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  سازي ها، مبادي و نظريه علوم انساني اسالمي؛ ضرورت

  
   1سيد حسين حسيني

  
  چكيده

حاصل اين مقاله كه بيشتر جنبه معرفي كليات يك طرح تحقيقي در زمينـه علـوم                
 مسير برپايي تمدن نـوين دينـي   جامعه اسالمي ايران در     انساني دارد، اين است كه    

 مهـم و محكـم در       هـاي   گامها و     اگرچه تالش . در جهان معاصر قرار گرفته است     
 دراز در پـيش     يهـا، راهـ     اين زمينه برداشته شده، تا تحقق تمام اهـداف و آرمـان           

زم دستيابي به اين حركت مقدس و هدف عالي در جامعه اسالمي ما، مـستل             . است
   براي ايجاد وحدت فرهنگي و سـپس جامعـه         گي نظام همكاري جدي اركان فرهن   

  . فرهنگي ديني به معناي حقيقي آن است و اين امر ريشه در علوم انساني دارد
ريزي علوم انـساني اسـالمي توسـط مراكـز فرهنگـي و نيـز طبـق                   با پيدايي و پي   

هـا و مبنـاي        و دانـشگاه در ريـشه       مند، وحدت حوزه    اي سامان يافته و نظام      برنامه
حقيقي، دست يافتني بوده و به ميزان تحقق اين هدف، وحـدت علـوم و معـارف                 

  ي فرهنگي پـسنديده     هاي جامعه   كلهساز وحدت فرهنگي ديني شده و شا        نيز زمينه 
بـه مفهـوم تمـام و       (دستيابي به ايـن وحـدت       . درپي نمايان خواهد شد     پي) ديني(

                                                 
  د اسالميعضو هيأت علمي دانشگاه آزا. 1



  ديني-علوم انساني بومي 

 

4

 اسـالمي    هنگي در جامعـه   ها و اهداف فر     ترين راه وصول به نشانه      اصلي) كمال آن 
   از مهمتـرين مـسيرهاي زايـش جامعـه          فرهنگي، يكـي    است و قطعاً تحقق جامعه    

آيد و بدينسان، علوم انـساني اسـالمي، مبنـاي تحقـق              اسالمي آرماني به شمار مي    
  .  اسالمي خواهد بود عهوحدت فرهنگي در جام

  
  گان كليدي واژ

  .، هويت، دانشگاه، حوزهرهنگيعلوم انساني اسالمي، وحدت ف علوم انساني، 
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  ها  بايدها و ضرورت
  هويت جمعي جامعه )الف
يابند و همين امر معناي جديـدي بـه جامعـه              در جامعه هويت جمعي مي     ها  انسان

كنـوني بخـشيده اسـت؛ بـدين ترتيـب          انساني و حتي مفهوم انـسانيت در دنيـاي          
آثار و ه،، تبديل بـه هويـت مـشترك جمعـي شـد           در جامعه  شخصيت واحد فردي  

  .1پيامدهايي حقيقي براي آن به ارمغان خواهد آورد
هـاي اجتمـاعي و نيـز اهـدافي كـه دنبـال               اي متناسب با رفع نيازمنـدي      هر جامعه 

هايي كه بقـا و       كند، داراي اركان و ساختارهاي اجتماعي گوناگوني است؛ نظام          مي
ديگـر، هـر   از سـوي    . پويايي آن جامعه بـه كيفيـت توانمنـدي آنهـا بـستگي دارد             

هـا و تمـايالت    هاي خود كه بـا گـرايش   ها و مطلوبيت اي به مقتضاي آرمان   جامعه
 باشـد، نيازهـايي متفـاوت و گـاه متـضاد            ارزشي و اخالقي مردم آن هماهنگ مـي       

توان در همين امر جستجو        و ريشة اختالف جوامع انساني را نيز مي        خواهد داشت 
  . كرد
  يهاي عملكرد  مفهوم جامعه و حوزه)ب

، بـه   »فـرد «ها و قلمروهاي گوناگون است و هـر           ركيب حوزه ، متشكل از ت    جامعه
 به وسـيلة    ؛ لذا هر قلمرو ويژه    هاي كاركردي وابسته خواهد بود      يكي از اين حوزه   

پيوند جمعي افراد در كنار يكديگر، با حفظ اصول و مباني و تعلق خاطر، حاصـل                
انساني فاقد قدرت همسان سـازي  اين سخن به آن معنا نيست كه جوامع       . شود  مي

يا گسستن ساختارهاي اجتماعي هستند، اما اين امكان وجود دارد كه همانند نبود             
همنوايي قواي شخصيتي با يكـديگر و ارادة انـساني، سـاختارهاي اجتمـاعي نيـز                

  . داست ملي، رشد و توسعه نيافته باشمتناسب با خو
، پـيش    عملكـردي در هـر جامعـه      هاي     حوزه در هر حال، هماهنگي هدفمند تمام     

به يقين، جامعـة دينـي هـم        . ها و انتظارات اجتماعي است      شرط دستيابي به آرمان   
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نياز از اين ضرورت نخواهد بود و از  ديـدگاهي، حتـي بيـشتر بـه آن محتـاج                      بي
  . است

، »سياسـي «،»فرهنگي«هاي    جامعه اسالمي را شامل پيكره    هاي عملكردي     اگر حوزه 
ا ه  بدانيم، نخست ساختار واقعي و بافت ظاهري اين نظام         »جتماعيا« و   »اقتصادي«

ز نـوعي تعامـل منطقـي برخـوردار      برعكس بايـد ا نبايد در تضاد با يكديگر بوده،     
اي ديني  ه  نكتة مهمتر اين كه هر يك از اين قلمروهاي انساني، بايد با آرمان            . دباش

مبـاني و اصـول در   تر آن است كـه        د و حتي ضروري   جامعه اسالمي هماهنگ باش   
يـد بـر سـاختار واقعـي و بافـت           تأك. هر نظامي، مستند به خاستگاه ديانـت باشـد        

چنـين  ) شـكلي ( از آن جهت است كه محتواي دروني و صورت بيرونـي             ظاهري
ـ     د داراي وفـاق بـا ديگـر حـوزه         هايي، در هر دو بعد بايـ        نظام ي مـستند بـه     هـا ول
ريـك از ايـن قلمروهـا، زيـر         حتـي هنگـامي كـه بـراي ه        . هاي ديني باشـد     آموزه

گيريم، باز هم اين مـسأله صـادق خواهـد            ر نظر مي  هاي متعدد  ديگري د      مجموعه
ها با يكديگر و نيز هر يك از           به بياني ديگر، بايستگي سازگاري زير مجموعه       بود؛

  .آنها با كليت آن نظام واره خاص، اصلي ضروري است
ع بـودن    قلمرو، در صـورت جمـ      توان چنين برداشت كرد كه هر       بر اين اساس مي   

ـ  » اي ويژه                                                                     جامعه«شرايط الزم، پديد آورنده      ا تركيـب ايـن جوامـع، در     است كـه ب
شكي نيست كـه چنـين جامعـه اي بـا           .  خواهيم داشت  »جامعه مدني «نهايت يك   

 نحـوة همخـواني و       با كيفيت تركيـب و     خت جوامع زيرين خود متناسب بوده،     سا
  . آميختگي آنها با يكديگر، هماهنگ خواهد بود

ناگفته پيداست كه جامعه اسالمي، اركان و ساختارهاي اجتمـاعي گونـاگوني دارد             
هاي خرد آن با اهداف كالن نظام، امري حتمي و جانماية             و ضرورت تناسب نظام   

  . ريزي و تداوم آن است پي
 در جامعـة    »نظـام فرهنگـي   «ون كالم ما دربـارة      ت اجمالي، اكن  با توجه به اين نكا    

  . اسالمي است
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   نظام فرهنگي و ضرورت جامعه فرهنگي)ج
هايي بـسيار اسـت و تجمـع          اي بزرگ، داراي پايه     نظام فرهنگي به عنوان مجموعه    

اي و    سـاز تحقـق جامعـه       سامان يافتة اين اركان و همنوايي آنها با يكديگر، زمينـه          
هاي دينـي جامعـة        در اين روند اجتماعي، تسري آرمان      فرهنگي خواهد بود و اگر    
شـاهد تحقـق جامعـه       تـوان   هاي الزم بيفزاييم، مـي      يژگياسالمي را نيز به ديگر و     

 بـه عنـوان امـري واقعـي و          »جامعه فرهنگـي  «فرهنگي ديني بود؛ بنابراين، تحقق      
حقيقي، حاصل تركيـب عميـق اركـان فرهنگـي در درون جامعـه اسـالمي و نيـز                   

  .  آنها با يكديگر خواهد بودتناسب
هاي كـاركردي        و ديگر حوزه   »جامعه فرهنگي «هر چه ميزان تثبيت هماهنگي بين       

ها بيشتر باشد، امكان دستيابي به جامعه اسالمي مطلوب           و نيز تناسب آنها با آرمان     
پيدايي چنين جامعة فرهنگي مطلوبي، سـبب حركـت سـريع و بـا              . شود  بيشتر مي 

قطعـاً  امعة مدني ديني پـسنديده خواهـد شـد و           وجود آمدن ج  شتاب به سوي به     
هاي خود دچـار نقـصان    بدون اين عامل اساسي، جامعة اسالمي براي تحقق آرمان       

بـراي  .  در اختيار ندارد    را هاي الزم    چرا كه يكي از كارآمدترين پيكره      ؛خواهد شد 
و واقعـي،   امري حقيقي  ،»جامعه فرهنگي «ها، گفتني است كه       ر شدن تفاوت  روشنت

فرايندي ناشي از وحدت تركيبي اركان فرهنگي و در بردارنـدة آثـار و كارآمـدي                
  .  در جامعة مدني است خاص بوده و پاسخگوي نيازهاي ويژه

 از تجمع عناصر و افراد فرهنگي در يك قلمرو كاركردي معين            »اركان فرهنگي «اما
در ايـن ميـان،   . آيـد  د ميو نيز داراي وابستگي و تعلق آميخته با عقالنيت، به وجو     

 هاي يـاد   همان نيروهاي انساني هستند كه تراكم آنها ـ با ويژگي »عناصر فرهنگي«
  . آورد شده ـ اجزاي اصلي اين اركان را پديد مي

   نقش حوزه و دانشگاه در وحدت فرهنگي)د
توان يكي از مقتـدرترين و   ترديد مي ها را بي ها و دانشگاه در جامعة اسالمي، حوزه  

كارآمدترين اركان فرهنگي به شمارآورد و عناصر انديشمند فرهنگي را متعلق بـه             
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 با دقت در مفهوم جامعه فرهنگي، ايـن         2.اين قلمروها و زاينده هويت آنها دانست      
 3»وحدت فرهنگـي  «رد  شود كه نبض حقيقي اين واژه، به رويك         نكته نيز آشكار مي   

  . آيد شمار مي ه چرا كه شاخصة اصلي تحقق آن بگردد؛ باز مي
هـاي عملكـردي    بنابراين، عناصر فرهنگي از طريق پيوستن و تعلق افراد به حـوزه        

اركان . دهد  ، اركان فرهنگي را تشكيل مي     )يهاي فردي يا اجتماع     بر اساس انگيزه  (
آورندة  م، پديد  در صورت فراهم بودن شرايط الز      )ها  ها و دانشگاه    حوزه(فرهنگي  

 بنيـان جامعـة فرهنگـي       به معناي ني آنها با يكديگر،    همخوا وحدت فرهنگي بوده،  
مند با ديگـر سـاختارهاي        خاص است و در نهايت جامعة فرهنگي در ارتباط نظام         

  4.ديني، در مسير تحقق جامعه اسالمي آرماني قرار خواهد گرفت
توان از اين سير تغيير و تبديل، به عنوان مراحل رشد و تكامـل نظـام                  همچنين مي 

در واقع وحدت فرهنگي، كارايي و نتيجة تناسب        . ة اسالمي ياد كرد   فرهنگي جامع 
اركان مغاير در جهتي واحد اسـت كـه شـرط اصـلي پديـد آمـدن ايـن وحـدت،               

 در حالي كه جامعة فرهنگي، فرآينـد        باشد؛   اركان فرهنگي با يكديگر مي     همخواني
ـ  بـوده و در واقـع        وحدت فرهنگي  نظـام و   «، يـك    »نتيجـه و شاخـصه    «ه جـاي    ب

  . است با كارايي ويژه» ارچوبچ
جامعة فرهنگي، سطحي برتر از وحدت فرهنگي بـوده و افـزون بـر تثبيـت نبـود                  

 در يك نظـام خـاص       مخالفت و تضاد در ميان اركان، حركتي واحد و سامان يافته          
اي، وحـدت فرهنگـي تـا      به همين دليل، ممكن است در جامعه       كند؛  را هدايت مي  

هايي    فرهنگي، نيازمند كوشش   لي براي تحقق جامعة    و  حدودي دست يافتني باشد،   
  .  خواهيم بودبيشتر

نخستين شرط،  .  الزم است   ي ويژه بدين ترتيب براي تحقق جامعة فرهنگي، شرايط      
استفاده بهينه از وحدت فرهنگي پديدار شـده اسـت و البتـه ايـن كـاربرد چيـزي                

رآورده ه منظور ب  نيست جز قرارگيري هر ركن فرهنگي در جايگاه برگزيدة خود ب          
رهنگي بـين   شرط دوم، گسترش و تسري وحدت ف      .كردن نيازهاي فرهنگي خاص   
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و باالخره سـومين شـرط، تعامـل بـين اركـان در نظـامي               .تمام اركان جامعه است   
منسجم و واحد است، به نحوي كه جامعـة فرهنگـي بتوانـد جوابگـوي نيازهـاي                 

  . وين در جامعه باشدهايي ن فرهنگي جامعه و همچنين ايجاد كنندة خواست
 است، تمام اركان را در      »ساختارها و نظام  «بنابراين ماهيت جامعة فرهنگي، از نوع       

بين اركان برقرار   ) سيستمي ( مندانه  ي نظام گيرد، عام و گسترده است و ارتباط        بر مي 
 در جايگـاه پـسنديدة      سازد تا افزون بر تضمين هماهنگي منطقي آنها، هر يـك            مي

 امـا   وي تقاضاي فرهنگي جامعة مـدني اسـت؛       د و سرانجام، پاسخگ   خود قرار گير  
توانـد بـين دو يـا       ، و مـي   »هاست  آثار و شاخصه  «هنگي، از نوع    چيستي وحدت فر  

كرانـة نهـايي    . چند ركن برقرار شود و لزوماً فاقد عموميت جامعه فرهنگي اسـت           
اقـع   در و   آيـد،   اي كه در شرايط تحقق وحدت فرهنگي پديـد مـي          رفيت فرهنگي ظ

شـك فاقـد كارآمـدي شـرايط          اما بي نوع تناسب و سنخيت بين اركان است؛      ايجاد  
  . تحقق جامعه فرهنگي است

  
  ها  مبادي و پيش فرض

   تفكيك موضوعي دو قلمرو كاركردي )الف
هـا و     طور مختصر به بحـث دربـارة لـزوم همـاهنگي هدفمنـد حـوزه              ه  تاكنون، ب 
 اما در اين بخـش از       رهنگي پرداختيم؛  ركن محوري نظام ف    ها به عنوان دو     دانشگاه

مقاله درباره قلمروهاي كاركردي هر يك و تشخيص آنها بحث خواهيم كرد، چرا             
  . آيد مباحث بعدي به شمار مي) پيش فرض(كه اين موضوع در واقع مبادي 

:  در مسير رشد و تعالي خود همواره به دو مقولة ضروري نيازمندند            جوامع انساني 
هـاي خـود، بايـدها و         اي با توجه بـه ويژگـي         هر جامعه  5.ثانياً برنامه اوالً، قانون و    

تـوان در اعتقـادات و فرهنـگ           تعيين مي كند كه خاستگاه آنها را مـي          ي ويژه اصول
 يـا عاليـق و اخـالق        ها و آداب و رسوم اجتمـاعي         ارزش خاص مردم آن جامعه،   

،   در هـر جامعـه     شود كـه    ها باعث مي    وجود اين ريشه  . نها جستجو كرد  اجتماعي آ 
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، نمايـانگر   »قـوانين «و با آنها برگزيـده شـود و درواقـع           هايي همس   اهداف و آرمان  
 و از آنجـا كـه وضـعيت         آيند   نمادهاي آرماني به شمار مي     چيستي و چرايي چنين   

موجود جوامع با وضعيت مطلوب آنها، اگر تخالف و تفاوت نداشته باشد، دسـت              
كارهايي نياز است تا نظام اجتماعي بر اساس آنها          كم مغايرت دارد؛ به تدابير و راه      
ريـزي اجتمـاعي،      در ايـن زمينـه، الگـوي برنامـه        . در مسير خود به حركت درآيد     

  . شود بهترين ابزار براي پاسخگويي به اين نياز تلقي مي
   دو نياز جامعة اسالميو الگوشناسي؛ دين شناسي )ب

 بلكـه مجموعـه آن دسـته از         ،يـست  صرفاً معناي حقوقي آن ن     »قانون«منظور ما از    
هاي گستردة قوانين ارزشي، توصـيفي        هاي ديني است كه بخش      بايدها و مطلوبيت  

 بـه معنـاي اعـم    »ديـن شناسـي  «بر اين اساس، قلمرو     . شود  و تكليفي را شامل مي    
گيـرد، امـا ارائـه نظريـه هـاي            هاي علميه قرار مي     خود در محدودة عملكرد حوزه    

هاي فرهنگ، سياسـت و        و اداره جامعه اسالمي در بخش      هاي عملي   علمي، تئوري 
كرد در ايـن مقالـه، كـار      . اقتصاد، در محدودة موضوعي نظام دانشگاهي قـرار دارد        

  . ايم  معرفي كرده»الگوشناسي«موضوعي ياد شده را به عنوان 
هاي علمي در رسالت عام خود، وظيفة تبيين و شناخت دين به عنوان قانون                حوزه

 بر ايـن اسـاس، شناسـايي و       . هدايت جوامع بشري را بر عهده دارند      سرپرستي و   
رة دسـتاوردهاي ديـن شناسـي        يا فقهي در گـست     استنباط قوانين اخالقي، معرفتي     

هـا و     هـا، ارائـه نظريـه        اما وظيفة علـوم انـساني و تجربـي در دانـشگاه            گنجد؛  مي
 بيـاني ديگـر،      به غيير رويكردهاي نظام اجتماعي است؛    الگوهاي عملي به منظور ت    

تـوان در تفـاوت دو قلمـرو حكـم شناسـي و            تفكيك اين دو نوع كـاركرد را مـي        
موضوع شناسي و مبادي دستيابي به معارف وحياني و معـارف عقالنـي جـستجو               

  . كرد
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  موضوعات و مفاهيم 
   پي جويي موضوع هماهنگي )الف

نيز بايـستي   ها و     ها و دانشگاه    اينك كه ضرورت تفاوت دو قلمرو موضوعي حوزه       
رو هستيم،     روبه تر  هماهنگي هدفمند آنها تا حدودي نمايان شد، با پرسشي اساسي         

يـا بـه بيـان      » اين دو محدوده چيست   موضوع هماهنگي و پيوند     «به اين معني كه     
  »و پيكرة نظام فرهنگي چيست؟محمل ارتباط اين د«ديگر، 

يـن دو قلمـرو      محور اصـلي كيفيـت ارتبـاط و همـاهنگي ا           جويي اين پرسش،    پي
  .كند                  مي                   كاركردي را در نظام اجتماعي اسالمي معين 

   بررسي احتماالت در زمينه موضوع ارتباط)ب
تـوان    هاي خرد فرهنگـي، مـي       براي بررسي موضوع پيوند و مفهوم پيوستگي نظام       

اي از  دة پــارهبردارنــ احتمــاالت مختلــف را مطــرح كــرد كــه برخــي از آنهــا، در
   .مسأله استهاي مختلف و موجود در زمينه اين  ديدگاه

   ارتباط اطالعاتي محض .1
در ايـن برداشـت،     .  اسـت  »ارتباط اطالعاتي محـض   «يكي از وجوه متصور پيوند،      

ل افكـار و  موضوع هماهنگي اين دو نهاد در حد برقراري ارتباط اطالعاتي و تبـاد           
انحـصار  « اسـت از     ن ديگر، اين نوع پيوند عبـارت       به بيا  شود؛  ها، محدود مي    بينش

ظـام مولـد اطالعـات و       در نوعي ارتباط فكري و احياناً فرهنگي محض، بين دو ن          
  .»ادراك فرهنگي

   ارتباط شكلي و صوري.2
هاي نظام    ، محور تعامل پيكره   »ارتباط شكلي و صوري   «اي از اظهار نظرها،       در پاره 

 پيونـد دو جانبـه، انتقـال و داد و سـتد             در ايـن نـوع    . شـود   فرهنگي قلمـداد مـي    
 يعني افزون  گيرد؛  ديريت در دستور كار قرار مي     هاي م   هاي آموزشي و آموزه     تجربه

و تـشكيالتي دو  اصـالح و رفـع نـواقص سـازماني       بـه   بر رويكردهاي اطالعاتي،    
   .شود   ميطرف پيوند نيز توجه
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   ارتباط اخالقي و رواني.3
هـاي    وند در چارچوب انتقال اخالق مذهبي و روحيـه        اين نوع ارتباط، برقراري پي    

دراين ديدگاه، افزون بر نوعي داد و سـتد علمـي و سـاماندهي              . روشنفكري است 
هـاي    و همـدلي در روحيـه     اي از همـسويي        به گونه  نظامهاي مديريتي و سازماني،   

  . شود يز  توجه قرار مياخالقي و رفتاري ن
تواند نمايانگر موضـوع      باطي، نمي االت ارت ناگفته پيداست كه هيچيك از اين احتم      

 چرا كه براي پديدآوري و نهادين كردن وحدت فرهنگي در جامعـة             باشد؛» وفاق«
  . اند اسالمي، ناقص و نابسنده

بـا  ) حكـم شناسـي   (و محور ارتباط حوزة دين يابي       در احتمال نخست، نقطه اتكا    
سـت كـه بـا هـدف        ، تبادل اطالعـات و علـوم ا       )موضوع شناسي (حوزة الگويابي   

در . پـذيرد   هاي ناشناخته صـورت مـي       دستيابي به دانش جديد و گشوده شدن افق       
هـاي حـوزوي و دانـشگاهي را       ارگـان ) وحدت(واقع اين ديدگاه، راه حل ارتباط       

با دقت  . كند  تنها به واردات و صادرات دو سويه اطالعات و معلومات محدود مي           
گـزينش  «نوع  ) ه و دانشگاه  در ارتباط حوز  (يابيم كه     در محتواي اين ديدگاه، درمي    

 برخوردار خواهد شد؛ چـرا كـه هـر يـك از ايـن                ي ويژه ، از موضوعيت  »اطالعات
ـ           ها  سازمان ي، دامنـة كـاري و       در قلمرو كاركردي خود و متناسب با سـاخت درون

 بنـابراين،  پردازنـد؛   نظـر مـي    ، به انتخاب و كـاوش علـوم مـورد          ماهيت موضوعي 
هدف از اين نوع ارتباط، ياري جستن از دستاوردهاي اطالعاتي          توان گفت كه      مي

بديهي است كه به صرف     . يك ارگان به منظور تكميل و پويايي ارگان ديگر است         
 آنهـا،  انتقال علوم از يك نظام فرهنگي به نظام ديگر و آمـوزش و تحقيـق دربـارة      

، با توجه بـه     الهاين مس . را انتظار داشت  » وحدت فرهنگي «توان به بار نشستن         نمي
 چرا كه   هاي دوم و سوم نيز صدق دارد؛        احتمالط، در مورد    اختالف موضوع ارتبا  

فرهنگـي بـه عنـوان موضـوع        هـاي      ماهيت حقيقي نظام    به ها،  در تمام اين ديدگاه   
   .شود پيوند، توجه قرار مي
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 يا به انتقال دانـش       حل اساسي ايجاد اتحاد و هماهنگي      در احتمال دوم وسوم، راه    
 يـا در اصـالح و بهبـود    شـود   اي آموزشي دو طرف، مربوط ميه ديريتي و شيوه م

اين در حالي اسـت كـه       . يابد  پرورش روحي آحاد هر يك از اين دو نهاد، معنا مي          
هاي تشكيالتي  يا نواقص روحـي و روانـي          اي از كاستي    تنها با برطرف كردن پاره    

 »جامعـه فرهنگـي   «بـه پيـدايي     توان اميـدي      نمي) قابلبه ياري نقاط مثبت نظام م     (
  . داشت

ونـد دو ركـن     توانند مراد مـا را از پي        هاي پيشين، اين سه نظريه نمي       بر اساس گفته  
هـاي ظـاهري       چرا كه هر يك، موضوع پيوند را در اليـه          مورد نظر برآورده سازد؛   

چنـين راه   . د، نه در حقيقت محتواي آنهـا      كن  ي فرهنگي جامعه دنبال مي    ساختارها
هرگـز   ولـي  وط الزم تحقق وحدت فرهنگـي برشـمرد؛  توان از شر    را مي كارهايي  

هـاي     ارتبـاط  هـا، برقـراري     تبادل افكار و انديـشه    . دآي  شرط كافي آن به شمار نمي     
راد مجموعـة ايـن دو       يا پيوندهاي عاطفي و روحي بين افـ        سازماني و تشكيالتي    

ز براي دستيابي به هدفي  هايي مقدماتي و پيش نيا      توان به عنوان گام      تنها مي  نهاد را 
   .عالي در نظر گرفت

   ارتباط معرفتي .4
توان به عنوان موضوع اصلي ارتباط تلقي نمـوده            را مي  »6وحدت علوم «در نهايت   

  . و پيوند معارف ديني و معارف علمي را با اين ديدگاه تحليل كرد
اط،  توجـه    نهاد به عنوان موضوع ارتب    هاي ظاهري اين دو       پوستهبه  در اين گمانه،    

شـود و بـه        اين دو نظام شناخته مي     »حقيقت نهايي «بلكه آنچه به عنوان     ،  شود  نمي
سـازد، بـه عنـوان موضـوع          اين سبب آنها را از ديگر ساختارهاي جامعه جدا مـي          

  . »علوم و معارف«گيرد و آن چيزي نيست جز  رار مياصلي ارتباط مورد توجه ق
هـاي حكـم شناسـي و         تفاوت، يعني دامنه  تواند اين دو قلمرو موضوعي م        مي آنچه

موضوع شناسي را در مسير ايجاد يك جامعة فرهنگي واحد، به وحدت فرهنگـي              
گفتيم كه هيچيـك    . نظر برساند، محتوا و درون مايه علوم و معارف آنهاست          مورد
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وي د پاسخگ توان  هاي اطالعاتي محض، سازماني يا روحي، به تنهايي نمي          تباطاز ار 
د و براي اين منظـور بايـد بـه ارتبـاط معرفتـي و               جامعة اسالمي باش  نياز فرهنگي   

 تركيبـي و    تكامل و تركيب علوم و معـارف دينـي و بـشري روي آورد؛ ارتبـاطي               
هاي خاص هر مقوله،       را با حفظ ويژگي    »وحدت علوم «وحدت ساز كه در نهايت      

  . دهد سرآغاز وحدت فرهنگي الزم قرار مي
  

  ها  مباني و نظريه
  هاي موجود در زمينة علوم انساني اسالمي  رسي ديدگاه بر)الف

، تحقق جامعه اسالمي به تحقق جامعه فرهنگـي دينـي بـستگي             بنابر آنچه گذشت  
همچنـين دريـافتيم كـه      . دارد كه اين نيز بر پايه وحـدت فرهنگـي اسـتوار اسـت             

موضوع وحدت فرهنگي را بايـد در ارتبـاط علـوم و معـارف دينـي و علمـي بـا                     
اينك بـراي شـناخت چگـونگي تحليـل و تفـسير كيفيـت              . ستجو كرد يكديگر ج 

پردازيم كـه در ايـن زمينـه          هاي گوناگوني مي    ارتباط اين دو ركن به بررسي نظريه      
  . وجود دارد

 دينـي   7 كه در پاسخ به پرسـشي مهـم در بـاب علـوم انـساني               هاي مختلف   ديدگاه
 پيوند اين دو قلمرو      چگونگي د، تعيين كنندة مباني فلسفي و معرفتي      شو  مطرح مي 

تـوان علـوم انـساني اسـالمي          يآيـا مـ   «پرسش بايسته اين اسـت كـه        . خواهد بود 
  »داشت؟

هاي موجود، اصول     اي از ديدگاه    با نقد و بررسي بسيار اجمالي و گذرا دربارة پاره         
هاي بايـسته و نبايـسته در زمينـة كيفيـت پيوسـتگي دو حـوزة معرفتـي                    و شالوده 

  . وشن خواهد شدر) وحياني و عقالني(
 با گفتار كنوني از اين جهت است كه اگـر           »موضوعات و مفاهيم  «همخواني بحث   

علـوم و   «تلف بايد به وحـدت علمـي در موضـوع           معتقد شويم اين دو حوزة مخ     
بـاز   دست يابند تا راه براي تحقق وحـدت فرهنگـي در جامعـه اسـالمي                »معارف
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توان به چنـين      كري و تحليلي مي   با كدام مبناي ف   شود، اين سؤال شايسته است كه       
جامعـة فرهنگـي    (وحدت معرفتي دست يافت؟ و آيا اصوالً اين نياز اجتماعي نو            

را در قلمـرو اركـان      ) علـوم انـساني اسـالمي     (دستاوردهاي علمي جديدي    ) ديني
هاي گونـاگوني كـه دربـارة         طلبد يا خير؟ بدينسان، بررسي پاسخ       فرهنگي نظام مي  

هاي موجود دربـارة علـوم انـساني          نمايان كنندة ديدگاه  پرسش فوق مطرح شده و      
  . دهيم  اسالمي نيز هست، مورد توجه قرار مي

توان مشخص كننده كيفيت ارتباط معرفتي علوم ديني و علـوم              را مي  8ها  اين نظريه 
سخ اين پرسش را استنباط     دانشگاهي به شمار آورد و بر اساس هر كدام از آنها، پا           

نساني براي جامعة اسـالمي مـا، ضـرورتي فرهنگـي بـه شـمار               آيا علوم ا  : كرد كه 
  آيد؟ اگر پاسخ مثبت است، راه دستيابي به آن چيست؟  مي
   نظريه انفعالي.1

مـي  » نظريـه پيشكـشي   «، آن را    9اين نظرية، ديدگاهي است كه بعضي نويـسندگان       
  . رسد تر به نظر مي ، براي آن مناسب»انفعالي«نامند؛ اما عنوان 

را بـراي مـسلمانان،     ) غربـي (اين نظريه استفاده از علوم انساني معاصـر         طرفداران  
.  اعتقـاد دارنـد    »غرب«پذيرش مؤدبانة اين پيشكش از جانب       ه   ب ضروري دانسته ،  

تواننـد از ايـن          مـي  ر باعث غناي بيشتر مسلمانان شده،     كنند كه اين ام     آنها ادعا مي  
زيـاني  ) از ايـن پيـشكش    (طريق خود را تقويت كنند؛ در عين حـال، غـرب نيـز              

  10.نخواهد ديد
   نظرية جايگزيني.2

 بازگـشت بـه     ي معاصـر را بـه طـور مطلـق رد كـرده،            ، علـوم انـسان    11اين نظريـه  
 طرفداران اين نظريه راه     .كند  هاي عالمان اسالمي قرون پيشين را توصيه مي         انديشه

 قبـل رجـوع     اي ديني در اعصار   دانند كه بايد به آراي علم        را در اين مي    حل مسأله 
هـاي     در مسائل كنوني از آنها بهره گرفت و نظـر آنهـا را جـايگزين نظريـه                 كرده،

  . جديد كرد
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   نظرية گزينشي.3
به نوعي مقايسه و سنجش بين دانش علـوم    ) دستگاه معيار  (12طرفداران اين نظريه  

بر اساس ايـن مقايـسه،      . انساني معاصر با اصول و مباني مكتب اسالم اعتقاد دارند         
هـاي قطعـي و     جنبـه هـايي كـه   و بخشستاوردهاي متضاد كنار گذاشته شود  يد د با

ها   هاي مربوط به گمانه زني       و نيز قسمت   برداري و استفاده شود،     بهره علمي دارند، 
 يكي از اين دو دسته      سازي، از طريق ارزيابي گزينشي آنها، در چارچوب         و فرضيه 

  13.دجاي داده شو
   نظريه پرورشي.4

از ديـدگاه آنـان، بـراي       .  به رشد آزاد علوم اعتقاد دارنـد       رية پرورشي طرفداران نظ 
تحقق علوم انساني اسالمي بايد به پرورش آزاد علـوم انـساني از طريـق پـروردن               
عالمان واقف به شرع، مسلط بر معارف ديني و نيز متبحر در علوم انساني معاصـر            

 تحقق فـضاي آزاد در      در اين ديدگاه، ايجاد چنين برخوردي دو سويه و        . پرداخت
  14.محيط فرهنگي، راه اسالمي كردن علوم انساني تلقي شده است

  نظريه تلفيقي . 5
، بـر ايـن     15شـود    نيز شناخته مـي    »نظريه تركيبي «طرفداران اين نظريه كه به عنوان       

و » وحـي قطعـي   « انساني اسالمي بايـد از دو عنـصر          اعتقادند كه براي بناي علوم    
وحي قطعي آن است كه داراي علت صـدور، داللـت و            .  مدد گرفت  »عقل قطعي «

 غيـر   عقل قطعي نيز بر بديهيات اوليه و امـور        . جهت صدور قطعي و محكم باشد     
وحي ظني و عقـل ظنـي بـه شـمار            بجز اين دو باشد،      آنچه. قابل انكار تكيه دارد   

بر اين اساس، علوم انساني اسالمي تركيبي از وحي قطعي و تجربة قطعـي   . دآي  مي
واهد بود و در اين ديدگاه چنانچه بين ادله ظني و قطعي تعارضي پيدا شود، امر                خ

  .شود قطعي ترجيح داده مي
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   نظرية تفكيكي.6
اوالً طرفداران آن بين علوم انساني اسالمي و        :  بر دو نكته استوار است     16اين نظريه 
 و نقـاط    هـا    لـذا مـشابهت    ي معاصر تفاوت بنيادي و ماهوي قائل بوده،       علوم انسان 

 ثانياً به منظور قابـل  دانند، نه واقعي و حقيقي؛     اهري مي اشتراك آنها را صوري و ظ     
علـوم انـساني بـه دو       تصور كردن چنين تفكيكي، بر اين باورند كه هر دانـشي از             

هـا،    ، سـخن از نظريـه     »مكاتـب «در  . شود  بندي مي   طبقه» مسائل«و  » مكاتب«مقولة  
ي ديگر، اصول و مباني، دچار كمبود نبوده، اما از نظر           ها و به بيان     » ايسم«ها،    فرضيه

  17.هاي آشكار است مسائل و فروع متفرع از آن مباني، داراي كاستي
   نظريه استقاللي.7

، بر اين بينش استوار اسـت كـه   18ناميم  نيز مي»تأسيسي مطلق«ريه كه آن را   اين نظ 
ـ   اسـت   رشد يافته م انساني معاصر در دامان مكتب ماديگري نضج و          تمام علو  ه  و ب

ايـن  . نصيبي از حـق و واقعيـت نـدارد        ) اي  در هيچ مورد و مسأله    (صورت مطلق   
 كارآمدي آنها نيز تنها در نظـام  يت چيزي جز ظنون غير معتبر نبوده،  ها در نها    يافته

بـر ايـن اسـاس، علـوم انـساني      . اجتماعي غير ديني و الئيك تعريف شـده اسـت     
و قلمرويي داراي وجوه اشـتراك و حتـي مـشابهتي           اسالمي نه تنها در هيچ حوزه       

، بلكـه در تمـام مراحـل مبـادي،          اهري با  علوم انساني معاصر نيست      صوري و ظ  
از ايـن   . دنيـاز دار  ) بـه دسـت مـسلمين     (ي نـو و جديـد       مباني و نتايج، به تأسيس    

 آمـاده   ديدگاه، هيچكدام از راه حل هاي جايگزيني، گزينش و انتخاب، پـرورش،           
ساز نيست، چرا كـه       هاي علوم چاره    فكيك بخش  يا ت  ، تلفيق، تركيب    سازي محيط 

، در ميـان    »حـق «هـاي     يك به نوعي در جـستجوي يافتـه       ، هر   ها  تمامي اين روش  
هـا، امكـان    وردهاي علوم انساني معاصر است؛ بـه بيـاني ديگـر ايـن ديـدگاه        دستا
روش و   ولـي در انتخـاب       انـد؛   بينـي معـارف كنـوني را پذيرفتـه         گويي و واقع  حق

ي كـه حـق بـا       هاي برگزيدن سره از ناسره با يكديگر اختالف دارند؛ در حال            شيوه
تأسـيس و    بنابراين، پيدايي علوم انساني اسـالمي محتـاج          باطل قابل جمع نيست؛   
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ه، فرهيختگـان   كارهاي منتهي بـه آن اسـت و در ايـن را           ابداع مطلق در تمامي راه    
ن نياز بـه هـر       و بدو  »ايمان محكم ديني  «و  » متون وحياني دين  «مسلمان با تعبد به     

  . توانند به مقصود خود دست يابند  مينوع دانش علمي ديگر،
   نظريه تأسيس روش .8

هـاي تحليـل در علـوم انـساني            بر ابداع و نوآوري در محدودة روش       19اين نظريه 
) واسـتقاللي  تفكيكي(ديدگاه با دو نظرية اخير      اگرچه اين   . ورزد  اسالمي تأكيد مي  

تواند جوابگوي نيازهاي     د كه علوم انساني معاصر نمي      اين مسأله اتفاق نظر دار     در
ساني اسالمي امري ضروري    فرهنگي جامعة اسالمي ما باشد و دستيابي به علوم ان         

 عنـوان  بردن علوم انساني معاصر را نيز تنها در حـد ضـرورت و بـه             است،  به كار   
ن حـال، تفكيـك بـين مكاتـب و          پذيرد و در عـي       مي »نيازهاي تبعي و فرعي   «رفع  

  . داند ساز نمي مسائل را چاره
ي و تعبـد    در اين ديدگاه، حقيقت محتواي علوم انساني اسالمي بايد بر مبناي وح           

 بنا نهاده شود و اين علوم از موضع برتر، حاكم بر علوم انساني معاصر تلقي                به آن 
ي، التقـاطي و    اسـالم طرفداران اين نظريه، علوم انساني را بـه سـه دسـتة             . شود  مي

 معتقدند كه علوم انساني اسالمي بخش محوري و بنيادي آن           الحادي تقسيم كرده،  
ها،   بر ديگر جنبههاي معرفت شناسانه    از جهت جنبه  دهد؛ قسمتي كه      را تشكيل مي  

. شـود  حكومت و برتري دارد و نقش ديگر معارف در سايه اين برتري آشكار مـي  
هـاي برخـورد      نوآوري بايد بر پاية استقالل در روش      بر اين اساس، محور ابداع و       

  .با موضوعات مختلف علوم شكل بگيرد
 در ايـن      اوالً  :براي تحليل مباني معرفتي اين ديدگاه بايد به چند نكته توجه داشت           

،  سرچشمة معرفـت انـساني، انگيـزه       وم و معارف، اموري كاربردي بوده،     منظر، عل 
ت بـه علـم و       بنابراين، بر تقدم اراده و ايمان نـسب        شود،  اختيار و ايمان او تلقي مي     

 ثانياً، پيش از معرفي ساختار علوم انساني اسالمي جديـد   شود،  آگاهي پافشاري مي  
 را »دين وعلم ـ وحي و عقـل  «، تعيين جايگاه، )اني معرفتي خوددر چارچوب مب(
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تـولي  «كند، ثالثـاً از كيفيـت جمـع و تركيـب              ورتي منطقي و معرفتي تلقي مي     ضر
 و به بياني ديگر، از تشخيص چگونگي جريـان ديـن در             »شناخت علمي «با  » ديني

علوم انساني و حضور تعبد وحياني در متن جريان تحقيق عقاليي و علمي بحـث               
 معرفـت علمـي،     كند و به همين دليل است كه از سرپرستي معرفت دينـي بـر               مي

  . آورد سخن به ميان مي
اين ديدگاه، در بيان محتواي نظرية سرپرستي معرفت ديني و تبيين ساختار علـوم              

جريـان تعبـد را در سـه محـور           ) بر مبناي معرفتي ديدگاه تأسـيس     (انساني جديد   
: كنـد كـه عبارتنـد از         جستجو مـي   بندي موضوع در علوم انساني       طبقه پژوهشي يا 

 بـه بيـاني ديگـر       ناسي، موضوع شناسـي و برنامـه ريـزي؛        در حكم ش  جريان تعبد   
شـود و طـي هـر     ساختار علوم انساني در اين نظريه، بر سه محور اصـلي بنـا مـي           

، سه فـراز مبـادي،       است مرحله كه در واقع نمايانگر روند پيدايي معارف نوين نيز         
احكـام  نظـام   : دستاوردهاي سطوح سـه گانـه شـامل       . مباني و نتايج متصور است    

ام احكام اجرايي يا    اجتماعي اسالم، نظام احكام تصرفي يا معادالت كاربردي و نظ         
  . د بودبرنامه، خواه

بنـدي    توان تأسـيس روش تحليـل و دسـته            ، شاخصه اصلي اين نظريه را مي      دركل
 انـساني  خاص موضوعات علوم و حركت در مسير تعيين شده تا وصول به علـوم  

البته در اين گذرگاه، تفكـر عقالنـي و اسـتقاللي           . دانست ها  اسالمي در تمام زمينه   
ــق   ــورد تحقي ــسلمانان در موضــوع م ــه   (م ــدي اصــلي ب ــدون احــساس نيازمن ب

  . شود ، به عنوان كليد حل مسائل معرفي مي)دستاوردهاي علوم انساني معاصر
   نظريه تحليل جمعي .9

هـاي   ، در امتداد ديـدگاه زهاااي فر هايي اصولي تقريباً در پاره  با تفاوت20اين نظريه 
 نوآوري  ابداع جمعي علوم بشري تأكيد شده،     در اين نظريه، بر     . گيرد  اخير قرار مي  
داد  قلمـ  »21رخـدادي اجتمـاعي   «ني اسالمي به معناي حقيقي كلمـه،        در علوم انسا  

 لذا طبيعي است كه بر نياز به علوم انساني اسالمي نـوين، بـه دليـل نيـاز                   شود؛  مي
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شـود و در عـين حـال،          گـي دينـي، خـط بطـالن كـشيده نمـي           جديد جامعة فرهن  
 منوط به تحقق يك رويكـرد جمعـي دانـسته          ، پاسخگويي به اين خواست جمعي    

  . شود
ه در  مروهاي موردنياز وچ  در اين ديدگاه، از تفكر استقاللي محض چه در تمام قل          

ـ   آيد، بلكه تف بخشي از آن، سخني به ميان نمي وده، كر، امري تركيبي ـ اجتمـاعي ب
در معنـاي تـأليفي و      ( يـا حتـي جمعـي        آفرينش فكري هرگز به صـورت فـردي         

به اين ترتيب، هيچيك از دسـتاوردهاي بـشري در          . شود  تفسير نمي ) قراردادي آن 
 چرا كـه حتـي جوامـع انـساني و           ديگري نخواهد بود؛  ايجاد و توسعه، بي نياز از       

  . تندارتباط با يكديگر نيس ها نيز در خلق و گسترش بي امت
، نيـاز بـه علـوم انـساني اسـالمي بـه عنـوان               )به باور نويسنده اين مقاله    (بنابراين  
 است، همان گونـه      ناپذير  ترديد ردهاي معرفتي جديد، امري     اي از دستاو    مجموعه

 بـه   و بالندگي آن نيز شكي وجود ندارد؛      كه در امكان تأثيرپذيري و نياز به پويايي         
ها يا اصول موضـوعه و   روش(امنة مباني يا مبادي بياني ديگر تأثيرگذاري چه در د 

منافاتي با استقالل نـسبي بـه معنـاي تعيـين حـدود، چـارچوب و                ) ها  پيش فرض 
  . اهداف ندارد

هاي تفكـر اسـتداللي        براي حصول به علوم انساني اسالمي، دريچه       در اين ديدگاه  
ع و  ابـدا شـود و در مـسير         مسلمانان به روي دستاوردهاي ديگر بشري بسته نمـي        

 در چـارچوب    به عناصر خـودي شـده     » تحليل«تأسيس اصل، عناصر غير خودي،      
فمند، جاي مناسب خود را باز خواهد يافت؛ به بيـاني ديگـر،             يك نظام فكري هد   

 بين معارف قلمرو حكم شناسي با معارف قلمرو موضـوع           »تيتركيب معرف «امكان  
اهداف ) معناي مصدري به   (»تحليل« در جهت اهداف واحد وجود دارد و         شناسي

 نيـز   »تحليل جمعي «اف خرد جوامع فرهنگي ممكن است و        كالن فرهنگي در اهد   
هـاي    به معناي تسري يك جريان جمعي و به كار بستن مبـاني تعبـدي در آرمـان                

  . معرفتي دانسته شده است
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 از لحـاظ    نخـست : گيـرد   فاصله مي » تاسيس روش «اين نظريه از جهاتي با ديدگاه       
هـا و روش وصـول بـه        كارعا با آن مشترك بوده، ولي در راه       ، در اد  پيكرة ظاهري 

 ثانياً از لحاظ محتواي دروني نيز در مباني معرفتي و فلسفي،            هدف، مخالف است؛  
ـ   ،22 آنهـا معتقـد اسـت      »ترتـب «بر يكديگر، به    به جاي تقدم قواي انساني       ه ثالثـاً ب

علوم انساني اسالمي   كارگيري علوم معاصر را يك نياز حتمي براي پيدايي و رشد            
 »ضـرورت «بـري را در حـد         ه پيش كـه ايـن بهـره       كند، برخالف ديدگا    قلمداد مي 

هـا    جـويي پاسـخ     هاي نو و نيـز پـي        رشد جمعي علوم در طرح پرسش     . دانست  مي
، بـه   )در همـه مـوارد    (» عقـل «و رابعاً حكم به صحت احكام روشـن          داردجريان  

يكي به نفي    در نهايت با پذيرش      شود تا    بازگشت داده نمي   »وحي«تصويب قطعي   
 جايگاه علمي هر يك ارائه نگردد؛ لـذا         از ي منطقي   تصوير ،ديگري سوق پيدا كرده   

اگرچـه در    (شـود     ، بر تعيين جايگاه صحيح هر يك تأكيد مـي         »تلفيق«با دوري از    
و با شعار اصل قرار دادن      » تعبد به وحي  «يه تأسيس روش نيز در قالب عنوان        نظر

ـ        ، حتي »وحي« د ه كـارگيري و قبـول آن خواهـ         در صدور احكام عقلي، ناچار از ب
  ). بود
  ها   نقد و بررسي اجمالي ديدگاه)ب 

ـ    مقالهاي جداگانـه اسـت     موضوع   ها،   تفصيلي اين ديدگاه   23نقد و بررسي     ه ، امـا ب
  . 24كنيم طور مختصر و گذرا به برخي نكات محوري در اين زمينه اشاره مي

 همان گونه كه از نام آن پيداسـت، در واقـع نـوعي              »نفعالينظريه پيشكشي و ا   «. 1
ايـن ديـدگاه بـه      . انفعال و پذيرش مطلق فكري در برابر علوم انساني غربي است          

كنـد و دسـتاوردهاي       صورت مستقيم، نياز به علـوم انـساني اسـالمي را نفـي مـي              
معرفتي معاصر را به عنوان كليد حـل ارتبـاط دو حـوزة معرفتـي دينـي و علمـي                    

ترديد چنين راه حلي، مخالف فرض اوليه براي پيوند دو قلمرو             بي. كند    معرفي مي 
 چـرا كـه اصـوالً سـاخت      مسير تحقق وحدت فرهنگي ديني اسـت؛     موضوعي در 

 نتـايج، فرضـيه،      ظاهري و ساختار باطني علوم انساني معاصـر در برگيرنـدة آثـار،            
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كه حتـي مـانع تحقـق       اي است     ها و اصول موضوعة ويژه      نظريه و نيز پيش فرض    
ريـزي    الً پي سازي وحدت فرهنگي و مĤ      د به زمينه  شود تا چه رس     وحدت علوم مي  

  . جامعة فرهنگي ديني واحد
 در بنيادهاي    است كه از همين ناهمگوني      ديگر اي  نيز مسأله » التقاط فكري «معضل  

  .25شود معرفتي و ارزشي ناشي مي
م انساني اسـالمي را بـه عنـوان يـك            نظريه جايگزيني نيز در نهايت نياز به علو        .2
بـا كمـي دقـت،      . دانـد    براي دستيابي به معارفي نوين، ضـروري نمـي         »بايد ويژه «

شود كه اين نظريه نيز روي ديگري از ديدگاه پيشكشي و انفعال اسـت،                آشكار مي 
، )غـرب (با اين تفاوت كه بـراي حـل مـشكل، بـه جـاي علـوم انـساني معاصـر                     

  . دهد سالمي در ادوار گذشته را پيشنهاد ميدستاوردهاي علمي علماي ا
 چـرا كـه    ، در تخالف استهايي كه پيش از اين مطرح شد     فرض اين نظريه نيز با   

ارتباط دو قلمرو فرهنگي براي ايجاد وحدت فرهنگـي، اوالً در جامعـه كنـوني و                
 بـه ايـن ترتيـب،       ست و نيازهاي زمان حاضـر مطـرح اسـت؛         ثانياً متناسب با خوا   

. د نخواهد بود  اري مطلق از اين معارف و انكار نياز به تالش جديد، كارآم           برد  بهره
 است كه در جامعة ديني      ي جديد  چنين ديدگاهي، نيازهاي   شاهد آشكار بر ناكارايي   

پس از انقالب اسالمي پديد آمد و با وجود چنين منابع علمي قابـل توجـه و نيـز                   
رشناسـان امـور، هنـوز در حـل         اعتقاد به تدين و عالم بودن مديران فرهنگي و كا         

مـسائل  . بسياري از معضالت دچار كمبودهـاي جـدي علمـي و معرفتـي هـستيم              
ي سياسي، فرهنگي و اقتصادي جامعة اسالمي كنوني، باعث پديد آمدن موضـوعات           

 شده است كـه تحليـل و بررسـي و چـاره جـويي آنهـا،           بسيار پيچيده و گوناگون   
 اصـوالً صـورت و محتـواي موضـوعات،          .اي است   نيازمند كليدهاي معرفتي ويژه   

 دستاوردهاي علمي پيشين كه بـر اسـاس         ار تغيير و دگرگوني ساختاري شده،     دچ
متناسب با زمان و مكان پيـدايي آنهـا در مجموعـه            (تصوير خاصي از هر موضوع      

به پاسـخگويي دربـاره ابعـاد و جوانـب آنهـا مبـادرت              ) نظام علوم اعصار گذشته   
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 بنابراين،   موضوعات نوين جامعة امروزي نيست؛      خاستگاه ورزد، قابل تطبيق با     مي
توان اين نظرگاه را نوعي احالة بـه امـري مـبهم تلقـي كـرد و در عـين حـال،                        مي
  . توان آن را مصون از خطر آفت التقاط دانست نمي

ه صورت غير مـستقيم بـا       ، از نظر نفي علوم انساني اسالمي، ب       »نظرية گزينشي «. 3
 چرا كه فـرض را بـر انتخـاب و     اشتراك دارد؛ » و جايگزيني پيشكشي  «دو ديدگاه   

هاي علمي معاصر و سنجش آنها با دانش و محتواي اصول             اي از يافته    گزينش پاره 
ود علـوم   به اين ترتيب، در قلمرو مجموعه موجـ رار داده است؛ و مباني اسالمي، ق   

  . كند  مشاهده نميمعاصر، كمبود و نقصاني
تر در اين نظر      شناي رو   شود كه اوالً التقاط فكري به گونه        با توضيح باال معلوم مي    

 تحقـق وحـدت فرهنگـي دينـي نيـز          خورد، ثانياً بر اساس اين طرح،         به چشم مي  
اي، بخـصوص در دامنـة علـوم و            ثالثاً اجزاي هـر مجموعـه      فتني است، دست نايا 

  بـوده و گـزينش مـوردي هـر كـدام           »كـل «متناسب با اركان و شاكلة آن         ف،  معار
حداقل قضيه اين است كه پيش      . هاي ارتباطي و نهاني آنهاست      توجهي به حلقه    بي

هاي معرفـت شناسـانة خـود، بـا اصـول و              هاي علوم انساني معاصر در پايه       فرض
  . مباني ديني در تصور و ترسيم انسان و جهان پيرامون او، همانندي ندارد

ه نيازمنـدي بـه علـوم        از اين نكته مثبت برخـوردار اسـت كـ          »نظرية پرورشي «. 4
 منطقـي   ي الگوي يب بزرگ آن، ارائه نكردن    كند، ولي ع    انساني اسالمي را انكار نمي    
ايجاد فضاي باز فرهنگي، پرورش عالمان اسـالمي و         . و علمي در اين زمينه است     

گسترش علوم اسالمي در پي آن، محتاج بياني علمي در برقراري ارتباط منطقي و              
شود كه موضـوع ارتبـاط در ايـن بحـث،           يادآوري مي . تحليل عقلي موضوع است   

 و قانونمند كردن طريقة به      ست و محور كالم نيز حول اين مسأله       علوم و معارف ا   
  . چرخد دست آوردن معادالت علمي آن مي

اي كه در اين نظريه مورد غفلت واقع شده، اثبات نوعي ارتبـاط علمـي بـين                   نكته
آن، نقـش و تـأثير اصـول موضـوعه،          هاي معرفتي گونـاگون اسـت كـه در            حوزه
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ها و نيز نتايج كاربردي علوم، كامالً تعيين          ها، فرضيه   ها، نظريه   ها، پيش فرض    روش
نظران در نقد اين نظريه به مخالفت شواهد و تجارب            برخي از صاحب  . شده باشد 

  26.اند تاريخي پيشين با آن، اشاره كرده
كند، اما نحوة جمعـي كـه ارائـه           كار نمي  در ادعا، اصل نياز را ان      »نظرية تلفيقي «. 5

 تمايـل  »تلفيـق «دت ساز در محتواي علـوم، بـه وداي      دهد به جاي تركيب وح      مي
اين نوع آراستن و كنار هم قرار دادن دو حوزة معرفتي عقل و وحـي،               . يافته است 

 اوالً تركيب بين دو عنـصر        وحدت فرهنگي دچار كمبود جدي است؛      براي تحقق 
 بـر   براي پي افكنـدن بنـاي علـوم انـساني اسـالمي، موقـوف             عقل و وحي قطعي     

 چرا كه ايـن امـر مـستلزم نـوعي گـزينش و              حكومت مبناي واحدي خواهد بود؛    
 گزينشي را نيـز بايـد        لذا لوازم ديدگاه   خاب مواد و عناصر خاص تركيبي است؛      انت

بـه   ثانياً، راه حلي قطعي براي نحوه تركيب بين دو دسـتگاه معرفتـي               بر آن افزود،  
  . دهد دست نمي

 در پـي پاسـخگويي و رفـع         »پرورشي و تلفيقي  «مانند ديدگاه   » نظرية تفكيكي «. 6
اصوالً محـور   : كند، اما داراي نقاطي مبهم است       اصل نياز برآمده و چاره جويي مي      

توان از جهت     تفارق بين دو مقولة مكاتب و مسائل چيست؟ آيا اين تفكيك را مي            
  اثباتي و ثبوتي پذيرفت؟

يا ساختار دروني علوم صرفاً از همين دو بخش تشكيل يافته و بس؟ اگر مكاتب               آ
هاي يـك     به عنوان پايه  (ها    ها، اصول و فلسفه     ها، فرض   در هر دانشي شامل شالوده    

هـاي     محـوري در يافتـه     شناخته شوند، بسياري از اموري كه نقش و تأثيري        ) علم
، بايـد در     آن علـم اسـت     مـرو موضـوعي   د و به يقـين خـارج از قل        يك دانش دار  

در چنـين شـرايطي،     ! د و شمول همان دانش خـاص قلمـداد شـو          محدودة دروني 
 نيـز   »مكاتـب «ا كه برخي از آنها حتـي متفـرع بـر            هاي تحليلي و تحقيقي ر      روش
  اند تا چه رسد به اين كه جزء مسائل باشند، بايد در كجا قرار داد؟  نبوده
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توان در همة موارد      يني موجود را نيز نمي    نكتة ديگر اين كه حتي اصول و مباني د        
موجود و معروف خاصـي بـه شـمار         ها، به سادگي از مقولة مكاتب علوم          و دانش 
، نيازمنـد   »مكاتـب دانـش خـاص     « اين امور كلي براي تطبيق عنوان         چرا كه  آورد؛

.  نظـر اسـت    خرد شدن و مقيد كردن آنها بـه همـان موضـوع ويـژه دانـش مـورد                 
متناسـب بـا    (ز موارد، محتاج ابداع اصول و مباني جديـدي          همچنين در بسياري ا   

تـوان     با چه تضميني مي    حتي از اين مهمتر آن است كه      . خواهيم بود ) كليات ديني 
متعلـق بـه علـوم       »مـسائل « نهايت به دست خواهد آمد،        كه در  »مسائلي«ادعا كرد   

م پرداخت  ش مسائلي در علو   د؟ يعني با كدام روش بايد به كاو       انساني اسالمي باش  
  د؟ ش تعيين شده، هم سو و هم جهت باش از پي»مكاتب«كه با 

اي را   الگـو و روش ويـژه  قطعاً براي اطمينان و دوري از اين آفت احتمـالي، بايـد         
پرهيـز  )  نظر پرورشـي   خصوص  به(هاي اخير     ز معضل عمدة ديدگاه    تا ا  دنبال كرد 

  . شود
استقالل «از دايرة    چرا كه     دارد، افزون روي مفرطي   تمايل به    »نظريه استقاللي  «. 7

ود و بايد آن را ناشي از بيـنش محـدود و نبـ            است   خارج شده    »فكري خرد پسند  
در دنيـاي امـروزي   )  ساختار و سـاخت آنهـا  ويژه به(شناخت هويت جمعي علوم    

  . دانست
 در واقع شكل پيچيده و فني شده همـان نظريـه            »نظريه تأسيس روش  « ديدگاه   . 8

شود   گيري، بر همان پاية ها بنا مي        چرا كه در اصول و مباني شكل      ؛استقاللي است   
دانـد و   بري از علوم انساني معاصر را فقط در حد ضرورت مـي    شاهد آن كه بهره   (

قـدات طرفـداران ايـن ديـدگاه را         حتي اگر سير زمـاني و تـاريخي معت        ). نه بيشتر 
در .  محسوس اسـت ، اين توالي زماني در رشد نظريه، كامالً مشهود و   بررسي كنيم 

گيـري و كيفيـت       اين ديدگاه، عالوه بر اشكال ناآشنايي با ماهيت و محتواي شكل          
شـود    اي و صوري متفاوتي پرداخت مي       رشد علوم انساني، عمدتاً تقسيمات سليقه     

ي و منطقي محكم و مشخصي پيـدا كـرد؛ ماننـد            توان براي آنها مبناي علم      كه نمي 
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هـاي    ز در پايـه   نيـ .  و غيـره   »تي معرفـت دينـي    سرپرسـ «يا  » نه علوم تقسيم سه گا  «
داري آنها را در يك راستا تفسير كـرده و آن              علوم و جهت   فلسفي، كاربردي بودن  

 حال آنكـه بـر   داند؛ يمان بر علم و دانش بشري مي  را الزمة منطقي تقدم انگيزه و ا      
كـه در جـاي خـود در مباحـث فلـسفي و             (فرض پذيرش چنين تقدم و تـأخري        

، تطبيق آن حكم فلسفي به اصل جهت دار بـودن           ) سخن بسيار است   كالمي، محل 
در جامعة غير ديني توليد     ) به ظاهر (علوم، آن هم به معناي عدم كاربرد علومي كه          

اگر چه اين ادعا نيـز      (شده در محيط و فضاي جامعه ديني، جاي دقت بسيار دارد            
ضاي بسته و ظـاهراً     ك ف بسته به آن است كه توليد و پيدايي علوم را محدود در ي            

  !). قلمداد كنيمي خاص جوامع و در دست افراد و اشخاصمحصور در برخي
  27.  تأكيد ورزيد»نظريه تحليل جمعي«وان بر قوت و اتقان ديدگاه ت در نهايت مي
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هـاي زيـر      ب سـن و بـه نـسبت       كرد كه اين شتران بين سه فرزند ذكور و بر حـس           

وارثان پـس   . 9/1 و   3/1 و دو فرزند ديگر به ترتيب        2/1فرزند ارشد   : دتقسيم شو 
ن پدر هر چه كوشش كردند نتوانستند تقسيم ميراث را بـر حـسب وصـيت                از دف 

در عين سرگـشتگي، ناگهـان مـسافري شترسـوار از راه رسـيد و        . پدر انجام دهند  
چون بر مشكل آنها وقوف يافت گفت حل مشكل شما در آن است كه شـتر مـرا                  

 هديـه    قبـول ايـن    هر چند كه برادران مصيبت ديده از      . به عنوان پيشكش بپذيريد   
.  چون چارة مشكل خود را در آن ديدند لذا با اكراه به آن تن دادنـد                امتناع داشتند، 

 شـتر را بـه      9 نفر رسيده بود كه مـرد مـسافر          18 به   17هم اكنون تعداد شتران از      
رزنـد   شتر باقيمانده را به كـوچكترين ف       2 شتر را به فرزند بعدي و        6فرزند ارشد،   

جـدهمين  جازه دهيم تا علوم اجتمـاعي غـرب ه         ا ...«: ي سپس گفته است   و .»داد
بـا  . اي است رايگان از جهـان غـرب بـه جهـان اسـالمي               شتر ما باشد و اين هديه     

هـاي خـود دسـت        توانيم به هـدف     پذيرش مودبانه اين پيشكش و با كمك آن مي        
شود تا ما به        وجب مي م) پذيرش پيشكش (از سوي ديگر انجام اين پيشنهاد       . يابيم

  .» غرب نيز از آن زياني نخواهد ديد برسيم ورغنايي بيشت
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  . 12، همان، ص »...بحران محنت «مقاله : ك.ر. 11
، نقـل از    »بررسي مقدماتي روانشناسي اسـالمي    «سيد ابوالقاسم حسيني،    : ك.ر. 12

دربـاره  » ...نـت بحـران مح  « نويسنده مقاله    .13، همان، ص    »...بحران محنت «مقاله  
الً روانشناسي، به عنوان يكي از علوم انـساني معاصـر،           مث«: اين نظريه آورده است   

. ر گيـرد  تواند به درجات مختلف مورد پذيرش دستگاه روانشناسي اسالمي قرا             مي
توان مكتب يا دستگاهي       در روانشناسي معاصر مي    ندرت  در ديدگاه نظريه فوق، به    

رده  نظرهـاي آن روان شناسـي اسـالمي قبـول نكـ             هرا يافت كه هيچكدام از نقطـ      
، 27، ص   »بررسي مقدمات روانشناسي اسـالمي    «وي سپس به نقل از كتاب       .»باشد
بنابراين در مواردي كه يك دسـتگاه روان شناسـي كـامالً در داخـل               ... «: گويد  مي

يـه  تـوان در توج     هاي آن مـي     دستگاه روان شناسي اسالمي قرار گيرد از تمام يافته        
 بـه عنـوان    تشخيص اسـتفاده نمـود،  يا رد روشهاي فعل و انفعاالت رواني انساني   

 اسي فيزيولوژيك، روانشناسي تجربي   هاي مربوط به روانشن     توان تمام يافته    مثال مي 
، همـان،   "...بحران محنـت  "مقاله  . (» رواني را در اين زمينه ذكر نمود       هاي  و آزمون 

  ).13ص 
بحــران «، نقــل از مقالــه 201-194، ص »فــرج صــنعت«عبــدالكريم ســروش، . 14

  .13 همان، ص ،»محنت
 »بحران محنـت  «به نقل از مقاله     » اسالم و انقالب فرهنگي     م انساني، علو«: ك.ر. 15

  : ، نيز منابع زير15، همان، ص 
 و فـصل    221، فصل ششم ص     »شناخت شناسي در قرآن   «ـ عبداهللا جوادي آملي،     

  . 271نهم ص 
بـه نقـد و     كه تقريباً بر اسـاس همـين مبـاني           (»شريعت در آينه معرفت   «همان،  ـ  

  ). بررسي نظرية تحول معرفت ديني پرداخته است
  . »اي بر علوم انساني اسالمي مقدمه«ازي، ـ محي الدين حائري شير
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مالحظـاتي چنـد پيرامـون روان شناسـي،         «سيد علي اكبر حسيني، مقاله      : ك.ر. 16
، و نيـز    ...، مجله علوم اجتمـاعي      »ي و روان درماني از ديدگاه اسالم      بهداشت روان 

  .17-16، همان، ص »...بحران محنت«مقاله 
بر پايه و اساس اين طبقه بندي دو گانه است كه نظريـه مزبـور بـه تفكيـك                   «. 17

 يـا اصـول و      وم انساني اسالمي در حوزة مكاتب       روي آورده و بر آن است كه عل       
ل ي فراوان برخورداراسـت، ولـيكن در مـورد مـسائ          مباني نظري و فلسفي از غناي     

  ).17، ص »...بحران محنت «مقاله (. چنين نيست
در پاسخ بدين سـؤال كـه آيـا         «: ته است همين نويسنده در جاي  ديگر چنين نوش       

 مسأله بـدين    ، شايد بتوان با    معرفتي به نام روان شناسي اسالمي وجود دارد        دانشي
صورت برخورد كرد كه اگر مقصود از روان شناسي، مكاتب روان شناسـي اسـت               

هـاي     هر چند علي رغم كوشش     ،ن شناسي اسالمي وجود دارد    كه بدون ترديد روا   
كم و بيشي كه تاكنون صورت گرفته آنچنان كـه شـايد و بايـد معرفـي و تـدوين                    

 بـدون ترديـد مـا       شده باشد و اگر چنانچه مقصود مسائل روان شناسي است كـه           ن
 و از جملـه     ز كـاربرد چنـداني در جوامـع اسـالمي         فاقد آنيم و محتواي كنوني نيـ      

 به عبارت ديگر، ارزش واعتبار ايـن محتـوا          انقالبي ايران اسالمي ما ندارد؛        عةجام
ل مذكور در آنهـا طـرح و بـر اسـاس            قلمرو فرهنگ و جوامعي است كه مسائ      در  

 واقـع   انـد و در     نوعي تفكر يا فرض و يا فلسفه مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته            
مان محتواي كنـوني روان      كه بتدريج و در طول ز      هاست  همين مطالعات و بررسي   

سيد علي اكبر حسيني     (».است  ه وجود آورده و بدان شكل داده      شناسي معاصر را ب   
  ).6، ص ...، مجله علوم اجتماعي )...در مقالة مالحظاتي چند 

 اين ديدگاه در اوايل انقالب اسالمي طرفداراني داشت كه به مرور زمان رنگ              .18
. رداتي قليــل بــراي آن جــستجو كــتــوان مــدافع باخــت، اگرچــه هنــوز هــم مــي

 از انتشارات سازمان مديريت     »توسعه تفاهم علمي  «هاي نويسندگان كتاب      ديدگاه(
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 از همـان انتـشارات، تقريبـاً در         »نظام فكـري  «، و نيز جزوة     1376صنعتي، تهران،   
  .)ا قرار داردهمين راست

هـاي    ايـه  اين نظريه حاصل ابداع احتمال نويسندة اين سـطور بـا توجـه بـه پ                .19
 از  »كارهـاي اسـالمي شـدن دانـشگاهها         راهمبـاني و    «ديدگاههاي مطرح در كتاب     

 1376هداشـت، درمـان و در ارديبهـشت        وزارت ب .. انتشارات معاونت دانشجويي    
  . باشد مي
  .  ديدگاه مختار نويسنده.20
  :  پيرامون هويت اجتماعي به اين منابع نگاه كنيد.21

فـصل عينيـت و التـزام شخـصي در           (227-222، ص   »علم و دين  «ـ ايان باربور،    
  ). علوم اجتماعي

هويــت تــاريخي و  (203 و ص 183 ص »تفــرج صــنع«دالكريم ســروش، ـــ عبــ
  ).اجتماعي علم

كه به بحث مهم نحوة پيـدايش   (»هاي علمي  ساختار انقالب «تامسن سن كوهن،     ـ
  ). پردازد هاي علمي مي نظريه

  .»اسي علممباني جامعه شن«ـ منوچهر محسني، 
  .»هاي مربوط به علوم انساني نظريه«ـ ژولين فروند، 

 اين سخن مربوط به مباحث خاص فلسفي و كالمي است كه مجـال طـرح و                 .22
اسـي از   انـسان شن  «جـزوة درسـي     : ك.ر. قال وجـود نـدارد    نقد آن در اين كوتاه م     

  .1375، )از همين قلم (»ديدگاه قرآن
هـاي مختلفـي كـه دربـاره          ي بر نظريـه    مرور  در نقد و بررسي اين ديدگاهها،      .23

ها   تواند كارساز بوده تا نقاط اشتراك و اختالف مباني نظريه            مطرح شده مي   »علوم«
، »يوسيله انگـار  «،  »پوزيتيويستي«هاي    يل و جستجو كرد، مانند نگرش     را بهتر تحل  

   :ك.در اين باره ر. »رئاليستي«و » ايده آليسم«
  .207-196، ص »علم و دين«ـ ايان باربور، 
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  .»ها ها و ابطال حدس«ـ كارل پوپر، 
  .  و كتب بسيار ديگري كه در اين باره مطرح است»سيطره كميت«ـ رنه گنون، 

  .15-14، همان، ص »...بحران محنت «مقالة .: ك. نيز ر.24
  .  همان.25
  .  همان.26
و مـسايلي    از زاويه نگاه و نگرش مقاله        »علوم انساني اسالمي  «درباره موضوع   .27

صورت مشخص و معين سابقة تحقيقات روشـني در         ه  كه به آنها پرداخته است، ب     
، اين وجـود  بـا . اطـالع اسـت      سطور از آن بي    دست نيست و يا الاقل نويسنده اين      

اي مسايلي كه در مقاله مطرح شده، بتوان منابع و مراجعي             ممكن است درباره پاره   
  . دست آورده ب

 شايد بتوان با جستجو در آنها به نكـاتي ديگـر، جهـت              اي كتب و مقاالت كه      پاره
  : هاي بهتري دست پيدا كرد عبارتند از تحقيق و ارزيابي

ها و عالئـم بـروز بحـران محنـت در علـوم               نشانه«.  حسيني، سيد علي اكبر    .الف  
 مجله علوم اجتماعي و انساني دانـشگاه     .»هاي اسالمي   طرح ديدگاه : انساني معاصر 
 ذكر است كه مطالعه اين مقاله،       شايان. (1، ص 1373م شماره دوم،    هشيراز، دوره ن  

  ). تواند نقش پيش درآمدي بر بحث فوق را داشته باشد پيش از نوشته حاضر مي
مالحظـاتي چنـد پيرامـون روان شناسـي، بهداشـت روانـي، و روان               «.  همان -ب  

راز، دوره   مجله علوم اجتمـاعي و انـساني دانـشگاه شـي           ،»درماني از ديدگاه اسالم   
  .9، ص 1368چهارم، شماره دوم، 

ترجمـه علـي محمـد    . »هاي مربـوط بـه علـوم انـساني     نظريه«. ج ـ فروند، ژولين 
  .1372كاردان، مركز نشر دانشگاهي، 

ترجمـه حـسين اسـد پـور پيرانفـر،          . »فلسفه و علـوم انـساني     «.دـ گلدمن، لوسين  
  .1375انتشارات جاويدان، 
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 موسـسه فرهنگـي   .» و بـسط تئوريـك شـريعت   قـبض «، هـ ـ سروش، عبدالكريم 
  .1370. صراط

  .1366.  انشتارات سروش.»تفرج صنع«. همان وـ 
ريـزي و     بخش برنامه . »اي بر علوم انساني اسالمي      مقدمه«زـ حائري، محي الدين،     

  .1363جامعه شناسي دانشگاه شيراز، 
نگـي رجـاء،    مركز نـشر فره .»شريعت در آينه معرفت«. ح ـ جوادي آملي، عبداهللا 

1373.  
  .1372.  مركز نشر فرهنگي رجاء.»شناخت شناسي در قرآن«، ط ـ همان

ترجمـه عبـدالكريم سـروش، شـركت     . »فلسفه علـوم اجتمـاعي  «. ي ـ راين، آلن 
  .1367انتشارات علمي و فرهنگي، 

 جلـد اول،  .»بررسي مقدماتي روان شناسي اسـالمي «ك ـ حسيني، سيد ابوالقاسم،  
  .1364قدس رضوي، انتشارات آستان 
ترجمه احمد آرام، انتشارات شركت سـهامي،  . »حدسها و ابطالها«. ل ـ پوپر، كارل 

1369.  
ترجمــه بهـاء الـدين خرمـشاهي، مركـز نــشر     . »علـم و ديـن  «. م ـ بـاربور، ايـان   

  .1362دانشگاهي، 
ترجمه احمـد آرام، انتـشارات   . »هاي علمي ساختار انقالب«. كوهن، تامس س ن ـ 

  .1361سروش، 
  .1361دفتر نشر فرهنگ اسالمي، . »رابطه علم و دين«. س ـ باهنر، محمد جواد

، ) جزوه درسـي  (»انقالب اسالمي و نيازهاي اجتماعي«. ع ـ حسيني، سيد حسين 
1374.  

 مجلـه مـشكوه، بنيـاد پژوهـشهاي     »الگوي وحدت حوزه و دانـشگاه «. ف ـ همان 
  .1371اسالمي آستان قدس رضوي، پاييز 
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مجله مشكوه، . »بررسي اجمالي واليت و سرپرستي در نظام اسالمي«. ص ـ همان 
  .1375، 51هاي اسالمي آستان قدس رضوي، شماره  بنياد پژوهش
  .1370روزنامه كيهان، . »ضرورتهاي فرهنگي در دانشگاهها«. ق ـ همان
مجموعـه مقـاالت كنگـره    . » نظري بر اهـداف تربيتـي در دانـشگاهها   «. ز ـ همان 
هاي تربيتي حضرت امام خميني، موسسه تنظيم و نـشر آثـار             ر و انديشه  بررسي آثا 

  .1372امام خميني، 
رسـاله كارشناسـي ارشـد، دانـشگاه امـام      . »بهداشت رواني در اسالم«. ش ـ همان 

  .1371صادق، 
جهـاد  . »علـوم انـساني، اسـالم و انقـالب فرهنگـي     «ت ـ جمعي از نويـسندگان،   

  .1361دانشگاهي، 
هـاي انديـشمندان متفكـر جامعـه           سطور اميدوار است با راهنمايي     نويسنده اين * 

نقـاط كليـدي   اسالمي بتواند آنچه در اين نوشتار كوتاه به صورت طرح كليـات و     
 مطـرح شـده، بـه تفـصيل و تبيـين            »علوم انساني اسالمي  «تحقيق درباره موضوع    

  . انشاء اهللا تعالي. شايسته درآورد



  
  
  
  
  
  

سازي علوم انساني  هاي بنيادي و استراتژيك بومي ضرورت
  )ا.ا.ج(جمهوري اسالمي ايراندر

  1دكتر حسين قريب
  

   چكيده
راه « مــستلزم  قــرار دارد كــه» مــسائل « هــر نظــام سياســي در برابــر انبــوهي از 

نظـام  » خـاص   « اسب بـا شـرايط      دور از احساسات و متن    ه  عقاليي و ب   »هاي حل
ممكن است در بعضي از جوامع ديگر به نوعي تجربـه            راه حلها . شدبا  مربوط مي 
 هدف ، مقـدور و ميـسر        طور كامل در جامعه   ه   ولي به كارگيري آنها ب     ؛شده باشد 

  كه شرايط جوامع نسبت به يكديگر بسيار متفـاوت و مختلـف             چرا ؛نخواهد بود 
نظريـات   هـا و    عالوه بر توجـه و بـه كـارگيري تئـوري            بنابراين هر جامعه   است؛

                                                 
  دكتراي علوم سياسي. 1
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هاي خاص تحـت      تئوري. هستنيز» بومي  « و  » خاص  « ت  محتاج نظريا   ،»عام«
هاي دروني هر جامعه بوده و تدوين آنهـا نيـز منـوط بـه                 تأثير شرايط و وضعيت   

ــ  علمــي جامعــه مــييزا هــا و اقــدامات درون تــالش عنــوان  هباشــد كــه از آن ب
  .دشو علمي نام برده مي» گرايي بومي«

گيري از  جه و بهرههاي خاص و تو    ، ريشه در برخورداري از تئوري     ا  .ا.بالندگي ج 
هـا و   هـاي خـاص ، مبـين كاسـتي     فقدان نظريات و تئوري   . دارد   هاي عام   تئوري
شـود كـه       مي باعث كاستي مزبور    .استهاي علمي در عرصه داخلي       ماندگي  عقب
» فعاالنه«هاي آحاد جامعه       خواسته يي به ن سياسي نتوانند نسبت به پاسخگو     نخبگا

هـاي    فقدان پاسخگويي نخبگان سياسي ، موجـب پيـدايش شـكاف          . اقدام نمايند 
هـاي    شـكاف . شـود     ها مـي    ها، پاسخگويي و توانايي     واستهمتنوع بين امكانات، خ   

تر شده و بصورت ساختاري نهادينه گرديده كه در           طور تدريجي عميق  ه   ب مربوط
  .نخبگان را در برخواهد داشت» انفعال«نهايت 

اي به سـير تحـوالت عينـي و ذهنـي در خـصوص چنـد              در اين مقاله ابتدا اشاره    
 سـپس  ،صادي و سياسي ـ استراتژيك داشـته  محور اساسي در دو بخش علوم اقت

ا كـه   .ا.هاي كالن را در برنامه هاي توسعه ملي ج          آثار به كارگيري يكجانبه تئوري    
» خـاص   «  شـرايط    نيازهـا و همچنـين      بدون در نظر داشتن سـاير لـوازم ، پـيش          

 بـوده ، تجزيـه و       »بومي  « هاي    فرهنگي و اجتماعي و همچنين نظريات و تئوري       
 سپس در ارزيابي نهايي راهكـار خـروج از تالشـهاي انفعـالي و               شود،  ميتحليل  
 و  نـسبت بـه     كنـيم    مـي  ق فعاالنـه بـا شـرايط محيطـي را بررسـي و تبيـين              انطبا

ا كـه درعرصـه     .ا.م انـساني ج    علـو  گرايي در بخش    ضرورتهاي توليد علم و بومي    
  .  خواهيم پرداختدارد، استراتژيك تبلور عينيو  اقتصادي،سياسي

ل، دولت  راه حسأله نظريات عام، نظريات خاص، م توليد علم،:واژگان كليدي
   . امنيت پايدار،و بازار، امنيت نظامي
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  مقدمه 
 طلبانـه   تقاللهـاي اسـ     مـشي   اراي خـط  ا از معدود نظامهاي سياسي است كه د       .ا.ج

 بديهي است كه تحقـق      .استاسي ، اقتصادي و فرهنگي      هاي مختلف سي    درحوزه
 هـاي مختلـف در زيـر    سـازي  واقعي اين خواسـته و آرمـان ، منـوط بـه ظرفيـت         

 يكـي از زيـر    .  گونـاگون خواهـد بـود        هاي متنـوع و گـسترده بخـشهاي        ساخت
 ملي ، مطمح نظر      شرط اصلي تضمين استقالل    عنوان  بههاي بسيار مهم كه       ساخت

»  علمـي «ل در قلمـرو مباحـث       باشد ، اسـتقال     نخبگان سياسي و فكري جامعه مي     
اي از لحاظ علمي بـه غنـاي الزم نرسـيده باشـد ،                 بدين معني كه تا جامعه     ؛است

اين امر در عصر كنوني كه بـه نـام عـصر       . طعم و مزه استقالل را نخواهد چشيد        
 برخـوردار شـده      بيـشتر  يست ، از اهميتـ    اطالعات و ارتباطات معروف گرديده ا     

افـزون علمـي ،       ها و قدرت روز     در عصر كنوني ، بدون دستيابي به توانايي       . است
اسـتقالل علمـي    . بـود    اميـدوار   هاي مختلف   ينيت استقالل در حوزه    ع  توان به   نمي

تـرين مالكهـا ،     كه از جمله اصلياست   عديدهيداراي مالك ، معيار و شاخصهاي    
اي كه داراي توليدات علمـي        جامعه. اشاره كرد   » توليد علم   « ه توانايي   توان ب   مي

تواند ادعاي استقالل علمي داشته باشد و بالتبع فاقد اسـتقالل          مختلف نباشد، نمي  
  . اقتصادي و فرهنگي خواهد بود ،هاي مختلف سياسي پايدار در حوزه

ملـه بايـد بـه       كـه از آن ج     اسـت   ه عديـد  ينيازهـاي   توليد علـم نيـز محتـاج پـيش        
ها و سازوكارهاي علمي و همچنـين توانـايي نقـد و ارزيـابي                شيوه» سازي  بومي«

ها و موضـوعات علمـي         در رشته  . كرد هاي كالن و عام ، اشاره         يها و تئور    نظريه
ها اميدوار    ردازي درآن رشته  پ  توان به توليد علم و نظريه       اند، مي   گرديده» بومي«كه  
 ريـشه در    ،هاي بنيادين اسـتقالل سياسـي و اقتـصادي          فه بنابراين يكي از مؤل    ؛بود

  .سازي علوم سياسي و اقتصادي دارد بومي
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 -آيـا تـداوم اسـتقالل سياسـي       « كـه      سـت  ا وال اصلي اين تحقيق مبني بر اين      س
گرايانـه مقـدور و ميـسر         هاي علمي بومي و خـاص       پردازي  اقتصادي بدون نظريه  

  » است؟
ـ  .ا.ج« سـت از     ا ضيه تحقيق عبـارت   وال زمينه فر  براي پاسخ به اين س     عنـوان  ه  ا ب

 بـراي پايـداري آن بايـد در      كه در پي استقالل سياسي و اقتصادي اسـت ،    نظامي
در عرصه علوم اقتصادي و همچنين        خاص« عرصه توليد علم و تدوين نظريات       

  .»سياسي ـ استراتژيك تالش اساسي داشته باشد
  

  : ريت سياسي و اقتصادي جامعهضرورت به كارگيري نظريات علمي در مدي
 اسـت، تصادي داراي چرخه خـاص خـود        توليد علم در عرصه علوم سياسي و اق       

هاي تأييد شـده و همچنـين سـاير فرضـيات             بدين معني كه با به كارگيري نظريه      
 ، كاركردهـا ، رفتارهـا ،        اسـت انـدركاران     هنماي عمل دسـت   ديگر كه به مثابه را    

لف سياسـي و اقتـصادي سـامان        هاي مخت    حوزه  در ديد ج يهاي  ها و واكنش    كنش
ـ  ،هاي نظريات مربوط آشكار گرديده       كاستي ،سپس در مرحله ارزيابي   . دبياب  مي ا  ب

 رويكردهاي جديد بـاز توليـد       ها و    نظريات ، ايده     و آزمون   نقد و تجزيه و تحليل    
لـذا گـام اول در تحقـق         ؛گـرد   ه نيز نظريات جديدي توليد مـي      د و در ادام   شو  مي

هـاي علمـي      ، تن دادن كاركردي نخبگان به  نظريات و دستورالعمل         ه مزبور چرخ
هاي    منوط به رفع نيازها و تأمين خواسته          اداره مناسب و عقاليي جامعه ،       1.است

اطاعـت  « ايـن رونـد موجـب       . اسـت   ) مـادي و معنـوي      ( متنوع آحاد جامعـه     
روعيت نظـام و    اقشار و گروهها از يكسو و افزايش ضـريب مـش          » مندانه   رضايت

اي با محـدوديت منـابع و         از آنجا كه هر جامعه    . گردد  حاكميت از سوي ديگر مي    
                                                 

انتـشارات جهـاد    : ، تهـران   ، ترجمـه وحيـد بزرگـي       الملل  هاي روابط بين   ، نظريه  كارل دويچ و ديگران   . 1
   .19-26، صص 1375دانشگاهي، 



 ...سازي علوم انساني  هاي بنيادي و استراتژيك بومي ت                               ضرور

 

39

گيري از خـردورزي و        بهره  ها و همچنين نيازهاي نامحدود مواجه است ،         خواسته
گيــري مناســب و بهينــه از امكانــات موجــود در راســتاي  عقالنيــت بــراي بهــره
  .و گروهها ضرورت اساسي داردها و نيازهاي اقشار  پاسخگويي به خواسته

تبلور عيني اين امر را     . خردورزي و عقالنيت بايد داراي مبنا و مالك عيني باشد           
تلف براي اداره جامعه    هاي مخ   هاي علمي در حوزه     كارگيري نظريه ه  توان در ب    مي

گيـري از نظريـات و تجربيـات علمـي ،          بدين معني كه بدون بهـره      ؛جستجو كرد 
دوري از نظريـات    . در اداره جامعه داشت      ردورزي و عقالنيت  توان ادعاي خ    نمي

دادن بـه احـساسات ، عالئـق شخـصي و ظـن و                 و تجربيات علمي ، موجب تن     
 ابع موجود و محدود جامعـه     شود كه نتيجه قهري آن اتالف من        گمانهاي فردي مي  

  .است
ر دارنـد   قرا» مسائل«در برابر انبوهي از       نخبگان سياسي در جهان امروز ، همواره        

تجربيـات بـشري،    . دور از احساسات است   ه  عقاليي و ب  » راه حلهاي « كه مستلزم 
ـ    حلها را در قالب تئوري     بسياري از راه   ه هاي علمي نهادينه نموده است كه آنهـا ب

 اما همواره دامنه مسائل و       است؛  نظر نخبگان  مطمحهاي اوليه، همواره      عنوان پايه 
رو  هـا اسـت و از ايـن          قلمرو نظريات و تئـوري     تر از    وسيعتر و گسترده   ،ابهامات

د شـد و جامعـه      نخواه» حل«ها،     نظريات و تئوري   با اين » مسائل«هيچگاه تمامي   
  .استتر، در پناه نظريات نوين هاي جديد و جديد بشري همواره محتاج راه حل

 چرا كه بسياري    ؛گيري از نظريات علمي است      بهره» نحوه«نكته بسيار مهم ديگر،     
ظريات و ديدگاهها نشئت گرفته از شـرايط ويـژه و خـاص بـوده و بـسياري            از ن 

دو و همچنين توجـه      تفكيك اين . پذير هستند       ديگر نيز جنبه عام داشته و تعميم      
ترين نكات بـراي نخبگـان        نيز از اصلي  » هدف  « به شرايط ويژه و خاص جامعه       

 عـالوه     هر جامعـه   نابراين بايد افزود،   ب ؛شود  اسي و فكري جامعه محسوب مي     سي
ـ   »عام« ها و نظريات    بر به كارگيري تئوري    » بـومي   « و  » خـاص «ات  ، محتاج نظري
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 نسبت به جامعه ديگر      ايط اجتماعي و فرهنگي هر جامعه      چرا كه شر   ؛باشد  نيز مي 
» خـاص  « هـاي    در پرتو تئوري  جداگانهياين وضعيت راهكارهاي تفاوت دارد و    

ن هـدايت و مـديريت مناسـب جامعـه ، در پنـاه               بنـابراي  1 ؛نمايد  علمي طلب مي  
و » كـالن «هـاي     اگر تئوري .  مقدور و ميسر است   »  خاص« و  » عام« هاي    تئوري

 تحـت    ،»خاص«هاي     تئوري  ريشه در تجربيات عمومي جوامع بشري دارد،      » عام«
 تدوين آنها منوط به تالشها و       ،هاي دروني هر جامعه بوده       وضعيت تأثير شرايط و  

بـرده    نـام » گرايي  بومي«عنوان    هباشد كه از آن ب       مي جامعه   علمي يزا   درون اقدامات
  .شود مي

گيـري از    بهـره هـاي خـاص و     رخـورداري از تئـوري    بالندگي جامعه، ريـشه در ب     
گذاري در توليد     هاي خاص جديد و تأثير      هاي عام و همچنين توليد تئوري       تئوري
هـاي    هاي خاص، مبين كاستي     ريفقدان نظريات و تئو   . هاي عام نوين دارد     تئوري

 كاسـتي  . اسـت هاي علمي در عرصـه داخلـي   ماندگي بنياني در توليد علم و عقب 
 يي به خگوشود كه نخبگان سياسي نتوانند نسبت به پاس         مزبور منجر به اين امر مي     

اقدام نمايند كـه ايـن امـر اتـالف منـابع را در              » فعاالنه«هاي آحاد جامعه      خواسته
هـاي    قدان پاسخگويي نخبگان سياسي، موجب پيدايش شكاف      ف. برخواهد داشت 

هـاي    شـكاف . شـود   هـا مـي     ها، پاسخگويي و توانايي     واستهمتنوع بين امكانات، خ   
ر  ساختاري نهادينه گرديده كه د     صورت  هتر شده و ب      تدريجي عميق  طور  همربوط ب 
قهقرايـي  انفعال نخبگان سرآغاز سير     . آورد   مي وجود  هنخبگان را ب  » انفعال«نهايت  

ماندگي تاريخي و ذهنـي كـشور،         مديريت در جامعه خواهد بود كه اين امر عقب        
 و  حاكمان سياسي براي رفـع ايـن خـأل        . جامعه و حاكمان را در برخواهد داشت      

گيـري از      قهـري در تـالش بـراي بهـره         صـورت   بـه يي پاسخگويي،   افزايش توانا 

                                                 
نـشر ثالـث،    : اعي و فرهنگ جهاني، ترجمه كمال پـوالدي، تهـران         هاي اجتم   رونالد رابرتسون، تئوري   .2

  .205-238 صص ،1380
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هـا     ايـن قبيـل تـالش      از آنجـا كـه    . نظريات علمي غيربومي و عام خواهند بـود         
عقاليي ،  حلهاي     اتخاذ راه   براساس شناسايي مشكالت خاص كشور و همچنين ،       

هاي مختلف را     ماندگي   عقب ، ، پاسخگوي مشكالت نبوده    يستزا و بومي ن     درون
ـ      كند و حتي      تشديد مي  ريـشه  . آورد   مـي  وجـود   هبحرانهاي ديگري را در جامعه ب

هـاي    راسـتاي تـدوين تئـوري      علـم در  اصلي تمامي مشكالت، به فقـدان توليـد         
فقـدان  . بازگـشت دارد  » بـومي گرايانـه  « هـاي علمـي      علمي و رهيافت  » خاص«

گيـري از دسـتاوردهاي عـام و كـالن      گرايانه كه توأم بـا بهـره       رويكردهاي خاص 
سازد و همانطور كه گفتـه         همراه مي    عديده يعلمي باشد ، كشورها را با مشكالت      

ي ساختاري و ذهني و از سوي ديگر ، تشديد بحرانهاي           ماندگ  شد، از يكسو عقب   
  . دارد اقتصادي، سياسي و فرهنگي را دربر

ها نمايان گردد ، در اين        ثباتي  ها و بي    ماندگي  ها ، عقب    براي آنكه ابعاد اين كاستي    
اي به سير تحـوالت عينـي و ذهنـي در خـصوص چنـد محـور                   مقاله ابتدا اشاره  

 سـپس آثـار بـه    ، و سياسي ـ اسـتراتژيك داشـته   صادياساسي در بخش علوم اقت
ا كه بعضاً  بـدون در       .ا.هاي كالن را در برنامه هاي توسعه ملي ج          كارگيري تئوري 

نيازهـا و همچنـين شـرايط خـاص فرهنگـي و               نظر داشتن سـاير لـوازم ، پـيش        
 سپس  كنيم،  ميبوده ، تجزيه و تحليل      » بومي  « هاي    و تئوري اجتماعي و نظريات    

ق فعاالنـه بـا شـرايط       ابي نهايي راهكار خروج از تالشهاي انفعالي و انطبا        در ارزي 
گرايي در بخش    به ضرورتهاي توليد علم و بومي      كرده،محيطي را بررسي و تبيين      

 و استراتژيك تبلور عيني دارد،       اقتصادي ،  ،ا كه درعرصه سياسي   .ا.م انساني ج  علو
  .خواهيم پرداخت
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   علوم اقتصادي )الف
شـود كـه در       هاي مهم علوم انساني محسوب مي       تصادي يكي از زيرشاخه   علوم اق 

علـوم اقتـصادي ،     . هاي اخير ، بر اهميت آن بيش از پيش افزوده شده است               دهه
در تبيين مشكالت اقتصادي جوامع مختلف و همچنـين پاسـخگويي بـراي رفـع               

ر گونـاگون  آنها و نيازهاي آحاد جامعه و افزايش رفاه اجتماعي ، گروهها و اقـشا      
هـاي    از آنجا كـه تـأمين رفـاه اقتـصادي يكـي از پايـه              . توفيق نسبي داشته است     

 ميـزان توفيـق     شـود،   هـا محـسوب مـي       بنيادين منافع ملي و امنيـت ملـي كـشور         
هاي اقتصادي براي تحقق اين امـر و در راسـتاي پاسـخگويي بـه كـاهش                   تئوري
هـا    كاهش هزينـه  ،  و تبادالت وليد، شفافيت مبادالت     افزايش اشتغال، رشد ت     تورم،

اقتـصاد  (و كـالن    ) خانوار(درجهت افزايش ضريب رفاه اقتصادي در سطح خرد         
. شـود    نخبگان سياسي و اقتـصادي پيگيـري مـي         واره با حساسيت ويژه   ، هم )ملي

پـذيري خاصـي برخـوردار        عطافگاههاي اقتصادي، از پويايي و ان       نظريات و ديد  
 و رفـع مـشكالت      طرح شده  تحقق اهداف     چرا كه نظريات مربوط براي     ؛هستند

الت در جامعـه    از آنجا كه مشكالت و معض     . گذراند    عيني پا به عرصه وجود مي     
 نظريات اقتصادي نيز    دارد،هاي مختلفي نيز      عف شدت و ض   همواره وجود دارد و   

در ادامه مباحث، بـه سـير تحـوالت         . باشند    توليد مي   همواره در حال تحول و باز     
شـدن و     قتصادي در دو قلمرو دولت و بـازار و همچنـين جهـاني            نظريات علوم ا  

اقتصاد ملي و سپس به تبيين و بازشناسي رمز اصـلي تحـوالت و نقـش اساسـي                  
ها و در جلوگيري از اتالف        هاي نوين در كاهش هزينه      توليد علم و نظريه پردازي    

ي  غفلـت از توليـد علـم و نگرشـها           كـذايي  و همچنين آثار منفي و هزينـه      منابع  
  . گرايانه، خواهيم پرداخت بومي
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  دولت و بازار  )الف
هاي اقتصاد جوامع محسوب   گذار در سازوكار    دولت و بازار دو نهاد اصلي و تأثير       

هـاي    ئـوري شود كـه در طـي تـاريخ ، نظريـات و ت               از اينرو مشاهده مي    ؛شود  مي
دو  اصلي خود را نسبت بـه اولويـت يكـي از اينـ             هاي   مختلف اقتصادي ، گرايش   

» دولت محور «هاي اقتصادي را از دو زاويه كالن        هرگاه تئوري . اند    نهاد نشان داده  
در مبـاني و    ، بايد گفت كه هريك از آنهـا ، ريـشه             كنيم ، ارزيابي »بازار محور « و  

دارد كه در قالب مكاتب سوسياليـستي و        » فردگرايانه  «  يا   » گرايانه  جمع« اصول  
 تحوالت مكاتب مـذكور و همچنـين        1. ستا   كرده ستي معني و مفهوم پيدا    كاپيتالي

هـاي     از آنها ، در طي قرن بيـستم و خـصوصاً در دهـه              أت گرفته رويكردهاي نش 
هاي هـر    در طي زمان و برحسب كاستي     .  بسيار قابل توجه بوده است        پاياني آن ،  

 ي ، تجديـد نظرهـاي      ، در رويكردهاي اسـتراتژيك مربـوط       يك از مكاتب مذكور   
 تمامي اين فعل و انفعاالت علمي بر      كه   ذكر است    شايان.ده است     مختلف رخ دا  

كشورهاي غربي و سـاير جوامـع       » متن«  به نيازها ، عمدتاً در       ييحسب پاسخگو 
  امري طبيعـي    قوع مشكالت عملي براي هر جامعه     و. پيرو صورت پذيرفته است     

نـوع  «و  حل آنها   » روش«مواجهه با مسائل و مشكالت و       » نحوه«نكته مهم   . است
كشورهايي كه داراي توانايي در توليـد       . باشد    ها مي   به نظريات و انديشه   » تمسك

گيري از نظريات عام و كالن هستند،         گرايانه و توأم با بهره      علم و نگرشهاي بومي   
حلهاي متنوع براي غلبـه بـر           هاي بسيار مناسبتر و در خصوص ارائه راه        از فرصت 

 امــا كــشورهايي كــه داراي ضــعف ؛دناشــب شكالت و مــسائل، برخــوردار مــيمــ
كننـده دسـتاوردهاي علمـي          صرفاً مـصرف    ،زايي علمي بوده     درون گرايي و   بومي

ساير جوامع هستند ، داراي اختالف فاز زماني نسبت به حل مشكالت و موانـع،               
  .هستندختلف اجتماعي و سياسي هاي م توأم با هزينه

                                                 
   .1378نشر ني ، : ، تهران ) جلد دوم ( هاي سياسي قرن بيستم  حسين بشيريه، انديشه. 1
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قتـصادي دولـت محـور ، در پنـاه     همانطور كه گفته شد رويكردهاي استراتژيك ا  
 ليبراليـسم ظهـور و      مكتب سوسياليسم و بازارمحور، در لواي مكتب كاپيتاليسم و        

. انـد    رويكرد، همواره در تقابل تاريخي بـا يكـديگر بـوده           دو  اين. د  بروز پيدا كرد  
محـور مبنـي بـر تحقـق عـدالت            هدف غايي و نهايي رويكرد استراتژيك دولـت       

يي و ثروت فردي    دهاي بازار محور ، برپايه  افزايش كارآ       اجتماعي و براي رويكر   
اين رويكردها ، در جهت تحقـق اهـداف غـايي خـود داراي               .  است و اجتماعي 

 آنهـا بعـضاً در تحقـق      . انـد      نيـز بـوده      عديده يشكستهاي دستاوردهاي مختلف و  
گـرفتن سـاير       همچنـين بـه دليـل ناديـده        ،اهداف اصلي خود دچار مشكل بـوده      

پـادزهر  . انـد   ه  اي اقتصادي و اجتماعي ، دچار چالـشهاي اساسـي گرديـد       ه  مؤلفه
 عينـي و ذهنـي      ييهـاي  عملي آنهـا ، همانـا در توانا        هاي نظري و    خروج از چالش  

بـه  .  باشـد   پردازي در قلمرو مكاني رويكردهـاي مـذكور مـي           توليد علم و نظريه   
دار هـستند ، از  استناد شواهد تاريخي ، جوامعي كه از مزيت توليـد علـم برخـور    

و عبور از مشكالت و معـضالت       ها   امكان و زمينه مناسبتر براي خروج از چالش       
  .دنباشد ، برخوردار ر طبيعي نيز مي كه بسيامربوط

هـاي پايـاني قـرن بيـستم ، در جوامـع تحـت                 نمونه بايد گفت ، در دهه      عنوان  به
بدون افـزايش   حاكميت سوسياليسم،  به اين نكته توجه شد كه عدالت اجتماعي            

تواند داشته باشد و قابـل دوام         ثروت اجتماعي و رفاه فردي ، معني و مفهوم نمي         
داري ، بـه ايـن        از سوي ديگر در كشورهاي تحت حاكميت سرمايه       . نخواهد بود 

اهداف اقتصاد بازار كه مبني بر افـزايش كـارآيي          كه  موضوع اساسي پي برده شد      
ـ      باشد ، بدون اقتصادي و درآمد ملي مي   ع  توجـه بـه درآمـد سـرانه و نحـوه توزي

ردهـا بـا توجـه بـه        يك از رويك    طرفدار هر  نخبگان. كارساز نخواهد بود     درآمد،
و » بخـشي   « گرايانـه      نسبت به اهداف رويكردهاي مطلق     ح شده هاي مطر   كاستي

استوار بودنـد ،     يا بازارمحور كه بر مبناي عدالت يا كارآيي          دولت محور » نهادي«
 تــدريجاً مباحــث علمــي آنهــا از رويكردهــاي رو  از ايــن؛ردنــدتجديــد نظــر ك



 ...سازي علوم انساني  هاي بنيادي و استراتژيك بومي ت                               ضرور

 

45

ياري از  سـوق داده شـد و بـس       » تركيبـي « به رويكردهاي   »  بخشي« گرايانه    مطلق
ريـشه ايـن امـر نيـز        .  نسبي مرتفـع گرديـد       طور  همعضالت و تنگناهاي مربوط ب    

  .گشت  ميپردازي باز  علم و نظريهعمدتاً به توانايي آن جوامع در توليد
بعـد از مـرگ   .  كـرد توان به كشور چين اشاره    مي  هاي تأييدي ،    در يكي از نمونه   

پنگ ، نظريات اقتصادي در ايـن كـشور ، از             شيائو  مائو و با به قدرت رسيدن تنگ      
ليـسم  سوسيا« »تركيبـي «محور ، به تئوري نوين و         گرايانه  دولت    هاي مطلق   نگرش
گرايانه   هاي بومي   ري ، در بستر انديشه     اين تحول نظ   1.تغيير جهت پيدا كرد   » بازار

 يا سوسياليسم چيني معنـي و مفهـوم   مائو كه در قالب سوسياليسم بوميو ميراث  
در پـي تجربـه     انديشمندان اقتصادي كـشور ،  2.پيدا كرده بود ، تحقق عيني يافت      
با ارزيابي و درك معضالت مربوطه ، نسبت بـه            تحوالت چين نو در عصر پنگ،       

 مـدنظر نظريـه جديـد اقـدام نمودنـد و از     در تئـوري قـديم و توليـد         تجديد نظر 
سوسياليـسم  بـازار را مـدون        » تركيبـي   « گرايي علمي، رويكرد استراتژيك       بومي

حـضور گـسترده چـين در       وول ايـن نگـاه جديـد، بـه تحـوالت            محص. ساختند  
گيـري از     بازارهاي اقتصادي همچون بازارهـاي مـالي و سـرمايه جهـاني و بهـره              

در ادامه اين رونـد همچنـان       . هاي پيشرفته براي كشور انجاميد        ب تكنولوژي جذ
هاي نوين ديگر نيز هستيم كه نمونه آن بـه              پردازي  شاهد توليدات علمي و نظريه    

نخبگان سياسـي و    . كنگ در كشور چين اختصاص دارد         نحوه جذب منطقه هنگ   
، » نظـام و دو سيـستم     يـك   «فكري چين با ارائه نظريه و در قالب تئوري جديد             

كنگ با مازاد تراز تجاري بسيار قابل توجه در كـشور چـين               نسبت به ادغام هنگ   
  3.كند  طلب مي جداگانهياقدام نمودند كه بحث

                                                 
1. W.Robinson , Chinese Foreign Policy , Clarendon Press , Oxford , 1995 , PP.2.4-
219 

   .114-119 ، صص 1374مركز تحقيقات استراتژيك ، : ، چين نو ، تهران بهزاد شاهنده . 2
   .125-135همان ، صص . 3
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هاي نوين در كـشورهاي       پردازي   تحوالت تئوريك و نظريه     نمونه ديگر ،   عنوان  هب
ارهاي سازوك به مشكالت    يي آمريكا و انگليس در جهت پاسخگو      غربي خصوصاً 
 مـيالدي ،    80 و   70هـاي      انديشمندان غربـي در طـي دهـه        1 .استاقتصاد بازار ،    

هاي فـردي     مبني بر محدودسازي دولت و آزادي     هاي بازار   أكيد افراطي بر تئوري   ت
ي و سياسي از طريق افرادي همچون هايك، نوزويك و فريدمن           در قلمرو اقتصاد  

 در   عديـده  يهـاي   شـاهد وجـود كاسـتي      امـا در ادامـه ايـن رونـد ، آنهـا              ؛داشتند
ي پيرو اقتصاد بازار كـه نـسبت بـه          كشورهاي غربي و همچنين در ساير كشورها      

 ايـن وضـعيت   . وده بودنـد ، گرديدنـد       هـاي مـذكور اقـدام نمـ          نظريـه  كارگيري
نـوين  » تركيبي« انديشمندان طرفدار اقتصاد مزبور را به تئوري و نظريه جديد و            ،

ليد علمي جديد اين انديـشمندان در قلمـرو اقتـصاد           تو. ديگري رهنمون ساخت  
بازار ، مبتني بر اين بود كه اهداف بازار ، بدون وجود دولت كارآمد و توانمنـد ،                  

 اگر رويكرد كالسيك بازار محور ، معتقد بـه          2.بسط و گسترش پيدا نخواهد كرد     
يـد بـه    در نگاه و نظريه جد نفي دولت و نقش ناچيز آن در عرصه اقتصادي بود ،   

 لذا برآيند تحوالت نظري جديد      3 ؛ و با اهميت دولت تأكيد شده است       نقش ويژه 
 نهاد رسمي اقتصاد بـازار محـسوب   عنوان به نظر بانك جهاني كه  ه نقطه را در ارائ  

باشـيم    شاهد و ناظر مي   » دولت موافق بازار  «شود ، تحت عنوان تئوري تركيبي         مي
 آن خصوصاً   كارگيري  ه شد و ضرورت ب     مطرح 1990هه  اين ديدگاه جديد در د    . 

