، بررسي تطبيقي تعامل مردم و حاكم از ديدگاه امام محمد غزالـي و              )1382(منصورنژاد، محمد   
 . كدة امام خميني و انقالب اسالميامام خميني، تهران، پژوهش

، عوامل و موانع همگرايي شيعه و سـني در ايـران، تهـران، مؤسـسة                )1385(منصورنژاد، محمد   
 . مطالعات ملي
، مقالة وضعيت روش شناسي سياسي در ايران، فصلنامة علوم )1384تابستان (منوچهري، عباس 
 . 30سياسي، ش 
 . تهران، نشر كتاب صبح، اسالم و تجدد، )1382(نصيري، مهدي 
، فرهنگ اسالم در اروپا، ترجمة مرتـضي رهبـاني، تهـران، دفتـر نـشر                )1373(هونكه، زيگريد   

 ). چاپ چهارم(فرهنگ اسالمي 
، آگاهي و جامعه، ترجمة عزت اهللا فوالدوند، تهران، سازمان انتشارات           )1369(هيوز، استيوارت   

 .و آموزش انقالب اسالمي
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