                                                 
نـشر نـي،    : ساختار و دگرگوني در تاريخ اقتصادي ، ترجمه غالمرضا آزاد ، تهـران              : داگالس نورث   . 1

   .60-73، صص 1377
انتـشارات طـرح نـو،    : ، تهـران  پيتراوانز ، توسعه يا چپاول ، ترجمه عباس زنـدباف و عبـاس مخبـر     . 2

  .59-64، صص 1380
3. P.Bairoch , Economic and World History , Chicago , University of Chicago Press, 
1993. 
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 ، تأكيد شـده     هستندهاي ساختاري     ت و كاستي  براي كشورهايي كه داراي معضال    
   1.است
 دولـت و    ، اين است كه در عمده جوامع بـشري        بندي تحوالت نظري مزبور     جمع
 به تنهايي قادر به حل و فصل مسائل و مشكالت اقتصادي نيـستند و بايـد                 ،بازار

 2.باشندبومي از رابطه دولت و بازار       كيب عاقالنه و خردمندانه و      در جستجوي تر  
 نـسبت بـه دولـت و        ،هاي پيشين قرن بيستم      و حتي دهه   هاي گذشته   اگر در سده  

 اكنون سطح   ،را بايد انتخاب كرد   » آن  « يا  » اين  « اين نظر مطرح بود كه يا        ،بازار
ــه شــناخت ظرفيــت پــردازي يــهمباحــث نظــري و نظر  ،هــا انمنــدي تو،هــا هــا ب

ب بـا   هاي هريك از دو نهاد مزبور و نحوه تركيـب بهينـه آنهـا متناسـ                   محدوديت
  .يافته است ارتقا،شرايط و وضعيت دروني هركشور

سـطح    هـا را هـم    تـوان آن     نمـي  ، در تعامل و تركيـب دولـت و بـازار          ،بديهي است 
 ، شرايط اجتمـاعي و فرهنگـي هركـشور         بلكه متناسب با   ،يكديگر در نظر گرفت   

 راه ،به گفته كـارل پـوالني  . واهد بود  نقطه تركيب و تعادل ، متغير و غيرساكن خ        
 خودبخـودي  صـورت  هشود و نه ب خودبخودي گشوده مي صورت ه نه ب  ،بازار آزاد 

 داراي نقطـه     هـر يـك از نهادهـاي مـذكور         3.همچنان باز نگه داشته خواهد شـد      
ن كاركردهاي متفـاوت    دو و همچني    تبيين روابط بين اين   . ضعف و قوت هستند     

 در   از مهمتـرين مباحـث علـوم اقتـصادي         آنها در كـشورها و جوامـع گونـاگون        
 كه اين نكـات بايـد نخبگـان فكـري جوامـع را              شود  هاي اخير محسوب مي       دهه

                                                 
انتشارات مؤسـسه   : بانك جهاني ، نقش دولت در جهان متحول ، ترجمه گروه مترجمان ، تهران               . 1

  .1377مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ، 
2. B.Akitoby , The Cyclical and Long-Term Behavion of Government Expenditures 
in Developing Countries , IMF Working Papers , http : // W.W.W imf.org/ 
3. Karl Polany , The Great Transformation , Beacom Press ,1957 ,P 140. 
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 ،رفـع نـسبي مـشكالت    هاي بـومي در راسـتاي     پردازي  نظريهنسبت به ضرورت      
  .نمايد حساستر و هوشيارتر 
شود در هر دو قلمرو كالسيك نظريات دولـت محـور و              ميهمانطور كه مالحظه    

هـاي عملـي      بازار محور ، تحوالت عديده و گوناگون نظـري  براسـاس كاسـتي             
 نـسبت بـه     ت عمل نخبگان سياسي جوامـع مزبـور       سرع. موجود تحقق پيدا كرد     

 ريشه در توانـايي آنهـا در توليـد علـم و قـدرت                هاي موجود ،    رفع نسبي كاستي  
توان   رو مي   از اين  ،نخبگان فكري آن جوامع داشته است     هاي جديد       ينظريه پرداز 

 نـسبت بـه     »فعاالنه« العمل    و به ضرورت عكس   گفت توانايي توليد علم ، از يكس      
 بـه  هاي دولت محور يا بازار محور و از سوي ديگـر   هاي نظريه    كاستي رفع نسبي 

  .انجامد   ميخگويي نسبي به مشكالت عملي مربوطسرعت عمل در جهت پاس
  
   علوم سياسي و استراتژيك )ب
  امنيت نظامي و امنيت پايدار )ب

يكي از مباحث بنياني و محـوري علـوم سياسـي و اسـتراتژيك ، اختـصاص بـه                   
و نحوه تـداوم و اسـتمرار آن،        » امنيت  « تأمين و برقراري    . دارد» امنيت« موضوع

. مع انساني بوده است   هاي حياتي و اساسي جوا      همواره يكي از آرزوها و خواسته     
سـته اصـلي آحـاد جوامـع         وسـيله ، خوا    عنوان  ه هدف و هم ب    عنوان  هامنيت، هم ب  

اقدامات ، تالشها و تدابير جوامع بشري براي تحقق          ه بدين معني ك   1است؛بشري  
تـأمين    يابد و از سوي ديگر ،     مي  حفظ پاسداري از آن معني و مفهوم       و» امنيت  « 

نياز اصلي و شرط اساسي تحقق ساير اهـداف            پيش عنوان هو برقراري اين مهم ، ب     
 بدون داشتن امنيـت،   . شود   آزادي و عدالت محسوب مي      اساسي همچون توسعه ،   

                                                 
1. J.Law Organizing Modernity , Combridge : Black Well Publishers , 1994 , PP94 -
110 
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امنيت داراي مفهوم   . ها ، مقدور نخواهد بود      گيري از فرصت    كسب اهداف و بهره     
از امنيـت و    » نـوع   « بعضي از دانـشمندان ، تنهـا بـه يـك            . سهل و ممتنع است     

   از سـاير وجـوه ،      ، ويژه مبـذول داشـته     ي  آن توجه » بعد  « اي ديگر ، به يك        دهع
انگيـز مفهـوم امنيـت        اند كه اين امـر از آثـار ابهـام           انواع و ابعاد امنيت غافل شده     

   1.شود محسوب مي
) امنيت عيني (اي امنيت عبارتست از حفاظت در مقابل خطر           يكي از تعاريف پايه   

امنيت داللت بر احساس فارغ بودن از       ).  امنيت ذهني  (و همچنين احساس ايمني     
باشد ، دارد و مشتمل       ترس يا احساس ايمني كه ناظر بر امنيت مادي و رواني مي           

بر حفاظت جامعه در برابر لطمه خوردن بـه نهادهـا و ارزشـهاي بنيـادي جامعـه                  
 بلكه پديـده      كامل و مطلق فراهم نيست ،      صورت  ه امنيت براي هيچكس ب    2.است

هاي داخلي و كيفيـت تهديـدات         باشد كه تماماً به ميزان قابليت       و امري نسبي مي   
در تحليل نهايي و با عنايت به تعاريف مذكور، بايد گفـت            . خارجي بستگي دارد  

باشـد كـه برقـراري و         مـي » فرصت«و  » تهديد«كه امنيت داراي دو عنصر اساسي       
  . هاست گيري بهينه از فرصت تأمين امنيت، منوط به رهايي نسبي از تهديد و بهره

راههـاي تـأمين آن نيـز از نظـر مكاتـب و               با توجه به تعاريف مختلـف امنيـت ،        
ت بـه مفهـوم      كه اين امر نيز بازگـش      استي سياسي، گوناگون و متنوع      ديدگاهها

 يكـي از    عنوان  هديدگاه واقعگرايان ، امنيت ب     مثال از    عنوان  به ؛راز آلود امنيت دارد   
 است؛ب شده و داراي نقش فرعي        قدرت نظامي محسو   ويژه  هو ب مشتقات قدرت   

 ، امنيـت را     امـا آرمانگرايـان    . ؛شـود   يعني با كسب قدرت، امنيت نيز حاصل مـي        
جانبـه     بدان معني كه صلح پايدار باعث تأمين امنيت همه         ؛دانند  محصول صلح مي  

                                                 
1. Dennis Wrong ,The Problem of Order , Cambridge Harvard University , 1994 , 
PP202-204. 

 ص 1377: رابرت ماندل ، چهره متغير امنيت ملي ، ترجمه پژوهشكده مطالعـات راهبـردي ، تهـران                  . 2
44.  
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است كه  اي بوده     امنيت در گذر زمان داراي تحوالت مفهومي گسترده       . خواهدشد
رونـد و غايـت     . شـود     در ادامه مطالب به بخشي از سير تحوالت آن اشـاره مـي            

 »  بعـد «  امنيت از تأكيد مطلق بر يك         مبني بر تغيير مفهوم    حوالت مربوط اصلي ت 
  .استاز ابعاد امنيت »  تركيبي «به 
   سير تحول مفهومي امنيت)ب

 زمين و تهديـدات مربـوط      دفاع از سـر    امنيت در آغاز ، صرفاً به مفاهيم نظامي و        
توانمنـدي در جهـت     داللت داشت و تالش واحدهاي سياسـي ، بـراي افـزايش             

از قـرن    .گرفـت   بـر مـي     در مقابل هجوم و حمله ديگـران را در         حفاظت از خود  
مفهوم امنيـت تحـت لـواي امنيـت ملـي، از        هفدهم و با پيدايش دولت ـ ملت ، 

ستم و خصوصاً بعد از جنـگ جهـاني         از قرن بي  .  برخوردار شد    تر   گسترده يابعاد
الملـل ، همچنـان     گرايي در عرصه روابط بـين       دوم و با سلطه حاكميت تفكر واقع      

در ايـن برداشـت     .  تـداوم و عموميـت داشـت           نظامي از مفهوم امنيت ،     اي  چهره
 افـزايش   بـر گردد و براي مقابله با آن ،        ميامنيتي عمدتاً بر تهديدات نظامي تأكيد       

هـاي تفكـر       ، تـدريجاً كاسـتي     1970اما دردهـه    . شود  يز تأكيد مي  قدرت نظامي ن  
 چـرا   ؛رط به بعد نظامي امنيت آشكار شد      گرايي و همچنين توجه مطلق و مف        واقع

 و از   هـاي مختلـف نظـامي        شكست دچارن دهه قدرتهاي بزرگ نظامي ،     كه در اي  
 سوي ديگر ، تقاضاهاي عمومي مختلف اقـشار جامعـه  مبنـي بـر افـزايش رفـاه             

اين نكـات مـشخص سـاخت كـه         . هاي اجتماعي افزوده بود         اقتصادي، بر ناامني  
توانـد    هاي متنوع رفاهي و منزلتي اقشار مختلف ، مي          عدم پاسخگويي به خواسته   

 ؛ ناامني در جامعه را فراهم سـازد       هاي نظامي، موجبات    رغم قدرت و توانايي    علي
توان در پي امنيـت مناسـب و           مطلق به قدرت نظامي نمي     ء ديگر با اتكا   عبارت  هب

  . همه جانبه بود
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 درخصوص ابعاد مختلـف      جديد يها و ديدگاههاي    طرح  در ادامه تحوالت مزبور ،    
 به معنـي محـدود       همچون امنيت ملي ،   « ديدگاههايي  . امنيت ملي مطرح گرديد     

آن يعني امنيت نظامي صرف نيست ، امنيـت ملـي مالحظـات بيـشتري را دربـر                  
 نـوآوري     جملـه شـامل زمامـداري سياسـي، قـدرت اقتـصادي،            گيـرد كـه از      مي

 تـدريجاً و برحـسب فعـل و         1.»گـردد       مي…و    مباحثات ايدئولوژيك   تكنولوژيك،
هـاي مختلـف ، بـر نقـش عنـصر             پـردازي   انفعاالت مختلف استراتژيك و نظريـه     

« اقتصادي و بعد اقتصادي امنيت نيز تأكيد گرديـد و مفهـوم امنيـت از انحـصار                  
 ، قابليتهـا ودسـتاوردهاي  اقتـصادي         1980در دهـه    . خـارج شـد   » نظـامي بخش  
 يكي از   عنوان  ه اختصاص داد و اين بعد ، ب       خود  ه در تأمين امنيت ب      ويژه يجايگاه
بعد از فروپاشي اتحـاد     . هاي اساسي و بنياني قدرت و امنيت مطرح گرديد            مؤلفه

تـر    تر و گسترده    ر جدي شوروي سابق ، نقش اقتصاد در برقراري امنيت ملي بسيا         
سياي هاي چندگانه كشورهاي تازه تأسيس در منطقه آ           مطرح شد و با ابراز هويت     

 از امنيت همچون ابعـاد سياسـي و فرهنگـي نيـز در               ديگر يميانه و قفقاز ، ابعاد    
 ، 1990 در ادامه اين رونـد و در دهـه   .ث امنيت ملي مطمح نظر قرار گرفت  مباح

 بعد زيست محيطي از ديگر ابعاد امنيت بود كه          ؛أكيد شد بر بعد ديگر امنيت نيز ت     
توان گفـت كـه    رو مي   از اين  ؛ اهميت و ارزش آن تأكيد نمودند      ركشورها ب تمامي  

هم اكنون مفهوم كالسيك امنيت از بعد نظامي آن در قرون گذشته به ابعاد متنوع               
  .اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي و زيست محيطي تغيير يافته است 

« ه گيـري مفهـوم ديگـري تحـت عنـوان چهـر         منجر به شـكل     ابعاد امنيت ،  تنوع  
 نيز گرديده است كه اين مفهوم نيز داللت بـر توجهـات ويـژه     »افزاري امنيت     نرم

 هـاي سياسـي ،   به نوع رژيمهاي حاكم و كاركرد آنها ، انسجام اجتماعي ، ظرفيت     

                                                 
انتـشارات سـفير ،     : جوي امنيت ملي ، ترجمه ابـراهيم خليلـي ، تهـران             زبيگنيو برژينسكي ، در جست    . 1

   .3 ، ص 1369
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ي نـوين    شاخصها وانعن  ه اعتماد عمومي كه ب    وثبات اجتماعي ، مشروعيت دولتها    
افـزاري بـه      هاي سـخت    در دوران گذشته مؤلفه   . ، دارد   هامنيت ملي مطرح گرديد   

، امـا در دوران جديـد       كننـده ضـريب امنيتـي بـود         فـي تعيـين   صورت كمي و كي   
در . د دار   ويـژه  يافزاري در برقراري ، تأمين و استمرار امنيت نقش          شاخصهاي نرم 

هـاي    معطوف به ابعاد جديد امنيـت و حـوزه        اين دوره توجه دانشمندان ، عمدتاً       
دموكراسـي ، فقـر ،        غيرنظامي آن همچون حقوق بشر ، محيط زيست ، عدالت ،          

 1.گرديده است …قاچاق و  هاي نژادي و گروهي و مذهبي،       جمعيت،تبعيض  افزايش
 دانند، حدود به تهديدات نظامي نمي     يا رفاه ملي را م      بقاء ضددانشمندان، تهديد بر  

در پي  . رد اصلي آنها معطوف به اهميت ابعاد داخلي امنيت شده است            بلكه رويك 
يتهـاي داخلـي نيـز تحـوالت         ، نسبت به مفـاهيم و محورهـاي قابل         ياين تحوالت 

 مثال جايگاه عناصر محسوس قدرت، همچون       عنوان  ه ب ؛ صورت پذيرفت   گسترده
 عناصر   كاهش يافته و بر اهميت     …وسعت جغرافيايي ، جمعيت،  منابع طبيعي و         

غيرمحسوس قدرت ، همچون كيفيت نيروي انساني ، وضعيت نخبگان سياسي و            
  2.  افزوده شده است… ساختار مديريتي و اجرايي كشور و  ابزاري ،

. گيرد     نيز در برمي    ديگر ي همچنين بايد افزود كه تحوالت مفهومي امنيت ، نكات        
 شـد ، هـم      منيت توجه مـي   در نيل به ا   » تهديد  « اگر در دوران گذشته ، بر عنصر        

مفهوم نـوين   .  شود    نيز تأكيد مي  » فرصت  «   عنصر   رآن عنصر ، ب   اكنون عالوه بر      
امنيت از يكسو داللت بر تنوع ابعاد امنيت ، تغيير قاعده بازي و از سوي ديگـر ،                  

شود كـه جامعـه       امنيت هنگامي تأمين مي   .  گيري از فرصتها نيز تأكيد دارد       بر بهره 
                                                 

افزاري امنيت ملي ، ترجمه گروه امنيت ملي مجلـه سياسـت               ابعاد نرم   ادوارد آذر و جونگ اين مون ،      . 1
 ، ص  1372 ،   2، سـال شـشم شـماره        ) ع(پژوهشكده علوم دفاعي دانشگاه امام حسين       :  تهران    دفاعي ، 

39.  
   .40همان ، ص . 2
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هـاي    وجوه بازدارندگي امنيت ، به وجوه مثبـت امنيـت ملـي و جنبـه              به موازات   
هـاي    هاي الزم براي تحقـق اهـداف و خواسـته           ايجابي آن نيز دست يابد و زمينه      

اي بايد به موازت مواجهه فعاالنه          براين اساس هر جامعه   . منافع ملي فراهم گردد     
ـ       با هر گونه تهديد داخلي و خارجي ، از قابليت          گيـري از     راي بهـره  هـاي ويـژه ب

  . فرصتها در جهت افزايش منافع ملي نيز برخوردار باشد 
  مختلف ارائه شده است تا  تغييرات مزبور        ي، تعابير طدرخصوص تحوالت مربو  

 كار  هبير مورد نظر كه در اين خصوص ب       از جمله تعا  . شود مطلوب بازگو  يبه نحو 
امنيت مثبت ديدگاهي بـود     . باشد    امنيت مي » گفتمان مثبت   «  مفهوم    رفته است ،  

هـاي    در دهـه  » گفتمان منفـي    « يهاي  ي مطرح و با توجه به نارسا      1980هه  كه از د  
اي ، بـسط روابـط        هـاي منطقـه     گذشته و همچنين با عنايت به توسـعه همكـاري         
ملي كشورها ، سرنوشت مشترك     اقتصادي و آثار بارز آن در افزايش دامنه اقتدار          

 گـسترش   …محيطـي و اجتمـاعي و         جامعه بشري در مقابل تهديدات عام زيست      
گفتمان نوين امنيت مشتمل بر اصول مهم و محورهاي اساسي و بنياني            . پيدا كرد 

آميز، خود ترميمي، آزادي، پيوستگي منـافع، عـدالت،           همچون همزيستي مسالمت  
جانبه حفظ حاكميت و مرزهـاي        نگري ، دفاع همه     مشاركت توأم با رقابت ، آينده     

  . باشد   مي…سرزميني و 
» بعد«شود، سير تحوالت مفهومي امنيت ، از اتكا بر يك             همانطور كه مالحظه مي   

محـصول  . از آن تغيير يافتـه اسـت      » تركيبي  « از امنيت،  به سمت تأكيد بر ابعاد         
. شـود     ناميده مي »  امنيت پايدار    «تركيبي مزبور، در ادبيات سياسي جهان معاصر،        
امنيت پايدار مستلزم توجـه بـه       . امنيت پايدار ، مقدمه واجب توسعه پايدار است         

هـاي تبيـين       گرفتـه ازكاسـتي    أت ايـن تحـوالت نـش      1.تمامي وجوه امنيت است     
نظريات قديم نسبت به تغييرات اجتماعي ، فرهنگي و سياسي جوامع و ضرورت             

                                                 
1. D.Klaus , Geopolitics In a Changing World , London : Prentice Hall , 2000 , P25-
30. 
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ع علوم سياسـي و اسـتراتژيك       ترين موضو   د در باره اصلي   هاي جدي   پردازي  نظريه
ياسـي نيـز نـسبت بـه        هـاي نـوين ، نخبگـان س         پـردازي   در پي اين نظريه    . است
 در تخـصيص    ، مبـذول داشـته      ويـژه  ي   و ساير ابعاد امنيت توجه     هاي مفقود   حلقه

آنهـا را رعايـت     ،هـاي شـهري و روسـتايي          ها و سـاماندهي     اريذ سياستگ  منابع ، 
  .اند نموده

در پي اين تحوالت بسياري از جوامع با درك اين تغييرات و ضـرورت توليـد و                 
، متناسـب بـا شـرايط و وضـعيت          » امنيـت   « ارائه نظريات علمي در خـصوص       

هـاي    سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي خود، نسبت به تدوين برنامه          
 هايي كه توانايي توليد نظريـه     وركش.اند     انجام داده    گسترده يتوسعه پايدار اقدامات  

گر تحوالت مـذكور      فاً نظاره متناسب با شرايط بومي و خاص خود نداشتند ، صر         
  .برند  ميسر هب» آن«يا » اين «  ميان همچنان در كشمكش نظري،بوده
  ارزيابي  )ج

با توجه به تجزيه و تحليل سير تحوالت چند موضوع اساسي كه در قلمرو علوم               
 بـه  يك بيـان گرديـد ، در ادامـه مباحـث     سياسـي ـ اسـتراتژ   اقتصادي و همچنين

در اين بخش ،    . ا خواهيم پرداخت    .ا.ارزيابي نحوه كاركرد تحوالت مذكور در ج      
علـوم انـساني و ارزش ويـژه آن         » سـازي     بـومي  « ي ضرورت وبه نقش با اهميت     

  . ا ، همت گماشته خواهد شد .ا.جانبه ج درتحقق توسعه پايدار و همه
  صادياقت )د

كشورهايي كه در عرصه علوم انساني به مرحله بلوغ علمي و توليد علـم دسـت                
 همـواره در صـدد   ، داشـته   فعاالنهي               ا    اند ، نسبت به تحوالت محيطي مواجهه        يافته

رو ،    از ايـن   ؛پـردازي هـستند     ق خـردورزي و نظريـه     هاي خود از طري     رفع كاستي 
ت ذهني و نظـري در ايـن قبيـل جوامـع       متناسب با تحوالت عيني ، شاهد تحوال      

 قلمـرو موضـوع بـازار و دولـت ،     اي از تحـوالت مربوطـه در     باشيم كه نمونه    مي
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هاي    و كاستي   گيرد ا ارزيابي قرار  .ا. بايد اين وضعيت را در ج       حال .د ش بازشناسي
  .  را شناسايي نمود طوضعيت مربو

توسـعه اقتـصادي ـ    هـاي   بعد از پايان جنگ تحميلي، نـسبت بـه تـدوين برنامـه    
تــوان از  اي توســعه ، نمــي در مباحــث پايــه. اجتمــاعي در كــشور، اقــدام شــد 

 به عبارت ديگر ، يكـي از        ؛ت محور يا بازار محور غفلت داشت      رويكردهاي دول 
 ،هاي توسـعه مـورد توجـه قـرار گيـرد            نكات اساسي و بنيادين كه بايد در برنامه       

در  . استي از آنها  و يا تركيب  » زار محور با«  يا   »دولت محور « هاي    مشي  اتخاذ خط 
 معنـي    عديده يها و راهكارهاي    هاي مذكور استراتژي      يك از گزينه   پي انتخاب هر  

  . گردد  هاي توسعه حول آنها مدون مي كند و برنامه و مفهوم پيدا مي
 يهـاي    يا بازار محور ، به تنهـايي داراي كاسـتي          هاي دولت محور    هريك از برنامه  

ضـعفهاي سـاختاري همچـون         بعنوان مثال در مدل دولت محـور ،          است؛ هعديد
دسـتگاههاي توليـدي ، فقـدان       تخصيص غيرمفيد منابع ، غيركارآمدي بنگاهها و        

همچنين در مـدل بـازار   .  هاي آشكار و پنهان وجود دارد   افزايش هزينه  و رقابت
طبقـاتي ،   هاي ساختاري همچون توزيع عادالنه درآمد ، شكافهاي           محور ، كاستي  
 رفــع ايــن 1.هــاي اجتمــاعي و پيــدايش انحــصار برقــرار اســت  افــزايش هزينــه

كـه نقـش      لمـي ها و ديدگاههاي ع      با تمسك به ساير تئوري     هاي ساختاري   كاستي
تـرين   كننده  تعيين.  را دارا باشند ، مقدور و ميسر است        مكمل رويكردهاي مطروح  

شـرايط  ي مكمـل ، بايد    هـا   نظريـات و تئـوري     كـارگيري   هنكته اين است كه در ب     
رو اتخـاذ هريـك از        از ايـن   گرفت؛ نظر   دراص اجتماعي و فرهنگي جامعه را       خ

رويكردهاي مزبور ، بايد با توجه به نقاط ضعف و قـوت مختلـف آنهـا باشـد و                   
 گيـري  هاي مربوط ، بهـره    هاي بومي مكمل ،براي كاهش چالش       همزمان از تئوري  

   .كرد
                                                 

   . 133ص  نورث  ، پيشين ، . 1
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پيوسـت ، عـدم     وقوع  هبعد از پايان جنگ تحميلي ب      و   ا  .ا.كاستي اساسي كه در ج    
ـ                « عنـوان   هتوجه به شرايط مطروح و همچنين فقدان نظريـات مكمـل وبـومي، ب

 چرا كه نگاه اصلي نخبگان سياسي و فكـري          ؛هاي توسعه بود    برنامه» كننده    هتغذي
 بود و   كشور ، صرفاً معطوف بر رويكرد بازار محور در برنامه اول توسعه گرديده            

ريشه غفلت نيز به ضعف توليد علـم        .  غفلت ورزيده شد     ز ساير نكات مطروح   ا
پردازي در عرصه علوم اقتصادي ، بازگشت داشت كه فرصـت و امكـان                و نظريه 

نيازهـاي آن را      هاي رويكرد مورد نظر و همچنين لوازم و پـيش           بازشناسي كاستي 
ري نظريـات عـام و   همانطور كه قبالً اشاره گرديـد بـه كـارگي   . سلب نموده  بود  

كالن ، بايد توأم با نظريات خـاص كـه ريـشه در شـرايط اجتمـاعي ـ فرهنگـي        
 را بـراي     مختلـف  يهـاي   فقدان اين تعامل هوشمندانه ، هزينه     .  باشد  جامعه دارد،   

گرديـد    و موجب  رآورداب هاي مختلف در كشور     راه آورد و ناهنجاري   ا به هم  .ا.ج
وضعيت مزبور از يكـسو     . ه اول وارد آيد     حتي ضربات جدي نيز به اهداف برنام      

و هاي خارجي و خدشه به اعتبار ملي كشور           عدم توانايي براي بازپرداخت بدهي    
رشد اقتصادي قابـل    .  را در برداشت     … تورم و    ،ها  از سوي ديگر ، افزايش قيمت     

 آثـار   1.هـاي اساسـي آن قـرار گرفـت          الشعاع كاسـتي    توجه در برنامه اول ، تحت     
نـشيني در    بـه عقـب   ر اثر اجراي برنامه اول توسعه حاصل شده بود ،مذكور كه د 

ايـن امـر نيـز    . اهداف رويكـرد بـازار محـور در برنامـه دوم اقتـصادي انجاميـد               
هاي   نشيني   چرا كه عقب   ؛گري را براي كشور به همراه داشت       دي  هاي عديده   هزينه

ي برنامـه اول ،   و سـازوكارها مربوطه در برنامه دوم ، نـسبت بـه اهـداف برنامـه            
هاي جامع و علمي بود و ريـشه در       كامالً انفعالي رخ داد و فاقد نگرش       صورت  هب

  . هاي هوشمندانه، نداشت هاي بومي و نقد و ارزيابي پردازي نظريه

                                                 
ارزيابي عملكرد برنامه اول توسعه اقتـصادي ، اجتمـاعي ، فرهنگـي ،                سازمان برنامه و بودجه ،    : ك  .ر. 1

   .1374 رنامه و بودجه ،انتشارات سازمان ب: تهران 
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هـاي بـومي در حـوزه اقتـصاد و            پردازي  در صورت برخورداري از توانايي نظريه     
ـ . شد    مي اوت با شرايط مذكور   توسعه ملي ،  وضعيت متف       ضـعف توليـد   دليـل  هب

علم ، اتخاذ رويكرد بـازار محـور در برنامـه توسـعه اول ، بـدون درك لـوازم و                     
ا اتفاق افتاد كه حتـي      .ا.اين امر در حالي در ج     . نيازهاي آن صورت پذيرفت       پيش
هـاي اجرايـي آن در سـاير كـشورهاي           پردازان اصلي تئوري بازار به كاستي       نظريه

 ، پـي  اسـت در عرصه اقتـصاد ملـي    » دي  نها« راي ضعفهاي   درحال توسعه كه دا   
هاي مكمل رويكرد بازار محور اعتقاد پيدا كـرده و در             برده بودند و لذا به تئوري     

بـه كـارگيري نظريـات و       . پردازي نمـوده بودنـد        آن نسبت به اين مهم نيز نظريه      
ن يـا بـدو    »خـاص   « نگرشـهاي    و   هـاي مربـوط       هاي كالن ، بدون مكمل    ديدگاه

  . ، راهگشا نخواهد بود نيازهاي مربوط رعايت پيش
نيازهـا و اتخـاذ        يـا پـيش    ها   و عناصر مكمل   اي اجز يهمانطور كه اشاره شد شناسا    

كارهاي مربوط به آنها و همچنين قدرت نقد و ارزيابي نظريات كالن و               نوع سازو 
و ارزيـابي   فقدان نقد   . هاي توليد علم درون كشوري دارد          ريشه در توانايي    عام ، 

شود   و تن دادن به تقليد از نظريات كالن و به كارگيري آنها در كشور موجب مي               
 بـراي   ز كه اين امر نيـ     افتيم دور  ه تحوالت نظري كالن و عام نيز ب       كه حتي از سير   

 ، سـعي و تـالش   1370 در دهـه       نمونه بايد گفـت    عنوان  ه ب ؛ است زا   هزينه جامعه
ف بــه اتخــاذ ســازوكارهاي بــازار در نخبگــان سياســي و فكــري جامعــه معطــو

دوم و سـوم توسـعه گرديـده بـود و از سـاير وجـوه و لـوازم و                      هاي اول،     برنامه
)  مـيالدي    90دهـه   ( حال آنكه در همان ايـام       . ورزيدند    نيازهاي آن غفلت      پيش

تحوالت نظري و اصالح گرايانه مهمي در قلمرو رويكرد بازار محور در جوامـع              
 بـه مـوازات نظريـات بـازار ، بـه             آنها. ه مزبور به وقوع پيوست      ريكننده نظ   توليد

سياستهاي رفاه و تأمين اجتماعي و همچنين لزوم دولت كارآمد و سـالم ، بـراي                
پيشبرد اهداف اقتصاد بازار دست يافتـه بودنـد و ايـن لـوازم را خـصوصاً بـراي                   

 الزم  باشـند ، بـسيار      اي مـي    هـاي سـاختاري عديـده      كشورهايي كه داراي ضعف   
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پردازان و طرفداران اقتصاد بازار ،        اگر در سده گذشته ، نظريه     . دانستند    وضروري  
نافي دولتها بودند و كاهش نقش دولت را مد نظر داشتند ، اكنـون بـه ضـرورت                  

 1.راستاي گسترش اهداف بازار اعتقاد دارند      پذيري آن در    توانمندي دولت و نقش   
پردازي بومي در عرصه اقتصادي       ان نظريه ضعفهاي كاركردي در توليد علم و فقد      

ين رابطه بازار و دولـت      هاي بنياني و مكمل در خصوص تبي        به عدم تدوين نظريه   
ايـن امـر سـستي      . هاي بنيـاني نمـود        هاي توسعه را دچار چالش      برنامهانجاميد و 

ها و نظريـات كـالن بـازار محـور و             نخبگان فكري و سياسي را در مقابل تئوري       
تصاد بـازار ، يعنـي دولـت        ازوكارهاي مناسب براي ضلع مكمل اق     عدم تدوين س  

 همين ضعف و چالش بنيادي ، بـسياري از نخبگـان            دليل  هب. برداشت    در كارآمد
احـساس   رويكـرد كـالن بـازار محـور ضـرورتي         نسبت بـه تغييـرات بـومي در         

ور  يا اساساً اين اقدام را موجب اختالل در كاركرد رويكرد و بازار محـ كردند  نمي
  . نمودند تلقي مي
دولـت موافـق    «پردازان كالن اقتصاد بازار به ديدگاه نوين و جديـد نظريـه               نظريه
هاي نظري يـا       در كشمكش   دست يازيده بودند ، حال آنكه ما در اين سو ،          » بازار

ايـن كـشمكش و   . شـتيم  قـرار دا » آن ـ دولت محور  « و يا » اين ـ بازار محور « 
در طـي   ) يـا بـازار يـا دولـت         ( گردونه سعي و خطـا      حيراني ، موجب ورود به      

راه . اكنون نيز اين وضعيت به نوعي ديگر ادامه دارد            هاي توسعه شد كه هم      برنامه
برون رفت از گردونه مزبور و كسب ابتكار عمل در انطباق با شرايط ، منـوط بـه               

از پـردازي درونـي و همچنـين برخـورداري        كسب توانايي در توليد علم و نظريه      
  .باشد   ظرفيت نقد و ارزيابي ، مي

گرايانه دولت محور يا بازار محـور،          ذكر است همچنانكه مدل و نگاه مطلق       شايان
گيري از متون علمـي       از ساير كشورها و يا بهره     ) نظري و عملي    ( براساس تقليد   

                                                 
  .بانك جهاني ، پيشين. 1
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گـردد ،    نه تحوالت داخلي و جهاني مي     وماندگي كشور از گرد     آنها ، موجب عقب   
ماندگي ديگري  بر كشور       ت با اتخاذ رويكرد تركيبي مقلدانه نيز ، عقب        ممكن اس 

هاي محلـي   كسب نقطه تعادل بين دولت و بازار ، مبتني بر واقعيت    . تحميل شود   
و همچنين شرايط فرهنگي و اجتماعي و تجربيات تاريخي هـر جامعـه اسـت و                

بستر، امكان توفيق   بدون درك اين    . باشد    ا نيز از اين امر خارج نمي      .ا.وضعيت ج 
در به كارگيري مدل تركيبي وجود نخواهد داشت كه اين امر نيـز مرهـون توليـد                 

رابطـه  » تركيـب منطقـي     « دستيابي به   . باشد گرايانه مي   پردازي بومي   علم و نظريه  
آيـد و اساسـاً بايـد          نمي دست  ه ب دولت و بازار ، هيچگاه با تقليد از ساير كشورها         

گيري از نظريات       بهره. شود    زماندن از درك تحوالت مي    گفت كه تقليد موجب با    
كالن و عام همراه با بازانديشي نسبت به تجربيات عملي ساير كـشورها ، در بـه                 
كارگيري مدلها و رويكردهاي توسـعه الزم و ضـروري اسـت ، لكـن توجـه بـه                   

هاي بومي به عنـوان       پردازي  شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جامعه و نظريه       
  .شود ضلع مكمل آنها، شرط كافي اين معادله محسوب مي

دولـت    اعم از بازار محور ، دولت محـور ،        ( هاي توسعه       به كارگيري مقلدانه مدل   
بايد اين مدلها و ديـدگاهها بـا شـرايط           .  است ، داراي آفات عديده   )  زارموافق با 

 هيـ هـاي بـومي كـشور تلفيـق و  براسـاس نظر         محيطي و همچنـين سـاير مؤلفـه       
هاي علمي نيـز در طـي          تا فرصت نقد و ارزيابي     هاي دروني اجرايي شود     پردازي  

پـردازي بـومي ، فاصـله عميقـي بـين             ريـه فقـدان نظ  . گردد  مهيا  » زمان مشخص «
 ؛ ارزيابي بيـشتر باشـد      فاصله بين اجرا و    قدر  ههر چ . نمايد  ارزيابي ايجاد مي  واجرا

 اساسـي در  هـاي     يكي از مؤلفه   . يابد  سوزي نيز افزايش مي     اتالف منابع و فرصت   
 ،براي رفع ايـن مـشكل     .  مزبور است     فاصله  كاهش ،مباحث مديريت استراتژيك  

ذكر است كـه ارزيـابي       شايان   . مطرح گرديده است  » عملارزيابي حين   «موضوع  
افـزاري و      نـرم   در عرصـه     عديـده  ي تـدابير و مهارتهـاي     ،لوازم محتاج   ،حين عمل 

اره براي سـاختار اجرايـي كـشور        ين دانش به يكب    و هيچگاه ا    است افزاري  سخت



  ديني-علوم انساني بومي 

 

60

ترين محورهاي نيل به ارزيابي حين عمل بـه           يكي از اصلي  .  نخواهد آمد  دست  هب
ـ             عرصه نرم  هـاي   پـردازي  هافزاري بازگشت دارد كه تبلور عيني آن را بايد در نظري

 فرصـت ارزيـابي     ،ه كارگيري مقلدانه مدلهاي توسـعه      لذا با ب   ؛بومي جستجو كرد  
ارزيابي حـين عمـل     جوامعي كه از توانايي     . شود    ن عمل از نخبگان سلب مي     حي

هاي توسـعه      تنگناهاي برنامه   نسبت به مشكالت و معضالت و      ،برخوردار هستند 
 از ضريب انطباق فعاالنه     ه،سخگويي داشت اي پا    با سرعت عمل قابل مالحظه     خود

  . هستندبا شرايط محيطي برخوردارتر  مناسب
ه از آن جمله بايد نسبت       نيز در بردارد ك     ديگر يقلدانه الگوها ، آفات   به كارگيري م  

اي الگوها اشـاره داشـت كـه در            درخصوص مفاهيم اصلي و پايه     ها»بدفهمي « به
ا نيز به نوعي عينيت يافتـه  .ا. كه در ج هاي مربوط   فهمي   بد ادامه مباحث به يكي از    

وه بر نحوه تركيـب مناسـب        عال ؛در الگوي دولت موافق بازار    . يم  پرداز   مي است
دولـت نيـز بـسيار حـساس و بـا اهميـت             » نـوع   « دو نهاد بازار و دولت ، تبيين      

دولت بازگشت به كارآمدي ، توانمنـدي و سـالمت          » نوع  «  منظور از    1. باشد  مي
بين نوع و اندازه    »  اين هماني   « اما بعضاً تحت تفكرات مقلدانه ، رابطه        . آن دارد 

گـر در   ديعبـارت  ه ب؛گذارد  مختلف برجاي مييد كه ضايعات گرد  دولت برقرار مي  
 حول موضوع اندازه دولت     ، شاخص اصلي نوع دولت    ،برداشت مقلدانه از الگوها   

« حال آنكه در الگوي مزبور،  نبايد مباحـث را معطـوف بـه               . كند    تمركز پيدا مي  
« لـت و    دو» كيفيـت   « دولت نمود ، بلكه بايد تمركز اصلي را نسبت بـه            » اندازه
» كيفيـت   «بـا » انـدازه   « ي موضوع   يجابجا. آن جاري و ساري ساخت      » ديكارآم

به همراه دارد كه محصول بـدفهمي حاصـل از             عديده يهاي  سوزي  دولت ، فرصت  
كيفيت نخبگـان ، مـديران ارشـد و ميـاني دسـتگاههاي             .نگرشهاي مقلدانه است    
زايش رفـاه ، توزيـع      دولـت اسـت كـه در افـ        » كيفيت  « دولتي ، از مصاديق مهم      

                                                 
  .پيشين , بانك جهاني . 1
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ت عمـومي ،    درآمد و تحقق عدالت اجتماعي همراه با افـزايش كارآمـدي و ثـرو             
ود و الزم است    ا نيز نبايد از اين مهم غفلت ش       .ا. لذا در ج   ؛العاده اهميت دارد    فوق

دولت گردد  » سازي  توانمند« هاي     معطوف به روشها و شيوه     ،توجه اصلي نخبگان  
» سـازي     كوچـك « يا  » سازي      توانمندي« ولويت بين    ا و همواره مرزهاي تمايز و    

بديهي است ، تحقـق ايـن گـزاره اساسـي ، موكـول بـه                 .  شود دولت بازشناسي 
احـث  شـود در مب      و فقدان اين امر ، موجب مي       ا است ه  ا و شيوه  بازشناسي روشه 

يم و بـالتبع حكايـت   ينقش دولت ، به ارائه شعارها  يا اهـداف كلـي بـسنده نمـا              
 عدم تبيين دقيق ايـن موضـوع      . نيم  ببي» باقي  « مشكالت را همچنان    معضالت و   

سـازي ،     منجر به اين شده اسـت كـه در سـاير موضـوعات همچـون خـصوصي                
طلب   جداگانه يهمواره دچار چالشهاي اساسي و معضالت عديده باشيم كه بحث         

  .كند مي
 فاقـد   ،سـعه هاي تو      به كارگيري برنامه   ،ون توجه به تمامي اين نكات مكمل      لذا بد 

اكنون در     متأسفانه هم . د بود   وانايي براي حل معضالت كشور خواه     جامعيت و ت  
. ا ، فقر توليد علم و نظريات راهبردي در عرصه علوم اقتصادي وجـود دارد                .ا.ج

ـ           نامهاين امر باعث گرديده است كه در بر         صـورت   ههـاي توسـعه ، در مقـاطعي ب
 در مقـاطعي ديگـر رو بـه رويكردهـاي            يـا  دانه رو به رويكردهاي بازارمحور    مقل

هاي مكمل غفلت ورزيده شـود       محور آورده شود و از ابعاد و اضالع حوزه          دولت
  . كه بخشي از آثار گرانبار اين رويه ، در اين نوشتار بيان گرديد 

 گرايـي علمـي در كـشور و بـه       غفلت از بـومي موازات ه بكههمچنين بايد افزود   
 ديدگاه افراطـي ديگـري نيـز وجـود دارد كـه             ، توسعه كارگيري مقلدانه الگوهاي  
هاي توسـعه اعتقـاد دارد و معتقـد بـه طـي نمـودن راه                  اساساً به عدم لزوم برنامه    

ايـن  . باشـد     مستقل از تجربيات و دستاوردهاي علمي و عملي جامعه بشري مـي           
يـن   امـا ا   ،نمايـد   پردازي بومي تأكيد مـي      ريهديدگاه افراطي نيز بر توليد علم و نظ       

ـ  اسـت؛  براي پيگيري ادعاي خود      مناسب» روشمندي  « ديدگاه ،  فاقد       عنـوان   ه ب
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هاي بازار محور و       اگر معتقدين به رويكرد تركيبي ، وجود كاستي        نمونه بايدگفت 
. نماينـد     پذيرند اما آنرا به معني نفي بازار و دولت تلقـي نمـي              دولت محور را مي   

 كه براي آنها از      ناصحيح ي نقش دليل  هوان ب ت  ي بازار و دولت را نمي     چرا كه نهادها  
 بـا    يـا  آيـد ، ناديـده انگاشـت           مي دست  هيدگاهها و رويكردهاي نامناسب ب    قبل د 
 اما اين   ؛در داد   گونه به قبول يكي و حذف ديگري تن         افراطي و مطلق   هاي  نگرش
نهادهـاي  » فـي ن«  صـرفاً نـسبت بـه        ،اه افراطي چون فاقد روشمندي است       ديدگ

  .نمايد  اقدام مي، بازتعريفي از كاركرد جديد آنها يا»نقد « نه مزبور و 
همچنانكــه درتبيــين ديــدگاه تقليــدي،  بــه ايــن نكتــه دســت يــافتيم كــه اتخــاذ 

هاي صرفاً مقلدانه راهگشاي رفع مـشكالت و معـضالت توسـعه كـشور                راهكار
 .  نخواهـد بـود    وجه پاسخگوي مشكالت مربوط   يچه  باشد، اين ديدگاه نيز به      نمي

و عدم  » مقدس مابي   « گرايانه بر توليد علم و ارائه آن در قالب نوعي             تأكيد مطلق 
، منجر به ارائـه  » مندي  روش«  توجه به نظريات عام وكالن و همچنين عدم ارائه     

ـ      و مشكالت نمي   راهكار مناسب براي حل معضالت     هـاي     هزينـه  هگردد وحتي ب
معموالً اين نوع ديدگاهها بـه  . د انجام هنگفت اجتماعي ـ سياسي براي كشور مي 

 آن نيـز    انجامد كه آثـار گرانبـار       تمركز امور در دولت و افزايش قدرت دولت مي        
  .استبسيار فراوان 

 بايد راه منطقي و عقاليي را با تركيب تمامي اجزاء مؤثر در رونـد توسـعه       دركل 
  سـت نقطـه تعـادل مناسـب د       بـه    ،هاي دروني   پردازي  ا برحسب نظريه  طي نمود ت  

» توانايي توليد علـم   « مرهون شناخت محيطي ،      ،كسب نقطه تعادل مناسب    . فتيا
مانـدگي    عقب ،اين امر .و عملي ساير جوامع است      گيري از تجارب علمي         و بهره 

سـازد و موجـب انطبـاق فعاالنـه بـا              مي برطرف نسبي   طور  هاز سير تحوالت را ب    
  .گردد شرايط محيطي مي
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  يك  علوم سياسي ـ استراتژ)ج
در  ها كه ريـشه آنهـا نيـز          اين قبيل نابساماني   ،ـ استراتژيك   در حوزه علوم سياسي   

حـث مربـوط بـه      در مبا . باشد ، وجود دارد       ا مي .ا.گرايي علمي در ج     فقدان بومي 
 تمـامي نگاههـا و تخـصيص منـابع ،      گاه عدم توليد علمي ،    دليل  هامنيت پايدار ، ب   

بعد اجتمـاعي امنيـت غفلـت       شود و از       مي عضاً معطوف به بعد اقتصادي امنيت     ب
 يـا تأكيـد      فرهنگي و سياسـي امنيـت گرديـده         گاه توجه جدي به ابعاد     وگردد  مي

. شـود     فراوان به بعد اجتماعي آن شده و از بعد اقتصادي امنيت فاصله گرفته مي             
تمامي اين افراط و تفريطها ، به اتالف منابع و همچنين عدم تحقق امنيت پايـدار                

د توسعه پايـدار را در افـق سـن        . انجامد    اصلي توسعه پايدار است ، مي     كه محور   
كارهـاي تحقـق امنيـت         راه توان عينت داد ، مگر آنكه        ساله نمي  انداز بيست   چشم
 تبلور يابـد  گيري و اجرا شود   ساله توسعه پي    هاي پنج    كه بايد در طي برنامه     پايدار

ين ارتباط منطقـي بـين امنيـت و         پيوند ارگانيكي بين ابعاد متنوع امنيت و همچن       . 
.  خواهد آمد    دست  ههاي نظري ب    سازي   از قبل بومي   توسعه پايدار ، امري است كه     

هاي توسعه نسبت به اين مهم ، توجه كافي نشده اسـت و               متأسفانه در طي برنامه   
  .نمايد  انداز را دچار ابهام و چالش مي رو تحقق اهداف سند چشم از اين
 به اين چالش     از جنگ تحميلي تاكنون       پس  نخبگان سياسي  ري به كاركرد  با مرو 

يابيم كه در مقطعي به بعد اقتصادي امنيت و در مقطعي ديگر به               اساسي دست مي  
 تأكيـد  كنوني نيز به بعد اجتماعي امنيتبعد فرهنگي و سياسي امنيت و در مقطع        

 ابعـاد را    هـا و     حال آنكه اين حلقـه     ؛ ساير ابعاد آن غفلت گرديده است      شده و از  
سـازي علمـي      تـه از بـومي     گرف أتنـش زا كه     بايد در يك نگاه استراتژيك و درون      

سـعه  تو.  مكمـل و پيوسـته بـا يكـديگر در نظـر گرفـت                صـورت   هخواهد بود ب  
ـ        به امنيت همـه    بدون نيل    انداز  جانبه در سند چشم     همه  دسـت   هجانبـه و پايـدار ب

  .آمدنخواهد 
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هـاي    پردازي  ايي كه در توليد علم و نظريه      در پايان اين بخش بايد گفت ، كشوره       
هاي بااليي هستند ، در راسـتاي پاسـخگويي بـه     علمي ـ تخصصي داراي توانايي 

تر   هاي متنوع    از ظرفيت  ،اه حلهاي مختلف براي مسائل مربوط     مشكالت و ارائه ر   
هاي خاص خـود      حل  مسائل و مشكالت  ، راه      . هستندتر برخوردار     و قابل توجه  
دتر و چنـد    كنند و با پيچيدگي و تنوع مسائل ، بـه راه حلهـاي جديـ                را طلب مي  

، ل براي رفع مشكالت و مسائل مربـوط       تدوين و ارائه راه ح    . استتر نياز     اي  اليه
حل مـسائل و    .  نظر داشته است     دررا روندي است كه از ديرباز جامعه انساني آن       

ـ          اه نظريـات و     خـرد و عقـل و در پنـ         كـارگيري   همشكالت ، هرگـاه از طريـق  ب
و همچنين كاهش    مناسب   ها صورت پذيرد ، از سرعت عمل پاسخگويي           تئوري
با شرايط محيطي برخوردار    » فعاالنه  « هاي جانبي و افزايش ضريب انطباق         هزينه
  .است

پذيري ، افزايش ضريب       دارند ، از قدرت انعطاف     جوامعي كه توانايي حل مسائل    
 اتــالف منــابع كمتــر،  وپــذيري نطبــاقنــه ، ســرعت عمــل در اپاســخگويي فعاال
هـاي درونـي آنهـا در      ريـشه در توانـايي    ، گمان اين فرصت    بي. برخوردار هستند   

 اما جوامعي كه فاقـد ايـن قـدرت و           1. پردازي دارد     خصوص توليد علم و نظريه    
 يا بايد رو به سـعي و خطـا          ، ، براي حل مشكالت و مسائل مربوط       باشند  توانايي  
ن كنند و يا اينكه سرگردا      از دستاوردهاي علمي ساير جوامع تقليد        يا اينكه    آورند

ت تـن دادن بـه ايـن وضـعي        .  ايام را سپري كننـد       ،و حيران همراه با اتالف منابع     
را كـه از يكـسو نظريـات         چ ؛جوابگوي مشكالت و معضالت مربوط نخوهد بود      

 هاي نظري و عملي جوامع خـاص و در تحـت             گرفته از كشمكش   أتنش, كالن  
ر، با توجه بـه سـرعت       شرايط اجتماعي و فرهنگي ويژه آنها بوده و از سوي ديگ          

هـاي نـوين جـايگزين ديـدگاهها و نظريـات پيـشين         انديـشه  ،تحـوالت مربـوط  

                                                 
   .51-58صص , 1381, انتشارات سفير : تهران , روش تحقيق در علوم سياسي , القلم  محمود سريع. 1
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 به اين امـر     برداري مقلدانه از آنها هستند      هاند و كشورهايي كه درصدد بهر       گرديده
هـا و توليـدات       ري از انديشه  بردا  جوامعي كه صرفاً در صدد بهره     . توجهي ندارند   

ـ           باشند ، با غ     نظري ديگران مي    تقليـدي   كـارگيري   هفلت از ايـن نكـات ، رو بـه ب
رو اقـدام و    از ايـن ؛آورنـد  بل شرايط و مسائل جديـد مـي     هاي قديم در مقا     نظريه

هايي كه بعـضاً قـديمي شـده ، پاسـخگوي      تالش آنان مبني بر به كارگيري نظريه    
خواهد بود و حتـي بـر ابعـاد مـشكالت نيـز خواهـد               مشكالت و مسائل جديد ن    

گر و غير توليـد       ماندگي تاريخي جوامع تقليد     همچنين اين وضعيت ، عقب    . افزود
به همـراه دارد     تاوردهاي علمي را از روند تحوالت     كننده دس   كننده علم و مصرف   

نتيجـه قهـري تمـامي اينهـا ،         . دهـد     و ضريب پاسخگويي آنها را نيز كاهش مـي        
سـازي علـوم      بـومي   اما توجه بـه    .جز اتالف منابع و فرصت نخواهد بود        چيزي  

دهـد و از تقليـد و         يا جامعه را در مـسير رشـد و تعـالي قـرار مـ              .ا.انساني در ج  
در كـشور نيـز     » مـديريت پايـدار     « اين امر بـسترساز     . دارد     مي دور  هسرگرداني ب 

ا محسوب  .ا.ج»   پايدار توسعه«  نيازهاي بنيادين و اساسي       خواهد بود كه از پيش    
  .شود مي

گيري از تجـارب علمـي كـالن و           پردازي بومي ، همراه با بهره       توليد علم و نظريه   
 ،ا.ا.اسـتقالل اقتـصادي ج    . ا دارد   .ا.عام جهاني ، نقش كليدي در توسـعه ملـي ج          

   : استيار حساس و استراتژيك ذيلبس» چرخه«موكول به رعايت 
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گيري از نظريات علمي كـالن و         چرخه مزبور ، مشتمل بر بهره     ناصر اساسي در    ع
 شناسـايي بافـت و       و بومي ، شناخت تجارب سـاير كـشورها        پردازي  عام ، نظريه  

اين عناصـر  » تركيب « نايي بدون توا. باشد  شرايط فرهنگي و اجتماعي كشور مي   
هــاي توســعه و اجــراي آنهــا در كــشور ، فاقــد قــدرت  ، تــدوين برنامــهو اجــزا

از قبل تالشـهاي    . بود  گشايي براي حل معضالت و مشكالت جامعه خواهد           گره
توان راه حـل مناسـبتر و مطلـوبتر را              رو ، مي     حلهاي پيش   از ميان راه  نظري مزبور 

دانديشمندان ، مرحلـه اجرااهميـت بـسيار         نز  .كردرا اجرا قرار      آن  انتخاب كرد و  
اجـرا و همچنـين     نطقي از حين عمـل و        نيز بايد ارزيابي م    در پي اجرا   . داردزياد

ج گام مهم ديگر در چرخه مزبـور بـه كـارگيري نتـاي            .  آورد   عمل  هبعد از عمل  ب    
ـ           حلهاي مربوط   ها در راه    ارزيابي ا اتخـاذ    و متناسب با شـرايط متحـول محيطـي ب

ديگـر مرحلـه بايـد بـراي مـشكالت بعـدي بـه               درحلهاي جديدتر اسـت و        راه
براسـاس كـاركرد ايـن      . گمارد  وم چرخه مزبور ، همت      تر و تدا    حلهاي جديد  راه

 بعـد از سـازوكارهاي       در هر مرحله نسبت به شناسايي مشكالت اقـدام و          چرخه
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آيد و اين روند همواره در افـق زمـان        مي دست  ه راههاي مناسبتر ب   ،جعبه پردازش 
  .كند  ادامه پيدا مي

   نتيجه )و
هـاي توسـعه اقتـصادي ـ      مـه بعد از پايان جنگ تحميلـي نـسبت بـه تـدوين برنا    

   اما از آنجا كه هر برنامه    ؛ ، اقدامات مهمي صورت گرفته است      اجتماعي در كشور  
و » بومي« هاي     فقدان تئوري  دليل  ه، متأسفانه ب  هستهاي پشتيان نيز    تاج تئوري مح

دولـت  «ا بعـضاً بـه سـمت    .ا.هـاي توسـعه در ج      توسعه، رويكرد برنامـه   » خاص«
سوق پيدا كرد و نسبت به ساير ابعاد مدلهاي توسـعه           » يبازار محور « يا   »محوري

يك از مدلهاي مذكور داراي ضعفهاي سـاختاري اساسـي           هر. غفلت ورزيده شد  
هستند كه  بـراي عبـور از ضـعفهاي هريـك از مـدلها، محتـاج توليـد نظريـات                     

با در نظر داشتن تجربيات ساير جوامع و همچنـين وضـعيت و شـرايط               » خاص«
ان، كاركرد  ب فقدان نظريات پشتي   دليل  همتأسفانه ب . باشيم  ا مي .ا. ج ياجتماعي فرهنگ 

مچنـين افـزايش    هـاي اقتـصادي و ه       هاي توسعه نتوانسته اسـت وابـستگي        برنامه
  . يا تأمين نمايد مناسبي مرتفعطور هدرآمد سرانه را ب

اين وضعيت به نوعي ديگر در عرصه علوم سياسـي ـ اسـتراتژيك نيـز ظهـور و      
هـاي مهـم در علـوم سياسـي ـ اسـتراتژيك بـه         يكي از مؤلفه.  است بروز داشته

ـ        در راس . بازگشت دارد » امنيت  « مباحث    دليـل   هتاي تحقق نسبي امنيـت پايـدار ب
ا ، نخبگـان سياسـي گـاه بـر امنيـت            .ا.گرايانـه در ج     پردازي بومي   ضعفهاي نظريه 

و گـاه بـه     اقتصادي توجه مفرط پيدا نموده و از امنيت اجتمـاعي غفلـت داشـته               
هـاي امنيـت      امنيت سياسي و فرهنگي توجه اساسي داشته و نسبت به ساير جنبه           

ها ، اتـالف منـابع و همچنـين عـدم      اين قبيل افراط و تفريط. اند توجهي نموده  بي
 در برداشته   شود  صلي توسعه پايدار محسوب مي    تحقق امنيت پايدار را كه محور ا      

  .است
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هـاي    بليـت هـا و قا      بخش ارزيابي، از ظرفيـت     بايد با رعايت چرخه پيشنهادي در     
اين امر محقق نخواهد شد مگر آنكه در توليـد       .  آورد عمل  هگيري كامل ب    ملي بهره 

گيـري از نظريـات و تجربيـات          به موازات بهره  » خاص«هاي    پردازي  علم و نظريه  
  . نسبي داشته باشيم توفيق،عام

اصلي مقاله ، فرضيه تحقيق     وال  پاسخ به س   در راستاي    با توجه به مباحث مطروح    
رسد كه براي تداوم و پايداري استقالل سياسي و اقتـصادي بايـد بـه                   به اثبات مي  

هاي علـوم اقتـصادي و همچنـين          در عرصه » خاص«توليد علم و تدوين نظريات      
  .سياسي و استرانژيك توجه اساسي مبذول داشت

 در طي سه برنامه     ا را نسبت به معضالت و مشكالت كشور       .ا.تأخير واكنش در ج   
ترين تنگنا و كاستي به فقـدان         اصلي. تر نمود     بازشناسي عميق )  ساله   15(توسعه  
ا .ا.گرايانه و توليد علـم در عرصـه علـوم اقتـصادي در ج               هاي بومي   پردازي  نظريه

بازگشت داشته است و اين امر همواره نخبگان سياسـي و فكـري جامعـه را بـه                  
 كـه چيـزي جـز اتـالف منـابع و            ده اسـت  كـر   و خطا هدايت مـي    سياست سعي   

  .بر نداشته است  درماندگي در سير تحوالت جهاني قبع



  
  
  
  
  
  

  :  اجتماعي از بحران تا بومي سازي–علوم انساني 
  انتقادات و راهكارها

  
  1دكتر شهال باقري

  
  

  چكيده
، فهم معماي انسان، تشخيص مسائل و ارائه        دعلوم انساني در حيطه موضوعي خو     

دانش پژوهي معاصر نشان مي دهد      . طرحي براي رفع گرفتاري او را بر عهده دارد        
ده فرهنگـي و انـساني اسـت و در آثـار و نگـارگري هـاي                 كه علم، خود يك پدي    

علمي ما، پيام هاي ارزشي وجود دارد و اين پيامها با بر چسب هايي كـه بـه آنهـا                 
  . مي زنيم و شيوه اي كه تحقيقات خود را هدايت مي كنيم، خود را نشان مي دهد

ه هـاي   در اين مقاله پس از طرح مساله بحران در علوم انساني معاصـر و در رشـت                
ريزي درسي، علوم سياسي،      مختلف علمي نظير روانشناسي، جامعه شناسي، برنامه      

علوم ارتباطات و زير مجموعه هاي مربـوط، بـه ضـرورت سـامان بخـشيدن بـه                  
حركتي جديد در اين عرصه پرداخته شده است و تعريض راه مطالعـات انتقـادي               

در ايـن   . دانـسته ايـم     را نقطه عزيمت مطلوبي براي بومي كردن علوم اجتمـاعي             
                                                 

 عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم. 1
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هاي مختلف در مباني و مبادي        راستا به طرح برخي نكات عمده انتقادي از ديدگاه        
 نظريه پردازي و توليد علم بـومي در         بعدي به لزوم  در گام   . ايم  علم مدرن پرداخته  

علوم انساني  و اجتماعي پرداخته شده و لوازم وخطـوط عمـده چنـين ضـرورتي        
ا در دو سـطح سـخت افـزاري ونـرم افـزاري بـه ارائـه                 در انته . ترسيم شده است  

، تحقيقـات و  مدانـشگاه هـا و وزارت علـو   (پيشنهاداها در دو حوزه صف وسـتاد    
  . پرداخته شده است)فناوري

  
 علوم انساني، بحران هويت، بومي سازي، علوم اجتماعي، : واژگان كليدي

   .تحقيقات
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  تعريف مفاهيم و واژگان
مجموعـه علـوم و فنـون    منظور ما از علوم انـساني  :  اعي اجتم-علوم انساني  . 1

. مربوط به مطالعه و شناخت جامع انسان در ابعاد مختلف و در جامعيت آن است               
عنوان زير مجموعه علوم انساني تلقي مي شود؛ بـه            در اين راستا علوم اجتماعي به     

اد اجتماعي  اين معني كه علوم اجتماعي از ميان ابعاد مختلف انسان به شناخت ابع            
لذا در اين بررسي منظـور از علـوم         .و فرهنگي وي و اجتماعات انساني مي پردازد       

علـوم    وجه اشتراك موضوعي اين دو و يـا بـه عبـارت ديگـر،               اجتماعي -انساني
 . است منظورنظريد بر ابعاد اجتماعي ويطور عام با تأك  كننده انسان بهبررسي

  
تـشابه مطلـق بـه      : اول؛عناي عمده دارد   دو م  )Identity(مفهوم هويت  : هويت. 2

تمايز كه بـا مـرور زمـان سـازگاري وتـداوم را              : دوماست، اين با آن مشابه    معني
همين دو زاويه مختلف راه مي يابد وبر          از ،ذا به مفهوم شباهت    ل گيرد و  فرض مي 

اد يا اشيا دو نسبت مختلـف        همزمان ميان افر   طور  اساس است كه مفهوم هويت به     
  . )5:1381 ،جنكينز(از طرف ديگر تفاوت  از يك طرف شباهت وسازد؛ يبرقرار م

واسطه آنها يك علـم يـا         هويت علمي در اين بررسي به عناصري اشاره دارد كه به          
مجموعه هايي از علوم شناخته و متمايز مي شود؛ لذا مي تـوان هويـت را عـاملي                  

 تفاوت ميان علـوم     براي برقراري و متمايز ساختن نظام مند نسبت هاي شباهت و          
را فقدان عناصر  يا در هم آميختگي و آشفتگي در بـاز             » بحران هويت «برشمرد و   

شناسي علوم از حيث مؤلفه هاي تشكيل دهنده وحتـي كـاركرد و وظـايف مقـرر      
ها وعناصر شناسايي كننـده بـيش         خاصه آنكه آشفتگي در مولفه    . آنها تعريف نمود  

الت موضـوعي علـوم و اخـتالل در حيطـه           از هر چيز به عدم تعين علمي، تـداخ        
طـور    دربحث زواياي مختلف بحران هويت به     (وظايف وكاركردها منتهي مي شود    

  ). مبسوط به اين امر پرداخته ايم
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  له طرح مسأ
علوم انساني در حيطه موضوعي خود، فهم معماي انـسان را بـه طريـق اولـي بـه                   

هـاي تـو در تـوي مـسائل         فهم انسان وپيچيدگي هاي آن وكشف اليه        .عهده دارد 
در ايـن   .نمايد  انساني، رسالت علوم انساني را در قياس با ساير علوم سنگين تر مي            

راستا، تشخيص مسائل انساني و ارائه طرحي براي رفع گرفتاري هـاي بـشري از               
  .مهمترين وظايف و مسئوليت هاي علوم انساني تلقي مي شود

در علوم انـساني هـم      . نساني است علم به معناي درك و فهم حقيقت، يك پديده ا         
 شود وبررسي كننده و بررسي شـونده        بررسي ،مي ) سوژه وابژه (فاعل وهم مفعول    

توانـد از    يمـ ن) انسان و امور انساني   (ررسياز يك سنخ است؛ لذا موضوع مورد ب       
 و قواعـد وقـوانين حـاكم بـر          بر كنار بماند  ) انسان محقق (مداخالت بررسي كننده  
  .برخورداراست) انسان بما هو انسان(نگيآنها از وحدت و يگا

انسان و زندگي فردي و اجتماعي او و كليـه آثـار و مـصنوعات بـشري و قواعـد              
حاكم بر زندگي اجتماعي و فرهنگي وي در بستر جامعه و ارزشهاي اجتمـاعي و               
فرهنگي قرار دارند و مداخالت ، تعامالت وحتي معارضات اين بستر بر انـسان و           

درك اين معنا وفهم تـاثير وتـاثرات مـي          . جتماعي وي تاثير گذارند   امور فردي و ا   
) چه علمي وچه غير علمي    (رساند كه علم يك پديده فرهنگي نيز هست و ارزشها         

دهــد واثــر  بــه انتخــاب وگــزينش موضــوعات مــورد مطالعــه محقــق شــكل مــي
بـر   توليدات وآفرينش هاي علمي انسان، مملو از پيام هاي ارزشي اسـت و            .گذارد

مطلوبيت هاي علمي   .است اثر داللت دارد   ناخوشايند هاي صاحب     وشايند ها و  خ
  وحامل معـاني متعـدد و      شود  از سوي وي تلقي مي     »ارزش«هر حال يك      محقق به 

حقيقتـي  عنوان يك امر مطلوب وخواسـتني اسـت؛   از جمله رسيدن به حقيقت به  
حقـق  كه رسيدن به آن براي محقـق يـك ارزش تلقـي مـي شـود وثمـره عمـر م                    

وتالشهاي خستگي ناپذير او براي كشف وفهم حقيقت در صـحنه واقعيـت هـاي        
حقايقي كه در صحنه واقعيتها پنهان هستند وفقط چـشم          .اجتماعي وفرهنگي است  
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تيز بين محقق علوم انساني وتشنگي وعطش بي پايـان او بـراي درك بـي پيرايـه                  
مرئـي تبـديل مـي       وحقيقت است كه اين امور پنهان را به امور آشـكار وديـدني              

  .نمايد
در توليدات ونگارگري هاي علمي محقق علوم انساني،پيام هـاي ارزشـي وجـود              
دارد واين پيام ها كه چيزي جز انتقال معاني نمادين وآغشته به سـيگنالها وعالئـم                

زند وشـيوه اي     قراردادي علم نيستند از طريق برچسب هايي كه محقق به آنها مي           
طور تلويحي خـود را        هاي خود را هدايت مي كند،به      كه وي تحقيقات و پژوهش    

  .دهد نشان مي
واقعيت ،تنها يك يافته نيست ونقش انديشه هم فقـط نقـش پـذيرش نيـست كـه                  

تاريخ علم اين امر را روشـن سـاخته اسـت كـه       .را بپذيرد  )واقع( تاثيرات موضوع 
ي در حيطـه    در نتيجه تحليل علم    .كند  بيان مي » انديشه«خود را به واسطه   »واقعيت«

...  و »نظريـات «و» فرضـيه هـا   «بدون پيش زمينه هاي قبلـي هماننـد          علوم انساني، 
  .امكان پذير نيست

طور واقعـي در هـر جنبـه از زنـدگي             ايدئولوژي ها همانند اشكال تفكر انساني،به     
كنند وما در مخاطرات عقالني ،شخـصي واجتمـاعي    ذهني ما،نظير علم ما نفوذ مي    

علوم اجتماعي و انـساني، علـوم انتزاعـي يـا خنثـي             . مي گيريم  خود،آنها را ناديده  
. بلكه هدف آنها ، تحليل پديده ها به سبب تغيير وتحوالت جامعـه اسـت               نيستند،

 .پذيرنـد   در اين عرصه ، علم و ايدئولوژي بر يكديگر تأثير مي گذارند وتأثير مـي              
 فرهنگـي،  عي ، بسياري از يافته ها و پژوهش هاي علمي كه در باب مسائل اجتما            

اند،مواضع فلسفي وايـدئولوژيكي خـود را         اقتصادي و روان شناختي معروف شده     
نمايـد و در     هاي مادي گرايانه و يا ايده آليستي منعكس مـي          در قالب همان ديدگاه   

اند و بـه هـيچ روي         واقع اين دو مكتب به ابزار تحليلي علوم اجتماعي مبدل شده          
حال جـاي ايـن پرسـش اساسـي و      .  شوند نگر وجهان شمول محسوب نمي     جامع

بنيادي وجود دارد كه آيا ملل اسالمي نبايد به تبيين عرصه نظري ومعرفتـي خـود                
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درقالب علوم اجتماعي بپردازد؟ بر اين اساس آيا نمي توان ادعا نمود كه انقـالب               
اسالمي داراي علوم اجتماعي مخصوص به خود است؟ آيا جامعه اسـالمي ايـران              

ضاع واحوال تاريخي،اجتماعي ورواني خاص خود اسـت،نبايد الزامـا          كه داراي او  
   باشد؟» ايراني-علوم اجتماعي اسالمي« داراي هويت مستقل

هاومفروضـات علمـي، از       بازنگري در معرفت شناسي علمي،بـازنگري در انگـاره        
پيچيدگي هاي فردي   .مطالبات ما از علوم اجتماعي وانساني موجود تلقي مي شود         

 و نيز تكثر قطعيت هاي موثر در زندگي انسان،تـصويري كلـي وهمـه               اجتماعي و
اي انسان وجامعه و زندگي اجتماعي وفردي اقتضا مـي كنـد ونبايـد بـدون                  جانبه

توجه به مطالبات آنها، نظريات علوم انساني غربي را بر واقعيت هاي ملل مـشرق               
  .زمين تحميل كرد

  
 مسأله بحران هويت علوم اجتماعي و انساني و

  از ديدگاه عالمان وانديشمندان علوم انساني) الف
برخي از نظريه پردازان و پژوهشگران مسائل انساني از بحران هويـت برخـي از                

 هاي علمي مانند جامعه شناسي، روانشناسي، انسان شناسي، علوم سياسـي و       رشته
  .روان پزشكي ياد كرده اند
 توسـط اميـل دوركـيم،       در جامعه شناسـي   ) Anomie(پس از طرح مساله آنومي    

جامعه شناسان با توجه به اين معنا در صدد بر آمدند تا ببينند آيا جامعه شناسي با                 
از دست دادن كار كرد هاي سابقش، نظم و هنجار هاي پيشين خـود را از دسـت                  
نداده است و آيا ضرورت ايجاد هنجارهايي جديد براي جامعه شناسـي احـساس              

  شود؟ نمي
 sociology(، بحث جامعه شناسي جامعـه شناسـي   1960هه از اين رو اواخر د
of  sociology (  كه تحت تأثير بحث آنومي كه دوركيم مطرح كرده بود، مـورد

 تحـت عنـوان بحـران ، فريدريـشز     ) Gouldner(توجه قرار گرفـت و گولـدنر        
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)Friedrichs (      تحـت عنـوان انقـالب علمـي )Scientific  revolution ( ،
ــون ــاد   ) Merton( مرت ــران ح ــوان بح ــا عن ــان  ) Acute crisis(ب ــا كي وتري

)TiryaKian (             تحت عنوان بحران هويت به نوعي به بررسي آنـومي در عرصـه
  ).Fukazawa,1978(جامعه شناسي پرداختند 

در بررسي كـه دربـاره      ) ,Coenen-Huther( هاوثر   –و كوئنين    )Rhyne(رينه
 به بحران هويت آن پرداخته، بيـان        هايي متفاوت   علم جامعه شناسي دارند، از منظر     

دهد  جامعه شناسي بدون ارائه تعريفي عقالني از خودش به رشد ادامه مي           :دان كرده
و در اثر فقدان همين تعريف، اين امكان براي برخي از افراد فراهم آمده است كه                
ارزشهاي مورد نظر خود را وارد علم جامعه شناسي كنند واين امـر قرائـت هـايي             

و متفاوت در جامعه شناسي و در واقـع بحـران هويـت آن را پديـد آورده                  متعدد  
  ).Rhyne,1995(است 

جامعه شناسي طي دو دهه اخير، شاهد تحوالت وسيعي بوده است، اين رشته از              «
سويي به صورت يك حرفه نهادينه شـده اسـت و متخصـصان آن رو بـه فزونـي                   

شتر در آن به شكل جدي مطرح       اند و از سوي ديگر ديد گاههاي نظري كه بي          نهاده
عاليم پيش گفته ما را بـا ايـن         . صورت كم رنگ تري مطرح هستند         بود، اكنون به  

» سازد كه آيا جامعه شناسي دچار بحـران هويـت نـشده اسـت ؟                سوال مواجه مي  
),1984  Coenen-Huther .(  

و ) Whalen( ، والـن    ) Busino,1981( ، بوسينو )kuklick,1973( كوكليك
نيز با تأكيد بر بحران هويتي كه عارض جامعه شناسي          ) Cheney,1991( چيني  

هكارهايي براي خروج از اين بحـران اقـدام             شده است به تبيين اين معنا و ارائه را        
  .كرده اند
از بحران هويـت    ) Friedland,1982( و فريدلند ) stommes,1982(  استومز

اگر چـه   «: همين رابطه مي نويسد    جامعه شناسي روستايي ياد كرده اند، استومز در       
صـورت علمـي كـاربردي ، بـه          ، جامعه شناسي روسـتايي بـه      1920زماني در دهه    
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پرداخت، با گذشت زمـان و پـذيرش         بررسي روابط اجتماعي جامعه روستايي مي     
هـاي   هاي فناوري در عرصه روستايي، جامعه شناسـي روسـتايي در دهـه              نوآوري

پــس از طــي زمــاني ديگــر، . اي مواجــه شــد  بــا بعــد تــازه1960 و اوايــل 1950
روسـتاها، پيچيـده     شناسي روستايي از سويي با گسترش و وسعت  يـافتن           جامعه

شدن ساختار و روابط آن و از سوي ديگر بـا ايجـاد ارتباطهـاي گـسترده ملـي و                    
جهاني با ساير نقاط جهان با شرايط جديد تري مواجه شدند كه از شرايط جديـد                

  .» بحران هويت جامعه شناسي روستايي ياد كردمي توان با عنوان 
) shore,1996(و شور   ) Quiros,1993( ، كوايروس ),sarana 1971(سارانا  

از مناظر متفاوت به انسان شناسي نگريسته، با تأكيد بر اينكـه انـسان شناسـي بـه                  
اي دانشگاهي در جامعه حـضور نـدارد يـا رشـته هـاي ديگـر در آن                   عنوان رشته 

 و يا برخورد رسانه هاي جمعي با آن شكلي كليشه اي يافتـه اسـت،                مداخله كرده 
  .از بحران هويت اين رشته ياد كرده اند

ريـد،  ( ، علـوم سياسـي      )1991والـن و چينـي،      ( بحران هويت مطالعات ارتباطي     
Reid,1972(اند را نيز برخي از پژوهشگران تأئيد كرده.  

ن هويت رشـته روان شناسـي،       به شكل مشابهي برخي از روان شناسان بحث بحرا        
  . مكاتب و زير مجموعه هاي آن را مطرح ساخته اند

اي كـه     با تأكيد فاصله  ) Laplante,1983(و الپالنت ) clement,1983(كلمنت
و نظريه هاي علمي اثباتي     ) مشاهده، تشخيص و تفسير   ( بين فرايند هاي شناختي     

)positive (د  كرده اندوجود دارد، از بحران هويت روان شناسي يا .  
و همكارانش با تأكيد بر آشفتگي مرزهـاي موجـود     ) Agejas,1996(ايج جاس   

بين روان تحليل گري و فلسفه، جدايي نظريات روان تحليـل گـري بـا واقعيـات                 
كلينيكي ، تفرقه آراي مكاتبي كه از روان تحليل گري منشعب شـده انـد و ماننـد                  

  ).1996(  سخن به ميان مي آورنداز بحران هويت مكتب روان تحليل گري آنها،
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به سبب فقدان تعريف واضـح و شـفاف از گـشتالت            ) Yontef,1981(  يونتف
بـه دليـل سـاده    ) Mischel,1998( درماني، مكتب گـشتالت را و والتـر ميـشل     

انديشي حاكم بر رفتار درماني، مكتب رفتار گرايي را در بن بست بحـران هويـت                
  .ترسيم كرده اند
هاي موجود در برخي از رشته هاي روان         يگري با طرح سردرگمي   روان شناسان د  

  . شناسي ،آنها را با بحران هويت مواجه ديده اند
از بحـران   ) Clinefelter,1979(و كالين فلتر    ) Holtzman,1970( هولتزمن

ــپرويل   ــشناسي تربيتـــي، سـ ــته روانـ ، فونـــگ )Spruill,1990(هويـــت رشـ
)Fong,1990(  ــشاوره و ــته م ــران رش ــه از بح ــران ) fiene,1981( فين از بح

كندكـه واقعيـات      تأكيد مـي  )Light,1978(اليت. روانشناسي محيط ياد كرده اند    
بيماري هاي رواني بيانگر آن است كه روان پزشكي در كنار دارو و دارو درمـاني                 
نيازمند توجه به مسائل روان شناختي و جامعه شناختي اسـت و بيمارسـتان هـاي                

كنار خـدمات پزشـكي بـه ارائـه خـدمات روان درمـاني و               روان پزشكي بايد در     
ــدد ــيمي    مـ ــست شـ ــاوري زيـ ــشرفتهاي فنـ ــا پيـ ــد؛ امـ ــز بپردازنـ ــاري نيـ  كـ

)Biochemicaltechnology(   ــه ــان متوج ــكان را چن ــسياري از روان پزش ، ب
وي تعـارض   . اند  خويش كرده است كه از ساير ابعاد مورد نياز كارشان غافل شده           

  ).1978(  داند  پزشكي مياخير را موجد بحران  هويت
بحران هويت نظام آموزش و برنامه ريزي درسي از ديگـر مقـوالت مـورد توجـه                 

در دو مقاله اي كـه در   )Levin,1979 & 1981(لوين . پژوهشگران بوده است
همين رابطه دارد، تأكيد مي ورزد كه از يـك برنامـه آموزشـي مطلـوب توقـع آن                   

قتـصادي ، سياسـي و اجتمـاعي بـراي توسـعه            آموزان را از ابعـاد ا      است كه دانش  
مشاركت اقتصادي، مشاركت اجتماعي و نقـش آفرينـي در عرصـه دمكراسـي بـه       
شكل مثبت و موثري تربيت كند؛ اما مالحظه ناكار آمد بودن آمـوزش و پـرورش                
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در زمينه هاي پيش گفته، دليل بارزتري بر بحران هويت نظام آموزشي موجود بـه               
  ).1981, 1979(  شمار مي رود

با طرح اين مساله كه نظـام آموزشـي موجـود،        )  ,Silberman 1971(سيلبرمن  
دانـش آمـوزان قاصـر    ) Quality  of  life(در ايجاد تحولي در كيفيت زنـدگي  

بـا تأكيـد    ) 1993( و همكارانش   ) Pierce,1993( و پيرس ) 1971( مانده است   
دانش آموزان ،از بحـران     بر هزينه هاي روزافزون آموزشي و افت شديد تحصيلي          

  .هويت نظام آموزشي ياد مي كنند
) Lyddon, 1981( با اشاره به مدارس فني، ليـدون ) Lojkin,1996(لوجكين

از , بــا تاكيــد بــر مــشكالت برنامــه ريــزي درســي) Martin,2000(و مــارتين 
  .مناظرديگري از بحران هويت نظام آموزشي و برنامه ريزي درسي ياد كرده اند

) Mak-an-Ghau,1992( و مك آن قايـل       Spaulding,1975)( نگسپاولدي
با طرح تغيير جهت گيريهاي آموزشي سنتي مدارس به غير سـنتي و تغييـر نقـش                 
معلم از منبع اطالعـاتي بـه راهنمـاي تحقيقـاتي دانـش آمـوزان و گـسترش فـن                    
آوريهاي مختلف، تخصصي تر شدن مباحث درسي و ورود بسته هـاي آموزشـي              

ريان آموزش  از بحران هويتي كه در روند تحـوالت اخيـر گريبـانگير     متنوع در ج  
  . معلمان شده است، ياد مي كنند

ــارپر  ــسكي ) Harper, 1970( ه در گزارشــهاي )Oldenski,1997(و اولدن
سخن ) تحقيقي خود از بحران هويت مدارس كاتوليكي و آموزش هاي كاتوليكي          

  .به ميان آورده اند
ـ ) vessuri,1997(وسوري هـاي كـشورهاي     ا طـرح ايـن مـسأله كـه دانـشگاه          ب

امريكايي التين به علت كمبود بودجه تحقيقاتي مجبـور شـده انـد بـه موسـسات                 
خصوصي و تجاري روي بياورند و در اين مسير بر مبناي تشخيص و هدايت آنها               

  . دست به پژوهش بزنند، از بحران هويت دانشگاههاي مزبور ياد مي كند
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وزشي دانشگاه هاي ما در ايران نيز بر گرفته و متخـذ از غـرب               از آنجا كه نظام آم    
است و شكل مدرن علوم انساني خاسـتگاه خـود را وامـدار خطّـه مغـرب زمـين                   
است، در چنين شرايطي ، مسائل و مشكالت علـوم انـساني بـه جوامـع تقليـدگر                  

 مـي  انتقال مي يابد و لذا بحران هويت اين علوم در خطّه مشرق زمين نيز ماندگار             
  .شود

، عدم توجه به    )و از جمله در ايران    ( يكي ديگر از مشكالت برنامه هاي آموزشي        
در . و ضرورت شناخت آينده از رهگـذر گذشـته اسـت          » آينه بودن زمان  « هويت

تصور آينه انگاري زمان، يكي از وجـوه مطالعـات انـساني ، شـناخت گذشـته در                  
ي به اين نكته توجه خاصي نمـي        پرتو آينده است ؛ ولي در برنامه ريزهاي آموزش        

شود؛ مثالًٌ ، امروزه غالباً آموزش فلسفه اسالمي از حيث ترتيب زماني از آينده بـه                
ابتدا نهايته الحكمه  عالمه طباطبائي يا منظومـه حكـيم سـبزواري ،              . گذشته است 

آموزش داده مي شود، آنگاه آثار مالصدرا و سپس آثار شيخ اشراق و باالًخره آثار               
كسي كه منظومه حكيم سبزواري را خوانـده باشـد،          . شود    ن سينا تعليم داده مي    اب

. مالصدرا را با قرائت خاصي مي شناسد، اما تفاوت قرائت را غالباً در نمـي يابـد                 
اگر آموزش فلسفه با سير تحول تاريخي و تطور طبيعي آن، يعنـي از گذشـته بـه                  

دن و مشاركت در تجارب فلـسفي       آينده انجام شود، فلسفه خواني تبديل به فلسفي       
ـ شود و از همين رهگـذر اثـربخش           حكيمان مي  وده، كـار آيـي آمـوزش فلـسفه         ب
  .يابد افزايش مي

امروزه دانشجويان الهيات در همه شاخه ها و گرايش هـاي آن بـا برنامـه درسـي                  
مدون بيست و هفت سال پيش، آموزش مي بيننـد و بنيـان سـست ايـن برنامـه ،                    

برنامه آموزشي الهيات درست بـر خـالف        . ان را تخريب مي كند    انرژي و عالقه آن   
طالب و دانشجويان فقه و اصول ، ابتدا اصول مظفر          . فرآيند مطالعه تاريخي است   

خوانند؛ در حاليكه اصول مظفر تقديري از اصول حكيم كمپاني از اصـوليان               را مي 
 عنوان بستر   بر اساس چنين سابقه آموزشي، محقق ذيل      . متاخر بلكه معاصر است     
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تاريخي تفسير سوره جمعه به بحث شان نزول آيات بسنده مي كند و به تطور تـاريخي                 
   ).198-199 :1383قراملكي ،( ورد آ و شناخت سلَف در پرتو خَلَف روي نمي

  بحران  علوم اجتماعي و انساني از زاويه مباني و مبادي علم مدرن ) ب
ي به عنوان يك رشـته مهـم در علـوم        طور خاص جامعه شناس     علوم اجتماعي و به   

توجـه بـه ايـن      . انساني از شرايط و وضعيت بحران خيز اين علوم بر كنار نيـست            
شـناخت و تبيـين پديـده هـا و واقعيـات            «رشته علمي كه رسـالت خـويش را در        

اجتماعي و بررسي مسير تحوالت اجتماعي و روند هاي پيموده شـده و در پـيش                
  . يابدمي داند، ضرورت تام مي» رو 

مطالعه تاريخ جامعه شناسي نشان مي دهد كه در مبارزه آگاهانه جامعه شناسي در              
 براي دفاع از حق خـود بـه عنـوان يـك رشـته               20 و اوايل قرن     19نيمه دوم قرن    

را كه خود محـصول آن بـود بـه          )Modernity(مستقل دانشگاهي ، غالباً مدرنيته    
ت؛ تا آنجـا كـه مـي تـوان اذعـان            عنوان موضوع  مطالعه و پژوهش ، برگزيده اس        

داشت افرادي كه در آثار نوشتاري خويش بـه مشخـصات و ويژگيهـاي عمـده و                 
ها پرداختند، بـيش از سـايرين در انجـام ايـن رسـالت                اساس مدرنيته و تحليل آن    

بر همين اساس جريان فرا امروزين يـا فـرا          ) Frisby,1992:60( موفق بوده اند  
كه بر نقد مدرنيته استوار اسـت و در ادبيـات   ) Post   Modernism( نوگرايي 

جامعه شناسي مطرح گرديده است، زايـش ، تبلـور و آشـكار سـازي جريانـات ،                  
سواالت و مسائل نهفته و پنهان در حيطه جامعه شناسي است كه در واقـع نتيجـه                 

  .از خويشتن خود خويش است» خود آگاهي جامعه شناسي «پرداختن به 
خوبي دريافته بوداز آنجا كـه        سم ، نقص عقالني مدرنيسم را به      با آنكه پست مدرني   

خود گرفتار تابو هاي فراواني است ،جرئت پاره كردن بند ها و حركت بـه سـوي     
فرانـوگرايي از سـويي خـود را ادامـه دهنـده            «. مبناي اصلي و منطقي را نيافته اند      

ونه انقالبي بـودن    داند و از سوي ديگر اعالم مي دارد كه داعيه هيچگ            نوگرايي مي 
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با اين حال همچنان مـي خواهـد        . را ندارد و با هيچ چيز هم بر سر مبارزه نيست            
  ).110-108: 1371جودت، ( » در راس جريان قرار گيرد و يگانه زمان تلقي شود

 هور كهايم و آدورنو از نظريه پردازان مكتب فرانكفـورت بـه نقـد عقـل گرايـي                  
آنـان در ادامـه بحثهـاي نقـد عقـل           . رن پرداختند مدرن با توجه به فلسفه عصر مد      

هاي بنيـادي و پايـه اي    يه هاي سلطه گرايي سياسي و جنگ را در نظر      مدرن، ريشه 
آدورنـو در كنكاشـهاي انتقـادي خـود در خـصوص            هوركهـايم و    . مدرنيته يافتند 

نظريه ذهن شناسنده به رابطه سلطه و علم اشاره كرده و به اثبات رسانيده اند كـه                 
يا فاعل شناسنده شكل مي گيرد كه ذهن، طبيعت را در           ) Subject( زماني سوژه   

نمايـد و يـا از طبيعـت برداشـتي شـي گونـه             تبديل مي ) Object( انديشه به شي  
نمايد و به عبارت ديگر سعي مـي         ايد و با آن رابطه اي فاصله اي بر قرار مي          نم مي

اگر چه اين رابطه براي شناخت طبيعت بر قـرار شـده            . كند كه از آن فاصله بگيرد     
كـار گرفتـه      است، در حد شناخت باقي نمي ماند و به منظور استفاده از طبيعت به             

اده از طبيعـت، بـاز در حـد         مي شود و تحقق مـي يابـد و بـه عـالوه، ايـن اسـتف                
ــه ــار ب ــي  ك ــري نم ــود       گي ــي ش ــت م ــر طبيع ــلطه ب ــه س ــر ب ــه منج ــد، بلك مان

)Wagner,1994:175-196. (  
به طور خالصه در نظريه پردازي اصـحاب مكتـب فرانكفـورت ،گـرايش انـسان                
غربي براي تسلط به طبيعت، انسان را چنان به پديده تسلط نزديك مي نمايـد كـه          

 خود اين رابطه فراتر رفته و به مشخصه اي در رابطه انسان بـا               اين امرعمالً از حد   
شود و بدين ترتيب وجود رابطه ميان مباني علـم مـدرن غـرب و                 انسان تبديل مي  

در اين ديد گاه، صورت واضح تري به خـود مـي            ) Domination(نظريه سلطه   
نسان بـر   چنانچه رابطه تسلط بر طبيعت ، مباني جديدي را در ايجاد تسلط ا            . گيرد

و ) ibid,175-194( يابـد ابـزار هـا       انسان فراهم مي نمايد و آنچـه اهميـت مـي          
روشها و موثر بودن آنهاست و نه حقيقت و نه معنويـت بـه معنـي اعـصار قـديم                    

با نقد جدي و ريـشه اي از مبنـاي مدرنيتـه    ) M. Heidegger( ها يدگر  مارتين



  ديني-مي علوم انساني بو

 

82

 و به طور خـاص بـا انتـشار          به نقد تمامي مباني عقل گرايي تمدن غرب پرداخت        
به نقد عقل گرايي مـدرن و نقـش         » عصر تصوير جهان    « مقاله معروف خود يعني   

مدرنيته در حركتي آشكار بر ضد كليت دادن به هر نوع عملي كه اساسـش را بـر                  
وي انسان مداري يا تبديل شدن انـسان بـه سـوژه           . عقل نهاده است، نائل مي آيد       

)Subject (   رن تلقـي مـي نمايـد و حاصـل چنـين امـري را در                را بنيان عصر مد
: 1375:  و نيز نيكفر     37-36: منوچهري  ( داند گرايي و نيهيليسم مي    افتادن در پوچ  

262-278 .(  
  
  نساني و لزوم نظريه پردازي بومي ا-علوم اجتماعي -
  )راهبردهايي براي طرح جديد(

ل گرايـي ايـن علـوم       انتقادات محكم و جدي از مباني علم مدرن و نقد مباني عقـ            
توسط انديشمندان ،جريانات و نحله هاي فكري مختلف، ما را به سامان بخشيدن             

تعـريض راه مطالعـات انتقـادي، نقطـه عزيمـت           . به حركتي جديد فرا مي خوانـد      
اسـت و بايـد محققـان دانـشگاهي         » بومي كردن علـوم اجتمـاعي     « مطلوبي براي   

ناظر بر نقص كاركردي وهم نقـص در        مطالعات انتقادي هم    . مسلمان تعقيب كنند  
آنـان همچنـين قادرنـد راهبردهـاي        .مبادي اوليه و شكل دهنده ايـن علـوم اسـت          

  . فراواني را جهت حل مشكل و ارائه پيشنهادها به ما ارزاني دارند
ها بـه   علوم اجتماعي، علومي انتزاعي يا خنثي نيست ، بلكه هدف آن تحليل پديده  

در اين عرصه، علم و ايدئولوژي بر يكـديگر         .  است سبب تغيير و تحوالت جامعه    
تأثير مي گذارند و تاثير مي پذيرند و لذا بسياري از پژوهشهاي علمي كه در بـاب                 
مسائل اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و روان شناختي معروف شـده انـد ، مواضـع               
 فلسفي و ايدئو لوژيك خود را در قالب همان ديدگاه هاي مـادي گرايانـه و ايـده                 
آليستي منعكس مي كننـد و در واقـع ايـن دو مكتـب ، بـه ابـزار تحليلـي علـوم                       
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اجتماعي مبدل شده اند و به هـيچ روي جـامع نگـر و جهـان شـمول محـسوب                    
  . شوند نمي

جوامع اسالمي ، اوضاع و احوال و شرايط تـاريخي ، اجتمـاعي و روانـي خـاص                  
تقل علـوم اجتمـاعي در      هويت مـس  « خود را دارند و از اين رو مي توان به مساله            

پرداخت و با نام يك معرفت علمي از مقتضيات چنـين معرفتـي در              » دنياي اسالم 
خاصه براي آن دسـته از      . عرصه مسائل روش شناختي و مسائل نظري سخن راند        

ملل اسالمي كه با الهام از مواضع اسالم و الگوهاي نظري و معرفتي آن از چنگال                
ن مواضـع و الگـو هـا، باعـث و بـاني يـك حركـت                 استعمارگران رهايي يافته، اي   

اجتماعي و خيزش بيروني گشته اند و كسب استقالل اين ملل را به ارمغان آورده               
در اين موارد، رويكرد ها و مواضع نظري به حركتها و جنبش هاي اجتمـاعي               . اند

و انقالبها منتهي شده اند و كار آيي و كار آمدي خود را در عرصه تحول آفرينـي                  
جتماعي  به منصه ظهور در معرفت شناسي اسالمي، توجه به غايت وجود انسان              ا

و هستي در همه ابعاد وجود انساني و از جملـه رفتارهـاي اجتمـاعي وي لحـاظ                  
شدني است و غايت نگري و مقصد نگري در تنظـيم حركـت از مبـدأ بـه سـوي                    

يـن قاعـده    علم جويي و حقيقت خواهي بشري نيـز از ا         . مقصد تأثير اساسي دارد   
در اين راستا ، پيوند دادن علوم اجتماعي به غايت وجود انـسان و              . مستثني نيست 

هستي، نگرش قابل قبولي است و ممكن نيست در ايـن علـوم ، تنهـا بـه مطالعـه                  
معرفت شناسانه يا بررسي چگونگي رشد علم و مفاهيم علمي بـسنده نمـود؛ لـذا                

خصوص در حوزه علوم       كه علم به   ناگزير از پرسش درباره غايت و هدفي هستيم       
دنبال آن است، بدين جهـت تـصور علـوم اجتمـاعي بـدون                اجتماعي و انساني به   

چنـين ديـدگاهي بـه تفكـر علمـي          . ممكـن نيـست   » غايت هـستي  « توجه آن به    
تر است؛ چرا كه به تمام ابعاد مادي و معنـوي انـسان توجـه مـي كنـد؛ در                      نزديك

او يا كنش بين ساختارهاي     » صرف تجربيات « يه  نتيجه نگرشي كه به انسان از زاو      
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غايـت  « اقتصادي ، فرهنگي و سياسي مي نگرد  تا زماني كه آن ساختار ها را بـه                  
  . ربط ندهد، ديدگاهي ناقص است» وجود انسان

بدين ترتيب ارتباط دادن علوم اجتماعي به غايت وجود به معناي ايجـاد مـانع در                
جتماعي و روان شناختي نيست و حتي بر عكس،         برابر تحليل علمي پديده هاي  ا      

  . گشايد چشم انداز هاي وسيعي در برابر آن مي
بحث از غايت وجود به بحث در خصوص ماهيت انسان ، ماهيت جامعه انـساني               

« ، شخصيت بشر و در نهايت به انسان شناسي ، روان شناسـي و جامعـه شناسـي                 
خاص در حـوزه    ) Concept( ،»يممفاه« مي انجامد با وام گيري از       » غايت نگر   

)  onceptual  Analysis(قادر خواهد بود بنياد هايي را براي تحليل مفهـومي  
  .رفتار انسان فراهم آورد

  
  راهبردها و راهكارها 

مبـاني   در راستاي تحقق علوم انساني بومي با عطف به ضرورت هاي ياد شـده و              
 و راهكارها در دو محور عمده       ا در اين بخش به ارائه پيشنهاداه      نظري مورد لزوم،  

بـديهي  (.سطح به ارائه طريـق پرداختـه ايـم         دو مي پردازيم و در هر محور نيز در       
است با توجه به محدوديت هاي اين مقاله توضيح كامل راهكارها فرصتي ديگري             

طلبد و ارتباط مستقيم و غير مستقيم هر يك از آنان با مبـاني نظـري بحـث                    را مي 
  ).  ي استمحتاج مقال ديگر

محور سخت افزاري و  نرم افزاري هـستند كـه در             دو محور عمده مورد بررسي،    
 جنبه هـا و   «منظور از محور سخت افزاري      . اند   بررسي شده  دو سطح صف و ستاد    

گـاه هـا،    ابنيه ، وسايل مادي، مـواد فنـي، كار         سيسات،تأ: ابعاد فيزيكي علم اعم از    
 دانـش فنـي،     «م افزاري نيـز    از محور نر   منظور  است و  »...آزمايشگاه هاي علمي و   

 توسـط عـالم و يـا        نظاير آن است كـه     فن انجام كار، نقشه ها،اطالعات و      فوت و 
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ها و مراكـز      منظور از سطح صف، دانشگاه    .» شود   گرفته مي  كار  نيروي متخصص به  
  .تحقيقات و فناوري است تحقيقاتي وسطح ستاد، وزارت علوم،

 امل پنج ركن دانـست كـه دو مـورد از آن مقدمـه و              اركان نرم افزار را مي توان ش      
اولـين ركـن ، مغـز    .نياز وسه مورد آن را مي توان ركن اصلي به حساب آورد       پيش

سوم سازمان ومديريت افزار است واين سـه در حـالي            افزار و دوم اطالع افزار و     
است كه زير ساختارها وفرهنگ توسعه فناوري را مي تـوان پيـشنياز مـوارد بـاال                 

دست اندركاران توليـد    .منظور از مغز افزار، نيروي انساني متخصص است       .نستدا
استادان،محققين،انديشمندان ومهندسان  .علم و فناوري در اين دسته قرار مي گيرند        

منظور از اطالع افزار،دانش فني،آگـاهي هـا و دانـشي           .گيرند  در اين دسته قرار مي    
نظـور از سـازمان ومـديريت       م. است كه براي توليـد علـم وفنـاوري الزم اسـت             

افزاري،مديريت ونحوه برنامه ريزي،سازماندهي،هماهنگي و بـه كـارگيري واجـرا           
كارگيري عوامل توليد علـم ،سـرمايه         ونظارت بر حسن اجراي امور است كه با به        

 .فرهنگي وتاسيسات ودانش فني به فراورده هاي علمي دست پيـدا كنـيم             انساني،
افزار نيز شبكه هـاي اطـالع رساني،سياسـت هـا و            منظور از زيرساخت هاي نرم      

استراتژي هاي پشتيباني از فعاليت هاي علمي، فني و نوآوري در جامعه وقـوانين              
 منظور از فرهنـگ توسـعه فنـاوري نيـز،روح تتبـع، خالقيـت و              .و مقررات هستند  

فعاليت هاي فرهنگي وجريانات حمايت معنـوي از تحقيـق ،نـوآوري و              نوآوري،
  . تحقيق وتوسعه استهاي فعاليت

وسـطح  ) سخت افزاري ونرم افزاري   (جدول شماره يك به دسته بندي نوع مسائل       
  .پردازد مي) صف وستاد(مسائل
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،لزوم هاهمانطور كه از جدول شماره يك بر مي آيـد، يكـي از مهمتـرين پيـشنهاد                
 .طراحي رشته هاي ميان رشته اي براي مجموعه علوم انـساني و اجتمـاعي اسـت               

 نحوه تحقيق و پـژوهش مـسائل انـسان از حيـث تجزيـه بـه                 بررسي و پرسش از   
مسائل متعدد ، مستلزم بهره گيري از روش هاي متنـوع اسـت؛ امـا در هريـك از                   
مسائل واحد آن نيـز بـه علـت خاصـيت چنـد خاسـتگاهي بـودن آنهـا، رد پـاي                      

وجـه بـه    حال اگر از رشته هاي بشري بدون ت       . هاي گوناگون ديده مي شود        دانش
وجه تعاملي آنها با يكديگر بهره برداري شود، ما شاهد مطالعـات چنـد رشـته اي                 

)Multiple disciplinary (   مي باشيم كه تنها نوعي گـرد آوري آراي متفـاوت
است؛ ولي اگر از دانش ها و علوم مختلف به طور روشمند و منظم و با توجه بـه               

  .مطالعه ميان رشته اي خواهيم بودوجه تعاملي بين علوم استفاده نماييم شاهد 
) Exclusionismethodology( در مــسائل انــساني بايــد از انحــصار روش شــناختي

پرهيز نمود؛ چرا كه گزينش ضلع خاصـي از پديـدار، مـستلزم غفلـت از اضـالع                  
مسأله انساني را بايد با تمام اضالع آن ديـد و آن را از جميـع منـاظر                  . ديگر است 

ظر گرفتن مركب بودن اين مسأله نبايد آن را به هيچيك از            نگريست و ضمن در ن    
. شـد ) (Reductionismجنبه هاي جزيي آن فرو كاست و دچارتقليـل گرايـي            

ارجاع يك پديدار به امري فروتر از آن و اخـذ وجهـي از              «منظور از تقليل گرايي     
منطـق دانـان مـسلمان ، ايـن خطـا را در             . »شي ء به جاي كنه و حقيقت آن است        

  .كل ساده آن به عنوان مغالطه كنه و وجه، صورت بندي كرده اندش
تنهايي در معرض آفت مغالطه ذات و صـفت           هريك از اين پژوهش و مطالعات به      

و به تعبيري شكل و محتوا است و مجموع آنهـا نيـز بـدون وجـود يـك ارتبـاط                     
يافت هاي گوناگون و ره    اخذ روش . تعاملي ، غير اثر بخش و مغالطه جويانه است        

علوم  مختلف در تحليل يك مسأله مي تواند بـر الگـويي اسـتوار باشـد كـه اثـر                     
مطالعه ميان رشـته اي الگـويي بـراي         . بخشي بيشتري نسبت به الگوي سابق دارد      

دستيابي به معرفت است كه در عين تأكيـد بـر حـضور فعـال محقـق در فرآينـد                    
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ي مي كند جهان شـمولي  تحقيق، هم در مقام گردآوري و هم در مقام داوري،  سع   
در (نيازي به دعـوت افـراد بـه كنـار نهـادن خـويش               . و يقين آوري را تأمين كند     

نيست؛ زيرا كه چنين دعوتي ، فرمان لغو اسـت          ) مقياس فردي، جمعي وتاريخي     
بلكه با دعوت به كنار نهادن حصر گرايي روش شـناختي ،دسـت يـابي بـه يقـين                   

  .  جهان شمول را نويد مي دهيم
ساس مفاد مندرج در جدول شماره يك، الزم است كه تغييراتـي بـراي ايجـاد                بر ا 

چرخه جديد توليد علم بومي بر مبناي نياز اجتمـاعي وفرهنگـي جامعـه اسـالمي                
اين تغييرات بر پايه نظريه سازي وتئـوري پـردازي بـومي ودينـي در               . ايجاد نمود 

 ومحققـان در    اسـتادان در اين مركز كـه      .بنيادي است مركزي با نام مركز تحقيقات      
قالب هاي مختلف علمي در آن به كار وفعاليت مـشغول مـي شـوند، بـه وظيفـه                   
اصلي خود يعني مفهوم سازي هاي الزم ونظريه پردازي هـاي مبتنـي بـر مفـاهيم                 

 درسـي دوره    نتايج تحقيقات وبررسي ها مي تواند به عنوان مفاد         .پايه مي پردازند  
انديـشكده هـاي علـوم بنيـادي بـر همـين             .ددتعريف گر ها    كارشناسي دردانشگاه 

زمينه الزم را براي ايجاد انديشكده هاي علوم كـاربردي   شوند و  اساس تشكيل مي  
اي علوم كاربردي   انديشكده ه . آورند باالتر فراهم مي   در مقطع كارشناسي ارشد و    

بنـا مـي     ...)مسائل اجتماعي ، فرهنگـي، اقتـصادي، سياسـي و          (بر پايه حل مسأله   
ثغـور تعريـف شـده        و در قالب كار گاه هاي مختلـف علمـي بـا حـدود و               شوند

 بـه انـساني و     ،دانشجويان را مورد پذيرش قرار داده و بـه بررسـي مـسائل مبـتال              
ماحصل نهايي اين كارگاه ها ،تبيين مسائل مـورد          خروجي و .اجتماعي مي پردازند  

 كتاب،پايـان نامـه،     ارائه راهكارها به شكل توليدات علمي ودر قالب        نياز جامعه و  
. نمودار شماره يك ،اين فرايند را به شكل كلـي نـشان مـي دهـد                .است...رساله و 

وضـع  (بديهي است كه نحوه انتقال وضـع موجـود بـه چرخـه پـيش بينـي شـده                  
فراينـد گـذار از     . به مرور زمان امكان پـذير اسـت        در طي چند مرحله و    ) مطلوب

مه ريـزي وسياسـتگذاري در هـر دو         مرحله موجود به مرحله مطلوب نيازمند برنا      
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سطح صف وسـتاد اسـت كـه مجـال          در دو    افزاري و  نرم   محور سخت افزاري و   
  .طلبد ديگري مي
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  نتيجه
تــدوين سياســت هــاي توليــد علــم نظــام اســالمي در موضــوع علــوم انــساني،از 

در اين راستا الزم اسـت بـه منظـور همـاهنگي           .هاي غير قابل انكار است     ضرورت
گاه هـاي ذيـربط، ازجملـه وزارت علـوم،وزارت بهداشت،دانـشگاه آزاد             كليه دست 

ي روشـن  بخش سياسـتگذار نظـام بـه تـدوين اهـداف وسياسـت هـا       ...اسالمي و 
 ضرورت دارد نهادهـاي طـرح وبرنامه،سياسـت هـا           چنين  هم.وهماهنگ اقدام كند  

وبرنامه هاي كالن را به طرح هاي جزئي وموردي تبديل ودسـتگاه هـاي نظـارتي          
كل علمي وكارشناسانه اعمـال نماينـد تـا         ن نظارتي خود را به ش     ، شأ  اين راستا  در

محصول فعاليت دانشگاه ها، تقويـت تمـايالت عمـومي بـه سـمت توليـد علـم،                  
خالقيت ، افزايش آگاهي ها نسبت به كارآيي علوم پايه وعلـوم بنيـادي و ايجـاد                  

 نخبگــان و نــشاط در جامعــه علمــي بــه منظــور افــزايش كارآمــدي متناســب بــا
  .                                                                                          فرهيختگان علمي وفرهنگي باشد

  



 ...سازي   اجتماعي از بحران تا بومي–                                           علوم انساني 

 

91

  منابع
تو معماري را ترسيم مي كني ولي من آن را مـي            .جودت،محمد رضا وهمكاران   -

  .1371نشر سمر،.سازم
  .1381شيرازه :تهران.ورج يار احمديت. هويت اجتماعي. ريچارد. جنكينز -
 ، مشهد،دانـشگاه علـوم      »روش شناسـي مطالعـات دينـي      « :فرامرز قراملكي،احد  -

  .1385اسالمي رضوي،
 -اطالعات سياسي.قدرت،مدرنيسم وپست مدرنيسم.منوچهري،عباس
    122-121اقتصادي،شماره 

 
REFERENCES: 

 

Agejas, E. & Bernadri, R.& Greenm S & Masverant. E.P.D.L.D 

(1996). La crise de la "psychanalyse. "dialogue.  

Busino, G. (1981). Theory and fact; la le fait. Cahiers – 

internationaux-de sociolce 28.71.309. 

Clemen R.& Laplante, L.S. (1983). Study of communication as the 

fundamental paradigm of social psychology; letude de la 

communication en tanr que paradigme fundamental de la psychologie 

social. Canadian – psychology / psychologie canadienne.42.2.75-80 

Clinefelter, D.L (1979). Educational psycholigy's identity crisis. 

Journal  of teacher education. 30.4.22-25 

Coenen,H.J.(1984). Idenity crisis or maturation of sociology ? crise 

didentite ou maturation de la sociologie? Revue-de-l'insitut-de-

socioligie (Solvay). 3-4.703-706 



  ديني-مي علوم انساني بو

 

92

Fiene, R(1981). Community psychology's search for a vianle 

paradigm : establishing an ecologically valid intervention research 

base. Paper presented at the annual convention of the pennsylbania 

psychogical association, Lancaster,PA,June,17-21,1981. 

Friedland, W.H. (1982). The end of rural society and the future of the 

rural sociology. Rural – sociology.589-608 

Fukazawa,K.(1978). An introductory consideration of sociology as an 

instiution – anomie and sociologists; transliterated title not available. 

Soshioroji, 23(73)57-74 

Harper, M.A. (1970) .Identity crisis in Chatolic education. Paper 

presented at symposium on "psycho technology and its impact on 

society. 1970.,1980", American psychological association , Miami 

beach, Florida, September 1970. 

Kuklick, H. (1973). A"scientific revolution": sociological theory in the 

United states 1930-1945. Socioligical – inquiry . 43.1.3-22 

Levin, H.M. (1979). The identity crisis of educational planning. Parer 

preared for a conference on "facing change in Latin in latin America, 

"of CINTERPL AN (Caracas, Venezuela, September 23-28,1979). 

Levin, H.M (1981). The identity crisis of educational planning. 

Harvard – educational-review.51.1.85-93. 

 Levin, H.M (1981). The future of Amecican psychiatry. International 

sociological association. (LSA). 



 ...سازي   اجتماعي از بحران تا بومي–                                           علوم انساني 

 

93

Lojkine, J.(1996), Upper-Level technicians and technical engineers. 

Another youth? Technicians superieurs et ingenieurs: une autre 

jeunesse? Socioligie – et- societes. 28.1.107-117. 

Lyddon, D. (1981). Isocarp conference on planning education: a 

report. Third – world – planning-review. 3.1.94-97. 

Mac-an-ghaill,M.(1992) . Teachers' work: curriculum restructuring, 

culture, power and comprehensive schooling. British-journal-of –

sociology-of- eduvation.13.2.177-199. 

Martin, G.E.ED.(2000) . Technology education for the 21 "century: a 

collection of essays. 94 th yearbook,2000. Glencoe / Mc Graw-hill. 

Mischel, w/(1987) . Behavior therapy's identity crisis. Counseling 

psychologist. 7.3.3-32. 

Olenski, T.(1997). Liberation theology and critical pedagogy in 

today's catholic schools. Social justice in action. Garland reference 

library of social science. 1106.11.249. 

Pierce, w. l. and others. (1993). Professionalization  of adult basic 

education. Internet. 

 Quiros, E. G/ (1993). Anthropology, a discipline in an improoer field. 

Perspectives from economic anthropologia, una disciplian en campo 

impropio. Perspectives desde la antropologia economica . Alteridades. 

3.6.27-37. 

Reid, H (1972). Contemporary American political science in the crisis 

of industrial society . Midwest – journal – of political – science. 

16.3.339-366 



  ديني-مي علوم انساني بو

 

94

Rhyne, E.H(1995) . The idenity crisis of contemporary sociology . 

sociological-spectrum. 15.1.39-54. 

Sarana, G(1971) . A note the urgent need of Indian anthropology. 

Eastern- anthropologist. 

Shore, c. (1996). Anthropology's identity crisis : the politics of public 

image. Anthropology – today.12.2.2-5. 

Silberman, C.E. (1971) . The remaking of American education. 

address presented at at the 26  th national comference on higher 

education . Chicago , illinois, march,16,1971. 

Spaulding, s. (1975). Are teachers facing a crisis of identiy ? 

prospects. 5.2.209-219. 

Spruill, D.A & Fong, M.L.(1990) Defining the domain of mental 

gealth counseling from identity confusion to consensus. Journal of 

mental health counseling, 12.1.12-23 

Stommes, E.(1982) . "Rural is …" Some observations from a state 

agricultyre department. Rural sociological socity (RSS) 

Vessuri, H.M.C. (1997) . Research and development in the Latin 

American university, investigacion y desarrollo en la unicersidad 

latinamericana. Revisra-Mexicana-de-sociologia. 

Wagner,peter.A Sociolog of  Modernity,routledge,1994. 

Whalen, s.& cheney, G (1991) . contemporary social theory and its 

implications for rhetorical and coounication theory. Quarterly – 

journal – of – speech. 77.4.469-479. 



 ...سازي   اجتماعي از بحران تا بومي–                                           علوم انساني 

 

95

Yontef, G.M (1981) . Mediocrity or excellence: an idenity crisis in 

gestalt therapy training . paper presented at the annual convention of 

the American psychological association (89 th. Los Angeles, CA, 

August, 24-26,1981) 

 

 

 

 

 

 

  



  
  
  
  
  
  

  تعامالت دو سويه اسالمي كردن دانشگاه ها 
  و تقويت علوم انساني

  
  1دكتر بهرام اخوان كاظمي

  
  چكيده

مباني پيشرفت و ارتقاء هر كشوري در نظام آموزش عـالي آن نهفتـه اسـت و بـه                   
 لـذا   ه اين نظام، داراي نقش محـوري اسـت،        اعتقاد بسياري، علوم انساني در شاكل     

 كه تقويت اين علوم و ارتقابخشي به جايگاه آن، نقش بسيار            همگان بر اين باورند   
از . اساسي در رشد و نمو و تعالي نظام آموزشـي ايـران اسـالمي خواهـد داشـت                 

هـا و     رسد كه ميان موضوع با اهميت اسالمي كردن دانشگاه          طرف ديگر به نظر مي    
 كـه تـاريخ     ،همچنان برقرار باشد  اي دوسويه، و مستقيم     رابطه،تقويت علوم انساني    

 در قرون اوليـه طاليـي        گواهي مي دهد كه بسياري از دانشمندان مسلمان        خوبي  به
عالمان علوم انـساني      همزمان  و خواجه نصير،    ابن سينا  صدر اسالم همانند فارابي،   

 در اساس متأله بوده اند و منظر اصـلي تفكـر         علوم تجربي بوده و مهمتر از آن ،        و
محل زايش علوم انساني؛     از سويي خاستگاه و   .است  و تأمل علمي آنها ديني بوده       

علوم انـساني بـا ديـن و          لذا ؛به معناي عام نهفته است    » فرهنگ«و» اديان الهي « در
                                                 

 استاديار علوم سياسي دانشگاه شيراز. 1
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 دين فقط يك عامل از      ،فرهنگ پيوندي تام دارد و به همين دليل در تفكر اسالمي          
 كـل فرهنـگ را      ، بلكه واقعيـت ديـن داري،       دهنده فرهنگ نيست     لعوامل تشكي 

  .تشكيل مي دهد و هر چيزي از وحي الهي نشأت مي گيرد
 بنـاي   آنگـاه زيـر  يي فرهنگ را بر تمدن مقدم شمرده،نويسنده با ذكر استدال ل ها     

 سپس علوم انساني را از مقوله       كند،  فرهنگ را در جامعه اسالمي ، ديني قلمداد مي        
 مـي آورد و   فرهنگي و كيفي و علوم تجربي را از مقوله تمدني و كمي بـه شـمار                 

 مبنا بودن ديـن   آنگاه با توجه به   تقدم علوم انساني تأكيد مي ورزد،      بدين وسيله بر  
 بر تعامل علوم انساني و موضوع ديانت پاي مي فـشارد و بـر               در فرهنگ اسالمي،  

ي دو  همين اساس ميان اسالمي كردن دانشگاه ها و تقويـت علـوم انـساني تعـامل               
  .مي داندضروري سويه را ترسيم كرده،آن را 

هـاي مختلـف از       در همين راستا نويسنده تالش نموده تا با تبيـين برخـي قرائـت             
اي موانـع ايـن راه نيـز           بـه پـاره    ها  گاهموضوع اسالمي شدن و اسالمي كردن دانش      

كه يكـي از اساسـي       اشاره كند و سپس راهكارهاي رفع اين موانع را توضيح دهد          
لف با تشريح اهميت و     مو. انساني است ارتقاء بخشي به علوم      ترين آنها تقويت و   

تـا  امان آن در كـشورمان اشـاره نموده،       به  وضعيت نابس   جايگاه عالي علوم انساني     
 تقويت اين علـوم در راسـتاي موضـوع اسـالمي     هاي كار دور به توضيح راه  حد مق 

 تاكيـد   ،بر تعامالت دو سـويه ايـن دو موضـوع          كردن دانشگاه ها پرداخته است و     
  .ورزيده است 

  
 علوم انـساني، جنـبش       اسالمي، امام خميني، حوزه، دين،     دانشگاه: واژگان كليدي 

  پردازي توليد علم، نظريه
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  مقدمه 
هـاي حكـومتي پيـشين ،      متأسفانه تا قبل از پيروزي انقـالب اسـالمي و در نظـام      

بيـشتر در راسـتاي     ) ويژه نهاد آموزش عـالي    ب و(گيري نظام آموزشي كشور       شكل
جديد در اين سرزمين و با هدف ايجاد وابستگي فكري و فرهنگي             استعمار   اجراء

 لذا بـا وجـود      ه است؛  بود )بخصوص در ميان نخبگان و فرهيختگان       ( به بيگانگان 
هـا، حركتـي مـستمر و پايـا در جهـت              گذشت ساليان متمـادي از عمـر دانـشگاه        

خودكفايي صورت نگرفـت و كـشور روز بـه روز بـه بيگانگـان و اسـتعمارگران                  
تر شده بود و از رشد نيروهاي سالم، كارآمد و كادر علمي مستقل               بسته و وابسته  وا

آمـد و در عـين حـال، نيروهـاي            ها نيز ممانعت به عمل مي       و خودكفا در دانشگاه   
  ي مناسـب بـراي ارائـه      متعهد و توانمند تربيت شده در اين ميان نيز، كمتـر مجـال            

بديهي است با توجه     .فتنديا  تخصص خويش در جهت خدمت به منافع كشور مي        
 بـيش از سـاير علـوم ، در          فكري و ارزشي و فرهنگي هر كشوري      به اينكه مبادي    

 دستخوش آفـات بيـشتري بـوده        هفته است، اين علوم در كشورمان،     علوم انساني ن  
  .است

ها از بعد از انقالب اسالمي، در حقيقت با هـدف       اسالمي كردن دانشگاه    طرح ايده 
ي بهينه از توان اين معهدهاي علمي براي تحقق           مراكز و استفاده  زدايي از اين      آفت

آفت هاي اصلي نظـام      يكي از . اهداف بلند انساني و اسالمي صورت گرفته است       
نوشـتار  . رشته هاي علوم انساني است     نابساماني در  آموزش عالي كشور ضعف و    
ي كـردن   هاي مختلـف از موضـوع اسـالم         اي قرائت   حاضر سعي دارد با تبيين پاره     

و  هـا بپـردازد      راهكارهاي رفع آن    اي موانع در اين زمينه و ارائه        ها، به پاره    دانشگاه
قويـت علـوم    ت«و  » اسالمي كردن  دانشگاه ها    « ردر اين ميان ، هم پيوندي دو متغي       

 ايـن  نوشـتار را بـه    سـوال بنابر اين مـي تـوان   . را مورد تا كيد قرار دهد     » انساني
  :صورت زير مطرح كرد
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نابساماني است ؟در صورت مثبت بودن پاسخ        يا علوم انساني در كشور ما دچار      آ«
  »ايي وجود دارد ؟  رابطه،؛آيا ميان اسالمي شدن دانشگاه و رفع اين شبه بحران

  : مولف به شرح زير است  مفروض
ان شـش گانـه و اصـلي        كه در كشور ما، علـوم انـساني در اركـ           به نظر مي رسد   «

 و  موزشي ،امكانـات علمـي ، متـون علمـي         ، دانشجو ، نظام آ     استاد   دانشگاه يعني 
 علوم انساني و    رفع معضالت از سويي ميان    . فضاي دانشگاه دچار نابساماني است    

 يعنـي   ؛ارتقاء اين علوم با اسالمي كردن رابطه دو سويه و متعـاملي برقـرار اسـت               
اهد بود و از    اركان شش گانه مايه ارتقاء علوم انساني خو        اسالمي كردن دانشگاه و   

  »اسي اسالمي كردن دانشگاه ها است اسهاي كار ارتقاء علوم انساني از راهطرفي 
     

  نگاهي به وضعيت نابسامان علوم انساني: بهره اول
اسالمي، دانشگاهي و حوزوي، امروزه به رغم گذشت بـيش از يـك ربـع                 جامعه

لم و حـل مـشكالت       توليد ع   سالمي از وضعيت مطلوبي در زمينه     قرن از انقالب ا   
جامعه در پرتو آن برخوردار نيست و بويژه در علوم انساني؛ كشور در مقابل سيل               

در راسـتاي   . ها قرار دارد     زمينه  اي غرب در كليه     اي و نظريه    سانهترجمه و هجوم ر   
 كميت و كيفيت    تنها راه پيش پاي ما، ارتقاء     «مي،  پردازي اسال   نظام سازي و جامعه   

بر ترجمـه و    » توليد«وقتي كه   م در حوزه و دانشگاه است و تا         در توليد فكر و عل    
بر تقليد فزوني نيابد، سير جوامع اسالمي همچنان قهقهرايـي          » اجتهاد« و نيز    تكرار

   فـداكاريها در صـحنه      رغـم همـه      اسـالم و ملـت ايـران علـي         خواهد ماند و امت   
   1».تمدن،جايگاهي نامناسب خواهد داشت

 علوم انساني،    المللي در زمينه    يد تحقيقات بين   كاهش شد  متأسفانه در حال حاضر،   
هـاي     و مجلـه   اي پژوهـشي  رشد شديد دانشجويان، مقاطع تحصيلي، قلت واحده      

                                                 
ي  علميه بـه رهبـر انقـالب اسـالمي،              جمعي از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه         بخشي از نامه   .1

  .10، ص 1382، بهار 17دانشگاه اسالمي، شماره 
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 علـوم    هايي است كه حكايـت از بحـران در زمينـه            يدهپژوهشي در سطح ملي، پد    
   1.انساني دارد

 ،)68دا تـا سـال      از ابتـ  (دهـد كـه در دوران انقـالب           المللي نشان مي    آمارهاي بين 
بعـد از اتمـام    .  نزول مواجه بوده اسـت     شدت با   كشورمان در عرصه هاي علمي به     

آمار مزبور نشان   . در سال شروع گرديد   % 20جنگ، رشد علمي  با سرعت تقريبي        
 خـوبي داشـته ايـم و ميـانگين          ي علوم پايه، رشـد بـسيار        ، در زمينه  دهد كه ما    مي
 معـاون    المللي بـوده اسـت بـه گفتـه          يانگين بين الي م ساله اين رشد، در واقع با       ده

  :پيشين پژوهشي وزارت علوم
در . تر هستيم، ولي در مهندسـي رشـد نـسبتاً خـوبي داشـتيم                در پزشكي عقب   ما«

بـه لحـاظ درصـد، در       . المللي رشـد كـرديم      كشاورزي هم نسبتاً برابر ميانگين بين     
المللي عقـب هـستيم و        بينما در علوم ديني، از علوم       ...علوم انساني عقب هستيم     

  3»كند   ميالدي، واقعاً از تعداد انگشتان دست تجاوز نمي2001آثار ما تا سال 
ته واقعـاً   در علوم انساني سهم ايران در توليد جهاني علـم در بيـست سـال گذشـ                

بر اساس داده پايه شاخص      «1981-2001هاي مابين      سال  اندك بوده است و دوره    
 185ايرانيـان  ، 2001 تـا  1981از سـال  ) National science indicator(ملي علم 

 بـه چـاپ     ISI4هاي علوم انساني، هنر و علوم اجتماعي در مجالت            مقاله در رشته  
)  مقالـه  55(شناسـي     از اين تعداد، بيشترين مقاله مربوط به رشـته روان         . اند  رسانده

مذهب و الهيـات    شناسي،    هاي باستان   ها مربوط به رشته     بوده است و كمترين مقاله    
هـاي هنرهـاي نمايـشي،        در رشـته  . بوده اسـت  )  مقاله 2هر كدام   (و كار اجتماعي    

كـل  . اند  اي منتشر نكرده    حقوق، ارتباطات و مطالعات كالسيك؛ ايرانيان هيچ مقاله       
هـاي    عدد بوده است و از اين ميان مقالـه 8253ها  هاي ايران در طي اين سال     مقاله

                                                 
, 16 ،شـماره    خبرنامـه تحقيقـات و فنـاوري      ،  )بيانيـه لتيـان   ( انديشگان علوم انساني      بخشي از بيانيه  . 2

  .7 ،ص1382تابستان 
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 انـد؛   ايران در خارج را تشكيل داده     رصد انتشارات علمي     د 24/2علوم انساني تنها    
  . درصد بوده است27/18 اين ميزان 1980 تا 1975در حالي كه در سال 

 اســتناد را بــه خــود 87انــد   توانــسته2001 تــا 1981   ايرانــي در دوره  مقالــه185
شناسي، مذهب، الهيات و كار       هاي باستان    از سوي ديگر در رشته     ،اختصاص دهند 

 سـاله اسـتنادي صـورت       21هاي محدود ايرانيـان در ايـن دوره           جتماعي به مقاله  ا
هـا     ايران از نظر تعـداد مقالـه       1980 تا   1975هاي     حال آنكه در سال    نگرفته است؛ 

نسبت به كشورهاي عربستان سعودي، كره جنوبي، چين، تركيه، مصر و تايوان در             
ز ايـران  خير تمام ايـن كـشورها ا  هاي ا رتبه باالتري قرار داشته است، ولي در سال    

در  5.نمايـد    اين كشورها و ايران به نظر دست نيافتني مي          اند و فاصله    سبقت گرفته 
آن اين است كـه بـا يـك نگـاه      اينجا ذكر يك واقعيت تلخ هم مفيد خواهد بود و  

واقع بينانه يكي از دالئـل بحرانـي بـودن وضـعيت علـوم انـساني در كـشورمان،                   
با ميزان چاپ مقاالت اين علوم در مجالت فهرست شده در       سنجش اين وضعيت    

 فاقـد  ت اتكاء صرف بـه ايـن شـاخص،   در حقيق است و ISI  موسسه آمريكايي 
  .كفايت الزم مي باشد 

آمارهـا  وزون رشته هاي علمي در كشور اسـت؛          رشد نام  از جمله معضالت ديگر،   
ران در دو تك رشته     المللي اي   همه حاكي از آن است كه عمده تحقيقات علمي بين         

 مراكز   قيه جز چند دانشگاه اصلي، ب     اي كه هم اكنون     يك است،به گونه  شيمي و فيز  
انـد كـه       شيمي متمركـز كـرده     هاي خود را عمدتاً در رشته       ژوهشآموزش عالي، پ  

دهد؛ در نتيجـه       درصد توليدات علمي ساالنه كشور را تشكيل مي        35تقريباً حدود   
 بدين ترتيب   1.ت الزم و در خور نام دانشگاه را ندارند        بسياري از اين مراكز جامعي    

هـاي مختلـف      در پرداختن به رشته   اهد عدم تعادل    علوم غيرانساني نيز ش    در حوزه 
  .هستيم

                                                 
ي   شاپور اعتماد، معاون پژوهشي مركـز تحقيقـات سياسـت علمـي كـشور دربـاره        گزارش دكتر .  رك .1

  .11، ص 1382، تابستان 16، شماره خبرنامه تحقيقات و فناوريوضعيت علمي كشور، 
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  هم پيوندي تام علوم انساني با دين و فرهنگ: بهره دوم
، همان فرهنگ و    م به همراه مواهب ديگر براي بشر آورد        كه اسال  ي جاودانه ارمغان
  كه همـواره جهـان انـسانيت از        پروري است    االطراف و دانش    ن انساني جامع  تمد
  .مند است  آن بهرهثمرة

شور و شوقي كه دانشمندان اسالمي در راه كسب و اعتالي كامل دانـش بـشري،                
سـرعت آنـان      اند، به   يم و تأكيدات قرآني و آييني خويش به خرج داده         در پرتو تعال  

كـرد، متوجـه     تفكر و عقـل و تـدبر را ايجـاب مـي         ل ديگري كه  را با امور و مسائ    
ز حـدود   ها با استقالل نظر و خودباوري، ا        ساخت و مجال آن را پديد آورد كه آن        

دان تمـدن اسـالمي، عناصـر       دانـشمن .  فراتـر نهنـد    متعارف دانش وقت بشري، پـا     
 جـذب و ذخيـره كردنـد و بـا           گزيني،  هنگي دنياي موجود را پس از به       فر  پراكنده
.  يك نظام فكري و فرهنگي پويا و زاينـده را بـه وجـود آوردنـد                ها،  هي آن دسامان

تـري بـه صـورت     آنان معلومات جديد را بارها باز توليد كرده و به صورت كامـل      
بـدين ترتيـب    . هـا تحويـل دادنـد       هـا و فرهنـگ      معارف بـشري بـه سـاير تمـدن        

و شـكل   هاي مختلـف را در صـورت          انديشمندان اسالمي، علوم موجود در تمدن     
ي تـازه و  هـا، جـوهر   خاص خود به ميراث بردند و ضـمن نقـادي و بازتوليـد آن           

  . پديد آوردند سابقه بي
 اسالمي به صورت مركز و دانشگاهي بـزرگ درآمـد            لذا تمدن و فرهنگ و جامعه     

هاي مختلف و متخالف فكري، در صورتي تازه و آزادانه به حيات              كه در آن سنت   
شناسان بعضاً معتقدند كه اسالم فقط حكم رابطي          ن و شرق  اروپاييا. خود ادامه داد  

 در   آراء و علوم اروپاي قرون وسطا داشته اسـت؛         هاي باستاني يونان و     بين انديشه 
 فرهنگ اسالمي ظهـور     هاي خاص در    هايي با ويژگي    حالي كه چنين نبود و دانش     

  .سابقه و منحصر به فرد بود  بيكلي كرد كه به
 انكاري ندارد و همـه بـدان معترفنـد        گونه ترديد و      اي هيچ از سويي حقيقتي كه ج    

اين است كه ايرانيان و دانشمندان ايراني بيش از هر ملت ديگري به نشر اسـالمي                
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اند و در     و پيشرفت فرهنگ و تمدن اسالمي و ارتقاء علوم در بستر آن كمك كرده             
مدن و فرهنگ   هاي ت   ترين خميرمايه   واقع روح و عقل و خرد ايراني يكي از اصلي         

حداقل در قرون اول ظهـور   (هاي چشمگير آن اسالمي و از عناصر اصلي پيشرفت 
پروري آن، در قلب و جـان    دانش بوده و بذر اين فرهنگ و روحيه  ) و رواج اسالم  

توان انتظـار داشـت كـه بـار       هم ميهتر شكوفا گرديده است و بدين علت     ايراني ب 
لـم  تكيه بر ع  . ه دست ايرانيان محقق شود    ديگر، اعتالي تمدن و فرهنگ اسالمي ب      

 الهي و ديني، از تواناترين ابزارهـاي نيـل بـه ايـن               اندوزي آن هم با صبغه      و دانش 
هاي علميه، دو ستون مستحكمي       آرمان واال است و دانشگاه اسالمي در كنار حوزه        

اي رفيع حيـات    بايد با تحصيل و به خدمت گرفتن علوم مختلف، بن           هستند كه مي  
  1.پردازي و سپس محقق نمايند اسالمي را نظريه هطيب

 و خاستگاه ساير علوم      بدون هيچ ترديدي مي توان علوم انساني را به عنوان مادر          
 ،  چه بسيار از متفكرين بزرگ عالم  اعـم از پيـشينيان و پـسينيان                و محسوب نمود 

 در  سـاً اده انـدو اسا   ادامـه د   وكـرده   علوم انساني شـروع      انديشه ورزي خود را با    
در  (يا ميان علم و ديـن      گذشته خندق موجود ميان علوم انساني و علوم تجربي و         

 گواهي مي دهد كه بـسياري از        خوبي  تاريخ به . ، وجود نداشته است     )دنياي غرب 
  ابـن سـينا    اليي صدر اسالم، هماننـد فـارابي،      دانشمندان مسلمان در قرون اوليه ط     

  علوم تجربي بـوده و مهمتـر از آن         ني و  همزمان عالمان علوم انسا    وخواجه نصير، 
 .در اساس متأله بوده اند و منظر اصلي تفكر و تأمل علمي آنها ديني بـوده اسـت                   

بـه  » فرهنـگ «و» اديـان الهـي   «  در  محل زايش علـوم انـساني      از سويي خاستگاه و   
  .معناي عام نهفته است

                                                 
ك بـه؛ بهـرام   .براي اطالع بيشتر از نقش ويژه و اساسي دانشگاه در اعتالي تمدن و فرهنگ اسالمي ر   . 1

، »راهبردهاي شكوفايي و اعتالي تمدن و فرهنگ در جمهوري اسالمي ايـران           ها و     زمينه«اخوان كاظمي،   
وزارت فرهنگ و آمـوزش عـالي،       : ، تهران مجموعه مقاالت سمينار دانشگاه، جامعه و فرهنگ اسالمي       

 .12-38، صص 1378آذر 
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ضـافه كـرد كـه       علوم انساني نسبت به علوم تجربي بايـد ا           در تأييد جايگاه عالي   
و » تمــدني  « و خاســتگاه علــوم تجربــي» فرهنگــي «  خاســتگاه علــوم انــساني

اين در حالي است كه با توضيحاتي كه داده خواهد شد برتري            .تكنولوژيكي است   
  .منزلت فرهنگ بر تمدن مشخص خواهد شد

 انديشمندان غربي سـخن بـسيار       ،»تمدن« و» فرهنگ« تشابه و تمايز     باره وجوه  در
 به تفارق و تعامل تمـدن و فرهنـگ          فيلسوف آلماني ،   ،» اشپنگلر  « مثال   1. اند گفته

اشاره مي كند و فرهنگ را مجموعـه اي كيفـي تـر و در حكـم امكانـات حيـات                     
جامعه مي داند و تمدن را به مثابه صورت خارجي و كمي اين مجموعه به شـمار                 

  .آورد مي
معرفت علمي و تسلطي است كه       گرتمدن قبل از هر چيز دي     » آلفرد وبر   «  به نظر   

ه وجود مي آيد و منظـور از فرهنـگ ، فـرآورده             به كمك اين دو بر منابع طبيعي ب       
اين تمييز  . ر محصوالت مشابه يك جامعه است     و ساي هاي هنري،مذهبي ، فلسفي     

هـاي انـسان   در نوشته » فرهنگ غير مادي « و » فرهنگ مادي «  رايج بين   با تمييز 
  . همانندي فراوان داردشناسي،شناسي و باستان 

فرهنگ وتمـدن و تقـدم       البته اين نكته شايان ذكر است كه با وجود تمايز معنايي            
 رابطه جـسم   مانند چيزيرابطه آنها  دو روي يك سكه بوده و   منزلت فرهنگ ،آنها  

 يا رابطـه اعمـال و حركـات و تظـاهرات جـسماني و حـاالت و                  وجان در انسان  
 ارتباطي متقابل و     عاطفي است؛ بنابراين رابطه ميان آنها،      تجليات فكري و ذوقي و    

متعامل است و هر يك تحول و تطور ديگري را موجب گـشته و هـر دو در هـم                    
  از سويي در تفكر اسـالمي، ديـن و وحـي الهـي،             .موثر و الزم وملزوم يكديگرند    

 همان ديـن    اساس مشترك فرهنگ و تمدن اسالمي است و به تعبيري فرهنگ آنها           
 دهنده  از اين رو در يك تمدن ديني ، دين فقط يك عامل از عوامل تشكيل               ست؛ا

                                                 
منيـت  هاي اعتالي تمدن و فرهنگ اسالمي و تضمين ا          راهبرد. بهرام اخوان كاظمي  : ك.براي نمونه؛ ر  . 1

  80 - 82ص . 1378فرهنگي با فصلنامه مطالعات راهبردي؛ سال سوم؛ بهار 
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 كل فرهنـگ را تـشكيل مـي دهـد و هـر              فرهنگ نيست بلكه واقعيت دين داري،     
  .گيرد چيزي از وحي الهي نشأت مي

 معنايي ميان فرهنگ و تمدن در نگاه راهبردي از اين جهت اهميت دارد كه                تمييز
 يعنـي مظـاهر     (تادگي جهان اسالم عموما در حوزه تمـدني       امروزه افول و عقب اف    

ونه در حـوزه فرهنـگ شـامخ        ) …مادي پيشرفت همانند تكنولوژي و صنعت و        
تگاه فرهنگـي و دينـي      با توجه مجدد به خاسـ      تو ضيحات و   اين با .اسالمي است   
 بـا خاسـتگاه هـاي       (م نسبت به علـوم تجربـي       منزلت عالي اين علو    علوم انساني، 

همچنان كه ضرورت ايجاد تعامالت دو سـويه        .  روشن مي گردد   )مادي  تمدني و   
  .هم پيوندي اسالمي كردن دانشگاه ها و تقويت علوم انساني اثبات مي گردد و
  

و موضوع اسالمي كـردن     ) ره( انقالب اسالمي، رهبري امام خميني       : سوم  بهره
  ها دانشگاه

. طول تـاريخ معاصـر اسـت      ها در     نظيرترين حركت   پيروزي انقالب اسالمي از كم    
بخشي به اسالم   بزرگترين دستاورد اين جنبش اسالمي، تالش در جهت حاكميت          

بـه   ()ره(امـام خمينـي     .  اسالمي در سطح جامعه بوده اسـت        و تحقق حيات طيبه   
حكومت نشان  «: ور بود كه  بر اين با  ) پرداز بزرگ اين انقالب     عنوان معمار و نظريه   

برخورد با تمامي معضالت اجتماعي و سياسي و نظامي          عملي فقه در       جنبه  دهنده
خـواهيم اصـول      و هدف اساسي اين است كـه مـا چگونـه مـي            ...و فرهنگي است  

 معـضالت جـواب   محكم فقه را در عمل فرد و جامعه پياده كنيم و بتـوانيم بـراي    
  مسأله اسـت كـه فقـه و اجتهـاد جنبـه      ترس استكبار از همين      داشته باشيم و همه   

  1»عملي پيدا كندعيني و 
هـايي    و اسـتوانه  هاي علميه و دانشگاهها توانـاترين ابزارهـا           بديهي است كه حوزه   

 عينـي و عملـي       ان فقه و اجتهاد اسـالمي را جنبـه        تو  ها مي    به آن  هستند كه با اتكا   
                                                 

 .88، ص 21ي نور، ج صحيفه. 1
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عنـوان   بـه  - اعـم از معلـم و مـتعلّم    –اين كامالً مبرهن است كه دانشگاه       . بخشيد
 با اسالم آشنا    بايد  ي اسالمي، مي    مديريت جامعه  اداره و     قله عا  بخش اساسي از قوه   

بديهي اسـت   . بوده و با اين شريعت الهي مؤانست و پيوندهاي محكم داشته باشد           
 ظاهري    جنبه ها تنها    يا اسالمي بودن آن     دانشگاه از اسالم بيگانه باشند     اگر حوزه و  

كـارايي الزم را در       كومت،داشته باشد، انتظام دروني نظام اسالمي مختل شده و ح         
هاي اقتصادي، نظامي،     برخورد با معضالت داخلي و خارجي و عبور از پيچ و خم           

هـا، هماننـد      نـشگاه پس ضروري اسـت كـه دا      . اجتماعي و سياسي نخواهد داشت    
 در جهـت حـل      ارف اسـالمي آشـنا بـوده،       زالل معـ    هاي علميه با سرچشمه     حوزه

  . آن سيراب شودي اسالمي، مستمراً از معضالت جامعه
 نيست، بلكه از عمر آن چند دهـه          ي تازه تالش در جهت اسالمي كردن علوم چيز      

  ، كـه از همـه     »اسالمي كـردن معرفـت    « در اين راستا و در كنار اصطالح      . گذرد  مي
بازسـازي اسـالمي علـوم      « ات ديگري ماننـد   تر است، اصطالح    تعابير ديگر قديمي  

تأسيس علوم اجتماعي بر    « ،»ز ديدگاه اسالم  بازسازي علوم اجتماعي ا   « ،»اجتماعي
... و » بازبيني علـم از منظـر اسـالمي      «،  »اسالمي سازي علوم  « ،» اصول اسالمي   پايه

   1.اند پديد آمده و مطرح شده
ي، با عنايت بـه نقـش تعيـين         نيز از بعد از پيروزي انقالب اسالم      ) ره(امام خميني   

  نهاد آمـوزش عـالي را    ري و فعاليت  يگ  ها در سرنوشت كشور، شكل       دانشگاه  كننده
 كـشور   از بدو تأسيس به نظاره نشسته و بر ابعاد اثرگذاري دانـشگاه در مقـدرات              

دانشگاه پيراسته از آثار منفي و آراسـته بـه اسـتقالل،            ايشان  .اند  وقوف كامل داشته  
 مقابـل    گاه اسـالمي و ملـي خوانـده و نقطـه          خودكفايي، آزادگي و ديانت را دانش     

  .اند ناميده» دانشگاه استعماري«انشگاهي را نيز چنين د

                                                 
، دانشگاه اسـالمي،    »دانشگاه اسالمي هاي گوناگون از      برداشت«علي دژاكام،   . ك.براي اطالع بيشتر، ر   . 1

  .56 و 53، صص 1382بهار  ،17ي  شماره
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برخي از محققين معاصر، بر حسب تحليل محتواي بيانات و آثار امام خميني و با               
را در نگـاه ايـشان چنـين        » دانـشگاه اسـالمي   «هـاي     ذكر مـستندات الزم، ويژگـي     

  1:اند برشمرده
  هاي استعمارگر استقالل و عدم وابستگي فكري به قدرت. 1
 جه به تهذيب نفس و خودسازي معنويتو. 2
هاي مورد نياز كشور و اتكا بـه منـابع            اهميت دادن به علم و تخصص در رشته       . 3

 داخلي
حركت در جهت خودكفايي، خوداتكايي و حمايت مادي و معنـوي از اختـراع       . 4

 و ابتكار
توجه جدي به حفظ روحيه و آگـاهي سياسـي و انقالبـي، در عـين پرهيـز از                    . 5

 ات جناحياختالف
 وحدت حوزه و دانشگاه و ارتباط مستمر و تنگاتنگ دانشگاهيان و روحانيان. 6
 فراهم ساختن محيط آرام و آزاد براي تحصيل علم و تحقيقات علمي. 7
مهـذّب، عـالم، متعهـد و داراي اسـتقالل             و مديران كارآمـد،    ستاداناستفاده از ا  . 8

 ...فكري و 
شجويان از جمله تعهد در يـادگيري صـحيح         هاي الزم توسط دان     كسب ويژگي . 9

 علمـي، دلـسوزي و       ري، سعي وجديت در رشد همه جانبه      علم و اخالق، خودباو   
ح دينـي،   طلبي، حفظ نظم و انضباط، تالش در جهت كسب معرفت صـحي             اصالح

  سياسي و علمي داشتن نشاطحمايت از انقالب و اسالم و
 در جهت ترويج فرهنگ اسالميشجويي هاي سالم دان ايجاد و تقويت تشكل. 10
 .غناي متون درسي و پيراستگي محتواي آن از القائات استعماري. 11

                                                 
دانـشگاه  ،  »نظام آموزش عالي، دانشگاه اسالمي و امام خمينـي        «مي،  به محمد داوري، علي سلي    . ك ر. 1

  .105- 109، صص 1378، زمستان 11، شماره اسالمي
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توان نتيجه گرفت كـه        مي خوبي  رهنمودها و ساير ديدگاهها به    گيري از اين      با بهره 
تفكر اسالمي كردن دانشگاهها در حقيقت حاكي از دميدن روح معنويت، تحصيل            

 عـالي كـشور      نظام آمـوزش    سير عبوديت الهي به پيكره    و در م  مندانه    و تعليم نيت  
پردازي علمي    سازي و نظريه    بر نشاط، اجتهاد، جديت، نظام    اين تفكر و ايده     . است

 در راستاي كسب رضـايت الهـي و پاسـخگويي بـه        - اسالمي ويژه با صبغه     و به  –
هاي  احتياجات مادي و معنوي، ديني، انقالبي و ملي كشور و آحاد آن و نفي آفت              

  .ورزد تأكيد خاص مي،پيشيني و غرب محورانه و استعماري اين مراكز علمي
  

  »ها اسالمي كردن دانشگاه«هاي ناصواب از موضوع  قرائت:  چهارم بهره
اسالمي كردن  «هايي از موضوع      انديشي، قرائت    يا از روي ساده    برخي از روي عمد   

 بعـضي از    .ن امر متبـاين اسـت     اند كه اساساً با واقعيت اي       عرضه نموده » ها  دانشگاه
  :ً بدين شرح است به نظر نگارنده اجماالهاي نادرست  اين برداشت

در دانشگاه اسالمي دانشگاهي است كـه بـه طـور جزمـي و ايـدئولوژيك                 .1
 بازوي علمي و فرهنگي حكومـت و يكـي      خدمت نظام سياسي اسالمي بوده،    

، از خـود    در حقيقـت  چنـين دانـشگاهي     . ترين اركان قدرت آن باشد      از اصلي 
 مختـار اسـت و مؤسـس و مـروج علـم دربـاري و                 فاقد اسـتقالل و انديـشه     

  .حكومتي است
 دانشگاه اسالمي، دانـشگاهي   الم طرفدار علم و تحقيق است ،        اس كه   آنجااز .2

اگر چنـين دانـشگاهي اسـالمي اسـت،         .است كه جو علمي در آن غالب باشد       
 .تهاي غربي هم اسالمي اس پس عموم دانشگاه

دانشگاه اسالمي معهدي علمـي اسـت كـه در آن ظـواهر شـرعي در بـين                   .3
معلمين و متعلمين رعايت شده و كسي اعـم از مـرد و زن بـرخالف مظـاهر                  

ه بـا سـاير نهادهـا و        در اين بين فرقي ميـان دانـشگا       . اسالمي نبايد تظاهر كند   
جـه  تـرين و    بدين ترتيب اين عـدم تظـاهر، اصـلي        .اسالمي نيست  دواير جامعه 
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 متعـالي را بـه حـد رعايـت           اين دسته، اين ايده   . اسالمي است تحقق دانشگاه   
ظواهر اسالمي و پايبندي بـه احكـام فرعـي ديـن در محـيط دانـشگاه تنـزل                   

  1.اند داده
شرايط اصلي تحقق دانشگاه اسالمي، مديريت اسالمي و متعهد بـه اسـالم              .4

 بنابراين  جايي نيست ها و دگرانديشان را       دياست و در اين چارچوب غيرخو     
هـاي دولـت توسـط        نامـه   دانشگاه اسالمي يعني صرفاً اجراي قـوانين و آيـين         

  .معتقدين به نظام
ش و اجراي دقيـق      دگراندي ق دانشگاه اسالمي، پاكسازي استادان    شرط تحق  .5

 دانشجويان و اختصاص دانـشگاه      و سخت ضوابط گزينيشي درباره استادان و      
 .است» افراد مكتبي«به 
دانشگاه اسالمي، دانشگاهي است كه در آن فقط علـوم حـوزوي تـدريس               .6

هاي تخصصي طبيعي و انساني       شود و ايجاد آن مالزم با حذف ساير رشته          مي
 .است

به اسـالمي و غيراسـالمي تقـسيم كـرد،          توان    با توجه به اينكه علوم را مي       .7
ـ             اين  منظور از دانشگاه اسالمي    هـا    شگاه اسـت كـه نـوع اسـالمي علـوم در دان

 .تدريس شود
هـا و    با توجه به تعارض علم و دين، صـحبت از اسـالمي كـردن دانـشگاه                .8

  2.ديني كردن علم، بياني منسوخ و متعارض است

                                                 
مجموعه ،  »دين محوري در آموزش   «به؛ محمدرضا مهدوي كني،     . براي اطالع بيشتر  در اين باره رك        .1

، 1378 و آموزش عالي، آذر      وزارت فرهنگ : ، تهران مقاالت سمينار دانشگاه، جامعه و فرهنگ اسالمي      
  .8ص 

ي  مجلـه    نامـه  هاي فراواني كه بر توهم تعارض علم و دين نگاشته شده، به ويـژه  براي اطالع از رديه    .2
  .، مراجعه نماييد1377، پاييز و زمستان 17 و 16 شماره -»علم ديني«، درباره »حوزه و دانشگاه«
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آميـز از موضـوع دانـشگاه اسـالمي، يكـي از              هاي نادرست و وهم     نفي اين قرائت  
 مراكـز   هاي تمييز و تبيين واقعي ماهيت موضـوع اسـالمي كـردن ايـن               بهترين راه 

  .است
  

  ها موانع و راهكارهاي تحقق اسالمي كردن دانشگاه:  پنجم بهره
بديهي اسـت   .  موانعي بسيار جدي وجود دارد     ها  دانشگاه  در راستاي اسالمي كردن   

كارهاي مناسبي در جهت دستيابي به اين هدف و تقويـت و              ها در واقع راه     رفع آن 
  :شود  تشريح ميها در زير هم مي باشد كه برخي از آنارتقاء علوم انساني 

 گـسترش و     اي كـه زمينـه      به گونه » ها  انشگاهاسالمي كردن د  «تبيين دقيق مفهوم    . 1
  .هاي ناصواب پيش گفته در اين زمينه برطرف شود ترويج قرائت

هاي واقعي به عنـوان       هاي دانشگاه گونه فعلي كشور به دانشگاه        تبديل دبيرستان . 2
 .و تقويت علوم انساني  ها ه لين گام در راستاي اسالمي كردن دانشگااو

 مـا بـويژه در      هـاي فعلـي     به عنوان توضيح بايد اضافه كرد كه متأسـفانه دانـشگاه          
  هاي معتبر دنيا فاصـله      د دانشگاه از لحاظ كيفي با الگوي استاندار     هاي انساني    رشته

  :تفراواني دارد كه برخي داليل آن به اين شرح اس
  ها گيري در دانشگاه تعدد مراكز تصميم -
  كميت بر كيفيت غلبه -
 تدريس محوري به جاي پژوهش محوري -
 ها غالب بودن عرضه محوري تا تقاضا محوري در انجام پژوهش -
  علوم انساني و عدم توجه كافي به اين علوم در كشور ضعف در ارائه -
 انفقدان تكريم الزم و رعايت شئونات مادي و معنوي استاد -
 بخصوص در رشته هـاي علـوم        بيكاري وافر دانش آموختگان دانشگاهي     -

 انساني 
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هاي تحصيلي با وضعيت بازار كار و نيازمنديهاي          عدم تناسب ايجاد رشته    -
 كشور

ضعف ارتباطات و تعامالت دانشگاه با محيط هاي داخلي و خارجي فـرا              -
زش  نظـام آمـو    عملكـرد   اربري درست و بهينـه نتـايج      دانشگاهي و عدم ك   

 .عالي كشور 
 هاي علمي  نهاد آموزش عالي كشور و فعاليتهاي تحصيلي كمي بودجه -
 المللي كمي منابع و مجالت علمي بين -
 گرايي مدرك محوري و مدرك -
 آموزش و نبود پرورش در نظام آموزشي كشور غلبه -
هاي علمي     و دانشجويان با عرصه    فقدان يا ارتباطات اندك علمي استادان      -

 المللي فراكشوري و بين
 و استانداردسـازي نظـام آمـوزش عـالي          بديهي است رفع اين معـضالت     

كشور، قدم ابتدايي در راستاي اسالمي كردن اين نهاد و ارتقاء آن است و              
 اقتضاي عقالني و در نتيجه مالزمت با        بيعي است انجام اين اصالحات،    ط

  )ما حكم به العقل حكم به الشرع كل. (شرع دارد
ها به عنوان دينـي كامـل، جهـان شـمول،       دانشگاهمانع اسالم بهمعرفي جامع و    . 3

  . و كاربرديعقالني،
ـ    ها مربوط به مسائ     انشگاهبخشي از موانع اسالمي شدن د      هـا و     شگاهل خارج از دان

ل اخيـر بـه      آنها است كه متأسفانه نوعاً مـسائ       ل دروني بخش ديگر مربوط به مسائ    
  .اند ر گرفتهعنوان موانع در اين مسير مورد عنايت قرا

 و جهان شمول بـوده       كامل ي دين  بيروني ابتدا بايد گفت كه اسالم،      در مورد عوامل  
 جهان و به عنوان خاتم اديان عرضه شده است و اختصاص به زمـان                و براي اداره  

شناسـان    هاي علميه و اسـالم      حال بايد ديد كه چقدر حوزه     . يا مكان خاصي ندارد   
الم و اثبات واقعيت كارآمدي آن در حـل معـضالت           اند به معرفي كامل اس      توانسته
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فعلي بپردازند و در عين حال چقدر چنين اسالمي به صـورتي جـامع و مـانع بـه                   
  ها معرفي شده است؟ دانشگاه

حقايقي كـه بـه     . مي هستند  معارف و حقايق اسال     ها تشنه   بديهي است كه دانشگاه   
  توان پاسخگويي به كليـه    » يناب مب يابس اال في كت    الرطب وال « قرآن كريم     فرموده

هاي    دارد و مسلم است كه با انفتاح بيشتر سرچشمه          اعصار  مشكالت بشر در همه   
هاي عيني    ها و كاربري     واقعيت و معرفي اصالت و   ) ص(زالل اسالم ناب محمدي     

 امـا    بـا سـرعت بيـشتري صـورت خواهـد گرفـت،            هـا    اسالمي شدن دانشگاه   آن،
هنـوز تـوان عظـيم فقـه در         «انـد متأسـفانه       فرمودههمانطور كه مقام معظم رهبري      

گشايي معضالت زندگي و حل نقاط كور در مناسبات فرد و جامعـه بـه كـار                   گره
هاي روز به روز زندگي در مقـام          گرفته نشده و بعضاً شناخته نشده است و پديده        

ـ      استفهام و استفتاء از فقه اسالمي، طبعاً بايد به پاسخي ق           ل انع كننده و حكمـي قاب
  1»قبول برسد

  اي در نحـوه  هاي جديد فقهي افق تازه  ها و استنباط    با نگرش ) ره(البته امام خميني    
اجتهاد گشودند و با طرح مدخليت مؤكد زمان و مكـان در اجتهـاد، توانـستند بـه              

 جهـان   يش پاسـخ دهنـد و بـر قابليـت اداره          بسياري از معضالت فقهي زمان خـو      
عي مـا بايـد سـ   «ما ايشان نيز بارها تأكيد داشتند كـه      توسط اسالم مهر تأييد زنند، ا     

ي زالل اسـالم نـاب        را شكسته تا به سرچـشمه     كنيم تا حصارهاي جهل و خرافه       
تـرين چيزهـا در دنيـا همـين           محمدي صلي اهللا عليه و اله برسيم و امروز غريـب          

هـا    يد من نيـز يكـي از قربـاني        خواهد و دعا كن     اسالم است و نجات آن قرباني مي      
  2»ردمگ

                                                 
، 14983، شـماره    كيهـان ،  )ه دايـره المعـارف اسـالمي      پيـام بـه كنگـر     (اي،    آيت اهللا سيد علي خامنـه     . 1

14/11/72.  
  )12/7/67مورخ  (41، ص 21ي نور، ج  صحيفه. 2



  ديني-علوم انساني بومي 

 

114

هــاي  متأســفانه در راســتاي معرفــي اســالم و پاســخگويي بــه شــبهات و ســؤال 
انـد و يكـي       زحمت ننموده دانشجويان، حوزويان به قدر كافي بذل عنايت و قبول          

 عـالي دانـشگاهي     هـاي   سـاليان متمـادي داراي مـسؤليت        حـوزوي كـه    از استادان 
  :گويد  ضمن اعتراف به اين نقيصه مياست، بوده

شگاه پس از پيروزي انقالب مقدس اسـالمي از نظـر بزرگـان خيلـي               موضوع دان «
كوچك ديده شد و برخورد با سرنوشت اسالمي و ايماني دانشجو خيلي ناچيز به              

 گرانبهاي حوزه، كـه شـايد حاضـرند     آمد و برخي بزرگان عزيز و استادان       حساب
د  شاگرد خود كنند، حاضر نـشدن 5 تا  4روزي دو سه ساعت وقت خود را صرف         

  ا صـرف سـازندگي يـك جمعيـت صـد نفـره       اي دوساعت وقـت خـويش ر        هفته
ر مـسجد   دانشجو بنمايند و يا باالتر، عزيزي كه حاضر است شبي يـك سـاعت د              

وقت خود را صرف بيان و بحث اخالقـي          مغرب و عشا     فريضه  محل پس از اقامه   
رم و  ديث اخالقي و بيـان گـ      و تربيتي براي مأمومين خود كند، حاضر نشد اين ح         

اسـالمي   ساز اين امـت و جامعـه        وان سرنوشت  خود را صرف دانشجوي ج      سازنده
  1»كند

شناسـان     و اسـالم   تر   بيشتر از افراد با صالحيت      ش افزونتر در جهت استفاده    تال .4
  .ها  تدريس دروس معارف اسالمي دانشگاه آگاهتر در حوزه

ـ         در گذشته  ويژه  متأسفانه و به   ه چنـدان موفـق دروس      اي نه چندان دور، تدريس ن
اي اوقات توسط افراد بعـضاً غيـر مجـرب،            ها در پاره    معارف اسالمي در دانشگاه   

اخير خوشبختانه سـعي شـده      البته در چند سال     . لطمات زيادي وارد نموده است    
زم، بـه   هـاي ال     دروس معارف اسالمي پس از تأييد و كسب صالحيت         كه استادان 

ه دليـل گـستردگي كمـي مراكـز دانـشگاهي           گرچه ب  اين امر خطير گمارده شوند؛    

                                                 
-39ص,1382.، بهـار  17، شماره   دانشگاه اسالمي » ها  اسالمي شدن دانشگاه  « سيد احمد علم الهدي،      . 1

  . مشهد مي باشد الزم به ذكر است كه حجت اال سالم علم الهدي در حال حاضر نيز امام جمعه .38
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شود كه افرادي فـارغ و بـدور از ايـن             دولتي و غير دولتي هنوز شنيده و ديده مي        
  .ورزند آزمونها، به تدريس اين دروس اشتغال مي

هـاي    اي متناسـب و متـوازن بـا رشـته           متون معارف اسالمي بـه گونـه      تدوين و  .5
اي واحـدهاي درسـي       پـاره مختلف تحصيلي و ضرورت امكـان سـنجي افـزايش           

  .هاي اسالمي در هر رشته متناسب با ديدگاه
هـاي تحـصيلي      امروزه يك دست شدن متون معـارف اسـالمي بـراي اكثـر رشـته              

پژوهـان كـم كـرده        دانشگاهي، تا حدود زيادي جذابيت اين دروس را براي دانش         
دي و  قـدامي جـ   نظـران، هنـوز ا      اي از صاحب    است و متأسفانه با وجود تأكيد پاره      

هـاي مختلـف       دروس معـارف اسـالمي متناسـب بـا رشـته            عملي در مورد ارائـه    
ايـن در حـالي     . تحصيلي و تدوين كتب معارف مختص آنها صورت نگرفته است         

ه هـاي انـساني و      اي اعم از رشـت      است كه ديانت جهان شمول اسالم در هر زمينه        
و راهبردهاي عملـي    داراي نظر   ...  پزشكي، معماري، مهندسي و      غير انساني مانند  

 و تجويزي است كه به شكل منفك و حتي بـه صـورت واحـدهاي درسـي قابـل                  
  . تخصصي است تدوين و ارائه، براي هر رشته

اسـالمي و حـاكي از       ون درسي و كتب دانشگاهي بـا صـبغه        ضرورت تدوين مت  . 6
  .آراء اسالم

 انياري از علـوم، خـصوصاً علـوم انـس         اين يك واقعيت است كه متون اصلي بسي       
هـاي غربيهـا قـوام ايـن دروس دانـشگاهي را              غربي است و مطالعات و پـژوهش      

دفتـر همكـاري حـوزه و    « لذا بـا وجـود تأسـيس مركـزي ماننـد      دهد،  يتشكيل م 
هـا،    و مساعي آن  ) سمت(» سازمان مطالعات و تدوين كتابهاي درسي     «و  » دانشگاه

مي وجـود دارد و  اسـال  ورد تدوين كتب دانشگاهي با صبغه عظيمي در م هنوز خالً 
اي از مدرسين بي اطالع از اسالم و شايد مغرض، ايـن وهـم را هـم                   متأسفانه پاره 

  !د ساكت استرزنند كه اسالم در اين موا دامن مي
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  ها  حفظ و ارتقاي كيفيت مراكز آموزش عالي و دانشگاه.7
ها، حفظ كيفيت و ارتقـاي آن در سـطح            يكي از ابعاد اصلي اسالمي شدن دانشگاه      
 استاد، دانشجو، فضاي دانشگاه،     (گانه آن     آموزش عالي و در سطوح و اركان شش       

  .  است)1 و نظام آموزشيمكانات علمي، متون علميا
خـواهيم دانـشگاه يـك محـيط اسـالمي و بـا          ما مي «رهبر معظم انقالب     به فرموده 

در اهداف مسلمانانه و مؤمنانه اين گونه است كه بايـد علـم    . اهداف اسالمي باشد  
 آنچه مسلم است در سـاليان اخيـر تـا حـدود زيـادي       2»...ترين كيفيتش باشد    عالي

ها فداي كميت آن شده است و با تأسيس مراكز آموزش عـالي در                كيفيت دانشگاه 
هاي مختلف دولتي و به صورت خصوصي و غيرانتفاعي، عالوه بر كاهش              دستگاه

 و هـدايت و  وزش عـالي ها، وحدت رويه در قبال مـسائل آمـ        نشگاهسطح كيفي دا  
  . نظارت و كنترل آنها دچار خدشه شده است

 تربيت دانشجو متناسـب بـا نيازهـاي جامعـه         ها و   أسيس برخي از رشته   همچنين ت 
هـا،    نبوده و مسلم است كه وقوع چنين امري عالوه بر كاهش سطح كيفي دانشگاه             
ـ                    ش باعث يـأس و سـرخوردگي و ايجـاد توقعـات تـنش برانگيـز بـسياري از دان

  .  اين قضيه تناسبي با دانشگاه اسالمي ندارد گردد كه مسلماً آموختگان بيكار مي
هاي جديد به نيازهـاي واقعـي جامعـه           بنابراين ضروري است در تأسيس دانشگاه     

 كيفـي    ي اين مراكز به نفع رشـد و توسـعه          كم عنايت بيشتري شود و ابعاد توسعه     
تحصيالت تكميلـي، منحـصراً در      هاي    در ضمن، تأسيس دوره   . ها متوقف شود    آن

اين مقطـع   اختيار وزارت آموزش عالي باشد تا دست كم سطوح كيفي تحصيالت            
 سهولت ظاهري راه اندازي رشته هاي تحصيلي علـوم          دليل  متاسفانه به .حفظ گردد 

                                                 
بـه رضـيه موسـوي فـر،        . ك.ي نظام آموزشي حـوزه و دانـشگاه، ر           براي اطالع از وضعيت و مقايسه      .1
، 1377، زمـستان    7، شـماره    دانشگاه اسـالمي  ،  »هاي نظام آموزشي حوزه و دانشگاه       ها و كاستي    قابليت«

 .114-119صص 

  .494، شماره 21/7/1375، ايران, ها تحول در ژرفاي تفكر  اسالمي شدن دانشگاه.2



 ...ها                                                    تعامالت دوسويه اسالمي كردن دانشگاه

 

117

 نياز آنها به امكانات گرانقيمت بليه گسترش كمي و          انساني و با وجود ادعاي عدم     
عالي كشور بر رشته هاي علوم انساني بار گرديده است و           موزش   آ افسار گسيخته 

كارشناسـي   اين بليه با وجود زمزمه هاي حذف كنكور از مقاطع كارداني و              مطمئناً
  .گسترده تر خواهد گرديد

 مولد و متعهد و نهادينه      موجود در كادرسازي و تربيت استادان     هاي    رفع ضعف . 8
ــشكيالت الزم جهــت ارتباطــات علمــي   ــستمرآنها  هــمونمــودن ت  و انديــشي م

  .بخشي به اين تعامالت بويژه در علوم انساني سامان
درس، كه هدف اصلي آن تربيـت       با وجود تأسيس مراكزي مانند دانشگاه تربيت م       

 هاي آشـكاري در كادرسـازي اسـتادان         عف متعهد است، متأسفانه هنوز ض     استادان
ي از مـوارد نيـز بـا    ا نظـر و صـاحب قلـم وجـود دارد و در پـاره              مؤمن و صاحب  

از سـوي ديگـر،     . ودشـ   هاي مختلف، بهاي الزم به چنين مدرسيني داده نمـي           بهانه
ب رقيب ستيزانه پاره اي از اسـتادان، باعـث           يا رقابت هاي كاذ    مشكالت معيشتي 

ادل به تدريس بپردازند    تر، بيش از حد متع       با سابقه و قديمي    شده است كه استادان   
ويا و   پ ف كيفيت آموزش، اين است كه استادان      ه بر تضعي   طبيعي آن عالو    كه نتيجه 

 نتواننـد بـه كاريـابي و تـدريس و فعاليـت علمـي كـافي                 راحتي  جوان و متعهد به   
بپردازند؛ لذا ايجاد فضاي مناسب براي جذب اعضاي هيأت علمي جديد و بالنده             

ش ضمن آنكـه بايـد تـال      . ها، يكي از كارهاي مؤثر در اين زمينه است          در دانشگاه 
 در جلسات و تعامالت و ارتباطات متعدد        افري صورت گيرد كه اينگونه استادان     و

 متأسـفانه بـه دليـل ضـعف و عـدم            .ي مستمر و سازمان يافته بپردازند     انديش  به هم 
هاي مزبور نوعـاً موقـت، منقطـع و فاقـد             ها، هم انديشي    نهادينگي اينگونه نشست  

عموالً همين جلسات نامستمر هم بـه       هاي الزم بوده و غيرفراگير است و م           حمايت
  !شود پايتخت يا يكي دو استان بزرگ ديگرختم و خالصه مي

 هـا و    گزيني در نصب مـديريت دانـشگاه        ساالري و نخبه     شايسته  اعمال سياست . 9
  .ليت اين امر خطيرترغيب افراد ذيصالح در قبول مسؤ
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ست كه گـزينش    يهي ا  نخبگان هر ملت است و بسيار بد       دانشگاه محل گردهمايي  
 هر كشور اسـت، از حـساسيت و دقـت زيـادي      ي عاقله  كه قوهمديران اين بخش  

ــد برخــوردار با ــز آمــوزش در درجــه . شــدباي ــدير يــك مرك ــد واجــد  م اول باي
متأسـفانه در مراكـز     . هـا باشـد      و سـپس سـاير ويژگـي       يهاي الزم علم    برجستگي

اي شايـسته و   ه گونهكشور بآموزش عالي اين دقت نظر در انتصاب مديران علمي    
 در ساليان اخير رعايـت كامـل نـشده اسـت و تـرجيح عاليـق سياسـي و                    ويژه  به

 و ر بــوده اســت و بــديهي اســت كــه اســتادانهــا مــؤث جنــاحي در ايــن گــزينش
هـا مايـه تـضعيف        اينگونه ضعف مـديريت   . نددانشجويان، چنين مديراني را برنتاب    

  .  دانشگاه اسالمي و تحقق آن استايده
ليت امور دانـشگاهي را     آساني مسؤ اينكه افراد صاحب صالحيت به      ي ديگر از سو 

هـا اسـت؛ لـذا     شكالت اسـالمي شـدن دانـشگاه   گيرند نيز يكي از مـ   بر عهده نمي  
هاي خطير اين قشر، صاحبان تعهد        ليتبه انحاء مختلف و با يادآوري مسؤ       بايد  مي

بـدين سـان     نمـودو ها وادار     ليتي الزم را به پذيرش اين گونه مسؤ       ها  و تخصص 
روري جهـت اسـالمي نمـودن       تـدابير ضـ   ايش كارآمـدي مديران،   مي توان بـا افـز     

  .ت كرديو تقويت علوم انساني را بهتر اتخاذ و مديرها  دانشگاه
ژه در علوم انـساني و       دانشگاهيان بوي   حل مشكالت معيشتي استادان و جامعه     . 10

  .واري ونشاط در محيط هاي علميافزايش اميد
هـا و    و تجهيز امكاناتي دانشگاه    استادانصالحات الزم در وضعيت معيشتي      ايجاد ا 
هاي دانشجويي، حفـظ هويـت علمـي، معنـوي و منزلـت شـغلي آنهـا و                    خوابگاه

ــزون بيكــاري    ــا معــضل روزاف ــه ب ــشجويان و مقابل ــزايش امكــان اشــتغال دان اف
زايش ي، خواه ناخواه باعث اف    نآموختگان بخصوص در رشته هاي علوم انسا        دانش

شتر آنها بـه كـار خطيرشـان    هاي دانشگاهي و دلدادگي بي   نشاط و اميدواري محيط   
هـا و جلـوگيري از         مستقيم اين امر ارتقاي سطح كيفي دانـشگاه         كه نتيجه  باشد  مي

  .هاي اسالمي است افت تحصيلي اين مراكز و اهتمام بيشتر به ارزش
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  ها سالمي كردن دانشگاههاي مختلف تحت عنوان ا جلوگيري از اعمال سليقه. 11
هـا تنهـا و در        متأسفانه همواره اين تصور حاكم بوده كه اسـالمي كـردن دانـشگاه            

ترين وجه، متوجه رعايت ظواهر شرعي در پوشش و ارتباطات دانـشجويان              اصلي
اين در حالي است كه چنـين تـصور نـازل و حـداقل گـرا در                 . دختر و پسر است   

 همـواره دسـت و پـا شكـسته و بـدون وجـود               ها نيز   مورد اسالمي كردن دانشگاه   
البته شـود،  ها اجرا شده و مـي  در دانشگاههاي مختلف  وحدت رويه علمي با سليقه  

ها اسـت و   هاي خشن و غيرمنطقي نيز مانع اسالمي شدن دانشگاه  استفاده از روش  
 بايـد از    ني بر عقل و اسـتدالل و اقنـاع اسـت،          از آنجا كه ديانت شريف اسالم مبت      

در راسـتاي پيگيـري اهـداف       ضارب آرا اي ماليـم و منطقـي و كـاربري تـ          ه  روش
مدت و بلندمدت اسالمي كردن ايـن مراكـز سـود جـست و نبايـد ذهنيـت                    كوتاه

روند اين جريان فرهنگي منفـي نمـود، همچنـين در ايـن             دانشجويان را نسبت به     
بـي و   هـاي اسـالمي و انقال       تحكيم و ترويج ارزش   اي جدي      به گونه  بايد  راستا مي 

اي منطقـي، مـستدل،      هاي منحط غربي در محيط دانشگاه و مبـارزه          تضعيف ارزش 
 نظـر و    هاي پيدايش اخالقيات نامشروع در      هجدي و يك دست با منكرات و زمين       

  .عمل قرار گيرد
  پـردازي در كليـه      و نظريـه  » و دينـي  توليد نرم افزار علمـي      «اندازي جنبش      راه .12

خالقيـت علمـي و تفكـر       يت به نهادينـه نمـودن       علوم و معارف دانشگاهي و عنا     
  . علمي  ديني و مناظرات آزادانه بالنده

تلفيـق    نازل فعلي علوم انساني و تالش در جهت         تقويت شأن و ارتقاي مرتبه    . 13
  .اي در اين مسير اندازي علوم بين رشته اين علوم با ساير علوم و راه

ميان مدت و بلنـد      امه ريزي هاي   ايجاد وحدت رويه و استمرار در اجراي برن        .14
  .مدت نظام آموزش و پژوهش عالي كشور

سفانه برنامه ريزي هاي آموزش و پژوهش وزارت آموزش عالي به گونه ايـي               متاً
  با سركار آمدن دولـت هـاي جديـد،         غير مستمر و منقطع اجرا شده و مي شود و         
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 زيـر سـوال     خط مشي گذاري ها و اجراي اين برنامه ها با گسست شديد و حتي             
  .هست   برنامه ريزي ها و برنامه ريزان قبلي همراه بوده ودنبر
  

  استنتاج:بهره ششم
ل هايي فرهنگ را بر تمـدن مقـدم شـمرد و            ين نوشتار نويسنده با ذكر استدال     در ا 

 سپس علوم انساني     بناي فرهنگ را در جامعه اسالمي، ديني قلمداد كرد،         آنگاه زير 
ي و علوم تجربي را از مقوله تمدني و كمـي بـه شـمار               را از مقوله فرهنگي و كيف     

 مبنا بـودن   آنگاه با توجه بهبر تقدم علوم انساني تاكيد ورزيد،بدين وسيله   آورد و 
 بر تعامل علوم انساني و موضوع ديانت پاي فـشرد و بـر       دين در فرهنگ اسالمي     

ي دو  مل و تقويـت علـوم انـساني تعـا         هـا   اساس ميان اسالمي كردن دانشگاه    همين  
  . وضروري دانست كرد ترسيمسويه

 آنگاه بـا نـشان      ،اشاره شد  در اين تحقيق به شرايط بحراني علوم انساني در كشور         
پژوهي در فرهنگ و تمدن اسالمي و نقش مهم ايرانيـان             دادن جايگاه علم و دانش    

در اين زمينه، تبيين گرديد كه انقالب اسالمي بـه عنـوان انقالبـي بـا محوريـت و           
هـا بـه     مانند اسالمي كردن دانـشگاه ش نموده است كه باآرايي     فرهنگي، تال  اساس

 حيات طيبه و جهت و عمل اسالمي را بـدان           زسازي اين نهاد آفت زده پرداخته،     با
  . بازگرداند

هـاي ناصـواب از موضـوع اسـالمي كـردن             مقاله با تـشريح و بازشـماري قرائـت        
 از منظـر امـام   خـصوص   بهواژه را    قرائت صحيح اين     ،)ها   ضمن رد آن   (ها  دانشگاه
مطرح و راهكارهاي متعددي را جهت تحقـق ايـن آرمـان بـا لحـاظ                ) ره(خميني  

آموزشـي، امكانـات علمـي،      شش ركن اصلي دانشگاه يعني؛ استاد، دانشجو، نظام         
رسد كه در بين اين راهكارهـا         به نظر مي  .  و فضاي دانشگاه بيان نمود     متون علمي 
از اهميت و الزام بـسيار افزونتـري در         راهكار آخر سه   انه،گ  هاي چهارده   و رهيافت 
در  و    برخـوردار اسـت    - كه دانش و نظريه مالك اصلي قدرت است        -عصر فعلي 
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 افزار علمي و ديني از واقع ارتقاي علوم انساني و نظام پردازي و جنبش توليد نرم          
ها  ت دانشگاه  مي آيد و اسالمي    شمار  ساسي اسالمي شدن دانشگاه ها به      ا هاي  كار  راه

وتقويت علوم انساني و آفت زدايي از اين دسـته           هم به همين ميزان موجب رشد     
ل آمـوزش عـالي     نظران مسائ   ن مبنا بسياري از صاحب     بر همي  .شد از علوم خواهد  

ترين راهكارهاي دستيابي به اهداف پـيش گفتـه، توجـه        معتقدند كه يكي از اصلي    
اون سابق پژوهشي وزارت علـوم، صـريحاً        حتي  مع  . افزونتر به علوم انساني است    

و     1» علـوم انـساني دارد       كشور بستگي تـام بـه توسـعه         وسعهت«نمايد كه     اعالم مي 
خروج از انزواي علمي كشور ما در عصر جهاني شدن، بستگي اساسي بـه توجـه                

    2.به علوم انساني دارد
مثبـت ميـان    تعامل    همچنين در راستاي تحقق اين  اهداف و در پي جويي ايجاد           

دو متغير اسالمي كردن دانشگاه ها و ارتقاء علوم انساني قدم هـاي فراوانـي بايـد                 
ــه و قانون   ــد نهادين ــا نيازمن ــه م ــود از جمل ــته ش ــدن برداش ــد ش ــاظرات و «من من

 و   آزادانـه  ها هـستيم تـا بـا ارائـه     بندي آن ع و حمايت، هدايت و جم  پردازي  نظريه
هـاي گفتگوهـاي      زاد علمـي، محافـل و حلقـه       هاي آ   ها و ايجاد كرسي     منطقي ايده 

طـرح منطقـي    «نـشگاه، شـاهد     تخصصي در محضر وجـدان عمـومي حـوزه و دا          
هاي علمـي و      و نيز مناظره  » پردازي و نوآوري روشمند     نظريه« رواج بازار    ،»ها  ايده

نهادســازي بــراي اجابــت «بخــش و فــارغ از غوغاســاالري و  قانونمنــد و نتيجــه
در حوزه و دانشگاه    » افزار علمي و ديني     توليد نرم «نتيجه   و در     »هاي جديد   پرسش

  3.بيش از قبل باشيم

                                                 
 .8، ص 1382، تابستان 16 شماره خبرنامه تحقيقات و فناوري،گفتگو با دكتر رضا منصوري، . 1

  .20، ص  پيشين،»علوم انساني و جهاني شدن«رضا منصوري، . 2
ي علميه به رهبـر انقـالب اسـالمي،           ي جمعي از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه         بخشي از نامه  . 3

  .10، ص 1382، بهار 17، شماره اسالميدانشگاه 
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 صـورت   - هرچند ناكـافي   -هايي  خوشبختانه براي رفع بحران علوم انساني تالش      
 انديـشمندان علـوم انـساني        ها برگزاري نشست ويـژه      ز جمله آن  گرفته است كه ا   

 لتيـان    به صدور بيانيه  جر   است كه من   82توسط وزارت علوم در فروردين ماه سال        
 .هـاي علـوم انـساني گرديـد         ها و راهبردهاي پژوهش     و استخراج اهداف، سياست   

المللـي    تحقيقـات بـين    بعد از انقالب، رتبه  ISI  ضمن آنكه بنا بر آمارهاي مؤسسه     
 بـوده اسـت و خوشـبختانه از بعـد از جنـگ      110ي   علوم انساني كشور ما مرتبـه     

 ايـن در    1. رسيده است  57 فعلي كشورمان به      ها، رتبه   شتحميلي با رشد اين پژوه    
 15 كشور برتر ايـن علـم،        25ي ايران در علم فيزيك در ميان          حالي است كه رتبه   

  . باشد مي
بديهي است كه با استمرار بحراني بودن وضعيت علوم انساني در كشور و فقـدان               

ي  داخل وخـارج  ها در فضا هاي علمي و بومي اين رشته    انعكاس و بازتاب تالش   
ها  توان از حالت مصرف زدگي و ترجمه خواري آثار فكري غربي            از كشور، نه مي   

هاي نظري و عيني انقالب اسالمي و         توان به انعكاس واقعيت     در امان بود و نه مي     
 داخلي و بين المللـي پرداخـت و يقينـاً            گ و تمدن ايراني اسالمي در عرصه      فرهن

  ه عزتمند اسالمي، تقويت و توسعه     قق آرمان دانشگا  هاي تح   ترين راه   يكي از اصلي  
ها به علوم مولـد        و تبديل اينگونه دانش    انساني و رفع انزوا و مهجوريت آن      علوم  

 .هاي داخلـي و خـارجي اسـت          در عرصه  و پاسخگو به نيازهاي ديني و اجتماعي      
  .اميدواريم اين تالش افزون شود

                                                 
  .23، ص  پيشين،»علوم انساني و جهاني شدن«رضا منصوري، . رك .1
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  مالحظاتي نقادانه درباره دو مفهوم علم ديني و علم بومي
  

  1علي پايا
  

  چكيده
در بخش نخست با بهـره گيـري از         . مقاله حاضر متشكل از سه بخش اصلي است       

اي پوزيتيويـــستي و ديـــدگاههوتجربي، فلـــسفي،منطقي  تفكيكهـــاياز شـــماري
ثير زيـادي   ه علم و فناوري كه طي دو قـرن اخيـر از دامنـه تـا               باردر هرمنيوتيستي

ر اين نقادي توضيح داده مي شـود كـه          از رهگذ . شود  اند نقادي مي    برخوردار بوده 
 همه علوم به فيزيك و رياضي قابل تحويل نيستند          برخالف نظر پوزيتويستها، اوالً   

خالف نظـر   بـر  و آينـد  ي از سـنخ واحـدي بـه شـمار نمـي            علـم و فنـاور     و ثانياً 

                                                 
دانشيار مركز تحقيقات سياست علمي كشور و استاد مدعو مركز مطالعه درباره دموكراسـي، دانـشگاه                . 1

 وستمينستر انگلستان
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 علوم انساني و اجتماعي تافتـه اي بكلـي جـدا بافتـه از علـوم                 هرمنيوتيستها، اوالً 
در ( فاقـد ذات و جـوهر        ،فيزيكي و زيستي نيستند و ثانيا فناوري بـرخالف علـم          

  .است) اصطالح فلسفي
به توضيح اين  آمده در نخستين بخش دست بخش دوم با استفاده از نتايج بهدر 

رغم ارتباط بسيار نزديكي كه با   كه علم و فناوري عليشود نكته پرداخته مي
همين تمايزهاي اساسي منجر به . يكديگر دارند از جهات مهمي از هم متمايزند

آن مي شود كه محصول تكاپوهاي علمي واجد خصلت كليت و عموميت باشد، 
 زمينه هاي محلي را به خود حال آنكه فراورده هاي تكنولوژيك رنگ ظرف و

يكه در علوم كوشش مي شود تا از تأثيرات ناشي به همين منوال در حال. گيرد مي
يا ايدئولوژيك تا حد امكان احتراز شود، در حوزه فناوري از نظامهاي ارزشي 

  .آموزه هاي حاصل از ارزشها از اهميت بسيار برخوردارند
 و باره شباهتهامقاله با ارائه توضيحات بيشتر دردر سومين و آخرين بخش 

تفاوتهاي علوم انساني و اجتماعي با علوم فيزيكي و زيستي، بر اين نكته تاكيد 
اين علوم از يكسو : ي دوگانه اندشود كه علوم انساني و اجتماعي داراي خصلت مي

اين .  به شمار مي آيند»فناوري« شوند و از سوي ديگر  محسوب مي»علم«
- هاي انساني فناوريخصلت دوگانه موجب مي شود كه امكان عام توليد 

بردارنده اما اين نكته در عين حال در .  بومي و حتي ديني موجود باشداجتماعي
 مفاهيمي »علم بومي«يا » علم ديني«دو نتيجه بسيار مهم است؛ نخست آنكه 

 -هاي انساني فناوري«نكه استفاده از امكان عام توليد ديگر آگار نيستند وساز
هاي  دهرفراو  به منظور دستيابي به محصوالت و»ني دي يا احياناًاجتماعي بومي

هاي  خاص، نيازمند شناخت دقيق از ظرفيتها و استعداد هاي محيط ها و زمينه
ايي ه معين است و در غياب اين درك دقيق، اين احتمال قوت مي يابد كه كوشش
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انجام مي رسد،  و سرمايه گذاري هايي كه به گيرد كه در اين قلمرو صورت مي
 . آوردبار نتايج نامطلوب و خالف انتظار به يا ع و تباه گرددضاي

 
 

، )تكنولوژي( علم ديني، علم بومي، فناوري علوم انساني،: واژگان كليدي
  .برساخته هاي اجتماعي
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  مقدمه
وجود چنين مشهود است كه در سالهاي اخير بحث درباره مفهوم از شواهد م

 با توجه به . رونق يافته است»لم بوميع«اي نيز   و تا اندازه»علم ديني«نظري 
 در جهان جديد پيدا كرده و نقش »scienceعلم «اهميت و اعتباري كه 

 ،كند چشمگيري كه در ايجاد تحوالت همه جانبه در زندگي افراد و جوامع ايفا مي
علم «و » علم ديني«اي را كه مفاهيمي نظير  لل جاذبهتوان الاقل يكي از ع مي

بر مبناي اين فرض مي توان . ي از مسلمانان دارند، حدس زد براي برخ»بومي
مي اسالمي يا بومي با تصور كرد كه در نظر اين گروه از مومنان اگر بتوان عل

 آورد آنگاه زمينه براي اعاده مجد و عظمت وجود همان تواناييهاي علم جديد به
نان با ابتنا به  مسلما.م و جوامع مسلمان آماده خواهد شداز دست رفته جهان اسال

اين دستاورد هاي برساخته خود و بدون نياز به بيگانگان خواهند توانست از 
ها   يا الاقل در زمره برتريننظري و عملي در جهان سرآمد شوندحيث توانائيهاي 

  .در جهان جاي گيرند) از اين حيث(
خصي و در ابتداي پيروزي انقالب اسالمي در ايران نيز كساني خواه به ابتكار ش

هاي اسالمي، بخصوص  خواه با توجه به الگوهايي كه در بعضي ديگر از كشور
دست تحقق بود، صالي ضرورت توليد در ) در دوران ژنرال ضياء الحق(پاكستان 

، بودجه هاي قابل توجهي  و براي عملي ساختن ايده خوددردادند» علم اسالمي«
ها  الحق كه صدءاران ژنرال ضيا اما همانگونه كه طرحهاي همكنيز دريافت كردند؛

ميليون دالر از كيسه فتوت عربستان سعودي براي آنها هزينه شده بود به هيچ جا 
 چرا كه شور و ماند؛نتيجه   بينرسيد، كوششهاي همتايان ايراني آنان نيز ظاهراً
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هاي اوليه بعد از مدتي از ميان رفت و روشن نشد كه بودجه هاي  هيجان سال
  1.ن مترتب گرديده فعالييتهاي شد و چه نتايجي بر آ مصروف چاختصاص يافته

علم «ز افراد يا جوامع به مالحظه ديگري كه مي توان در خصوص توجه برخي ا
 مطرح كرد آن است كه آن دسته از جوامع اسالمي كه در برابر امواج »اسالمي

اي عقالني مدرنيته احساس ضعف و ناتواني مي كنند و قادر نبوده اند به شيوه 
خود را با الزامات جهان مدرن منطبق سازند، به گونه اي منفعالنه و به منظور 

 ،كاستلز (نامد مي» هويت مقاومت«يتي از آن نوع كه مانوئل كاستلز احراز هو

                                                 
يكـي  ). 1991هودبـوي  (در خصوص تجربه پاكستان در خصوص دستيابي به علم اسالمي بنگريد به         . 1

 علم اسالمي در ايران پس از انقالب اسالمي مرحوم حجـت االسـالم سـيد منيـر                  از مبتكران بنيانگذاري  
نويسندگان يكي از كتابهاي جديد التاليف در باره علـم اسـالمي در يـك پانوشـت                 . الدين حسيني است  

ناگفته نمانـد   ": نكته اي را در خصوص ديدگاه هاي آن مرحوم ذكر كرده اند كه خالي از اهميت نيست                  
لوم اسالمي كه با همـت مرحـوم حجـت االسـالم و المـسلمين سـيد منيرالـدين حـسيني         ع فرهنگستان

الهاشمي پايه ريزي شده است و درحال حاضر به شرح و بسط آراء و انديشه هـاي آن مرحـوم اشـتغال         
بر حسب . دارد، از ديدگاهي حمايت مي كند كه در آن، نظريه مطابقت با واقع، مورد انكار قرار مي گيرد        

آنها بـا واقـع نيـست،       ) مطابقت(به صدق   ] بلكه همه اطالعات بشري   [صحت قوانين علمي    ’دگاه  اين دي 
در اين صورت، صحت بـا حقانيـت و   . بلكه به ثبات كارآمدي آنها در جهت پرستش خداي متعال است   

 نظامِ مقاصد يا مطلوبيت هايي اسـت كـه بـر محـور              "نظام ارزشي ". ارزش، پيوندي ناگسستني مي يابد    
عبوديت ذات حق و گذار از مسير تكامل داراي مناسـكي اسـت كـه         . ش خدا يا دنيا معين مي شود      پرست

قران و سنت، ناب تـرين معـارف حقـه را در خـود              .  براي تشريح آن امدند    -عليهم السالم –انبيا و اوليا    
جاي داده است و تشخيص كارآيي مثبت يا منفي علوم كاربردي بـدون ضـابطه هـاي متخـذ از وحـي،                      

به اين ترتيب، اگر كارآيي نظريه اي در جهت تعبد احراز گرديد، حقانيـت آن بـه اثبـات                   . مكن نيست م
 با وجود اين، ديدگاه مزبور به دليل پاره اي ازابهام ها هنوز از سوي صاحب نظران، مـورد      ‘.رسيده است 

 افـزوده در    مطلـب . 139-138، صص   1384بستان و همكاران     (".توجه و اقبال جدي قرار نگرفته است      
رابطه منطقي  بستان و همكاران پانوشت خود را از منبع ديگري يعني كتاب            . قالب در اصل مندرج است    

در خصوص يك ارزيابي نقادانه اجمـالي       .) ، نوشته عليرضا پيروزمند نقل كرده اند      دين و علوم كاربردي   
  .ين مقاله آمده رجوع كنيداز نظريه صدق آقاي منيرالدين حسيني به توضيح كوتاهي كه در بخش آخر ا
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  به منزله بديلي در برابر علمه برساختن ساختاري كه مي پندارنددر را) 1380
  .ام برداشته اند گشود جديد، موجب حفظ هويت آنان مي

 به نظر مي »علم بومي«و » علم اسالمي«ر تازه رونق گرفتن انديشه توليد اما در دو
رسد حاميان اين انديشه با توجه به تجربه هاي گذشته و با بصيرت بيشتري به 
مطرح ساختن نظريه هاي خويش اقدام ورزيده اند و نيتشان آن است كه با تكيه 

علم «و » علم ديني«رب مي توان اخذ كرد، ساختار  تجابه درسهايي كه از اين
سيس كنند و طرح مهمي را كه در ذهن دارند در را بر بنيان استواري تأ» بومي

  1.عين محقق سازند
هاي بعدي اين نوشتار كوشش مي شود امكان پذير بودن اين طرح به  در بخش

نجا كه محدوديت در اين مسير در حد مقدور و تا آ. بررسي شود نحو نقادانه مورد
شناس ترين مدافعان اين نظريه صفحات اين رساله اجازه دهد، آراء برخي از سر

، آموزه هاي مطروح و در نهايت با بهره گيري از نكات شود ارزيابي نقادانه مي
  .كارآمدي براي تقويت بنيان علمي جوامع اسالمي پيشنهاد مي شود

 
 علم و تصاوير ارائه شده از علم. 1

 به عنوان معادلي براي »علم«در اين رساله دنبال مي شود واژه  مقصودي كه براي
فيلسوفان علم در قرن بيستم به تفصيل .  به كار مي رودscienceواژه انگليسي 

ديگر معارف بشري و نيز از  و معيار هاي تمييز آن از »علم«رباره حدود و ثغور د
، گيليس 1972، 1968پوپر  (. سخن گفته اندشود،  علم ناميده مي-شبهآنچه 

                                                 
ز جمله آثار انتشار يافته در دوره جديد توجه به علم اسالمي در ايران مي توان به نمونه هـاي ذيـل                      ا. 1

، ريـاحي و    1385، حـسني و ديگـران       1384، بستان و همكاران     1382، باقري   1385گلشني  : (اشاره كرد 
 ترين مراكزي است كه در خصوص علم ديني         پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در زمره فعال      ). 1383ديگران  

  .تحقيق مي كند
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كي شرح و بسط بيشتر در در ادامه اين رساله با اند)  1361، سروش 1993
 در اينجا تنها به ذكر اين نكته اكتفا مي ، سخن گفته خواهد شد»علم«خصوص 

يعني كساني كه به وجود واقعيتي مستقل از ذهن و (شود كه از ديدگاه رئاليستها 
.  شناخت واقعيت است،هدف علم) آدميان باور دارندزبان و قرارداد هاي ميان 

 باشند »نقد پذير«هايي كه در حيطه عمومي اين شناخت مي بايد در قالب گزاره 
 بشر مي توانند بدان ءمقصود از حيطه عمومي عرصه اي است كه ابنا. ارائه شود

  با، امكان وارسي دعاوي مطروحغرض از نقد پذير بودن. دسترسي داشته باشند
  .محك تجربه عملي و تحليل نظري است

ديگـر  بحثهاي مرتبه دومي در باب چيستي علم تجربي و تمييز حـد و مـرز آن از        
علم ناميده مي شود در قرن گذشته و بـا رشـد             - شبه معارف بشري و نيز از آنچه     

گذاري پوزيتيويـسم    ثيرأميزان ت . فلسفه علم پوزيتيويستي صورت منتظمي پيدا كرد      
ك مكتب فلسفي تا بدان حد بود كه تصويري كه در اين مكتب از علـم                به منزله ي  

تجربي ترسيم شده بود حتـي تـا زمـان مـا نيـز در ميـان شـمار قابـل تـوجهي از                  
 ، به عنوان تصوير استاندارد و پذيرفته شده از علـم          چنان  ققان هم نويسندگان و مح  

 .محل اعتنا و ارجاع است

سـو دربـاره علـم         آخر قرن نوزدهم بـه ايـن       نگاهي به آثار فلسفي كه از دهه هاي       
بـاره علـم تجربـي مـورد       ي دهد كـه ديـدگاه پوزيتيويـستها در         نشان م  شده  نگاشته

در ديـدگاه فالسـفه     . پذيرش اكثريت قابـل تـوجهي از صـاحبنظران بـوده اسـت            
پوزيتويست كه برجـسته تـرين نمايندگانـشان را در حلقـه ويـن و حلقـه بـرلين                   

  :مهم ترين مشخصه هاي علم عبارت بود از) 1383 ،ياپا(توان سراغ گرفت  مي
 فرضـهاي متـافيزيكي، طـرد       كيد بر نقش تجربه و مشاهده، بـي نيـازي از پـيش            تأ

، هـا   في وجود ذات و گوهر بـراي هـستار         نظري و غير قابل مشاهده، ن      هاي  هستار
ك  و باالخره بهره گيري همه جانبـه از يـ           عليت هيومي، عدم اعتنا به تبيين      اتكا به 
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علـي  (برنامه تحقيقاتي تحويل گرايانه و فيزيكاليستي كه بر اساس آن همه علـوم              
يكي از نتايج اين رويكرد قول به وحـدت         . قابل تحويل به فيزيك بودند    ) االصول

  . روش در ميان شعبه هاي مختلف علوم بود
  رواج عام اين تلقي منجر به آن شد كه گروهي از صـاحب نظـران كـه در زمينـه                   

ت اشتغال داشتند و بـا رويكـرد تحويـل گرايانـه            اجتماعي و انساني به فعالي    علوم  
علم جديد موافق نبودند و به نحو شهودي بر اين باور بودند كه آدمـي موجـودي                 

رفتارهـا و كـنش هـايش را        ،  است كه نمي توان تنها با رويكرد هاي فيزيكاليستي          
لط پوزيتيويـستي، مـدل بـديلي       توضيح داد، به تكاپو بيفتند تا در برابر مدلهاي مس         

گرونـدين  . (فيزيكاليستي عـاري باشـد     -ارائه دهند كه از شائبه هاي پوزيتيويستي      
  )1958، وينچ 1984، سوئينج وود 1994

از هوسرل و ديلتاي تا فرويـد و        ) هرمنيوتيست ها (ويل گرايان   رايان و تأ  پديدار گ 
و بـرلين و اشـميت و       وبر و دوركهايم و اصحاب حلقه فرانكفورت و كـالينگوود           

و بسياري ديگر با قبول اين نكته كـه علـوم فيزيكـي و زيـستي از                  وينچ و گادامر  
همان الگو هايي پيروي مي كنند كه پوزيتيويستها مـي گوينـد، تاكيـد كردنـد كـه                  

 و  »1سيانتيـسم = علم زدگي   « در علوم انساني و اجتماعي نوعي        كاربرد آن الگو ها   
عتقاد ايـن گـروه از نويـسندگان، از آنجـا كـه در علـوم                به ا . بنابراين مذموم است  

نيـز  ) ابـژه (، موضوع شناسايي    )سوژه(انساني و اجتماعي عالوه بر فاعل شناسايي        
 است، مي بايد به تفكيك ذاتي علوم اخير از علـوم طبيعـي و               2واجد حيث التفاتي  

اف اين  يكي از نتايج اين تفكيك تفاوت قاطع ميان روشها و اهد          . زيستي قائل شد  
  )1385،پوپر. (دو سنخ متفاوت از علوم بود

                                                 
1. scientism 
2. intentionality 
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هـدف،  ) به معناي عام كلمه   (به اعتقاد تفكيك گرايان در حاليكه در علوم فيزيكي          
له ست، در علوم انـساني و اجتمـاعي مـسأ          پديدار هاي طبيعي و  زيستي ا       1ايضاح

له ايــن مــسأ.  پديــدار هــاي عــالم انــساني2اصــلي عبــارت اســت از فهــم و درك
رويـداد هـاي علـوم     در آنجا اهميت مي يابد كه به باور تفكيك گرايان        بخصوص

اجتماعي و انساني يگانه و بي نظيرند و بنابراين نمي توان در باره آنها قوانين كلي                
در اين  . و عام و فراگير از آن سنخ كه در علوم طبيعي به چشم مي خورد ارائه داد                

نه اسـت كـه راه را بـراي بررسـي           موارد فهم هاي شخصي از آن رويداد هاي يگا        
مسائل انساني هموار مي كند و نه قالب هاي كلي كه در علوم طبيعي به كـار مـي                   

 كـه نظـم هـاي موجـود در      انـد   اين قالب ها بر مبناي اين فرض تنظيم شـده         . رود
 3طبيعت تكرار پذيرند و بنابراين مي توان با استفاده از آزمايش هاي سـامان يافتـه             

 آورد، حال آنكـه انجـام چنـين         دست  يد يا رد گزاره هاي علمي به       تاي شواهدي در 
در اين دو قلمـرو،     . آزمايش هايي در حوزه علوم انساني و اجتماعي ممكن نيست         

 مي بايد با استفاده از مشاهده غير فعـال، يعنـي بـدون دخالـت در                 تحليلگر صرفاً 
از . دشـش كنـ  وضع و حالي كه سرگرم مطالعه آن است، براي فهم بهتر شرايط كو         

 يا ايضاح پديدار هـا در قلمـرو علـوم طبيعـي       »تبيين«اين گذشته در حاليكه براي      
توان از روشهايي نظير ساده سازي و تجزيه به اجزا و تقريب و ايده آل سـازي      مي

استفاده از نـوعي    بهره گرفت، فهم امور در حوزه علوم انساني و اجتماعي مستلزم            
 تنها  ، به اين معني كه فهم هر جزء       ل گرايانه است؛  و رهيافت ك  » دور هرمنيوتيكي «

امكـان پـذير    ،در پرتو درك ارتباط آن با بقيه اجزايي كه كل را تشكيل مي دهنـد                
  .خواهد بود

                                                 
1 . explication 
2 . understanding 
3 . experiments 
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 به اين ترتيب در حاليكه پوزيتيويستها با تكيه به نظريه وحـدت علـوم در صـدد                 
        1علـوم يگـاني    ي از  المعـارف  تحقق برنامه تحقيقاتي خود تحت عنوان ايجاد دائـره 

 جـز  لوم انساني و اجتمـاعي چيـزي نيـست       كه ع ) و دارند (بودند و اعتقاد داشتند     
كاربرد علوم طبيعي در حوزه انسان و اجتماع، تفكيك گرايان با تكيه بـه مـواردي                

كه علوم انـساني و اجتمـاعي را        ) و هستند (كه به اهم آن اشاره شد، مدعي بودند         
 زيستي در نظر گرفـت و قلمـرو   فاوت از علوم طبيعي وبايد از سنخي بكلي مت  مي
يت و آموزه هاي روش شناسانه و معرفت شناسانه آن دو را با يكديگر خلـط                فعال
  .نكرد

آن دسته از فيلسوفان علم رئاليست كه از عقالنيت نقاد بهره مي گيرند در مواضـع     
م رويكـرد   مختلف به اين نكته پرداخته اند كـه هـم رويكـرد پوزيتيويـستها و هـ                

خواه علـوم طبيعـي     (تفكيك گرايان مبتني بر نوعي درك نادرست از ماهيت علوم           
، 1383،  1382؛ پايـا    1385پوپر   (است) خواه علوم انساني و اجتماعي    و زيستي و    

 فالسفه رئاليست عقل گرا ونقاد توضيح مي دهند كه علم، خـواه طبيعـي،               .)1385
يزي نيست جز مجموعه اي از حدسها       خواه زيستي و خواه انساني و اجتماعي، چ       

 براي فهم جنبه هايي از واقعيت كه به زعم پژوهشگران      2هاي تقويت شده   و فرض 
يعنـي جنبـه هـاي      (در قلمروهايي جاي دارند كه با مرزهايي كه به آن اشاره شـد              

از ديــدگاه . از يكــديگر جــدا مــي شــوند) طبيعــي، زيــستي، انــساني و اجتمــاعي
، مرزبندي ها و مقوله سازي هـا، اعتبارهـايي برخاسـته از             فيلسوفان علم رئاليست  

محدوديت هاي ادراك آدمي براي شناخت واقعيتي هـستند كـه مـستقل از آدمـي                
هـا و    از آنجا كه اين مرزها و مقوله ها نيز بـه نوبـه خـود حـدس                . فرض مي شود  

فرضهايي هستند كه براي فراچنگ آوردن آنچه در واقعيت مفروض گرفتـه شـده،         
                                                 
1. unified science 

 corroborated .2). 1973 و 1968پوپر (براي آگاهي از معناي دقيق اين اصطالح فني بنگريد به 
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كـه در برگيرنـده     (اخته شده اند، موقعيت آنها نيز، نظير موقعيت كل واقعيـت            برس
ثابت و اليتغير نيست و دائما دسـتخوش        ) ذهن آدميان و يافته هاي آنان نيز هست       

كه از فـرض هـاي اصـلي        (همين تغيير و تحول كل واقعيت       . تغيير و تبديل است   
ي شود كه شـناخت مـا از        ممنجر به آن    ) نظام متافيزيكي رئاليست هاي نقاد است     

  . نياز به تصحيح و نو شدن داشته باشددائم امور،
به اعتقاد رئاليست هاي نقاد و عقل گرا هيچ يك از تفاوتهايي كه تفكيك گرايـان                
براي جدا ساختن قلمرو علوم انساني و اجتماعي از علوم طبيعي و زيـستي ارائـه                

چنانكه در ذيـل بـه اختـصار        (د  مي توان نشان دا   . كرده اند وافي به مقصود نيست     
رد علوم طبيعي و زيـستي       در مو  كه همه موارد مورد اشاره يا عيناً      ) نشان داده شده  

 و  2، فهـم  1 يا ناشي از نوعي سوء برداشت در خصوص ماهيـت علـم            صادق است 
 در  بـه عنـوان نمونـه آنچـه       ) رك پيـشين  پوپر و پايـا همـان مـدا       . ( است 3معرفت

 بـودن رويـداد هـا در حـوزه علـوم انـساني و         خصوص يگانه و منحصر بـه فـرد       
 و بدون هيچ تفاوتي در قلمرو علوم طبيعي و زيستي نيـز             اجتماعي گفته شده عيناً   

 هيچ رويدادي؛ در هر قلمرويي كه مورد نظر باشـد، بـا حفـظ               اساساً. صادق است 
بنـا بـه فـرض      (اگر كل واقعيت    . بار تكرار نمي شود     از همه جهات، دو    4اينهماني

 و آناً در حال نو شدن است هر آنچه ظـاهرا تكـرار مـي شـود                  دائماً) ست ها رئالي
آبي كـه بـر     .  چيزي است كه در گذشته واقع شده است        »عين«و نه   » مشابه«صرفا  

مبناي يك قانون فيزيكي شناخته شده در شرايط متعارف و در فشار سـطح دريـا،                
نمونه اوليـه   » همان «نتيگراد به جوش مي آيد، در واقع      به دفعات در صد درجه سا     

نمونـه  « زيادي از شرايط بيرونـي و درونـي           زيرا در هر نوبت شمار بسيار      نيست؛

                                                 
1. science 
2. understanding 
3. knowledge 
4. identity 
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هراكليتوس حكيم يونـاني پـيش سـقراطي        .  دستخوش تغيير مي شود    »مورد اشاره 
 يـك در  « در قالب اين عبارت بيـان كـرد كـه             سال قبل اين نكته را     2500بيش از   

  ».رودخانه دوبار نمي توان شنا كرد
ورزند و بر جدا سـاختن مـرز         له فهم كه تفكيك گرايان آنهمه بر آن تاكيد مي         مسأ

 كه رئاليست ها از آن      »1تبيين« علمي كه پوزيتيويستها مي گويند يا حتي         آن ايضاح 
و گونـه اي  « هيـاهوي بـسيار بـراي هـيچ    «ه مي گيرند، در واقع مصداق نوعي       بهر

نگارنـده در   . يح آن را كنـار گـذارد       است كه مي بايد با توضيح صح       »2مساله-شبه«
در ) 1386،  پايا(مقامي ديگر به تفصيل در اين خصوص نكاتي را ذكر كرده است             

 بايد ياد آور شد كه فالسفه رئاليست عقل گراي نقاد به منظـور              اينجا تنها به اشاره   
. تسهيل در امر شناخت واقعيت، سه قلمرو كلي را در آن از هم بـاز مـي شناسـند                  

كل واقعيت مستقل از آدمي كه در عين حال در           (1جهان  قلمرو به ترتيب    اين سه   
جهان ذهني تك تـك افـراد كـه          (2جهان  ،  )بردارنده آدمي و ذهن وي نيز هست      

جهان برساخته هاي آدميان كه محصول تعامـل        (3جهان   و   )هر فرد است  مختص  
 را  3هان  ج، 2ثير گذاري بر جهان      است و به نوبه خود از طريق تأ        2و   1دو جهان   

مقصود از شناخت واقعيت، ارائـه      . دناميده مي شو  ) سازد  مي(نيز دستخوش تحول    
بـا محـك     (گزاره هايي صادق از واقعيت است كه در حيطه عمومي قابل وارسي             

 بـه    خواهـد بـود؛    3شناخت به اين معني امـري عينـي       . باشد) تجربه و نقد تحليلي   
البتـه بـه    ( تركيب محك تجربه و تحليـل       عبارت ديگر اگر نقد پذيري را به مثابه         

در نظر بگيريم، عينيت معادل نقد پذير بودن خواهـد   ) تناسب موارد كاربرد هريك   
  .بود

                                                 
1. explanation 
2. pseudo-problem 
3. objective 
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) بـه تعبيـر فـوق     (به شناخت عينـي     هدف رئاليست هاي نقاد و عقل گرا دستيابي         
 معناي گزاره هاي نقـد پـذيري كـه          به (اين شناخت از فهم     . باره واقعيت است  در

به معناي گـزاره هـاي نقـد        (آغاز مي شود و به تبيين       ) ص شكل مي گيرد   نزد شخ 
ه در چارچوبهاي خاصي مندرج مي شود و شرايط معيني را احـراز مـي               پذيري ك 

 به عبارت ديگر فهم و تبيين دو سر يك طيف پيوسـته هـستند            شود؛  ختم مي ) دكن
قعيـت  بـاره وجـوهي از وا     سنخ حدسها و فرضـهايي هـستند كـه در         كه هر دو از     

 از حيث ضيق و سعه و مرتبط بودن يا نبـودن            برساخته شده اند و تفاوتشان صرفاً     
و نقاد در عين حـال  فالسفه رئاليست عقل گرا . از گزاره هاست  با يك كل بزرگتر   

 از آن بـا عنـوان       ه تجربه هـاي شخـصي افـراد و آنچـه          كيد دارند ك  بر اين نكته تأ   
، جهان تجربه هاي خصوصي     2 جهان   هاي فردي ياد مي شود، هرچند كه به        شهود

ايـن  . دشناخت به دو صورت نقش بـازي مـي كنـ          د، دركسب معرفت و     تعلق دار 
 ،تجربه ها و شهود ها مي توانند پس از آنكه در قالب گزاره هـا بازسـازي شـدند                  

 يا ابزاري براي نقد حدسها و       ساختن حدسها و فرضهاي تازه شوند     مبنايي براي بر  
تجربه ها و شهود ها تا زمـاني كـه در           ) مقاله هفتم ، 1383 ،پايا. (فرضهاي موجود 

 تواند  شوند و شخص نمي      محسوب مي  1حال وقوع هستند، در زمره امور وجودي      
 واقع شـده    معرفت حاصل از تأمل درباره آنچه     (رفت مرتبه دومي    نسبت به آنها مع   

قالب معرفت مرتبه دومي در عين حال در        . داشته باشد ) يا معرفتي كه حاصل شده    
سازي مي شود كه از حيـث سـنخ         و مفاهيم باز  انديشه و زبان و گزاره هاي زباني        

وجودي با تجربه هاي شخصي و شهود ها كه اموري غير زباني هـستند متفـاوت                
به محض آنكه شخص شروع به بازسازي تجربـه هـاي شخـصي خـود در                . است

 وارد سـاخته     حيطـه عمـومي    قالب امور زباني كرد، آنها را از حيطه خصوصي بـه          

                                                 
1. existential 
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 اولـين بازسـازي هـا،       ايـن . آورد  د شدن آنها را فراهم مي     براين امكان نق  است وبنا 
 هنگامي كه گزاره هـاي محـصول شـناخت          .آيد   به شمار مي   »فهم«نخستين مرحله 

د، امكـان دسـتيابي بـه      در قالـب الگوهـاي تبيـين قـرار گيـر           )در سطوح مختلف  (
 نكتـه   1.الن شناسايي حاصل مي شـود     شناختي فراگيرتر براي شمار بيشتري از فاع      

، مي توان در    باره ارتباط تجربه هاي فردي، فهم و تبيين توضيح داده شد          راي كه د  
  :قالب نمودار زير نمايش داد

  
  كه  فرايند هاي ذهني كنشگران    »3بازآفريني« يا به عبارت ديگر      »2 انديشي دالنههم«

الن بـه تفكيـك علـوم       از سـوي قـائ    ) شناخت تفهمـي   (»فهم«در مدلهاي متكي به   
ادعا مـي   و  كيد قرار مي گيرد     عي از علوم طبيعي و زيستي مورد تأ       انساني و اجتما  

توضـيحي كـه فالسـفه    ، بـه  بـا درك علـل در علـم طبيعـي تفـاوت دارد     شود كه  
  ).8 و 7 فصول ،1385،پوپر( نوعي تمناي محال است دهند رئاليست مي

كيد مي ورزنـد آن اسـت       قاد بر آن تأ    رئاليست عقل گرا و ن     نكته مهمي كه فالسفه   
 بـر  فالسـفه مـسلمان از ديربـاز   .  به كليات تعلق مي گيردكه شناخت و علم صرفاً    

                                                 
پايـا و   (در خصوص الگوهاي تبيين و تلقي رئاليستهاي نقاد و عقل گرا از اين الگـو هـا بنگريـد بـه                      . 1

   ). 1386همكاران 
2. empathy 
3. re-enactment 
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). 1360 ،دينـاني  (»الجزيي اليكون كاسبا وال مكتـسبا     «اين نكته تاكيد داشته اند كه     
 »فهـم «معناي اين نكته آن است كه آنچه تفكيك گرايان به نادرستي تحت عنـوان               

 ويژگيهاي علـوم انـساني و اجتمـاعي ذكـر مـي كردنـد و مـدعي بودنـد            در زمره 
بـه  ( شناخت و معرفت و حتي فهم         از رويداد هايي يگانه است، اساساً      گزارشهايي

 زيـرا نـاظر بـه امـور جزيـي و            ؛به شـمار نمـي آيـد      ) تعبيري كه توضيح داده شد    
) ذشـت به توضيحي كه گ(شخصي است و بنابراين در حيطه عمومي قابل وارسي         

در برابر اين رويكرد نادرست، آموزه فالسفه عقل گراي رئاليـست و نقـاد              . نيست
آن است كه مي توان و بايد گزاره هاي ناظر به توصيفات يا تجربه هاي جزيـي و                  

خواه انساني و اجتماعي و خواه زيـستي و         (شخصي را در حيطه امور و پديدارها        
تا بتوان از شناخت و معرفـت در ايـن          به گزاره هاي با سور عام بدل كرد         ) طبيعي

خوشبختانه تبديل گزاره هاي جزيي به گزاره هاي با سـور           . حيطه ها سخن گفت   
  : امكان پذير است،كلي با بهره گيري از يك تعبيه منطقي كه در ذيل نموده شده

∃x (Fx & Gx) ↔ -∀x-(Fx → Gx); 
∀x (Fx → Gx) ↔ -∃x -(Fx & Gx).  

تنايي اين كشور خاص به قـوانين بـين المللـي بـراي آن        بي اع « قضيه شخصيه  مثالً
چنين نيست كـه بـي   « به اين قضيه كليه بدل مي شود كه        »سر افزا خواهد بود    درد

قضيه اخير را   . »سر افزا نباشد   اعتنايي كشور ها به قوانين بين المللي براي آنها درد         
ه علوم اجتماعي   مي توان به صورت يك آموزه عام و بنابراين معرفت افزا در حوز            

البته فراموش نشود كه مقصود از معرفت مجموعه حدسها         . (كردو انساني استفاده    
رغم تالش صميمانه براي نقد و ابطال تاكنون از محـك            و فرضهايي است كه علي    

  .)اند  شده»تقويت«تجربه و نقد موفق بيرون آمده اند و به اين معني
يح مي دهند كه تفاوتي كـه تفكيـك         رئاليست هاي عقل گراي نقاد هم چنين توض       

گرايان ميان علوم انساني و اجتماعي و علوم زيستي و طبيعي از حيث عدم امكان               
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اجراي آزمايش سامان يافته در اولي و اجراي مكرر آنها در دومي ذكر كـرده انـد،                 
دقيق نيست و به همين اعتبار اين نكته نيز نمي تواند فارق اين دو دسته از علـوم                  

 در برخـي از مهمتـرين علـوم         به اعتقاد رئاليست هاي نقاد و عقل گرا، اوالً        . باشد
 بخـش   ،مشاهده غيـر فعـال    ) 1نظير اختر شناسي و پرنده شناسي     (طبيعي و زيستي    

مخـتص  اساسي پژوهش را تشكيل مي دهد و بنابراين اين قبيل مشاهدات صـرفا              
تي نيـز مداخلـه      در علـوم طبيعـي و زيـس         ثانيـاً  علوم انساني و اجتمـاعي نيـست،      

آزمايشگر مي تواند كل چارچوب مورد بررسي را دستخوش تغيير سازد و نتـايج              
 ها  آنچه در حوزه فيزيك كوانتومي يا آزمايش برخي دارو        . آزمايش را دگرگون كند   

 نمونه هاي برجسته اي از ايـن نـوع مداخلـه هـاي     ،بر جانداران صورت مي گيرد  
 »2شبيه سازي رايانه اي   «ريهاي جديد و از جمله      ، رشد فناو   ثالثاً ،تغيير دهنده است  

اعم از انـساني و اجتمـاعي و         ( آورده تا در قلمرو همه علوم        وجود  بهاين امكان را  
بتوان به انجام بررسيهاي علمي اقدام ورزيد بدون آنكه مداخله          ) فيزيكي و زيستي  

  .دمخرب آزمايشگران موجب نابود شدن يا تغيير نامطلوب شرايط آزمايش شو
كيد فالسفه رئاليست عقل گـرا و نقـاد بـر آن           أدر خصوص دورهرمنيوتيستي نيز ت    

 بـه   است كه كل گرايي آن گونه كه هگل يا حتي گادامر مطرح مـي سـازند عمـالً                 
به تعبير خـود تفكيـك      ( »فهم« امكان كسب شناخت و معرفت و حتي         معناي نفي 

نهايـت جـزء تـشكيل        از بـي   »كـل هـا   «است؛ زيرا در جهان واقعي همـه        ) گرايان
آدمـي  . نهايت كفاف نمـي دهـد      اند و امكانات ادراكي آدمي براي شناخت بي        يافته

ست ها بـر     رئالي آنچه. اي ناگزير از گزينش است     براي شناخت امور در هر عرصه     
كـه   به اين معني     است؛» تعديل شده رويكرد كل گرايانه    «آن تاكيد مي كنند نوعي      

 تا آنجا كه برايشان مقدور است ارتبـاط جـزء و            نندك   توصيه مي  نبه فاعالن شناسا  

                                                 
1. ornithology 
2. computer simulation 
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تواننـد مـورد مالحظـه قـرار        بخشي كه را گزين كرده اند با ديگر اجزايي كه مـي             
 در دهـه هـاي اخيـر تحـت عنـوان روش شـبكه اي،                آنچه. دهند، در نظر بگيرند   

 و نظاير آن در حوزه هاي علمي رواج         د هاي بين رشته اي و چند رشته اي        رويكر
كاوشهاي تـازه اي كـه در      .  محصول اين قبيل تاكيدها و توصيه ها بوده است         يافته

عصبشناسي و نيز روانشناسي ادراك انجـام شـده بخـوبي روشـن              -حوزه زيست 
 جهاز ادراك آدمي با تركيب دو جنبه تجزيه امـور پيچيـده              ساخته است كه اساساً   

و سـپس در    ) ديگرگزينش برخي جنبه ها و فروگذاردن برخي        (به اجزاء ساده تر     
مـرتبط سـاخت برخـي از       (نظر گرفتن برخي از ارتباطات ميان پاره اي از اجـزاء            

مي تواند به شناخت هستارها، از هر سنخ كه باشند، دست           ) جنبه هاي گزين شده   
  )1993 ،ذكي. (يابد

 ناظر به تلقي تفكيك گرايان از       اما چنانكه گذشت انتقادات فالسفه رئاليست صرفاً      
 و روشن مـي     كنند   علم را نيز، نقادي مي     پوزيتيويستها از   بلكه تصوير  علوم نيست 

، 2005پايـا   (سازند كه مدل پوزيتويستي از علم مدلي ناكارآمد و غير دقيق اسـت              
 به توضيح رئاليستهاي نقاد و عقـل گـرا رويكـرد پوزيتيويـستها دايـر بـر                  .)2006

 مـي   ،اتي با كاربرد محـدود    تحويل علوم به فيزيك، تنها به منزله يك برنامه تحقيق         
تواند نتايجي مفيد ببار آورد، اما تحميل اين برنامه به منزله تنها برنامـه تحقيقـاتي                

هاي بزرگ    به فقير شدن علوم و بي بهره ماندن آنها از دستاورد           موجه علمي، عمالً  
دليل اين مدعا آنست كه در تحويل هر تراز از واقعيت بـه             . معرفتي منجر مي شود   

 تحويـل   مـثالً (ين تري قـرار دارد      ز حيث كثرت هستار ها در مرتبه پاي        كه ا  ترازي
جامعه شناسي به روان شناسي و روان شناسي به زيست شناسي و زيست شناسي              

بسياري از ظرفيتهـاي معنـايي و مفهـومي كـه مخـتص تـراز هـاي بـا                   ) به شيمي 
يـژه   و هـاي مفهـومي    د و ابـزار   ساختاري باالتر اسـت از دسـت مـي رو         پيچيدگي  

د بود به نحو تام و تمام اين ظرفيتها را در ظرفهـاي             هاي بسيط تر قادر نخواه     تراز
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به اين ترتيـب برنامـه تحقيقـاتي        . د مفهومي محدود تر خود منعكس ساز      -معنايي
 رشـد   ن تنها برنامه تحقيقاتي مجاز، تاكيـد شـود،امكان        تحويل گرايانه اگر به عنوا    

  )1383 ،پايا. (دمعرفت را به حداقل كاهش خواهد دا
 در محـدوده  يعني اين آموزه كه واقعيـت صـرفاً    (از اين گذشته فرض فيزيكاليسم      

كه در پس رويكرد هاي پوزيتيويستي نهفته       ) هستار هاي فيزيكي خالصه مي شود     
وديت آور است كه به نوبه خود امكان رشـد معرفـت            فرضي به غايت محد   ،است  

مانوئل كانـت بـا طـرح پرسـش         قرن قبل ا   از دو    بيش. دهد  را به حدأقل تقليل مي    
جهـان  « معرفت شناسي، يعني ايـن پرسـش كـه           استعاليي مشهور خود در عرصه    

هاي ادراكي آدمي قادر به شـناخت   يياشد تا يك فاعل شناسايي با توانا گونه بايد ب  
 استدالل قدرتمندي را ارائه داد كه فيلسوفان رئاليست عقل گرا با بـسط              »آن باشد 

مدلل ساخته اند كه تنها با فرض غني تر بودن واقعيت از صرف امور              و تكميل آن    
 و از جملـه     ه شناخت محدوده فـراخ تـري از هـستي         فيزيكي است كه مي توان ب     

پـوپر و  . ( پيچيده ذهن آدمي، اميدواري بيشتري پيـدا كـرد  هاي  شناخت ساز و كار   
 )1996؛ چالمرز 1994؛ پوپر 1977اكلز 

ست كه  ا  ست نقاد و عقل گرا به فيلسوفان پوزيتيويست آن        انتقاد ديگر فالسفه رئالي   
 آغـاز   1برخالف مدعاي آنـان، علـم از تجربـه عريـان و مـشاهده هـدايت نـشده                 

گـزاره هـاي    .  هـستند  2همه تجربه ها و مشاهدات محفـوف بـه نظريـه          . شود نمي
مشاهدتي كه بنا بود سنگ بناي علم پوزيتويستي شود، چنانكه در فلسفه علم قرن              

، )5 فـصل    ،1383، پايـا    1385، الزي   1378چـالمرز   (م به تفصيل نموده شده      بيست
دنـد،  ايضاح منطقي نيز، آنگونه كه پوزيتيويستها در پي آن بو         . سودايي محال است  

                                                 
1. brute fact & unguided observation 
2. theory-laden 



                                  مالحظاتي نقادانه درباره دو مفهوم علم ديني و علم بومي

 

143

آنگونـه كـه     (»تبيـين «رويكردي غير كارآمد اسـت كـه نـه مـي توانـد جـايگزين                
  .علم كندشود و نه كمكي به رشد موزون ) ها توضيح مي دهند رئاليست

فالسفه رئاليست همچنين مدلل ساخته اند كه طرد متافيزيـك از حـوزه علـم كـه                 
، آگاسـي   1972پوپر  . (مراد و غايت پوزيتيويستها بود نه ممكن است و نه مطلوب          

هر اندازه متافيزيكي كه جهانهاي ممكن را براي يك علم خاص مـشخص       ) 1964
بارتر براي محققاني     معرفتي پر  مي سازد غني تر باشد، امكان كسب دستاورد هاي        

كه در درون آن چارچوب متافيزيكي كاوشهاي علمي خويش را پـيش مـي برنـد                
متافيزيك حقير خود پوزيتيويستها، موانع جدي براي پيـشرفت         . بيشتر خواهد بود  

  )2006پايا . (وجود آورده استه علم ب
تـوان   نـد مـي    ا  عيبرابر فيلسوفان پوزيتيويست كه مد    فالسفه رئاليست همچنين در     

 توضيح مي دهند    ،علوم انساني و اجتماعي را يكسره به علوم فيزيكي تحويل كرد          
 واجد ويژگي ممتازي اسـت كـه        »حيث التفاتي »عتبار برخورداري از    كه آدمي به ا   

. رفتار ها و كنشهاي او را از ديگر موجودات زنده تا حد زيادي متمايز مـي سـازد             
 نمي توان بـا تكيـه بـه          صرفاً ،هاي اجتماعي و انساني    رو در بررسي پديدار    ين ا از

»  حيـث التفـاتي  «ها حتماً مي بايد به عنصر   اين حوزهدر.  به شناخت نايل شد  علل
اي كه در مـدل منطـق موقعيـت مـورد            ي به شيوه  تتوجه به حيث التفا   . توجه شود 

رت بنياد رفتار هـاي كنـشگران را بـه صـو           -بحث قرار مي گيرد، امكان فهم دليل      
در عين حال فيلسوفان رئاليست و عقل گرا        ) 85 و   82پايا  . (عيني فراهم مي آورد   

زآفريني فراينـد هـاي ذهنـي       بـا « شوند كه روش تفكيك گرايـان يعنـي          متذكر مي 
  )1385 ،پوپر. ( به شيوه مورد پيشنهادي اهل تفكيك، غير ممكن است»كنشگران

هـاي     در عـين شـباهت     كـه  فيلسوفان رئاليست و عقل گرا خاطر نشان مـي كننـد          
گسترده ميان علوم انساني و اجتماعي و علوم طبيعـي و زيـستي كـه امكـان داد و               

تـرين   ستد معنا دار و فراگيـر را ميـان ايـن حـوزه هـا فـراهم مـي آورد، مناسـب                     
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شناسي براي كاوش در عرصه علـوم اجتمـاعي و انـساني كـه دسـتيابي بـه                   روش
ي سازد و انتظار محال و غير ممكني را بر          معرفت عيني را در اين عرصه مقدور م       

 اسـت كـه     »منطـق موقعيـت   «يل نمي كند، روش شناسي موسوم بـه         تحليلگر تحم 
چارچوب متدولوژيك كارآمدي را در اختيار محققـان علـوم انـساني و اجتمـاعي          

، 1961پـوپر   . (دهـد  جهت پيگيـري پژوهـشهاي خـود در ايـن عرصـه قـرار مـي               
  )  1385، 1382ب؛ پايا 1972

فالسفه رئاليست عقـل گـرا و نقـاد در پـي عرضـه تحليلهـاي انتقـادي خـود در                     
 خصوص رويكرد هاي فيلسوفان پوزيتيويـست و نيـز منتقـدان تاويـل گـرا و يـا                 

 كه رهيافت ايـن هـر دو گـروه بـه     ورزند پديدار شناس آنان بر اين نكته تأكيد مي       
 رشـد علـم و بـسط         فراوان، نه  تنهـا كمكـي بـه         ظاهر  رغم تفاوتهاي به    علم، علي 

 ،پايـا . ( علم را به سطح تكنولوژي تقليل مي دهد        معرفت علمي نمي كند كه عمالً     
شـرطي بهتـر درك       خوردار اسـت بـه    نكته اخير كه از اهميت فراواني بر      ) ب1383
  . كه به تفاوتهاي علم و تكنولوژي به نحو دقيق تري نظر شودشود مي
  
  علم و تكنولوژي. 2

هاي  ساخته بر. آيند شمار مي هاي بشري به در زمره برساخته  تكنولوژي هر دو علم و
در ) 1381 ،پايا. (بشري محصول حيث هاي التفاتي جمعي آدميان هستند

هاي اخير رابطه ميان علم وتكنولوژي چنان نزديك و درهم تنيده شده كه  سال
تفكيك قلمرو هر يك به صورت عملي بسيار دشوار و شايد در مواردي حتي 

هاي نظري  با اين حال در قلمرو بحث) ب1386ب، 1385 ،پايا. (ن شودناممك
ضرورت دارد به منظور باال بردن دقت ارزيابيها، حوزه اين دو محصول نبوغ و 

  .استعداد آدمي به شيوه تحليلي از هم تفكيك شود
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 نخستين وجه تفاوت علم و تكنولوژي تفاوت آن دو در اهدافي است كه از بر
تها، هدف علوم كه بنا بر مشرب رئاليس در حالي. نبال مي شودساختن هر يك د

، )د، خواه علوم طبيعي خواه زيستي خواه انساني و اجتماعياز هر سنخ كه باشن(
تقل از فاعل يا كم و بيش مس(شناخت واقعيتي است كه مستقل از آدمي 

هايي خواه فناوري(د هدف تكنولوژيها از هر سنخ كه باش شود، فرض مي) شناسايي
كه با مهندسي و علوم طبيعي مرتبط است، خواه فناوريهاي زيستي، خواه 

هاي   كسب شناخت و معرفت نيست بلكه رفع نيازاساساً) هاي اجتماعي فناوري
 حاجات هايي هستند براي رفع ها ابزار تكنولوژي. هاست انسان 1 غير معرفتيعمدتاً

بيني و كنترل د آدمي را براي پيش به اين منظور اين ابزارها مي باي. عملي آدميان
  .دامور توانا ساز

هاي نظري كمك گرفته   از اين ابزارها براي رفع نيازحتي در مواردي كه ظاهراً
مي شود اگر بخوبي دقت شود روشن مي گردد كه اين ابزار ها بخودي خود رفع 

  مي زنندرا براي اين مقصود كنار موانع  بلكه صرفاً،كننده نياز هاي نظري نيستند
ايي اما رفع نياز نظري منحصرا مربوط به برساخته ها فراهم مي سازند؛يا زمينه ر

 به عنوان مثال تلسكوپ يا كتاب يا كامپيوتر است كه شان معرفت بخشي دارند؛
هاي نظري كمك كار واقع  ز هاي هستند كه براي رفع نيايدر زمره فناوري

  .افع اين نياز نيستند اما خود اين ابزار ها هيچ يك رشوند؛ مي
ها  نكته دقيق و مهمي كه در باال ذكر شد به تفاوت مهمي راجع است كه ميان داده                

شمار قابل تـوجهي از     . و اطالعات از يكسو و معرفت از سوي ديگر برقرار است          
هـاي پوزيتيويـستي بـشدت مخالفـت          با رويكـرد   فيلسوفان پست مدرن كه ظاهراً    

يـل علـم بـه       به ايـن تفكيـك دقيـق بـه ورطـه تقل            ورزند به واسطه عدم توجه     مي

                                                 
1. non-cognitive 
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 پوزيتيويـستي تـر از رويكـرد پوزيتيويـستي        اند و در عمل آرايـي       تكنولوژي افتاده 
، بـراي   1983ليوتـار   ر. (اند  لوم و در دانشگاهها صادر كرده     براي ايجاد تحول در ع    

 كـه    هـستند  هايي  ها و اطالعات هستار     داده) 1384گاه ليوتار رك پايا     نقدي از ديد  
امكان انبار كـردن آنهـا در محمـل هـاي مـادي             . به وسيله تكنولوژي قابل انتقالند    

و  ايـن محملهـاي مـادي بهـره مـي گيرنـد       هرچند از علم معرفت و . موجود است 
 3يگاهـشان در جهـان   هرچند نظير اين محملها و ديگر برساخته هـاي بـشري جا           

 سنخ فنـاوري هـستند   ه از با اين محملها و ديگر برساخته هاي بشري ك       قرار دارد، 
 زيرا معيار اصلي براي معرفت استدالل يا استدالل هـايي اسـت كـه               تفاوت دارند؛ 

براي ارزيابي اين استداللها، به دستگاهي ادراكي       . براي پذيرش آن عرضه مي شود     
و فنـاوري   هـيچ يـك از ماشـينها        .  بشر بدان مجهزند نياز است     ءاز آن نوع كه ابنا    

  . آورده، واجد اين توانايي نيستندوجود  بههايي كه بشر تاكنون
 3 و   2و   1به اين نكته بايد توجه داشت كه فناوريها مي توانند در هر سـه جهـان                 

 به عنوان مثال نقشه اوليه يك كامپيوتر ممكن است بـه            ظهور و بروز داشته باشند؛    
طراحي دقيق اجزاي اين انديشه     . صورت شهودي در ذهن يك مبتكر شكل بگيرد       

كه نمونه هاي     در حالي  ، آورد وجود   را به  3تواند يكي از اعضاي جهان        ودي مي شه
معرفـت امـا    .  تعلـق دارد   1 بـه جهـان       اين طرح كه مورد استفاده افراداست      مادي

آنچنانكه پوپر توضيح مي دهد يا به توضيحي كه فرگه در مورد انديشه مـي دهـد                 
ك مي توانند بـا ايـن هـستار     حضور دارد و افراد هر ي  3، در جهان    )1374 ،فرگه(

 يا ديگر اشكال نمـايش      گزاره ها .  نسبتي برقرار سازند   3هاي عيني واقع در جهان      
نظيـر آنكـه    . محملهاي مادي يك انديشه يا معرفت را نبايد با خود آنها خلط كرد            

 جاي دارنـد بـا معـدود هـا يكـي            3نبايد اعداد را كه به اعتقاد رئاليستها در جهان          
 يـك   يكه در مورد فناوري، نمونـه هـاي جهـان يكـي آنهـا، واقعـاً                در حال  گرفت؛
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ايـن محـصوالت البتـه بـا آنچـه در           . داق و محصول فناوري به شمار مي آي       مصد
   . نماينده آنهاست، ارتباطي نزديك دارند3جهان 

صدرا بخصوص مال (ه شد و فالسفه مسلمان      علم و معرفت چنانكه پيشتر نيز اشار      
 توضـيح داده انـد، بـه عنـوان مثـال حـائري يـزدي        و شاگردانش در خصوص آن 

از منظـري ديگـر و   . از يك منظر و به يك اعتبار نوعي امر وجودي اسـت         ) 1347
در حيطه عمومي مجموعه اي از حدسها و فرضهاست كه در قالب گزاره ها بيـان                

حتـي آنهـا كـه    (هيچ يك از فناوريها   . مي شود و مي توان براي آن دليل اقامه كرد         
واجـد چنـين    ) رار مـي گيرنـد    مت رفع نياز هاي نظري و معرفتـي بـشر قـ           در خد 
  . نيستنداي ويژگي

 نيازهـايي كـه صـبغه غيـر          عمدتاً هم  ن    فناوريها به اعتبار ارتباط با نياز هاي آدمي آ        
معرفتي دارند با آن وجه از توانايي هاي آدمي كه براي رفع اين قبيل نياز ها تطور                 

اما معرفت و   . ارتباط نزديك دارند  ،بر عمل و اراده به تغيير       يافته اند، يعني توانايي     
علم با بخشهاي نظري و جنبه هايي از توانايي آدمي كـه بـا تحليـل و ارزيـابي و                    

  .كنند  سروكار دارد ارتباط پيدا مينقادي
ه سـت كـه هرچنـد هـر دو در زمـر     ا از ديگرتفاوتهاي اساسي علم با تكنولوژي آن      

ايـن  .  معيار ارزيابي آن ها بكلـي متفـاوت اسـت          دارند،برساخته هاي آدمي جاي     
انتظار مي رود ارتبـاط مـستقيم       معيار هاي ارزيابي با هدفي كه از برساختن آن دو           

در حاليكه هدف از علم شناخت واقعيت اسـت، هـدف از تكنولـوژي رفـع                . ددار
زاره به همين اعتبار در اولي معيار قابل قبول بودن، انطباق گ          . حاجات عملي است  

 در حاليكـه در    كه علي الفرض از آن خبر مـي دهنـد؛          هاي علمي با واقعيتي است    
دومي معيار قابليت پذيرش، كارآمدي ماشين مورد نظر براي رفـع حـاجتي اسـت               

معيار نخست يك معيار معنا     .  ماشين مورد اشاره خلق شده است      ،كه به واسطه آن   
ــار دوم يــك) ســمانتيك(شناســانه  ــه اســت در حاليكــه معي ــار عمــل گرايان  معي
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همين تفاوت منجر به ظهور تفاوت ديگري در مورد علم و فناوري            ). پراگماتيك(
 در هـر    »پيـشرفت «وط به اندازه گيري ميـزان       شده و آن تفاوت در معيار هاي مرب       

نزديك شدن  «اليكه معيار اصلي پيشرفت در علم       در ح . يك از اين دو حوزه است     
موفقيت در  «پيشرفت  است در فناوري معيار اصلي       »1به روايتي حقيقي از واقعيت    

  . است»حل مسائل عملي
يك تفاوت مهم ديگر ميان علم و فناوري كه غالبا از آن غفلت مي شود آن است 

 آمده فاقد ذات و وجود رساخته كه براي رفع نياز ها بهفناوري در مقام يك بكه 
 در حاليكه  است؛)يا انواع كاركرد ها(كاركرد ماهيت است و تنها داراي 

هاي علمي در مقام فرض هايي كه براي درك واقعيتي كه مستقل از فاعل  گزاره
شناسا فرض مي شود برساخته شده اند، مي توانند ذات و گوهر هستار هايي را 
كه هدف شناسايي آنهاست و مخلوق آدمي به شمار نمي آيند، به نحو حدسي و 

ن هستار هايي است كه  گوهر، شأذات و. وهشگر ارائه دهندفرضي براي پژ
 نساخته خواهان شناخت ذاتشان مستقل از انسانند و آدمي چون خود آنها را بر

 الكترون در زمره امور مطلوب دانشمندان »ذات«است؛ به عنوان مثال شناخت 
 توانها و نيروها و ايي كه مستقل از آدمي هستند، منشأذات هستار ه. است

 اما ماشين هاي برساخته ت؛در آن هستار موجود اساستعداد هايي هستند كه 
آدمي، از آنجا كه همه اجزاي آنها به وسيله خود آدمي طراحي و تعبيه شده، واجد 

 وجود هتوان و قدرتي نيز كه براي آنها ب. ذاتي كه مخفي از سازنده باشند نيستند
  )ب1383 ،پايا. (آيد محصول نحوه كنار هم قرار گرفتن اجزا است مي
 فناوري هايي كه ابداع كرده، دمي مي تواند براي دستگاههايي كه ساخته وآ

نظير اينكه از يك تكه آجر .  كند»كشف«هاي جديدي تعريف يا اصطالحا  كاركرد

                                                 
1. verisimilitude 
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در اين حال براي توانايي . ال گاز ماشين استفاده كندبه عنوان فشار دهنده پد
آن به صورت آگاهانه و ءخاصي كه در آجر به واسطه كنار هم قرار گرفتن اجزا

وجود آمده  به)  ساختن بنا هاي مستحكممثالً(براي رفع يكي از نياز هاي انسان 
اين كاركرد تازه ربطي به ذاتي كه براي آجر .  يافت شده استاي بود، كاركرد تازه

 از البته آجر از اجزايي ساخته شده كه خود آن اجزا نهايتاً. موجود نيست ندارد
اين . طبيعت يافت مي شوند و برساخته آدمي نيستند پديد آمده اندموادي كه در 

مواد، نظير الكترون داراي ذات هستند و به همين اعتبار مي توانند داراي ظرفيتها 
كشف اين ظرفيتها كار . و توانهايي باشند كه هنوز براي آدمي شناخته نشده است

  .  ندارد)ر اينجا آجرد(ي كه مورد بحث است علم است و ربطي به فناوري خاص
له مهمي است كه بسياري از  ذات بودن فناوريها و ماشينها مسأله فاقدمسأ

نويسندگان را به واسطه عدم توجه دچار اشتباهات مفهومي دامنه داري ساخته 
 براي اي  هايدگر است كه كاوش گستردهيك نمونه مثال زدني در اين زمينه. است

اصر به انجام رسانده و دست آخر به اين كشف ذات تكنولوژي هاي مدرن مع
نتيجه رسيده كه ذات اين ماشين هاي جديد با ذات تكنولوژي هاي قديمي 

ديمي كمك به امتداد حواس و در حاليكه ذات ماشينهاي ق. متفاوت است
 ،هايدگر. (يهاي آدمي بوده، ذات دستگاههاي جديد تسلط بر طبيعت استتواناي

ب  در اين خصوص توضيح مي دهند كه هايدگر مرتكاما فالسفه رئاليست) 1977
 اسناد ذات به اموري كه داراي كاركرد دو نوع خطاي خلط مقوله شده است؛

از اموري ) آنتروپومورفيك( و برداشت انسان مدارانه  ذات ندارندهستند و اساساً
  .كه برساخته آدمي هستند

اره شد ناشي از كاركرد هايي كه براي فناوري ها جعل مي شود چنانكه اش
 ثناي شماري معدود كه ناشي از منشاًنياز هاي آدمي، به است. هاي آدميان است نياز

بيولوژيك و زيستي انسان است، يكسره نياز هاي فرهنگي و برساخته اجتماع 
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ابداع نياز هاي تازه و به تبع آن اختراع دستگاههاي جديد با كاركرد هايي . هستند
 هاي ل توانايي آدمي براي خلق سپهراحي شده اند، محصوكه براي رفع نياز ها طر
هر كاركرد و هر نيازي با يك مجموعه خاص از معاني . معنايي و مفهومي است

براي بوميان ساكن . موجود در سپهر هاي معنايي برساخته آدميان ارتباط دارد
 با آن  زيرا سپهر معنايي متناظر؛هاي آمازون، نياز به اينترنت وجود ندارد جنگل

  . غايب است
به اين نكته حائز نهايت اهميت است و براي درك ميزان حساسيت آن الزم است 

باره ان انتقاد از نظري كه در باال درممكن است كسي به عنو. موردزير، توجه شود
تفاوت فناوري و علم و نيز فاقد ذات بودن تكنولوژي مطرح شد بگويد كه اين 

 تازه براي تكنولوژيها يافت شود كاركرد هايي كامالً وجود دارد كه امكان كامالً
 محصول  بلكه صرفاً،كه ربط مستقيمي به مواد سازنده نهايي آنها نداشته باشد

در اين .  برساخته بشر استكنار هم گذاري اجزا آنها باشد كه اين دومي كامالً
وع كشف  تازه پي بردند، اين ن بشر به اين كاركرد هاي كامالًءصورت اگر ابنا

شود   از آدمي فرض ميهيچ تفاوتي با كشف ذات و گوهر در اموري كه مستقل
 زيرا در اينجا نيز آدميان بكلي از وجود اين كاركرد ها بي اطالع نخواهد داشت؛

ها نيز داراي ذاتي هستند كه  به اين اعتبار مي توان ادعا كرد كه فناوري. بودند
  .توان آن را كشف كرد مي

اين انتقاد يا شبهه بايد يادآور شد كه كاركرد ها چنانكه گذشت در پاسخ به 
. محورند انسان بنابراين كامالً انند وكه برساخته خود آدمي هستند نيازهاييمحصول 

ها  ساخته شدن نياز هاي تازه اگر منجر به شناسايي كاركرد هاي تازه در ماشين بر
 زيرا ؛اشين ها نخواهد بودو فناوري ها شود اين امر به معناي كشف ذات در م

ذات علي التعريف توانايي و ظرفيتي است كه از آدمي و اراده و خواست و تمايل 
هاي وجودي  الكترون به صرف خواست و تمايل آدمي ظرفيت. او مستقل است
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براي ايجاد هر نوع تغييري در ساخت از پيش آماده . خود را تغيير نمي دهد
 در حاليكه در مورد كشف  بسياري صرف شود؛بايد كار و انرژيالكترون مي 

كاركرد هاي تازه در ماشينهاي برساخته آدمي، به صرف تغيير ديدگاه و ايجاد 
فضاي معنايي تازه و به تبع آن تعريف يك نياز جديد، محل كاربرد جديدي براي 

اي به كار گرفته   محل تازههمان تركيب اجزا، در مورد و. يك ماشين پيدا مي شود
شود تا در آن ظرفيت دقت كنيد كه اگر درماشين مورد نظر دستكاري . دشو مي
 قديمي  ظرفيت جديد در كاركرد»كشف«وجود آيد، اين امر به معناي  اي به تازه

  . تازه است»ماشين«يك » ساخت«نيست بلكه به معناي 
دهند كه همه برساخته هاي بشري و از آن جمله  فالسفه رئاليست توضيح مي

برساخته ها تا زماني . هاي التفاتي جمعي آدميان هستند  ها محصول حيثفناوري
 يا بهره گيرنده از آنها برجاي بماند، حيث التفاتي جمعي برسازنده آنهاكه 

تي جمعي برايشان ها و توان علّي مرتبط با كاركرد هايي را كه حيث التفا كاركرد
 اين حيث هاي التفاتي جمعي، اما با از بين رفتن.  ظاهر مي سازنددر نظر گرفته،

 آن جنبه از وجود آنها برساخته ها نيز كاركرد خود را از دست مي دهند و صرفاً
 به عنوان مثال در آلمان پس از جنگ ماند؛  جاي دارد برجاي مي1ر جهان كه د

  .   و به توده اي كاغذ بدل شد دادمارك آلمان كاركرد خود را از دست
م و تكنولوژي وجود دارد و مي بايد بدان توجه كرد تفاوت ديگري كه ميان عل

 در حاليكه گزاره هاي علمي، به فرض صادق بودن، كلي و عامند و  كهآن است
 به  كامالًها رار مي شود، فناوري ها و ماشينبه محض احراز مقدم، تالي آنها برق

ظرف و زمينه ها حساسند و نمي توان هيچ دستگاهي را كه براي يك ظرف و 
 ،  مناسب در ظرف و زمينه ديگريمينه خاص ساخته شده بدون انجام تنظيماتز

 به عنوان مثال اتومبيل بنز كه براي شرايط آب و هوايي آلمان ساخته استفاده كرد،
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 بايد براي اين شرايط تازه در صورتي كه بخواهد در تهران استفاده شودشده 
  .تنظيمات مناسب در مورد آن اعمال شود

. له ارزشها راجع استتفاوتها ميان علم و فناوري به مسأيكي ديگر از مهمترين 
ارزش ها ربطي نزديك با سپهر هاي معنايي آدميان دارند و از يك منظر رئاليستي، 
كه به عينيت ارزشها قائل است، مي توان آنها را به منزله هستارهاي موجود در 

پيشتر اشاره شد كه فناوري ها، . گرفتسپهر هاي ارزشي افراد و جوامع در نظر 
 زيستي ارتباط دارند، محصول تالش براي ها  با نيازبجز آنها كه مستقيماً

معنايي و فرهنگي آدميان پديد پاسخگويي به نياز هايي هستند كه در سپهر هاي 
خ ظهور هر دو به اينكه فناوري و فرهنگ با يكديگر همعنانند و تاري. يدمي آ

نما ها و ميمونهاي هوشمند به تغيير در گردد كه نخستين انسان  مي زماني باز
فناوري . محيط به منظور رفع نياز هاي خود پرداختند نتيجه همين ارتباط است

در مقام (و فرهنگ ) به معناي توانايي براي برساختن ماشينها و ابزارها(
ي آدمي به شيوه به منزله دو جنبه از ظرفيتهاي وجود) فراگيرترين برساخته انساني

 در شكل دادن به ماهيت و هويت آدمي نقش عمده اي ايفا 1تطور همزمان
  )ب وج1386پايا . (اند كرده

هاي معنايي و ارزشي نه تنها ميان فناوري و فرهنگ بلكه بين  ارتباط با سپهر
از همين جا مي توان به . فناوري و هنر و اخالق نيز ارتباط وثيق برقرار مي كند

نكته حائز اهميت در اين ميان آنكه . ثير گذاري فناوري در جوامع پي بردأميزان ت
خواه ،  يا به كار گرفته شود كه به نيت رفع نيازي ابداع شودهر نوع برساخته آدمي
نده هوشمند با  يا بهره گيريي است كه سازنده و ابداع كنندهها ناخواه حامل ارزش
 در مقام خالف و آفريننده، و نه در مقام  به عبارت ديگر آدميخود به همراه دارد؛

                                                 
1. co-evolution 
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شناسنده، جنبه هاي مختلف وجود خود، از توانايي ابزار سازي تا توانايي 
 قابليت ارزش بخشي را، دانسته يا ازي هنري تا ظرفيت معنا سازي و س فضا

در واقع . د مندرج مي كنديا ناخواسته، در محصولي كه مي آينادانسته، و خواسته 
 مي آيد، به يك اعتبار چيزي نيست جز تجلي وجود  به اين ترتيب بههمحصولي ك

از همين جا مي توان به راز اين نكته پي برد كه چرا . هاي متنوع همين ظرفيت
 يك قطعه شعر، در قياس با يا مثالً يك اثر هنري يا يك محصول تكنولوژيك و

رفيت هاي چه ظهر . همگنان به مراتب پرمحتوا تر، كارآمدتر و عميق تر است
  . آورنده گرانبارتر، مخلوقات او نيز نفيس تروجود وجودي خالق و به

اما در مورد علم، هرچند نظريه ها و فرضيه ها برساخته آدمي هستند و به همين 
اعتبار در بردارنده پيش فرضها و تعصبات و جنبه هاي ارزشي پيشنهاد دهندگان 

سه آنها نياز هاي دروني افراد و جوامع آن، اما برخالف فناوري ها كه مرجع مقاي
است و معيار مناسب بودن آنها نيز درجه پاسخگويي به اين نياز ها و بنابراين 

محور است، مرجع ارزيابي   با موازيني پراگماتيستي و انسانسروكارشان صرفاً
 و خياالت و ها خواست و جنبه هاي ارزشي و باورهاي علمي فارغ از  گزاره

اين مرجع بنا به فرض رئاليست ها، واقعيتي است كه . خاص استآرزوهاي اش
يار واقعي بودن هر هستار نيز مع. برساخته آدميان و يا الاقل فاعل شناسايي نيست

واقعيت . ثير گذاري است داشتن توان علّي براي تغيير و تأ اثر بودن آن ومنشأ
ه وسيله محقق براي بيروني به مدد همين توان علّي، حدسها و فرضهايي را كه ب

به اين ترتيب مستقل از آنكه چه . كند اخت آن برساخته شده، تصحيح ميشن
درصد از جنبه هاي ارزشي يا تعصبات فكري يا معرفتهاي پيشيني يا تجربه هاي 
شخصي فرد در شكل دادن به باور هايش نقش داشته، از آنجا كه واقعيت داور 

 فردي و ارزشي و فرهنگي و تاريخي و نهايي است، همه اين جنبه هاي ذهني و
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اگر و فقط اگر در مسير صحيح شناخت امور واقع مدد رسان بودند، مورد ... 
  .كند مي واال تيغ تيز واقعيت آنها را نقادي تقويت تجربي قرار مي گيرند 

ها توضيح مي دهند كه در تكاپو براي باال بردن بهره هاي معرفتي دو  رئاليست
كثرت گرايي به اين معنا .  يكي كثرت گرايي و ديگري نقاديد؛ارجنبه اهميت د

است كه چون ما براي شناخت واقعيت ابزار ديگري جز حدس ها و فرضهايي 
كه ابداع مي كنيم در اختيار نداريم، بنابراين به منظور باال بردن شانس به چنگ 

تنوع فرضها و آوردن واقع، حكم عقل آن است كه تا آنجا كه مي توانيم بر تعدد 
از جمله . اين امر تبعات و نتايج زيادي به همراه دارد. يمهاي خود بيفزاي و حدس

 يا معرفتي كه تنها به اخذ و انتقالترين آنها اينكه در همه زيستبومهاي  مهم
گيري از مجموعه هاي معين ومحدودي از آموزه ها تاكيد مي شود و به اين  بهره

تنوع كثرت آراء بسته مي  غير مستقيم بر ترتيب راه به صورت مستقيم يا
 دستيابي به حدسها و فرضهاي كارگشا نيز در قياس با زيستبوم هايي شود،امكان

  .كه در آنها چنين محدوديتي وجود ندارد به مراتب كمتر مي شود
كثرت . شرط دوم يعني نقادي نيز به همان اندازه نخستين شرط حائز اهميت است

بتوان از آنها به حدسها و گمانه هاي تازه دست يافت، در ها و منابعي كه  فرض
فت راه غياب مكانيزمي براي پااليش و صافي كردن، به عوض كمك به رشد معر

 به شيوه هاي - ن است كه در فضايي كه در آن نقاديعلت آ. را بر آن سد مي كند
حضور  - مناسبي كه فالسفه رئاليست نقاد و عقل گرا به تفصيل توضيح داده اند

. نداشته باشد، كثرت آراء پيشنهاد شده مانع از شناسايي بهترين گزينه ها مي شود
نقادي كه به دو صورت محك تجربه و تحليل و ارزيابي نظري اعمال مي شود 

عمق « بهترين حدسها و فرض هايي كه از اين امكان را فراهم مي آورد كه
و قوت زايندگي و ) شود بحث ميبه معنايي كه در نظريه اطالعات  ( باالتر»منطقي
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برخوردارند ) به معنايي كه فالسفه رئاليست توضيح مي دهد(ثمر بخشي بيشتر 
  )د1386، پايا 1987بنت . (در قياس با آراء كم عمق تر شناسايي و گزين شوند

  
   فناوري بومي-اسالمي  علم بومي در برابر فناوري-علم اسالمي. 3

 شد اكنون مي توان در مورد مفاهيمي نظير علم با توضيحاتي كه تا اينجا داده
ديني و علم بومي و فناوري اسالمي و فناوري بومي با دقت بيشتري نظر داد و 

  .امكان يا امتناع توليد اين فراورده ها را به شيوه اي نقادانه ارزيابي كرد
كيد مي كنند كه در توليد نظريه ها و چنانكه گذشت فالسفه رئاليست تأ

 اينكه از ميان يك مجموعه مي، هر چه تنوع منابع بيشتر، امكاناي عله فرضيه
هدف هم . بزرگ، برخي نمونه هاي نزديك تر به هدف يافت شود، بيشتر

 توضيح داده شد در قلمرو علم دستيابي به شناختي مطابق با واقع يا  كههمانگونه
ليد علم، همه به اين اعتبار در حوزه تو. الاقل در مسير انطباق با واقع است

هاي باور خواه اديان، خواه سنتهاي تاريخي، خواه عقايد و انديشه هاي  نظام
اي و نظاير آن از يك وزن و رتبه در عرصه زمينه سازي براي برساختن  اسطوره
گذارد،   ميان اين محصوالت تفاوت ميآنچه. ها برخوردارند ا و فرضيهه نظريه

فالسفه علم . ه نقادي و ارزيابي استموفق بيرون آمدن يا نيامدن از مرحل
 1رئاليست به همين اعتبار ميان دو مقام كه از آنها با عنوان ظرف و زمينه اكتشاف

 ياد 2يا به عبارت ديگر توليد نظريه ها و فرضيه، و ظرف و زمينه ارزيابي و داوري
شد، ظهور نظريه ها هر چه بابا توجه به آنكه منشأ. ل مي شوندمي كنند تفاوت قائ

محصول نهايي مي بايد به وسيله خود واقعيت ارزيابي شود و داور نهايي چيزي 
جز واقعيت نيست، و با توجه به ضرورت بهره گيري از رويكرد هاي 

                                                 
1. context of discovery 
2. context of justification 
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 منبع الهام و ، الزام محققان به آنكه صرفاًپلوراليستيك، مي توان گفت كه اوالً
 رويه روش شناسانه اكتشاف خود را در آموزه هاي ديني جستجو كنند، خالف

 در راه رشد معرفت مانع ايجاد تواند ه فوقاً ذكر شد و اين امر ميمهمي است ك
بخصوص اگر به اين نكته توجه كنيم كه آموزه هاي ديني تا زماني كه تفسير . كند

 اما تفسير هم در گرو معرفتهاي اي معنايي خود را آشكار نمي كنند؛نشوند، بار ه
 غياب يك معرفت پيشيني غني عمق تفسير بسيار پيشيني شخص است و در

چنين اتفاقي در زيستبومي كه در آن بر اهميت آموزه هاي . اندك خواهد بود
كيد مي اي دستيابي به بهره هاي معرفتي تأديني، در قياس با ديگر آموزه ها، بر

نگاهي به تاريخ تفاسير براي . شود، امكان وقوع بسيار زيادي خواهد داشت
  .ينه هاي تجربي در اين زمينه كفايت مي كندعرضه ب

شكل دادن به يك فرضيه كمك كنند  نيا، ولو باور هاي ديني يك فرد به وي درثاً
از آنجا كه فرضيه برساخته شده در ) امري كه وقوع آن كامال امكان پذير است(

يعني محك تجربه و تحليل (نهايت مي بايد از آزمون معيار هاي عيني ارزيابي 
لمي پذيرفته شود، در آن سر بلند بيرون آيد تا به عنوان يك نظريه ع) رينظ

 ديني نظريه، نمي تواند سهمي تعيين كننده يا قاطع در محتواي صورت منشأ
  .تجربي و مفهومي نظريه علمي داشته باشد

از جمله موضوعات مورد . يك مثال تاريخي به فهم بهتر نكته اخير كمك مي كند
م جديد رقابتي بود كه ميان نيوتن انگليكان و دكارت يسوعي توجه مورخان عل

دكارت چنانكه مي دانيم موفق شد به مدد يك نظام . برقرار بود) ژزوئيت(
مكانيستي كه در آن ماده موجود در عالم از طريق هل دادن و گردش در 

هاي گرداب مانند، به اجزا جهان مادي شكل مي داد، تفسيري كم و بيش  چرخه
دكارت كه مسيحي مومني بود مدعي . ار از حركات افالك سماوي ارائه كندسازگ

هاي  بود كه در تكميل نظريه هاي علمي خود از آموزه هاي كليساي كاتوليك بهره
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كليساي كاتوليك نيز به نوبه خود موفقيت دكارت را در . فراوان برده است
ر آورده بود و با گشاده رازگشايي از اسرار كيهان، نشانه بر حق بودن خود به شما

  .كرد رويج آموزه هاي دكارت كوشش ميدستي هر چه تمامتر در ت
نيوتن كه همچون دكارت مسيحي مومني بود و در عين حال به پيروي از 

هاي كليساي انگليكان كه بدان وابسته بود، اعتقاد داشت كه كليساي  آموزه
ر آموخته بود و هرچند كاتوليك در ضاللت قرار دارد، هرچند از دكارت بسيا

 هم به اعتبار حسادت دافع نوعي نظريه مكانيستي بود،خود نظير دكارت م
شخصي و هم از سر تعصب مذهبي بر اين باور بود كه ديدگاه دكارت و پشتيباني 
 كليساي كاتوليك راه را براي رشد ماترياليسم و بي خدايي هموار مي كند و از

نظريه دكارت پيدا كند تا از اين طريق نادرستي  در اي  مصمم شد كه رخنهرو ينا
  .آراء كليساي كاتوليك را آشكار سازد

نيوتن چنانكه مورخان به تفصيل شرح داده اند به خواندن و تفسير كتاب مقدس 
عالقه وافر داشت تا آنجا كه حجم تفاسير ديني او از حجم نوشته علمي وي به 

 آموزه هاي كتاب  دكارت نيز ظاهراًدر مسير ابطال ديدگاه. مراتب بيشتر است
مقدس دستگير او شد و نكته اي را به او القا كرد كه از آن براي نقد ديدگاه 

دكارت در نظريه هاي فيزيكي خود، و ظاهرا بر اساس فهم . دكارت بهره گرفت
تجلي وجود خدا بود جوهري بسيط خود از آيات كتاب مقدس، نور را كه 

 و استدالل كرده بود رنگهاي رنگين كمان در آسمان و خالص در نظر گرفته بودو
ثيري است كه محيط عبور نور بر آن  منشور ها ظاهر مي شود ناشي از تأيا در
  .اين رنگها به منشور ها و اليه هاي جو تعلق دارند و نه خود نور گذارد و مي

يجه  از قرائت خود از آيات كتاب مقدس به اين نتنيوتن برخالف دكارت ظاهراً
يش آزما. هاي ديگر است رسيد كه نور بسيط و خالص نيست بلكه متشكل از پرتو

كند، نه  ن با عنوان آزمايش فيصله دهنده ياد ميدو منشور نيوتن كه وي خود از آ
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تنها ضربه اي بزرگ به پيكر نظام مكانيكي دكارتي بود كه در عين حال زمينه را 
اما فرضيه . وضيح رفتار نور همواركردبراي پذيرش فرضيه ذره اي نيوتن براي ت

به . ذره اي چنانكه مي دانيم چند دهه بعد به دست فرنل و ديگران ساقط گرديد
دو راهگشا   باور هاي ديني نيوتن و دكارت چندان نيز براي آناين ترتيب ظاهراً

  .اند نبوده
 شود اين مثال ما را به سومين نكته اي كه به عنوان نتيجه بحث فوق بايد اخذ

اگر كسي مدعي شود كه آموزه هاي ديني مي توانند در شكل . هدايت مي كند
دادن به محتواي نظريه هاي علمي تاثير بگذارند، در آن صورت با توجه به آنكه 
همه نظريه ها و فرضيه هاي علمي برساخته هايي استعجالي هستند كه دير يا زود 

دد ارتباط با ظرفيتهاي تازه واقعيت كه به م(در مصاف با نقادي تجربي يا تحليلي 
تر  بايد جاي خود را به فرضيه اي جامع)  متحول شونده پر بارتر نيز شده انددائماً

ها و  بدهد، بايد در نظر داشته باشد كه با ابطال نظريه علمي چه بر سر پيش آموزه
هايي خواهد آمد كه ادعا مي شد كمك كار ظهور و بروز نظريه هاي علمي  باور

، ضربه اي كه كليساي كاتوليك از آزمايش ابطال كننده نيوتن خورد. بوده است
 اما اين سرنوشتي است كه در انتظار هر باور ديني اي كمر شكن بود، ضربه

  .خواهد بود كه مدعاي كليساي كاتوليك يا مشابه آن را تكرار كند
ـ            علـم  «م انكته ديگري كه مي توان در خصوص وجود يا عدم وجود پديداري به ن

ست كه ممكن است گفته شود كـه در تـاريخ           ا   متذكر شد آن   »اسالمي يا علم ديني   
تمدن اسالمي گزاره هايي يا نظريه هايي به نام دانشمندان مسلمان ثبت شده است              
 و اين خود بهترين بينه در خصوص نه تنها امكان پيدايش علم اسالمي كـه عمـالً                

ندكي دقت آشكار مي سازد كه ايـن سـخن           اما ا  به معناي تحقق اين پديدار است؛     
به شمار آورد؛ بـه     »  اسالمي علم«اين مجموعه گزاره ها را نمي توان        . دقيق نيست 

، همانطور كـه پيـشتر توضـيح داده شـد، علـي التعريـف               »علم«اين دليل ساده كه     
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ستقل از فاعـل شناسـايي       واقعيتـي كـه مـ      بـاره   اي از گزاره هايي است در      وعهمجم
ابطـال  (ه در زمان مورد بحث هنوز مشمول ابطال واقع نشده انـد              ك شود فرض مي 

س در مسير تـالش محققـان بـراي         و به عك  ) مفهومي -تحليلي -تجربي يا منطقي  
 از گزاره هايي كـه در       اما همه آن دسته   .  شده است  »تقويت«آنها موقعيتشان   » نقد«

 بـه  شده اند؛ارده  ابطال شده اند از دايره دعاوي علمي كنار گذ       »نقادي«جريان اين   
ال حاضـر در زمـره      عنوان مثال گزاره هـاي مربـوط بـه نظريـه فلوژيـستن در حـ               

 هرچند كه محتواي آنها براي مورخان علوم        ، به شمار نمي آيند    »علمي«هاي   گزاره
هايي  به همين قياس گزاره   . جالب توجه است و موضوع تحقيق آنها مي توانند بود         

بـاره  ازي و ديگـر دانـشمندان مـسلمان در        م يـا ر   كه ابوريحان بيروني يا ابـن هيـث       
مطـرح كـرده انـد، اگـر از         ) به منزله گزاره هاي علمي    (هاي مختلف واقعيت     جنبه

اعتبار افتاده باشند ديگر علم به شمار نمي آيند و اگـر اعتبارشـان هنـوز محفـوظ                  
باشد، در آن صورت جزو مجموعه دانش بشري به شمار آورده مي شوند كـه بـه                 

از اعتبــار ... يــان و بــي خــدايان و مــسلمانان و مــسيحيان و بودايبــراي يكــسان 
 در مورد گزاره هاي علمي كه به وسـيله دانـشمندان            همين نكته عيناً  . برخوردارند

رغـم    به عنوان نمونه علي    ا بي خدا ارائه شده نيز صادق است؛       مسيحي يا بودايي ي   
اور هاي دينـي وي يكـي از        آنكه نيوتن مسيحي بسيار مومني به شمار مي آمد و ب          

دقيقي  منابع تحريك و انگيزش كاوشهاي علمي او محسوب مي شد اما هيچ ناظر            
البته ناگفته نماند   .  تلقي نمي كند   »علم مسيحي «ريه جاذبه نيوتن را نمونه اي از        نظ

 بـه    خوريم كه ناقض اظهـار اخيـر هـستند؛         كه در تاريخ انديشه به مواردي بر مي       
خر نيمه دوم قرن بيـستم دو جريـان ايـدئولوژيك قدرتمنـد در              عنوان مثال در اوا   

در آلمان هـر دو     ) نازيها(اروپا، يعني بلشويكها در روسيه و سوسيال ناسيوناليستها         
 بلـشويكها آن را توطئـه بـر ضـد         . استندبه مخالفت با نظريه نسبيت اينشتاين برخ      

 ناســيونال د نازيهــا آن را توطئــه يهوديــان برضــماركسيــسم تلقــي مــي كردنــد و
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ر بودنـد كـه ايـن مـصداق     اين هر دو جريان ايدئولوژيك بر اين بـاو        . سوسياليسم
ادعاي علمي  كه هر دو    ( عمدا علَم شده تا از اعتبار ديدگاههاي آنها          »علم يهودي «

 اما البته تاريخ انديشه روشن ساخت كه صدق يـا كـذب             بكاهد؛) بودن مي كردند  
حليل نظري مشخص مي سازد و نه دعـاوي         آموزه هاي علمي را محك تجربه و ت       

  .ايدئولوژيك
در مورد تكنولوژي چنانكه گذشت مي توان از وابستگي به ظرفهـا و زمينـه هـا و     

 بـه  ؛هاي ارزشي و جنبه هاي فرهنگي و هنري سنتي سخن گفـت    ثير نظام أنيز از ت  
 هاي عنوان مثال صنايع دستي كشور هاي مختلف، در همان حال كه براي رفع نياز             

 آمده اند،   وجود  بهكنشگراني كه در زيستبومهاي معين و در دوران معيني مي زيند            
 ،توانند حامل ارزشهاي خاص فرهنگي يا دينـي ايـن كنـشگران نيـز باشـند                اما مي 

چنانكه مي توان اين نكته را در سبك هاي معماري كه در نقاط مختلـف بـه كـار                   
  .گرفته شده نيز مشاهده كرد

كيد شود كه با وجود تنوع تكنولوژيها و حساسيت آنها بـه   أز بايد ت  البته در اينجا ني   
ص بخـصو (ظرفها و زمينه ها، چنين نيست كه در اينجا نيز راه براي نسبي گرايي               

فالسـفه رئاليـست بـه تفـصيل در ايـن خـصوص             . باز شود ) نسبي گرايي ارزشي  
توضيح مي دهند كه عيني بودن ارزشها و نيز اشتراك هاي گسترده ميـان آدميـاني                
كه به سپهر هاي معنايي و ارزشي مختلف تعلق دراند، راه ارزيابي هاي عيني ميان               

 آورد كـه بتـوان از ميـان         ها را هموار مي كنـد و ايـن امكـان را پديـد مـي                ارزش
هاي مطلـوب جـدا      هاي نامطلوب را از ارزش     ها، ارزش  هاي متنوع ارزش   مجموعه
در مورد تكنولوژيها، شواهد فراوان تجربي نشان مي دهد         ) 1998 ،برلين. (ساخت

كه افرادي كه به فرهنگ هاي متنوع و متفاوت تعلق دارند و براي رفع نيـاز هـاي                  
صي را ابداع كرده اند، زماني كه در برابر فناوري هـاي            هاي بومي خا   خود فناوري 

 وهزينه كمتر برآورده     ها را به شيوه كارآمد و با       گيرند كه همان نياز    برتري قرار مي  
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ها را   هاي تازه منطبق مي سازند و اين دستگاه        هاي خود را با دستگاه     سازند، نياز  مي
ه اين ترتيـب در     ب. ي گيرند هاي كمتر كارآمد بومي خود به كار م        به عوض فناوري  

  .   راهي ندارد»1قياس ناپذيري«عرصه فناوري نيز 
در . يكبار ديگر نتيجه اي را كه از بحث هـاي بـاال اخـذ مـي شـود تكـرار كنـيم                     

رغـم آنكـه فـاعالن شناسـايي         كه در مورد گزاره هاي علمي و فلسفي، علـي          حالي
 از آنجا كه تـالش آنـان        د، پيش فرضها و باور ها نيستن      عاري و خالي از ارزشها و     

براي شناسايي هستارهايي مستقل از آدمي اسـت و نـه برسـاختن هـستومندهايي               
متناسب با عاليق و ذوقيات افراد، اهتمامشان مـي بايـد در ايـن راسـتا باشـد كـه                    

هاي فردي و شخصي و ذوقي و يا ناشي از مظروفهاي نظـري خـاص را كـه            جنبه
 و مدلهايشان ورود پيدا كرده تا حد امكان تعديل و           ها ها و گزاره    در قضاوت  احياناً

حذف كنند تا بتوانند بهتر به شناخت ذات و ماهيت امر بيروني و مـستقل دسـت                 
در اينجـا عرصـه،     . در تكنولوژي اما چنين چيزي نه ممكن است نه مطلوب         . يابند

 .عرصه هنر و ارزشهاست

  
 ير است؟آيا علم ديني امكان پذ: علوم انساني و اجتماعي. 3

باره ماهيت علم و نيز تفاوتهاي علـم و فنـاوري توضـيح داده        در دو بخش قبل در    
به اين نكته نيز پرداخته شد كه علوم انـساني و اجتمـاعي و علـوم طبيعـي و                   . شد

زيستي بخشهاي مختلف يك طيف واحد را تشكيل مي دهنـد و تفـاوت مـاهوي                
 از واقعيت سروه هر يك با بخشي      ميان آنها برقرار نيست، هرچند كه به اعتبار آنك        

 بـا يـك ديگـر        در چارچوب كاوشهاي ديگري قرار نمي گيرد       »عيناً«كار دارند كه    
بـا  (شـود كـه ايـن علـوم          ها مانع از آن نمـي       اما اين تفاوت   هايي نيز دارند؛   تفاوت

                                                 
1. incommensurability 
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در ايـن   . ديگر بهره نگيرنـد   از دستاورد هاي يك     ) شناسانه رعايت موازين معرفت  
 به جنبه هاي ديگري اشاره شود كه تا به حـال مـورد بحـث قـرار                   مي بايد  بخش

 علـوم   و بعـضاً  (نگرفته و آن عبارت اسـت از ماهيـت دو گانـه علـوم اجتمـاعي                 
علوم انـساني در قيـاس بـا همـه ديگـر            ) برخي از (و نيز موقعيت خاص     ) انساني

  .شاخه هاي علم
ص توضـيح داده    نگارنده در مقاالت و مكتوبات ديگري به تفصيل در اين خـصو           

بر خالف علوم طبيعـي و زيـستي        )  علوم انساني  و بعضاً (است كه علوم اجتماعي     
اي ديگـر     از جنبـه   به شـمار مـي آينـد و          »علم«از جنبه اي    . د دو وجه هستند   واج

يكي از اهداف محققان    )  علوم انساني  و بعضاً (در حوزه علوم اجتماعي     . »فناوري«
 ار هاي كنشگران انساني دسـت يابنـد؛       بر رفت آن است كه به شناخت قوانين حاكم        

به عنوان مثال هدف علم اقتصاد، كشف قوانيني است كه بر رفتار هـاي اقتـصادي                
فالسفه رئاليست بـر ايـن نظرنـد كـه انـسانها، صـرفنظر از               . كنشگران حاكم است  

هاي هويتي متنوعي كه از رهگذر حضور در فرهنگها و سنتها و جغرافياهـاي               اليه
خذ مي كنند، در يك هسته حداقلي از ويژگيهايي كـه مخـتص آدمـي و                متفاوت ا 

ــشتركند   ــودات اســت م ــر موج ــارق او از ديگ ــر  . ف ــشتمل ب ــداقلي م ــسته ح ه
توانـايي بـر معنـا      «اي  نظير    يها و قابليتهاي بالقوه      تواناي هايي است بيانگر   مشخصه
» يت نقادي، رتبه دومي از جمله قابل     خودآگاهي و توانايي براي تامالت م      » «سازي،

ـ «و » استعداد توجه به مالحظات اخالقي،» «قدرت استفاده از زبان، « ودن بـر  قادر ب
همين هـسته مـشترك امكـان       ) ج1386 ،پايا. ( است »توليد برساخته هاي هنجاري   

در عـين   . تعامل ميان كنشگران از فرهنگها و سنتهاي مختلف را فـراهم مـي آورد             
آن اشـتراكات ديگـري كـه ناشـي از          حال همين هسته مشترك كه مـي تـوان بـه            

هاي زيستي است و فصل مشترك انسان با حيوانات نيز بـه شـمار مـي آيـد                   جنبه
 ناميـده مـي   »انـسان «كنشگراني كه اضافه كرد، منجر به آن مي شود كه رفتار هاي           
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شوند تابع قوانين و ضوابطي عيني شود كه علي االصول امكان كشف و شـناخت               
هسته مشترك در عين حال اين امكان را فراهم مي آورد           همين  . آنها موجود است  

تا از اصول و ارزشهاي اخالقي عام براي همه كنشگراني انساني سـخن بـه ميـان                 
  .آورده شود

اما از آنجا كه در حوزه تعامالت انساني بخش اعظم فضايي كـه كنـشگران در آن                 
اعد حـاكم بـر   عمل مي كنند فضاي معنايي برساخته خود آنان است و روابط و قو 

، كشف هر قانون    )1381پايا   (1اين حوزه ناشي از حيث هاي التفاتي جمعي است        
مربوط به چگونگي رفتار آدميان در عين حال اين امكان را پديد مـي آورد كـه از                  

پـيش  . آن به منظور پيش بيني رفتار هاي آتي و نيز كنترل آنها بهـره گرفتـه شـود                 
ر زمره اهداف تكنولوژيها هستند و از آنجـا كـه           بيني و كنترل، چنانكه اشاره شد د      

علوم اجتماعي، كنشگران را به اين امر توانا مي سازند، به اين دسته از علـوم، نـام            
  . تكنولوژيهاي اجتماعي نيز اطالق مي شود

كيـد قـرار    اسيت آنها به ظرف و زمينه مورد تأ       در زمره ويژگيهاي تكنولوژيها، حس    
ر آنكه براي رفع نياز هاي كنشگران برساخته مي شوند          تكنولوژيها به اعتبا  . گرفت

به عنوان نمونه لباسي كه     . مي بايد به مشخصه هاي مختص اين نيازها پاسخ دهند         
 بايـد   كننـد، مـي     فضايي براي راهپيمايي در فـضا اسـتفاده مـي         فضانوردان ايستگاه   

استفاده . امين كند سالمت آنان را در برابر شرايط خاصي كه در فضا برقرار است ت            
السـتيك يـخ شـكن بـراي        .  روي زمين مي تواند مشكل افـزا باشـد         از اين لباس    

 بر روي يك سطح آسـفالته        كاربرد آن مثالً   ،حركت در شرايط خاصي ساخته شده     
  .نتايج نامطلوب به بار مي آورد

                                                 
1. collective intentionality 
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از آنجا كه جوامع مختلف به واسطه برخورداري از فرهنگهـا و نظامهـاي ارزشـي                
ه هاي زيسته متنوع و نيز حضور در جغرافيا هاي غير يكـسان، بـا               متفاوت و تجرب  

هم تفاوتهايي دارند، تا آنجا كه به تنظيم روابط ميان آنان و اعمال كنتـرل مناسـب                 
و يـا دينـي،     (بر اين روابط مربوط مي شود مي توان و بايد از تكنولوژيهاي بومي              

اعتبار سخن گفتن از يك     به همين   . بهره گرفت ) بسته به موقعيت نظامهاي ارزشي    
 معنـا دار اسـت و       »دموكراسي اسالمي «المي تحت عنوان    مدل مديريت جوامع اس   

در جهت اعتالي جامعه و شكوفايي ظرفيتها و        ) به شرط كارآمدي مدل   (مي تواند   
  )2007 ج، 1385پايا . (تسهيل روابط نقش موثري ايفا كند

 ظرفيتهايي كه    آن است كه اوالً    كاركرد بهينه هر تكنولوژي در هر زيستبوم مستلزم       
 بـه  امكانات محيطي انطبـاق داشـته باشـد؛      براي فناوري مورد نظر طراحي شده با        

. عنوان مثال استفاده از نعلين براي سير و سفر در مناطق برف خيز مناسب نيـست               
ديگر آنكه، ارزشهايي كه با تكنولوژي همراه شده، با ارزشـهاي كنـشگراني كـه از              

  .يرند سازگار و هماهنگ باشدآن بهره مي گ
ي  در قرن بيست و يكم، در كنار توجه به تكنولوژيهاي سخت، اهميت تكنولوژيها

 به عنوان نمونه دولت فرانسه در يك تدريج آشكار تر شده است؛ نرم نيز به
تعيين مهمترين  بررسي گسترده آينده نگارانه كه در اواخر قرن بيستم به منظور

 به انجام رساند به اين نكته پي برد كه در 2005كشور تا سال فناوريها براي اين 
جهان آينده تكنولوژيهاي نرم نقش بسيار مهمي در تمشيت امور جوامع در 

هاي مختلف، از امور فردي تا سطح بنگاهها و تا حيطه عمل دولتها، برعهده  تراز
جتماعي بر نوآوري در عرصه هاي افناوريهاي نرم يا سازماني . خواهند داشت

، تنظيم 1از جمله اين قبيل فناوريها مي توان به مديريت دانش. كيد دارندتأ

                                                 
1. knowledge management 
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يهاي حسي ، طراحي متناسب با تواناي1محصوالت بر مبناي خواست مصرف كننده
 و 4 و شبيه سازي3، ايجاد ابزارهاي نظري مناسب براي مدل سازي2به نحو تركيبي
 و نظاير آن اشاره 6نگي در سازمانهماه، ايجاد چارچوبها براي 5قابليت ردگيري

بخش اعظم فناوريهاي نرم متكي به دانشهايي است كه در حوزه علوم . كرد
  )د1385پايا . (انساني و اجتماعي بسط يافته است

فناوريهاي نرم به اعتبار آنكه ارتباط گسترده تري با سپهر هاي معنايي آدميان 
در حوزه اين قبيل . ساس ترنددارند نسبت به ارزشهاي رايج در زيستبومها ح

يا ديني، بسته به نظامهاي ارزشي (فناوريها، كوشش براي ايجاد فناوريهاي بومي 
  .از اهميت بيشتري برخوردار مي شود) مورد توجه جوامع

الاقل (در حوزه علوم انساني و اجتماعي در عين حال مي بايد به تفاوتي كه ميان 
اعم از انساني و اجتماعي و زيستي و (م از علوم انساني با بقيه علو) بخشي
در حاليكه همه علومي كه ذكر شد جملگي . برقرار است نيز توجه شود) طبيعي

در زمره معرفت هاي مرتبه اولي هستند، يعني معرفت در باره هستار هاي جهان 
طبيعت و ظرفيتها و توانهاي آنها و نحوه اندركنش آنها، از جمله انسان و قابليتها 

ونگي تعاملها و كنشهايش، بخش از علوم انساني را مي توان شناسايي كرد و چگ
موضوع اين علوم . كه به نحوي يگانه علوم مرتبه دوم و باالتر را تشكيل مي دهند

نگارنده در باره اهميت اين . از سنخ معرفت است و نه هستار هاي جهان طبيعت
در اينجا تنها بايد به ذكر اين ) د1385پايا (علوم در جايي ديگر توضيح داده است 

                                                 
1. customization of offerings 
2. sensorial design 
3. modelling 
4. simulation 
5. traceability 
6. coordination in organizations 
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نكته اكتفا كرد كه تنها اين دسته از علوم واجد دو جنبه توصيفي و نقادي هستند 
و همين امر جايگاه ويژه اي به آنها در تصحيح تكاپوهاي معرفتي در عرصه علوم 

از آنجا كه در اين علوم نيز هدف اصلي دستيابي به . مرتبه اول اعطا مي كند
عيني با بهره گيري از موازين عيني است، گزاره هاي صادق آنها، هاي  شناخت

هاي   دارند و نظير گزارهواأ م3از واقعيت است كه در جهان ناظر به جنبه هايي 
ثير پيش فرضها و تا تأصادق علوم مرتبه اول در مورد آنها نيز كوشش مي شود 

ينيت آنها، تا حد باور ها و ارزشها در محتواي آنها به حداقل برسد و درجه ع
  .امكان افزايش يابد

 به »فناوري«و » علم«تا بدينجا در خصوص ايضاح جايگاه اگر استداللهايي كه 
 در بخش پاياني اين مقاله به توان عتبا برخوردار باشد، اينك ميانجام رسيد از ا

 ارائه شده نظر »علم ديني«يي كه از جانب شماري از مدافعان اجمال به استداللها
  . كرد ارزيابي داخت و قوت و اعتبار آنها رانا

 شود، مناسب است به تعاريفي كه تربراي آنكه ارزيابي اين استداللها امكان پذير
.  از جانب برخي از مدافعان اين مفهوم ارائه شده توجه شود»علم ديني«در باب 

دي بر  زيا مفهومي است كه معاني»علم«در نظر داشت كه همانگونه كه البته بايد 
يك .  نيز از توسع معنايي زيادي برخوردار شده است»علم ديني«آن بار شده، 

 اند  ديني و امكان آن استدالل كردهگروه از نويسندگاني كه بتازگي در باره علم
 فراهم ، ابراز شده»علم ديني« از نظراتي كه در باره بندي خوبي از شماري دسته
  :اند آورده

آيد زماني علومي هم چون فقه و اصول،  ه ميان ميوقتي سخن از علم ديني ب«
كالم يا علم حديث و مانند آن مورد نظر است و زماني نيز علومي مانند تاريخ 

در علوم نوع اول، متون ديني منبع . اديان، جامعه شناسي و روان شناسي دين
اما  ؛مطالعه و تحقيق است و در علوم نوع دوم، دين موضوع مطالعه دانشمندان
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يعني [ با تعبير علمي هايي صود از علم ديني، بررسي گزارهاهي هم مقگ
scientific [مدعيان اين نگرش به اين منظور . در متون در متون ديني است

آورند تا نشان آياتي از قران را در تاييد جاذبه يا كرويت زمين و مانند آن مي 
توان يافت و ن، محتواي نظريات علمي امروز را مي دهند جا به جاي قرآ

دانشمندان عاقبت به همان نتايجي رسيده اند كه پيامبران چند هزار سال پيش 
 كه قرار است با معيار متون ديني نظريات پنداريم ميگاهي نيز . رسيده بودند

ييد و باقي را تكفير و و به اين وسيله بخشي از آن را تأعلمي را محك بزنيم 
جار ها و  ديني آن است كه بكوشيم مجموعه هنگاه نيز منظور از علم. انكار كنيم

ييد دين را در حوزه مشترك دين و علوم تجربي، ارزش هاي اخالقي مورد تأ
، آنچه در ميان دو قالب 1385رياحي و همكاران  (».يعني علوم انساني، وارد كنيم

  .)آمده افزوده نگارنده است
 هيچ يك از معاني »نيعلم دي«كيد دارند كه مقصودشان ازأرياحي و همكاران ت

محتواي تبييني و توصيفي علوم نيز «اين نويسندگان با اين فرض كه . فوق نيست
به نوعي حاوي ارزش ها و گرايش هايي است كه نسبت به ارزش هاي معارض 

  :اينگونه توضيح مي دهند»علم ديني«،تعريف خود را از  »بي تفاوت نيست
قق و انتظارات وي از پژوهشي كه انجام  گفته شد تغيير در اغراض محچنانكه هم«

يق، محتواي علوم را  شناختي و روش تحقهاي هد نيز، از طريق انتخاب ابزارمي د
 به بيان ديگر تفاوت در غرض دو محقق هنگام بررسي يك گرگون مي كند؛

موضوع واحد، منجر به تفاوت در ابزار هاي شناختي و روش تحقيق آن دو 
فاوت علم ايشان كمتر از تفاوت علم دو شخص با دو خواهد شد و در نتيجه ت

عوامل متعددي از جمله عادات . ستدستگاه متفاوت ادراكي و حسي ني
هاي شخصيتي يا انتشارات جامعه، مي تواند هدف و انتظار محقق را تعيين  ويژگي
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توان ديد كه مجموعه گزاره ها و آموزه هاي اسالم نيز مي تواند برنامه  مي. كند
  .شي يك محقق مسلمان را جهت دهي و هدايت كندپژوه

در جامعه اي كه افراد آن دغدغه رعايت دستورات اسالمي را دارند و تالش مي 
كنند زندگي خود را بر آن اساس تنظيم نمايند، بررسي سير پيشرفت علم نيز بايد 

عالمان اين جامعه نيز در  جمع طبعاً. با توجه به چنين دغدغه اي صورت گيرد
ان الهي و  زندگي و از جمله فعالييت علمي خود به دنبال رعايت فرممام شئونت

 -  بنابراين جامعه علمي اسالمي در فعالييت علمي خودتقرب جستن به او هستند؛
 است  مقيد به آداب و دستورهايي-هاي خودهمچون همه اعمال و تصميم گيري 

ز اين طريق به كمال كه از جانب شارع مقدس به او رسيده و گمان مي برد ا
حاصل چنين فعالييتي . مطلوب خود يعني همان تقرب به پروردگار دست مي يابد

:  متفاوت است- با اهداف و غايات ديگر-علم ويژه اي است كه با علوم ديگر
يت علمي فعال. ياگري ديروز با شيمي امروزدست كم همان قدر متفاوت كه كيم

حقيق آن گروهي باشد كه خود را از هر چنين جامعه اي نمي تواند هم چون ت
در درجه اول از لحاظ انتخاب موضوع، . تعهدي در متن هستي رها مي داند

ل بداند تا در باب موضوعي ئوممكن است جامعه علمي اسالمي خود را مس
خاص به فعالييت بپردازد كه آن را در جهت رضاي پروردگار تشخيص داده 

ر اموري ديگر را مصداق لغو و عبث بشمارد است و بر عكس مطالعه و تحقيق د
  .و آن را كنار گذارد

چه بسا پاره اي از روش هاي . همين وضع در مورد روش تحقيق نيز برقرار است
متداول در علوم، چه در مقام نظريه پردازي و گردآوري داده ها و چه در مقام 

ا مقصود عالمان داوري و تحقيق صحت نظريه ها، كه در تمام يا پاره اي زمينه ه
اسالمي را برآورده نسازد يا با موازين ارزشي مورد قبول ايشان منافات داشته 

در اين صورت به طور طبيعي بخشي از تالش هاي جامعه علمي اسالمي . باشد
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يت علمي و تحقيقي خود خواهد فتن روش هاي موجه براي فعالمعطوف به يا
ر ها و گرايش هاي عالمان را نيز افزود به اينها بايد تاثير پيش فرض ها، باو. شد

كه پنهاني يافته هاي آنان را دست چين مي كند، بر مي خواند و تعبير مي كند؛ 
نگرش ها و گرايش هايي كه از تربيت قبلي و شخصيت به تدريج شكل گرفته 

  ».عالمان، در جامعه اسالمي و با آموزشي اسالمي، حاصل شده است
ر بردارنده بخش اعظم مدعايي است كه غالب مدافعانِ اين قول بلند كم و بيش د

با نكاتي كه تا بدينجا مطرح شد مي توان .  مطرح مي سازند،»علم ديني«آگاه تر 
 نقادانه توجه اي ق است به گونهبه برخي از مواردي كه در استدالل فوق غير دقي

، منجر به ننويسندگان مدعي شده اند كه تغيير در اغراض و انتظارات محققا. كرد
از توضيحاتي .  ظهور علوم متفاوت مي شود آنان و نهايتاً»محتواي علوم«تغيير در 

ن باشد كه نويسندگان محترم ميان بخش هاي پيشين داده شد بايد روش كه در
از فاعالن شناسايي مستقل  ره هاي صادق در باره واقعيتي كه به معناي گزا»علم«

برساخته هايي كه براي رفع نيازهاي فرض مي شود و فناوري، به معناي 
  1. مي آيد، تفاوت نگذاشته اندوجود بهافراد

 توضيح داده شد كه چون داور نهايي خود واقعيت است، »علم«در بحث از
نظر از اينكه محققان با كدام پيش فرضها، نظام هاي باور و ارزش و يا  صرف

رده باشند، در صورتي كه اغراض و اميال و نظاير آن كار پژوهش خود را آغاز ك
در كار شناخت واقعيت توفيق يابند، اين شناخت عام و كلي و مستقل از همه 

شناخت صادق عبارت از شناخت . پيش زمينه هايي خواهد بود كه بدان اشاره شد

                                                 
بينه مستقلي بر اين نكته را مي توان در بقيه بخشهاي مقاله نيز مشاهده كرد آنجا كـه نويـسندگان بـه                      . 1

 است، از سويي علم به شمار مي ايـد و از سـوي               داراي دو وجه   "اقتصاد"عنوان نمونه توجه نكرده اند      
  .رك همان مدرك صص . ديگر تكنولوژي
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به اين .  كه در واقعيت موجودندهايي هاي وجودي هستار ن ها و توا تاز ظرفي
كنوني با همه ساكنان فعلي زمين از صحنه ترتيب اگر فرض شود كل تمدن 

حيات حذف شوند و ميليونها سال بعد انسانهاي ديگري به جاي آنان پديد آيند، 
به شرط آنكه قوانين حاكم بر كيهان همين قوانين موجود باشد و ساكنان آن 
هنگام كره زمين از شانس بقا، به اعتبار شناخت صحيح واقعيت و ظرفيتهاي آن و 

ري مناسب از اين ظرفيتها برخوردار شوند، آنگاه براي اين افراد نيز، بهره گي
مستقل از همه نظامهاي باور، پيش فرضهاي متافيزيكي، نظامهاي ارزشي و نظاير 

ها به  بآيد و يكي از تقري  به جوش مي100آن، باز آب در شرايط متعارف در 
 برخوردار ،كرده بوداينشتاين پيشنهاد قانون جاذبه از صورتبندي نظير آنچه 

فيلسوفان علم به تفصيل توضيح . اين نكته البته شگفت آور نيست. خواهد بود
هاي  آيد بايد بتواند موفقيت ه معرفت صادق علمي به شمار مياند كه آنچه ك داده

ها را به عنوان   موفق گذشته را توضيح دهد و تا حد امكان اين نظريههاي نظريه
ريبي و مجانب وار خود، در خويش جذب و حفظ موارد حدي و مرزي و تق

هاي موجود در  اگر فاعالن شناسايي در تالش براي شناختن ظرفيت. نمايد
بايد  ها، به اعتبار يكسان بودن مرجع مقايسه، مي واقعيت توفيق يابند، اين شناخت

مق و وسعت با يكديگر قابل قياس باشند، ولو آنكه از حيث قوت و ضعف و ع
.  كرديتوان پذيرفتن ا مثال ديگري بهتر مياين نكته را ب.  باشد تفاوت ميان آنها

ياضي سرگرم تحقيق است، هاي ر ترين حوزه رياضيدان برجسته اي كه در پيشرفته
بي اعتبار ) ن مطالببه فرض صحت آ( در خواص اعداد آموخته بوده آنچه را

ك معرفت به مراتب  ابتدايي از ي بلكه به آن به چشم مرحله ايكند، تلقي نمي
 يك رابطه رياضي صحيح 2 + 2 = 4براي اين رياضي دان . نگرد شرفته ميپي

هاي به مراتب  شود ولو آنكه او قادر باشد همين رابطه را به شيوه محسوب مي
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بارتر در قالب هاي نو ارائه  پيچيده تر با ظرفيتهاي معنايي و مفهومي به مراتب پر
  . دهد

هرچند كه . ان تا حدي در باره فناوريها نيز تكرار كرداين سخن را حتي مي تو
. دايره شمول آن، به توضيحي كه خواهم داد به اندازه دايره شمول علوم نيست

حال در همه مواردي . گفتيم كه فناوريها پاسخگوي نياز هاي غير معرفتي آدميانند
 آن نياز ها ايي كه براي رفعكه نياز هاي افراد كم و بيش يكسان باشد، فناوريه

البته در اين حال ميزان .  نيز كم و بيش يكسان خواهد بودآورند وجود مي به
مهارتهاي افراد و گروهها و قابليتهاي عملي آنان و ميزان دانششان، در ازدياد 

يكي از جالب ترين . بازده محصوالتي كه برمي سازند نقش بازي خواهد كرد
است كه مثال زد ادوات و ابزار جراحي ن نمونه هايي كه در اين زمينه مي توا

مسلمانان اندلس در اسپانيا در دوران اوج اقتدار حكومت اسالمي در مغرب جهان 
مقايسه شكل ظاهري و انواع مختلف اين ادوات با . اسالم ابداع كرده بودند

هاي كنوني آنها روشن مي سازد كه فناوري مسلمانان در زمينه ساخت اين  نمونه
بسيار پيشرفته اي رسيده بود ي در حدود هزار سال قبل به مرحله ادوات پزشك

 كه يك جراح معاصر بدون هيچ مشكلي هنوز مي تواند از اين ابزار هزار طوري به
در اينجا، همانطور كه . ساله براي انجام عمل هاي جراحي خود بهره بگيرد

داللت كرده توضيح داده شد نياز يكسان به ساخت ابزار هاي كم و بيش يكسان 
مثال ساده ديگري در اين زمينه نوع البسه اي است كه افراد در شرايط آب . است

رغم برخي تفاوتهاي ظاهري،  علي. و هوايي كم و بيش يكسان، توليد كرده اند
 به عنوان مثال، كاله ين فناوري ها كم و بيش يكسان است؛كاركرد هاي اصلي ا

... . كش، استفاده از پوست حيوانات و براي حفاظت سر و گوشها از سرما، دست
. مختلف بسط دادها را مي توان به ميزان بسيار زياد و در حوزه هاي  اين مثال

 حكايت از آن دارند كه هر زمان سر و كار ما با اموري واقعي ها، همه اين نمونه
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  به واسطه حيث هاي التفاتي جمعي خود واقعيت بيروني، خواه آنچهبود، خواه
 كم و بيش مستقل از افراد پيدا مي »واقعيتي«شود و از اين رهگذر  ته ميبرساخ

هايي  ها را وادار مي سازد تا با تعبيه ها، انسان هاي علّي اين واقعيت كند، آنگاه توان
هاي علّي در همه جا  از آنجا كه اين توان. نها بپردازندآمناسب به بهره برداري از 
 كه بتوانند به نحو موفقيت آميز از آنها بهره بگيرند هايي كم و بيش يكسانند، تعبيه
البته اين . هند كردها و هيئت هاي مشابهي پيدا خوا نيز كم و بيش صورت

آيد و محصول شمار زيادي موارد سعي و خطا و   به دست نميموفقيت ، ناگهان
  .هاي نو است ها و كوشش شكست و تكرار تجربه

ز مقاله خود كه مقدمه قولي است كه در باال رياحي و همكاران در بخش ديگري ا
عويي است كه در باب امكان و حتي نقل شد و به يك اعتبار بنيان فلسفي د

ت با  مطرح مي كنند با اشاره به اين نكته كه موجودا»ينيوجوب علم د«
هاي ادراكي مختلف مي توانند جنبه هايي از واقعيت را شناسايي كنند كه  يتواناي

شكل استفهام ايجابي وجوداتي كه فاقد آن هستند مقدور نيست، به براي ديگر م
يهاي يعني كساني كه از تواناي[ افرادي توان گفت كه چنين آيا نمي«: اند پرسيده

اجسام و به طور كلي عالم را متفاوت از ما ] ادراكي و حسي بيشتري برخوردارند
  »ما تفاوت خواهد داشت؟علوم امروز بينند و ادراك مي كنند و علوم آنها با  مي

اينكه كساني . پاسخ اين پرسش با توجه به نكاتي كه در باال ذكر شد روشن است
هاي ادراكي باالتر امكان دستيابي به جنبه هاي باالتري از واقعيت را  با ظرفيت

 اهل تحقيق در آن  نيز بتوانند بدان دست يابند امري است كهداشته باشند و عمالً
كيد مي كنند كه علم اين افراد، اي كه اهل تحقيق بر آن تأ ما نكته ا؛كنند ترديد نمي

هاي  ق كساني باشد كه به مرتبهاگر صادق باشد، نمي تواند نافي علم صاد
به اين ترتيب تفاوت اين دو دسته از علوم . تري از واقعيت دست يافته اند ينپاي

عي باشد كه دينداران  اما اگر كسي مدت رتبي خواهد بود نه تفاوت ماهوي؛تفاو
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يا مسلمانان به اعتبار ديندار يا مسلمان بودن از ظرفيتهاي ادراكي و حسي باالتري 
برخوردار مي شوند، اين مدعايي است كه مي بايد براي آن بينه هاي موجه ارائه 

عالوه بر اين مدافعان اين دعوي بايد توضيح دهند كه چرا در تاريخ جوامع . داد
هاي باالتر ادراكي و حسي، به گونه اي كه  ايي از اين ظرفيتاسالمي نشانه ه

  .توان يافت سبب تمايز قاطع مسلمانان از مردم جوامع ديگر شود، نمي
نكته مهمي ديگري كه در مقاله رياحي و همكاران به چشم مي خورد و در زمره 
، خلط هاي رايج در آراء نويسندگاني است كه در باره ماهيت علم نظر مي دهند

عدم تفكيك ميان علل بيروني است كه بر جهت تحقيقات علمي تاثير مي گذارند 
نويسندگان بدرستي ذكر . و محتواي دروني علم كه مستقل از اين جهات است

ل بداند تا در باب موضوع ئواند كه ممكن است جامعه اسالمي خود را مس كرده
معه اسالمي به اين  اما اين امر به اين معني نيست كه جا؛خاصي تحقيق كند

محصول تحقيق در باب هر موضوعي .  مجهز خواهد شد»علم اسالمي« ترتيب به
داور . يد كه با معيار هاي عيني قابل سنجش باشدآ به شمار مي »علم«تنها زماني 

 به عنوان مثال اگر قرار باشد در جامعه ؛نهايي در اين زمينه خود واقعيت است
به آن ) به عللي(ري خاص كه در ديگر كشورها  علت يك بيماباره اسالمي در
شود تحقيق صورت پذيرد، آنگاه دستاورد حاصل از اين تحقيق به  توجه نمي

شرطي علمي خواهد بود كه بتواند نظريه اي مقبول در باره ساختار عامل موجد 
  نخواهد»اسالمي«اما اين دستاورد .  راههاي مقابله با آن ارائه كندبيماري و احياناً

 عامل پيشنهاد شده عامل واقعي بيماري مورد اشاره باشد،  زيرا اگر واقعاً؛بود
ديگر محققان نيز بايد بتوانند در صورت صرف وقت و انرژي به اين كشف نايل 

  .شوند
اند كه  نويسندگان در آخرين بند از قولي كه در باال ذكر شده مدعي شده

 اما شود،» هاي علمي اسالميروش«اي اسالمي مي تواند منجر به كشف ه ارزش
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درست است كه روشها برساخته هاي خود ما . اين سخن نيز غير دقيق است
هستند، اما كارآمدي روشها به ميزاني است كه ما را به هدف اصلي كه كشف 

 روشها را مي توان همانند فرضيه ها و نظريه ها با. واقعيت است نزديك مي كنند
 اما در نهايت اين محك تجربه و نقد است كه كرد؛رويكردي كثرت گرايانه توليد 

اعتبار يك روش را احراز مي كند و از بديلها و رقيب هاي آن سلب اعتبار مي 
داوري و تحقيق صحت نظريه ها نيز به طريق اولي نمي تواند تابع نظامهاي . كند

كيد شد داور نهايي خود در اين خصوص چنانكه تأ.  ما باشندارزش و باور
هاي آنها با  اعتبار و صدق و صحت نظريه ها در گرو انطباق گزاره. يت استواقع
  .كنند هاي واقعيتي است كه آن را توصيف مي ها و ظرفيت جنبه

از جمله ديگر نويسندگاني كه در دفاع از امكان علمي ديني سخن گفته و حتي 
وي كه . ستهايي براي تكوين آن ارائه كرده است دكتر خسرو باقري ا پيشنهاد

 است بر اين باور است كه چون »علوم انساني اسالمي«معتقد به امكان توليد 
 بنابراين اگر بتوان جنبه هاي متافيزيكي علوم ،متافيزيك در علم تاثير مي گذارد

  :انساني را از اسالم اخذ كرد مي توان به علوم انساني اسالمي دست يافت
 در مرحله هاي مختلف بسط و با توجه به نفوذ عميق پشتوانه متافيزيكي«

 پشتوانه گسترش يك نظريه علمي، مي توان نظريه علمي را به نحوي با مسما، به
در صورتي كه انديشه هاي اسالمي بتواند چنين . تمتافيزيكي آن منتسب دانس

نفوذ عميقي را در جريان تكوين رشته يا رشته هايي از علوم انساني عهده دار 
وذ محتوايي، مي توان آن را به صفت اسالمي منتسب شوند، به سبب همين نف

علم ديني به اين معنا، موجوديتي . ساخت و از علوم انساني اسالمي سخن گفت
هاي  شود كه تلقي اين يكپارگي بدين نحو حاصل مي. يكپارچه خواهد داشت

ديني، به منزله پيش فرض اخذ مي شوند و آن گاه با الهام از آن ها، فرضيه 
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هايي در مورد مسائل رواني يا اجتماعي صورت مي پذيرد كه طبيعتا تالئم  پردازي
  .و تناسبي ميان اين فرضيه ها با تلقي هاي ديني وجود خواهد داشت

پس از تكوين فرضيه ها، نوبت آزمون تجربي آن ها فرا مي رسد و اگر شواهد 
ن يافته ها اي. سخن گفت) تجربي(كافي فراهم آيد، مي توان از يافته هاي علمي 

اند، زيرا از بوته تجربه بيرون آمده اند؛ ديني اند، زيرا رنگ تعلق به پيش  علمي
ها  هاي ديني دارند؛ از ساختاري همگن و يكپارچه برخوردارند، زيرا فرضيه فرض

در پرتو پيش فرضي معين و به تناسب و اقتضاي آن پيش فرض تحول يافته اند 
 چه ون و تجربه گرفته اند، زيرا آن كه دين را به آزمو سرانجام از اين اتهام بدورند

 است كه ملهم از ايده هاي ديني اند، نه »نفرضيه هاي ما«شود،  ه آزمون گرفته ميب
برخي از اي گونه فرضيه ها مي توانند برخطا باشند و برخي ديگر . خود ايده هاي ديني

  )251 و 250، صص 1382باقري (» .توانند به شواهدي تجربي مستظهر باشند مي
 نويسندگان كه در نويسنده اخير نيز همانند رياحي و همكاران و شماري ديگر از

 قلم زده اند بر اين باور است كه چون برخالف آنچه »علم ديني«دفاع از امكان 
ها مدعي بوده اند، ميان متافيزيك و علم رابطه برقرار است و به اين  پوزيتيويست

ز آموزه هاي معين، علومي پديد مي آيند كه رنگ آن گيري ا اعتبار با بهره
 اما اين برداشت، در بهترين حالت ساده هاي متافيزيكي را خواهند داشت؛ زهآمو

لم كه در باره آن دسته از فيلسوفان ع. انگارانه و در بدترين حالت نادرست است
را روشن ثير متقابل آموزه هاي متافيزيكي و علمي تحقيق كرده اند اين نكته تأ

 كه بر رويهم كل سازگاري را اند كه هر مجموعه از آموزه هاي متافيزيكي ساخته
كن را پيش روي  چارچوبي بسيار كلي براي يك جهان مم آورند صرفاًوجود به

 مرزهاي امور شدني ، به عبارت ديگر چارچوبهاي متافيزيكيدهند؛ محقق قرار مي
 در كلي ترين حالت  مي كنند،و امور نشدني را در جهان ممكني كه توصيف

ضاي ماهيت خود، هيچ نكته اما چارچوبهاي متافيزيكي بنا به اقت كنند؛ بازگو مي
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كاوش در . باره روابط دروني اجزاي اين جهانهاي ممكن ارائه نمي دهندجزيي در
 است كه مي توانند در درون اين چارچوب بر عهده نظريه هاي علمياين زمينه 

 علم سرشار از اين قبيل چارچوبهاي كلي متافيزيكي و تاريخ. ظاهر شوند
ئم با هاي علمي رقيبي است كه در عين متفاوت بودن با هم، در تال نظريه

 به عنوان مثال، چارچوب متافيزيكي نيوتني عالم اند؛ چارچوب كلي قرار داشته
اين عالم يك جهان .  ساخته شده بود1ممكني را تصوير مي كرد كه از ذرات ريز

تعيين نحوه رفتار اين ذرات در . اتميستي كه ميان ذرات آن نيرو اعمال مي شد
درون اين جهان ممكن، كه علي الفرض در آن جايي براي پيوستگي و اتصال 

 از نيوتن تا الپالس و هرتز و ماخ و بولتزمن و. نبود، بر عهده دانشمندان بود
يي رفتار اين ذرات را در پوانكاره و ديگران، هر يك كوشيدند با ارائه مدلها

شيم كه اين افراد از به ياد داشته با. هاي مختلف اين عالم توضيح دهند بخش
 ديني با يكديگر تفاوتهاي چشمگير داشتند و كيست كه بتواند هاي حيث باور

انكار كند كه اين باور هاي ديني و ضد ديني هيچ تاثيري در انگيزش كاوشهاي 
ا صرفنظر از همه منابع انگيزش، آنچه در نهايت موجب ام. علمي آنان نداشته اند

پذيرش و قبول مدلهاي پيشنهادي هر يك از اين محققان يا محققان ديگر در 
درون متافيزيك جهان ذرات ريز شد، سربلند بيرون آمدن آنها از مصاف با دو 

 حتي زماني كه فارادي نظريه ميدانها را مطرح ساخت كه. محك تجربه و نقد بود
متافيزيك آن با متافيزيك جهان ذرات ريز سازگار نبود، آمپر مدلي ارائه كرد 
سازگار با متافيزيك جهان ذرات ريز كه به همان خوبي مدل بديل فارادي از 

تحوالت بعدي اما به محققان نشان داد كه . عهده توصيف پديدار ها بر مي آمد

                                                 
1. point particles 
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ر در نظر بگيرند و اين سير بايد چارچوبهاي متافيزيكي خود را فراختر و غني ت
  .هچنان ادامه دارد

فيلسوفان . كيد داردي متافيزيكي تأ اين نكته در عين حال بر اهميت چارچوبها
رئاليست علم در نقد ديدگاه پوزيتيويست ها روشن ساخته اند كه نه تنها هيچ 
يك از علوم خالي از پيش فرضهاي متافيزيكي نيست، كه در عين حال چنين 

هاي متافيزيكي از حيث ميزان زايندگي و كمك به رشد  ه اين پيش فرضنيست ك
علومي كه در دامن آن ها پرورش مي يابند از يك درجه ازتوانايي برخوردار 

فالسفه رئاليست در آثار مختلف نشان داده اند كه برخي از متافيزيك ها . باشند
ت علمي نمي كنند هايي هستند كه نه تنها كمك چنداني به رشد معرف متافيزيك

نمونه متافيزيك . كه حتي مي توانند موانع جدي در راه رشد آنها ايجاد كنند
برخي متافيزيك ها نيز از كمك . هگلي و هايدگري از اين حيث مثال زدني است

نمونه متافيزيك فيزيكاليستي مثال مناسبي در اين زمينه . بهينه به رشد علم ناتوانند
وان در قالب يك پرسش اساسي مرتبط با اين بحث نكته مهمي كه مي ت. است

مطرح ساخت آن است كه كدام نوع از متافيزيك ها مي توانند بيشترين كمك را 
  . به علم ارائه دهند

در پاسخ به اين پرسش بايد بار ديگر به سراغ استداللي برويم كه كانت در پاسخ 
ي كنيم چگونه بايد به اين پرسش مطرح ساخته بود كه جهاني كه در آن زيست م

پاسخ خود . باشد تا براي ما امكان كسب معرفت و رشد بهينه آن فراهم شود
كانت كه برخي از متفكران بعدي نيز آن را بسط داده اند آن بود كه مي توان 

را فرض كرد و اثر هر يك را بر رشد ) گوناگونمتافيزيكهاي (جهانهاي مختلف 
 فرض كرد كه ما در عالمي زندگي مي كنيم  به عنوان مثال مي توانسنجيد، علم

بديل . كه هيچ يك از اجزاي آن براي ما علي االصول قابل شناخت نيست
متافيزيكي ديگري مي تواند اين مدعا را مطرح كند كه عالمي كه در آن زيست 
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خواه بخش هاي مكاني و خواه ( و بخشي اي  به صورت پارهكنيم صرفاً مي
خارج از اين زمانها و مكانهاي خاص، .  قابل فهم استبراي ما) هاي زماني بخش

يك گزينه . عالمي كه در آن زيست مي كنيم قابل درك و شناخت نخواهد بود
 بازگو كننده اين مدعا باشد كه عالمي كه در آن زيست مي كنيم تواند  ميسوم نيز

ي توجه كنيد كه همه اين گزينه ها، دعاوي. به نحو حداكثري قابل شناخت است
اما چنانكه كانت و ابل وارسي و ارزيابي تجربي هستند؛متافيزيكي و بنابراين غير ق

نويسندگان ديگر توضيح داده اند، در حاليكه دو گزينه اول و دوم امكان رشد 
معرفت و بسط علم را به ترتيب به صفر و به يك حداقل نامطلوب تقليل 

براي رشد معرفت و علم ) صولعلي اال(دهند، انتخاب متافيزيك سوم، راه را  مي
 خالف ، يعني آنكه واقعيت واقعا بردشاين گزينه حتي اگر نادرست با. ندباز مي ك

كثري براي ما قابل شناخت نباشد، بازهم شانس توصيف اين گزينه به نحو حدأ
ماكسول . (كشف اشتباه را براي ما، بيش از دو گزينه نخست امكان پذير مي سازد

  )1972، واكر 2005
باره مددكاري در باره اين گزينه ها و بخصوص در اما توجه داشته باشيد كه آنچه

علم و يا  گزينه سوم براي رشد علم ذكر شد ناظر به جنبه امكان پذير بودن رشد
 به عبارت ديگر در حاليكه ينه به نحو علي االصول بود؛كسب موفقيت در اين زم

شمند كاري براي كشف واقعيت در گزيه نخست، عقالنيت حكم مي كند كه دان
انجام ندهد، زيرا هر تالشي علي االصول عبث است، در گزينه سوم، دانشمند مي 

زيرا رد؛بايد از هر امكاني براي ارائه فرضيه ها تازه براي شناخت واقعيت بهره بگي
همه . واقعيت علي االصول به نحو حداكثري قابل شناخت فرض شده است

پذير  الن شناسايي امكانين نحو شناخت واقعيت را براي فاعبه ا هايي كه متافيزيك
هايي كه به  به عكس متافيزيك. دهاي آنان باش گشاي تالش وانند راهت  ميدانند، مي
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كنند، از شتاب رشد  هاي مختلف، امكان شناخت حداكثري را محدود مي شيوه
   .كاهند  و نيز گستره تنوع آنها ميمعرفت ها

 با توان در گفت و گو  در مورد رابطه متافيزيك و علم ميحال با اين توضيحات
آيا كه  دفاع مي كنند اين پرسش را مطرح كرد »علم اسالمي«كساني كه از مفهوم 

چارچوب متافيزيكي پيشنهاد شده در اسالم بجز برخي آموزه هاي بسيار كلي، 
 كه نكات ديگري را نيز به صورت جزيي مطرح مي سازد؟ اگر پاسخ مثبت باشد

در آن صورت بايد گفت آن قبيل آموزه ها علي التعريف ديگر نمي توانند به 
 مي توان  آموزه هاي متافيزيكي موصوف شوند و اگر پاسخ منفي است ،وصف

پرسيد آن آموزه هاي كلي واجد كدام جنبه ها هستند كه تاكنون در يكي از 
ان مثال اين آموزه كه به عنو. مدلهاي متافيزيكي پيشنهادي به آن پرداخته نشده

 يك آموزه متافيزيكي ن همگي داراي شعور و آگاهي هستند،جهان و اجزاي آ
است كه در تعليمات اسالمي بدان اشاره مي شود اما اين آموزه مختص اسالم 

در عين حال اينكه مقصود از اين آگاهي و شعور چيست امري است كه . نيست
توان  نقاب از چهره آن برافكند و نميبه مدد كاوش هاي علمي پسيني مي بايد 

  .پاسخگويي به آن را از آموزه هاي متافيزيكي انتظار داشت
 كه در آموزه هاي متافيزيكي اسالم به اين كرد  بر اين نكته بايد مورد تأكيدالبته

ها امور عالم را از روي حكمت تمشيت كرده و  نكته كه خالق زمين و آسمان
آدمي، را براي شناسايي بسياري از راز هاي عالم اشرف مخلوقات خود، يعني 

اين تصريحات به . آفرينش توانا ساخته، به شيوه هاي مختلف تصريح مي شود
معناي آن است كه چارچوب متافيزيكي تعاليم اسالمي، برخالف بسياري ديگر از 

و دستيابي به معرفت هموار چارچوب هاي متافيزيكي، راه را براي رشد علم 
 اما از اين آموزه هاي متافيزيكي نمي توان و نبايد انتظار داشت كه كند؛ مي

  .هاي علمي ما را نيز مشخص سازند محتواي فرضيه



  ديني-علوم انساني بومي  

 

180

علوم انساني «به » سالميعلم ا«كتر باقري البته حوزه تأكيد خود را در خصوص د
در مورد اين دسته از علوم مي توان مجددا اين .  محدود ساخته است»اسالمي

باره شخصيت شاني دارند؟ در تعاليم اسالمي درمطرح ساخت كه چه پرسش را 
پرسش اين است كه آيا اين . آدمي و ظرفيتهاي وجودي وي نكاتي ذكر شده است

علم « مدافعان جديدتر ها در زمره تعاليم علمي هستند يا متافيزيكي؟ ظاهراً آموزه
 محتواي آيات و رند كه بر خالف نويسندگان نسل هاي قبل تمايلي ندا»اسالمي

در اين صورت اگر . قلمداد كنند) در معناي فني اين واژه (»علمي«احاديث را 
فرض كنيم اين آموزه ها، تعاليمي كلي و متافيزيكي هستند، آنگاه حداكثر نقشي 

انگيزاننده  براي آنها قائل شد آن است كه به عنوان محرك و سائق و توان كه مي
 در تعيين معنا و مضمون دقيق ظرفيتهاي آدمي صرفاً اما براي محققان عمل كنند؛

 با استفاده از حدس ها و فرضهايي كه مي بايد از حيطه كاوشهاي علمي، صرفاً
سلسله اين . مصاف محك تجربه و نقد سر بلند بيرون آيند، امكان پذير است

 مي توان جنبه هاي تازه و معاني حدسها و فرضها البته بي پايان است و دائماً
اما پرسش اينجاست كه اين حدس ها و فرضها كه براي تدقيق . جديد بدان افزود

معاني خطور يافته به ذهن محققان پيشنهاد شده اند به چه معنا ديني اند؟ ديني 
اما . بودن در عرف به معناي برخورداري از قداست و ارتباط با ذات باري است

هستند كه تنها » فرضيه هاي ما«،  تاكيد مي كند كه اين فرضيه هادكتر باقري خود
معناي روشن .  از ايده هاي ديني اند و مي توانند خطا و نادرست باشند»ملهم«

اين سخن همان نكته اي است كه در اين مقاله مكرر بر آن تاكيد شده و آن اينكه 
الهام « به تعبير دكتر باقري آموزه هاي ديني مي توانند نقش محرك و انگيزاننده يا

 اما گزاره هاي علمي، در هر حيطه و قلمرويي  را براي محققان بازي كنند؛»بخش
يا الاقل (كه باشند، رنگ انگيزاننده و منبع الهام خود را به خود نمي گيرند 

كوشش دانشمند بر اين است كه اين دسته از وابستگي ها را در دعاوي علمي 
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لمي بودن بايد تنها به يك ، زيرا اين گزاره ها براي ع)خود به حداقل تقليل دهد
الهامات ما از هر منبعي كه اخذ شده باشد . امر، واقعيت بيروني، پاسخگو باشند

كه در مورد  در حالي گيرد؛ حدوديتهاي ما را به خود ميرنگ ظرفيتها و م
بايد آن باشد كه تا جايي كه امكان  هاي علمي، تالش مشفقانه محقق مي گزاره

ها، يعني  ها را بكاهد و بر عينيت آن ردي و ذهني آنهاي شخصي و ف دارد جنبه
  .درجه نقد پذيريشان در مصاف با واقع، بيفزايد
هاي ظروف زماني و مكاني كه در  البته درست است كه همه ما تابع محدوديت

همه ما از واژگاني كه طي يك تاريخ طوالني به ما رسيده . آنها قرار داريم هستيم
 و اين واژگان نيز در چارچوب فرهنگهاي كنيم ستفاده ميي بيان مقاصد خود ابرا

خاص به شيوه اي خاص و احيانا متفاوت از ديگر زبانها، مقوله سازي مي كنند و 
واقعيت را براي ما در قالبهايي جاي مي دهند كه متناسب با ظرفيت هاي آن 

نها مانع اما همانطور كه فالسفه رئاليست روشن ساخته اند تفاوت زبا. هاست زبان
مي توان از از دستيابي به فهم ها و درك هاي مشترك از واقعيت نمي شود و 

تر گريخت و فضاي معنايي و مفهومي خود را فراختر زندان زبان هاي محدود
البته آدمي تا زماني كه در اين عالم جاي دارد بايد محدوديت هاي مختلف . كرد

اما اين محدوديت ها هرچند كه رنگ  حضور در عالم ماده را پذيرا باشد؛ناشي از 
خود را بر محصوالت آدمي مي زنند، نمي توانند مانع از آن شوند كه واقعيت به 
عنوان داور نهايي، صادق بودن يا كاذب بودن فرضيه هاي ذهني ما را كه در قالب 

فالسفه رئاليست در عين حال . ساخت هاي زباني بيان مي شوند، آشكار سازد
نيز توضيح مي دهند كه به واسطه آنكه فهم مقدم بر زبان است، اين نكته را 

تفاوت هاي زباني و محدوديت هاي آن ها، نمي تواند به نحو قاطع كار شناخت 
 )  1383، پايا 1385پوپر . (واقعيت يا مفاهمه را ناممكن سازد
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با برقراري تمايزي ميان ) 1384بستان و ديگران (يك گروه ديگر از نويسندگان 
. و سطح تجربي و فراتجربي علم ديني، سه تعريف براي علم ديني ارائه كرده اندد

سطح فرا «راتجربي آورده اند اين نويسندگان در توضيح مراد خود از سطح ف
تجربي، افزون بر گزاره هاي متافيزيكي فلسفي و ارزشي، آن دسته از گزاره هاي 

ني  بر پايه ايمان ديه و صرفاًآزمون پذير را كه قرار است بدون استناد به تجرب
آنگاه بر پايه اين توضيح سه تعريف ) 140ص  (».پذيرفته شوند، در بر مي گيرد
  :خود را اينگونه بيان كرده اند

كيد بر نمونه متعارف علوم طبيعي يعني فيزيك و  با تأ–علم ديني : تعريف يكم«
اي معرفتي بارت است از منظومه  ع- رشته هاي مشابه آن و در سطح تجربي

باره جهان واقع مادي كه ضمن اخذ مباني متافيزيك خود از دين، به روش در
  .تجربي مستند باشد

با تاكيد بر علوم اجتماعي و برخي علوم طبيعي مانند  –علم ديني : تعريف دو
 عبارت است از منظومه اي معرفتي در باره جهان واقع -طب و در سطح تجربي

فيزيك و ساختن فرضيه ها و نظريه ها به دين متكي و مادي كه از نظر مباني متا
البته اينكه علم ديني در مقام ساختن . از نظر داوري، به روش تجربي مستند باشد

: هاي خود به دين متكي باشد، به دو شكل قابل تصوير است ها و نظريه فرضيه
بگيرد و يكي اينكه علم ديني تمام فرضيه ها و نظريه هاي خود را از متون ديني 

ر اينكه دين در نتيجه، از نظر فرضيه سازي و نظريه پردازي خودكفا باشد و ديگ
مين كننده فرضيه ها و نظريه هاي علم ديني باشد و استفاده از تنها يكي از منابع تأ

  .منابع ديگر نيز براي اين منظور تجويز شود
ارت است از ب عامل هر دو سطح تجربي و فرا تجربي،علم ديني  ش: تعريف سوم

حياني، باره جهان واقع مادي كه به روش هاي معتبر واي معرفتي در منظومه
  )142-141صص  (».تجربي و عقلي مستند باشد
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علم جديد  به نظر مي رسد ميزان دقت اين نويسندگان در شناسايي حدود و ثغور
ر گروه اخير عالوه ب. كمتر از دو گروه ديگري است كه مطالبشان نقل و نقد شد

 در اين »علم ديني يا اسالمي«اور رايج در ميان مدافعان مفهوم تكرار همان ب
خصوص كه صرف چارچوب متافيزيكي مي تواند به علم رنگ ديني بزند، اين 
ادعا را مطرح كرده كه دين يكي از منابع فرضيه پردازي، و نه صرفا الهام بخشي 

) يستي و اجتماعي و انسانيدر همه شعبه هاي طبيعي و ز(و انگيزش، براي علوم 
يه پردازي ها كدامند و يا معناي در اين خصوص كه مصاديق اين گونه نظر. است

  . چيست، توضيحي داده نشده است»روش هاي معتبر وحياني«
در پانوشتي كه در ابتداي مقاله درج شده اشاره اي نيز به نظريه صدق آقاي 

صدق قوانين علمي را نه انطباق آقاي حسيني مالك . منيرالدين حسيني شده است
با واقع، آنگونه كه رئاليست ها پيشنهاد مي كنند، كه كارآمدي آنها در جهت 

مالك اخير صورت تغيير يافته اي . پرستش و تعبد خداي متعال، در نظر مي گيرد
فالسفه پراگماتيست، صدق نظريه ها را . از يك مالك صدق پراگماتيستي است

اما ) پيرس ؛ ديويي ؛ رورتي . (ي عملي آنها مي داننددر گرو ميزان كارآمد
 نظريه هاي صدق پراگماتيستي، نظريه فالسفه رئاليست نشان داده اند كه اوالً

 بلكه نظريه هاي معرفت ،صدق در معناي دقيق كلمه به شمار نمي آيند
، همه اين قبيل ثانياً. اي هستند كه لباس نظريه صدق بر تن كرده اند شناسانه

صدق به معناي مطابق گزاره ها ( ها، اعتبار خود را از مفهوم صدق تطابقي  ظريهن
است، كسب مي كنند و در غياب ) سمانتيك(كه مفهومي معنا شناسانه ) با واقع

، نظريه هاي همه ثالثاً. اين مفهوم، توان تحليل خود را از دست مي دهند
ي صدق معرفي مي شوند، شناسانه اي كه به عنوان نظريه ها هاي معرفت نظريه

هاي پراگماتيستي، زمينه ساز نسبي گرايي معرفتي هستند و به اين  نظير نظريه
  .ترتيب عمال به نفي امكان معرفت مي انجامند
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 سخن گفته اند، »علم اسالمي« درباره امكان ميان نويسندگاني كه در سالهاي اخير
يك و فلسفه از ديگران دقيق تر آراء دكتر گلشني به اعتبار آشنايي نزديك او با فيز

اما حتي اين محقق نيز در دفاع از موضع خود بيش از اين نمي گويد كه . است
متافيزيك علم در علم تاثير مي گذارد و بنابراين وجود يك متافيزيك ديني مي 

  :تواند به علم محتواي ديني ببخشد
آن منحصر به علوم  به طور خالصه نظر ما در مورد علوم ديني آن است كه اوالً«

 دنبال آن است كه كليت انساني نيست، بلكه همه علوم را در بر مي گيرد و ثانياً
 ».ر چهارچوب جهان بيني الهي ببيندقضاياي مربوط به جهان طبيعت و انسان را د

  )182، ص 1385گلشني (
دكتر گلشني آنگاه اضافه مي كند كه به اعتقاد او توفيق علم جديد را در يك 

نكته اخير البته دعوي درخور توجهي . نه خداباورانه بهتر مي توان توضيح دادزمي
هاي  است كه نگارنده نيز بدان باور دارد و بر اين گمان است كه مي توان استدالل

 از اما به فرض صحت اين دعوي، آنچه از آن عرضه كرد؛قدرتمندي نيز در دفاع 
تكيه به يك متافيزيك ديني، در آن نتيجه مي شود آن است كه علم جديد بدون 

علم «تباطي به امكان تحقق اما اين نتيجه ار. كشف اسرار عالم توفيق داشته است
 »تعريف«وعي مطلبي كه در قول باال از دكتر گلشني نقل شد نيز ن.  ندارد»اسالمي

در خصوص ميزان تاثير گذاري باور هاي . آيد و استدالل نيست به شمار مي
حتواي علم نيز در بخش هاي قبل به تفصيل سخن گفته شده و به متافيزيكي بر م

  .تكرار آنها نياز نيست
اما در پايان مقال و براي بازگويي قضاوت نهايي در خصوص تالشهاي 

 دفاع كنند، مي توان به اين »علم اسالمي« از مفهوم نويسندگاني كه كوشيده اند
يا دقيق تر (ست كه علم جديد نكته اشاره كرد كه اگر نيت اين نويسندگان آن ا

محدود نگرانه مادي برهانند و  را از چنبره متافيزيكهاي تنگ و) هايي از آن بخش
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يت مي كنند، به ظرفيتهاي هاي علمي فعال شم محققاني را كه در اين حوزهچ
جديدي باز كنند كه مي تواند از رهگذر گشودن افقهاي متافيزيك هاي پر بار تر 

 علم تجربي گشوده  شود، آنگاه راه كار ارائه استداللهاي فلسفي و فراگيرتر، براي
 ارائه پربار در زمينه اهميت متافيزيك و نقش آن در رشد علم است و احياناً

 هايي دقيق در خصوص چارچوب هاي متافيزيكي مورد نظر و نه نهاد پيش
ه در اين چنانك(تشويق عالمان به گام زدن در مسيري كه مي توان به ادله فلسفي 

  .نمود رخنه هاي پر ناشدني آن را باز) مقاله كوشش شد تا انجام شود
علم « جديدتر به از جمله مهمترين محدوديتهاي برخي از رهيافتهاي نسبتاً

له أ در اين نكته نهفته است كه برخالف علم مدرن كه رويكردي مس»اسالمي
مي يابد، آنچه از محور دارد و بر اساس تعامل با مسائل واقعي بسط و رشد 

 بيان نوعي آرزو ها در زمينه علم اسالمي پيشنهاد شده عمدتاً رهگذر اين رهيافت
. و خواست قلبي است بي آنكه چارچوبي دقيق براي تحقق آن مشخص شود

عالَم دين، الاقل آنگونه كه از تعبيرات عرفاني مشهود است، عالَم نياز و تمناي 
در چنين فضايي . شقش بودزش را كشيد و عاخدايي كه بايد نا. عاشقانه است

اين نكته كه . له، از آن سنخ كه مورد توجه علوم است، بيرون نمي آيداساساً مسأ
در هيچ سنت عرفاني در هيچ جاي جهان حتي يك برنامه تحقيقاتي علمي پديدار 

  .نشده، بينه قدرتمندي در تاييد مدعايي است كه بدان اشاره شد
ين معني نيست كه شخص ديندار نمي تواند عالم و دانشمند اين نكته البته بد

به عكس همانگونه كه در باال اشاره شد و همانگونه كه در تاريخ علم نيز . باشد
  حالتوان شواهد فراوان در اين زمينه ارائه كرد، پذيرش اين نكته كه جهان به مي

 كنار هم ترتيب خود رها شده نيست و خالقي هوشمند و مهربان اجزاي آن را در
داده، مي تواند دانشمند را از حيث تالش براي توليد نظريه هايي كه به منظور 
فهم واقعيت ارائه مي دهد در موقعيت مناسب تري در قياس با محققي قرار دهد 
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 اما چارچوب هاي كلي نظري، ها به بخشهاي مادي آن فرومي كاهد؛كه عالم را تن
ن قلمروها را براي يك جهان ممكن ترسيم مي  فراگير تريچنانكه گذشت صرفاً

  .گويند د و در جزييات، بنا به ماهيت و شأن خود، سخن نميكنن
آموزه هاي ديني از يك طريق ديگر نيز مي تواند به بسط و رشد علوم كمك 

ها  اين قبيل آموزه. رسانند و آن تشويق افراد به كسب علم و اندوختن دانش است
 وفور ديده مي شود مسلمانان را در قرون طاليي اسالم كه در متون اسالمي به

 اما اين ني در حوزه علوم و دانش ها كردند؛موفق به كسب دستاورد هاي درخشا
ها تا آنجا كه در زمره گزاره هاي علمي صادق به شمار مي آيند،  دستاورد
 ها هايي متعلق به جامعه انساني هستند و نمي توان صفت ديني را بر آن دستاورد

 مشاهدات به اين معني كه اگر كسي اين قبيل گزاره هاي صادق، مثالً. اطالق كرد
صحيح ابن هيثم در نور شناسي يا ابوريحان در هيئت، را باور داشته باشد، نمي 

  .توان وي را لزوما مسلمان به شمار آورد
  ارزشهايدر يك جامعه ديني چنانكه گذشت، امكان توليد فناوريهايي متاثر از

 اما ارزشهاي ديني يا بومي نيز محصول درك افراد از ديني يا بومي وجود دارد؛
معرفتي افراد فراختر و پربارتر،  -هرچه سپهر معنايي. آموزه هاي ديني هستند

از جمله . امكان توجه به ظرفيتها و جنبه هاي جديد در اين آموزه ها بيشتر
 مفهومي مدد مي رساند، گفت عواملي كه به گسترش و غناي سپهر هاي معنايي و

. و گو و تعامل سازنده ميان كنشگران با زمينه ها و ذهنيت هاي متنوع است
در جهان مدرن كنوني و با نظر به اشتياق كنشگران مسلمان براي ) 1381،پايا(

ايفاي نقش شايسته در ميان خانواده ملل، بايد اميدوار بود اين كنشگران بتوانند با 
ب از ابزار گفت و گو و مجهز ساختن خود به معرفتهاي مرتبه گيري مناس بهره

اولي و دومي كارآمد، از قابليتها و توانمندي هاي الزم براي نوآوري هايي كه در 
  .عرصه نظر و عمل راهگشاي همگان باشد، برخوردار شوند
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  شود؟ از كجا ناشي مي» علم و دين«مشكله 
  

  1غالمحسين مقدم حيدري
  

  چكيده
 واره مورد بحث و نقـادي بـوده       هم» علم و دين   «از زمان ظهور علم جديد، مسأله     

.  بپـردازد  يابي علل طرح اين مسأله      ل به ريشه  كند به اجما    اين مقاله سعي مي   . است
دهد كـه عـدم آگـاهي         ي نشان مي  زيتيويستهاي غير پو    شناسي  مقاله با اشاره به علم    

 چيستي علم و مراحل تحول و تكون آن سبب شـده كـه در مرتبـة اعتبـار آن                   مااز
گونـه    بـدين .  علم جديد اعتبـاري خـدايي قائـل شـويم          برايدچار اشتباه شويم و     

كنيم   ايم و سعي مي     براي خود بوجود آورده   »  علم و دين   مشكل«وان   با عن  اي  مسأله
 انديـشي بـه آن بنگـريم        حال آنكه اگر بـا كمـي دقـت و ژرف          .  كنيم تا آن را حل   

  .يدة ما از علم استخواهيم ديد كه علت طرح اين مسأله، تصور خام و ناكاو
  

علـم،   ،ناپـذيري      قيـاس  ، پارادايم ،نگاري ويگي   تاريخعلوم انساني،   : گانكليد واژ 
  دين

  
                                                 

  علوم انساني، گروه علم و دينپژوهشگاهعلمي عضو هيأت . 1
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  مسأله علم و دين
اي دارد؛  ش آن خــصوصيت ويــژه، معرفتــي اســت كــه رو1تــصور رايــج از علــم

 يا آثـار تحقيقـي بـدان روش انجـام شـود،             ها  صيتي كه اگر ادعاها، استدالل    خصو
كساني كه خود را در حـوزة علـم     . شود  نوعي امتياز يا نوعي اعتماد از آن اراده مي        

بـراي آنهـا، ايـن      . داننـد   خوانند اغلب خود را پيرو روش تجربي مي         مي» دانشمند«
 هم  ا مشاهده و آزمايش دقيق است، آن      ب» واقعيات«آوري     جمع روش تجربي شامل  

 از ايـن    آن واقعيات؛ ها از     به مدد نوعي شيوه منطقي و نيز استنتاج قوانين و نظريه          
هـاي ماشـيني در سـكوهاي مرمـري،           رو تلقي عموم از دانشمندان به صورت مغز       

هـاي    عيـار روح است كه بر پاية آن، خصايص اخالقي و شخصيت و م             اي بي   تلقي
ايمان . ارزيابي و داوري يك دانشمند، با يك انسان ديندار يا عارف متفاوت است            

 و همچنـين مـستلزم      و چه بسا هميشه مستلزم نوعي تعهد      ديني افراد مومن اغلب     
. سپردن خويشتن به چيزي ماوراي اموري است كه براي آنها برهان قـاطع داريـم              

گوينـد كـه ايـن تعهـد از نـوع امـور            ما مـي  اند، به     كساني كه حيات مؤمنانه داشته    
گذر نيست و از سويي با قوانين عقلـي كـه يـك نتيجـه                 موقتي، غير فراگير و زود    

بنـابراين ايمـان افـراد دينـدار درگـرو          . خاص در اختيار داريم، تناسب تام نـدارد       
هاي عقالني، منطقي و فلسفي نيست، گرچه ايـن             تجربي يا حتي روش    هاي  روش
  . است قوانيني براي ايمان افراد به دست دهندها ممكن روش

 اما  ت ديني و علمي، به خودي خود مسأله آفرين نيست؛         هاي ميان معرف    بيان تمايز 
از آنجا كه در عصر ما معرفـت علمـي، معرفـت حـاكم و موجـه اسـت و چنـين                      

هاي معرفت    ها نيز برتري دارد، برشمردن تمايز       شود كه بر ساير معرفت      پنداشته مي 
 يعني اين تفكر كه معرفت ديني، اعتبـار  و ديني القا كنندة نوعي تفكر است؛  ي  علم

از آن گونـه كـه در       (و اتقان معرفت علمي را ندارد؛ زيرا حاوي مشاهدات تجربي           

                                                 
  .، علوم طبيعي و تجربي همچون فيزيك، شيمي و زيست شناسي است» علم« منظور از .1
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نيست و از سويي وفادار شدن انسانها به آن نيز صرفاً بر اسـاس              ) علم وجود دارد  
  .باشد هاي منطقي نمي استدالل

هـا اسـت،      ان عامه و فراگير را كه معرفت علمـي برتـرين معرفـت            اي اين گم    عده
پذير نيست و     اي تجربي مشاهده    پذيرند و از اين رو معرفت ديني را كه به گونه            مي

. نهنـد   باشد، بكلي كنـار مـي       روش رسيدن به آن بر اساس استداللهاي منطقي نمي        
هـاي    ا در چـارچوب   كوشند تا معرفت ديني را چنان تغيير دهند ت          اي ديگر مي    پاره

بـاري    در اين ميان، بـه مـوارد تأسـف        . نظر آنها قرار گيرد     تنگ روش علمي، مورد   
 كردن معرفت يكپارچه ديني و گرفتن روح         قطعه  مواردي چون قطعه  : خوريم  مي  بر

هاي   پذيري گزاره   تأئيد«،    » هاي ديني   اثبات پذيري گزاره  «هاي    الهي از آنها با معيار    
آشكار است كه نتيجة چنين كارهايي      .... و  » هاي ديني   ذيري گزاره ابطال پ «،  » ديني

 كـه   –اي كـه ديـن را از حالـت پويـايي              جز جفا بر معرفت ديني نيست، به گونه       
 به انبوهي از تقسيم بنديهاي سرد و بـي          –كند    انسان با آن زندگي و راز و نياز مي        

  .كند روح تبديل مي
هـر  . پرستي متوليان آنها است      دين، علم   علم و  پيش فرض هر دو واكنش به مسأله      

بر اساس اين بـاور،     . دو به اين پيش فرض كه علم برترين معرفت است، معتقدند          
 اما گروهي ديگـر كـه تعلقـشان بـدان     نهند؛ رفت ديني را كامالً كنار مي  گروهي مع 

 –هايي ارائه كنند كه با مميزات روش علمي           كوشند تا از آن توجيه      بيشتر است مي  
اما هيچ يك از اين دو گروه از خود         .  سازگار باشد  –اند    آن را ناكاويده پذيرفته   كه  
 نه كه جـو حـاكم عـصر مـا آن را القـا     گو پرسند كه آيا معرفت علمي واقعاً آن     نمي
انـد كـه      ترين معرفت است؟ آيا دانشمندان واقعـاً مغزهـايي ماشـيني            كند، يقيني   مي

  روند؟ صرفاً با استدالل و منطق پيش مي
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  علم شناسي
نگرش رايج دربارة علم از متون علمي، بـويژه متـون درسـي متـداول، سرچـشمه                 

دانند كه خاصه با مـشاهدات،        علم را ناظر بر محتوايي مي     «گرفته است؛ متوني كه     
  ). 1 ، ص 1970كوهن، تامس (» ها شرح و بسط داده شده است قوانين و نظريه

هاي مشاهدتي آغاز و سپس       آوري داده   مطابق چنين برداشتي، روش علمي با جمع      
هـا و قـوانين علمـي         هاي پژوهشي و قواعد منطق، به نظريـه         با به كارگيري روش   

ها   وار از امور واقع، نظريه      اي خوشه   با اين حساب اگر علم مجموعه     . شود  منجر مي 
انـد كـه،    هـايي  دانشمندان انسان «هاي گرد آمده در كتب درسي باشد، پس           و روش 
» كنند عنصر ديگري را به اين مجموعه خـاص بيفزاينـد            ناموفق، سعي مي  موفق يا   

ي منسجم و سازگار    ا  در واقع، مجموعه مشاهدات دانشمندان، مجموعه     ). جا  همان(
مـشاهدتي پيـشين    هـاي     هاي مشاهدتي نـوين بـر يافتـه          يعني يافته  هاست؛  از يافته 

 دارد و بـا گـذر زمـان      بنابراين، فرايند تحول علم رشدي انباشـتي       شود؛  افزوده مي 
نتيجه اين نوع تلقي از علـم،       . شود  روز به روز بر وسعت معرفت علمي اضافه مي        

س تـصور مـا از علـم را         از علم اسـت كـه اسـا       » ويگي«هاي    نگاري  نوشتن تاريخ 
از طرفـي او    «: نگاري از اين دست دو وظيفـه اساسـي دارد           تاريخ. دده  تشكيل مي 

ايي واقعيت، قانون و نظريه علمي زمان         چه لحظه بايد نشان دهد كه چه فردي، در        
را كشف يا اختراع كرده اسـت و از سـويي ديگـر او بايـد بـه توصـيف و تبيـين                       

تـر    هايي بپردازد كـه مـانع انباشـت سـريع           ها و خرافه    مجموعه اشتباهات، اسطوره  
حاصـل ايـن    ). 2 ص   ،همـان جـا   (» شـوند   اجزاي متشكل متون علمي جديد مـي      

شود كه وقايع آن حـول يـك          هايي مي   نگاري، نوشتن گاه شماري     خرويكرد به تاري  
قهرماناني همچون كپرنيك، گاليله، كپلر و نيوتن كه با نبوغ،          . دهد  رخ مي » قهرمان«

هاي جديد علمي را در برابر ما         ها، افق   گذشتگي و استقامت در برابر خرافه       از خود 
  .اند گشوده
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و » درسـت «گـي   معاصـر تـاريخ نگـار هم      ها و قوانين علمـي        در اين شيوه، نظريه   
ها، به سـراغ      نگار با فرض درستي اين نظريه        سپس تاريخ  شوند،  فرض مي » معقول«

هـاي كنـوني      هايي را كه در نهايت به نظريه        رود و آن دسته از نظريه       تاريخ علم مي  
به قول تامس   . دهد  هاي يك زنجير كنار هم قرار مي        شوند، همچون حلقه    منجر مي 
شفاف «ها    نگاري  گونه تاريخ   زيكدان و فيلسوف علم معاصر، موضوع اين      كوهن، في 

ها يا مفاهيم علمـي معاصـر بـا نـشان دادن تكاملـشان                تر كردن فهم روش     و ژرف 
نگار با تعهد به چنين هدفي، يك علم استقرار يافته يا بخشي از آن را                 تاريخ. است

نـدرت قابـل      بـه » معقـول « به عنوان معرفتـي      كند، علمي كه منزلت آن      انتخاب مي 
دهد، كي، كجا و چگونه عناصري كه موضوع و           نگار نشان مي     و تاريخ  ترديد است 

كوهن، تامس  (» اند   آمده وجود  اند، به   م را در روزگارش ساخته    روش فرضي آن عل   
  ).107 ص 1977

هاي معاصر    شوند كه به نظريه     هايي مواجه مي    نگاران وقتي با نظريه     اين قبيل تاريخ  
هـايي در مـسير     پردازنـد و يـا آن هـا را انحـراف            انجامد، يا اصوالً به آنها نمي      نمي

هايي ممكن اسـت تنهـا از ايـن نظـر كـه               چنين نظريه . گيرند  تاريخ علم درنظر مي   
اي طـوالني از سـتروني علـم          شناختي را در بردارند يا نـشانگر دوره         اي روش   نكته

شـود،    نگاري ديده مـي     ن نوع تاريخ  از موارد جالبي كه در اي     . هستند، بررسي شوند  
وزه، همـواره   آن است كه در مورد تأثير عوامل بيرون از حـوزة علـم بـر ايـن حـ                  

 و فناوري به عنوان پـيش شـرط سـببي بـراي پيـشرفت در            مذهب به عنوان مانع   «
شوند و تقريباً تنها عـواملي هـستند كـه مـورد توجـه قـرار                  صنعتي شدن ديده مي   

 يـر    كساني مثل جورج سارتون، كرامبي و دامپي        ريخ نگاري تا).جا  همان(» گيرند  مي
  .درو شمار مي ها به نگاري از اين نوع تاريخ

توان سـخن گفـت كـه در     نگاري ديگري مي   نگاري ويگي از تاريخ     در مقابل تاريخ  
مورخـان  .  توجـه قـرار گرفـت      قرن بيستم و بويژه در نيمـه دوم آن بـسيار مـورد            

اي از قبيـل اكـسيژن كـي          هـاي سـاده     ادن به پرسش   متوجه شدند پاسخ د    تدريج  به
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كشف شد؟ يا چه كسي آن را كشف كرد؟ چندان هـم سـاده نيـست و در مـورد                    
  .محل و تاريخ يك كشف و كاشف آن مناقشات فراواني وجود دارد

اي دارد؟ ثانياً برخي مطالعات تاريخي نـشان      پس پرسيدن چنين سواالتي چه فايده     
داند، بحث برانگيز     مستقيم مي خط مسير آن را صعودي و       داد اين تلقي از علم كه       

دانيم، چندان     ثالثاً تمييز ميان يك موضوع علمي و آن چه خرافه و اشتباه مي             است،
گيـري    اي نيست و بسياري از اوقات اين به اصطالح خرافات، در شـكل              كار ساده 

ـ   ايـن ترديـد  . اند اي داشته يك كار علمي سترگ نقش تعيين كننده    يش فـرض  هـا پ
هـاي علمـي    نگاري ويگي، يعني مفـروض و معقـول گـرفتن نظريـه      بنيادين تاريخ 

و » علمـي  غيـر «كـم دريافتنـد آنچـه مـا      مورخـان كـم  . معاصر را به پرسش گرفت   
 امـري   دانيم، در بـستر فرهنگـي، فلـسفي و اجتمـاعي عـصر خـود                مي» نامعقول«
» كـل «هـاي علمـي را يـك          ها نظريه    از اين رو، آن    بوده است؛ » علمي«و  » معقول«

سعي كردند كمال و تماميت تاريخي آن علـم را در زمـان خـود               «درنظر گرفتند و    
 پرسش از ارتباط نگرش گاليله با علم        جاي  به). 3، ص   1970كوهن،  (» ان دهند نش

مدرن، از ارتباط بين نگرش وي با گروهي كه بدان متعلـق اسـت يعنـي معلمـان،                  
انـشمندان گرچـه داراي     از نظـر آنـان د     . ران و اخالف و اسالفش پرسـيدند      معاص
تمـاعي و    همچون انسانهاي ديگر محصور شرايط تاريخي، فرهنگـي، اج         اند ،   نبوغ

 هم محـصول چنـين شـرايطي     آنها اقتصادي جامعة خود هستند، بنابراين، نظريات    
 اجتماعي آن   –خي  شان بايد اين نظريات را در بستر تاري       ك و فهم  است و براي در   

توان بـه     نگاري مي   از جمله پيش قراوالن اين نوع تاريخ      . دوران خاص بررسي كرد   
جيكسترويز، آنليـز مـاير و بـويژه        . جي. مورخاني همچون ادوين آرتور برت، ايي     

 1965(مطالعـات نيـوتني     كـوايره در مقدمـه كتـاب        .الكساندر كوايره اشاره كـرد    
  :كند  چنين بيان مينگاري خود را هدف تاريخ) ميالدي

 روشي اسـت    – به كمك تحليل مفهومي      – شرح و تبيين     ] كتاب [بن ماية اصلي    «
اش مـرتبط     هاي مهم تفكـر فلـسفي زمانـه         هاي علمي بنيادين آن به جريان       كه ايده 
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كوايره، (» .يابند  هاي علمي از طريق كنترل تجربي قطعيت مي         است، گرچه اين ايده   
  ).Vii ص 1965الكساندر، 

نيز دربارة ربط و نسبت تفكـر علمـي و          از جهان بسته تا جهان باز       ي دركتاب     و
 تنهـا   ]جـدهم  تفكر علمي و فلسفي در قـرن ه        [در واقع   «: گويد  فلسفي چنين مي  

كوايره، الكساندر  (» است  ه و مرتبط با يكديگر قابل فهم       كامالً درهم تنيد   صورت  به
  ).Vii ، ص 1957 ،

از مهمتـرين ايـن     . هايي نوشـته اسـت       علم كتاب  تامس كوهن هم در حوزة تاريخ     
وي در مقدمـه كتـاب،      . اشـاره كـرد   ) 1957 (انقالب كپرنيكي توان به     ها مي   كتاب

با اين حساب براي درك ساختار      «: كند  ملزومات فهم اين انقالب را چنين بيان مي       
 »چند وجهي انقالب كپرنيكي بايد علم و تاريخ انديشه را با يكديگر تركيب كنـيم         

ه اين انقالب در نجـوم   كوهن معتقد است گرچ   ). Viii ص   1957كوهن، تامس،   (
منجمان در علوم ديگر نيز به اندازة نجـوم آمـوزش ديـده         « در آن روزگار     رخ داد، 

 و برخـي    ذهبي و فلـسفي متعـددي متعهـد بودنـد         هاي م   بودند، از اين رو به نظام     
گيـري انقـالب      پس در شـكل   نجومي ابتدا در به تعويق انداختن و س         اعتقادات غير 

به نظر كوهن، در تحليل عوامـل ايـن         ). همان جا (»اي داشتند     كپرنيكي سهم عمده  
د و   شـو   گيـري   قادات غير نجومي نيـز پـي      انقالب بايد به موازات تفكر علمي، اعت      

گيري انقالب كپرنيكي اين دو       هدف كتاب نشان دادن اين نكته است كه در شكل         «
  ).جا همان(» اند ي بنيادينعامل به يكسان واجد نقش

وايره و برت را    نگاري ك   هايي همچون تاريخ     تاريخ نگاري   كوهن گرچه تأثير مثبت   
وي بـر   . شـود   نگاري را نيز متذكر مي      هاي اين نوع تاريخ      محدوديت كند،    تأئيد مي 

نگـاران انديـشه فلـسفي را در كـل حـوزة              آن است كه گرچـه ايـن قبيـل تـاريخ          
 نهـادي يـا      ربه زمينه و بست   «نگاري     اين گونه تاريخ   اند،  د كرده نگاري علم وار    ريختا

كند   اند يا اصالً توجهي نمي       كه در بطن آن، علوم تحول يافته         اجتماعي –اقتصادي  
كـوهن بعـدها در     ). 150، ص   1977كوهن، تامس،   (» كند  و يا بسيار كم توجه مي     
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بررسـي عوامـل     بـه    )1962(هـاي علمـي       سـاختار انقـالب   كتاب به ياد ماندني     
پردازد كه در سـير تحـول و تكـون علـم دخيـل                شناختي مي   روانشناختي و جامعه  

وي بـا كنـد و      . اسـت » پيشرفت علم «دغدغة اصلي كوهن در اين كتاب،       . اند  بوده
كاوي ژرف در تاريخ علم، اين تلقي را كه سير تحول علم سيري صـعودي اسـت                 

شود، شديداً بـه       مي تر  يت نزديك كه در هر گام نسبت به گام پيشين به كشف واقع          
قالبـي  ويژگي عمدة نظريه وي تاكيـدي اسـت كـه بـر مميـزة ان               «گيرد؛  چالش مي 

 كه موافق آن، انقـالب متـضمن طـرد و رد يـك              طور  پيشرفت هاي علمي دارد به    
چالمرز، آلن ف   (» ساختار نظري و جايگزيني آن با ساختار ناسازگار ديگري است         

ز انقـالب   هـاي پـيش و پـس ا         دهد كه پـارادايم      مي كوهن نشان ). 107 ص   1382
توان از انباشت معرفت علمي يـا تقـرب بـه              بنابراين نمي  اند؛  »قياس ناپذير «علمي  

توان عوامل مؤثري     كوهن معتقد است نمي   . هاي علمي صحبت كرد     واقعيت نظريه 
شود، صرفاً در قلمرو شواهد تجربي و اسـتداللهاي           را كه سبب تحوالت علمي مي     

 و مطالعـه    شـناختي دانـشمندان     وجو كرد، بلكه بايد با بررسـي روان         منطقي جست 
گونه، دانشمندان كه به شـائبة       بدين. ، اين عوامل را يافت    شناختيِ جامعه آنها    جامعه

شـدند، در واقـع در قلمـرو          خويش، اَبر انـسان تلقـي مـي       » عقالني«رفتار هميشه   
  .بينند مع انساني ميانديشه، خود را اسير شرايط و متقضيات جوا

انـد كـه      هاي علمي، دستاوردهاي بشري     از نظر كوهن علم، فعاليتي بشري و نظريه       
مطـابق  . شويم يا نـه     تر مي   توان گفت آيا ما با توسل به آنها به واقعيت نزديك            نمي

دانشمندان به مثابه كشيشان و حكيمان الهي از مرتبـه فـوق مقـررات              «اين نگرش   
كه كارشان كشف و تفسير آن مقام و مرتبه عـالي بـراي             )  خدا به مثابة رسوالن يا   (

  ).115 ، ص 1996رابينسون، گاي، (» ما بود، عزل شدند
پل فايرابند، فيزيكدان و فيلسوف علم معاصر، از جنبة ديگري بر اين نكتـه تأكيـد              

، مفـروض   شناسان بدون برهان      كند كه بسياري از روش      او خاطر نشان مي   . كند  مي
چنانكـه گـويي از پـيش        « كه علم مثل اعال يا پارادايم معقوليـت اسـت؛          گيرند  مي
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 يا علم ارسطويي برتر است و هيچ نتـايج          بات شده است كه علم جديد از سحر       اث
. جـود نـدارد   اي اسـتدالل از ايـن نـوع و          در صـورتي كـه ذره     . آميزي نـدارد    و هم 

 آنهـا   .يرنـد گ  را مفـروض مـي    » ي اساسي علمي  خردمند «و» هاي معقول   بازسازي«
جادوگران » خردمندي اساسي «از  ) خردمندي اساسي علمي  (دهند كه آن      نشان نمي 

توانـد    فايرابنـد نمـي   ). 165 ص   1382چـالمرز، آلـن ف      (» گيران بهتر است    و جن 
  .برتري ضروري علم را بر ساير انواع معرفت بپذيرد

يرابنـد  در اين مقاله سعي نداريم كـه بـه بررسـي و ارزيـابي نظـرات كـوهن و فا                   
 در فرصـتي ديگـر بـدان         زيرا اين خود موضوع مستقلي است كـه بايـد          ،بپردازيم

هـاي   اسيخواهيم بر آن تأكيد كنيم اين است كه علم شن  ميپرداخته شود؛ اما آنچه 
د كه اين فرض غلط كه يك روش جهانشمول علمي وجود دارد            ده  اخير نشان مي  

 ه باشـد، شـديداً مـستعد چـالش          مطابقت داشـت   كه تمام اصناف معرفت بايد با آن      
  .است

  
  نتيجه

آگـاه آن      است كه نـاخود     ي ناكاويده     همانطور كه ديديم، تصور رايج از علم تصور       
 در يك سو خـداي      سازد؛  و ما را با دو خدا مواجه مي       نشاند    را بر مسند خدايي مي    

زنـدگي  بخـش      زيرا كه آرامش   ؛توانيم آن را نفي كنيم       دارد كه نمي    اديان الهي قرار  
ماست و در سويي ديگر خداي علم جديد است كـه لـزوم وجـود خـويش را در                   

كـشد و مـا حيـران و سـرگردان بـه آن                بـه رخ مـي      ما  تمام شئونات زندگي مادي   
هايي بيابيم كه به آشتي ميان اين دو خـدا بينجامـد تـا     كوشيم تا راه    نگريم و مي    مي

 علـم و  ه عبـارت ديگـر، مـسأله    مادي و معنوي ما هر دو حفظ گردد؛ب     شايد منافع 
 عدم آگاهي بـر چيـستي علـم، در مرتبـة            خاطر  شود كه ما به      از آنجا ناشي مي    دين

 علم جديد كه اساساً در حد خدايي نيـست،          م و براي  اي  اعتبار آن دچار اشتباه شده    
ايم كه    بدين گونه از آن بتي ساخته     . ايم  اعتباري در حد خداي اديان الهي قائل شده       
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صـبرانه     ديدگانمان را خيره كرده است و بي       ،ت تكنولوژيكي آويخته بدان   زيور آال 
ت هـاي  هـا و واقعيـ   هاي جديدي با بر چـسب يافتـه     منتظر آنيم كه هر روز نظريه     

هاي تكنولوژيكي نويني با برچسب نيازهاي يـك زنـدگي            بازي   و نيز اسباب   علمي
  .راي آن باشيمافشاني و پايكوبي پذي تر از راه برسند تا با دست  آسوده
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  به مثابه فرايند كشف و توليد» اجتهاد«
  علوم انساني اسالمي

  
  1      سيد حميدرضا حسني                       

  2پور مهدي علي
  

  چكيده
اين نوشتار با مفروض دانستن امكان و ضرورت توليد علم ديني، درپي تبيين و 

اين نوشته . استارائه روش و راهكاري براي كشف و توليد علوم انساني اسالمي
به روش اجتهادي  با الهام از روش فقيهان در كشف و استنباط فقه اسالمي كه
از ديدن اين .پردازد موسوم است به شرح و تبيين فرايند علوم انساني اسالمي مي

نوشتار روش اجتهادي تنها روش كامياب و موجه در توليد علوم انساني اسالمي 
شناختي،  بعاد معناشناختي، وجودشناختي و روشرو اجتهاد را از ا اين از است؛

هاي حاصل از  شناختي فراورده تحقيق و كاوش كرده، در نهايت، ارزش معرفت
 .  كند روش اجتهاد ديني را ارزيابي مي

 علوم انساني، علوم انساني اسالمي، اجتهاد، روش اجتهادي : واژگان كليدي

                                                 
 سفه علوم انساني پژوهشگاه حوزه و دانشگاهمدير گروه فل. 1

 عضو گروه فلسفه علوم انساني پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 2
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  مقدمه. 1
هـا،    از آمـوزه يا ديـن اسـالم، بـا مجموعـه        هر دين جديد و از جمله        يپديدار. 1

 آنند كه شئون و اطـوار گونـاگون حيـات           ياديان در پ  . احكام و قوانين همراه بود    
 آنـان   ي و سـلوك   ي، فرهنگ ي، اخالق ي روابط اجتماع  يباورمندان به خود و چگونگ    

هـايش پذيرفتنـد، بـه       آنان كه اين دين را با تمام آمـوزه        . را تنظيم و مديريت كنند    
 عقل، خود را نسبت به اصول، قوانين، تعاليم و تكاليف آن مـسئول دانـسته،                حكم

 رسيدن به   ي زيرا آنان دين جديد را برا      ؛شمارند يتبعيت از آنها را برخود فرض م      
نمايد كه سعادت    ي را عرضه م   ي راه و روش   ،اند و معتقدند كه دين     سعادت پذيرفته 

 يان بايد در فكر تدوين راهنامه نظـر        از اين رو، گروندگ    ؛كند يايشان را تضمين م   
  .ها و قوانين بپردازند  برنامهي دين باشند تا بتوانند براساس آن به اجرايو عمل

هـا و افعـال و       هـا، سـنت     با مجموعـه آمـوزه     - يطور رايج، هر دين     اغلب و به  . 2
 اگرچه در زمـان     ي يعن ؛ عرضه شده است   ي در مستوا و قالب متون زبان      -تعاليمش  

 و  ي، فعل و سلوك عمل    ي از طريق گفتار شفاه    دينياحب شريعت، تعاليم    خود ص 
خـورد، بـه صـورت       ي آنچه در نهايت به نام دين رقم م        شود، ينظاير آن هم بيان م    

 شامل نقـل  ،افتد كه در اسالم  ي به دست آيندگان مي مكتوب و نوشتار   يا مجموعه
  .است و سنت معصومان يوح

 جـز   يا  ديـن، چـاره    ةنامـ   ترسـيم نظـام    ياران بـرا  مد براساس دو امر فوق، دين    . 3
ها، تعـاليم و      آموزه ة متن دين ندارند كه بازتابند     ي و  زبان يتمسك و رجوع به تجلّ    

 ي بـاطن يهـا   و هـم در اليـه   ي و اسـتظهار   ي ظـاهر  يهـا  قوانين دين، هم در اليـه     
  .براساس تأويل و تدقيق مضبوط در متون است

 كه  ي اصول ؛ است يد، محتاج قواعد و اصول خاص      خو ي بنا به اقتضا   ي،متنْ فهم . 4
 ماننـد اصـول و قواعـد        ؛ در نهاد آدميان وجود دارد     ياغلب آنها به صورت ارتكاز    

از ايـن رو،  ....  از كـالم و يگيـر  استظهارات، اطالق و تقييد، عام و خاص، مفهـوم      
 ي، يـك نيـاز طبيعـ      ي دينـ  يهـا  توان گفت كه نياز به قواعد و اصول فهم گزاره          يم
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دقيقاً از همان وقت كـه      ،   ي بودن كالم وح   ي متن و نوشتار   ياست كه بنا به اقتضا    
 القـا شـد و چـه در قالـب           ي چه به صورت شـفاه     ي نازل شد و كالم وحيان     يوح

ها به دست مؤمنان افتاد، نياز بـه كـاربرد ايـن اصـول و قواعـد                  مكتوبات و نوشته  
واعد را در فهم كـالم خـدا و          از اين ق   ي ارتكازاً بسيار  يهر مسلمان . پديدار گشت 
 فهـم كـالم و   ي آنهـا را بـرا  يگونـه كـه هـر انـسان         همـان  ؛گرفت يپيامبر به كار م   

  .بست ي نيز به كار مي عاديها نوشته
 خـود در فهـم متـون        ي بود كه به خود    ي و ارتكاز  ي تنها يك نياز طبيع    ،اين مقدار 

  ارتكـازاً   آدميـان   آن  از تدوين   از قواعد منطق كه پيش     ي مانند بسيار  ؛شد ياعمال م 
 يگونه كه منطـق در ايـن رده و سـطح، دارا             از همين رو، همان    كردند؛  مي استفاده

 نبوده و معلم اول، تنها مدون آن بوده است، اين قواعـد نيـز در     يمؤسس و مبتكر  
  . خود نداردي بر پيشاني نام مؤسس،اين حد و اندازه

 ي عصر نصوص و زايل شدن بـسيار        از ي، با دور  يدر كنار اين سطح از نياز طبيع      
 و افـزايش     و سنّت از يك سو     ي متون وح  يِ از قراين مقال   ي و بخش  ياز قراين حال  

ـ       و پديد آمدن پرسش    ي جامعه اسالم  يرو به رشد نيازها    سـابقه از   يها و مـسائل ب
پژوهـان در فهـم كتـاب خـدا و           ساخت كه محقّقان و ديـن      ي م يديگر سو، ضرور  

 به كار بـرده، بـا نگـاه نـو و بـه              يها و تأمالت بيشتر    يكاو سنّت معصومان، ژرف  
. كمك عناصر مشترك و مضبوط به سراغ فهم دين و كشف احكام جديـد برونـد               

 قواعـد   ي انحراف در فهـم و بـه كـارگير          از  از آن جهت كه    ؛ بود ياين كار ضرور  
  غلط و باطـل    يها  روش يطور كل   ناصواب در كشف حكم از كتاب و سنّت و به         

تر بودند، پيش از همه به آن        له از همه آگاه   أائمه شيعه كه به اين مس     . شود ممانعت
 و عناصر مـشترك     ي قواعد كلّ  ي از آن به تعليم و امال      ي جلوگير يتوجه كرده، برا  

 باطل ديگران را در فهم كتاب و سنّت و كشف           يها استنباط پرداختند تا هم روش    
ح اجتهـاد را بـه آنـان        حكم به اصحاب خويش تـذكر دهنـد و هـم شـيوه صـحي              

  .بياموزند
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 بود كه انديشمندان    ي و فنّ  ي، ابزار ي يك نياز صناع   ،آنچه در اين مرحله پديد آمد      
 گيرنـد كـه     كـار   ، علوم و ابزاري را به     در فرايند اجتهاد    مسلمان را بر آن داشت تا       

» اصول اسـتنباط  «به نام    يتأسيس علم برخي از آنها تأسيسي بود و در رأس آن به           
تر در ميان دانشمندان و ملـل         و پيش   بود ي و ابتكار  يكه كامالً ابداع  ت گمارند   هم

 ي تأسيـس  فراينـد  در كليت خويش يـك       اجتهاد از اين رو،     ؛ نداشت يا ديگر سابقه 
  .است

  ها  فرض پيش. 2
اين نوشتار با مفروض دانستن امكان و ضرورت توليد علم ديني، درپي تبيين و 

ي كشف و توليد علوم انساني اسالمي است، اگرچه ارائه روش و راهكاري برا
 تجربي از دين نيز ن، عام است و شامل توليد علوم حاصل مدعاي اثبات شده در آ

هاي ناظر به طبيعت و مربوط به  توان از دين گزاره  اما اينكه آيا ميتواند باشد؛ مي
تي، چگونگي علوم تجربي را نيز استخراج كرد و نيز با مفروض داشتن چنين قابلي

هاي علوم طبيعي ديني، خود مستلزم بحث مستقل و مبنايي  و چيستي گزاره
  . ديگري است كه اين مقاله در پي اثبات يا انكار آن نيست

هاي مورد نظر را  فرض  پيشوضوح،  آغاز بحث، مناسب است كه بهاكنون پيش از
ل موضوعة كه نقش مبادي تصوري و تصديقي اين بحث را برعهده دارند و اصو

  .روند، اشاره و شماره نماييم آن به شمار مي

   مفروضات مربوط به دين)الف
اي از معارف، اعتقاديات و احكام مربوط به  دين، عبارت است از مجموعه .1

 و مراد ما از دين در از طريق وحي به آدميان رسيده استخدا، عالم و انسان كه 
  . اين نوشتار، خصوص دين اسالم است

 بنابر هاي آن مطابق با واقع است؛  آموزهگرا بودن زبان دين؛ دين اسالم و قع وا.2
. اين مبنا، قضاياي توصيفيِ غير ارزشي و اخباري دين فقط به واقع نظر دارد
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 قضاياي انشاييِ دين نيز با توجه به مبادي و غايات به واقع و نفس االمر باز
  . گردد مي
هاي ابالغ كالم شارع به  و واسطه عصمت و مصون از خطا بودن شارع .3

  .ها انسان
هاي   آنچه در متون ديني آمده، به صورت كامل و حداكثري است و تجربه.4

 تعامل با متون  از اين رو نحوه. افزايد نها نميها چيزي بر آ عرفاني يا ديني انسان
ديني و دين صرفاً بايد رويكردي اكتشافي باشد؛ يعني با رويكرد فهم و كشف 

  .اقع صورت گيرد و با هيچگونه تحميل و تفسير به رأي همراه نباشدو
افزون بر اين، گرچه در شأن نزول آيات و روايات، زمان و مكان خاصي ذكر 

به طور كلي، به زمان و مكان خاصي ) ع(شده است، اما كالم خدا و معصومان 
ل آيات و هاي نزو ها و زمان اين نكته بدين معنا است كه مكان. محدود نيست

 و نه سبب محدوديت كند  احكام قرآني ايجاد تخصيص ميورود روايات، نه در
 دليل خاصي برخالف آن د، مگر اينكهگرد ي و مضامين قرآني و روايي ميدر معان

 همچنين در كشفي كه قرآن نسبت به واقع دارد، محدوديتي ايجاد موجود باشد،
 مراتب واقع است و از آن  از همهكاشف ) ع( خدا و معصومان كالم. نخواهد كرد

   .جهت كه با واقع نامحدود ارتباط دارد، محدوديت در آن راه ندارد
اما از آنجايي كه علوم .  اصل دين و متون دينيِ متحقق الصدور، ثابت است.5

شناختي، محدود و خطاپذير  اكتسابي بشر عادي و غير معصوم به لحاظ معرفت
شود، از اين رو فهم بشر از دين و متون ديني  ميبوده و به نحو تدريجي حاصل 
  .در معرض تحول و تغيير است

و داليل كشف . و سنت است) قران( مراد از منابع دين، عبارت از كتاب .6
در . هاي ديني از منابع مذكور، عبارتند از كتاب، سنت، اجماع و عقل آموزه

  .تتري خواهيم گف فرض در ادامه نكات افزون خصوص اين پيش
  مفروضات مربوط به علوم انساني) ب
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ساني  وم ان راد از عل روزه در    ١م ه ام ت از آنچ ارت اس تار، عب ن نوش  در اي
ها و مراکز علمي دنيا به عنوان علوم انساني و نيز علوم الهياتي تلقي               دانشگاه

  شناسي، علوم اجتماعي، علوم تربيتي، کالم، شود؛ از قبيل روان مي

                                                 
هـاي علمـي فلـسفي و          در حوزه   شود، عمدتاً   تا قبل از رنسانس آنچه امروزه علوم انساني خوانده مي         . 1

فهم متون مقـدس دينـي      هاي عقلي و يا روشهاي        ديني توسط فيلسوفان و عالمان ديني و بالتبع با روش         
.  تحوالت بنيادني در علوم انساني نيز واقع گشت         با ظهور دوران رنسانس و مدرنيته،     . شده است   ارائه مي 

به طـور عمـده     لحاظ تاريخي،   ه  ب. ورد  فلسفة راسيوناليست كارتزي نقطة عطفي در اين ميان به شمار مي          
ي از متدلوژي مطرح نبوده     قابل توجه  حثشود و در قرون وسطي ب          از دكارت آغاز مي    methodتعبير  
كنـد؛ زيـرا دكـارت، يقـين را           متدلوژي، مبتني بر تفسيري است كه دكارت از معرفـت ارائـه مـي             . است

اگر معرفت حقيقي به معرفت يقيني تبديل شـود، آنگـاه           اين در حالي است كه      جايگزين معرفت كرد و     
.  متدلوژي، نه حقيقت بلكه يقين، مد نظر اسـت         ؛ چون در  كند ميجايگاه محوري پيدا    متدلوژي  بحث از   

بين از اين رو    . ست ا در واقع، بحث حقيقت، شأن انتولوژيك دارد، اما يقين از شأن متدلوژيك برخوردار            
  . تنگاتنگي وجود داردةراسيوناليسم و متدلوژي، رابط

  علوم انساني و پارادايم پوزيتيويستي
آور فيزيـك نيـوتني در كنـار ترديـدهايي كـه در بـاب                 گفتهـاي شـ     ظهور نيوتن و توفيقات و كاميابي     

فلـسفة قـرن هفـدهم و هجـدهم انگلـستان و            هاي كليسا پديد آمده بود، موجب پيدايش و تثبيت            آموزه
آمپريسم به رهبري بيكن گرديد كه روش جديد تجربي را در علوم طبيعي و فيزيكي تبيين كـرد؛ كـاري                    

گرايي در علوم انساني به طور عمده  پوزيتيويسم يا اثبات . گرديده بود هاي الك و هيوم آغاز        كه با انديشه  
هـاي كمـي و       گيري از روش    اين رويكرد بر آن است كه بهره      . گردد  به تفكر فلسفي آگوست كنت باز مي      

گيرد، در مطالعات علوم انـساني و اجتمـاعي نيـز بايـد               تجربي كه در علوم طبيعي مورد استفاده قرار مي        
، )Positivism paradigm( و پارادايم پوزيتيويستيپوزيتيويسم. د تا به آن اعتبار بخشدانجام پذير

روش تبعيت كـردن و بهـره گـرفتن از    را و از جمله علوم انساني  علوم عتبارتنها راه عينيت بخشيدن و ا  
در علـوم    تجربـي كـه       علّـيِ  تبيينروش و    بايد بر    داراي اعتباري ؛ يعني هر فهم مقبول و       ددان  تجربي مي 

 بـا ابـداع      نيـز  پوزيتيويسم فرانسوي به رهبري آگوست كنت     . فيزيكي و طبيعي جريان دارد، مبتني باشد      
هـاي    شناسي بر اساس روش پوزيتيويستي، مجال آن را فراهم آورد تا با تجزيه وتحليل پديده                علم جامعه 

قـوانين  از ديدگاه كنـت،  . ر رودمتافيزيكي فرات  هياتي و هاي اال   اجتماعي، سياسي و اقتصادي از حد تبيين      
 ين علوم، اعم از فيزيكي و اجتمـاعي، وحـدت         ب  و شناسي و قوانين علوم طبيعي از يك نوعند         جامعه
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اميـل دوركهـايم   . دقائل بـو لذا آگوست كنت به وحدت علم به تمام معني كلمه    . حاكم است روشي  

شناس رفتارگرا   نيز اسكنير به عنوان روان    شناس شهير فرانسوي از بنيانگذار مكتب كاركردگرايي و           جامعه
  .اند در پارادايم پوزيتيويستي فعاليت داشته

  رمانتيسم و پارادايم تفسيري
نـد  كانـت برجـا گذاشـته بود      دكارت و   ميراثي كه   در كنار    ،فيزيكعلم  هاي علوم تجربي مثل       كامروايي 
اشـتن آنهـا مهـر تأييـد و توجيـه           حقيقت مطلق پند   ، بر اصالت اين علوم و     )اصالت رياضيات و فيزيك   (

شناختي علوم طبيعي و فيزيكي را تثبيت و در كنار آن، اركان متافيزيك               مبادي معرفت  ،كانت.گذاشته بود 
  .تضعيف كرده بود و در نتيجه علوم انساني را سست و

، دبـو كـارتزي و اصـالت فيزيـك كـانتي      واكنشي در قبال انديشة متدلوژيك و راسيوناليسم  كه رمانتيسم
 Interpretative(آغازگر پاراديم جديدي براي علوم انساني، يعني پارادايم تفسيري paradigm (

ترين   از مهم"حيات انساني"اين نهضت فكري بر آن بود كه منبع معرفت، تنها عقل نيست، بلكه          . گرديد
اص صرف اينكـه انـسان داراي حيـات خـ         . هاي معرفت است كه مورد غفلت واقع شده است          سرچشمه

بـه  . شود و فهم، تنها حاصل عقـل دكـارتي نيـست    مي  (verestehen)است، صاحب معرفت و فهم
شـاليرماخر، بـك، ديلتـاي و       . شـود   دنبال رمانتيسم است كه مباحث هرمنوتيكي بطور جدي مطرح مـي          

  .اند  فكري بودهةاخالفشان همگي رمانتيست و متأثر از اين نحل
 شايد بتوان گفت كه او اولـين         و نظريه پردازان مهم علوم انساني است     فيلسوف آلماني از    ،  ويلهم ديلتاي 

هاي او بعـدها مـورد         هر چند ديدگاه   ،شناسي مستقلي ايجاد كرد     كه در علوم انساني، معرفت     كسي است 
 ةدغدغـ  و   عينيت بخشيدن به علوم انساني     ،پروژه ديلتاي  .هاي مفصلي واقع گشت    نقادي و نقض و ابرام    

 ديلتـاي، وقـف آن      ةهمت عمـد  . ويت علوم انساني بود   هپوزيتيويسم بر عينيت و     يد  شد ةي هجم ومهم  
 ضابطه و مالكي براي عيني كردن علوم انساني، نشان دهد كه اين علوم نيـز در رديـف   ةگرديد كه با ارائ   
ي  تالش در راستا   ، اصلي ديلتاي  ةدغدغ .نما هستند   فيزيكي، عيني، ارزشمند، معتبر و واقع      علوم طبيعي و  

سـاختن فهـم     پذير  كشف يا ابداع متدلوژي علوم تاريخي و افكندن بنياني راسخ براي اين علوم و امكان              
علوم تاريخي، تنها علم تاريخ نيست، بلكـه مـراد از آن            مراد ديلتاي از    . قطعي و عيني از اين علوم است      

ارد؛ اعم از اين كه ايـن       هر علمي است كه بعد تفسيري داشته و به فهم و درك ميراث تاريخي اشتغال د               
هـايي نظيـر هنـر،        دهد يا اين كه پديـده       ميراث، حوادث تاريخي باشد كه همان علم تاريخ را تشكيل مي          

ديلتـاي،   .باشـد ... شعر، ادبيات، معماري، فلسفه، اديان، متون مقـدس، نهادهـاي سياسـي و اجتمـاعي و               
 ر هرمنوتيك علوم انساني، به منظور پـر همگام با سنت رمانتيسم با محور قرار دادن آگاهي تاريخي د       
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ــتن     ــان صــدور م ــسر و زم ــين مف ــاريخي ب ــلة ت ــردن فاص ــمك ــة فه ــازي  در مقول ــسئلة بازس ، م

)reconstruction( را در نزد مفسر مطرح كردو اثر بوده است اي كه موجد متن  دنياي ذهني .  
هم از حيث روش بـا هـم تبـاين          از ديدگاه ديلتاي، علوم انساني و علوم طبيعي، هم از حيث موضوع و              

در واقع، تفكيك و تمايز روشي بين اين دو دسـته از علـوم در   . كنند اي را طي مي دارند و مسير جداگانه  
ها يا اشياي خارجي هستند    موضوع علوم فيزيكي، ابژه   . شناختي موضوعات آنها نهفته است      تفاوت هستي 

در نتيجـه،   . جود دارند و ساختة ذهن انساني نيـستند       كه مستقل از انسان به عنوان فاعل شناسا و سوژه و          
اما موضـوع علـوم   . باشد علم به آنها علم به بيرون از حقايق آنها و تنها منحصر به ظاهر و پوستة آنها مي            

ت و مظـاهر و آثـار       گيرد؛ زيرا در اين علوم، ما به معرفت تجليـا            دربرمي نيزانساني، خود فاعل شناسا را      
اريم و چون آدميان در هويت بشري با هـم مـشترك هـستند، لـذا بـا شـناخت خـود و               انساني اشتغال د  

توان پديدآورنـدة آن موضـوع را         قراردادن و جايگزيني خود در وضعيت تاريخي موضوع مورد نظر، مي          
 .هم شناخته و به دركي مشابه او در ابداع و ايجاد و تأليف آن موضوع دست يافت

روش  ،)Explanation( تبيـين   علوم انساني نيز از آن رو اسـت كـه          تمايز روشي بين علوم طبيعي و     
بـراي فهـم موضـوعات علـوم        . ، روش علوم انـساني اسـت      )Understanding(علوم طبيعي و فهم   

اي از آن يافت، تا  توان در درون خود، نمونه     شود و هيچ گاه نمي      طبيعي، تنها به تبيين علّي آنها بسنده مي       
خت دروني خود، آن شيء خارجي را هم شناخت، اما در علوم انساني، به دنبـال       با رجوع به آن و با شنا      

انـد و   گرديم كه موضوعات علوم انساني را به وجـود آورده  فهم انگيزه و خواست و خاستگاه كساني مي    
داراي هويـت   ) مؤلفـان و مفـسران    (انسان بوده و همگـي      , مفسرانفاعل شناسا و    چون آنها نيز همچون     

در پي كشف و فهم يك فعاليت انساني است كـه مثـل و ماننـد آن در                  , ند، در نتيجه مفسر   يكساني هست 
  )Ricoeur, 1990, 49. (درون خود او وجود دارد

نظران در زمينة علوم انساني در پـارادايم تفـسيري            پل ريكور فيلسوف معاصر فرانسوي از ديگر صاحب       
پـذيرد، بلكـه      را نمـي   تبيـين و فهـم     يلتـايي بـين   وي در ديدگاه هرمنوتيكي خود تقابل و تباين د        . است
ي هرمنـوتيكي در علـوم انـساني را ارائـه             اي تركيبي از روابط ميان تبيين علّـي و فهـم معناكاوانـه              نظريه
  .دهد مي

كرد و علوم     اي مطرح كرد كه ضرورتاً يكي ديگري را طرد مي           را به گونه   و فهم  ديلتاي دوئيت بين تبيين   
اي را    شدند؛ يا بايد بسان يك عالم علـوم طبيعـي پديـده             ترناتيو يكديگر محسوب مي   طبيعي و انساني، آل   

اي را معناكـاوي و تفـسير         مورد تبيين علّي قرار داد و يا اينكه همانند يك دانشمند علوم انساني، پديـده              
فـراد و   سؤال از امكان و وجود علوم انساني در واقع، سؤال از اين است كه آيا معرفت علمـي از ا                   . نمود

         تواند از عينيت برخوردار باشد؟ پاسخ ديلتـاي         اعمال و افعال آنها امكان پذير است؟ آيا اين فهم مي          
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 قابل بروز يافتن و تجلي پيدا كـردن در   اين بود كه اين امكان وجود دارد؛ زيرا زندگي دروني افراد،       
تـوان بـه      هـا مـي     م و شناخت اين نشانه    است و از طريق فه    ) موضوعات علوم انساني  (هاي خارجي   نشانه

، )بـه معنـاي عـام   (اما از ديدگاه ريكور با تولد مـتن  . درك و فهم حيات ذهني و دروني افراد راه جست     
شود و بر اين اسـاس، مـتن،          ايجاد مي ) به معناي عام  (بين آن و مؤلف     ) distanciation(مندي  فاصله

بخشي و تعين معناي متن صـرفاً بوسـيلة           كه هويت نشانگر و تجلي دقيق حيات مختفي مؤلف نيست، بل        
  )Ricoeur, 1990,140. (گيرد ساختار متن و جمله صورت مي

توجه به ايـن نكتـه اسـت كـه          , ترين ابداعاتي كه ريكور در مباحث سنتي هرمنوتيكي ايجاد كرده           از مهم 
سازد    اين نكته را برجسته مي     به اعتقاد وي، مباني ساختارگرايي،    . فهم هم نياز به تبيين دارد و هم      , تفسير

توان چـارچوبي از تبيـين بـه دسـت داد كـه            قابل برطرف ساختن است و مي     , كه تقابل بين فهم و تبيين     
در واقع، تبيين به مثابه انديشة تحليلي در علوم اسـت،           . طبيعي و علّي نبوده و خاص علوم طبيعي نباشد        

 خوانندة متن بـا     ،تبيين در. كند   استنباطي، عمل مي   -بيولي در فهم علوم انساني به مثابه يك فرايند تركي         
. پـردازد   بخشي و مشخص كردن الگوها و سـاختارهاي زبـاني مـتن مـي               فاصله گرفتن از مؤلف به تعين     

شـناختي و بـه طـور كلـي           عالوه بر اين، به مشخص ساختن و كشف فضاي تاريخي، اجتمـاعي و روان             
گرديده است، و همچنين به تفاسيري كـه تـاكنون از آن مـتن             محيطي كه متن در آن ظهور يافته و متولد          

  .پردازد صورت گرفته است، مي
توان توسعه بخشيد تـا تمـام موضـوعات فهـم شـده در علـوم                  از ديدگاه ريكور، الگوي فهم متن را مي       

و هـا     توان به نـشانه     به اين صورت كه موضوعات و روابط انساني و اجتماعي را مي           . انساني را دربرگيرد  
ها تبديل كرد تا تشكيل يك سيستم زباني را دهند و از طريق ايـن سيـستم، فهـم و تبيـين                        سيستم نشانه 

از اين رو ريكور، متن را منحصر در متن نوشتاري ندانـسته، بـا تمايـل پيـدا كـردن بـه پـارادايم                        . شوند
 را  actionت كـه    داند و بـر آن اسـ       نيز مي ) action(انتقادي، آن را مشتمل بر كنش و عمل اجتماعي          

  )Ricoeur, 1990, 203‐209.(باشد هايي با متن مي توان نوعي متن دانست كه داراي شباهت نيز مي
نتيجة اين رويكرد، . آيد بر اين اساس به باور ريكور، هرمنوتيك متن، به كار تفسير عمل اجتماعي نيز مي        

اين منظر، پارادايم تفسيري، بين روش      از  . عدم تباين روشي بين علوم انساني و علوم طبيعي خواهد بود          
مبتني بر تبيـين در علـوم طبيعـي و روش مبتنـي بـر تفهـم در علـوم انـساني، ارتبـاط برقـرار كـرده و                             

شناســي علــوم انــساني بــر اســاس ديالكتيــك بــين تبيــين و فهــم، بــه صــورت روشــي تركيبــي   روش
   (Ibid, 209-211).باشد مي
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بـه  انـساني   م  وعلـ مراد ايـن نوشـتار از       در واقع   .... حقوق و فلسفه، اخالق، فقه و     
 اي از تـصورات، تـصديقات، مفـاهيم و          مجموعـه  ؛است» ي از دانش  ساحت«معناي  
ي اين معنا . ند هست داربرخور و داليل موجه و كافي    شواهد  كه از   ست  ا ييها گزاره
  .دشو ميخوانده ) discipline(  يپلينديس اصطالحاًعلم 

  بوط به علوم انساني اسالميمفروضات مر) ج
 منابع   علم ديني، علمي است كه بر پايهمراد ما از:  تعريف علوم انساني اسالمي.1

شود و اين نوشتار  ناميده مي» روش اجتهادي« كه و متون ديني به روشي خاص
م انساني اسالمي نيز به همين علو. شود دار تبيين آن است، استخراج مي عهده
  . است، قابل تعريفشكل

 از اين تعليم و تبيين علوم انساني هستند؛ به گمان ما دين و متون ديني، متولي .2
  .هاي علوم انساني هستند ه گزارهرو متضمن محتواي ناظر ب

  . استخراج علوم انساني ديني و اسالمي، امكان دارد.3
  . توليد علوم انساني ديني و اسالمي، ضرورت دارد.4
 اسالمي، روش اجتهادي است و روش اجتهادي نيز  روش كشف علوم انساني.5

رواديد و جواز شرعي و عقلي دارد، بلكه از ضرورت عقلي و شرعي هم 
  .برخوردار است

  معناشناسي اجتهاد. 3
 و بـسيط خـود، بـه        ي اجتهاد و اصول استنباط از حالت طبيع       ة شيو از هنگامي كه   

 و علـم پوشـيد، بـه        ، خـارج شـد و لبـاس فـنّ         ياساس ي   و نيازها  يداليل ضرور 
پيمـود و بـه     ي   متفـاوت  يها  بشر، مسيرها و راه    ي اكتساب يها  طبيعت دانشِ  ياقتضا
 كـه در    م الز يهـا  ييـاب   و علـت   يفارغ از تحليل تاريخ   .  در آمد  ي مختلف يها گونه
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ـ       يطور خالصه م   به  خود بايد انجام گيرد،    يجا  را در بـاب     يتوان سـه گـرايش كلّ
سنّت رايـج    ايش اول در ميان محققان و اصوليان اهل        گر .شناخت اجتهاد از هم باز   

 گرايش دوم در ميان اصوليان اماميه مشهور و مقبول است و گرايش سـوم،               ؛است
  . داردياماميه و هم در ميان اصوليان عامه، طرفداران  هم در ميان اصوليان

   :پردازيم ياختصار به توضيح اين سه گرايش م  اينك به
، سـليقه   ي براساس تفكر، رأ   ي حكم كردن يا كشف حكم شرع      ياجتهاد به معنا  . 1

 »قيـاس « ي مشهور است و گاه    »ياجتهاد به رأ   « كه به  ي شخص يانديش و مصلحت 
، هيچ  يشرع  هرگاه فقيه در كشف حكم    .  هم اعم از آن خوانده شده است       يو گاه 
خـود  ي شخـص  ةتوانـد براسـاس تفكّـر و سـليق         ي از قرآن و سنّت نيافت، م      ينص ، 
 در فقـه    »اجتهـاد «نخستين بـار اصـطالح      . بيان كند  ي  اد و حكم را به نحو ظنّ      اجته

، 2، ج   1420، جصاص، 477تا، ص    ي، ب يشافع(اهل سنّت به اين معنا به كار رفت         
  ).201ص 

 هـم  يبرخـ . ي تحصيل ظنّ به احكام شرعي براي كوشش علمياجتهاد به معنا  . 2
  ).283، ص 1421 ي،عالمه حلّ(زايند اف يآن م   را به»ياز ادلّه معتبر شرع«قيد 

 يـا تحـصيل   ي كشف و استنباط احكام شرع   ي برا ي تالش علم  ياجتهاد به معنا  . 3
  .يمعتبر شرع  حجت بر حكم از ادلّه معتبر يا ادلّه

 نخـست،   يطبـق معنـا   : تمايز ميان اصطالح اول با دو اصطالح اخير روشن است         
 است كه فقيـه در صـورت   ي شرعكشف حكم ي اجتهاد خود يك دليل يا منبع برا    

اجتهـاد    اما مطابق با اصطالح دوم و سـوم،        ؛تواند از آن سود جويد     يفقدان نص م  
 از منـابع    ي نـه منبعـ    ، از منابع و ادلّه معتبر     ي كشف حكم شرع   ي است برا  يا شيوه

  . كشف حكم
 نـاظر بـه   ي و طرد اجتهاد نقل شده است، به صورت طبيع     ي در نف  )ع(آنچه از ائمه  

 زمـان در ميـان       كـه در آن     اسـت  ياجتهاد قياس   يا ي اجتهاد به رأ   ي اول، يعن  يمعنا
 يهـا  رسـاله  ،   و اصـوليان متقـدم     )ع( از اين رو، اصحاب ائمه     ؛اهل سنّت رايج بود   
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 »يرساله نقض اجتهاد الرأ   « نگاشتند؛ مانند    ي در نقد و ابطال اجتهاد به رأ       يمتعدد
 نوشـته   )همـان (»ابطـال القيـاس     « و). 225، ص   1393ابن نديم، ( ي بن راوند  يعل

 كـه   يرأ   قيـاس و اجتهـاد بـه       ي شيخ مفيد در نف    يها  و نيز رساله   يابوسهل نوبخت 
  . از آنها در تعريض و نقد به استادش ابن جنيد بوده استييك

 مـذموم از اجتهـاد را انكـار         ي شيعه بعدها نيز همچنان ايـن معنـا        يمحققان اصول 
 اين  يها دليل شواهد و قراين موجود در نوشته         به .پذيرفتند يكردند و آن را نم     يم

كـه بـه     ي   اجتهاد تنهـا چيـز     ةتوان گفت كه آنان از واژ      يدسته از اصوليان شيعه، م    
 و گويا هيچ توجـه و        بوده است  ي يا اجتهاد قياس   يرسيد، اجتهاد به رأ    يذهنشان م 

ـ    تدريج  آن نيز به     دوم اجتهاد كه   ي به معنا  يالتفات دشـ   مـي  بحـث    ،ه در اصول عام ،
 يعمليات استنباط بـرا    ي   حال آنكه خود اينان در عمل، از اجتهاد به معنا          ؛نداشتند

 كـه بـه همـين       ي بسيار ي استنباط يگرفتند و آثار علم    ي بهره م  يكشف حكم شرع  
 ةشـك روايـات ناهيـ      يب. اند، گواه بر اين مدعا است      تصنيف كرده  روش تأليف و  

ترين عامل در چنـين      مهم رت مطلق رسيده بود،   باب اجتهاد كه به صو      در )ع(ائمه
كردند كـه ايـن      ي توجه م  سألهشايد اگر آنان به اين م     .  بود  آنان ي از سو  يبرخورد

 بـه دليـل وجـود       ،انـد  اگر چه مطلق وارد شده      يا بازدارنده از اجتهاد      روايات ناهيه 
 يديگر   ندارند، روش  يقدر متيقّن در مقام تخاطب به همان منصرف بوده و اطالق          

،  كـرده   توجـه  د،القات متفاوت واژه اجتهـا    اطبه  يافتند و دست كم      يدر مواجهه م  
 ي در معنـاي   ،  كه خود نيز بـه آن پايبنـد نبـوده          يكردند؛ امر  ينم  مطلق اجتهاد  ينف

  .بستند يديگر از اين واژه آن را قبول داشته و به كار م
ت كه تا پيش از محقـق       آيد، اين اس   ي موجود بر م   ي اصول يها ، آنچه از كتاب   يبار
 روش استنباط و كشف حكـم بـه         ياماميه به معنا     اجتهاد در اصول فقه    ة واژ ي،حل

 از اين   ؛گفتند ينم  خويش اجتهاد  ي آنان به طريقه استنباط    ي يعن ؛شد يكار گرفته نم  
 ي و مجتهـد بـه معنـا       ي با اينكه خود اصول    ي و شيخ طوس   يست كه سيد مرتض   رو

  . كردند ي ميتهاد را نفصريحاً اج صحيح آن بودند،
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 شـرعاً جـائز   يقياس و اجتهاد عقالً ممكن التعبد است، ول    «: گويد ي م يسيد مرتض 
سـيد  ( » شـده اسـت    يبه قيـاس و اجتهـاد نهـ         التعبد نيست؛ زيرا در شرع از عمل      

  ).792، قسمت دوم، ص 1376، يمرتض
كـاربرد آنهـا    و اما قياس و اجتهاد، دليل نيستند؛ بلكـه          «: گويد ي هم م  يشيخ طوس 

  ).723 - 726، ص 2، ج 1376،ي شيخ طوس( »ممنوع است
 است كه مراد از اجتهـاد      ي روشن ة خود قرين  ،به كاربردن واژه اجتهاد در كنار قياس      

 يـا اعـم از   ، همان قياس باشـد   ي،اجتهاد به رأ     است؛ خواه  يدر اينجا اجتهاد به رأ    
  .آيد يم   چنين به دستي يا غير از قياس باشد كه از عبارت شيخ طوسوقياس 

 روش و   ي بـرا  ي محقـق حلـ    يرسد نخـستين بـار واژه اجتهـاد از سـو           يبه نظر م  
او در تعريف   . فقه اماميه به كار گرفته شد       عمليات استنباط از ادلّه معتبر در اصول      

تـالش    بذل جهد و   ياجتهاد در عرف و اصطالح فقيهان به معنا       «: گويد ياجتهاد م 
، ص  1403،  يمحقـق حلـ   ( » ادلّه و منـابع شـرع اسـت         از يدر كشف احكام شرع   

 ي اجتهـاد بـه رأ     ي اول، يعن  ياجتهاد به معنا     ميان يبه اين ترتيب محقق حلّ    ). 180
بـه    دوم و سوم تفاوت نهاد و تصريح كرد كه قيـاس و اجتهـاد              يبا اجتهاد به معنا   

نـه خـود    توانـد باشـد،      ي از داليل و اقسام اجتهاد مـ       ي طبق تقرير او، تنها يك     يرأ
 از  ؛رايج در ميان اهل سنّت چنـين اسـت          گونه كه طبق اصطالح دوم     اجتهاد؛ همان 

 ، اهـل  ي از ذيل داليل معتبـر شـرع       يرو، اماميه با حذف قياس و اجتهاد به رأ          اين
 و در واقـع بـا   )همـان ( نـدارد   ي هيچ مشكل و محـذور     ألهاجتهاد است و اين مس     

 ي و تعارض  ي است، ناسازگار  ياجتهاد به رأ    قياس و  يروايات ناهيه كه ناظر به نف     
  .كند يپيدا نم

 خويش به كار    ي اصول يها  نيز اين اصطالح را در كتاب      يبعد از محقق، عالمه حل    
اجتهاد عبارت است از استفراغ وسـع       «: آورده است   در تعريف اجتهاد   يو. گرفت

، ن، هما يحل  عالمه( » از ادلّه معتبر   ي تحصيل ظنّ به حكم شرع     يو تالش فقيه برا   
  ).283ص 
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 ؛ آن، اماميه را اهل اجتهـاد خوانـد         قياس و استحسان و نظاير     يعالمه نيز با استثنا   
، يتأكيـد كـرده اسـت، بـرخالف محقـق حلـ             اما آنچه او در تعريف اجتهاد بر آن       

بـا     در واقع، تعريف عالمـه مطـابق       ؛باشد ي م »يتحصيل ظنّ به حكم شرع    «عنصر  
  .اند اغلب محققان اهل سنت بر آن تأكيد داشته دوم اجتهاد است كه يمعنا

 نيـز از    عـالم  از شاگردان و پيـروان او، از جملـه صـاحب م            يپس از عالمه، بسيار   
 و طرفـداران    ي قم يهمچنين بعدها ميرزا  . اند برده  اجتهاد سود  يهمين تعريف برا  

 بـه همـين   ها و تقريرهايـشان، در واقـع،    از برداشتيانسداد باب علم نيز در برخ     
 مانند قياس كه از طريق      ي ظنون خاص  ياطالق دوم اجتهاد گراييدند؛ البته با استثنا      

  . روند يمردوع و ممنوع به شمار م ادلّه معتبر و صحيح السند،
 كــه بــه تبــع او اطــالق دوم اجتهــاد را ي و محققــان ديگــرياگرچــه عالمــه حلــ

 همچنـان   ،كننـد  ي مـ  يمردوعه را نفـ    ي   ظنّ يها اند، ظنون غيرمعتبر و روش     پذيرفته
ي توان پذيرفت كه اطالق دوم اجتهاد در فرض انفتـاح بـاب علـم كـه مـدعا                   ينم

اغلب اماميه است، نزد آنان مقبول باشد؛ زيرا از نظر اغلب اماميه چون باب علم و                 
 از  ؛خرج بالدليل  حرمت عمل به ظنون است؛ اال ما       ي،   منفتح است، اصل اول    يعلم

معاصـر و پـس        از اصوليان  ي بسيار ةصوليان متأخّر و عد    ا ةرو است كه هم     همين
 روش  ،از نظـر اينـان اجتهـاد      . انـد  ، تعريف او از اجتهاد را نپذيرفتـه       ياز عالمه حل  

 اسـت   ي؛ بلكه روش  ي است، اما نه روش كشف ظنّ      يشرع  كشف و استنباط احكام   
 حجت   يا تحصيل  يشرع  ، مجتهد را به علم به حكم      يكه براساس ادله معتبر شرع    

در اين فرض اگرچـه تحـصيل حجـت، شـامل ظنـون             . رساند ي م يبر حكم شرع  
اند، امـا دخـول آنهـا بـه صـرف             معتبر شمرده شده   يبه دليل قطع     است كه  يخاص
همين نكته ماهيتاً   . آنها است    پشتوانه حجيت  يآوريشان نيست؛ بلكه دليل قطع     ظن

  . دساز ياطالق دوم و سوم اجتهاد را از هم متمايز م
در ميـان اهـل سـنت؛    . اغلب محققان اماميه همين اطالق از اجتهاد را قبول دارنـد      

برند، اما با توجه به اينكه       ياجتهاد را به كار م      از ي ظاهراً چنين اطالق   ياگرچه برخ 
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كـه در    دانند، نشان از آن دارد      ي م ي همگنان خود را در استنباط كاف      ياصول و مبان  
 دوم است، نه اطالق سوم؛ زيرا ديدگاه اغلـب اهـل            حقيقت مرادشان همان اطالق   

 يطـور كلـ    كـه اماميـه بـه      ي   است؛ در حال   يشرع  سنت بر پايه تصويب در احكام     
چيـز    اگر ظاهر تعاريف هم يكسان باشد، در واقـع دو          ياز اين رو، حت   . اند مخطّئه

 كاشفيت در عرض تـشريع      ي به جا  يدر نگاه عامه چنين اجتهاد    . اراده شده است  
 ياصوليان اماميه در همه فروض و بـر اسـاس تمـام          كه نزد  يگيرد؛ در حال    يرار م ق

 ،متقدم، اجتهـاد   ، متأخر يا  ي يا انسداد  ي، اعم از انفتاح   ي و اصول  يها، اخبار  مسلك
تواند براسـاس قواعـد و عناصـر مـورد قبـول شـارع،                يتنها يك كاشف است و م     
ايـن  .  يابـد ي آگـاه ياحكـام فقهـ  كرده، از اين طريق بر   تشريعات شارع را كشف  

اصـابت كنـد و        معتبر، ممكن است بـه واقـع       ي باشد و چه ظنّ    يكاشفيت چه قطع  
 ميان اطالق اجتهـاد از      ياين يك تفاوت بنيادين و اساس     . ممكن است به خطا رود    

  . سنت است   اماميه و اهليسو
 اجتهاد روش   كردند كه  ي از علل مخالفت با اجتهاد را چنين عنوان م         ياخباريان يك 

ت نبـوده، اتبـاع را         ياست و كشف ظنّ    ي   كشف حكم شرع   ي برا يظنّ احكام حجـ 
ت     كند و بايد احكام را از طريق علم به دست آورد تا عمل به          يملزم نم  آنهـا حجـ
چـاپ  (تا   ي، ب ي امين استرآباد  ي مول ( حرام است    ي وگرنه عمل به احكام ظنّ     ،باشد
  ) 90 -127، ص )يسنگ

 بـه تعريـف     ير با توجه به اشكال اخباريان، تأكيـد و توجـه بيـشتر            اصوليان متأخّ 
. انـد   خود نـشان داده     از تعريف  »يحكم شرع  تحصيل ظن به  «اجتهاد و حذف قيد     

ماننـد     اجتهاد، ديگر اجتهاد مورد قبـول شـيعه        يتوان گفت كه با تغيير در معنا       يم
رو، اشكال   از اين ؛، نبود گفتند ي كه م  ياجتهاد در نظر عامه، به هيچ يك از دو معناي         

  . نيست اخباريان نيز به آنان وارد
با توجه به آنچه قبالً اشاره كرديم، اجتهاد و اصول استنباط تا آنجا كه بـه دسـتگاه                 

 بـوده  ي ضروريمحاورات مربوط است، امر  و منطق فهم متون و    يعام تفكر بشر  
كـه در     سخن اينجا اسـت    اما جان    ؛گيرد يو خواه ناخواه مورد استفاده بشر قرار م       

 يا مند گشتن، بـر اثـر پـاره         و قاعده  ي شدن يا تبديل شدن به ابزار علم       يفرايند فنّ 
 امور ناصـواب و  يا  به پاره  يگاه اغراض غير علم    ، مغالطات و نيز   ياشتباهات عاد 
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از كـاركرد      گاه چنان عميق است كه     ينامقبول آميخته خواهد شد و اين درآميختگ      
 يبـه هـر رو  . سازد يكند و اثر آن را خنثا م ي م ي نيز جلوگير  ياصول صحيح طبيع  

 تا آنجا كه مخلوط نگردند، اثر خود را خواهنـد داشـت؛ امـا از                ياين اصول طبيع  
از ايـن رو، بايـد      . داشت نقطه اختالط و اشتباه، ديگر آن كاركرد مفيد را نخواهند         

د از آنچـه دسـتگاه      مند كردن اصول فهم و روش اجتهـا        هوش بود كه در قاعده      به
شك اطـالق     يب. رود، دور نشويم   ي فهم متون به شمار م     ينقل برا   عقل و  يضرور

 در آن،   يشـروط الزم و كـاف      هـا و حـدود و      سوم اجتهاد البته با رعايـت ظرافـت       
 را  ي متفـاوت  يهـا  رسد كه در دل خـود مكتـب        ي به نظر م   ياطالق مقبول و موجه   

ق كه در ميان اماميه رايج است، بـه بحـث           و ما براساس همين اطال     پروريده است 
  . دهيم  يخود ادامه م

  تعريف برگزيده اجتهاد ديني
و اشكاالتي با توجه به تعاريف فوق و فراز و فرودهاي آن و با توجه به ابهامات 

هاي فوق اغلب ناظر به اجتهاد   و با توجه به اينكه تعريفكه بر آنها متوجه است
ف ديگري كه به گمان ما از جامعيت و وضوح توان تعري فقهي هستند، مي

  :بيشتري برخوردار است، به شرح زير ارائه كرد
 ديني اصطالحاً عبارت است از كوشش علمي بر اساس منابع معتبر، به 1اجتهاد

هاي دين  واسطه ابزار و عناصر الزم براي تفهم، اكتشاف و استخراج مطلق آموزه
  .برخوردار باشد) صرفاً منجزيت و معذريتحجيت يا (اي كه از اعتبار  به گونه

                                                 
ور كلي فعاليتي اجتهادي است؛ بـه ايـن معنـا كـه عـالم بـه مثابـه                   رسد فعاليت علمي به ط      به نظر مي  . 1

زنـد بـه      مجتهدي به كوششي علمي بر اساس منابعي معتبر و مقبول براي تفهـم و اكتـشاف دسـت مـي                   
داراي شـاهد و دليـل      (اي كه حاصل تالش او به لحاظ منطقي و عقلي و عقاليي، موجه و حجـت                   گونه
اجتهاد ديني، اجتهاد علمي و اجتهاد فلسفي يا متـافيزيكي نيـز خـواهيم            از اين رو عالوه بر      . باشد) كافي
  .داشت
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  هاي تعريف توضيح مؤلفه
اين تعريف از اجتهاد، تعريف عامي است كه شامل همه اجتهادهاي ممكن در . 1

توان برحسب نياز، كوشش علمي مجتهد  با وجود اين، مي. شود حوزه دين مي
، فلسفه، هاي ديني در يك حيطه خاص مانند فقه براي اكتشاف و استخراج آموزه

را اجتهاد خاص آن حيطه ... شناسي، اقتصاد و  شناسي، جامعه كالم، اخالق، روان
شناختي و  ناميد و براي مثال آن را اجتهاد فقهي، اجتهاد اخالقي و اجتهاد روان

 وجود اصلي تعريف اجتهاد، به طور مشتركالبته در همه موارد، هسته . غيره ناميد
خاص علمي كه احتماالً برخي مختصات و مؤلفات دارد، با گرايش به آن حيطه 
  .افزايد خاص خود را به تعريف مي

 مراد از منابع معتبر در تعريف، منابعي است كه در واقع، معتبر باشد و طبيعي .2
هاي دين بايد  است كه فعاليت مجتهد براي تفهم، اكتشاف و استخراج آموزه

اما پيش ه شارع و دين را داشته باشد؛ناد بمنحصر در منابع معتبر باشد تا جواز اس
بع معتبر از از ورود به عمل اجتهادي، مجتهد نيازمند تالش علمي براي تمييز منا

 از اين رو بايسته است كه در مدخل و به عنوان مبدأ منابع غير معتبر است؛
 .تصديقي از همه منابع و ادله ممكن در راستاي اجتهاد، بحث نمايد

آيد، فعاليت اجتهادي، يك فعاليت تفهمي و  ز تعريف برميگونه كه ا همان. 3
هاي اجتهاد در ردة  آيد و چون فراورده اكتشافي است كه در مقام كشف واقع برمي

 از اين رو، اين تعريف، خطاپذير است؛گيرد،   هاي اكتسابي بشر قرار مي معرفت
ه بيان ديگر،  بشمارد؛ و ديدگاه تصويب را باطل ميمبتني بر نظرية تخطئه است 

كند  رسد و گاه از واقع تخطي مي اي خطاپذير است، گاه به واقع مي اجتهاد، پديده
 به مثابه جايگزين واقع تلقي توان آن را كند، نمي و زماني كه از واقع تخطي مي

كند، برخالف ديدگاه تصويب   لذا اجتهاد فقط به مثابه يك كاشف عمل ميكرد؛
 .معتزلي و اشعري
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ينكه در تعريف فوق، اصطالح منجزيت و معذريت به نحو فصلي در دليل ا. 4
كنار حجيت ذكر شده، اين است كه بين مفهوم حجيت در تعريف فوق با معناي 

محقق خراساني و ينهماني برقرار نيست، آن گونه كه منجزيت و معذريت، رابطة ا
 منجزيت و بلكه حجيت، اعم از). 297،ص1414خراساني،(اند پيروان او ادعا كرده

مراد از مفهوم حجيت اخذ شده . معذريت است و عكس آن الزاماً صادق نيست
) evidence(در اين تعريف، برخوردار بودن از دليل و مدرك و شاهد كافي 

ذكر قيد منطقي از آن رو . باشد، به لحاظ منطقي يا عقاليي براي اثبات امري مي
دهيم و ذكر قيد عقاليي از   مياست كه احكام حاصل از قطع را به شارع نسبت

آن رو است كه احكام حاصل از امارات را كه از كشف تام برخوردار نيستند و 
 توان به شارع نسبت داد؛  ميزان ميخالف آنها مرجوحاً ممكن است، تنها به همان

شود امري حجت است، به معناي آن است كه به لحاظ  از اين رو وقتي گفته مي
 از باشد؛ باتي برخوردار مييت است و به اصطالح از ارزش اثاثباتي داراي مدرك

اين رو در مورد هر امري كه با پشتوانة استدالل فلسفي يا تجربي نيز به اثبات 
  . است» حجيت«توان گفت كه داراي  رسيده باشد، مي

كه در مقام عمل مطرح است، در اصـطالح بـه معنـاي تثبيـت               » منجزيت « اما واژة 
باشد و مراد از آن، عبارت از حكم عقل اسـت بـه لـزوم                 خص مي امري برعهدة ش  

ترتيب اثر بر امري كه در بعضي موارد به واسطة علم يا در برخي موارد به واسطة                 
، )هـا در ايـن مـسأله        با توجه به اختالف ديدگاه    (ظن و در برخي موارد با احتمال        

ز پيـدا      مراد از اينكه امري نسبت به شخصي تثبيت شـ         . اثبات شده باشد   ده و تنجـ
اي بر عهدة آن شخص مكلف گذاشته شده كـه            كرده، اين است كه آن امر به گونه       
  .  نداردرك يا اهمال يا ارتكاب خالف آنبه حكم عقل، وي عذري براي ت

تنها از لـوازم    » منجزيت«شود كه     با عنايت به دو نكتة مذكور اين نتيجه حاصل مي         
 از ايـن رو     ار نيـست؛  وي و اينهماني برقـر    است و بين آن دو، رابطة تسا      » حجيت«

اين امكان وجـود دارد كـه در مـواردي امـري از حجيـت برخـوردار نباشـد، امـا              
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منجزيت داشته باشد؛ ماننـد اطـراف علـم اجمـالي يـا ظـن انـسدادي بـر مبنـاي                     
   .حكومت

مراد از ابزار و عناصر الزم براي فعاليت اجتهادي، تمام علوم، فنون و اصول . 5
هايي است كه مجتهد براي عمل اجتهاد به عنوان مبادي  فرض  و پيشموضوعه

  .تصوري و تصديقي بايد در اختيار داشته باشد

  ط اجتهاد ابزار و شراي. 4
  ابزار اجتهاد ديني به طور عام كه تحصيل اجتهاد، متوقف بر تحصيل آنها است،

  :اند از  عبارت
 ن و رواياتآاي كه فهم قر ههاي ادبيات عرب به انداز آشنايي با دانش. يك

و ) فيلولوژي( از اين رو تسلط بر علم اللغه نيازمند به آن است؛) ع(معصومان 
 معاني و بيان و به طور كلي علوم   نحو، ساير علوم ادبيات عرب از قبيل صرف،

بالغي زبان عربي به مقدار نياز از ضرورياتي است كه يك مجتهد بايد از آن 
  . برخوردار باشد

ها و اشكال  اي كه مجتهد بتواند با انواع استدالل آشنايي با علم منطق به اندازه. ود
هاي منتج از استدالالت عقيم آشنا   استداللس و ترتيب حدود منطقي و تمييزقيا

هاي مبتني بر استنباطات از متون ديني  شده و بر آنها در حد نياز در استدالل
  .تسلط داشته باشد

هايي است كه تسلط و   علم اصول از دانش؛»ستنباطانش اصول اد«آشنايي با . سه
. رود ترين عناصر دخيل در فرايند اجتهاد به شمار مي آگاهي بر مسائل آن از مهم

ادي و نيز  كالن و قواعد مشتركي براي استفاده در فرايند اجتهدر اين علم، اصول
كارگيري  ع بدون بهدر واق. آوري شده است آنها گردكارگيري شرايط و ضوابط به

هاي شرعي از   و موردي، استنباط حكم و گزارهقواعد كلي اصولي در هر مسأله
هر اندازه دانشمند اصولي از دقت و عمق در . پذير نيست نصوص ديني، امكان
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انديشة اصولي و تكوين اصول كالن و قواعد مشترك در چارچوب تعريف شده، 
يند اجتهاد، يعني در تطبيق اين قواعد و برخوردار باشد، به همان ميزان در فرا

اصول بر مسائل و مصاديق خاص مطابق با شرايط كلي آن، از دقت و عمق 
 ذكر است كه مجتهد، همان گونه كه در بررسي البته شايان. رخوردار خواهد بودب

باشد؛  فرسا مي نظريات كلي در اصول، نيازمند به تفكر و كوشش علمي طاقت
در تطبيق اين اصول كلي و قواعد مشترك بر عناصر و همچنين الزم است 

مصاديق خاص آن، بررسي زوايا و جوانب تطبيق و به كارگيري آن قواعد و 
بط و مناسبات ارتكازي در هر مسأله به لحاظ بررسي قراين و امارات عرفي مرت

  . براي خود دارد، تسلط و تمرين كافي داشته باشدطبيعتي كه هر مسأله
ي از منابع اصل) ع( كه روايات معصومان؛ از آنجا»رجالعلم «يي با آشنا. چهار

 به منظور كشف صحت روايات و تشخيص اعتبار شود، اجتهاد محسوب مي
آشنايي با علم رجال در فرايند اجتهادي ) ع(استناد آنها به حضرات معصومين

  . 1براي استنباط، ضروري است
ترين   از مهم؛»)ع(تقريرات معصومان اقوال، افعال و(ن و سنت شناخت قرآ«. پنج

مضامين قران و روايات و ترين شرايط و ابزار اجتهاد، آشنايي داشتن با  و الزم
 رفته در آنها به لحاظ كار منظور، آشنايي با معاني لغات بهبه اين .  با آنها استانس

) ع(لغوي و عرفي و نيز اطالع از شأن نزول آيات و چگونگي استدالل معصومان 
و چگونگي بيانات آنان از ) ع(به آنها و نيز آشنايي با مخاطبان معصومان

  .ضروريات فرايند اجتهادي است

                                                 
اي از آنهـا      البته در نگاه برخي از انديشمندان ديني، تحقيق در اسناد روايات، ضرورت ندارد كه دسته              . 1

را در كـل بـه لحـاظ صـدور، صـحيح و معتبـر               ) كتـب اربعـه   (اصولياني هستند كه كتب اصـلي روايـي       
 دسته ديگر، اخبارياني هستند كـه كـه روايـات موجـود در كتـب اربعـه را قطعـي الـصدور                       .شمارند  مي
هـاي دينـي بـه شـمار      از اين رو در ديدگاه آنان علم رجال از ابزار كشف و اسـتنباط آمـوزه      . شمارند  مي
  .رود نمي
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 ؛ از آنجا»في در فرايند اجتهاديتمرين داشتن و برخورداري از توانايي كا«. شش
 ممارست و تسلط كافي بر مراحل شود، ندي عملي محسوب ميكه اجتهاد، فراي

 استنباط براي مجتهد حاصل آيد، از ديگر شرايط الزم مختلف آن تا حدي كه قوة
  .براي مجتهد است

؛ با »هاي مجتهدان نزديك به زمان صدور نصوص ديني آشنايي با استنباط«. هفت
 زمان توجه به اينكه در فهم مضامين متون ديني بايد به ظهور كلمات آنها در

يني و نيز قرائن  كه برخي از نصوص داز آنجا و نيز صدور، توجه تام داشت
 آشنايي با استنباطات  از دسترس ما خارج است،موجود در آنها در حال حاضر

مجتهدان نزديك به زمان صدور روايات، نظير شيخ صدوق، علي بن بابويه، ابن 
 شيخ طوسي از لوازم اجتهاد به شمار د، ابن ابي عقيل عماني، شيخ مفيدوجني
 با فتاوا و اقوال عالمان اهل سنت نيز از به اين منظور همچنين آشنايي. رود مي

  .اهميت برخوردار است
 مانند سمانتيك، هرمنوتيك، ي از برخي علوم همگن با علم اصولآگاه «.هشت

اند كه   مباحثي  بردارنده؛ هر يك از اين علوم در»...فلسفه تحليلي، فلسفه زبان و 
 و ضروري است كه دان ستنباط مورد توجه قرار گرفتههاي علم اصول ا در بخش
هاي   در علم اصول را با بحثم اصول، جهت اجتهاد، مباحث مربوطعالمان عل

  . 1كنند مقارنه و تطبيق همگن خود در علوم مذكور،
  .»شناختي يا فلسفي و كالمي اجتهادشناختي، وجود آشنايي با مباني معرفت «.نه

ان و عالمان اسالمي،  در بين مجتهدب كميت و كيفيت موارد برشمرده،البته در با
-24تا، ص  ؛ غروي، بي98ش، ص1368خميني، : نك. (اختالف نظر وجود دارد

  )   58-47، ص1، ج1412؛ مرتضوي لنگرودي،27
  

                                                 
  .نيز قرار داد» سه«توان در ذيل عنوان  را مي» هشت«البته عنوان . 1
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  وجود شناسي اجتهاد. 5
اكنون پس از تبيين معنا و چيستي اجتهاد، به تبيين وجودشناختي اجتهاد 

 شود؛ عملي اجتهاد كاويده ميمراحل در واقع در اين بخش، چيستي . پردازيم مي
به بيان ديگر هرگاه مجتهدي كه واجد شرايط الزم براي اجتهاد است، بخواهد 
براي كشف يك گزاره ديني اجتهاد كند، چگونه و در چه فرايندي و با طي چه 
مراحلي اين امر را به انجام خواهد رساند؟ اهميت اين بحث در اين نكته نهفته 

تر مناسبات اجتهاد با روش را  توانيم آسان مراحل مياست كه با شناخت اين 
رسد همواره مجتهدان در فرايند اجتهاد، مراحل زير را طي  به نظر مي. تبيين كنيم

  :كنند مي

   مراحل مقدماتي )الف
مراحل مقدماتي شامل آمادگي الزم و بالفعل نسبت به تمام علوم و فنون و ابزار  

 و شخصي همچنين ايجاد شرايط زماني، محيطيمورد نياز در فرايند اجتهاد و 
  .الزم براي اجتهاد است

   مراحل اصلي)ب

   موضوع شناسي. 1
ي اجتهـاد    از هـر علمـ     اي  جتهدي بخواهد در موضوعي يـا مـسأله       همواره هرگاه م  

 به ايـن معنـا كـه        موضوع، اشراف و احاطه داشته باشد؛      يا   نمايد، بايد بر آن مسأله    
يـابي    ، آن را به درستي بشناسد و توان تطبيق يا مصداق          به لحاظ معنايي و مفهومي    
البتـه ضـرورت موضـوع    . الجمله يـا بالجملـه دارا باشـد         اين موضوعات را نيز في    

نظـران، مقبـول نيـست و برخـي در             صـاحب   شناسي براي مجتهد از ديدگاه همـه      
عـده  اما. است، ترديد دارنـد   ضرورت اين كار براي مجتهد از آن حيث كه مجتهد           

ياري نيز به اين مطلب باور دارند و برخي از مجتهدان نيز در فرايند اجتهاد اين                بس
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هـاي بـسياري از فعاليـت موضـوع شناسـي مجتهـدان               نمونه. پيمايند  مرحله را مي  
تـوان در تـاريخ       گذشته و حال را به عنوان يكي از مراحل ضـروري اجتهـاد، مـي              

   )94-90،ص1374 فنايي، . (1اجتهاد مشاهده كرد

  »رجوع به منابع و ادله براي كشف حكم «.2
طور مستقيم و   كه به منظور رجوع به منابع و ادله يا بهشود   نشان ميخاصه ابتدا
طريق دليل عقل، اجماع،  يا ازكنيم  سنت رجوع مي  واسطه به قرآن و بي

ن و سنت يا حكم شرعي را آهاي عقال و غيره، نظر قر هاي متقدمان، سيره شهرت
اگر به اين منظور، مراجعه مستقيم به كتاب و سنت داشته باشيم، . نيمك كشف مي

  :هاي زير را به صورت طولي و مترتب بر هم طي كنيم در اين صورت بايد گام
اگر .ها و احكام ديني است  آموزه اولين منبع و دليل)ن كريمقرآ (»كتاب«. اول

) در پي خواهد آمدكه شرح آن (آنچه از كتاب طبق فرايند فهم و اكتشاف متن 
روايات و اجماع محصل از آن جهت (حاصل شد، با معارض و مغايري در سنت 

به عنوان يك منبع اصلي تشريعِ حكم و نيز با ) كه كاشف از قول معصوم است
است، مواجه ضروريات و بديهيات عقلي كه يكي از ادله بنيادين كشف حكم 

ه عنوان حكم اكتشافي به دين نسبت توان ب  آمده را ميدست نباشد، آنگاه حكم به
  . داد
هرگاه حكم . ستهاي ديني ا ، منبع و دليل دوم كشف حكم و آموزه»سنت «.دوم

 در كتاب خدا نبود يا امكان استنباط آن از كتاب براي ما به اي موضوعي يا مسأله
طبعاً . رويم عنوان بشر محدود و غير معصوم وجود نداشت، به سراغ سنت مي

                                                 
كه گاهي موضوعات كامالَ عرفي است و بايـد خـارج از متـون دينـي اخـذ شـود و       ذكر است   شايان   .1

گاهي موضوعات منصوص و مخترع شرع هستند كه در اين صورت بايد از متن دين اخـذ شـود ماننـد                     
و گاهي اصل موضوع، عرفي است اما شارع در سعه و ضيق و حدود و موضوع دخالت كرده و                   . صالت

شناسي نيازمند به رجـوع   در دو مورد اخير طبعاً مجتهد در موضوع      . كند   مي تعديالت و اصالحاتي اعمال   
  .به منابع و ادلة معتبر شرعي است كه در مرحله دوم به چگونگي آن اشاره خواهد شد
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 از سنت نبايد با ضروريات عقل و نصوص و ظواهر قرآن و نيز حكم حاصل
  .گردد، در تنافي آشكار باشد اجماع محصل كه خود به سنت بازمي

ن و سنت، يكسان اط معنا و حكم از دو منبع قرآاز آنجا كه فرايند اكتشاف و استنب
و راي اكتشاف هاي الزم ب نمايد گام و به روش تفسيري موسوم است، مناسب مي

به گمان ما سير منطقي فرايند تفسير . ن و سنت را بيان كنيماستنباط معنا از قرآ
  :  متن به شرح زير است

 اسناد و منشأ ؛ اولين گام در كشف متن اين است كه»كشف صحت سند «.يك
ن كريم جريان ندارد؛ البته اين مسأله نسبت به قرآ. صدور آن منبع، بازشناسي شود

گونه تشكيكي وجود ندارد و به   آن به شرع و خداوند هيچزيرا در صحت انتساب
 اما نسبت به ، انتساب آن به خداوند، صادق است؛ناپذيري تواتر قطعي ترديد

 يعني همواره هر متن رسيده از سنت كه متواتر مرحله بايد اجرا شود؛سنت، اين 
، بايد از هاي متني آن توجه شود  داللت بهالصدور نباشد، پيش از آن كه و قطعي

 مالحظه شود كه آيا ناقالن و راويان سنت، موثق لحاظ منشأ صدور، تحقيق شده
اند؟ امكان جعل حديث در مورد آن موضوع وجود داشته يا خير؟  بوده يا نبوده

  . شناسي است شناسي و حديث  رجالهاي مفصل اين امر، خود نيازمند بحث
يعني تمامي آنچه متن بر اساس ؛ »هاي متن به طور عام كشف و شرح داللت«. دو

قانون وضع و قواعد ادبي، اعم از قواعد صرفي، نحوي، بالغي، فصاحتي و معاني 
البته در اين مرحله، امكانات و . و بياني، مقتضي آن است، استخراج شود

اقتضائات معنايي متن، گسيخته از مؤلف و شرايط محيطي صدور متن، بررسي 
  .شود مي
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؛ به اين معنا كه متن را در ارتباط با »1ن به طور خاصكشف داللت مت«. سه
 با مدد كلية قرائن عقلي و ايط محيطي صدور متن در نظر گرفته،مؤلف و شر

هاي گوناگون موجود بين  مقالي، اعم از متصل و منفصل، و توجه به معارض
 صورت منصوص يا ها و عالج آنها، به كشف مراد جدي مؤلف، خواه به متن

فرض عقاليي كه همواره هر گويندة عاقل   با توجه به اين پيشپردازيم، ظاهر، مي
و ملتفتي در مقام بيان مراد جدي و واقعي كالم خويش است و در مقام هزل، 

اي   بدين ترتيب به معناي متعين و تثبيت شده،باشد شوخي يا تقيه و مانند آن نمي
 به منظور تحكيم و تثبيت در البته. كنيم از متن متحقق الصدور دين، دست پيدا مي

و 2كشف مراد جدي، مالحظة اجتهادات ديگران از جمله مجتهدان شيعي متقدم
  .  نيز نظرات عالمان ديني اهل سنت، بايسته است

اما اگر كشف حكم از طريق عقل و اجماع و شهرت يا سيرة عقال صورت پذيرد، 
 و روش فحص و اسب با روش عام عقلي در دليل عقلطبعاً فرايند آن متن

                                                 
آنچه در اينجا به عنوان داللت متن ذكر كرديم، برايند عمل اكتشافي در موضوعي خاص در كل متون                  . 1

باشد كه همواره در اين فرض، تنها يك معناي متعـين بـه عنـوان مـراد و           نت مي ديني، اعم از كتاب و س     
اما . آيد؛ مگر بنابر جواز استعمال لفظ در اكثر از معناي واحد            مدلول تصديقي يا جدي كالم به دست مي       

و يا  » شود  هاي تصديقي چندي براي يك متن برشمرده مي         ظهورها يا داللت  «شود    اينكه گاهي شنيده مي   
و امثال آن، كـه از لفـظ        » هاي تصديقي كالمي با هم تعارض پيدا كنند         ممكن است داللت  «شود    ه مي گفت

شود كه گويي در يك كالم، چند مراد جدي يا تصديقي قابل كـشف                داللت به صورت جمع استفاده مي     
است، به نظر تسامحي است و ناظر به ظهورهاي بدوي يك متن است كه اغلب بـه صـورت قهـري در                      

جهه با هر متني ممكن است به ذهن خطور كند، ولو اينكه هنوز فحص كامل از تمامي قرائن متـصل                    موا
اما روشن است كه گذاشتن نام ظهور بر تمـام ايـن معـاني، بيـاني                . و منفصل متن، صورت نگرفته باشد     

تسامحي است و ناظر به ظهور اصطالحي مورد بحث در اجتهاد كـه مـستظهر بـه ادلـه حجيـت اسـت،                       
  .  افزود را به آن » بدوي«باشد و به همين دليل بايد پسوند  ينم
مراد از متقدمان، مجتهدان و محدثاني هستند كـه در قـرون اوليـه نزديـك بـه زمـان حـضور شـارع                        . 2

  .  اند زيسته مي
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و يا يافتن جمع كثيري كه ) طبق قول عامه(جستجو و استقراي از اجماع محصل 
، )طبق قول مشهور اماميه در باب اجماع(رأي آنها كاشف از قول معصوم باشد 

  .پذيرد صورت مي

  » استنتاج و تشكيل صورت قياس منطقي«. 3
ي شارع، اين است مرحله و گام بعدي در فرايند اجتهاد پس از كشف مراد جد

كه مراد و معناي به دست آمده را در يك شكل و صورت قياس منطقي، 
  .1گيرد دهي كرده، استنتاج انجام مي سامان

  اجتهاد به مثابه فرايند روشي. 6
 همان گونه كه تاكنون مشاهده شد، به طور قطع، اجتهاد به نوعي متضمن مباحث 

 ويژه ها و اصطالحات اجتهاد به ريفاين امر به روشني از تع. شناختي است روش
تعريف مورد نظر اين نوشتار و نيز با توجه به مراحل و مراتب فرايند اجتهاد 

 كه در اين بخش مطرح است و اكنون به آن  پرسش مهمي. شود پديدار مي
 يا فرايندي اد، في حد ذاته، تنها يك روش استپردازيم، اين است كه آيا اجته مي

  باشد؟ نيز مي» وشر«است كه متضمن 
 2»روش«اي دربارة چيستي   ابتدا الزم است، مقدمه براي پاسخ به اين مسأله

به دليل ارتباط تنگاتنگي كه » روش«براي تبيين معنا و ماهيت . توضيح داده شود

                                                 
ي تطبيـق حكـم بـر         اي در انتهاي فرايند اجتهادي وجود دارد كـه عبـارت از مرتبـه               لبته هنوز مرحله  ا. 1

شود كه كار تطبيق حكم بر مصايق بـر عهـده مكلفـان اسـت و                  معموالً گفته مي  . ق خارجي است  مصادي
  .دهد مجتهد هم تنها به عنوان يك مكلف چنين كاري را انجام مي

  .نيست» روش تحقيق«روشن است كه مراد از اصطالح روش در اين نوشتار، . 2
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كنار هم و دارد، الزم است هر سه در » دليل«و » منبع«اين اصطالح با دو اصطالح 
  . 1شودي  بررسدر نسبت با يكديگر 

  و نسبت بين آنها » دليل«و » منبع«تعريف 
 و امكان كاشفيت آن از واقع، همواره هر  در باره علومفرض ما با توجه به پيش

 امكان» منبع«باشد و آغاز تحقيق علمي بدون  علم يا معرفتي داراي منبعي نيز مي
. نمايد ن ميناپذير است؛ زيرا مستلزم آغاز از مجهول است كه چنين امري، ناممك 

هاي آغازين، قابل رديابي  هاي اولي و دانسته اي كه در آن، داده در واقع، گستره
 براي مثال، از جمله منابع علوم شود؛ ي دانش ناميده مي و سرچشمه» منبع«است، 

هاي حواس است؛ يعني خود طبيعت، از آن رو كه به وسيلة حواس  تجربي، داده
علم عرفان، هستي است، » منبع«. انش تجربي استد» منبع«شود،  به ما عرضه مي

از آن نظر كه به وسيلة شهود، قابل عرضه به دستگاه شناسايي و دستگاه سلوك ما 
عناصر اوليه و بنيادين عقلي و » منبع«توان از دو  در علوم عقلي نيز مي. است
  )21- 22،2، ج1385عابدي شاهرودي،. (هاي حواس نام برد، و مانند آن داده

عبارت است از نهادها و امور نتيجه شده و اسناد داده شده به منبع كه » دليل«اما  
اگر شروط الزم و كافي را دارا باشد، مثبِت نتيجه خواهد بود و نتيجه را تقرير و 

  . كند تأييد مي
                                                 

گفتگو و تدقيق در باره سـه اصـطالح مـذكور    الزم به ذكر است كه توجه به اين نكته و گشودن باب          . 1
اي گـرد آمـده اسـت كـه بـه             در علوم تا آنجا كه نگارندگان اطالع دارند، براي نخستين بار در مجموعه            

، در قالب طـرح  »شناسي علم اصول؛ گامي به سوي تحول       جايگاه«كوشش نويسندگان اين مقاله با عنوان       
هـا در نهايـت،       اگرچه پرسش . م اصول مطرح شده است    هايي فني از محضر برخي دانشمندان عل        پرسش

هايي كلي دربارة سه اصطالح فوق،        ناظر به علم اصول است، اما به منظور دستيابي به اين هدف، پرسش            
شناختي كتاب مذكور بـه       مختصات كتاب . با مالحظه كليت علوم، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است          

، فـصل  2، جايگاه شناسي علم اصول، ج)1385(پور، مهدي ليحسني، سيدحميدرضا، ع: (اين شرح است 
  ).پنجم
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سنجند  مي» منبع«ها را با »دليل«اين است كه همواره » دليل«و » منبع«نسبت ميان 
هاي حاصل از  نمايند؛ به اين معنا كه هرگاه ادله و استنتاج يب ميو تأييد يا تكذ

شود و اگر با  آن با منابع، موافق بود، نتيجة حاصل از استدالل، پذيرفته و تأييد مي
 به عنوان مثال، پاشد؛ شود و قهراً استدالل فرو مي منابع، مخالف بود، تكذيب مي

ب شده از روش تجربي و حسي، در علوم تجربي اگر يك تئوري با داليل تركي
تر معلوم شد  هاي بعدي و دقيق تقويت يا تأييد يا اثبات گردد و آنگاه در آزمايش

يعني نفس االمر كه معيار واقعيت و ( چنين چيزي در طبيعت وجود نداردكه 
 تئوري به وسيله واقع، )هاي تجربي است، آن تئوري را تأييد نكرد مطابق گزاره

 در يك دانش با يا اگر گزاره. شود  يد و كنار گذاشته مگرد يمتكذيب و ابطال 
 مخالف ،كذب  مخالف بود، بدين معنا است كه با معيار صدق و، آن دانش»منبع«

 بوده يگردد كه در استدالل، اشكال يشود و معلوم م ياست و از اين رو تخطئه م
قت خبر يا  مطابي چرا كه صدق و كذب، يعن؛ مطابق با واقع نيستي يعن؛است

  )24-23همان،(.گزاره با واقع

  »روش«تعريف 
 آن علم  بر كهيهاي  استداللة عبارت است از شيوي هر علم به طور كل»روش«

كار رفته در يك    بهيها  كه استداللي به عبارت ديگر، مسير و اسلوب؛حاكم است
ف  اما تعري.شود محسوب مي آن علم »روش« در آن قرار دارند، شيوه يا دانش
 و »استداللشيوة كاربرد «، »سنجش«، »پژوهش«: عبارت است از» روش«كلي 

 توضيح عناصر .)18همان،  ( يك علمة يك چيز يا دربارة دربار»اكتشاف«
  : به قرار زير است» روش«چهارگانة فرايند 

هاي پاسخگويي  در تعريف فوق، عبارت است از توجه به امكان» پژوهش«مراد از 
 هاي »دليل« و نيز پرداختن به همة هاي فنّيِ ممكن در مسأله فئة تعريبراي ارا

  . مثبِت يا نافي ممكن آن مسأله
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هاي »دليل«هاي فنّي ممكن و نيز بررسي  عبارت است از بررسي تعريف» سنجش«
، عبارت است از يافتن »استدالل«.ها مثبِت يا نافي ممكن، نسبت به اين امكان

» اكتشاف«و نهايتاً . استنتاج بر اساس آن داليلها و»دليل«وجوه ترجيح برخي از 
  . باشد مي» روش«كه به معناي نيل به واقع است، مرحلة نهايي فرايند 

البته توجه به اين نكته الزم است كه اكتشاف در علوم به دليل محدوديت و امكان 
علم از توان گفت،  به اين ترتيب مي. خطا در بشر عادي مشروط و محدود است

   .شود ي مي منته،»اكتشاف« آغاز و به ،»شپژوه«

  »دليل«و » منبع«با » روش«نسبت 
 توان تقرير كرد كه  بدين صورت ميرا» منبع«و » دليل«با » روش«ارتباط بين 

از ديگر سو .  آنكارگيري و به» دليل«يوة استفاده از عبارت است از ش» روش«
ناميد؛ يعني » روش«را پاية توان آن  ، پشتوانه و سرچشمة دانش است و مي»منبع«

 زيرا از مجهوالت گيرد؛ شد، هيچ روشي شكل نميوجود نداشته با» منبع«اگر 
  .توان به هيچ معلوم و معرفتي دست يافت محض نمي

  بسيط و تركيبي بودن روش
معموالً در كتب منطقي از سه . توان به بسيط و تركيبي تقسيم كرد را مي» روش«

 هاي اين سه روش، روش. برند رايي و تمثيلي نام مي تعقلي، استق-روش قياسي
هاي تركيبي نيز  توان در كنار آنها روش  اما ميبسيط براي كشف معرفت است؛

ارد و متضمن هاي ديگر ند هاي تركيبي، ماهيتي مستقل از روش البته روش. داشت
 - به عنوان مثال، از تركيب روش استقرايي با روش قياسيهاي بسيط است، روش

و » تحليل«ي  ه همچنين از تركيب دو شيو. شود تعقلي، روش تجربي حاصل مي
  . توان به يك روش تركيبي عقلي دست يافت مي» تركيب«



234  ديني-علوم انساني بومي   

   تبيين روش اجتهاد ديني
. رسـد    فوق نوبت به تبيين روش اجتهادي و مختصات آن مـي           اينك پس از مقدمه   

  . كنيم اره ميپيش از تعريف روش اجتهاد ديني به منابع و ادلة آن اش
علت انحصار، ايـن اسـت كـه    . و سنت) نقرآ(يني، عبارتند از كتاب  منابع اجتهاد د  

هـاي شـرعي شـارع كـه در           ها و آمـوزه     عناصر اولي براي تشريع عبارتند از گزاره      
عقـل  بـه علـت نداشـتن ايـن ويژگـي             . كتاب خدا و سنت معصومان وجود دارد      

  .  تواند از منابع تشريع باشد نمي
دو دليل كتـاب و     . اند از كتاب، سنت، عقل و اجماع        اليل اجتهاد ديني عبارت   اما د 

باشـند و دو دليـل    مده از منابع اجتهاد ديني هستند كه در عرض هم مـي    آسنت، بر 
عقل و اجماع، در طول آنها قرار دارند و تحت شرايطي خاص، كاشف از احكـام                

يت منبع و دليل، ميان منابع       كل گفته در مورد    نسبت پيش . باشند  شرعي و تشريع مي   
طور همـان نـسبت بازگفتـه شـده ميـان             همين. و ادلة اجتهاد ديني نيز وجود دارد      

  . روش با دليل و منبع، بين روش با منبع و دليل در اجتهاد ديني نيز جاري است
روش اجتهاد ديني، عبارت    «: توان بدين سان تعريف كرد      روش اجتهاد ديني را مي    

 ديني بر مبنـاي دو منبـع        هاي  نجش، استدالل و اكتشاف گزاره    است از پژوهش، س   
  .» چهار دليل كتاب، سنت، عقل و اجماعكارگيري و سنت، و با به) قرآن(كتاب 

بارة مفهوم اجتهاد ديني، پيش از اين ارائه شد و تعريفـي            با توجه به تعريفي كه در     
اجتهـاد  « است كـه     كه هم اينك از روش اجتهاد ديني بيان نموديم، به روشني پيدا           

 بـه عنـوان مثـال، طـرح و         و اعـم از آن اسـت؛      » وش اجتهاد ديني  ر«غير از   » ديني
شناسايي موضوعات و مسائل علوم و نيـز تبيـين چيـستي مراحـل روش اجتهـاد                 

  در فرايند اجتهاد، الزم است، در روش اجتهاد ديني، مندرج نيـست؛            ديني، اگرچه 
  .باشد تضمن روش نيز مياز اين رو اجتهاد ديني چيزي است كه م
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  بسيط يا تركيبي بودن روش اجتهاد ديني 
 روش، اينك روش اجتهاد ديني را بررسي پس از تبيين نسبت اجتهاد ديني با

 - به زعم ما روش اجتهادي، روشي بسيط نيست؛ يعني نه روش قياسي.كنيم مي
 در فرايند(تعقليِ صرف است و نه روش استقرايي است و نه روش تمثيلي 

 به اين گفت روش اجتهاد ديني، تركيبي است؛ از اين رو بايد ؛)تهادي اماميهاج
. پردازد هاي بسيط و با تركيب آنها به اثبات مدعيات ديني مي معنا كه بر پايه روش

هاي متون و منابع  روش اجتهاد ديني، روشي تركيبي است كه مركب است از داده
طلبد و  لب روش تحليل عقلي را ميهاي استخراجات داللي كه اغ دين و گونه

  .صور منطقي و گاه روش استقراي احتماالتي يا تجربه
دستگاه شناخت ما به ما  هاي اوليه ديني، از طريق در واقع از طريق منابع، داده

تركيب بنيادين و بديهي عقل نظري،  يها را با مبان اين دادهو سپس  دشو يمنتقل م
 هر گونه ي كه زيربنابديهي عقل ي و مبانيقبراساس صور منط و سپس كنيم يم

براساس آنگاه  و كنيم ي تنظيم ميها تنقيح و در صور منطق انديشيدن است، آن داده
  .دهيم يصورت مرا ، استدالل ي درك و شناخت عموميها پايه

به مجمل و مبين، ظاهر و اظهر،       ي، استخراجاتي است كه     استخراجات دالل مراد از   
 مجتهد از مجموع ي يعن ؛و خاص، و محكم و متشابه ناظر است       ام  مطلق و مقيد، ع   

سـپس  .  اسـت   يا محتـواي مـتن      دارد كه استخراج مضمون    يها استخراج  اين داده 
  .زند يكند، به استدالل دست م ي كه از آن استفاده ميمجتهد براساس ساختار منطق

   مراحل روش اجتهاد ديني
  : گزارش كردقرار زيرتوان به  يما با اين توضيح، مراحل روش اجتهاد ديني ر

و نيز كـل      آيات ةهم، اعم از     مورد تحقيق  أله منابع مربوط به مس    كلّپژوهش از   . 1
 همچنين پژوهش از اسناد احاديـث و نيـز پـژوهش در              موجود، نصوص احاديث 
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هاي فني، در اين مرحلـه قـرار    امكانات و اقتضائات معنايي و داللي متن و تعريف      
  .گيرد مي
نگاه با سنجش امكانات معنايي متن از ميـان آنهـا براسـاس شـواهد و داليـل                  آ .2

  .گزينيم كافي، معناي متعين يا مرجح را برمي
 استدالل و استفاده از صور منطقي و قياسي بـه اسـتدالل             كارگيري  در ادامه با به   . 3

  . يابيم پردازيم و نهايتاً به كشف مشروط واقع، دست مي مي
 در حيطه مباحث عقلي بود كه در كتاب و سنت موجـود از آن               اي  رگاه مسأله ه. 4

توان از راه مالزمات عقلي يا قـانون          بحثي به ميان نيامده باشد، در اين صورت مي        
البتـه در   .  پرداخـت  شرع به اثبات يا استخراج آن مسأله      مالزمه عقليِ ميان عقل و      

هـاي متنـوعي    باب كيفيت مالزمه بين حكم عقل و شـرع و محـدوده آن، ديـدگاه      
  . جود دارد كه در جاي خود بايد بررسي شودو
 مـثالً   تـوان بهـره گرفـت؛       راي احتماالتي مـي   در برخي موارد نيز از روش استق      . 5

آوري خبـر متـواتر يـا سـيره متـشرعه،             برخي از اصوليان در تبيين چگونگي قطـع       
لم اصول  ، مربوط به ع   چه اين مسأله   اگر اند؛   و غيره از اين روش سود برده       شهرت

  .باشد ترين ابزار در روش اجتهاد ديني مي فقه است كه مهم

  هاي اجتهاد در علوم انساني      شناختي فراورده اعتبار معرفت. 7
 اجتهاد به مثابه روش، قدم بعدي آن است كه در پايان پس از تبيين مسأله

اجتهاد هاي اجتهاد، بررسي گردد كه طبق مباني اجتهاد آيا آنچه حاصل  فراورده
كند يا غير كاشف  مي)  گرا بودن زبان دين فرض واقع با (است، كشف از واقع 
 كشف قطعي يا ظني؟ ف، چه نوع كشفي را به همراه دارد؛است و در صورت كش

و آيا امكان خطا در آن راه دارد يا ندارد؟ تا چه ميزان؟ نسبت امكان خطا در 
هاي  هاي حاصل از روش فراوردههاي حاصل از اجتهاد با امكان خطا در  معرفت

  ديگر چگونه است؟     
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هايي از اين دست، خود موضوعاتي بسيار مهم براي تحقيق و  البته پرسش
هاي  مجزا را در گامهايي  پژوهش هستند كه تبيين مفصل و درخور آنها تالش

هاي معرفتي در   اما ما در اين مجال به اشاره به برخي از پرسشطلبد؛ بعدي مي
  :پردازيم ها و علوم حاصل از روش اجتهادي مي  گزارهباب

   از طريق روش اجتهادي امكان حصول معرفت
 فوق الزم است در ابتدا به اين مقدمه توجه كنيم كـه در    براي پاسخ دقيق به مسأله    

هاي فقهي و غير فقهي كه ميـزان          برابر ما ديني قرار دارد با حجم عظيمي از آموزه         
هاي اخالقي و     از گزاره ) ن و روايات  قرآ(وجود در منابع دين   ي غيرفقهي م  ها  آموزه

شناختي و طبيعي و علوم انـساني، بـه هـيچ             تربيتي گرفته تا امور اعتقادي و هستي      
پرسـش ايـن    . هاي فقهي و حقوقي قابل مقايسه نيست        رو به لحاظ كميت با آموزه     

 گفتـه   هاي فقهي براي چـه منظـوري        است كه اين مجموعة عظيم در عرض آموزه       
شده است؟ اين مقدار مسلم است كه هدف از بيان اين معارف به غرض تبـرك و              
تيمن و بردن ثواب بابت قرائت آن نيست و قطعاً كـسي وجـود نـدارد كـه منكـر                    
اصل اين مطلب باشد كه مجموعة فوق به هدف تحقيق و فهـم و كـشف حقـايق                  

 اينـك  -چنـين اسـت  كه قطعاً نيز -اگر چنين است  . منطوي در آن بيان شده است     
اساس چه اصول و قواعدي بايد به كشف معـاني           بايد ببينيم در چه فرايندي و بر      

طور كه گفتيم، آنچه در طول تـاريخ اسـالم از             همان. هاي مذكور پرداخت    و آموزه 
سوي انديشمندان مسلمان بدين منظور پديد آمده، فرايندي به نام فراينـد اجتهـاد              

حكام فقهـي   دن منابع دين در مقام كشف و استنباط ا        است كه به دليل نوشتاري بو     
با توجه به اينكه معـارف غيـر فقهـي نيـز در قالـب متـون                 . شود  از آن استفاده مي   

نوشتاري و در همان ساختار و سياق متون فقهي به ما عرضه شده اسـت، از ايـن                  
رو فرايند و اصول و قواعد تدوين شده در اجتهاد بـه كـار فهـم و اكتـشاف ايـن                     

 در نگـاه    اي  و ترديـد در چنـين مـسأله       ك انكـار    ش  بي. آيد  دست از معارف نيز مي    
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 تعمـيم فراينـد     تر به مسأله    كند، اما نگاه ژرف     مينخست، غريب و نامأنوس جلوه      
سازد كـه     اي اشكاالت جدي مواجه مي      هاي غيرفقهي، ما را با پاره       اجتهاد به آموزه  

  :   ترين آنها اشكال زير است مهم
 كـشف حجيـت     يواعد اصول در پ   به كمك ق  ما  كه  غالباً برآنند    يدانشمندان اصول 

ت  وبـه معـذّريت     طبق قول مشهور    حجيت هم   . هستيم تعبيـر و تعريـف    ، منجزيـ 
اين  ،به همين دليل  . مدار حجت است   اصول موجود، دائر   از اين رو علم      ؛دشو يم

دهـد،    شود كه قواعد و ابزاري كه علم اصول در اختيار قـرار مـي               سؤال مطرح مي  
هـاي علـوم       و از اين رو به كار ساير رشـته         داشته باشد  يتواند كاركرد غيرفقه   ينم

، سـخن از  علـوم انـساني   فلـسفه و  ،كالمهايي نظير     آيد؛ زيرا در حوزه     انساني نمي 
 اما در فقه و اصـول،       ؛ نه حجت  ) باشد يكه بايد قطع   (كشف واقع است  و  معرفت  
نيـز بـه دسـت      ظنّـي    محصولكه  روشي  آيا  . ي حجت هستيم، اگرچه ظنّ    يما در پ  

  ؟تواند در علوم انساني، الهياتي و عقلي كارايي داشته باشد مي، دهد يم
 تيـ حجاز  ، در مقـام عمـل،        و قواعد مطرح در علم اصول      اصولتوضيح اين كه     

در اصول عملي و لفظي     .  و حجيت همواره مربوط به مقام عمل است        برخوردارند
 شـان بـه     حجيـت  امارات نيز كه   يحت. اند  شده ي مقام عمل طراح   ي برا علم اصول 

بـالتبع   .گـردد  ي آنها به عمل بر مـ ي اصوليلحاظ كشف واقع است، حجيت و مبان     
 ي و عملـ   ي حجيت هم مطرح نيست و تمسك به اصـول لفظـ           ، نباشد يهرجا عمل 
تكويني نيز امور   اعتقادي و   امور   در مورد    يقواعد اصول كنون  از اين رو    . جا ندارد 

  از ايـن رو    ؛رتب بر آنها قابل تطبيق است      مت ي بر امور عمل   ؛ گرچه شود ي نم يجار
ـ   يمنرا » روش اجتهاد ديني«بر مبناي فوق، رسد  يبه نظر م   ه مثابـه ابـزاري   تـوان ب

 اينكـه   مگر د،كار بر  بهموجود در متون ديني      ي و معارف غيرفقه   يكشف معان براي  
 را در نظـر نگيـريم،       ي اگر ترتـب آثـار عملـ       ي يعن ؛مترتب باشد   بر آنها  يآثار عمل 

 كشف  ي مانند مباحث استظهارات و الفاظ را برا       يتوان قواعد و مباحث اصول     يمن
 يـا   اخالق ، كالم شناسي،  علوم انساني مانند روان   باب   درمتون ديني    عبارات   يمعان
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ترتـب  م منداستفاده از مباحث استظهارات و الفاظ، نياز      .  به كار گرفت   علوم تربيتي 
 اسـتخدام در    يمدار حجيت است و بـرا     كليت اصول، دائر  . ست ا يآثار عمل بودن  

  . شده استيفقه طرّاح
كننـد، نـه     ي حجيت كشف مـ    فضاي مراد متكلم را در      ي، چون اصول لفظ   در واقع 

.  نـداريم ي، كـشف يقينـ     متون ديني  در استظهار از اين رو     ، حجيت ظرفخارج از   
 كشف مراد متكلم و كشف      ي برا يقواعد اصول گيري از     روش اجتهاد ديني با بهره    

 عقال هـم بـا ايـن اصـول         ي به همين دليل حت    ؛كارايي دارند ت  ي حج ظرفمعنا در   
دهند تا اين معنـا بـين آنهـا و مـتكلم، حجـت       ي را به متكلم نسبت ميلفظي، معان 

. داينـ  را مؤاخـذه نم     يا مؤلف   و متكلم  نند ك  و احتجاج   به آن استناد   ندباشد و بتوان  
 متكلم بگـذاريم    ة را برعهد  يم چيز در استكشاف مرادات، مهم اين است كه بتواني       

يـا مؤلـف وجـود      متكلم  به مراد جديِ     چون يقين    ؛و اين فقط در مقام عمل است      
 كـه بـه لحـاظ       ريمگـذا  مـي  ة صاحب سخن   را بر عهد   ي چيز ،در عين حال  . ندارد
 اسـت    سخن افراد   عقال، عمل به ظواهر    يبنا. شود ياش گذاشته م    بر عهده  يعقالي

آنچه بين متكلم و مخاطب، حجت      . گذارند ي م حب سخن ة صا و ظواهر را به عهد    
.  ظهـور  ت اصـال  ي يعنـ  ؛شود ي فهميده م   كالم  است كه از ظاهر     چيزي است، همان 

 مطـرح   عملـي  و حجيـت ي عملـ ي بنـا ألهمـس همواره  ي،بنابراين در محيط عقالي   
 هـستيم  يرسـيم كـه مـدع    ي از متن م ي و تفسير آنها به فهم     متونما در فهم     .است

ـ      . متن است ظهور آن    ، آن را بـه عهـده مؤلـف و مـتكلم            يسپس بـه لحـاظ عقالي
 ي يقينـ  ،معرفـت ايـن    امـا    ؛وجـود دارد   يه در فهم متن، بعد معرفتـ      تبال. گذاريم يم

شـود كـه     يحاصـل مـ   براي مـا     يمعرفت ظن اين   ،خوانيم ي را م  ي متن يوقت. نيست
ن ايـده را در آثـار       عقال، اي همگام با    را القا كند و ما هم        اي  خواسته ايده  ي م ؤلفم

 نداشته  يگذاريم و اگر آثار عمل     ي او م  ة به عهد  ، كه ممكن است داشته باشد     يعمل
  .  او بگذاريمةتوانيم به عهد ي را نميباشد، هيچ چيز
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توان مباحث درون    يهو تكويني نم   تكويني بما امور  باب   دراز اين رو، با اين مبنا       
 بـدين   ؛ معنا نـدارد   )عملي(حث حجيت ، ب ي در امور تكوين   ؛ زيرا طرح كرد را   يدين

نـاظر بـه واقـع       كـه    ي دين يشناس  مانند روان  يهاي معرفتعلوم انساني و    در  جهت  
توانند مفيد اعتقاد باشند و      ي حجيت ظهور نم   ة مثل ادل  ، حجيت ةهستند، ادل خارج  
ي  عملـ  ي اين معارف، آثار   البته اگر بر   ؛آن، حجيت به اين معنا وجود ندارد      لذا در   

علوم اگر بتوان در    تنها  . خواهند بود حجت  آن آثار،    اشد، در اين صورت،   مترتب ب 
، ايـن لـوازم   شته باشد دايد كه الزمه و آثار عملر را ثابت كيچيزانسانيِ اسالمي،  

محقـق     (.خواهـد بـود   ، حجت   ي و روابط اجتماع   ي شخص يريز  در برنامه  يعمل
؛ 174-155، 1381 الريجــاني، ؛171 -170، ص2اصــفهاني، نهايــه الدرايــه، ج  

  )550 -541، 1، ج1385 ؛ الريجاني، 83-77،ص 1382-1381الريجاني،
اشكال مذكور كه از دقت بااليي نيز برخوردار است، به طور جدي نظرية تعميم 

و اثبات آن كه اين نوشتار درپي تبيين (هاي غير فقهي  اجتهاد را به ساير حوزه
اي ابهامات و   اين اشكال، از پارهرسد  اما به نظر ميبرد؛ زير سؤال مي) است
ن تا حد زيادي از قوت آن توا هاي لفظي برخوردار است كه با رفع آنها مي نزاع

   . آن را پشت سر گذاشتكاسته ،
منجزيــت و « از قبيــل  مــواردياغلــب بــه» حجيــت«پــس از محقــق خراســاني، 

نـه كـه در     وگ   اما همان  و مانند آن، معنا شده است؛     » مماثلجعل حكم   «،  »معذريت
را صرفاً  » حجيت« اشاره شد، ما در تعريف مختار خود،         مبحث معناشناسي اجتهاد  

ايـم و بـرآنيم كـه بـين           به معناي معذريت و منجزيت يا جعل حكم مماثل نگرفته         
جيت، اعم از منجزيت    مفهوم حجيت و منجزيت، رابطة اينهماني برقرار نبوده و ح         

توان منحصر در حجيت عملي تعبـدي    از اين رو حجيت را نمي  و معذريت است؛  
در واقع مراد از مفهوم حجيت اخذ شده در اين نوشتار، برخوردار بـودن              . دانست

 از اين رو حجت بـودن       باشد؛  هد كافي براي اثبات امري مي     از دليل و مدرك و شا     
امري به معناي آن است كه به لحاظ اثباتي داراي مدركيت است و از ارزش اثباتي             



241 به مثابه فرايند كشف و توليد علوم انساني اسالمي» اجتهاد                       «

اسـت كـه    » منجزيت «  در مقام عمل مطرح است، واژة      اما آنچه . باشد  يبرخوردار م 
باشد و مراد از آن، حكم عقل اسـت بـه             به معناي تثبيت امري برعهدة شخص مي      

بـا  (لزوم ترتيب اثر بر امري كه به واسطة علم يا ظن و در برخي موارد با احتمال                  
مراد از تثبيت و تنجز     . شد، اثبات شده با   )ها در اين مسأله     توجه به اختالف ديدگاه   

اي بر عهدة شخص گذاشته شده باشد كه بـه   يك امر، اين است كه آن امر به گونه    
  .حكم عقل، وي عذري براي ترك يا اهمال يا ارتكاب خالف آن را نداشته باشد

 يا بايد باشد، در حل مشكل        اينكه حجيت به چه معنا بوده يا هست        با اين وصف،  
آنچـه  . پـردازيم   و براي پرهيز از بحث لفظي به اين نكته نمي         مذكور اهميتي ندارد    

به عنوان دو مرحلـة واقعـي در فراينـد          » منجزيت«و  » حجيت«وراي دو اصطالح    
:  و دوم  ثبـات واقـع   مرحلة كاشـفيت يـا ا     : اجتهاد وجود دارد، عبارت است از اول      

 و  مرحله دوم تنها زماني مطرح است كه پـاي عمـل          .  مرحلة منجزيت و معذريت   
 اما مرحلة اول، ناظر     در ميان باشد؛  ) ل جوارحي و جوانحي   اعم از عم  (تعبد عملي   

رسـد در تمـايز ايـن دو          به نظر نمي  . به مرتبة معرفت و كشف و اثبات واقع است        
  . مرحله، چه از لحاظ مفهومي و چه از لحاظ وجودي ترديدي باشد

د تدوين شـده بـراي       اين است كه كل فرايند اجتهادي و اصول و قواع          حال مسأله 
آيد؟ آيا صرفاً براي اكتشاف حجيت تعبدي عملي، يعنـي همـان    آن، به چه كار مي    

منجزيت و معذريت است، يا توان كشف و اثبات واقع را نيـز دارد؟ و بـر فـرض       
توان اكتشاف از واقع، مرتبة اكتشاف مذكور، قطعي اسـت يـا ظنـي؟ و در فـرض                  

  ختي برخوردار است يا نه؟شنا ظني بودن، آيا از اعتبار معرفت
با توجه به مطالبي كه در اين نوشتار آمده است، جـواب پرسـش نخـست، مثبـت                  
است؛ يعني اصول و قواعد فهم متون و فرايند اجتهاد، بـراي اكتـشاف و اسـتنباط                 

در ن كه    بنابراين بخشي از اشكال فوق، مبني بر اي        ديني كارايي دارد  مراد كل متون    
مـا در    و    مطـرح اسـت     عملي  و حجيت  ي عمل ي بنا ألهمس همواره ي،محيط عقالي 

 هستيم ظهـور آن مـتن       يرسيم كه مدع   ي از متن م   ي و تفسير آنها به فهم     متونفهم  
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، درست  گذاريم ي مؤلف و متكلم م    ة، آن را به عهد    ي سپس به لحاظ عقالي     و است
فهـم  در گونه كه در طرح اشكال نيز به آن اشاره شـد،             رسد؛ زيرا همان    به نظر نمي  

 كـه در ايـن      باشـد  ن ي يقينـ  يمعرفتـ ممكن است   ، اما   وجود دارد  يمتن، بعد معرفت  
صورت به نحو مشروط و با همان مرتبه و اعتبار معرفتيِ حاصل شده، بـه فهـم و                  

  .ايم كشف مفاد متن و واقعيتي كه از آن قصد شده است، نائل آمده
ويم كه اصول لفظـي     رسد دليلي در دست نيست تا معتقد ش         به هر روي به نظر مي     

مطرح در علم اصول براي فهم مـتن و قواعـد اجتهـاد، در تمـام مراحـل و همـة                     
د بر بناي عملـي     معارف و به طور كلي در فهم هر كالمي از صاحبان سخن به تعب             

 بنابراين زماني كه مردم بـه خوانـدن متنـي يـا شـنيدن سـخني                 عقال نيازمند باشد؛  
ام فهم مراد واقعي صاحب سخن هستند و چنين         پردازند، در واقع عموماً در مق       مي

گـاه    از ايـن رو هـيچ     . شـود و بـا آن منافـات دارد          فهمي با بنا گذاردن حاصل نمي     
شنيده نشده است كه كسي به خواندن متنـي فلـسفي يـا فيزيكـي و يـا غيـر آنهـا            

ف بگيـرد   بپردازد و قصدش اين باشد كه براساس بنا و تعبد، ظهوري از كالم مؤل             
كنـد، پاسـخش       چون اگر از خواننده بپرسند كه چه مـي          به او نسبت دهد؛    و تعبداً 

البتـه، در   . ام  آمـده   اين است كه طبق قواعد فهم وتفاهم در مقام كشف مفاد متن بر            
هاي فقهي و حقوقي، از آنجا كـه بـه تكـاليف عملـي مربـوط                  حوزة كشف گزاره  

شد، جهت متحير   هستند، افزون بر مقام كشف، در صورتي كه كشف ظني حاصل            
  . باشيم كه نوعي تعبد است نماندن در مقام عمل، نيازمند بِنايي عملي مي

ل شدن بـه لـزوم التـزام قلبـي           قلبي به امور معرفتي در صورت قائ        التزام اما مسأله 
 در  هاي ديني عموماً، گرچه بحث مفـصلي اسـت و چگـونگي آن              نسبت به آموزه  

 نظريـة مـا     اي در ايـن زمينـه بـر           نظريـه  اتخاذ هر    امور معرفتي بحث مهمي است،    
 از اين رو در اين مجال نيازي به پرداختن به آن نخواهد             سازد،  اي وارد نمي    خدشه

  .بود
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هاي حاصل از اجتهاد در برخي موارد در علوم انساني، امر             البته ظني بودن فراورده   
بيعي، گونه كه امروزه حتي در فلسفة علوم ط         شود، بلكه همان    غريبي محسوب نمي  

الباً معرفت ظني بـه بـار        استقرايي نيز غ   -ثابت است، علوم تجربي و روش تجربي      
 به بيان ديگر، گرچه عالمان علوم طبيعي به طور غالب به رئاليسم بـاور               آورند؛  مي

وجـود دارد، امـا بـا       ) طبيعت(= دارند و معتقدند كه واقعيتي مستقل از ذهن انسان        
بـه كـشف ظنـي از واقـع     كه در موارد بـسياري  كنند   وجود اين، همواره اذعان مي    

كه در علوم تجربـي  ) Mario Bunge( براي مثال، ماريو بونخه يابند؛ دست مي
وجـود دارنـد    اشيايي مستقل از ذهن مـا       :  بر آن است كه     باشد،  قائل به رئاليسم مي   

طور كامل    متوالي، نه به  هاي    طور ناقص و به تقريب       اما به  كه قابل شناخت هستند؛   
 و  آيـد   كيب نظريه و تجربه بـه دسـت مـي          شناخت چنين اشيايي، از تر     . يكدفعه و

بنـابراين  اي اسـت نـه يقينـي و           باالخره اينكه دانش ما دربارة اشيا ظني و فرضـيه         
  )301،ص 1385 گلشني،.(باشد پذير مي اصالح

تـوان    نيز معتقد بود صرفاً از راه تجربـه نمـي         ) Einstein(به همين سان انيشتين   
 را شناخت، بلكه فيزيكدان همواره با تعبية ساختارهاي نظري، نمايـشي از             طبيعت

آورد كه البته بايد اين ساختارهاي نظري را پيوسته بـا محـك          واقعيت به دست مي   
ترنـد، دسـت      هايي كه به واقعيت فيزيكـي نزديـك         تجربه آزمود تا آنكه به نمايش     

يكي هرگز نهـايي نيـست و مـا    كند كه تصور ما از واقعيت فيز       وي تأكيد مي  . يابيم
همواره بايد آماده باشيم كه اين تصورات، يعنـي سـاختارهاي مفـروض را تغييـر                

تـرين وجـه توجيـه        دهيم تا بتوانيم به طور شايسته حقايق درك شده را به منطقي           
  ) 302همان، ص .( كنيم

هاي مختلـف رايـج در آن، بـر ظنـي بـودن               در حوزة علوم انساني نيز در پارادايم      
 Andrew(براي مثال آنـدرو سـاير  . شود هاي علمي تأكيد مي فراورده Sayer (

گاه به صـورتي موجـه    صراحتاً بايد بگويم كه ما هيچ     «: دارد  در اين رابطه اظهار مي    
توانيم مدعي شويم كه حقيقت مطلق در بارة امر واقع را كشف يا بنياد مطلقي                 نمي
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ذعـان كـرد كـه معرفـت مـا خطـابردار        بايد ا . ايم  را براي معرفت خود تثبيت كرده     
بينند كه اين جمله را بياني تهديدآميز بدانند؛ چون به            ها نيازي نمي    رئاليست. است

 و به خطا افتادن در      جربة معمول در خطاهاي تجربي كردن     صورتي پارادكسيكال ت  
، 1385ساير،(» .كند  كند بلكه آن را تأييد مي       مورد ماهيت عالم، رئاليسم را نفي نمي      

  )77ص
حال پرسش ديگري كه ممكن است در اين رابطه مطرح شود اين است كه آيا مـا                 

  هاي ظني حاصل از اجتهاد را به دين نسبت دهيم؟  توانيم معرفت مي
كـارگيري فراينـد    ؛ به بيان ديگر، هـر گـاه بـه   پاسخ مثبت است، اما نسبتي مشروط  

 شـد، آنگـاه     ن مـسأله  ت منتهي به معرفت ظني بـه آ       ، در نهاي  اجتهاد در يك مسأله   
توان به نحو مشروط، يعني به همان ميزاني كه داراي ارزش معرفتي اسـت، بـه                  مي

دين نسبت داد، اما در چنين موردي قطع و يقيني در انتـساب بـه ديـن نـداريم و                    
تر معرفت قبلـي اصـالح يـا عـوض            احتمال دارد كه دوباره در اثر اجتهادات دقيق       

وش اجتهادي و مقبوليـت تبـدل اجتهـاد در بـين            پذيرش نظرية تخطئه در ر    . شود
تكـويني  امـور   بـاب    دراز اين رو، با اين مبنا       . مجتهدان از پيامدهاي اين امر است     

علـوم انـساني و     در   و   طـرح كـرد   را   يتوان مباحث درون دينـ     يهو تكويني م   بما
و نـاظر بـه      يكـه تكـوين   ديني    شناسي  يا جامعه  يدين يشناس  مانند روان  يهاي معرفت

 معرفـت توانند مفيـد     ي حجيت ظهور، م   ة مثل ادل  ، حجيت ةهستند، ادل واقع خارج   
 لذا براي جريان فرايند اجتهاد و ادلة حجيـت، نيـاز بـه اثبـات اثـر عملـي                   ؛باشند  
اثر عملي كه نتيجة حجيت تعبـدي و منجزيـت و معـذريت اسـت، تنهـا                 . نداريم

  . مربوط به احكام فقهي و حقوقي است

  شناختي عام دارد؟  حاصل از روش اجتهادي، اعتبار معرفتآيا علوم انساني
هاي حاصل از اجتهـاد بـراي اينكـه از            شود كه علم ديني و فراورده       اغلب گفته مي  

اعتبار معرفتي و وجاهت علمي براي عموم دانشمندان و جامعه علمـي برخـوردار       
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 ،1385؛ باقري، 152-174،ص1384بستان،. (شود، بايد به محك تجربه گرفته شود      
در واقع بنـابر ايـن ديـدگاه، ديـن تنهـا در              ). 558،ص1،ج1385؛ غروي، 103ص

هاي علمي كـارايي دارد و در غيـر ايـن صـورت،               عرصة گردآوري و ارائة تئوري    
اثبات مدعاي ديني، نيازمند روشـي عـام اسـت و گمـان بـر آن اسـت كـه روش                     

  . هاي علمي است تجربي، روش عام و مقبول براي اثبات گزاره
 و به پوزيتيويسم حاكم     هاي تفكر مذكور به چند قرن قبل        رسد كه ريشه    ه نظر مي  ب

تفكر پوزيتيويستي كه بر روش اسـتقرايي       . گردد  جدهم و نوزدهم بازمي   بر قرون ه  
ـ تجربي در اثبات و كشف واقع تأكيد دارد، خود بر اصول موضوعه و مفروضاتي            

اند   برانگيز و نظري    وري بحث استوار است كه اين مفروضات و اصول موضوعه، ام        
 پـارادايم   ،ها  فرض  و اغلب آنها به صورت بديهي ثابت نيستند و بر اساس آن پيش            

برخــي از . گيــرد پوزيتيويــستي و روش صــرفاً اســتقرايي ـ تجربــي شــكل مــي   
ــيش ــرض پ ــت     ف ــر اس ــرح زي ــه ش ــي ب ــستي و تجرب ــارادايم پوزيتيوي ــاي پ  :ه

)Neuman,1997(  
و فلـسفه و    ايز قاطع ميان علم و شعور عاميانه و ديـن           ها به تم    پوزيتيويست) الف

شـناختي معتبـر      را به لحاظ معرفـت    ) science( تنها علم    متافيزيك  معتقد بوده،   
هاي ديگر معرفـت، بـه دليـل برخـورداري از             از منظر اين پارادايم، گونه    . دانند  مي

 توانـد    نمـي  هـاي ارزشـي     داوري  تعارضات منطقي، سطحي بودن، تعصب و پـيش       
يافته، منطقي و     هاي سازمان   گيري از روش    د، اما علم با بهره    واجد اعتبار علمي باش   

 .داوري است مورد اتفاق جامعة دانشمندان، خالي از هرگونه تعصب و پيش
هاي منسجم حـول      اي از گزاره    مراد از علم در پارادايم پوزيتيويستي، مجموعه      )ب

از . ابل تأييد يا ابطال اسـت     هاي تجربي ق    محوري خاص است كه براساس آزمون     
ها علوم انـساني و اجتمـاعي در صـورتي از شـأنيت، اعتبـار و                  منظر پوزيتيويست 

روش علـوم طبيعـي و تجربـي بهـره          وجاهت علمي برخوردار خواهند بود كه از        
 .دگير
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هاي علمي در علوم انـساني را تبيـين           ها هدف اصلي از پژوهش      پوزيتيويست )ت
بينـي و كنتـرل آنهـا بـراي           علّي بين آنها به منظـور پـيش       ها و كشف روابط       پديده

 .دانند ارضاي نيازهاي انساني مي
در پارادايم پوزيتيويستي واقعيت اجتماعي همچون واقعيـت فيزيكـي، شـيئي             )ث

شود كه نه تنها بر اثر خواست و ارادة آدمي تغييـر       مستقل از ذهن انسان دانسته مي     
 .كند دة انسان تحميل ميكند، بلكه خود را نيز بر ارا نمي
ها به انسان، تصويري مكانيكي و رباتيك است؛ براسـاس            نگرش پوزيتيويست  )ج

هاي يكسان، اثـرات يكـساني بـر تمـامي           اين تلقي خاص از انسان، علل و محرك       
هاي انجام شده، نـه       بيني  در اين نگاه، خطاي پيش    . د داشت اههمراه خو   ها به   انسان

شـود كـه هنـوز شـناخته          ها، بلكه به عللي نسبت داده مـي        به اراده و آزادي انسان    
 .اند نشده
هاي   ها از انسان، از ديدگاه آنان كنش        با توجه به تصوير مكانيكي پوزيتيويست      )ح

هاي خـارجي اسـت و دترمينيـسم و جبـر             آدميان صرفاً تابعي از عوامل و محرك      
 .ها حاكم است علّي بر رفتار انسان

د كـه  اي باشـ  هاي تجربي بايد به گونـه   هيستي شواهد و داد   در پارادايم پوزيتيو   )خ
كنند، قابـل مـشاهده و درك         براي ديگر دانشمنداني كه در آن حوزة علمي كار مي         

 .باشد
در نگرش پوزيتيويستي دانشمند واقعي كسي است كه در فرايند تحقيق علمي،             )د

  . هاي شخصي را كنار بگذارد تعصبات، اعتقادات و ارزش
هاي ديگري در عرصة      دانيم در قبال پارادايم پوزيتيويستي ديدگاه       نه كه مي  گو  همان

 پـارادايمي مـذكور در توافـق نبـوده،    اند كه با مباني   توليد علوم انساني ظهور كرده    
تـوان   ترين آنها مي ند كه از مهمدا ميروش و شيوة حاكم بر آن را مصيب به واقع ن     

گونـه نيـست كـه        بدين رو ايـن   . ي اشاره كرد  به پارادايم تفسيري و پارادايم انتقاد     
العنان و    روش تجربي كه مورد تأكيد پارادايم پوزيتيويستي است، به صورت مطلق          
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هيچ قيد و شرطي براي عموم دانشمندان اعتبـار داشـته و مـالك علمـي بـودن                    بي
 -بله، ايـن درسـت اسـت كـه در منطـق، روش اسـتقرايي              . هاي علمي باشد    گزاره

دانـيم كـه داراي حـدود و      اما مياند؛ نوان يك روش معتبر برشمرده عتجربي را به  
 از جملـه روش تعقلـي   هاي ديگري شروط خاص خود است و در كنار آن، روش        

بـه   بلكه روش تجربي كه روشي تركيبـي اسـت، خـود مـستظهر               نيز مطرح است،  
توان گفت روش تجربـي، تنهـا روش مقبـول             بنابراين نمي  روش عقلي نيز هست،   

فرضي  گونه پيش  در علوم انساني است كه هيچ ويژه  هاي علمي به     اثبات گزاره  رايب
ــه  ــروض نگرفت ــول همگــان اســت،  را مف ــورد قب ــل م ــدين دلي ــه و ب ــه ك  آنگون

روش تجربي بر اساس پارادايم پوزيتيويستي، مبتنـي        . كنند  ها ادعا مي    پوزيتيويست
دانـشمندي انكـار   اي است كه اگر برخي از آنهـا نيـز از سـوي      بر اصول موضوعه  

هاي حاصل از روش تجربي و پوزيتيويستي براي چنين فردي            شود، آنگاه فراورده  
پس روش تجربي، امر خنثايي نيست كه اعتبار عـام داشـته            . اعتبار نخواهد داشت  

،  پـذيرش مفروضـات آن اسـت؛ بـه همـين علـت             باشد، بلكه اعتبار آن منوط بـه      
خالفت با پارادايم پوزيتيويستي و انكـار       گونه كه گذشت، به عنوان مثال در م         همان

روش تجربي، روش هرمنوتيكي در پارادايم تفسيري پديد آمد كه البته اينها نيز بر              
، از ديـدگاه    به همين روال  . اص خود مبتني هستند   مفروضات و اصول موضوعة خ    

ما براي توليد علوم انساني اسالمي نيز پارادايم اجتهادي قابل طرح است كـه ايـن                
  .1شتار به بيان برخي از اصول كلي آن پرداخته استنو

هاي علمـي      اما جان كالم اينجا است كه چنين سخني مستلزم نسبي شدن فراورده           
 بدين معنا كه هر كسي بتواند بـر         هاي علمي نيست؛    ها در اثبات گزاره    و نيز روش  

                                                 
هاي رقيب    هاي پارادايم   فرض  البته الزم به ذكر است كه تأسيس پارادايم جديد، مستلزم نفي تمام پيش            . 1

امـا قطعـاً    . هـا بـا آنهـا در توافـق باشـد            فـرض   باشد، بلكه ممكن است در برخي از اصـول و پـيش             نمي
توان نام پارادايم جديدي را بر آن         اي كه به آساني مي      ني با آنها خواهد داشت، به گونه      هاي بنيادي   اختالف

  .اطالق كرد
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ـ                 راي اساس ذوق و سليقه خود روشي را برگيرد و علومي را توليد كند و منطقي ب
 و تـرجيح    ي داور يبـرا معقـولي    مالك   در نتيجه  تعميم اين علوم وجود نداشته و     

انـد و بـر        زيرا برخي چنين گمان كـرده      ؛نباشد  در دست  يك نظريه بر نظريه ديگر    
 مستلزم نسبي بـودن علـم       اند كه طبعاً    آن اساس، پيشنهاد تأسيس علم ديني را داده       

   )128-107،ص1385يباكالم، ز(    . باقي علوم خواهد بودسان ديني به
 رفتـه در    كار  هاي به   هاي علمي و روش      فراورده به نظر ما اين امكان وجود دارد كه       

هاي گوناگون آن     فرض  توليد آنها بتوانند فراگير و مقبول نزد همه باشند؛ زيرا پيش          
روش اجتهادي نيـز  . ها به لحاظ علمي و عقلي، قابل انكار يا پذيرش هستند         روش
ها و مفروضات آن، روش مذكور و         فرض  توان با اثبات پيش     ه است و مي   گون  همين

 در واقع، مـراد     را براي همگان موجه و مستدل ساخت؛      هاي حاصل از آن       فراورده
هـاي هـر روش يـا هـر پـارادايمي از دو حـال خـارج              فرض  ما اين است كه پيش    

عه اسـت   يا قابل اثبات است يا قابل اثبات نيست و در حد اصـول موضـو              : نيست
تنها صـحت فـرض     ). هاي اقليدسي و نااقليدسي     مانند اصول موضوعه در هندسه    (

 بدين معنا كه هر فرد يا هر مكتبـي بـا            ، مستلزم نسبي شدن علوم خواهد شد؛      دوم
هـاي    تواند علمي را توليد كند كه فـراورده         چند اصل موضوعه با روش خاصي مي      

ـ   راي ديگران هيچ اعتباري نداشته،    آن ب    ن اصـول  راي كـساني كـه تعبـد بـه آ     تنها ب
گونـه نـسبيتي       اما پذيرش حالـت اول، مـستلزم هـيچ         موضوعه دارند، معتبر باشد،   

  . 1نخواهد بود
اي نفس االمري و  از اين رو گمان برخي مبني بر اينكه روش به عنوان پديده

خنثي موجود است و طبيعت هر علم مقتضاي روش خاص به خود است و 
 و از اين رو علم و روش اثبات آنها برقرار استهاي آن  ارهارتباط علي بين گز

                                                 
هـاي   هـا و فـراورده   هاي يك پارادايم و منـابع و روش  فرض  در واقع از ديد ما پذيرشِ استداللي پيش        .1

ي است و پس از معرفت به   حاصل از آن الزاماً به معناي ايمان آوردن به آن نيست؛ چون ايمان، امري قلب              
 .يك امر با اختيار و اراده است كه ممكن است فردي به آن ايمان بياورد يا نياورد
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 بلكه ،تواند امري قراردادي و ابتكاري باشد  روش به عنوان مقوم يك علم، نمي
) 210-209،ص 1385سروش،(مقام ثبوت، امري غير اختياري است روش در 

به عنوان يكي از عوامل تمايز بخش در رسد؛ زيرا روش،  درست به نظر نمي
هاي  روش در اثبات گزارهيعني گرچه  ؛همواره در مقام اثبات، مطرح استلوم، ع

ناسب آن، ارتباط علّي وجود هاي معرفتي و روش م  ميان گزاره،علمي كاربرد دارد
ها ذاتاً مقتضي روش خاصي  توان گفت كه سنخ گزاره  به بيان ديگر، نميندارد؛

يق گوناگون را داريم، نه مثالً  ما در نفس االمر، حقا.براي اثبات خود هستند
يعني در حقيقت و عالم نفس االمر، حقايق شناسي و غيره را؛  فلسفه، فيزيك، روان

و معارف موجودند و تنها زماني كه به مقام اثبات و تعيين محدوده براي علوم و 
يابيم و  بندي نياز مي گذاري و دسته رسيم به نام دستاوردهاي معرفتي بشر مي

خوانيم و برخي  ناميم، بخشي ديگر را فيزيك مي معارف را فلسفه ميبخشي از 
هاي مختلف   از روشن رو،ي از اطور ديگر علوم؛ را رياضيات و همينديگر 

 داراي حقيقت ها البته خود روش. دست يافتخاصي توان به حقيقت  مي
، از روش تعقلي استفاده نكرده و براي نمونه كسي كه واقعاً اند االمري نفس
به طور سنتي  ما .ي قلمداد كندبرهاني و تعقل با قرارداد، روش خود را تواند نمي

تعقلي شود، از روش برهانيِ  براي كشف حقايقي كه در فلسفه از آنها بحث مي
توانيم از روش  گيريم، اما، در عين حال براي كشف اين حقايق مي مدد مي

از اين . االمري است  نفسشهودي هم استفاده كنيم؛ چون شهود نيز يك حقيقت
 آن شهودي باشد، مثل فلسفة اشراق يا اي ايجاد كرد كه روش توان فلسفه رو مي

و يا حتي تركيبي از  آيد كه روش آن تجربي، نقلي وجود اي به ممكن است فلسفه
، جزئي از  تعقليگونه نيست كه فلسفه با روش برهاني  يعني اينچند روش باشد؛

هاي مختلف در يك علم،   لذا نبايد از قول به وجود روششد،المر باا واقع و نفس
  .استيحاشي داشته باشيم
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  يد؟  از اجتهاد بايد به محك تجربه درآهاي حاصل آيا فراورده
با توجه به مباحثي كه تاكنون و به ويژه در دو پرسش قبلـي بيـان كـرديم، چنـين                    

ع ي حاصـل از منـاب     توان پذيرفت؛ يعني پذيرش يـك ادعـاي معرفتـ           الزامي را نمي  
 بلكه محك و مالك صدق و كذب آن، همـان           ديني به روش تجربي نيازي ندارد،     

فرض كساني كـه      گونه كه اشاره شد، پيش      در واقع همان  . روش اجتهاد ديني است   
كنند، اين است كه تنها روش مقبـول و معتبـر همگـاني               چنين الزامي را تجويز مي    

 حال آنكه تاكنون روشـن      تجربي است، ي، روش   براي كشف علوم انساني و طبيع     
نفسه خنثي هستند و چون       ها از حيث تعميم و عدم تعميم في         شده است كه روش   

هاي خاص خود مبتني هستند، تنها در صورت اثبـات و پـذيرش آن             فرض  بر پيش 
 از  يابنـد؛   تعميم و مقبوليت همگـاني مـي      ها از سوي دانشمندان، امكان        فرض  پيش

هـاي تركيبـي نيـز        ر عام ديگري مثل روش عقلي يـا روش        هاي معتب   اين رو روش  
اي   ز بـه آن توجـه دوبـاره       شناسـان معاصـر نيـ       توان داشت كه امـروزه معرفـت        مي

 ).Chisholm, Roderick M( بـه عنـوان مثـال پروفـسور چِـزوم      اند؛ كرده
 تعقلـي و روش اسـتقرايي را        -شناس بزرگ معاصر، روش منطـق قياسـي         معرفت

داند و معتقد اسـت كـه اگرچـه           تاج مدعيات معرفتي كافي نمي    براي توجيه و استن   
 وي عمـالً ايـن      . به تنهايي كافي نيست    ق قياسي و استقرايي الزم است،     اصول منط 

گيرد كه افزون بـر اصـول    دهد و در نهايت نتيجه مي ناتواني را به تفصيل نشان مي   
گـري نيـز    هـاي دي    هاي رايج منطق قياسي و استقرايي، به اصـول و روش            و روش 

-62، ص 1977چـزوم،    ( .براي اثبات و موجه سازي مدعيات معرفتي نيازمنـديم        
گونه كه در پاسخ سؤال دوم بـه          و همان ) 74-61، ص 1989و  ) 67 ص ويژه  به (86

هاي   فرض  آن اشاره كرديم، اعتبار و مقبوليت روش تجربي، مبتني بر اصول و پيش            
 براي مثال اگـر مـا روش        بود؛ي ديگر هم به همين سان خواهد        ها  روش. آن است 

 بـستيم،   كـار   هاي آن پذيرفتـه و بـه        فرض   و پيش  اجتهادي را با فرض قبول اصول     
ايــم و طبعــاً  بخــشي ايــن روش را نيــز در واقــع پذيرفتــه  آنگــاه اعتبــار معرفــت
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طور مستقل از هر چيز ديگـري، و از جملـه از روش               هاي حاصل از آن به      فراورده
طـور كـه      همـان . بي است، اعتبـار خواهـد داشـت       تجربي كه خود يك روش تركي     

روش عقلي را نيز اگر بپذيريم در واقع نتايج حاصل از آن، اعتبار معرفتي مستقلي               
  . گويد كه آنها را بايد به محك تجربه گرفت براي ما داشته و كسي نمي

اين سخن به معنـاي آن نيـست كـه تجربـه و روش تجربـي، ارزش و قيمتـي در                     
تواند نقش يك قرينه خـارجي را         شك نتايج تجربي مي     بي. دي ندارد پارادايم اجتها 

تواند به    چنانكه نتايج روش اجتهادي نيز مي     . نسبت به اكتشافات اجتهادي ايفا كند     
 از ايـن رو هرگـاه نتـايج حاصـل از           ر توليدات تجربـي مـؤثر باشـد؛        د  مثابه قرينه 

 تواند معتـضد آن گـردد،       ميد، طبعاً   اجتهاد، هماهنگ با نتايج حاصل از تجربه باش       
اما در فرضي كه با هم معارض باشـند، شـبيه مـوارد تعـارض ميـان نتـايج روش                    

عقـل   كـه عقـل مـستقل يـا          تيدر صـور  . هـاي عقلـي اسـت       اجتهادي با فـراورده   
ي   اي مخـالف بـا نتيجـه        راي نتيجـه   دا يا ر مـسأله  د قطعي يا غير قطعي   غيرمستقل  

اي صـحت نتيجـه    يجه عقلي به مثابه قرينه  نت  در اين صورت   ،حاصل از اجتهاد بود   
كشد و مجتهد يا بايد اعتبار اين قرينه عقلـي            حاصل از اين اجتهاد را به چالش مي       

را به نوعي زير سؤال ببرد و يا در صورت پذيرش بايد خود را آماده براي تكـرار                  
ا ايفـا   توانـد چنـين نقـشي ر        تجربه نيز دقيقاً مي   . فرايند اجتهاد در آن مسأله بنمايد     

   .كند

  خاتمه.  8
رسد هدف اين نوشته كه كشف معناي اجتهاد، تبيين وجودشناختي به  به نظر مي

تبارسنجي شناختي و در نهايت اع همراه ارائه دقيق مراحل آن، تحليل روش
 براي آن كه به معرفتي اجتهاد بود تا همين جا برآورده شده باشد؛ اما اين نوشتار

  : هنوز دو گام ديگر در پيش داردفرجام مطلوب دست يابد، 
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پس از ارائه ساختار، مدل و روش كشف و توليد علوم انساني : گام نخست
شك  اسالمي، گام اساسي ديگر، كاربردي و عملياتي كردن اين مدل است كه بي

اين .  گيردهاي علوم انساني انجام هاي گوناگوني از رشته بايد در قالب ارائه نمونه
 هم اينك نگارندگان،اما. پي انجام آن نبود اين نوشتار در  است،امر اگرچه اساسي

  .اي ديگر در اين راستا هستند در حال تدوين نوشته
هـاي    براي سنجش بايسته از مدل يا پارادايم اجتهادي بايد آن را با مـدل             : گام دوم 

 رقيب، مقايسه كرد و وجوه اشتراك و افتراق آنها را نشان داد و توضيح داد كه بـه               
زودي به ايـن    ب اي خود ترجيح دارد كه اميد است      چه دليل، پارادايم مذكور بر رقب     

  .مهم نيز جامه عمل بپوشانيم
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  علوم انساني ديني
  1فاطمه داش خانه

  
  

  چكيده
همـه  قرن بيست ويكم سده جهان سازي  وبه تعبيرديگر جهاني نمودنِ آمريكـائي          

جتماعي وشالوده هاي تمـدني اسـت كـه  بـشدت تحـت تـاثير                اروابط فرهنگي،   
اقتصاد از طريق سياست وفرهنگ به مدد ابرازهاي فناوري اطالعات وارتباطـات ،            

  .اردقرار د
منويات اقتصادي خواه بشكل عيان خواه نهان، سياسـت وفرهنـگ را تـابع خـود                

نكتـه اي كـه درموضـوع مواجهـه         .نموده ومبناء تحوالت اين سـده گـشته اسـت           
  .تمدن ها افرادي نظير هانتينگتون به آن اذعان دارند) يابرخورد(

                                                 
  ريزي وزارت آموزش و پرورش هاي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه آوري پژوهشكده نو. 1
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معظـم  در شرايطي كه موضوع مهم توليد علم ونهضت نرم افـزاري توسـط رهبـر            
انقالب اسالمي  مطرح گرديده وپيـشرفت هـاي دانـشمندان كـشورمان درحـوزه                
سلول هاي بنيادي،انرژي هسته اي وصنايع دفاعي، چشم جهانيان را خيـره نمـوده    

   دينـي سـازي آن بـه جـد، مـورد توجـه              –ضروري است علـوم انـساني وبـومي         
  .قرار گيرد

نـساني بعنـوان يكـي از عالئـم         دراين شرايط بررسي فرهنگ، علوم ، بويژه علوم ا        
حيات توأم با سالمت جامعه كه علي االصول از جايگاهي واال برخـوردار اسـت؛               
ضمن  فراهم سازي امكان انطباق با واقعيـت هـاي جهـاني ومنطقـه اي موجـب                  
افزايش ضريب دقت، صحت وهوشياري در برداشت ها وادراكات درحوزه مزبور           

د در پـااليش علـوم انـساني در راسـتاي           همچنين زمينه سازي مـساع    . خواهد شد 
  .تدوين چارچوب هاي عقاليي، واقعي و بĤلمال بومي خواهد بود

دراين مقاله سعي شده از طريق تحليل وساده سازي مطالب بوسيله شرح مختـصر           
 تحليلــي از عوامــل تأثيرگــذار وتحليــل انتقــادي از پــيش فــرض هــا  -تــاريخي
آميز  ج ؛ ضمن آشكار سازي ماهيت تعارض      ها در حوزه علوم انساني راي      واستدالل

  . ديني فراهم آيد–ضرورت تبيين علوم انساني بومي  برخي جنبه ها،
دربخش انتهايي مقاله با در نظر داشتن اين حقيقت كه تنها وتنها دين وآموزه هاي               
وحياني؛پتانسيل وگرانيگاه پرتاب انسان به سوي  فالح و رستگاري است، اصـول             

 دينـي   –م بعنوان پيش فرض هاي تدوين علـوم انـساني بـومي             معرفتي دين اسال  
  .گردد بطور موجز مرور وتبيين مي

  
علوم انساني ديني، جهاني سازي، نهضت نـرم افـزاري، تحليـل            : واژگان كليدي  

  انتقادي 
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  تاريخچة علوم انساني 
 همگنان؛ به ترتيب موضوع شناخت عام انـسان از بـدو پيـدايش              – طبيعت   -خود

شناخت انسان همزمان نسبت به خود وطبيعتـي كـه از هـر سـو او را                 . تبوده اس 
را فـراهم سـاخته     » زنـدگي «احاطه كرده وبه اشكال مختلف؛ شرايط ومقـدورات         

انـسان را   » شناخت عام «برروي هم،   » همگنان«است ونيز روابط جمعي وشناخت      
  .تشكيل مي داد

وسپس بـه شـكل    تجربي ازطبيعت –اين شناخت دروهله نخست به شكل حسي        
شـكل  »ام العلـوم  « بدين ترتيب فلـسفه بعنـوان       .اداركي ونهايتاً علمي، مبدل گشت    

گرفت وشامل تمامي افكار علمي انسان راجع به طبيعت ، انسان، نظريات فلـسفه              
اولي درباره كنه واقعيات وانديشه هاي هنري واخالقي كه انسان را بسوي زيبـايي              

  .وخير سوق مي داد؛ تكوين يافت
زندگي درتمـامي جنبـه هـاي       .نبود» جريان زندگي «جداي از » طبيعت«راين برهه   د

متفكـران و   .  مـد نظرفلـسفه بـود      - فيزيك ومتافيزيـك   -ومعنوي) عنصري( مادي
انديشمندان، مجمع العلوم زمان خودبودند وزندگي را ازهمه زوايا مي نگريـستند،            

  . تلذا تفكيك وجدايي بين علوم ويا علوم وفلسفه وجود نداش
بتدريج با گذشت زمان وگسترش شناخت بشر، نيازهاي معنـوي بـويژه مطالبـات              
مادي ورفاه طلبي روبه تصاعد، پيچيـدگي زنـدگي و تعـامالت انـسان واز سـوي                 

 17 و 16ديگر محدوديت توان انسان درشناخت ژرف وهمه جانبـه بـويژه ازقـرن              
در نتيجـه   . ميالدي به بعد؛ موضوع تخصص علمي وطبقه بندي علوم مطـرح شـد            

« و»كليت متنـازل  «با رعايت ترتيب تاريخي جدايي علوم از فلسفه ؛ براساس منطقِ          
دانش هاي بشري يكي پس از ديگـري        . محقق گشت » تفضيل وپيچيدگي متصاعد  

جـدا شـده و     ) بعنوان علم عام يا جامع    (بعد از فلسفه    ه   ميالدي ب  18بويژه از قرن    
  .تكوين يافتند
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مي نامند؛ كار تقسيم وتخـصص را       )Discipline(سوياني علمي كه فران    ها رشته
هررشـته هرچندكـه    .به عهده گرفتند وبه تنوع زمينه ها،بدين ترتيب پاسـخ دادنـد           

جزئي ازيك مجموعه علمـي وسـيع تـر بـه حـساب مـي آمـداما طبيعتـاً بـسوي                     
خودمختاري و استقالل گام بـر مـي داشـت وايـن كاربـا تحديـد مرزهـا، بـستن                    

ها، راه كارها وحتي نظريه ها درهررشته، محقـق          تكنيك مفاهيم، ان،ها، بازب  دروازه
  )25تكميل همايون،ص. (شد مي

همچنان كه گذشت طبيعت به معني زنـدگي وزايـش؛ شـامل ابعـاد مـادي و هـم                   
فيزيك ومتافيزيـك همـواره دوروي يـك سـكه مـورد بحـث              .معنوي زندگي بود  

وريت فلسفه وعلـم،  شناسـائي       بدين لحاظ تا قبل از قرون جديد مأم       . فالسفه بود 
 :پاسخگويي بـه سـواالتي نظيـر      . تمامي جنبه هاي مرتبط به زندگي بطور كلي بود        

جهان چگونه بوجودآمد؟ من كيستم؟ ازكجـا آمـده ام؟ آيـا پـس ازمـرگ حيـاتي                  
  .در راستاي چنين مأموريتي مي باشد... هست؟ چگونه بايد زيست؟و

 مادي گرايانـه ويـك بعـدي بـه انـسان،            گسترش علوم وهمزمان باآن،غلبة نگاه     با
 طبيعت، هستي وزندگي ونيز انفكاك جنبة معنـوي ومتـافيزيكي ازجنبـه مـادي و              
فيزيكي زندگي؛ انسان وابعاد مختلف حيات وي صرفاً ازنظـر جـسماني ومـادي،              
تكه تكه شده وهر بخش آن به دست متخصـصان رشـته هـاي مختلـف همچـون           

  . طبيبان وزيست شناسان سپرده شد
ابتدا اين ماجرا در علوم تجربي با ايجاد شعب وشاخه هاي آن، روي داد وسـپس                

در نتيجه حيـات روح انـسان همچـون جـسم وبـا             . به علوم انساني تسري يافت      
ــر) عينــي( جــسماني-همــان روش وابزارهــاي مــادي  بدســت متخصــصاني نظي

ــردم ــوم شــناس، اســطوره شــناس، فرهنــگ شــناس، روان شــناس،    م شــناس، ق
 اين متخصصان بدليل عدم اطالع و     . واگذار شد .... شناس، جمعيت شناس و    جامعه

اشراف نسبت به اصول، مباني و پيش فرض هـاي راسـتين ومنطبـق بـا حقيقـت                  
هـاي ظـاهري     انسان؛ صـرفاً بـه سـنجش، ترسـيم وبيـان برخـي جنبـه              » روحاني«
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نگاه . ودندرفتارانساني پرداخته از شناسايي وتبيين ابعاد روحي وي قاصر وناتوان ب          
محدود به هر يك از رشته ها وشاخه هاي فرعي علوم انساني وفقدان بـصيرت از                
سوي افقي باالتر نسبت به حيات روحاني، منجر به يافتـه هـا ودسـتاوردهايي نـا                 

بـه مـصداق ايـن      . تمام وناكافي با پيمانه هاي وسنجه هاي مادي درباره انسان شد          
رغم وجود حقـايق    ه  ب» وغ بزرگي است  بيان بخشي ازحقيقت؛ خود در    «:سخن كه   

ــا و     ــق ابزاره ــده از طري ــن پدي ــاني اي ــاهرات روح ــارة روح وتظ ــشماري درب بي
هاي مادي بوسيله علوم انساني و شاخه هاي فرعي آن مورد بررسي قـرار               سنجش
چون اين حقايق به بخشي از دانـسته هـا راجـع بـه انـسان پرداختـه لـذا                    . گرفت

ود و همانند اختالف درچگـونگي شـناخت فيـل در           ازجامعيت الزم، برخوردار نب   
داستان معروف مثنوي؛ نتوانست مشكل گـشايي نمايـد و انـسان را بيـشتر دركـژ                 

  . راهي قرار داد
درظلمت وتاريكي وفقدان نور هدايت الهي؛ مثلِ شناسائي حيـات روحـي انـسان              

  ...همانند شناسايي فيل اندر خانه تاريك به تعبير حضرت موالنا است
  
  عـرضه را آورده بـودنـدش هـنود    بـــود ـيـل اندر خـانه تاريـكپ

  انـدر آن ظلمت همي شد هركسي    از بـراي ديـدنش مـردم بـسي
  انـدرآن تـاريـكش كـف مـي بسوزد    ديدنش چون با چشم ممكن نبـود
  گفت همچون ناودان است اين نهاد    آن يكي را كف به خرطوم اوفتاد

..........             .........................  .................................             
...................................          .................................             
  آن بر او چون بـاد بيزن شد پـديد     آن يكي را دست برگوشش  رسيد 

  آن يـكي دالش لقب داد ايـن الف     ه گفتشان شد مخـتلف از نـظرگـ
  اخـتالف از گفتشان بـيرون شـدي     دركف هـركس اگـر شمعي بدي 
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بدين لحاظ زمان آن فرارسيده كه تمامي يافته هاي متفاوت درحوزه علوم انـساني              
ي درساية آموزه هاي وحياني با نگاه     ] مشتمل بر علوم اجتماعي،رفتاري وانساني    [ 

فراسوي دنياي محدود و مادي گرايانه نسبت به انـسان وحيـات مـادي و روحـي                 
وي؛ درهم بياميزند وتمامي اين دستاوردهاي هر چند دقيق اماناقص، به يكد يگـر              
پيوند خورده تا ازاين جمع افزايـي و بـصيرت ملهـم از وحـي؛ شناسـايي كـاملي                   

  .صورت گيرد
ي نظيرافالطون وارسطو، بويژه قبـل از       اگر اين مهم درساية مساعي فيلسوفان بزرگ      

دوره رنسانس وجود داشت  بدين سبب بودكه همواره موضوع فلسفه از عهدهاي             
پيشين تا كنون، فقط محدود به ساحت ديني و وجهـي ازوجـوه حيـات انـسان و                  
هستي نبـود وانديـشة خردمندانـه دربـاره بنيـاد و حقيقـت چيزهـا و يـا انديـشه                     

 ) 4نقيـب زاده،ص  (آگاهي هاي انـسان ومبـادي اطمينـان         خردمندانه درباره منشأ    
درقالبي نظام وار در چهار حوزه اصلي به شرح زير بوسيله فيلسوفان مورد بحـث               

  :واستدالل قرار مي گرفته است
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برخي ازصاحبنظران زيبايي شناسي را بعنوان پنجمين مبنا وحوزه بحث درفلـسفه            
ي و نه درقالب بندي مستقل ، مورد بحـث          و عده اي ديگر آن را ذيل ارزش شناس        

  . قرار داده اند
در زيبايي شناسي، موضوعاتي ازقبيل شرايط زيبايي، مقياس آن، نظريـات مربـوط             
به آن، ذوق هنري و اينكه آيا هنر، بايد تجسمي از واقعيت و يا حاصـلي ازتخيـل                  

  .وآفرينندگي باشد، مورد بحث قرار مي گيرد
ايـن مبـادي    .  حوزة مزبور در صدد كشف مبادي هستند       فالسفه و حكما در چهار    

زيرا يك مبدا حاكم بر انسان وطبيعـت        . در هستيِ انسان و هستي طبيعت دركارند      
عالم مظهر ست و فالسفه و حكما  از مظاهر عالم به معاني و حقـايق مـي                  . است
. رداز اين رو  اين مباني هم در عالم طبيعت و هم در وجود انسان ظهور دا                . رسند

علم درقرون جديد تنها چگونگي عمل چيزي را بيان مـي كنـد و در صددكـشف                 
در واقع ، معنا را همان چگونگي عمل، كاركردن وكـاربرد يـك چيـز               . معنا نيست 

يك نفرعالم مكانيك يا هيدروليك از يك رود فقط اين معنا را درك  مي               . مي بيند 
ولـي يـك رود را      . كنـد كند كه با احداث سـد چقـدر انـرژي از رود توليـد مـي                 

  )26چهرة ماندگار،ص . (هزارگونه ديگر هم مي توان ديد ومعنا كرد
كشف معاني درعميق ترين اليه ها درحوزه فلسفه و به مدد بصيرتي فـراي بيـنش     

  .وبصيرت انساني قابل حصول مي باشد
چنان كه در نظرية مثل افالطون ايـن عـالم ظهـور معـاني اسـت واصـل معـاني ،                     

درعرفان نيـز ايـن معـاني       . صفتي كه ازصفات خداست   ) مثل(ايده  . تخداوند اس 
وقتي يـك عـارف ايـن       . درعالم ظهور دارند به اسماء وصفات الهي بر مي گردند         

معاني را در هستي مورد تأمل قرار مي دهد  همگي تجلي آن اسماء وصفات الهي                
م ظهـور   اين اسماء وصفات در طبيعت همان طور ظهور كرده كه درما هـ            . هستند

ما مي توانيم اشياء را بشناسيم به دليل اينكه آن اصـل هـم در اشـياء                 . نموده است 
از سوي ديگر تمام حقايقي كه درعالم بطور پراكنده است به           . ظهور دارد هم درما   
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انسان از جهتي برتـراز عـالم اسـت بـه دليـل             . طورمجموعي دروجود انسان است   
  . ودرهمه عوالم است در انسان ظهور دارداينكه آنچه بطور پراكنده در اين عالم 

لذا .  بنابراين بين انسان وعالم ارتباط هست وهردو با يك اصل بهم مرتبط هستند            
در سده جديـد    . انسانِ نوعي،همه چيز را كه درعالم است مي تواند با نقد بشناسد           

درمذهب تجربـي حتـي وجـود نفـس         . اين ديد الهي نسبت به انسان وجود ندارد       
چه رسـد بـه اينكـه انـسان را          . ي شود و نفس فقط پديدار فرعي بدن است        انكارم

  )28منبع قبلي ص . (داراي مقام برتر از عالم وجامع وجود عالم لحاظ كند
اما بدعت ها وتحريف هاي فراواني كه دراديان الهي بويژه در آئين مـسيحيت تـا                

وزه هـاي   قرون وسطي، بوجود آمد، زمينه برداشـت هـاي ناصـواب وغلـط از آمـ               
. وحياني در حوزه هاي مختلف انسان شناسي ، هستي شناسي را پديـدار سـاخت              
. همين امر موجب گسست وسست شدن پيوند بين انسان وآموزه هاي الهـي شـد              

بدين ترتيب زمينه هاي رنسانس و اصالح بـه اصـطالح  دينـي از قـرن پـانزدهم                   
بتدريج بـا بريـدن     . شدشروع وتاثيرات بسيار جدي در زندگي، علم وفلسفه نهاده          

؛ زمينـه هـاي سـكوالريزم پـي ريـزي شـد             )مابعدالطبيعـه (فلسفه وعلم از الهيات   
رنسانس؛دينداري ،انسان شناسي وهـستي     . ودينداري مسيحي تازه اي بنا نهاده شد      

ضـمن اينكـه لزومـاً هـر تـازه          . شناسي تازه وديد جديدي از طبيعت را پـي نهـاد          
از ايـن رو از مقطـع زمـاني مزبـور،           . ي باشد ونويي، بخودي خود داراي ارزش نم     

زاوية انحرافي در ديدگاه هاي  فكري و فلسفي ، ايجاد شد كه بتدريج اين زاويـه                 
  .بزرگ وبزرگتر گرديد

انـسان گرايـان    . خدا در سراسر قـرون وسـطي همـواره سـرآغاز همـه چيـز بـود                
لگـاه خـويش    بشر جديد دنيا را منز    . رنسانس، بشر را نقطه آغاز كار خود ساختند       

) 232و234دنياي سوفي، ص    .(انگاشت وزندگي را تداركي براي آخرت نپنداشت      
بدين ترتيب با كژ فهمي هاي ديني حاصل آمده وبا مبادي سكوالر ومادي؛ انـسان              
جديد پس از دوره رنسانس دست بـه تحريـف تمـامي معـاني وحقـايق منـدرج                  
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 از هستي انسان را بدست      درهستي خود ونظام كيهاني زد وتفسيري كامالً واژگون       
بازگشت به طبيعت ورد زبان فيلسوفان بعـد از دوره رنـسانس گرديـد وايـن                . داد

زيرا معتقد بودند عقل بشر، هدية طبيعي اسـت تـا           . موضوع تقريباً معادل عقل بود    
از اين رو معتقد بودند دين وآموزه هاي وحياني را نيزبايد طبيعي كـرد              . هدية دين 

  ).367منبع قبل ، ص .(قل بايد انطباق داديعني دين را با ع
بطورمثال هستي شناسي وانسان شناسي درقبل از دوره رنسانس با حقيقت هـستي          

: مثال افالطون درباره انسان معتقـد اسـت كـه         . وروح انسان تناسب بيشتري داشت    
 شـهوت   -اراده-عقل  :سه قوه در روح انسان عهده دار امورات بشرح زير هستند            

 عفـت و انـسان   - شـجاعت -حكمـت   : ل هريك بترتيب عبارتنـد از       نقطه تعاد -
  . واجد اين سه ويژگي در حد تعادل ؛ عادل مي باشد

دولـت  . درواقع عدالت برآيند تعادل سه ويژگي حكمت، شجاعت وعفـت اسـت           
ايـن نـوع انـسان      . آرماني وي نيز داري سه گروه با ويژگيهاي ياد شده مـي باشـد             

 - با ساير ديدگاه هـاي وي در حـوزه هـستي شناسـي             شناسي افالطون در تناسب   
معرفت شناسي و ارزش شناسـي بـوده وشـيرازة اصـلي تمـامي ديـدگاه هـايش؛                  

بهترين راه زيست ومردن بـشر وپـي بـردن بـه راز             «.رضايت وخشنودي الهي بود   
خوشبختي حقيقي وتوجه به اخالق برنامه كار اصلي فلسفه نزد بزرگان وفالسـفه             

 فالسفه قبل از دوره رنسانس تقريبا در گرو اين سوال بـود كـه               عمده دغدغه . بود
 و  154گردر، يوسـتين، ص   ( .»آيا بين ايمان ومعرفت سازگاري وجوددارد يا ندارد       

204(  
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 هستي شناسي وانسان شناسي دردوره پس از رنسانس
پس از رنسانس تابه امروز     . الهي -2 انساني   -1:در دين،انسان داراي دو وجه است     

 وجه انساني آن هـم از منظـر تغييـر ، پيـشرفت وتحـول توجـه مـي شـود واز                       به
دراين دوره سعي مي شود انـسان فقـط بـا           . هاي الهي انسان غفلت مي گردد      جنبه

خـواه علـوم سـخت ودقيـق        [علـوم جديـد     . علوم جديد مورد شناسايي قرارگيرد    
 شناسي، جامعـه    همانند رياضي وعلوم پايه وخواه علوم انساني ويا نرم مانند روان          

به غايت ظاهر گراست و هر چيزي را  در بيرونـي تـرين پيوسـته خـود                  ] شناسي
زيرا علم امروزي خود را موظف به تطبيق با معنـاي جديـد علـم وعقـل                 . بيند مي

  .طبيعي با محوريت حس و ماده گرايي مي داند 
ها با   حتي در علوم وفلسفه جديد هماهنگي انسان  با طبيعت وهستي وحتي انسان            

تبيـين  . يكديگر بدليل محوريت حس، تجربه و مادي گرايي؛ قابل تبيين نمي باشد           
تحليل رابطه انسان ها بـا يكـديگر ونيـز بـا هـستي ضـرورت، وجـود مبنـايي                     و

اگـر مبـاني هـستي شناسـي ، انـسان شناسـي و             . متافيزيكي را آشكار مـي سـازد        
ته گراي نوين، نميتوان به     شناسي انكارشود؛ با علم وفلسفه سطح گرا وپوس        معرفت

  .برد ها پي عمق و مبادي اين حوزه
 عقل طبيعي يا عقل دورة جديد كه عامل اصلي شناسايي اسـت، معنـاي خـاص و        

بـه معنـي عقـل حـسابگر و         ) Ratio(در التـين،    . ناقصي از عقل را ارائه مي دهد      
يـا  ) Reason(در دنياي جديد هـيچ مرتبـه اي بـاالتر از معنـاي              . نامند جزوي مي 

)Rationalism (      در حـالي كـه ايـن نـازلترين         .درخصوص عقل، متصور نيـست
به عقل  ) Ratio(درقرون وسطي وقبل از دوره رنسانس، غير از         . معناي عقل است  

 -1: درواقع يك عقل وجود داشت با دو جهت گيـري         . برتر يا الهي نيزقائل بودند    
 عقـل  -2. رايش داردبطرف پـايين و  دنيـا گـ    ) Ratio(عقل معاش ياعقل جزوي     

ــه حــضرت حــق    ــادي ودر نهايــت ب ــاال ومب ــه طــرف ب ــر، ب ــا عقــل برت معــاد ي
)entellectus .(  ايـــن كـــژ فهمـــي در عقـــل جـــزوي وعقـــل برتـــر در دورة
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 بـدين معنـا كـه امـروزه دانـش         . جديد،درخصوص علم نيـز اتفـاق افتـاده اسـت         
)science (          عنـي دانـش   به معناي مطلق دانش تلقي ميشود كه در حقيقت امر بـه م

  :  جزء ذيل رامتصور بودند-3زيرا درگذشته براي دانش . جزوي است
1- scientia =  دانش طبيعت  
2- Deciplina =               به تعبير ابن سينا در دانشنامه عاليي، دانش فرهنگ كـه بـا علـم

  .رياضي ارتباط دارد
3- Supientia =      حكمت ذوقي از كلمه التينsapere     به معناي چشيدن است كه

  .قع به عاليترين وشريف ترين مرتبه علم داللت دارددروا
بـديهي  .  يعني دانش طبيعت، مد نظر مي باشـد        1دردنياي امروز؛ از دانش فقط بند     

است دانش طبيعت بر مبناي حس وتجربه گرايي نمـي توانـد وارد معـاني عميـق                 
  .واليه هاي داخلي پديدار ها گردد

جزئي ( گذشته تا كنون، نظير عقل      بررسي سير واژه ها درفرهنگ هاي مختلف از         
، تجربه ، دانش، بيانگر اين موضوع است كـه علـم وفلـسفه امـروزي بـر                  ) وكلي

مبناي حقايقي قرار گرفته كه آن حقايق در سيرخود، قلب و واژگون شده وبطـور               
ناقص وهضم نشده؛ جزء مفروضات ومسلمات از جمله مفروضات علم وفلـسفه            

  .جديد قرار نگرفته است
) عقل معـاش    (نين اصالت فرد، نگاه اتم واره به انسان وتكيه بر عقل ابزاري             همچ

از جمله ويژگيهاي ساختاري تفكر در دوره پس از رنسانس مـي باشـد كـه سـاية        
سنگين خويش را در فرهنگ ،تمدن ، فلسفه ، علوم و بويژه علوم انـساني افكنـده      

 در طول هزاران سـال      بنحوي كه مقدمات جدايي دين وآموزه هاي وحياني       .است  
حيات زندگي انـسان از عرصـه هـاي عمـومي، اجتمـاعي، سياسـي، اقتـصادي و                  

هاي واپسين در سده جديد حتـي از اخـالق؛ فـراهم آمـد وسـكوالريزم در                 درگام
  .تمامي ابعاد ياد شده محقق گشت
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  : شرح مختصري ازاين ويژگي ها؛ ذيالً ارائه مي گردد
مـنِ  (انگارگرايي و خودبيني انسان موجـب گرديـد       ؛ بشر   )اومانيزم( اصالت فرد  -1

خواه در قالب انديشه هاي سرمايه داري ويـا         [ در كسوت فردي ويا جمعي      ) بشر
؛ موضوع پديده هاي سياسـي، اجتمـاعي، حقـوقي  واقتـصادي قـرار               ] كمونيستي

  . گيرد
انسان مقيـاس همـه چيـز       « : فيلسوف يونان مي گويد   » پروتاگوراس« همچنان كه   

همه اتكـا را بايـد متوجـه پروردگـار      « :در برابر اين ديدگاه قرار گرفت كه        » است
  .»ساخت

 نگاه اتم واره به انسان؛ به افراد جامعه ، جداي از مناسبات اجتمـاعي؛ نگـاهي                 -2
هاي  انسان وخواست . است كه در آن به ماهيت اجتماعي انسان توجهي نمي شود            

 بدين ترتيب خود اتكايي انسان اتـم        .وي به شكل تك ومجزا مالك قرار مي گيرد        
بطورمثال آدام اسـميت  . واره؛ يكي از مباني علوم انساني و اجتماعي قرار مي گيرد  

درقرن هيجدهم، نظريه كالسيك خود را اينگونه تدوين نموده كه بـه موجـب آن               
عمل فردي كه با انگيزه شخصي صورت مي گيرد بـه منفعـت عمـوم منجـر مـي                   

  .تي نامرئي آن را هدايت مي كندشود؛ تو گويي كه دس
، بدين معنـا كـه برتـرين    ) Rational Animal( انسان بعنوان حيوان خرد ورز-3

اسـت؛ در   ) عقـل ابـزاري   (كيفيت انسان، گرايش ذاتي او به تفكر ورفتار عقالنـي           
  .كانون توجه قرار گرفت

 عقالنيـت كـاركردي،   «: همچنان كه پيتربرگر صـاحبنظر جامعـه شناسـي ميگويـد          
 منظور از   ».شالودة دو ويژگي اصلي مدرنيته، يعني توليد فني وسازمان اداري است          

مادي ، مناسبات اجتماعي وخويشتن      وضع مهارهاي عقل بنياد بر جهان     : عقالنيت
  . است) انسان(

. علوم طبيعي جديد نشان داده بود كه طبيعت تابع خرد يا همان عقل سليم اسـت               
 يفه خود مي دانستند كه بـراي اخـالق ،ديـن و           حال فيلسوفان عهد روشنگري وظ    
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 بـشري  (common sense)حكمت عملي نيز شالوده اي بر مبنـاي عقـل اليـزال    
  )365دنياي سوفي،ص.(اين موضوع منجر به نهضت روشنگري شد. بريزند

 توجه به تجربه وروش تجربي كه خود مبنـايي بـراي پيـشرفت هـا ي علمـي                   -4
و رشد صنايع موجب رونق اقتـصادي و بـه          . ديدوصنعتي بويژه در قرون اخير گر     

تبع آن انباشت سرمايه و نيـروي كـار گرديـد و ايـن دو زمينـه سـاز نـوآوري در                      
. هاي مختلف؛ بويژه فناوري نوين را درقرن بيـست ويكـم پديـدار سـاخت      عرصه

تأكيد برعلم ظاهربين واز سوي ديگر تكيه بر تجربـه، روش تجربـي وحـواس در                
حقايق به نوعي ، عمل گرايي و فراموشي ساير منـابع معرفتـي             ارزيابي و سنجش    

همانگونـه كـه فيلـسوفان تحليلـي وجريانهـاي          . نظير شهود ووحي را موجب شد     
تاخدا را تجربه حسي  نكنيم نمي پـذيريم         «:پوزيتيويستي  درقرن نوزدهم معتقدند    

ـ               و ذيريا ابطـال   گزاره هايي كه مابازاء تجربي نداشته باشند و از راه منفي، اثبـات پ
  )75. پيامبر براي هميشه ص) ص(محمد.( پذير نباشند بي معنا مي دانيم

بــه تجربــه زنــدگي  )Modernity( پيــشرفت و لــذت جــويي ؛ دورة مــدرن -5
اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، زيبا  شناختي وفكري گفتـه مـي شـود كـه                

. عي اســتمتــضمن عقالنيــت اداري واقتــصادي وتمــايز وتفكيــك جهــان اجتمــا
توصيف اين حالت روحي بسيار مجادله انگيز است بنحوي كه در يك سر طيف،               

در ) progressive( و شوق اگوست كنتـي نـسبت بـه دورنمـاي پيـشرفت               شور
ثروت، سالمت وبهزيستي قرار دارد ودر سر ديگر آن گزارش هاي وحشتناكي بـا              
مضامين از خود بيگـانگي ، گسـستگي ، سراسـيمگي و وحـشت درنوشـته هـاي                  

از سوي ديگر بر اصل اصـالت        .)27 سياست  پست مدرنيسم، ص       (داستايوفسكي
تقويـت شـده بـود،      ) عقـل ابـزاري   (فرد و فرد باوري كه با تأثير فزاينده عقالنيت          

 ارضاء اميال غريزي ، دوري از رنج، ثروت اندوزي وبهره گيري از لذايذ مـادي و               
 صـنعتي وحتـي علـوم وهنـر نظيـر         –حسي ، فلسفه حاكم بر تحوالت اقتـصادي         

پيدايش نظريه فرويد در روانشناسي ، وتجليات هنرهاي تجسمي درآثار داوينچـي          
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بطور مثال  .  متأثر از همين زمينه گرديد     بخش عمده اي از شعروادبيات نيز     . گرديد
  تأليف كندال با تفكـرات ليبرالـي دردوره مـدرن، تـداعي كننـده     The jokeرمان 

  . در موضوعات ضد اخالقي  مي باشد)وصف العيش، نصف العيش(
 عدم قطعيت ، بدين معنا كه تغيير واقعيت جهاني اسـت وهـيچ چيـز ثابـت و                   -5

حق وحقيقت ثابتي نيست وهر حقي در عـين حـال           اساساً  . اليتغيري وجود ندارد  
 نسبي گرايـي، شـكاكيت، و ال ادري گـري و          . تواند باطل وهر باطلي حق باشد      مي

  .سوفسطايي گري راهي براي مبارزه با آرمان گرايي وآرمان هاي واال گرديد
 بدين لحاظ انسان دنياي جديد، بـه تعبيـر اريـك فـروم روان شـناس صـاحبنظر؛                 

انـسان تنهـا ،   . يعني انسان داراي همه چيز منهـاي معنويـت      » .استحيوان ملول   «
ارائه گرديـده   ) 2(مفاهيم پيش گفته بطور خالصه در جدول        .واداده ، بحرا ن زده      

  .است
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  علوم انساني ديني 

تحليلي عوامل تاثيرگـذار در حـوزة علـوم و علـوم            -پس از شرح مختصر تاريخي    
؛ ضـروري   ا و مفروضات رايج در اين حوزهانساني و نقد تحليلي از پيش فرض ه   

رفع تعارض هـاي حـاكم بـر علـوم           است مفروضات علوم انساني ديني به منظور      
  :انساني ، بشرح ذيل تبيين گردد 

اصل موضوعي همه علوم انساني ازحكمت، كالم، عرفان تا ادبيات، هنر، اقتـصاد،             
. نسان شناسي اسـت بحث ا... سياست، فقه، حقوق، جامعه شناسي، روان شناسي و 

  .آيد ترديدي نيست كه هيچ علم انساني بدون شناخت انسان، بدست نمي
چون علوم انساني مستقيماً با شـناخت جـان آدمـي وفـضليت، رذيلـت، سـعادت                 

 آموزشي، داراي صـبغة     -وبهشت ودوزخ انسان ارتباط دارد، عالوه بر جنبه علمي        
تباط بـين معرفـت نفـس بـا         ازسوي ديگرار . عملي يعني تزكيه وتهذيب نيز هست     

 تفـسير   14جلـد   .(معرفت رب از طريق شناخت حقيقت انسان ميـسر مـي گـردد            
  )30موضوعي قرآن ، ص 
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  نسبت بين علوم انساني ديني با جهان بيني الهي •

چون حقيقت انسان را روح او تشكيل مي دهد،بدون شناخت روح وروان انـسان،        
جرداست،بدون هـستي شناسـي     چـون روح انـسان،م    . شناسايي وي ناممكن است   

زيرا دربحـث هـستي شناسـي ، دو نحـوة           .ومعناي وجود مجرد، شناخته نمي شود     
  .شود  واحكام ولوازم هركدام، مشخص مي-مادي و  مجرد-وجود

درجهان بيني الهي .هستي شناسي نيز درحد خود ، وابسته به جهان بيني الهي است           
ب، بنـام خـدا هـست وبقيـه         معلوم مي گردد كه در نظام هستي يك موجود واجـ          

انـسان شناسـي؛ مبتنـي بـرچنين        . همگي بعنوان فيض خدا از او نشأت گرفته انـد         
  .هستي شناسي به تبيين ومعرفي انسان مي پردازد
  :مفاهيم پيش گفته در شكل زير ؛ارائه شده است
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  اصل موضوعي وپيش فرض علوم انساني ديني : شناخت انسان •
ت انسان؛ بهترين راه براي معرفـت خداسـت ودرايـن           همانگونه كه گذشت شناخ   

براساس هستي شناسـي اگـر انـسان،عين فقـر          . شناخت ، مانيازمند معرف هستيم      
 است وهستي او جز نياز،چيزي نيست،شناختن اوهم عـين حاجـت خواهـدبود و             

زيـرا  . بدون تعريف شدن توسط خداي سبحان، ممكـن نيـست خـود را بـشناسد              
  . ست ووصف اونيزهمواره تابع موصوف استمعرفت انسان،وصف او ا

ياايهـا  : (را سراپا فقيراعالم مـي كنـد ومـي فرمايـد          ) انسان(خداوند اين موصوف    
پـس  ) . 15 كريمـه    -الناس انتم الفقراء الي اهللا واهللا هـوالغني الحميد،سـوره فـاطر           

هستي انسان به آفرينش حق وابسته است ومعرفت او نيز با معرفي حـق، حاصـل                
ممكن نيست كه انسان دراصلِ هستي به خدا نيازمند باشـد، ولـي در              . شدخواهد  

ازاين رو خداوند همان گونه كه انسان را آفريده اسـت           . معرفت نفس ازاو بي نياز    
بهتـرين راه انـسان شناسـي كـه مقدمـه           . او را نيز بـه خـودش معرفـي مـي كنـد            

 خـدا تعريـف     خداشناسي است، رجوع به قرآن است تا انسان خود را آنگونه كـه            
با اينكه راه هاي فراواني فراسـوي آدمـي اسـت امـا مراجعـه بـه       . مي كند بشناسد 

زيرا هم انسان بخوبي خود را مـي شناسـد وهـم درنتيجـه              . بهترين آنهاست  قرآن،
آنگاه مي يابد كه دركجاست و بـه كجـا مـي            . خداي خويش ، آغاز و انجامش را        
  )33 تا25تفسيرموضوعي ص14لدج.(رود و اين راه را چگونه بايد بپيمايد

؛زيرا "اصل االنسان لبه": با چنين شناختي ازانسان كه موجودي ملكوتي است
حقيقت انسان، جان اوست و اين جان ملكوتي براساس هستي شناسيِ توحيدي 

 درمعالجه انسان و تبيين وبررسي رفتارها و.سايه معرفت خدا تبيين مي گردد در و
ا دام و احشام نبايد بطور يكسان ديد و سخن كنش هايش ، هرگز او را ب

يا نبايد براي شناسايي و . هاي مشترك بين انسان و دام را به ميان آورد ازبيماري
درمان انسان، متوسل به حيوانات آزمايشگاهي شد و از هر دارويي استفاده نمود، 

و زيرا هرغذا و داروي ناپاك ومصرف شده به وسيله انسان، در دو قوس نزول 
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از همين زوايه شناخت انسان؛ . تأثير اساسي وظهوري تغييرناپذير دارد صعود او،
اصل موضوعي وپيش فرض همه علوم انساني قرار مي گيرد ومواردي نظير حالل 

حرام درمباحث اقتصادي، جامعه شناسي، روان شناسي وديگر علوم انساني  و
  .بخوبي تبيين مي گردد

ول انسان؛ اثرگـذارده وبـه صـورت نـسل انـسان            غذا و داروي ناپاك در قوس نز      
، )ع( برهمين اساس امام صادق   . دهد كند و فرزنداني ناصالح ،تحويل مي      ظهور مي 

كسب الحرام  : داند ومي فرمايند   مي ثرؤمال حرام را در نسل هاي بعدي  انسان ، م          
  .يبين في الذريه

ها  هرگز خوردني . گردد انديشه تبديل مي درقوس صعود نيز همين غذا وداروها به
صعودي خود  بلكه در سير .شود هاي حرام، برهان عقلي و نظري نمي و نوشيدني

 از. گردد به مطالعات، شبهات، موهومات، رسومات و رسوبات جاهلي تبديل مي
تعهد سپردند كه هرگز براي درمان بيماري » بوعلي سينا«اين رو بزرگاني همچون 
 ش مهم آيات قرآن به تبيين درد و درمان روح ولذا بخ .از شراب استفاده نكنند

ين دليل ه اب. عوارض آن كه جانِ حقيقت آدمي است؛ اختصاص يافته است
. باشد او كمتر مورد توجه مي) طبيعت(سالمت و بيماري انسان در بخش جسماني

دقت علمي،  زيرا تشخيص ودرمان دربخش طبيعت انسان درعين صعوبت و
رهاي آن هم كه دربخش هاي مختلف با دامپزشكي كاري آسان ودرمان بيما

مشترك است، چندان دشوار نيست بويژه درمقايسه با پيچيدگي ابعاد روحي 
بدين لحاظ پيشرفت علم پزشكي وسايرعلوم مرتبط بدان با همه . انسان

اما . زيرمجموعه وسيع، عميق، دقيق و فني نشانة سهولت دستيابي بشربدان است
 ، ن يعني روح؛ شناخت دشواري دارد وتشخيص صحتبخش فراطبيعي انسا

علت مشكل بودن اين . مرض ودرمان بيماري هاي آن هم بسيار مشكل است
است كه؛ روح، حقيقتي است فرا طبيعي ومجرد،دشمنان وبيماري هاي آن هم فرا 
طبيعي هستند كه اگر درحكم و منطقة تجرد انسان ، جستجو نشوند، درمنطقه 
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چه بسيار بيماران روحي كه چون درتن خود .گذارند برجاي نميطبيعت او نشاني 
يابند، خويشتن را يكسره سالم مي پندارند و اين خطري بسيار بزرگ  دردي نمي

 بيند و مي  مثالً انسان عادي، ربا را داد وستدي چون ديگر معامالت. است
نكداري بين المللي و ربا را روا مي داند و نظام با) انما البيع مثل الربوا: (گويد مي

صاحبنظران وخردمندان دنيا ست،صحيح شمرده وچون در محدوده  آورد ره را كه
طبيعت، خطري از سوي ربا نمي بيند،آن را مانند خريد وفروش كاال يا اجاره 

حال آن كه حقيقت انسان به روح اوست . پول، سازگار با طبيعت انسان مي داند
 در. گردد  به همان روح فرا طبيعي آدمي باز مينه طبيعت او وآثار اصلي اين امور

 نمونه ديگر ،نگاه به نامحرم و.تنها آثار تبعي و بالعرضي دارد طبيعت،  منطقه
صداي نامحرمان است كه دربخش طبيعت آدمي، چندان نمودي  تأثيرپذيري از

اما درفرهنگ قرآن، ازشمار مشكالت روحي وبيماري هاي قلبي انسان به . ندارد
فال تخضعن ( مي فرمايد) ص(خداوند خطاب به همسران پيامبر. آيد  ميشمار

يعني هم ).32احزاب ، آية . بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قوالً معروفا 
سخن بگوييد و هم سخن خوب، بگوييد تا هم چگونگي كالم و هم  خوب،

 اي سبحانروح به دليل انتساب به خد .محتواي آن با سالمت روحي همراه باشد
يقيناً حقيقتي مجرد ومنزه ازطبيعت ) 9سوره سجده، آية . ونفخت فيه من روحي(

از اين رو تنها نبايد اكتفا به تحليل جنبه هاي طبيعي و سود و زيان طبيعي . است
 .تمام حقيقت بشر را در محدودة حيات طبيعي او خالصه نمايند انسان نمايند و

  )12فلسفه حقوق بشر، ص (
    علوم انساني دينيمفروضات •

براي دميدن روح ديني به علوم ازجمله علوم انساني؛ همانگونه كه گذشـت ابتـدا               
جهان بيني الهي را بايد شناخت وبرآن اساس به علوم وعلوم انساني جهت دينـي               

  .داد
  :از منظر دين اسالم؛ علوم، افكار وانديشه هاي انسان داراي دوبخش است
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 سخن »بود ونمود« ويافراتر ازآن »بود ونبود«د و از  بخشي به حقايق برمي گرد- 1
  .شود  ناميده مي»جهان بيني«اصطالح  گويد، كه در مي
 »بايدها ونبايدهاي اعتباري«هاي انسان مربوط به   بخشي ديگر ازعلوم وانديشه- 2

 است كه اگر از جهان بيني ويا بود ونبود حقيقي ناشي شود براي انسان آموزنده و
  )36صهباي حج ، ص .(هدبودسازنده خوا

همواره موضوع علوم انساني؛ مجموعه اي از قواعد، نرم ها وارزشها براي انسان 
خواه به شكل فردي ويا جمعي درحيطه هاي اقتصادي، اجتماعي ، سياسي، 

بديهي است چنانچه اين قوانين؛ . شناختي، جامعه شناختي و امثالهم مي باشد روان
 اوامر و نواهي از جهان بيني الهي سرچشمه گيرد و تابع هنجارها و نيز ها و ارزش

مصالح ومفاسد حقيقي ومالكات شرعي باشد جزء شمول علوم انساني ديني قرار 
 .درغير اينصورت اطالق علوم انساني ديني برآن، ناصواب مي باشد.خواهد گرفت

بدين سبب قرآن كريم، انسان را نسبت به حقيقت خويش و جهان هستي هشيار 
 سازد تا انسان به هوش باشد وحقيقت خويش را فراموش نكند و در نتيجه در مي

زيرا اگر دراين باره، قرآن به ياري انسان . اعتباريات وامور ناپايدار غرق نشود
برنخيزد، تشخيص حقايق از اعتباريات براي انسان ناممكن و ادراك اساسي ترين 

  )213،ص14يرموضوعي،جلدتفس.(حقايق هستي براي او ناميسر خواهد بود
هاي قرآن درباره اوصاف الهي  وخداي سبحان ، فرشتگان و مـدبرات امـر،                 آموزه

 عقل ، روح، وحي و ديگر حقايق ملكوتي گرفته تا زمين ، دريا، صحرا، كوه، شتر               
 .مربوط به بود ونبود ازحيث وجود و هستي براي انسان ؛تبيـين شـده اسـت               ... و  

اند   بشر همانگونه كه گذشت يك سلسله امور اعتباري        بخش دوم افكار و ادراكات    
بي بهره است وصرفاً براي رفع نيازهـاي        ) ما بازاء خارجي  (كه از واقعيت خارجي     

همچـون مالكيـت، وزارت، وكالـت،    . گوناگون ، سـاخته وپرداختـه انـسان اسـت        
معاونت،عضويت وديگر عناوين فقهـي و حقـوقي كـه بـا يـك انـشاء و                  رياست،

ت آمدني وبا همين ميزان ويـا كمتـر از آن، از دسـت رفتنـي اسـت و                   امضاء بدس 
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برخالف علوم وانديشه هاي انـسان      . وجود آنها داير مدار حوزه اعتبار انسان است       
كه وجود وعدم انسان ويا اعتبار او دربود ونبود آنهـا،           ) جهان بيني   (در بخش اول    

ي بنـام روح و نيـز امـرِ         از سوي ديگر؛ هستي آدمي از حقيقت پايدار        .اثر است  بي
لـذا در   . مادي ازخاك برآمده و دوباره خاك شونده بنام بدن، تشكيل شـده اسـت             

بلكه يك اصل به نام روح ويـك فـرع بنـام            . وجود آدمي سخن از دو اصل نيست      
علوم بويژه علوم انساني ديني بايد اوالً دو بخـش از ادراكـات بـشري               .جسم است 

را )  جـسم  –روح  (به همراه اصـل و فـرع آدمـي          )  بايدها ونبايدها  -بود ونمودها (
يعني انسان بايد هم روح و هم جسم خود را بشناسد           . دقيقاً مورد توجه قراردهند   

 بود و (و وظيفه خويش را در قبال هريك انجام دهد و هم امور تكويني و حقيقي                
 را بخـوبي شـناخته وبـا      ) بايـدها ونبايـدها   (و هم امور اعتباري ومجازها      ) نمودها

ازايـن رو   . از يكديگر ،نقش خود را درباره هركدام كامالً ايفا كنـد           جداسازي آنها 
علوم در انديشه ديني، دريك سلسله مراتب طولي، از شـناخت خـداي سـبحان و             

 شروع شده و هر دانـشي كـه در        ) علوم حقيقي (اسماي حسني وصفات علياي او      
مراهي كند گرچه نسبت به     بشر را ياري و تا حريم شناخت حق ، او را ه            اين راه، 

معرفت خدا و شناخت اسماء حسني الهي، علم ابزاري و آلي به شمار مي آيد؛ اما                
اگرچـه بـا    . خود ممكن است سهمي از اصـالت را دارا باشـد          ) و به نوبه  (به سهم   

ژرف انديشي مي توان گفت تما م دانش ها، ابزار معرفت حق وشـناخت اسـماي                
صالي همان است كه معلوم او تنهـا اصـيل محـض            حسناي الهي است وتنها علم اَ     

براين اساس، علوم انساني نيز علمي است ابـزاري كـه           . يعني خداي سبحان است   
  آدمي را عالوه بر آشنايي با خود، به شناخت خداي سـبحان هـدايت و راهنمـايي         

شكل ذيـل بيـانگر مفـاهيم       . كند و همة هستي را تجليات و آيات حق مي داند           مي
  :باشد  ميپيش گفته
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  هستي شناسي مبني بر جهان بيني الهي •

خداوند درقرآن ، نظام عالم را بـه سـه قلمـرو تقـسيم كـرده و مـسئوليت علـوم،                     
 سـه قلمـرو و نيـز    »بايدها و نبايدهاي  « و در نتيجه     »بود و نمود   «شناسايي و تبيين  

  :تعامالت آن ها مي باشد
   قلمرو طبيعت-ثال             ج منطقه م- حوزه عقل          ب-الف

هريك از سه قلمرو ياد شده ، موجودات ويژه خود را دارد و دركنار سـفرة عـالم                  
 تنها انسان ، مجمع البحرين هـستي بـوده ودر درون وي،           . با ديگران مرتبط است     

 آيـات   –الرحمن  . (سه قلمرو مزبور بدون اختالط و امتزاج با غيانه جمع شده اند           
19-20(  
به . م وارگي و يكپارچگي سه قلمرو مزبور مورد تاكيد قرآن كريم مي باشدنظا

نحوي كه انسان وقتي از پشت بام عالم هستي با ديد خدايي مجموع نظام هستي 
را بنگرد، در مي يابد كه از نقشه نيكويي برخوردار بوده وبه سوي عاقبت 

  اعوجاج بوده، ويعني نظام عالم، نظام احسن وعاري از. مطلوبي درحركت است
  )357.،ص4.تسنيم ج. (ظلم، امري عارضي برآن است معصيت و
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رسـالت چنـين    . بدين جهت قرآن كريم، قانون اساسي علوم و معارف ديني است          
دين بـه معنـي راه و       . كتابي افاضة خطوط كلي ديني و افازه اصول جامع آن است          

عقيـده، اخـالق و     : روش زندگي و دستيابي انسان به سعادت دنيا وآخرت شـامل          
بدين جهت ايـن    . است كه سازنده هويت حقيقي انسان نيز هست       ) احكام(اعمال  

امور دخيل در هويت انسان را ؛ جبلي او مي نامندو هريك به ترتيب اگر آدمي را                 
)  اعمـال (و دامنـة  ) اخالق(، سينه ) عقيده(قله  : به كوهي بلند مانند كنيم؛ عبارتند از      

  )344فسيرموضوعي،ص  ت14جلد . (اين كوه است

 

 

 

  
  
  

  : اينك به شرح برخي ديگر مفروضات علوم انساني ديني مي پردازيم
  :مأموريت علوم، بويژه علوم انساني ايجاد تغيير در سه حيطه مي باشد 

)                    گرايش وانگيزش(  حالت-ب)                بينش ونظر( معرفت -الف
    عمل-ج

تحكـيم  . الم با دو بال علم وعمل به بالندگي وعـروج ميرسـد        انسان از نظردين اس   
 وتأثير شهوات وغضب بر   ) علم وانديشه (حس، خيال،وهم برعقل نظري دربخش      

تسنيم جلـد پـنجم،     . (ظلم به مهمترين شأن حياتي نفس است       ؛)عمل( عقل عملي 
  )285ص 
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ارسـال رسـل    (وتـشريع ) نظام هـستي وطبيعـت    ( اراده خداوند درتكوين   
درقلمرو تكوين نـه انـسان ونـه        . جاري وساري است  ) كتب ودين آسماني  وانزال  

هرموجـودي بـا تمـام شـئون        . هيچ موجود ديگري امكان عـصيان وتمـرد نـدارد         
وهللا جنـود الـسموات     .(وجودي خويـشتن ،سـرباز آمـاده خداونـد هـستي اسـت            

، و اما تعهد تشريعي تنها درخصوص انسان معنـا          )4 كريمة   –سوره فتح   . واالرض
انـسان ازآن جهـت كـه       . رد و درقلمرو جماد ، گياه وحيوان اثـري از آن نيـست            دا

مختار است نه مجبور، توان طغيان تشريعي را دارد، امـا نـه آن حـد كـه مـستلزم                    
آنان كه آگاه تـر     . چون اساس تعهد، همانا آگاهي وتوانمندي است      . تفويض گردد 

اآگاهـان بـشري و ناتوانـانِ       وقدرتمند ترند، تعهد برتري با موالي خود دارند كه ن         
تكـوين وتـشريع    .انساني از آن بهره ندارند ويا خود را از آن بي بهـره كـرده انـد                  

چنانچه انسان بواسطة علم ، فرهنـگ ، راه  . ند و تعارضي با هم ندارند   ا  هم منطبق با 
و روش زندگيش و نيز اراده واختيارش؛ تكوين وتشريع را با يكديگر وبراسـاس              

حياني منطبق سازد؛ سعادتمند خواهد بود و اراده تكويني وتـشريعي  آموزه هاي و  
از اين روست كه خط مشي علـوم اعـم از انـساني و              . حق تعالي محقق مي گردد    

تطابق بـين   «علوم دقيق و سخت ، بايد توسط وحي و آموزه هاي الهي؛ ومبتني بر               
ين اساس  بر هم .  درتمامي سطوح و مراحل زندگي تبيين گردد       »شريعت طبيعت و 

جداي از هم   )  اعمال - اخالق -عقيده(علم و عناصر اصلي دخيل در هويت انسان         
  . نيستند

انسان براي ادراك واقع و تبيين حقـايق كـه در جـزم علمـي او مـوثر و                    
 -الـف : درعزم عملي او تاثير بسزايي دارد دو عنصر محوري فراسـوي خـود دارد             

 يا دين و آنچـه از       "نقلي" دليل   آنچه از وحي متقن به او رسيده      .  عقل -وحي  ب  
از اين رو ذاتاً عقـل در تعـارض         . برهان تام استنباط مي كند ، دليل عقلي نام دارد         

 در برابر جهل اسـت نـه در         " عقل "بدين دليل درجوامع روايي   . با دين نمي باشد   
  ) حهل عملي(اما علم و جهل . يعني عقل با جهل، جمع نمي شود. برابر دين
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در معرفـي عقـل مـي       ) ص(از اين رو رسول اكرم      . ا هم جمع شود   ممكن است ب  
راز نام گذاري عقل بدين نام از آن روست كه سبب عقال وبه بند كشيدن               : فرمايد

: پاي جهل مي شود و يا در روايات اهل بيت اين تعبير دربـاره عقـل آورده شـده                  
الـت قـرار    و عقـل در برابـر سـفاهت و جه         ) ماعبدبه الرحمن واكتسب به الجنان    (

) 30سـوره بقـره ، آيـه        .ومن يرغب عن مله ابراهيم اال من سفه نفسه        :(گرفته است 
 .ازاين رو اساساً دستاورد عقل و وحي ؛ براي انسان قابل اتكاء ست والغير

  .آمده است)  3(خالصه اي از اين مفروضات در جدول 
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  روش علوم انساني ديني  •
 علـوم انـساني دينـي از لحـاظ روش بـه             با توجه به مطالب ارائه شده تا بدين جا        

آنچه با شهود دل پديد مي آيـد ،         . شهودي ،برهاني، نقلي وتعبدي تقسيم مي شود      
 شـود ، حكمـت وكـالم و        مـي  آنچه با برهان عقل تحـصيل     .عرفان ناميده مي شود   

آنچه با تعبد حاصـل مـي شـود،         .آنچه با نقل به دست مي آيد، سيره وتاريخ است         
ت كه گذشته از جنبة نقلي ، اساس روشمندي آن را تعبد تعيـين              فقه ومانند آن اس   

  :بنابراين روش ها عبارتند از) 477سرچشمة انديشة قرآن وعترت ، ص(مي نمايد
  ) استقراء-حواس(تجربه  -
 ) قياس-استدالل(برهان عقلي -
 )تاريخي(دليل نقلي -
 )وحي(كشف وشهود -
  تعبدي  -

شناسي  هاي معرفت راه انساني، ذيل علوم اقسام ساير شناسي، هاي معرفت راه با توجه به
گنجد، كه البته در تمامي اين راه ها، مدخليت با عقل  مي) شكل تركيبيه ب(

  .باشد مي
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علوم انساني هاي  رشته    اي از  تأمالتي در بومي سازي پاره      بخش سوم        





  
  
  
  
  
  

  هاي انسان شناسي ايراني ها و پرسش چالش
  

  1نعمت اهللا فاضلي
  

  چكيده 
شناسـي ايرانـي وجـود       انسان شناسي ايراني چيست؟ آيا اساساً چيزي به نام انسان         

هـاي آن كدامـست؟       د و گفتمـان   پرداز  دارد؟ اگر وجود دارد به چه موضوعاتي مي       
كننـد كـه هنـوز        شناسـان اينگونـه اسـتدالل مـي         مسائل آن چيست؟ برخي انـسان     

شناسي هنـوز بـه        انساني  محوريت«شناسي در ايران شكل نگرفته است؛ زيرا          انسان
شناسي، نظريه انسان شناسي است       است و منظور از محوريت انسان     » وجود نيامده 

رتبـاط بـا فرهنـگ ايـران روشـن كنـد و بتـوانيم از ايـن                   مـارا در ا     انداز  كه چشم 
  .انداز با جهان ارتباط برقرار كنيم چشم
شناسـي در ايـران و        هاي انسان    از نوع پاسخ هاي موجود يا ممكن به پرسش          فارغ

چيستي و چگونگي آن، بايد اذعان كرد كه اكنون وقت آن رسـيده اسـت تـا ايـن                   
براي حركت كردن و برداشتن گـامي بـه         ها با دقت بررسي تجربي شود و          پرسش

شناسان بايد چيستي و كيستي خودمان و رسـالت و            جلو بيش از هر چيز ما انسان      
توان ترديـد داشـت       در اين نمي  .  مان را بكاويم    هايمان و مشكالت و مسائل      هدف

                                                 
  شناسي و مطالعات فرهنگي دانشگاه عالمه طباطبايي يار انسان استاد. 1
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هـايي نيـز      روست؛ اما  تجربه     شناسي در ايران با مشكالت و موانعي روبه         كه انسان 
آموختگان و دانشجويان زيادي خود رابه عنوان محققان          د و اكنون دانش   وجود دار 

شناسند و مراكز، مجالت و محافل بسياري منتـسب بـه             و كنشگران اين حوزه مي    
كننـد؛ از ايـن رو        انسان شناسي درايران در داخل و خارج اين كشور فعاليـت مـي            

هـاي    با برخـي واقعيـت    شناسي درايران وجود ندارد       بيان اينكه چيزي به نام انسان     
موجود منطبق نيست و بايد به جاي نفـي واقعيـت موجـود بـه بررسـي انتقـادي                   

  . شناسي درايران و مسائل آن بپردازيم انسان
هـاي    اين مقاله به بررسي انتقادي درباره مشكالت و موانع توسعه و رشد پژوهش            

  . پردازد شناسي در ايران مي انسان
  

 ، آسيب شناسي، انسان شناسي، ايران، بومي كردنعلوم انساني: واژگان كليدي
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   مقدمه
انسان شناسي ايراني چيست؟ آيا اساساً چيزي به نام انسان شناسي ايرانـي وجـود               

هـاي آن كدامـست؟       پردازد و گفتمـان     دارد؟ اگر وجود دارد به چه موضوعاتي مي       
ز انـسان   كنند كه هنو    مسائل آن چيست؟ برخي انسان شناسان اينگونه استدالل مي        

محوريت انسان شناسي هنوز بـه وجـود      «زيرا  . ايران شكل نگرفته است   درشناسي  
است و منظور از محوريت انسان شناسي، نظريه انسان شناسـي اسـت كـه             » نيامده

 روشن كند و بتوانيم از اين چشم انـداز          را در ارتباط با فرهنگ ايران     چشم انداز ما  
» ايم  ما تاكنون نيازهاي خود را تدوين نكرده      « همچنين   ،با جهان ارتباط برقرار كنيم    

 يـا دربـاره     بازنويـسي كنـيم   »  تاريخ فرهنگي ايران  «ندازي از   ا    ايم چشم   و نتوانسته 
ايم و نظام     پيوندهاي بين زبان و مظاهر فرهنگي مانند موسيقي هنوز بررسي نكرده          

دي و فـضاي خويـشاون  «دانيم  ايم و نمي خويشاوندي و اصطالحات آن را نكاويده   
ما تاكنون مـشكالتمان را     » «اي با قدرت دارد      است و چه رابطه    جنسيتي ما چگونه  

ايـم تـا بـر اسـاس آن           ايـم و بـراي آن چـارچوبي نظـري نپرداختـه             مدون نكـرده  
ايـن نكـات ديـدگاه و       ). 19-18 : 1384شهـشهاني   (» انـدازي اختيـار كنـيم       چشم

مروز ماست كه بـسياري از      رويكرد يك انسان شناس ايراني درباره انسان شناسي ا        
اهميت اين رويكـرد در ايـن   .  هستند وم اجتماعي ايران با او همسخن   كنشگران عل 

كـشد و      چـالش مـي     ايـن  ايـران را بـه    دراست كه كليت وجودي انـسان شناسـي         
 سـازد؛    اين دانش در ايران مطرح مي      هاي مهمي درباره چيستي و چگونگي      پرسش
  . شود  اين ديدگاه آغاز مي با طرح اين مقاله بحث رو، از اين

 ايـران و     در هاي انسان شناسـي     هاي موجود يا ممكن به پرسش       فارغ از نوع پاسخ   
ن  تـا ايـ    ن وقت آن رسـيده اسـت       كه اكنو  ستي و چگونگي آن، بايد اذعان كرد      چي

د و براي حركت كردن و برداشتن گـامي بـه           ها با دقت بررسي تجربي شو       پرسش
انسان شناسان بايد چيـستي و كيـستي خودمـان و           جلو بيش و پيش از هر چيز ما         

تـوان    در ايـن نمـي    . مـان را بكـاويم      هايمان و مشكالت و مسائل      رسالت و هدف  
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 روسـت؛ امـا     يران با مـشكالت و مـوانعي روبـه        ادرترديد داشت كه انسان شناسي      
هايي نيز وجود دارد و اكنون دانش آموختگان و دانشجويان زيادي خـود را                تجربه
شناسـند و مراكـز، مجـالت و محافـل            ن محققان و كنشگران اين حوزه مي      با عنوا 

 در داخـل و خـارج ايـن كـشور فعاليـت             يبسياري منتسب به انسان شناسي ايران     
ـ        از اين  كنند؛ مي  وجـود نـدارد بـا    يرو بيان اينكه چيزي به نام انسان شناسـي ايران

عيـت موجـود بـه      هاي موجود منطبق نيست و بايد به جاي نفي واق           برخي واقعيت 
اين نوشتار نيز بـر آن      . مايران و مسائل آن بپردازي    دربررسي انتقادي انسان شناسي     

توفيـق پيـدا    ... شناسي    تنها در صورتي كه به اتكاي ادراك روشني از انسان          «است
  ).همان(» كنيم راه گريزي خواهيم يافت

ـ         ها و چالش    با توجه به ضرورت طرح پرسش      ه بررسـي   هاي مذكور، ايـن مقالـه ب
ان شناسـي در   هـاي انـس     انتقادي درباره مشكالت و موانع توسعه و رشد پـژوهش         

ـ «اين مطالعـه بـر اسـاس دو دهـه           . پردازد  ايران مي  هـاي زيـسته آموزشـي،        هتجرب
هاي علوم اجتماعي و بخصوص انسان شناسـي در            در زمينه  »پژوهشي و مديريتي  

 ،1گرفتنـد ها انجام     ه در اين زمينه   ايران و همچنين با توجه و استفاده از مطالعاتي ك         
هـاي اخيـر در       عالوه بر اين، در سال    . باشد   مي ست،و به نوعي ادامه و تكميل آنها      

بـراي مثـال،    (زمينه وضعيت انسان شناسي در ايران مقـاالتي منتـشر شـده اسـت               
، 1375، روح االمينــي 1377، مقــصودي 1377، كــوثري1384 و 1360شهــشهاني 

انتشار اين مقاالت خود شاهد ظهـور گفتمـان و خـود            ). 1375امان الهي بهاروند    
شان و نياز به توسعه اين گفتمان         آگاهي انتقاد بيشتر انسان شناسان نسبت به حرفه       

در اين مقاله سعي شده است تا آراء موجـود و گفتمـان خـود              . خود انتقادي است  

                                                 
هاي مختلـف ايـن رشـته ماننـد تـاريخ انـسان             هاي اخير مطالعات متعددي در زمينه       نگارنده طي سال  . 1

، وضعيت آموزش ايـن     )1377(هاي انسان شناسي ايران       ، آسيب شناسي گفتمان   )1376 (شناسي در ايران  
، )Fezeli 2006(، نسبت ميان انسان شناسي و تحوالت سياسي جامعه ايـران            ) الف 1385،  1385(رشته  

  . ستا انجام داده) Fazeli 2003(وضعيت انسان شناسي بعد از انقالب اسالمي 
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ي به بررسي    با رويكردي تاريخ   همچنين. قادي مذكور نيز بررسي و تحليل شود      انت
هـاي هـر      شود تجربـه    مختلف تحول انسان شناسي پرداختند، تالش مي      هاي        دوره
اتخـاذ رويكـردي    . كليـدي آن را تبيـين گـردد       هاي     بيان و مسائل و پرسش     دوره،

روست كه ما بدون درك آنچـه از گذشـته           ايران از اين  درتاريخي به انسان شناسي     
معنـا و بـستر وضـعيت امـروزي خـود           ايم قادر به فهـم        تاكنون پشت سر گذاشته   

درايـران بـه مثابـه      در بخش نخست مقاله ابتدا به بررسي انـسان شناسـي            . نيستيم
هـاي موجـود       سـپس در بخـش دوم، ديـدگاه        يم،پرداز   انسان شناختي مي   اي  مسأله

هاي گفتماني     در پايان چالش   شناسي در ايران را بيان كرده،     درباره مشكالت انسان    
  . يمينما ان را تحليل ميانسان شناسي اير

  
   انسان شناختي اي ابه مسألهانسان شناسي ايران به مث

يد در ايران را مصادف بـا تأسـيس         اگر تاريخ تكوين و پيدايش انسان شناسي جد       
در نظر بگيريم، اكنون هفتـاد سـال از عمـر           ) 1316 (»موسسه مردم شناسي ايران   «

ايـران فـراز و   درال، انـسان شناسـي    در اين هفتاد س  1.گذرد  اين دانش در ايران مي    
هـايي    ز فـراز و نـشيب آن تجربـه        هايي داشته و ايـن دانـش در هـر دوره ا             نشيب

اي درباره تاريخ و تحـوالت   اگر از مطالب پراكنده.  آورده و اندوخته است   دست  به
توان گفت تاكنون تاريخ دقيق و تحليلي انسان          انسان شناسي در ايران بگذريم، مي     

يران ثبت و ضبط نشده است تـا بتـوانيم بـه نحـو دقيـق بـه ارزيـابي                     ا  در شناسي
                                                 

طـور كلـي؛      شود نه انسان شناسي به       در ايران صحبت مي    »انسان شناسي جديد  «من در اينجا تعمداً از      . 1
دوره ماقبـل مـدرن انـسان       . زيرا در ايران نيز مانند ديگر كشورها انسان شناسي تاريخ طوالني تري دارد            

دانان و بطور كلي تمام كساني كه در كـار   اي است كه مورخان، ادبا، عالمان  ديني، جغرافي         شناسي، دوره 
ايـن دوره در    . پرداختند  قيق و تفحص در امور انساني بودند به توصيف فرهنگ و مشاهدات خود مي             تح

در جهـان اسـالم و   . شـود  تمام كشورهايي كه خط و نوشتن و توليد آثار فكري وجود داشت ديـده مـي          
 ماننـد   اي مانند ابوريحان، مسعودي، ابن خلدون و بسياري از جهانگردان مـسلمان             ايران محققان برجسته  

  ).1376فاضلي (ابن بطوطه شهرت بيشتري در زمينه توليد آثارمردم شناسانه دارند 
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نخستين تجربه انسان شناسـي در ايـران، تجربـه          . ها بپردازيم   چگونگي اين تجربه  
در ايـن   . اسـت ) 29 : 1368ني  روح االمي (» مردم شناسي بدون مردم شناس    «دوره  
ـ            «دوره    شمندان ايرانـي و   در آثار ادبي و تاريخي و فلسفي يونان باستان و كتب دان

اسالمي تصوير كم رنگي از مطالعه انسان و خصوصيات تمدن و فرهنـگ جوامـع         
هـايي در تجـسم و تفهـم مـردم شناسـي از       خورد و روشـنايي   انساني به چشم مي   

از ايـن دوره بـه رغـم وجـود          ). 29همـان   (» زنـد   خالل آثار آنـان كـور سـو مـي         
سـان  معاصر مورد توجه انسان شنا     در دوره    پراكنده اما گسترده، چيزي   هاي    تجربه

شـايد بتـوان    . دايراني قرار نگرفت و بدون آنكه، ارزيابي و نقد شود، فراموش شـ            
توجهي به   همين بي درايران را ها و نقدهاي موجود به انسان شناسي          يكي از آسيب  

 تحليـل و بررسـي   1.تجربه تاريخي سنت اسالمي ـ ايراني انسان شناسـي دانـست   
از ( هـاي تـاريخي گذشـته    يـران در دوره ادر سنت مردم شناسي     توجهي به   علل بي 

گيري ايـن      و همچنين بررسي چگونگي شكل     )دوره قبل از اسالم و دوره اسالمي      
يكـي از  . اسي كنـوني باشـد  تواند از دستور كارهاي انسان شن سنت و افول آن، مي  

كـي از   هاي بعـد از انقـالب اسـالمي ي           مهم ديگر، اين است كه در دهه       هاي  مسأله
منابع مهم براي اسالمي سازي علوم اجتماعي و انسان شناسي، همين متون سـنت              

هـا نتوانـسته اسـت در گفتمـان       اما تاكنون اين تـالش يراني بوده است؛اسالمي ـ ا 
 دست  و بخصوص انسان شناسي جايگاهي به     هاي علوم اجتماعي      دانشگاهي رشته 

كـشانند و از      ها را به حاشـيه مـي         چرا و چگونه دانشگاهيان اين تالش      كه  اين.آورد
كننـد،    ها خودداري مي    اي از گفتمان علمي در اين رشته        پذيرش آن به صورت پاره    

ريشه در عوامل سياسي و اجتماعي دارد كه اين نيز تاكنون تجزيه و تحليل نـشده                
  . است

                                                 
ها به منظور بازخواني متون گذشته از ديد علوم اجتماعي            اي از تالش    بعد از انقالب اسالمي مجموعه    . 1

شناسي بوجود  انجام شد اما اين تالش به داليل مختلف نتوانسته است تاكنون نتايج باروري براي انسان                
  .آورد
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 )1377فاضـلي   (1» وابسته به سـنت اسـالمي ـ ايرانـي    مردم شناسي اساساً«اگر از 
و ) دانـشگاهي (وان در دو شاخه رسمي ت يم، انسان شناسي جديد ايران را مي    بگذر

ايـن دو   ). 167همـان   (بندي كرد     طبقه) روشنفكرانه و غير دانشگاهي   (غير رسمي   
تر و شرايط تاريخي و      اينكه در يك بس     هستند؛  قل در يك نكته مشترك    اشاخه حد 

و متـأثر از مجموعـه   رو هـر د   از ايـن انـد؛  اجتماعي  شـكل گرفتـه و عمـل كـرده      
 در يـك بررسـي انـسان        نگارنـده ايـن مقالـه     .انـد   هاي واحد و معيني بوده      انگفتم

وره  تاريخ انسان شناسي جديد ايران را به سه دوره زير تقسيم و در هر د               ،شناسانه
  . گفتمان غالب را بررسي كرده است

  از دوره مشروطه تا سقوط رضاشاه:  دوره غلبه گفتمان ناسيوناليسم.1
 تـا  1941از :  بومي گرايـي هاي مدرنيزاسيون و ضد آن يعني   ره غلبه گفتمان   دو .2

  انقالب اسالمي
   1989 تا 1979از :  دوره اسالم گرايي .3

 به بعد را نيز به صورت يك مرحله متفـاوت            1990توان دوره حاضر يعني از          مي
هاي    دقيق دوره  تجزيه و تحليل  . با گفتمان غالبي متفاوت از گذشته در نظر گرفت        

 در اينجا متناسب بـا      .ند بررسي طوالني و مستقلي است     انسان شناسي جديد نيازم   
هاي اصلي ايـن رشـته اسـت، بـه      ها و پرسش هدف اصلي مقاله كه بررسي چالش 

هـا و      بـر بررسـي چـالش       مقالـه،   و بيشترين هم   شود   بسيار مجمل معرفي مي    نحو
  . ركز خواهد شدناسي در دوره حاضر متمهاي انسان ش پرسش

انسان شناسي جديد ابتدا در دوره رضاشاه متأثر از نيازهـاي دولـت و همـسو بـا                  
در ايـن  دوره  .  شـكل گرفـت   مسيشه سياسي آن مبتني بر ناسـيو ناليـ        فلسفه و اند  

. قـرار داد  » توده شناسي «و  » نژاد شناسي «اش را     موسسه مردم شناسي وظيفه اصلي    
ناسي فيزيكي اين موسسه فعاليت خاصـي انجـام         در زمينه نژاد شناسي يا انسان ش      

نداد و تمـام دسـتاورد آن در ايـن زمينـه ترجمـه كتـاب هنـري فيلـد بـا عنـوان                        
                                                 

  . رجوع كنيد) 1376 و 1377فاضلي (توان به مقاالت نگارند  براي شناخت اين سنت مردم شناسي مي. 1
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اين كتاب محصول مطالعات گروهـي از انـسان شناسـان           . بود» شناسي ايران  مردم«
مـوزه  «رف  هاي جسماني و نژادي ايرانيان بـود كـه از طـ             آمريكايي درباره ويژگي  

يا مطالعات فرهنـگ مـردم و       » توده شناسي «شد؛ اما در زمينه       انجام مي » اسميتزنين
و » موزه مردم شناسي ايـران «اي انجام دادند و با تأسيس  ور اقدامات گسترده للكوف

 نوعي جنبش عمومي بـراي      ،به كمك ادارات آموزش و پرورش در سراسر كشور        
صادق هدايت با    اين زمان    در. گردآوري و نمايش آثار فرهنگ مردم شكل گرفت       

هايش و گـردآوري فرهنـگ شـفاهي و            زبان محاوره عاميانه در داستان     كارگيري  به
همچنين نوشتن يك راهنما براي گردآوري فولكلور باعث عموميت و محبوبيـت            

در پي اين اقدامات بتدريج گردآوري فرهنگ مردم        . بخشيدن به فرهنگ مردم شد    
  . ه همين گردآوري شدگسترش يافت و مردم شناسي ايران محدود ب

موسسه «هاي فرهنگ عامه ادامه يافت و با تأسيس           در دوره محمدرضا شاه فعاليت    
و بخـش مطالعـات عـشايري و        » رانمطالعات و تحقيقات اجتمـاعي دانـشگاه تهـ        

، انـسان شناسـي     »گروه انسان شناسي  «د از آن تأسيس      و بع  1337ايي آن در    روست
ايـن دوره آمـوزش انـسان       در  . شت سر گذاشـت   اي را پ     تجربه تكاملي تازه   يايران

 تحقيقات انسان شناسي عمـدتاً در دو  صورت دانشگاهي شكل گرفت و شناسي به 
و تحقيقات عشايري توسعه يافـت و       ) فرهنگ مردم (زمينه تحقيقات فرهنگ عامه     

به عـالوه،   . برخي متون نظري و روش شناختي انسان شناسي ترجمه و تأليف شد           
چپ، نوگرا، اسالمي و ملي گراي دولتي نيز هر كدام به نـوعي   سياسي  هاي  جريان

نتشارات و مطالعات انسان    ا. به توليد متون مردم نگارانه و انسان شناسانه پرداختند        
 در اين دوره نقـش مهمـي        »مطالعات و تحقيقات دانشگاه تهران    موسسه  «شناختي  

 »ز فرهنـگ مـردم    مركـ «همچنين  . و انسان شناسي ايفا كرد    در معرفي مردم نگاري     
وابسته به سازمان راديو و تلويزيـون ملـي ايـران بـه مـديريت ابوالقاسـم انجـوي               

اگـر از  . مردم و توجه به آن داشت    شيرازي نقش بسيار مهمي در گسترش فرهنگ        
هـاي انـسان شناسـي ايـران از بـدو             شرح جزئيات تاريخي وقايع و فراز و نشيب       
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المي رخ داد بگـذريم، مهمتـرين        كـه انقـالب اسـ      1357 تـا    1316تأسيس آن در    
ره قبـل از انقـالب اسـالمي را         ها و دستاوردهاي انسان شناسي ايران در دو         تجربه

   :توان فهرست كرد  زير ميصورت به
ـ      معرفي و شناساندن انسان شناسـان، مفـاهيم، نظريـه          •  كلـي   طـور   ههـا و ب

 هاي انسان شناسي دانشگاهي غربي از طريق توليد متـون و منـابع              گفتمان
 .مكتوب و بصري آموزشي و پژوهشي

اي   گيري آموزش دانشگاهي رشته انـسان شناسـي بـه مثابـه رشـته               شكل  •
و هـاي علـوم انـساني ديگـر در د           مستقل در كنار جامعه شناسي و رشـته       
 و توسـعه و تكامـل آمـوزش ايـن           مقطع كارشناسي و كارشناسـي ارشـد      

 1.رشته
سان شناختي روشمند   گيري و گسترش تحقيقات مردم نگارانه و ان         شكل  •

 . و نظامند
 ماننـد فرهنـگ     ؛اي از مسائل و موضوعات      گيري و تثبيت مجموعه     شكل  •

عامه، زندگي عشايري، روستا و شيوه زيـست روسـتايي، آداب و رسـوم              
 . هاي بومي به مثابه دستور كارهاي انسان شناسي ايران ايراني و دانش

اهي با محققان و انـسان      المللي دانشگ   گيري و توسعه ارتباطات بين      شكل  •
 هم به صورت حضور اين محققان در ايران         ،شناسان اروپايي و آمريكايي   

  . هاي غربي و هم به صورت حضور ايرانيان در دانشگاه
 ماننـد   ، مجالت علمي و تخصصي انسان شناسي و فرهنـگ عامـه           انتشار •

 . »مردم شناسي و فرهنگ عامه ايران«و » مردم شناسي«، »هنر و مردم«

                                                 
در پايگاه اطالع رساني دكترناصر فكوهي يـك تاريخنگـاري مختـصر و بـه روز از تحـوالت انـسان                     . 1

هـاي تـازه انـسان     عه رشـته در اين تاريخنگـاري توسـ  . شناسي دانشگاهي و تحوالت آن ارائه شده است 
شناسي ، افزوده شدن دروس جديد، افزايش مقاطع ليسانس و دكتري به عنـاوين تحـوالت تـازه ديـده                    

  ?http://www.fakouhi.com/lecture.asp=29: آدرس. شود مي
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 .هاي مردم شناسي در ايران گيري و پيدايش موزه شكل •
گيري و    قرار گرفتن ايران در نقشه مطالعات انسان شناختي غرب و شكل           •

 .ها در ايران مند و دانشگاهي غربي توسعه تحقيقات انسان شناختي نظام
ها و منابع خارجي انـسان        دسترسي محققان و دانشجويان ايراني به كتاب       •

مانند كتابخانه دانـشكده علـوم      ؛  هاي دانشگاهي     ابخانهشناسي از طريق كت   
 . اجتماعي دانشگاه تهران

آشنايي بـا وجـوه كـاربردي انـسان شناسـي و گـسترش انـسان شناسـي                   •
هاي پژوهشي در زمينه چگـونگي اجـراي          كاربردي از طريق اجراي طرح    

هاي عمراني و توسعه در بـين روسـتاها و عـشاير كـه بـا حمايـت         برنامه
برنامه و بودجه و توسط موسسه مطالعات و تحقيقات اجتمـاعي           سازمان  

 . شد تهران انجام مي
گيري تجربه هايي در زمينه انسان شناسـي بـصري و مـردم نگـاري                شكل •

 . نگارانه هاي مردم فيلم يا فيلم
هـاي    محبوبيت و عموميت يافتن فرهنگ مردم يا فولكلور از طريق برنامه           •

 . مردم شناسي در سراسر ايرانهاي موسسه  راديويي و فعاليت
گردآوري انبوهي از مواد خام فرهنگ مادي و معنـوي فرهنـگ ايـران از                •

 . هاي انسان شناسي گيري و گسترش موزه طريق شكل
 . گيري و گسترش مطالعات اسطوره شناسي و فرهنگ شفاهي ايراني شكل •

 در ايـران    هاي سازنده بزرگي كه در اين دوره نصيب انسان شناسـي            به رغم تجربه  
شد، اين دانش نتوانست در دوره كوتاهي كه از تأسيس و گسترش آن گذشته بود               

 جامعه شناسـي يـا روان شناسـي در جامعـه و             باخود را به صورت دانشي همتراز     
رشته انسان شناسي در اين دوره نتوانست توسـعه         . هاي ايران تثبيت سازد     دانشگاه

علوم اجتماعي دانـشگاه تهـران محـدود        نهادي پيدا كند و آموزش آن به دانشكده         
اي انسان شناسي شكل نگرفت و هيچ مجلـه علمـي و              همچنين انجمن حرفه  . شد
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اسي فرهنـگ عامـه چـاپ        اگرچه تعدادي مجالت انسان شن     ؛پژوهشي منتشر نشد  
از تعداد انگـشتان    ، تعداد دانش آموختگان متخصص و دكتري نيز         عالوه  به. شد  مي

هاي اصلي انـسان شناسـي ايـران      چالش از وانت   را مي  چه اما آن  دست تجاوز نكرد،  
نخست گرايش سياسي پر رنگ اين مطالعات از يك سـو و          ،  در اين دوره دانست     

از آنجا كه اين مطالعـات      . ضعف روش شناختي و نظري آنها از سوي ديگر است         
 هـاي سياسـي     توسط افراد و دولت به نحو آگاهانه يا ناخودآگاه بر پايه ايدئولوژي           

 گرفـت، عمـالً دچـار     يـا اسـالم صـورت مـي      معين مانند ماركسيسم، ناسيوناليسم   
  . جانبداري ايدئولوژيك بودند

وقـوع   المي، تحـولي همـه جانبـه در ايـران بـه            با وقوع انقالب اسـ     1357در سال   
. هـايي مواجـه شـد        و نظام دانشگاهي مانند ديگر اركان جامعه بـا چـالش           پيوست

ي ازجملـه انـسان شناسـي بـا نـوعي چـالش انتقـاد             علوم انـساني و اجتمـاعي و        
هاي انساني و اجتماعي و انسان        انقالبيون دانش . ايدئولوژيك و انقالبي مواجه شد    

   :كردند ه داليل زير رد ميهاي گذشته را ب شناسي تثبيت شده در دوره
گي و اجتماعي ايـران  بوم تاريخي، فرهناين علوم خاستگاه غربي دارد و با زيست        

 . در نيست و اين علوم بايد بومي شوسازگا
اين علوم به دليل خاستگاه غربـي و بنيـان فلـسفي ليبرالـي و سـكوالر و                   •

رو بايـد علـوم       از ايـن    با ايدئولوژي اسالمي ناسازگاراست؛     سيوناليستينا
 . انساني اسالمي و از جمله انسان شناسي اسالمي جايگزين آنها شود

ـ  ،اين علوم بخصوص انسان شناسي     • زار فكـري و فرهنگـي كـشورهاي         اب
ها به كمك     رو غربي   از اين  ي استعمار كشورهاي غيرغربي است،    غربي برا 

 از اين   ، روحيات ايرانيان را شناخته ،     هاي استعماري     تحقيقات اين دانش  
رو بايـد انجـام       از ايـن   يابنـد،   ع و بازارهاي آنهـا تـسلط مـي        طريق بر مناب  

 .ن ممنوع يا كنترل شود تحقيقات انسان شناسان غربي در ايرا
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 براي حل مـسائل اجتمـاعي        ها جنبه كاربردي ندارد و نتوانسته       اين دانش  •
 و   علـوم انـساني    سـوي   ر و مفيد واقع شود؛ در نتيجـه بايـد بـه           ايران مؤث 

 . داجتماعي كاربردي تحول پيدا كن
اين علوم به دليل غربي بودن، باعـث تبـاهي و فـساد فكـري و اخالقـي                   •

 . دشو وانان ايراني ميدانشجويان و ج
ــستي دارد و    • ــران خــصلت ناسيونالي ــه اي ــسان شناســي و فرهنــگ عام ان

 .  دارد مان انقالب اسالمي ناسازگاريناسيوناليسم با گفت
در نتيجه استيالي گفتمان انقالبي در دهه نخست انقالب و اتهامـاتي كـه متوجـه                

روعيت سياسـي خـود     كرد، انسان شناسي در ايران مش       علوم انساني و اجتماعي مي    
. هاي آموزشـي و پژوهـشي آن محـدود شـد            را از دست داد و براي مدتي فعاليت       

هـاي آموزشـي آن     آن به خارج از كشور مهـاجرت كردنـد، دوره      تادانبرخي از اس  
 رشـته حمايـت دولتـي را از         هاي تحقيقاتي در اين     براي مدتي تعطيل شد و طرح     

معه و دولت ايران دچار تحوالتي شـد         ساختار فرهنگ، جا   تدريج  دست داد؛ اما به   
 به بعـد زمينـه و بـستر اجتمـاعي و سياسـي              1367و از دهه دوم انقالب يعني از        

پايـان يـافتن جنـگ      . مناسب براي تولد دوباره و توسعه انسان شناسي فراهم شـد          
گفتمان «گيري    ازسازي و توسعه كشور و شكل     ايران و عراق، ضرورت اجتماعي ب     

جمعيتـي و سـاخت جـوان كـشور، گـسترش شهرنـشيني و              ، تحوالت   »سازندگي
هـا و وسـايل    هاي ارتباطي جديـد ماننـد رسـانه      صنعتي شدن، گسترش تكنولوژي   

حمل و نقل و سفر و عوامل ديگر باعث تحوالت زير شد كه يكـي از پيامـدهاي                  
   : نهادي انسان شناسي در ايران بودآن توسعه

 عوامل متعدد مانند افزايش تقاضاي      گسترش نهاد آموزش عالي در ايران در نتيجه       
  .هاي دولت و غيره گذاري اجتماعي براي تحصيالت دانشگاهي، رشد سرمايه
        افـزايش مهـاجرت ايرانيـان بـه         رشد جمعيت ايرانيان مهاجر در خارج در نتيجـه 

  . المللي خارج و همچنين گسترش ارتباطات بين
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ي و فرهنگـي در     هاي اجتمـاع    رشد تقاضاي اجتماعي براي علوم و دانش       •
هـا و مـسائل فرهنگـي و اجتمـاعي ايـران و               ايران در نتيجه رشد چـالش     

هم و تحليل مسائلي كـه      هايي كه بتوانند ما را در ف        ضرورت توسعه دانش  
 .  هستيم كمك كنندرو با آن روبه

هاي ارتباطي بخـصوص       توسعه رسانه  گسترش تعامالت جهاني در نتيجة     •
 . المللي ايرانيان و رفت و آمدهاي بيناينترنت و توسعه داد و ستدها 

هـاي    گسترش و رشد جهاني نهادهـاي آموزشـي و پژوهـشي و فعاليـت              •
 . شناسي ها و علوم اجتماعي از جمله انسان دانش

گذاري دولت در زمينه توسعه تحقيقات علـوم انـساني و             افزايش سرمايه   •
 . شناسي اجتماعي از جمله انسان

هـاي انـساني و اجتمـاعي در مبـارزات و             اهميت يافتن كاربردهاي دانش    •
بـارزات  هـاي قـومي، م      مانند جنبش زنان، جنبش   ؛  هاي سياسي     كشمكش

هـاي انـساني     و بخصوص اهميت يافتن نقش دانش  گروههاي دگرانديش 
اي از گفتمان رهايي بخش و انتقادي در جامعـه            و اجتماعي به مثابه گونه    

 . ايران
 توسعه و گـسترش     ،هاي اخير   ايران طي سال   از تحوالت مهم انسان شناسي       اكنون

ها، مراكز پژوهشي، تعداد دانش آموختگان ايـن          نهادهاي آموزشي، نشريات، كتاب   
طالعات انـسان شناسـي     گيري انجمن انسان شناسي ايران و گسترش م         رشته، شكل 

شـرح و توصـيف     .  تحقيقات انسان شناسان ايراني مهاجر اسـت       خصوص  ايران به 
 جاي ديگري    بررسي تجربي مستقلي است كه نگارنده آن را در         اين تحول نيازمند  

وار   فهرست صورت  به). Fazeli 2003،  2004،  2006 ( است  و مستند كرده   بررسي
  : توان ابعاد مختلف گسترش انسان شناسي در ايران را به صورت زير بيان كرد مي

 هاي دولتي و آزاد  گسترش آموزش انسان شناسي در دانشگاه •
  تعداد دانشجويان و دانش آموختگان اين رشته افزايش  •
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 هاي آن  تأسيس انجمن انسان شناسي ايران و فعاليت •
 هاي انسان شناسي افزايش منابع و متون و كتاب •
 ها و انتشارات  هاي پژوهشي در قالب كنفرانس افزايش ارائه گزارش •
 هاي مرتبط بـا آن      گي انسان شناسي و شاخه    انتشار نشريات علمي و فرهن     •

  »فرهنگ و مردم«، »مجله فرهنگ مردم«، » نامه انسان شناسي«مانند 
ترنـت ماننـد    هـاي انـسان شناسـي در شـبكه اين           ظهور و گسترش فعاليت    •

  ها ها و وبالگ پايگاه
 شناسي هاي انسان سترش موزهگ •
انـسان شناسـي و وضـعيت آن در         گيري و توسعه گفتمان شناخت        شكل  •

 ايران
كـانون مـردم    «ترويجي انـسان شناسـي ماننـد        هشي و   افزايش مراكز پژو    •

  »ي ايرانپايگاه مطالعات دانش بوم«و » شناسي ايران
توسعه دامنه موضوعات و مباحث انسان شناسي ايران مانند رشد انـسان              •

شناسي شـهري و توجـه بيـشتر بـه مباحـث زنـدگي روزمـره و مـسائل                   
 .اجتماعي

ـ    به رغم آنچه گفتـيم و آنچـه رخ داده اسـت، انـسان ش            ا ناسـي در ايـران اكنـون ب
اي كه بتـوان      نقطه و تا رسيدن به مرحله و        روست  ها و مسائل بسياري روبه      چالش

 سـخن گفـت، راه دشـوار و زيـادي بايـد             »توسعه يافتگي انسان شناسي ايران    «از  
شناسي در كشورهاي توسـعه   انسان شناسي ايران نه تنها در مقايسه با انسان   . پيمود

هـاي اجتمـاعي ديگـر در ايـران ماننـد جامعـه        مقايسه با دانشيافته بلكه حتي در   
هاي رخداده در علوم      بخش مهمي از پيشرفت   . شناسي نيز بسيار رشد نايافته است     

 يعنـي در    اسي ايران، جنبـه شـكلي و كمـي دارد؛         اجتماعي و بخصوص انسان شن    
هـاي   ها بـراي فعاليـت      ها، ساختارها و زمينه     حال حاضر تا حدودي برخي از قالب      

امـا رشـد درونـي و       ،آموزشي و پژوهشي انسان شناسي در ايران مهيا شده اسـت            
رو، يكـي     از اين  كه بايد براي تحقق آن تالش كرد،       است   اي   رشته مسأله  كيفي اين 
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از مهمترين دستور كارها براي توسعه انسان شناسي ايران، توجه بـه رشـد كيفـي                
ها و مـسائلي       چالش موجود، ديدگاه   در ادامه مقاله به منظور بيان     . اين دانش است  

انـد بـه نحـو خالصـه توضـيح            را كه انسان شناسان ايراني در اين زمينه بيان كرده         
  . ميده مي

  مشكالت انسان شناسي ايران 
ناشـي از    بيش از هـر چيـز         را امان الهي بهاروند مشكالت انسان شناسي در ايران       

عـدم  «انـد و علـت آن را        د  ه در ايـران مـي     توسعه و گسترش نايـافتگي ايـن رشـت        
، »كمبود كتاب و نشريه در رشـته انـسان شناسـي          «،  »شناخت قلمرو انسان شناسي   

تـدريس انـسان شناسـي بـه     «و در نهايت »  يا كانون انسان شناسان انجمن   فقدان«
كوثري مهمترين مشكل انسان شناسـي      . ذكر مي كند  » وسيله افراد بدون صالحيت   

 دهـه اخيـر متـون       5طـي    «:نويسد  داند و مي    مي» ضعف مفهوم سازي  «در ايران را    
هاي جديد نظـر انـسان شناسـي           در حوزه  ويژه  ري و آموزشي انسان شناسي، به     نظ

توسعه، انسان شناسـي خـانواده و       ها، انسان شناسي      شهري، انسان شناسي سازمان   
: كند كه   وي اضافه مي  ). 139 : 1377كوثري  (»  حوزه ديگر ناچيز بوده است     ها  دهه

لبـاً از   كـرده اسـت، غا     كه انـسان شناسـي در ايـران دنبـال            عات و مفاهيمي  موضو«
البته سادگي در مفاهيم نقص نيست، نقص در عدم         . پيچيدگي اندكي برخوردار است   

 :كند كه رو وي پيشنهاد مي   از اين ). 140همان  (» تر است   گرايش به موضوعات پيچيده   
 »تحليلي«هاي  ها و تعريف    ي به گزاره  شناسي ايران بايد براي دستياب      در هر حال انسان   «

حتي در  « به اعتقاد كوثري در انسان شناسي ايران         ).143همان  (» از مفاهيم تالش كند   
  ).144همان (» رود  نميكار ده نيز دقت و تيزبيني چنداني بهمورد مفاهيم پذيرفته ش

بـه  . مقصودي از منظر ديگري به تحليل مسائل انسان شناسي ايران پرداخته اسـت            
ايم از مردم شناسي اسـتفاده    گذشته از مباحث نظري، هنوز موفق نشده      «اعتقاد وي   
طرح موضوع مـردم    «كند     مقصودي پيشنهاد مي   ،با توجه به اين نقيصه    » مؤثر بكنيم 

اي از مشكالت مـردم شناسـي ـ اعـم از      شناسي كاربردي شايد بتواند به حل پاره
تـري قـرار     مـسير مـؤثرتر و عملـي   نظري و عملي ـ كمك كند و اين رشته را در 
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يكـي ديگـر از مـشكالتي كـه مقـصودي بـراي             ). 156 : 1377مقـصودي   (» دهد
: نويـسد   وي مـي  .  غير بومي بودن اين دانش اسـت       ،كند  شناسي ايران بيان مي    انسان

ـ                علوم اجتماعي به گونه   « ه يـك   اي است كه انتقال آن از يـك فرهنـگ و تمـدن ب
 باشد ـ بـه سـهولت     وقتي كه تفاوت فرهنگي زيادويژه فرهنگ و تمدن ديگر ـ به 

هاي اين علوم ساخته و پرداخته فرهنگ و تمدن           بيشترين بخش  ... گيرد  انجام نمي 
هاي غربي و داشتن شناخت عميـق و بنيـادي            مشترك نبودن با تجربه   . غربي است 

 يا اجزايـي از آنهـا   ها بب شده است كه برخي از نظريه     از فرهنگ و تمدن غرب س     
ها در غرب نيز بـر مـشكل          به عالوه سرعت تحول انديشه    . براي ما نامأنوس باشد   

ازيم، بـا   هـا را از آن خـود سـ          پيش از آنكه بتوانيم يكي از نظريـه       . ما افزوده است  
  دستاورد تحول فكري غرب بـوده اسـت        ايم كه    شده رو  هاي جديدتري روبه    نظريه

 يـك علـم مـستقل ـ در ايـران در آغـاز بـه صـورت         مردم شناسي ـ بـه مثابـه   ... 
هاي مختلف مطرح شد و بعد دربـاره چگـونگي            ها و نظريه    اي از انديشه    مجموعه
بهتر است بـه جـاي غـرق شـدن در            ... ملي از آن به پرسش رو آورديم      استفاده ع 

مقـصودي  (» مسائل انتزاعي ـ جنگ نظريه ـ بيشتر به مـسائل عملـي توجـه كنـيم      
1377 : 156(.  

 صـرفاً انـسان شناسـي       منظور و مقصود منتقدان و تحليلگران انسان شناسي ايـران         
هاي مختلفي داشته اسـت     در حاليكه مردم شناسي در ايران سنت       دانشگاهي است؛ 

از .  معرفي و تحليل كرده است     راآنها) 1377فاضلي  (كه نگارنده در جاي ديگري      
 ، شناسي ايران مطرح شده است     نانسا   نظرهايي كه تاكنون درباره    طرف ديگر نقد و   

در نتيجه مـي    . عمدتاً مبتني بر تجربه زيسته مؤلفان است نه بر پايه بررسي تجربي           
توان سـيماي عمـومي        اما در مجموع مي    به چون و چرا پرداخت؛    توان درباره آنها    

ها و نقدها و نظرهايي كـه ذكـر شـد             انسان شناسي دانشگاهي ايران را در گزارش      
ها حكايت از توسـعه نايـافتگي انـسان شناسـي ايـران               تمام گزارش . مشاهده كرد 

  . نمايد مي
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فاضـلي   ( منتشر كـرده اي كه در زمينه آموزش انسان شناسي       نگارنده خود در مقاله   
 در زمينــه آمــوزش انــسان شناســي در  بــا توجــه بــه تجربــه زيــسته)  الــف1385

زش اين   بويژه آمو  هاي مختلف تهران به برخي از مشكالت انسان شناسي          دانشگاه
   :است رشته بصورت زير پرداخته

نامشخص بودن جايگاه و اهميت اين دانـش بـراي دانـشجويان، جامعـه               •
 باعـث   ايـن مـسأله   . لمي علـوم اجتمـاعي كـشور       ع اجتماعايران و حتي    
هاي آموزشي    هاي مدرسان و دانشجويان براي انجام فعاليت        كاهش انگيزه 

 . شود مي
هـاي     دربـاره انـسان شناسـي و بـويژه روش          كمبود و فقر دانـش نظـري       •

تدريس و آموزش آن به زبان فارسي كه بتواند در دسترس دانـشجويان و         
 . مدرسان آن قرار گيرد

 مند ميان مدرسان دروس انـسان شناسـي بـراي انتقـال             فقدان ارتباط نظام   •
 . هاي آموزشي ها و ايده تجربه

اد روش شناختي، نظري و     توسعه نايافتگي انسان شناسي ايران از تمام ابع        •
عملي و پيامدهايي كه اين توسعه نايافتگي براي آموزش اين رشته فراهم            

 . سازد مي
هـاي عمـومي و دولتـي از تحقيقـات و             حمايت  اندك نهادها و سـازمان       •

هاي آموزشي و پژوهشي مردم شناسي و تأثيري كـه ايـن امـر در                 فعاليت
 در جامعـه بـر      و فعاليـت  راي گسترش دامنـه حـضور       ناتواني اين رشته ب   

 . گذارد جاي مي
كمبود متخصص انسان شناسي به علت نبود دوره دكتري انـسان شناسـي             •

 . در كشور و واگذاري تدريس دروس انسان شناسي به متخصصان ديگر
هـاي درسـي و       هاي مردم نگاري، كتـاب      كمبود منابع آموزشي مانند فيلم      •

 . نشريات تخصصي
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هـا و    كنتـرل كيفيـت آموزشـي در دانـشگاه      ضعف نظام ارزيابي دروني و     •
پيامدهاي عملي آن در كاهش دقت و تالش مدرسان براي ارتقـاء سـطح              

 . هاي دانشگاهي آموزش
المللي انسان شناسان ايراني با همتايان خود در اقصا           ضعف ارتباطات بين   •

هـاي جهـاني بـراي      گيري آنها از تجربـه      نقاط جهان و در نتيجه عدم بهره      
 . ان شناسيآموزش انس

فقدان انگيزه در مدرسان دروس انـسان شناسـي بـراي بـه روز كـردن و                  •
هـاي تـازه در        ابزارها و ايـده    كارگيري  با به هاي تدريس خود    ارتقاء روش 
 . اين زمينه

هـاي دروس مـردم شناسـي بـا           هاي درسي و سرفصل     عدم تناسب برنامه   •
 . نيازها و عاليق جامعه ايران و دانشجويان

اي انـسان شناسـي در ايـران و پيامـدهاي              رسالت حرفـه   نامشخص بودن  •
 وجود  س و يادگيري مباحث اين رشته به      عملي كه اين امر در فرايند تدري      

 . آورد مي
اي انـسان شناسـي ايـران و          ناكارآمدي و ضـعف مفـاهيم و زبـان حرفـه           •

هـاي انـسان      هـا و نظريـه      براي القا و انتقال ايـده       مسأله پيامدهايي كه اين  
 . آورد  ميوجود شناسي به

اي بودن روش مردم نگاري و كار ميداني در انسان شناسـي ايـران                حاشيه •
هاي راهنماي الزم     به دليل ناشناخته بودن اين روش، فقدان منابع و كتاب         

اين امر بـه معنـاي آن       . و مهمتر از كمبود امكانات براي انجام كار ميداني        
ن بـسيار سـست و   است كه بنيـان روش تحقيـق در انـسان شناسـي ايـرا       

شوند كه    متزلزل است و دانشجويان اين رشته در حالي فارغ التحصيل مي          
 .اند  نياوردهدست در كافي تجربه كار ميداني را بهبه ق
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دور بودن انسان شناسي ايران از مباحث روشنفكري و مسائل روز جامعه             •
ي تدريس و يـادگيري ايـن رشـته         ايران و پيامدهاي عملي كه اين امر برا       

 جـذابيت بـراي دانـشجويان       نمهمترين پيامد آن نداشت   . آورد  ي م وجود  به
 . هاي داغ و روز جامعه است جوان كه مايلند به مسائلي بپردازند كه بحث

عدم يا ضعف ارتباط ميان انسان شناسان ايراني و ايرانيان انـسان شـناس               •
 مقيم خارج از كشور و انسان شناسان خارجي كـه دربـاره ايـران مطالعـه               

 وجـود   اين براي آموزش انسان شناسـي بـه       كنند و پيامدهاي عملي كه        مي
از جمله ناتواني در بهـره بـرداري از مطالعـات انـسان شـناختي           . آورد  مي

 . شود هاي ديگر منتشر مي درباره ايران كه به زبان
هـاي آموزشـي انـسان        ها و گـروه     فقدان ارتباط ميان گروهي بين دانشگاه      •

هـاي نـاچيز موجـود در      داري حـداكثر از توانمنـدي     بـر   شناسي براي بهره  
 .كشور

هـاي آموزشـي روز ماننـد         ضعف و فقدان فرهنگ استفاده از تكنولـوژي        •
اينترنت، وبالگ، پاور پوينـت، فـيلم و وسـايل سـمعي و بـصري بـراي                 

هاي آموزشي علوم انـساني و        ها و گروه    هاي آموزشي در دانشكده     فعاليت
 جـاي  امـر در آمـوزش انـسان شناسـي بـه      يـن   اجتماعي و تـاثيراتي كـه ا      

 . گذارد مي
هـاي    ضعف و فقدان فرهنگ و رويكـرد آمـوزش مـشاركتي در دانـشگاه              •

هاي سـنتي ماننـد       كشور و در نتيجه تكيه مدرسان انسان شناسي به روش         
 . وار و تكيه بر محفوظات سخنراني و يادگيري طوطي

نگـرش مدرسـان    هاي آموزشي براي روزآمد كردن دانـش و           فقدان برنامه  •
 . هاي كشور در زمينه روش تدريس و يادگيري دانشگاه

كوشـي    هاي دروني دانشجويان براي يادگيري و سـخت         پايين بودن انگيزه   •
هـاي   قگـي آنهـا بـه رشـته    عال از جملـه بـي  ؛در راه علم به علل مختلـف       
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هـاي جـذاب و    ها و درس ، ناتواني مدرسان در ارائه كالس     خود  تحصيلي
ويان، اي دانـشج     و نامشخص بـودن آينـده شـغلي و حرفـه           مفيد، بيكاري 

 رواني دانشجويان، پـايين بـودن سـرمايه         مشكالت اقتصادي، اجتماعي و   
 ... فرهنگي دانشجويان و 

هـا و   گيري يك گفتمان درباره ماهيت انسان شناسي و رسـالت    عدم شكل  •
كاربردهاي آن در ايران و در نتيجه فقر دانش نظري بـراي توجيـه كـردن                

 . جامعه ايران و دانشجويان براي توجه جدي به انسان شناسي
 سـنت    به  عشايري و مطالعات مربوط     غلبه سنت انسان شناسي روستايي،     •

و فرهنگ مردم در مردم شناسي ايران و كم عالقگي دانشجويان بـه ايـن               
 . مباحث

 به ابعـاد آموزشـي ايـن رشـته        در مباحث انسان شناسي ايران معموالً توجه اندكي         
 اما واقعيت اين است كـه در حـال حاضـر همـانطور كـه اشـاره كـرديم                    شود؛  مي

عـالوه بـر    . يابـد   آموزش اين رشته گسترش يافته و در آينده همچنان گسترش مي          
هاي فرهنگي انـسان شناسـي از راه تربيـت دانـشجو در               آن بخش مهمي از هدف    

يـن نكتـه متفـق      انسان شناسان در ا   . يابد  دهد و تحقق مي     هاي درس رخ مي     كالس
تـا بتواننـد مـسائل      آمـوزد     هايي مي   القولند كه انسان شناسي به دانشجويان مهارت      

انـسان شناسـي   «: نويـسد  مارگارت ميد مـي  .  را بشناسند و حل كنند      واقعي زندگي 
 دست   بزنيم و توانايي براي آينده به      كند تا بين شكاف گذشته و حال پلي         كمك مي 

مـسائل واقعـي    ). 595:  1963(»  است ي حل مسأله  انسان شناسي راهي برا   . آوريم
اي از موضوعات و مـشكالت اجتمـاعي، اقتـصادي، فرهنگـي و             طيف گسترده  كه

مسائلي كه انسان شناسي قادر است به حل آنهـا كمـك            . شود  سياسي را شامل مي   
در اين  . اند   زير بيان كرده   صورت  به) 1997(» آموزش انسان شناسي  «كند را مؤلفان    

اي مسالمت آميز، همراه      همترين كمك به دانشجويان براي انتخاب شيوه      فهرست م 
   :شود سبي گرايان از فرهنگ ديده ميبا مدارا و درك ن
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ع و انعطـاف پـذيري انـسان    كنـد تـا مـردم دربـاره تنـو       امكاني فراهم مي  •
 (Kottak). بينديشيد

 ند تا دانشجويان بياموزنـد چگونـه شـهروندي آگـاه و           ك  امكاني فراهم مي   •
 (Harris). مسئول در جهان امروز باشند

سازد تا مراد از فهم علمي، تبيين و آزمون علمي را             دانشجويان را قادر مي    •
اي از عـدم قطعيـت در آنچـه مـا             بشناسند و دريابند چرا همـواره درجـه       

 (Ember and Ember). دانيم وجود دارد مي
ــشجو    • ــداري دان ــوم م ــه و ق ــه نظران ــي كوت ــي گراي ــا محل ــه ب . يانمقابل

(Haviland) 
. ســازد هــاي مهــم فرهنگــي آشــنا و درگيــر مــي دانــشجويان را بــا ايــده •

(Breitborde)  
ها  سازد كه بتوانند سال    دانشجويان را به ابزارهاي فكري توانمند مجهز مي        •

  (Borofsky). مند شوند پس از فارغ التحصيلي از آن بهره
ــشجويان را در تجــارب شخــصي آموزشــي  • ــي  دان ــر م ــان درگي ــد ش . كن

(Podolefsky)  
 كـار  شناخت نحو نگـرش و ديـد ديگـران بـه         اتنوگرافي را براي درك و        •

  (McCurdy). ببرند
زش انـسان شناسـي در ايـران        اگر معيارهـاي مـذكور را بپـذيريم، وضـعيت آمـو           

عـالوه بـر    . هـا و معيارهـاي فـوق باشـد             نيست كه تأمين كننده هـدف      اي  گونه  به
اي از   انــسان شناســي در ايــران بــا مجموعــه و پژوهــشي،يهــاي آموزشــ چــالش
منظـور  . شودهاي گفتماني نيز مواجه است كه براي توسعه آن بايد بررسي              چالش

 مـسائل و موضـوعات و رويكردهـايي اسـت كـه انـسان        ،هاي گفتماني از چالش 
  . دنا قدرت پيشبرد اين دانش را نداركند و احيا شناسي ايران اكنون دنبال مي
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  هاي گفتماني و پژوهشي انسان شناسي پرسشهاي و  چالش
 كلي و انسان شناسي به طـور    طور  اكنون در مقابل علوم اجتماعي به     پرسشهايي كه   

 محققان اين رشته به آن توجه كنند،         ايران قرار دارد و توقع آن است كه        خاص در 
 همـه جانبـه و        ملـي يـا توسـعه       تواند به توسـعه     ست كه اين علوم چگونه مي     ا  اين
در  ايران كمك كننـد؟ هـدف و روش علـم بـدون ترديـد                  فرهنگي جامعه   سعهتو

 ارتبـاط علـم بـا جامعـه در جوامـع گونـاگون         سراسر جهان واحد است اما مسأله     
انسان شناسان در كشورهاي در حال توسعه وظيفه دارند در پاسـخ            . يكسان نيست 

 همچنين تحقق   به نيازهاي ملي مانند شكل و قوام بخشيدن به دولت ملي مدرن و            
هدف دستيابي به توسعه همه جانبه خدمت كنند، ايـن انتظـار در كنـار انتظـارات                 

هاي فرهنگي و انساني بايد بـه توليـد           اينكه، اين دانش  . متناقض ديگري قرار دارد   
هـاي    يعني ارائـه تحليـل      در برابر جامعه و دولت بپردازند؛      دانش و آگاهي انتقادي   

ا و به پرسش كشيدن مفروضات پايه فرهنگي حـاكم          ه  مستقل از نهادها و سياست    
طلبد كه انسان شناسان بتواننـد تـا حـدودي بيـرون و               اين انتظارات مي  . در جامعه 

 و تحقق اين هدف مستلزم رشد، انـسجام و          ستقل از نظام سياسي و دولت باشند      م
 اين امر نيز به نوبه خود مستلزم آن است كـه        . استقالل رشته در اين كشورها است     

هاي تحقيق را بدون فـشار از بيـرون بـراي نـشان       اين رشته بتواند ابزارها و نظريه     
محققان در اين   . دادن ربط اين تحقيقات به نيازهاي آني دولت و جامعه رشد دهد           

رشته بايد آزادي كافي داشته باشند كه خودشان تعادل بين تحقيق نظري محض و              
  ).Kelman 1963 : 381(تحقيق كاربردي را ايجاد كنند 

هـا در زمينـه علـوم اجتمـاعي دنبـال             همچنين رويكردي كه اكنون دولت و رسانه      
فـرد    كنند اين است كه ارزشهاي مدرن مانند آزادي، دموكراسي، عقـل گرايـي،                مي

بنيـان  «است كه فاقد يك       گرايي و امثال اينه همه يك وجه مشترك دارند و آن اين           
  شود كـه همـه      نگونه فهم و مطرح مي    د اي در گفتمان غالب موجو   .  هستند »ياخالق

دارند كه وضعيت مطلوب و آرماني را بـراي انـسان مـشخص              اينها اين مشكل را   
تـوانيم هـم از       پرسش كانوني در اين گفتمان اين است كه ما چگونه مي          . اند  نكرده
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فاده كنـيم و در     هاي تمـدن مـدرن اسـت        دست آوردهاي دانش، تكنولوژي و تجربه     
اين نحوه نگاه و    ي اين تمدن دوري كنيم؟    هايي مثل بحران معناي   رانعين حال از بح   

 ايرانـي بايـد     انتظار از اين علوم هم از جمله موضوعاتي است كه انـسان شناسـان             
توان از اين علوم       و پاسخ دهند كه آيا اساساً چنين انتظاري مي         درباره آن بينديشند  

تواننـد در فهـم كـردن يـا         يداشت يا خير؟ و اينكه انسان شناسان تا چه ميـزان مـ            
  . معنادار كردن زيست جهان ما كمك كنند

مسائل شايد مهمترين بحران گفتماني انسان شناسي در ايران را بتوان دوري آن از              
 موضوعي كه انسان شناسي در غرب نيـز اكنـون           جاري و زندگي روزمره دانست؛    
انـسان  « شـروع  از نيمـه دوم قـرن بيـستم و بـا        . خود را معطوف به آن كرده است      

  هاي انـسان شناسـانه همگـان بـا تغييراتـي كـه در جامعـه        پرسش» شناسي معاصر 
كنون بيشتر متمركز بـر      انساني پديد آمد، تغيير كرد و انسان شناسي از آن زمان تا           

 اسـت و    »مـسائل جـاري زنـدگي اجتمـاعي       «هايي بوده است كه مرتبط با         پرسش
اي  انه براي مثال، مسائلي مانند رسـ دازد؛پر رسش هاي بنيادين فرهنگ مي كمتر به پ  

هـا     مصرف معنـا از طريـق رسـانه         توليد، توزيع و    شدن فرهنگ كه طي آن چرخه     
 كلي، مـسائل زيـر در       طور  ولي به .  مسائل انسان شناسي است    گيرد، از     صورت مي 

   :دان شناسي معاصر اهميت بيشتري دارانس
محلـي  / گ، جهان   فرهنگ جهاني شدن، جهاني شدن فرهن     : جهاني شدن  •

 شدن
محيط گرايـي، فمنيـسم، مطالعـات سـياهان،         : هاي جديد اجتماعي    جنبش •

 .ضد نژادپرستي، مطالعات جوانان
 . اي شدن فرهنگ، مطالعات مخاطبان فرهنگ عامه پسند، رسانه: ها رسانه •
تجـارت، مـديريت، آمـوزش،        ،  يكاربردهاي انـسان شناسـي در بازاريـاب        •

 هاي بومي كي، گياه پزشكي، دانشها، انسان شناسي پزش موزه
 انسان شناسي بين فرهنگي •
 توسعه فرهنگي، فرهنگ توسعه، توريسم، ميراث فرهنگي: اقتصاد فرهنگ •
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ناصر فكوهي كه از جمله انسان شناسان فعال امـروز ايـران اسـت در تحليلـي از                  
ا نيـاز بـه      امروز آن است كه چرا م      يپرسش اساس «وضعيت اين رشته معتقد است      

 انسان شناسي داريم؟ وظيفه علوم اجتماعي بـيش از هـر            ويژه   اجتماعي و به   علوم
چيز پاسخ دادن به نيازهاي اجتماعي و بويژه يافتن راه حل بـراي آسـيب شناسـي           

و سپس مهمترين مشكل امروز جامعه ايران را كه انسان شناسي           » .هر جامعه است  
جامعـه  «نويـسد     داند و مـي     هاي اجتماعي مي    بايد به بررسي آن بپردازد انواع گسل      

يي اساسي است كـه دخالـت دسـت انـدركاران     )ها  گسل(ها    كنوني داراي گسست  
هاي دانشگاهي، پژوهشي و اجرايـي بايـد در آنهـا بـه               علوم اجتماعي در همه رده    

  : ها عبارتند از ترين گسست مهم. اي انجام گيرد شكل گسترده
  گسست جنسيتي 

  گسست سني
  گسست مهاجرتي

  قاتيگسست طب
  شهري/ گسست روستايي 

  خصوصي/ گسست حوزه عمومي 
  ملي/ گسست محلي 

  1جهاني/ گسست ملي 
سواي مسائل مـذكور شـايد مهمتـرين دسـتور كـار بـراي انـسان شناسـي ايـران                    

براي توسعه دانش   . بازانديشي و تحقيق و گفت و گو درباره خود اين دانش است           
مان در اين رشته      ي تاريخ و تجربيات   انسان شناسي ما ناگزير از تدوين و بازشناس       

اند،   ناسان نكاتي را بيان كرده    اما تاكنون اگرچه به صورت پراكنده انسان ش       . هستيم
مـا بـراي    . ايم مكتـوب شـده اسـت        هنوز مقدار اندكي از آنچه اندوخته و آموخته       

مند و انتقـادي، بـه    اي نظام هاي آن بايد به شيوه    شناخت مسائل و همچنين راه حل     
                                                 

  : پايگاه اطالع رساني دكتر ناصر فكوهي به آدرس زير. 1
29http://www.fakouhi.com/lecture.asp?ID=  
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وصيف و تحليل وضع موجود و گذشته تاريخي دانـش انـسان شناسـي از ابعـاد                 ت
انسان شناسي دانشي اسـت كـه ثبـت و          . مختلف آموزشي و پژوهشي آن بپردازيم     

پردازد و آنچه انسان شناسان       كنند مي   ضبط و تحليل و تفسير آنچه مردم تجربه مي        
تـوان آن را       كـه مـي    تواند بخشي از ايـن دانـش باشـد          كنند نيز مي    خود تجربه مي  

توانـد بـراي    هاي زيادي مـي  دستور كارهاي متنوع و پرسش  .  ناميد »انسان شناسي «
 خالصـه   صـورت   بـه . ذكر كـرد  ) يا به طور كلي در هر جا      (ر ايران   دشناسي    انسان
  :توان اين دستور كارها را در چند نكته زير بيان كرد مي

تـر،    يا خير؟ يا بـه تعبيـر تجربـي        آيا چيزي به نام انسان شناسي ايراني وجود دارد          
 كـه در   نش علمي و معرفت فرهنگـي آنگونـه       اي از دا    انسان شناسي به مثابه شاخه    

تـوان بـه      هاي خاصي را مي     ايران شكل گرفته است، چه ماهيتي دارد و چه ويژگي         
 آن منسوب كرد؟ 

ه  ايفـا كـرد     معه و فرهنگ ايران در طي تاريخ      انسان شناسي ايران چه نقشي در جا      
 است؟ 

شناسي كه خاستگاه و پرورشـگاه آن         انسان شناسي ايران چه نسبتي با دانش انسان       
توان تعامل و گفت و گوي مفيـد و           اروپا و آمريكا بوده، داشته و دارد؟ چگونه مي        

 سازنده بين اين دو برقرار كرد؟ 
هـايي بـين انـسان شناسـي ايـران و انـسان شناسـي در                  هـا و تفـاوت      چه شباهت 
 عربي مانند هند، چين، كشورهاي آمريكاي التين و جهان اسـالم            .. غير كشورهاي

 وجود دارد؟
 هايي را تاكنون شكل داده و تجربه كرده است؟  انسان شناسي ايران چه گفتمان

انسان شناسي ايران در چه شرايط تاريخي واجتماعي شكل گرفت و ايـن شـرايط          
هاي آن بـه      ش و فراز و نشيب    تاريخي و اجتماعي چه تأثيري بر چگونگي اين دان        

 جاي گذاشته است؟ 
چشم اندازهاي نظري انسان شناسي ايران چيست؟ آيا انسان شناسي ايـران داراي             

 انداز يا چشم اندازهاي نظري خاصي هست يا خير؟  چشم



312  ديني-علوم انساني بومي    

فرهنگ (هايي از مفاهيم كليدي مانند فرهنگ         انسان شناسي ايران چه تلقي يا تلقي      
 و انسان دارد؟ ) گرهاي دي ايران و فرهنگ

هـايي   هاي روش شناختي انسان شناسي ايران كدام است؟ آيا چنـين تجربـه         تجربه
 اساساً وجود دارد؟

اي   توان ترسـيم كـرد؟ آيـا آينـده          اندازي از آينده انسان شناسي ايران مي        چه چشم 
 براي اين دانش وجود دارد؟ 

وجود دارد؟ وضـعيت    چه نسبتي بين انسان شناسي و محيط و نظام سياسي ايران            
 مطلوب و ممكن براي چنين نسبتي چيست؟ 

جامعه و مردم ايران چه تلقي و انتظاري از ايـن دانـش دارنـد؟ و انـسان شناسـي                    
 تواند پاسخ دهد و چگونه؟   ايران به كدام انتظار مي

شناسي ايران چگونه است؟     دانشگاهي دانش انسان   محيط وفرهنگ اجتماع علمي و    
 ها را تعيين كرد؟  توان اين اولويت كالتي دارد؟ چگونه ميها ومش چه آسيب

مسائل و نيازهاي روشي، معرفتي و عملي انسان شناسي ايـران چيـست؟ چگونـه               
  توان اين مسائل و نيازها را شناسايي و برطرف نمود؟ مي

هاي تاريخي انسان شناسي ايـران كـدام اسـت؟ چگونـه              ها و فراز و نشيب      تجربه
ها را شناخت و در خدمت توسعه اين دانش           ها و تجربه    از و نشيب  توان اين فر    مي

 به خدمت گرفت؟ 
انسان شناسي ايران چه نسبتي با و چه تلقي از تحوالت اخيـر جامعـه و فرهنـگ                  

 ايران و جامعه جهاني دارد؟ 
استعماري پسا  ،   فمنيستي    ، آيا تحوالت معرفت شناختي كه رويكردهاي پسامدرن      

 آورده است بر رويكردهاي انسان شناسي ايراني تأثير         وجود   به و پسا ساختارگرايي  
 داشته است؟ چرا و چگونه؟ 

توانـد نتـايج و اهميـت نظـري بـه لحـاظ معرفـت                 هاي مذكور مي    بررسي پرسش 
در شناختي و روش شناختي و عملي از حيث موثرتر و مفيدتر ساختن اين دانش               
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هـا تـا حـدود در نتيجـه           دانـش  پيـشرفت همـه      واقـع   به. جامعه امروز داشته باشد   
شـان    اي  هـاي حرفـه     هاي انتقادي مستمر كنشگران حوزه علـم بـه فعاليـت            ارزيابي

 دربـاره   انسان شناسان ايرانـي اعـم داخلـي و خـارجي بايـد            . بستگي داشته است  
 و به گفت و گو بپردازنـد تـا انـسان شناسـي ايرانـي        هاي مذكور بينديشند    پرسش

ايي بخش، انتقادي، مفيد و معنادار به فهم بهتـر زيـست   بتواند به مثابه گفتماني ره 
اي معتبر به محققان و كنـشگرانش         جهان امروز ما و همچنين اعطاي هويت حرفه       

  . موفق شود
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  ضرورت تكوين پارادايم در ايجاد علم اقتصاد بومي
  

  1دكتر محمد واعظ برزاني
  2                 وحيد مقدم،مسعود صادقي و حجت اهللا عبدالملكي

  
  چكيده

پردازي در علوم تجربي و علوم انساني، از  تبيين مفهوم پارادايم و نقش آن بر نظريه
با توجه به . رود  در قرن بيستم به شمار ميدستاوردهاي مهم دانشمندان فلسفه علم

هاي هر علم به عنوان جزئي مقدماتي  نظريات فيلسوفان ساختارگراي علم، پارادايم
د داشت و فرآيند انقالب علمي، در هاي علمي خواه و اساسي، اثري مهم بر نظريه

يمها در  كه ناشي از كاستي شديد اين پاردا-نتيجه تغييرات ناگهاني اين پارادايمها
هاي  پذيرد و نتيجه آن، تحول نظريه  صورت مي- حل مسائل علمي جديد است
  . علمي در شاخه مورد نظر است

هايي است كه در نتيجه  علم اقتصاد نيز همانند ساير علوم انساني، متأثر از پارادايم
. فعاليتهاي علمي دانشمندان اين علم، در طي قرون متمادي انسجام يافته است

هاي  تواند در يك زمان از پارادايم  ساير علوم انساني، علم اقتصاد نيز ميهمانند
                                                 

 يار اقتصاد دانشگاه اصفهان استاد. 1

   دكتراي علوم اقتصادي دانشگاه اصفهان ندانشجويا. 2
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متعددي برخوردار باشد كه نتيجه آن به وجود آمدن مكاتب مختلف علمي در اين 
ها، در آموزش و پژوهش علم اقتصاد تحت مكاتب مورد  اين پارادايم. شاخه است

 صورت  منتقل شده، بهبه دانشمندان آن شاخهنظر به صورت صريح يا ضمني، 
  . آيد مباني فكري و نظري آنها براي حل مسائل علمي اقتصادي در مي

آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ايران، براساس مباني فكري اقتصادي غربي 
گيرد كه حاصل آن، كاستي در حل مشكالت اقتصادي  صورت مي) نئوكالسيك(
ل اصلي در اين زمينه، عدم اشكا. ستشور و سياستگذاري هاي اقتصادي ناكاراك

وجود پارادايم هاي بومي در علم اقتصاد ايران است كه ضرورت توجه بيشتر 
در پايان اين مقاله، راهكارهايي . شود متفكران و دانشمندان اين علم را متذكر مي

  . جهت تكوين و توسعه پارادايمهاي اقتصاد بومي ارائه شده است
  اقتصاد،بومي سازي، نظريه پردازي، پارادايم علوم انساني،علم :واژگان كليدي
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   مقدمه .1
فلسفه علم در قرن بيستم دوران پرباري را همگام با ساير علوم پشت سـر گذاشـته                 

گرايان منطقي و سپس ابطال گرايان به رهبري پوپر به            در اين قرن ابتدا اثبات    . است
لم اه آنان پيشرفت ع   طبق ديدگ . ارائه نظريات خود در مورد پيشرفت علوم پرداختند       

 دانـشمندان علـم را بـر پايـه          ، به عبارت ديگر   ؛به صورت انباشتي و تدريجي است     
 ما  معرفت رشد مداوم همان   آن را اند و پيشرفت     دستاوردهاي اخالف خود بنا نهاده    

، يكـي از     توسـط كـوهن     محور پس از آن يك ديدگاه پارادايم     . دانستند جهان مي از  
ديدگاه كـوهن را  . ده شد  در فلسفه علم بنا نها      قرن بيستم،  معروفترين فيلسوفان علم  

فلسفه علـم   معروف  ديگر فيلسوف   ،  هاي پژوهشي الكاتوش     برنامه  با  همراه توان  مي
اين دسته از فيلسوفان علم،     .  جزو دسته ساختارگرايان به شمار آورد      ،در قرن بيستم  

ن سـاختاري در ايـن      دانستند كه چنـي     تكوين علم را بر مبناي قبول يك ساختار مي        
  . مقاله، پارادايم ناميده خواهد شد

تبيين اسـتقراگرايان و ابطـال گرايـان از علـم بـسيار متفـرق و تكـه تكـه اسـت و                       
بررسـي تـاريخي روشـن      . آورد  هاي عمده علمي را به حساب نمي        پيچيدگي نظريه 

 سازد كه تكامل و پيشرفت علوم عمده حاكي از وجود ساختاري است كه در آن                مي
ي يـك حـوزه از علـم بـه وجـود            هـا   ساختار، نوعي ارتباط و پيوستگي بين نظريـه       

 هايي جدا از يكديگر نيستند كه هر كـدام بـر            ها مانند جزيره     بنابر اين نظريه   آيد؛  مي
 ارتبـاط تنگـاتنگي     ، بلكه توسعه يك نظريه    ،دحسب اتفاق توسط فردي به وجود آي      

 سـاختار و چگـونگي ارتبـاط بـين          تـشريح نـوع   . هاي پـيش از خـود دارد        با نظريه 
و ) در قالـب سـاختارهاي پـارادايم محـور        (ها در آن ساختار توسـط كـوهن           نظريه

ــاتوش  ــب روش ش(الك ــه در قال ــي برنام ــي  ناس ــژوهش علم ــاي پ ــي و ) ه بررس
  .پردازي شد نظريه

 به نقش ساختارها در توليد علم معتقدنـد و تـاريخ            ، از جمله كوهن،   اختارگرايانس
وي شاخـصه هـر     . دانند كه از هم كامالً گسسته هـستند         هايي مي    دوره علم را تاريخ  
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هاي علمـي درون      داند كه نظريه    اي از تاريخ علم را، ظهور پارادايمي جديد مي          دوره
ايـن انديـشه را وي در كتـاب         . كننـد   هر يك از آنها توليد شده و ظهـور پيـدا مـي            

  .مطرح نمود» ساختار انقالبهاي علمي«
ل است و ا در فلسفه علم باز كرد كه كماكان محل نزاع و جديديكتاب او باب جد

اش چندان  از عقايد اوليه» كوهن«ثير عظيمي داشت كه حتي به برگشت أچنان ت
 پيوسته سعي در روشن كردن مفاهيم  خودبعد از انتشار كتاب» كوهن«. توجه نشد

ر موضع و البته در اين مسي. اش و تصحيح و پيراستن آنها داشت عمده نظريه
عنوان پركاربردترين ه  اصطالح پارادايم باين، وجودبا. تغييراتي كرد  ويديدگاه

 بيشترين تضارب افكار روي آن اي كه  به گونه،اصطالح فلسفه علم مطرح شد
  . متمركز گرديد

  
  كاربردها  و تعاريف: پارادايم .2
  :  تعاريف2-1

چوب پژوهشي  اريك چ ، واجد   داي از بلوغ برس     به عقيده كوهن علم وقتي به درجه      
 ،توليد علـم در يـك پـارادايم   شود يعني  به اصطالح صاحب پارادايم مي     يا ؛شود  مي

گيرد و هر پژوهشگري در چهارچوب يـك پـارادايم در حـال فعاليـت                 صورت مي 
پارادايم در واقـع الگـوي   . ها پيش علم و يا شبه علم است       است و بيرون از پارادايم    
ات علم متعارف جعبه ابزار مورد نياز پژوهشگران را بـراي           مسلطي است كه در حي    

 »نگرش هـستي شناسـانه    « زيرا اوالً دورنمايي از      ؛كند  حل و فصل مسائل فراهم مي     
ماننـد سـازگاري منطقـي، سـادگي،        ( ثانياً تعريفي از نظريه خوب       ،بخشد  به آنان مي  

ي بـراي تجزيـه و       ثالثاً چـارچوبي نظـر     ،كند  ارئه مي ) بيني   پيش  قدرت مفيد بودن و  
ها در    و رابعاً روشهايي براي آزمون تجربي نظريه      رفتار يا پديده مورد مطالعه      تحليل  

كار پژوهشي توسط يـك     شود    همه اينها باعث مي   . دهد  اختيار پژوهشگران قرار مي   
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ها و روشهاي مورد نيازشـان توافـق          يابد كه در مورد نظريه      انجمن علمي سامان مي   
  . برند بيني به كار مي اي و اصلي براي پيش يهدارند و مفروضات پا

 معيارهاي كـار و پـژوهش مجـاز را در درون علمـي كـه                ،پارادايمبه عبارت ساده،    
كند و فعاليتهاي محققان آن حوزه از علم را هماهنـگ             مربوط به آن است تعيين مي     

  . كند و هدايت مي
 بـا   ،ريف دقيقـي ارائـه داد     توان براي آن تع      است كه نمي   اي ماهيت پارادايم به گونه   

م آن هستند وجود دارداين همه امكان توصيف بعضي اجزا بارزي كه مقو:  
  . هسته مقاوم در برنامه پژوهشي الكاتوش قابل مقايسه استءپارادايم با اجزا .1
هاي قابل قبول و مرسـوم بـراي انطبـاق قـوانين بنيـادي بـه چنـد                    پارادايم شيوه  .2

براي مثال انطباق پارادايم اقتصاد نئوكالسـيكي       (شود     مي وضعيت گوناگون را شامل   
 ...)بر وضعيت بازارها، رفتار مصرف كنندگان و توليدكنندگان و 

بخش ديگري از پارادايمها حاوي بعضي اصول كلـي مابعـدالطبيعي هـستند كـه                .3
 .كنند پژوهش درون پارادايم را هدايت مي

اي  غاز كار اصطالح پارادايم را به گونهالبته بايد توجه داشت خود كوهن نيز در آ
 چرا كه در علوم مختلف ماهيت پارادايم متناسب با ؛برده است مبهم به كار مي

ئه تعريف دقيق و جامع و مانع آن نه ممكن است و اماهيت آن علم است و لذا ار
  پارادايمكاربرد در اين صورت حوزه تعريف پارادايم دقيقاً بر حوزه ؛ زيرانه مفيد

اين پارادايم چنان غيردقيق و بدون مرز خواهد بود كه  بنابر؛منطبق نخواهد شد
 تعداد زيادي مسائل پژوهشي متنوع را درون خود جاي داده و نخواهد توانست

  .هدايت كند
 الگوي  پارادايم در زبان فارسي با معادلهايي همچون الگوي فكري، الگوي سرمشق،          

لبته با تعريفي كه از كلمه پارادايم و ويژگيهـاي آن           به كار رفته است كه ا      ... تفكر و 
توانند ترجمـه خـوب و رسـايي بـراي آن             رسد كه هيچ كدام نمي      گرديد به نظر مي   

  .شود  لذا در اين مقاله از همان معادل انگليسي آن استفاده مي؛باشند
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   كاربردها2-2
 .1:  كردتوان چنين مشخص طور كلي دو كاربرد از مفهوم پارادايم را مي به

هاي  فرض اي از پيش يعني مجموعه» اي ماتريس زمينه«پارادايم به معناي 
كند قبل از   استدالل ميهنوك. پارادايم به معناي الگو يا نمونه شاخص .2 رشته كي

هاي علمي آغاز شود، جامعه علمي اصوالً  آنكه تحقيق علمي در برخي حوزه
 مثالً چه انواعي از اشيا در ؛زه دارداالت بنيادي درباره آن حوپاسخهايي به سئو

جهان وجود دارد؟ چگونه آنها با يكديگر و با حواس ما در تعامل هستند؟ چه 
عنوان  االت مناسب است؟ آنچه بهؤتكنيكهايي براي پاسخ دادن به اينگونه س
 عنوان راه شود، چيست؟ چه چيزهايي به شواهد براي يك نظريه در نظر گرفته مي

يا همان مجموعه » اي ماتريس زمينه«شود؟   منظور ميألهمسحلي براي يك 
اي يك رشته، پاسخهايي براي سئواالت اين چنيني است كه دانشمندان هفرض پيش

چارچوبي را فراهم » اي ماتريس زمينه«. گيرند در حين تحصيل آنها را فرا مي
اي ه همچنين برخي جنبه. كنند كند كه دانشمندان در آن محدوده عمل مي مي

شامل مهارتها و روشهاي عملي است كه ضرورتاً قابل بيان در » اي ماتريس زمينه«
را از يك نظريه » پارادايم«اي  اين همان چيزي است كه تا اندازه. ها نيست واژه

شود كه  مهارتهايي را شامل مي» اي ماتريس زمينه« چون ؛سازد متفاوت مي
 مانند اينكه چگونه ؛سازد ي قادر ميورĤفنو  ساختن وسايل عملي هدانشمندان را ب

 مانند اينكه چگونه يك ؛تلسكوپ را تنظيم كنيم يا شامل مهارتهاي آزمايشي است
نمك را از يك واكنش شيميايي كريستاله كنيم كه بايستي از طريق تجربه عملي فرا 

اما ). شود اين قبيل مهارتها برخي اوقات معرفت ضمني ناميده مي(گرفته شود 
ند كه تمام دانشمندان  از علم هستمتعارفآن بخشهاي » الگو«يم به معناي پارادا

كند تا موجب پيشرفت علم   فراهم مياسلوبيگيرند و براي آنها   فرا مي رامبتدي آن
نقش مهمي در آموزش » الگوها«در واقع آموزش از طريق . در حوزه كاريشان شود
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هاي آنها  حل سائل شاخص و راهكتابهاي درسي پر از م. كند دانشمندان بازي مي
شود آنها  دهند كه موجب مي هايي را انجام مي هستند و دانشجويان تمرين

. را براي وضعيتهاي جديد استفاده كنند» الگوها«هاي استفاده شده در  تكنيك
، »نجوم بطلميوسي«، »مكانيك كالسيك نيوتني«: هايي از پارادايم عبارتند از مثال

هاي  اي در شيمي كه براساس آن عناصر به واسطه وزن ظريهن(» شيمي دالتوني«
كه براساس آن (» اي نور نظريه ذره«، )شوند اتمي متفاوتشان از يكديگر متمايز مي

كه (» نظريه موجي نور«، )هاي كوچك با حركت سريع است اي از ذره نور مجموعه
يه نسبيت نظر«، )كند نور تركيبي از امواج در نوسان در محيط است بيان مي
  . »مكانيك كوانتوم«و » اينشتين

كنـد كـه علـوم مختلـف          استدالل مـي  » هاي علمي  ساختار انقالب «كتاب  كوهن در   
پارادايم يك علم   .  بلكه تكامل آنها ناگهاني و جهشي است       ،يابند  تدريجاً تكامل نمي  

كند و دانشمندان در چارچوب مفهومي آن به حل مسائل            تا مدتهاي مديد تغيير نمي    
 Normal(» علـم متعـارف  «هـاي   دورههـا را   او ايـن دوره . خود سـرگرم هـستند  

Science (درون يك  زيرا  ؛  است   علم متعارف    ،كوهن، به تعبير  بيشتر علم . نامد  مي
 به كارگيري مسئول  » علم متعارف «. جريان دارد  ،و شناخته شده  پارادايم تثبيت شده    

شـود علـم متعـارف        ن غالباً گفته مي    بنابراي ؛هاي پارادايم است   و بسط دادن موفقيت   
دانـشمندان علـم متعـارف درگيـر حـل جـدول            . فعاليتي مانند حـل جـدول اسـت       

)Puzzel-Solving (  هاي خود را براساس قواعد پذيرفتـه شـده         هستند و جدول، 
مـسير سـيارات و ديگـر       مثالهايي از علم متعارف شامل تعيين تجربي        . كنند  حل مي 

براسـاس  .  يك باكتري خـاص اسـت    DNA نقشه    يا مشخص كردن   اجرام سماوي 
 فعاليتي ، روزمره علم فعاليت هاي هاي علم متعارف بيشتر       در طي دوره  » كوهن«نظر  

 زيـر انشمندان اصـول بنيـادي رشـته خـود را          كه د  كارانه است تا آنجا    نسبتاً محافظه 
  .برند ل نمياؤس
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  )زنجيره پيشرفت علوم (تغيير، اصالح و تكميل پارادايم .3
اي خـاص صـورت       پيشرفت و تكامـل علـم در قالـب زنجيـره           نظريه كوهن،    طبق
 حلقـه دوم    .دهد  حلقه اول اين زنجيره را پيش علم يا شبه علم تشكيل مي           . گيرد  مي

مربوط به كاركرد علم متعارف، حلقه سوم را بحران علم متعارف و حلقه چهارم را               
ـ    انقالب علمي تشكيل مي    نجم يعنـي بـروز علـم    دهد كه نتيجه و حاصل آن حلقه پ

  . متعارف تازه است
 تـوان بـه وسـيله طـرح مـداوم زيـر             تصوير كوهن از شيوه پيشرفت يك علم را مي        

  :)1384چالمرز،  (خالصه كرد
  

نتيجـه آن   وگيـرد    فعاليتهاي پراكنده و گوناگون انجـام مـي      در دوره پيشرفت علم،     
 ايـن   .انـد   م را پيدا نكـرده    كه هنوز انسجام الز   است  هايي از هم گسسته        گزاره توليد

فعاليتهاي پراكنـده دوره پـيش      . مقدمه تكوين علم متعارف است    ها    فعاليتها و گزاره  
 مـنظم و  ،علم پس از آن كه به يك پارادايم مورد پذيرش جامعه علمي تبـديل شـد            

در ايـن   .  دوره علم متعـارف شـروع شـده اسـت          ، در اين صورت   .گردد  هدفدار مي 
. شـود  زه كامالً مشخصي كه پارادايم تعيين كرده انجام مـي   دوره تحقيقات درون حو   

د و اگـر مـواردي      شـو    به عنوان حل معما نگريسته مي      فعاليتهاي علمي در اين دوره    
 يعني هر گاه تناقـضي بـين        ،شود   پارادايم با بحران مواجه نمي     ،حل نشده باقي ماند   

 ،دشـو   لقـي نمـي    شكست پـارادايم ت    عنوان  ه ب ،نظريه و شواهد تجربي مشاهده شود     
 كه بايد با كوشـش بيـشتر در قالـب همـان     آيد به حساب ميعنوان معمايي ه  بلكه ب 

  .پارادايم حل شود
هاي اساسي در پارادايم مـشاهده       رسد كه نارسايي ها و اختالل       اما زماني نيز فرا مي    

در چهارچوب پـارادايم مـسلط       ي بيش از حد معمولي است كه      اين نارساي . شود  مي
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هـد،  د   حل معمـا را از دسـت مـي         تدر اينجا ديگر پارادايم قدر    . شودحل و فصل    
در . آيـد   د و بحران در علم متعارف به وجـود مـي          رو  فرضهاي كليدي زير سوال مي    

 و زمينـه بـراي      شـود    مـي  ي بررسي و بازنگر   ،اي پارادايم    كه فرضهاي پايه   اينجاست
ي جايگزين آمـاده    يا تدوين نظريه فكر   ) در صورت امكان  (اصالح پارادايم موجود    

ها بتواند علـم متعـارف را بازسـازي كنـد علـم متعـارف از                 اگر اين تالش  . شود  مي
 جـاي پـارادايم     ، در غير اين صورت نظريه و پارادايم جديـد         ،يابد  بحران نجات مي  

پس از استقرار پارادايم    .  انقالب علمي نام دارد    ،اين فرآيند . گيرد  علم متعارف را مي   
شود كـه نظـم دهنـده فعاليتهـاي علمـي             عارف جديد شروع مي    دوره علم مت   ،جديد

 انتقـال پـارادايم     ، رفتن از يـك پـارادايم بـه پـارادايم ديگـر            ةبه مرحل . جديد است 
)paradigm shift (شود گفته مي.  

هـاي علمـي تركيبـي از علـم متعـارف و علـم               بدين ترتيب از نظر كوهن پيشرفت     
ــي  ــارادايم در دوره ع.  اســت(extraordinary science)انقالب لــم متعــارف پ
 جـاي  ههشي پذيرفته شده و پژوهشگران ب پايه مناسبي براي كار پژو     عنوان  همتداول ب 

توانند تـالش خـود را بـر تفـصيل بيـشتر              به چالش كشيدن اين فروض بنيادين مي      
 اما زماني كه علم متعارف به سختي به چالش كـشيده شـد و               ؛كز كنند پارادايم متمر 

ر پارادايم احساس گرديد آنگاه كار پژوهش علم متعـارف رو بـه پايـان               نياز به تغيي  
گردد و وظيفه      جايگزين علم متعارف مي    ،در اين هنگام علم انقالبي يا ويژه      . نهد  مي

  . گيرد مهم فراهم آوردن جانشينهاي رقيب براي تئوريهاي موجود را بر عهده مي
  

  تجربينقش پارادايم در علوم . 4
 نجـومي   مبحث پارادايم بـه مقايـسه دو سـامانه        هاي كوهن در     اللبخش اعظم استد  

 زمـين مركـزي،     سـامانه  بطلميوسـي يـا      در سامانه . پردازد  سي و كپرنيكي مي   بطلميو
ـ                     ه دور آن   زمين ثابت بوده و تمام اجرام آسـماني شـامل سـتاره هـا و سـياره هـا ب

.  نجوم فعلي است    است كه پايه علم    اي  چرخند؛ اما سامانه كپرنيكي همان سامانه       مي
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اخترشناسي جديدي را پي ريزي كرد كه زمين        ،در نيمه اول قرن شانزدهم، كپرنيك       
ايـن  . ستگاه بطلميوسي و ارسطويي رابه چالش كشيد      نمود و د    را متحرك فرض مي   

 چراكه پس از انتشار اولـين جزئيـات     از، ابطال شده؛  اخترشناسي جديد، از همان آغ    
آن زمـان   ، براهين زيادي كه طبق معرفـت علمـي           توسط كپرنيك  1543آن در سال    

آن اقامه شود و كپرنيك نيز نتوانست به طرز قانع كننده           توانست برضد   معتبر بود مي  
در واقع چيز زيادي به نفع نظريه كپرنيكي در اين زمان           . اي از نظريه خود دفاع كند     

ي از وجود   ستن برخ وجود نداشت و تنها جاذبه عمده نظريه كپرنيكي در نحوه پيرا          
 يعني بعضي از حركات نجومي را با گيرايي بيشتري نسبت بـه             حركت نجومي بود؛  

دفاع اصلي از نظريه كپرنيكي توسط گاليله       . توانست تبيين كند    نظريه بطلميوسي مي  
وسط گاليله انجـام گرفـت و        با ساخت اولين تلسكوپ ت     1609و شروع آن از سال      

پيـشرفتهاي  . اب دو علم جديد انجاميـد      ظرف مدت سي سال به نگارش كت       تدريجاً
نيوتن با اسـتفاده  . بعدي توسط كپلر انجام پذيرفت و با كارهاي نيوتن به اوج رسيد     

 1687در سال   از تالشهاي گاليله، كپلر و ديگران، طرح فيزيك جامعي را ريخت و             
از فيزيـك نيـوتني بـه نحـوه وسـيعي در            .  خود منتشر كرد   »اصول«آن را در كتاب     

بـا توجـه بـه انـدازه        (ناسي بهره گيري شد و مسائلي مانند جزئيات مدار ماه           اخترش
، چرخش زمين به دور خود و حركتهاي نامنظم زمين حول محور خود             )محدود آن 

  .  علمي يافتو نيروهاي بين سيارات، قابليت بررسي
بطال با تلقي استقراگرايان و ا    ) نظريه بطلميوسي در برابر نظريه كپرنيكي     (اين ماجرا   

مفاهيم جديد نيرو و ماند در نتيجه آزمايشها        . گرايان از پيشرفت علم سازگار نيست     
و مشاهدات دقيق به دست نيامدند و از ابطال حدسـهاي تهـورآميز و از جـايگزين                 

بنـديهاي اوليـه     صـورت . كردن يك حدس متهوارنه به جاي ديگري حاصل نشدند        
د ابطال شـدن واضـح، مـورد بررسـي          نظريه كپرنيكي بيان ناقصي داشتند و با وجو       

  . بيشتر قرار گرفته و توسعه يافتند



327                              ضرورت تكوين پارادايم در ايجاد علم اقتصاد بومي  

سازد كـه     ، روشن مي  )مانند پيشرفت و توسعه نظريه كپرنيكي     (بررسي تاريخي علم    
طبق نظريـه   . تكامل و پيشرفت علوم در چارچوب ساختارهايي ميسر گرديده است         

آن گرديد، ابتناي   هاي بعدي    كوهن آنچه موجب پيوستگي نظريه كپرنيكي و توسعه       
آن بر پارادايمهاي مكانيك نيوتني بود كه البته در طول چند قرن و با تـالش بـسيار                  

تمام محققاني كـه در چـارچوب پـارادايم مكانيـك نيـوتني فعاليـت               . توسعه يافت 
 فعاليتهـاي   بـه آن دسـتگاه اعتقـاد داشـته،        ) تنيجامعه علمي دستگاه نيـو    (كردند    مي

  .دادند ب آن انجام ميپژوهشي خود را در چارچو
   

   نقش پارادايم در علوم اجتماعي و انساني.5
اي علمي بيشتر از علـم      كوهن يك فيزيكدان بود و تعريف وي از پارادايم و انقالبه          

 زماني يك پاردايم مـسلط      ،به نظر وي   .گرفت سرچشمه مي )  خاص طور  هب(فيزيك  
 امـا زمـاني كـه       ؛شـود   بوده و چارچوب تحقيقـات آن حـوزه از علـم شـمرده مـي              

شود ممكن است يك انقالب علمي به وقوع بپيوندد و            كاستيهاي زياد آن آشكار مي    
امـا در   .  پارادايم ديگري جايگزين شود     نهايتاً ،ارادايم مسلط به چالش كشيده شده       پ

يعنـي حـضور تنهـا يـك        (مورد علوم انساني، به دليل ماهيت اين علوم، اين مسأله           
توانند   ان چندين پارادايم مي   صادق نيست و در يك زم     ) نپاردايم مسلط در يك زما    

از توانند    چرا كه مي   ؛همزمان وجود داشته باشند و هيچ كدام نيز غلط نباشند         طور    هب
 چـرا   ؛ داشته باشـند    علمي ويژه خود   هاي  جوامع متفاوتي سرچشمه گرفته و جامعه     

آنجـا كـه موضـوع    از  .انـد  از دستگاههاي معرفتي متفاوتي ناشي شـده ،كه هر كدام 
 پارادايمهاي علوم انساني در هر جامعه ضـرورتاً بـا نـوع             ،علوم انساني انسان است   

  .نگاه دستگاه فلسفي آن جامعه به انسان و تعريف او از انسان بايد سازگار باشد
 كـه نهايـت زنـدگي        مثال در جهان بيني غربي انسان يك موجود آزاد بوده          عنوان  هب

تواند براي خود تـصميم       مي و ديگر ندارد    عوالمتصالي به    و هيچ ا   استوي اين دنيا  
اي زندگي    فردي كه در جامعه   . كند  لذا روش زندگي خود را خود تعيين مي       ؛  گيري  
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گاه نيز تأثير خود را بر      و اين دست  (كند كه اين دستگاه معرفتي بر آن حاكم است            مي
) اشـته اسـت   گذ ...  و  وي از قبيـل فرهنـگ، آمـوزش، تربيـت          ن زنـدگي  ئوتمام ش 

نيـز    اورفتارهاي وي با آن دستگاه سـازگار اسـت و تحليلهـا و ابزارهـاي تحليلـي       
نتيجـه آن كـه پارادايمهـاي تحليـل رفتارهـاي           . هماهنگ با آن دستگاه خواهد بـود      

نيـز  ....) همچون حداكثركنندگي، بازار آزاد، فردگرايـي و  ( اجتماعي وي    -اقتصادي
فـردي كـه در     .  با رفتارهاي وي سـازگار اسـت       تج شده و  ناز اين دستگاه معرفتي م    

ديگـري   پاردايمهـاي    ،اي غير غربي با دستگاه معرفتي متفاوت تربيـت شـده            جامعه
دسـتگاه معرفتـي بيـرون      آن  ن  وبايد از در  كه   تحليل رفتارهاي وي الزم است       براي

 بـراي جـوامعي كـه عنـوان         ويـژه    بـه  ،آورده شده و با رفتارهاي وي سازگار باشـد        
ت تـأثير حـوزه     دارند و كمتر تحت تأثير جوامع غربي بـوده و بيـشتر تحـ             اسالمي  

اين براي اين جوامع نه تنها پارادايمها متفـاوت خواهـد            بنابر ؛تمدن اسالمي هستنند  
  . باشند متفاوتد بلكه براي تحليل درست باي،بود

  
  نقش پارادايم در علم اقتصاد .6
نه كه گفته شد موضوع آن تحليل همانگو. لم اقتصاد از جمله علوم انساني استع

 بنابر اين در هاي حاصل از اين رفتارها است؛ رفتارهاي اقتصادي انسان و پديده
، رابطه انسان )براي تبيين رابطه انسان و طبيعت(اين علم ابتدا بايد انسان و طبيعت 

گيري علم اقتصاد  نگاهي به فرآيند شكل. با خداوند و ديگر انسانها تعريف شود
تواند بسيار مفيد و آموزنده  كالسيك و بناي آن بر پارادايمهاي انديشه مدرن مينئو

ذكر ) 1379(خيص از عيوضلو مباحث زير در ادامه اين موضوع، با اندكي تل. باشد
  :شود مي

نوزايي علوم اجتماعي، زاييدة فلسفه و بينش جديدي است كه از دوران «
هفدهم و هجدهم ميالدي تكامل  و در طي قرون هدر غرب مطرح شد) رنسانس(

ويژگي انديشة اجتماعي اين است كه در بستر فلسفه و جهان بيني . يافته است
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گردد و با تغيير فلسفة حاكم تغيير  گيرد، كامل مي حاكم در هر جامعه شكل مي
مذهب اصالت : فلسفة حاكم در دورة رنسانس، عموماً به سه محور اساسي. كند مي

  :يسم و تفكر ناميناليسم، استوار بودطبيعت، فرهنگ اومان
  

   مذهب اصالت طبيعت
از » طبيعت«و » انسان«انديشة حاكم در دوران رنسانس، براساس استقالل 

خداوند بعد از خلقت انسان و طبيعت به آنها وجودي . ، مبتني است»خداوند«
عنوان مستقل داده و قانونمنديهاي ثابت و اليتغيري در نهاد طبيعت ـ و انسان به 

بر اين . سازد جزئي از آن ـ قرار داده است كه موجبات بقا و دوام آن را فراهم مي
الگوي « به اين جهت، ؛است» قوانين«اسايي و تبيين اين به معناي شن» علم « مبنا، 

به اين نگرش و ديدگاه، . تنها الگويي است كه ارزش علمي دارد» علوم طبيعي
  .شود گفته مي» مذهب اصالت طبيعت«

  
   فرهنگ اومانيسم

.  است(Humanism)» اومانيسم«فرهنگ حاكم در دوران نوزايي، فرهنگ 
اومانيستها بر آن بودند كه هويت و استقالل روحي انسان را كه در عصر كالسيك 

اين هويت . دارا بود و در قرون وسطي از دست داده بود، ديگر بار به او برگردانند
 (Autonomy)دعاي خودمختاري و خود رهبري  كه ابود» آزادي«همان روح 

داد تا در حالي كه خود را گرفتار طبيعت و  كرد و به او اجازه مي آدمي را توجيه مي
 به دنبال قابليتي باشد كه بتواند طبيعت و تاريخ را قلمرو حكومت ،ديد تاريخ مي

  .خود بسازد و بر آن مسلط شود
از اختياري كه بتوانند آن را در طبيعت و آزادي مورد نظر اومانيستها، عبارت بود 

اين آزادي، در مقابل تفكر پذيرفته شده در قرون وسطي بود . جامعه اعمال نمايند
 نگهبـانان نظم حاكـم بر جهان امپراتوري كليسا و اصول فئوداليكه براساس آن 
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چنـان پذيرشي، كه آن ؛انسـان مجبـور به پذيرش صرف بـودشدند و  تلقي مي
  ين تغييري در آن ممكن نبود كمتر
  

   تفكر ناميناليسم
 بر اين عقيده مبتني (Nominalism)» اصالت وجه تسميه«يا » ناميناليسم«مشرب 

تفكر در. باشند است كه مفاهيم، اصالتي جز وجود ذهني ندارند و اختراع ذهنها مي
ضيح هر ناميناليستي، معرفت عبارت است از كوششهاي فعاالنة ذهن، براي ارائة تو

آزادي و . ها تري از پديدارها، از طريق سازمان دادن مفاهيم و فرضيه چه قانع كننده
اند؛ چرا كه اين   از نتايج تبعي تفكر ناميناليستي دانستهرا (Tolerance)تساهل 

 براي ارائه مفاهيم و ـ اهل علم و تحقيق ـ الزاماً به رقابت بين افراد ،تفكر
تواند  بر اساس اين نگرش هيچ كس نمي. شود نجر ميهاي جديد و بهتر م فرضيه

جريان جستجوي معرفت، همانند . مدعي شود كه كليد دار مخزن حقايق است
تواننـد در آن شركت   كـه همه با شأن و منزلت برابر مي پايان ناپذير است مسابقه
   .كنند

پرتو فرهنگ در واكنش به اين مباني فلسفي، به پيروي از الگوي علوم طبيعي و در 
هاي شناخت مسائل اجتماعي را از طريق عقل  اومانيسم و تفكر ناميناليسم كه زمينه

ميالدي، زمزمة استقالل و  آورد، بتدريج در قرن هجدهم و تجربه به وجود مي
 قانون حاكم بر  و بيان گرديد كهاخالق آغاز شد جدايي علوم اجتماعي از فلسفه و

  .مندي حاكم بر جهان ماده و طبيعت استرفتار اجتماعي، همانند قانون
 علوم طبيعي و علوم اجتماعي باادي نيز كه اقتصاد را هم مرز متفكران اقتص

هاي توليد، توزيع و  دانستند، به اين نتيجه رسيدند كه فعاليتهاي انسان در زمينه مي
  . مصرف، تابع قوانين طبيعي است

ت با پيوندي كه بين سه مبنا و مفهوم  به عنوان پدر علم اقتصاد، توانس،آدام اسميت
، برگرفته از تفكر ناميناليسم و »آزادي«، برگرفته از فرهنگ اومانيسم، »فرد«: اساسي
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بود، ايدة اصلي اقتصاد را به » قوانين طبيعي«كه خود بياني از نقش » مكانيسم بازار«
  :شرح زير ارائه كند

، منجر به )مكانيسم بازار(ني آزادي افراد در جستجوي نفع شخصي در شرايط معي«
   »گردد نفع تمام افراد و كل جامعه مي

 و در دو والراس» تئوري تعادل عمومي«. استاين گزاره، قضية اساسي علم اقتصاد 
 در اثبات اين نكته بوده (Arrow & Debreu) تحقيقات ارو و دبرو ،دهة اخير

 اطالعات كامل است كه چنانچه واحدهاي اقتصادي تحت شرايط مفروض نظير
شود؛  ج و مرج منتهي نمية دنبال روي از منافع شخصي به هرعمل نمايند، نتيج

بلكه حاصل اين تصميمات خودخواهانه و مستقل افراد، اعم از مصرف كننده و 
  .توليد كننده، حاكميت قيمتهاي تعادلي و نظم اقتصادي در جامعه خواهد بود

ها در واقع با هدف اثبات سازگاري  نظريهگردد كه اين  به اين ترتيب مالحظه مي
  ».اند داري تدوين گرديده جامعه در چارچوب نظام ارزشي اقتصاد سرمايه فرد و منافع

  
مورد اقتصاد نئوكالسيكي و اقتصاد (ها در علم اقتصاد  هايي از پارادايم  مثال.7

  )1373جانسون و گالس، ( و چگونگي مقايسه پارادايمها) ماركسيستي
  :قتصاد نئوكالسيك داراي چهار پارادايم اصلي است كه عبارتند ازعلم ا

تحليل اقتصاد خرد در هر وضعيت همواره با رفتار عامالن اقتصادي : فردگرايي -
شود و عامل اقتصادي تنها به وسيله منافع شخصي برانگيخته  منفرد شروع مي

  . شود مي
 ترجيحات مفروضش سازگار  و با،رفتار عامل اقتصادي عقالني بوده: عقالنيت -

 ابزاري بوده و رسيدن به حداكثر منافع شخصي ارزيابي عقالنيت نيز معموالً. است
 . شود مي
عامالن اقتصادي داراي حق مالكيت خصوصي بر : حقوق مالكيت خصوصي -

 .ستندس و زمان كار خود هفاموال، ان
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كز به وسيله عامالن  غير متمرطور هبازار تصميمات بدر اقتصاد : اقتصاد بازار -
 . شود اقتصادي منفرد گرفته مي

 رد ،ار بودههاي اقتصادي نئوكالسيكي بر پايه اين پارادايم ها استو تمام پژوهش
   .شود كردن يكي از آنها به معناي لطمه خوردن به اقتصاد نئوكالسيكي شمرده مي

اين . كند  مياقتصاد ماركسيستي از پارادايمهاي ديگري در تحليلهاي خود استفاده
  :پارادايمها تفاوت زيادي با پارادايمهاي اقتصاد نئوكالسيكي دارند و عبارتند از

توان به عامل اقتصادي  ماركس نمي نظر از: ل اقتصادي منفردمطبيعت اجتماعي عوا -
ماركس در تحليلهاي . منفرد جدا از جايگاه اجتماعي و تاريخي اش نگاه كرد

ماعي عامل اقتصادي منفرد در يك جايگاه تاريخي اقتصادي خود بر طبيعت اجت
 به اين معني كه يك همسازي و كنش متقابل ميان فرد و جامعه ؛كند ويژه تأكيد مي

 .وجود دارد
كند كه  عامل اقتصادي منفرد به صورتي عمل مي: عقالنيت با بعد اجتماعي -

 . سازگار با مناسبات اجتماعي مربوط به وي است
حقوق مالكيت نشان دهنده موقعيت :  يك رابطه اجتماعيعنوان هحق مالكيت ب -

سرمايه داران به دليل ساختار حقوق مالكيت و . اجتماعي يك عامل اقتصادي است
توانند از كارگران بهره كشي نمايند و كارگران نيز به دليل  ماليت بر ابزار توليد مي

عني نيروي كار خود به نداشتن مالكيت ابزار توليد به فروش تنها دارايي خود ي
 .شود سرمايه دار و تن دادن به اين استثمار وادار مي

از نظر ماركس سرشت اجتماع توليد از ): با قرائت اجتماعي از آن(اقتصاد بازار  -
 يك كاال در عنوان هزمان كاري كه كارگر ب. شود يطريق مبادله كاالها نشان داده م

. كند  يك كارگر مشخص ميعنوان هرا ب موقعيت اجتماعي وي ،فروشد بازار مي
 همچنين از آنجا كه شكل اجتماعي ،له براي سرمايه دار نيز صادق استهمين مسأ

توليد، شكل تارخي ويژه سرمايه داري بالغ است پس مبادله در تحليل ماركس 
 .عالوه بر داشتن بعد اجتماعي، سرشتي تاريخي نيز دارد
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صي از گسترش تاريخي يك اقتصاد، ميان در مرحله خا: ماترياليسم تاريخي -
اما همچنان كه ؛زگاري وجود داردانيروهاي توليدي و روابط اجتماعي توليد س

روابط اجتماعي توليدي موجود ناسازگار شده و ،يابند ي توليدي گسترش مي نيروها
 پس رشد نيروهاي توليدي مقدمه ؛شوند  رشد ظرفيت توليدي جامعه ميمانع تداوم
است كه تشديد اين ) آغاز برخورد طبقاتي(ن اين نيروها و روابط توليدي تضاد ميا

ناسازگاري و برخورد نيروي محركي است كه به فروپاشي شيوه توليد موجود و 
 . انجامد جانشيني و جانشيني شيوه توليد ديگري مي

  
  چگونگي مقايسه پارادايمها

ناي پارادايمهـاي   دام بر مب  تحقيقات اقتصاد نئوكالسيكي و اقتصاد ماركسيستي هر ك       
 امـا ايـن     ،گيـرد   ژوهشي در قالب آنها صورت مي     د و پيشرفتهاي پ   شو  خود انجام مي  

تـوان در قالـب يـك برنامـه           ي را نم  استكدام يك از پارادايمها صحيح يا غلط        كه  
رض آن برنامه پژوهشي شـمرده       پيش ف  عنوان  ه چرا كه آنها ب    ؛ه نمود سپژوهشي مقاي 

  . انجامد رد و انكار آنها به رد و انكار كل برنامه پژوهشي ميد و هر گونه شو مي
از طريق نگاه به در اقتصاد نئوكالسيك و اقتصاد ماركسيستي تنها ها  مقايسه پارادايم

هر كدام ... شناسي و  شناسي، معرفت ، هستي)نوع نگاه به انسان(شناسي  مباني انسان
 ؛حوزه اقتصاد قرار دارند پردازي در ريه كه در مرحله ماقبل نظشداب ممكن مياز آنها 

شناسي آن  و هستي شناسي انسان الشعاع تحت تحقيقات همه  علوم انساني چرا كه در
  . در دارجامعه علمي قرا
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  ها در توليد علم اقتصاد در كشور  نقش پاردايم. 8
يكي از ايراداتي كه به آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ايران وارد است، عدم 

. موزشي و پژوهشي استجه به نقش جدي پارادايمها در تعيين محتواي آتو
 ،شود هاي اقتصاد مي روي نظريات اقتصاد نئوكالسيك يا ديگر نحلهاز كه تحليلهايي

ترين اليه توليد علم محسوب  غالباً تطبيق مصاديق بر نظريات بوده است كه رويي
ترين اليه دانش  ه اول كه رويي الي دانشي سه اليه عمده معرفتي دارد؛هر. شود مي

معموالً افرادي كه مشغول به تحصيل يك شاخه از . هاي علمي است است گزاره
ها،  در اليه زيرين گزاره. گيرند  آن را فرا ميده،شوند در ابتدا با آن آشنا ش علوم مي

اي در پشت خود يك يا   به اين معني كه هر گزاره،ها و تئوريها قرار دارند نظريه
كنند و بدون نظريات يك  ها را توليد مي ها اين گزاره د نظريه دارد كه آن نظريهچن

ها  ترين داده آوري و پردازش ساده حتي جمع. دانش كاربردي وجود نخواهد داشت
ها  نظريه. ترين اليه، پارادايمها قرار دارند در اليه سوم، زيرين. نيز نياز به نظريه دارد

شوند كه اين پارادايمها حافظ و  ام پارادايم تعريف ميهمواره درون چارچوبي به ن
 عام مورد قبول جامعه علمي طور معموالً پارادايمها به. ا هستنده پشتيبان نظريه

 لذا اند؛ پردازي، مفروض و داده شده تلقي گرديده باشند و در فرآيند نظريه مي
دآوري آنها احساس دانان در كتابها، مقاالت و پژوهشهاي خود نيازي به يا اقتصاد
اين مسأله باعث گرديده تا خواننده به آنها توجه نكرده و گمان كند كه . كنند نمي

باشد، هرچند آن علوم نيز در بستر پارادايم ها  علم اقتصاد نيز مانند علوم دقيقه مي
  . شكل گرفته اند

ها  ظريه نها به ساحت متأسفانه توليد در علوم انساني كشور غالباً از ساحت گزاره
اي در اقتصاد توليد نشده است   به اين معني كه هنوز هيچ نظريهنفوذ نكرده است؛

حداكثر كاري كه انجام شده . دانان غربي باشد كه قابل رقابت با نظريات اقتصاد
اي بوده  ها بر مصاديق بوده كه اگر چه در جاي خود كار عالمانه است تطبيق نظريه
دليل اين امر چيست؟ در واقع يكي از داليل . نيست كافي باشد، و ضروري نيز مي
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 از جوامع متفاوت صورت مطرح اين است كه در اغلب علوم انساني، اخذ پارادايم
 بنابراين حتي اگر اقتصاد متعارف داراي كاركرد مطلوبي در جوامع گرفته است؛

اراي  به دليل ويژگيهاي متفاوت جامعه ما، در اقتصاد كشور د،داري باشد سرمايه
پردازي مستقل و متناسب با كشورمان  چنين كاركردي نخواهد بود لذا نياز به نظريه

  .در حوزه اقتصاد وجود دارد
اين تفاوت به دليل ساختار اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي و حتي آموزشي 

ها كه زيربناي هر علم به شمار  با اين توضيح كه پارادايم. باشد هر جامعه مي
توان به دو دسته تصريح  شوند را مي  و نظرياتي كه بر اساس آنها بنا ميروند مي

علم اقتصاد ارتدوكس نيز مانند تمام علوم ديگر داراي . شده و ضمني تقسيم كرد
. هايي است كه به بعضي از آنها تصريح شده و بعضي ديگر ضمني هستند پارادايم
 چرا كه ؛شود ها بدانها اشاره نمي ها معموالً در جايي تدريس نشده و در مقاله ضمني

ضمني اقتصاد نئوكالسيكي  هاي پارادايم جمله از. كند مي محقق آنها را داده شده فرض
  :توان به دو مورد زير اشاره كرد شوند مي كه در مقاالت داده شده فرض مي

دسترسي تمام عوامل اقتصادي به فرصتهاي عادالنه كه فراهم كردن آن از وظايف  -
 .شود شمرده ميدولت 

 است  مردم  تجلي اراده آن اراده كه اقتصاد و سياست صحنه در مدرن دولت يكحضور -
ها و نظريات اقتصاد نئوكالسيك براي  حقيقت اكثر تحليلدر ).نظام مردمساالري(

 . هاي آن ـ كاربرد دارد يك جامعه مدني ـ با تمام ويژگي

ها نباشند بايد به گونه   اين ويژگيپردازي در جوامعي كه داراي بنابر اين نظريه
مثالً اگر نوع حكومت يك كشور غيردموكراتيك باشد يا . ديگري انجام پذيرد

ها  هاي بارزي با محيط اقتصادي مورد نظر نئوكالسيك محيط اقتصادي تفاوت
  . پردازي براي آن اقتصاد به گونه ديگري انجام خواهد پذيرفت داشته باشد، نظريه
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هاي آن با محيط اقتصادي مورد نظر  ط اقتصادي ايران و تبيين تفاوتبا بررسي محي
  :شود كه در زير بدانها اشاره مي شود اقتصاد ارتدوكس، حقايق بسياري آشكار مي
  چند ويژگي ساختاري محيط اقتصادي ايران

 رفتارهاي عوامل اقتصادي در كنار بقيه عوامل به ميزان قابل توجهي متاثر از .1
 به است؛)  از محرمات و عمل به واجباتحداقل در سطح پرهيز(ديني آموزه هاي 

عبارت ساده تر، وجدان جمعي جامعه ايراني مايل به رفتارهاي اقتصادي متعارض 
توان به رفتار پس انداز كه تحت تأثير   از جمله ميي نيست؛با آموزه هاي دين

  . ه كردباشد، اشار هاي اسالم در مورد ربا و قرض الحسنه مي آموزه
نفت در . باشد اقتصاد كشور يك اقتصاد تك محصولي ـ مبتني بر نفت ـ مي. 2

اول سهم باال در توليد ناخالص ملي، دوم : اقتصاد ايران چهار ويژگي اصلي دارد
سهم باال در تراز پرداختهاي خارجي، سوم سهم باال در درآمدهاي بودجه عمومي 

هاي  حجم زياد يارانه. هاي نفتي در كشور دولت و چهارم سهم بسيار باالي يارانه
 بدين  فراواني در اقتصاد كشور گرديده ،پرداختي از قبل نفت باعث توزيع رانت

ن رانتهاي گيري از اي ترتيب رفتار تعدادي از عوامل اقتصادي در كشور براي بهره
جويانه يكي از   به عبارت ديگر رفتارهاي رانتگسترده، شكل گرفته است؛

  . ي اقتصادي غالب و تأثيرگذار در اقتصاد كشور استرفتارها
 اين مورد و مورد قبل وجود ندارد، به البته بايد توجه داشت كه هيچ تناقضي بين

جويانه رفتارهاي غيرقانوني و   اول آنكه لزوماً رفتارهاي رانتدو دليل عمده؛
ست اگر چه  زيرا رانت لزوماً رفتاري غيرقانوني و مجرمانه ني؛غيرشرعي نيستند

 ثانياً حتي در يك جامعه ادالنه است و آثار نامطلوبي دارد،داراي ماهيت غيرع
هاي ديني دارند نيز  متعارض با آموزه مذهبي كه اكثريت مردم رفتارهاي غير

 .طلبانه مشاهده كرد توان تعداد معدودي عوامل اقتصادي را با رفتارهاي فرصت مي
نيز تحت تأثير عنصر نفت و عنصر كاركرد رفتارهاي اقتصادي دولت كه آن . 3

استقالل زياد درآمدهاي دولت از درآمدهاي . باشد تاريخي دولت در كشور مي
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  تعامل با آن كم شده،مالياتي باعث شده تا توجه دولت به بخش خصوصي و
 يعني باشد؛) از ديدگاه اسالم(ي اسالمي روابط دولت ـ ملت خارج از چارچوبها

 . واند مستقل از مصالح ملت شكل گيردت اراده دولت مي
 زيرا حجم بسيار بااليي از شاغالن ،بازار كار در كشور ايران بازاري دوگانه است. 4

وري و نيز  هاي كاري و بهره  انگيزه در بخش دولتي مشغول به كار بوده،كشور
 . نحوه پرداخت دستمزد بدانها متفاوت از شرايط شاغالن بخش خصوصي است

چهار عامل گفته شده، هر تحليلي در مورد اقتصاد ايران در صورتي كه بر اساس 
كار دوگانه را ناديده بگيرد، يا امل يعني دين، نفت، دولت و بازارنقش اين چهار ع

 اند تبييني مطابق واقع فراهم كند؛تو تنها به بعضي از آنها توجه داشته باشد، نمي
هايي  حوزه اقتصاد ايران ابتدا بايد پاردايم در پردازي رسد براي نظريه مي نظر بنابراين به

شوند، با انجام مطالعات گسترده مشخص كرده،  پردازي واقع مي را كه مبناي نظريه
البته اين مرحله خود يك نوع . سپس آنها را در يك چارچوب واحد منسجم نمود

ات باشد و در طول زمان با نقادي و انجام اصالحات و مطالع پردازي مي نظريه
پردازي علمي را   يعني اين فرايند بايد تمام ويژگيهاي نظريه؛شد بيشتر كاملتر خواهد

  . دارا باشد
  

   وضعيت علم اقتصاد در كشور و ابعاد مشكل فقدان پارادايم بومي .9
از آنجا كه تاكنون آموزش و پژوهش در حوزه اقتصاد كشور چه از لحاظ نظري و 

چه نئوكالسيكي (ها در آن   تصريح نقش پارادايمچه از لحاظ تجربي بدون توجه به
  :انجام پذيرفته، مشكالتي به وجود آورده كه بعضي از آنها عبارتنداز) و چه غير آن

هاي اقتصادي كشور نوعاً تحليلهاي متفاوت براي مسائلي يكسان  در پژوهش -
ن ارائه  آثار متفاوت و متناقض در مورد آزاد سازي قيمت بنزي مثالً؛شود ديده مي

 اما ،باشد يكي از داليل اين امر تعهد محققان به پارادايمهاي متفاوت مي. شود مي
اين تحليلهاي متفاوت، سياستهاي متفاوتي را نتيجه . شود غالباً به آن توجهي نمي
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شود و موجب  دهند كه باعث گسست و عدم انسجام در سياستهاي اقتصادي مي مي
  . شود تماعي مياج -پاره اي هزينه هاي اقتصادي

ر به هاي متفاوت، موجب كاهش درجه اعتماد بدنه اجرايي كشو تحليل -
هاي مجامع علمي براي معضالت اقتصادي شده  هاي اقتصادي و راه حل تحليل
شود دولتها در پاره اي مسائل دست به اقدامات و   امر موجب مياين.است

توانستند  قيق تر، ميسياستهايي بزنند كه در صورت وجود تحليل هاي علمي د
  . صورت بهتري و كارآتري داشته باشند

آموزش برخي پارادايمهاي غير اخالقي اقتصاد نئوكالسيك همچون فردگرايي،  -
ـ كه از نظر اسالم پذيرفته نيست ـ خود نوعي ... سودگرايي بي حد و حصر و 

اد نئوكالسيك،  نمونه اقتصعنوان به نوعي تهاجم فرهنگي است؛ بهتبليغ آنها بوده و 
كند كه از نظر آيات و روايات و اخالق  اي توصيف مي مصرف كننده را به گونه

كند و  وي تنها از مصرف خود مطلوبيت كسب مي. اسالمي بسيار مذموم است
  ! شود هيچگاه هم از مصرف اشباع نمي

اقتصاد كشور تحقيقات انجام شده بر اساس اقتصاد نئوكالسيكي اغلب براي  -
اين امر در . بيني كنند توانند آثار سياستها را به دقت پيش اين نمينيستند و بنابردقيق 

 ،دراز مدت و در صورتي كه علم اقتصاد در جامعه علمي كشور درونزا نشود
البته در كشور ما تاكنون . هاي سنگيني را به كشور تحميل نمايد تواند هزينه مي

 استفاده و بهره گيري مناسب صورت هاي اقتصاد نئوكالسيكي نيز حتي از يافته
  .نگرفته است

اگر كشور در درازمدت به دنبال ثبات و قدرت سياسي، اقتصادي و فرهنگي  -
 مي در كشور ممكن است؛دستيابي به آن تنها با درونزا كردن تحقيقات عل،است 

يعني كشورمان بايد از هيأت يك واردكننده و مصرف كننده صرف علوم به توليد 
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اين مسأله در حوزه اقتصاد به معناي توجه به .  و صادركننده آن تبديل شودكننده
  .دهند ايجاد پارادايمهايي است كه رفتارهاي عوامل اقتصادي را شكل مي

  
   مقدماتي براي ايجاد پارادايم بومي هاي پيشنهاد. 10

به نظر كوهن، تحقيق تاريخي ـ اجتماعي ممكن است بتواند هم پارادايمها و هم 
شناس ابتدا كنفرانسهاي برگزار شده،  جامعه. چهارچوبهاي ذهني را آشكار سازد

مجالت انتشار يافته، مقاالت منتشر شده، منابع و متون مورد استشهاد و نظاير آنها 
جوامع جدا و مجزاي متخصصان « آنگاه بر مبناي اين معلومات، د،كن را بررسي مي

سپس به بررسي رفتار اعضاي اين او . كند را مشخص مي» و دست اندركاران
). 1377جان الزي، (پردازد تا دريابد آنان در چه اموري اتفاق نظر دارند  جامعه مي

  .توان پارادايمهاي آن جامعه علمي دانست اين امور مورد اتفاق نظر را مي
توان گفت كه  بر اين اساس و بر اساس بحثهاي مربوط به مرحله پيش علم مي

ز در مرحله پيش علم قرار دارد و بايد تالشهاي متراكم، منسجم و اقتصاد بومي هنو
 چرا كه فعاليتهايي كه ن آن به مرحله علم متعارف برداشت؛هدفمندي براي رسانيد

تاكنون در اين زمينه انجام شده، فعاليتهايي بسيار پراكنده بوده و براي انسجام آنها، 
يم هاي علمي بومي رسيد كه علي نياز است كه از درون آن فعاليت ها به پارادا
ر از دو طريق عمده قابل اين كا. گيرد القاعده مورد پذيرش جامعه علمي قرار مي

 راه اول متراكم شدن بسيار زياد فعاليتهاي تحقيقاتي در زمينه اقتصاد حصول است؛
ناپذيري  بومي است كه موجب تضارب بسيار آرا شده و نهايتاً و به صورت اجتناب

گير بوده و هم تخمين حجم  اين روش هم وقت. سازد ها را آشكار مي مپاراداي
 ليد اين حجم از تحقيقات مشكل است،هاي الزم براي تو ادبيات مورد نياز و هزينه

راه دوم مديريت اين فرآيند براي تسهيل و تسريع رسيدن به پارادايمهاي اقتصاد 
قتصاد بومي، واكاوي و بررسي ادبيات مربوط به ابراي اين منظور بايد . بومي است

 تا بتوان دريافت در چه اموري اتفاق نظر وجود دارد، آبشخورهاي اصول شود
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د بومي هاي اقتصا فكري هر محقق كجاست و آنها چه اصولي را اصول نظريه
 اين مقاله، به عنواني نظري 8 چهارگانه ذكر شده در بخش هاي دانند كه پيشنهاد مي

 منتقداني نيز خواهد ،هاي اين روش البته يافته. شود ه ارائه ميقابل طرح در اين زمين
تواند فرآيند نهايي  داشت اما مجموع انتقادات و پاسخهاي داده شده به آن مي

آنچه پيشنهاد شد، يك روش . رسيدن به پارادايمها و توسعه آنها را تسريع نمايد
   .تواند زمان حال باشد بر است كه نقطه عزيمت آن مي ميان

م اقتصاد بومي را رسيدن به پارادايمها از طريق تشكيل يك جامعه علمي، توسعه عل
 زيرا همان طور كه ذكر شد، براي رسيدن به مرحله علم متعارف نمايد؛ تسريع مي

 آنگاه پارادايمها، از طريق تشكيل يك جامعه علمي كه ادايمها شكل بگيرند،بايد پار
ب هدايت تحقيقات در يك چارچوب اصول مشتركي در تحقيق دارند، موج

نحوه شكل  .نمايد مشخص شده و سرعت پيشرفت علم اقتصاد بومي را تسريع مي
  . كند ساز را طلب مي  تاريخي نهادهاي انديشهگيري اين انجمنهاي علمي، اقتضائات



341                              ضرورت تكوين پارادايم در ايجاد علم اقتصاد بومي  

  منابع
، ترجمه علي پايا، انتشارات سمت، تهران، درآمدي به فلسفه علمالزي، جان، . 1

1377.  
 ترجمه ، چيستي علم؛ درآمدي بر مكاتب علم شناسي فلسفي،اف.چالمرز، آلن. 2

 .1384سعيد زيباكالم، انتشارات سمت، تهران، 
اقتصاد؛ پيشرفت، ركود يا انحطاط، درآمدي بر روش جانسون و گالس، . 3

، ترجمه محسن رناني، انتشارات فالحت ايران، اصفهان، شناسي علم اقتصاد
1373. 

 مباني روش شناسي و ساختارهاي علمي اقتصاد اسالمي،، حسين، عيوضلو. 4
-143، صص 12 و 11فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السالم، شماره 

 .1379، پاييز و زمستان 163
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  پردازي علم اقتصاد اسالمي روش نظريه
 

  1حسن آقا نظري
  

  چكيده
مفاد آن، روش تجربـه      كه هم ساختار لفظي و هم        شود  ميناميده  » علمي«اي   گزاره

آنگاه كه مجموعه اي از اين نوع گزاره ها نظـام يافتـه، منظومـه وار بـر                  . برتابدرا  
 .ز علـوم پديـد مـي آيـد        محور يك موضوع تعريف شده، شكل گيرند، رشته اي ا         

علم اقتصاد اسالمي نيز به عنوان يكي از رشته هاي علمي همانند ديگر رشته هاي               
 و بـا    ؛ گـزاره هـايي منظومـه وار        اوالً  :علوم انساني، آنگـاه تحقـق مـي يابـد كـه           

؛ مفاد اين گـزاره هـا     ثانياً . آيد وجود  بهجربي   ت _ساختاري متناسب با روش علمي      
؛ داراي ويژگـي جهانـشمولي       ثالثـاً   اسالمي داشته باشد   هاي  وزهآم به   استناد منطقي 

تصادي معاصر را زيـر پوشـش       باشد تا اينكه متغيرات نوظهور در روابط پيچيده اق        
  .كند مي بررسي ، مسائل فوق را به صورت فشردهاين مقاله. فراگيرد

  
  علوم انساني، علم اقتصاد، بومي سازي، نظريه پردازي  :واژگان كليدي

  
                                                 

  عضو هيأت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاهاستاديار و . 1
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 دمهمق
گيري  با نبود فلسفه، علم جهت. شك فلسفه و علم از يكديگر جدا نيستند بي

تا مسير و هدفي فرا . دهد اجتماعي ندارد و زمينه كاوش و تحقيق را از دست مي
داند كه بايد بر كدام مسير بتابد و چه  راه علم قرار نگيرد، چراغ علم نمي

هاي حيات اجتماعي را   نبايستگيها و فلسفه، بايستگي. اي را روشن كند محدوده
گونه كه  آيد، همان مي گاه علم در راستاي آنها به حركت در كند و آن ترسيم مي

با نبود علم، فلسفه زمينه حضورش در روابط گوناگون اجتماعي را از دست 
توصيه «و » تبيين عوامل تأثيرگذار و تأثيرپذير«دهد؛ زيرا دو ويژگي ضروري  مي

 كه از وظايف علم به » مشكالت گوناگون زندگي اجتماعيلكارساز براي ح
اكنون  1.نمايد آيند، زمينه حضور فلسفه را در گستره جامعه فراهم مي حساب مي

 اسالمي را در زمينه مسائل هاي آموزههدف اساسي اين پژوهش اين است كه 
ها و  گزين فلسفه كند و جهت، مسير، هدف، بايستگي اقتصادي جاي

هاي علمي  اي كه نظريه گونه ها دريافت نمايد، به ا را از اين آموزهه نبايستگي
 اسالمي استوار گردد؛ زيرا تاكنون نظريات علم هاي آموزهاقتصاد بر مبناي اين 

اقتصاد، همزاد با فلسفه معين و بر مبناي بينش خاص از انسان و جهان و 
. قق يافته استهاي هماهنگ با اين بينش خاص، تح ها و نبايستگي بايستگي

 اسالمي در زمينه روابط اجتماعي ـ هاي آموزهبديهي است كه رويكرد نشاندن 
پذير نيست؛ به  اقتصادي به جاي اين فلسفه، بدون متد و روش مناسب امكان

 اسالمي با هاي آموزهگيري نظريات علمي اقتصاد بر اساس  عبارت ديگر، شكل
. ظر نياز به تبيين روش، تفاوت نداردگيري آنها براساس فلسفه خاص، از ن شكل
پردازي فلسفه خاص، بدون  پردازي بر مبناي يك نظريه گونه كه نظريه همان

 اسالمي نيز بدون روش هاي آموزهپردازي بر پايه   نظريه،گيرد روش انجام نمي
 .تعريف شده ممكن نيست

                                                 
   5همايون كاتوزيان، ايدئولوژي و روش در اقتصاد، ص . 1
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 ، اسالميهاي اخير درباره اقتصاد از اين گذشته منشأ تفاوت ديدگاهها در دهه
 بنابراين تا ؛پردازي علمي اقتصاد اسالمي است نبودن روش و متدلوژي نظريه

 ،هاي اقتصاد اسالمي ارائه نشود پردازي علمي مبتني بر آموزه اين روش نظريه
پردازي علمي اقتصاد  گيري اقتصاد اسالمي يا نظريه  نسبت به شكلزمينه باور

 .گردد اسالمي فراهم نمي
موضوع فوق در قالب عناويني همچون تبيين مفاهيم علم، نظريه، در اين مقاله، 

اقتصاد اسالمي، مراحل تكوين نظريه علمي اقتصاد، انتساب نظريه به اسالم، تأييد 
 خ سود سرمايههاي نظريه علمي اقتصاد اسالمي در مورد نر آن و پردازش نمونه

 .شود ميبررسي 
 

 تبيين مفاهيم. 1
 ي تصوير تاشود تبيين داند، باي ن مقاله مطرح شدهمفاهيم اساسي كه در عنوا

علم، نظريه :  ازاين مفاهيم عبارتند. صحيح و بدون ابهام از آنها شكل گيرد
 .اسالمي  اقتصادو)فرضيه و تئوري(

 
  مفهوم علم)الف

ترين آنها  اصطالح علم داراي معاني گوناگوني است كه به صورت فشرده به مهم
 :شود مياشاره 

 )اعم از كلي و جزئي(يك محور  اي از قضاياي سازمان يافته بر عهمجمو. 1
توانند تصوير واحد و جامعي از جهان  تنها نمي شك قضاياي پراكنده نه بي

واقعيت داشته باشند، بلكه آشفتگي در شناخت از عالم خارج را به دنبال دارند؛ از 
نكارناپذير است، چه ها بر محوري واحد، ضرورتي ا اين رو تنظيم قضايا و گزاره

 .مدلول اين قضايا كلي و چه جزئي، از قبيل جغرافيا و تاريخ، باشد
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اي از قضاياي  مجموعه: واقع، علم بر اساس اين اصطالح، عبارت است از در
، تأكيد بر اين ديدگاه، اوالً. اند جزئي يا كلّي كه بر محوري واحد شكل گرفته

 . ناي معلوم استوحدت موضوع دارد و ثانياً، علم به مع
 قضاياي كلي درباره موضوع واحد. 2

موجب معرفت عام نسبت ) هاي شخصي گزاره(بديهي است كه قضاياي شخصيه 
توانند در سطحي  شوند و از نظر كاربردي نيز نمي به موضوعات مورد نظر نمي

آنچه براي دانشمندان مهم . فراتر از همان حوزه شخصي مورد استفاده قرار گيرند
ور هاي علمي است، چه اين مفاد، ام  كليت و فراگير بودن مفاد گزارهاست

اي از   بنابراين، علم عبارت است از مجموعه؛اعتباري باشد و چه امور حقيقي
علم در اين اصطالح به . هاي كلّي كه برمحور واحدي سازمان يافته باشند گزاره

ست، اما ماهيت اين ، كلّي بودن ا»معلوم«معناي معلوم و ويژگي اساسي اين 
 .كلّي، از نظر اعتباري يا حقيقي بودن مهم نيست» معلومِ«
 هاي حقيقي نظم يافته بر محور يك موضوع   اي از گزاره مجموعه. 3

علوم اعتباري برخاسته از نيازهاي اجتماعي است و با توجه به اختالف نيازها در 
م حقيقي كه داراي قوانين به خالف علو. اند جوامع مختلف، اين علوم نيز متفاوت
يابي به  انگيزه دانشمندان براي دست. اند ثابت و تغييرناپذير درباره جهان خارج

قوانيني كه داراي ثبات باشند و همچنين تالش انسان براي شناخت هستي و مبدأ 
آن و يا تصرف در وجوه مختلف طبيعت، در راستاي اشباع نيازهاي مختلف 

 پس علم ؛گرددعتباري از علوم حقيقي تفكيك خود، موجب شد كه علوم ا
هاي كلّي حقيقي كه بر اساس محوري واحد  اي از گزاره عبارت است از مجموعه

است و عنصر اساسي » معلوم«در اين اصطالح علم به معناي . تنظيم شده باشد
 .حقيقي بودن آن، اعم از مسائل طبيعي و ماوراي طبيعي است» معلوم«اين، 
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 هاي كلّي حاصل از روش تجربي گزارهمجموعه . 4
 ألهارا و قدرتمند در حل مشكالت مسشناسي ك به علت نبودن نظام معرفت

هاي طبيعي و  شناخت و نيز توفيق چشمگير علوم تجربي در تفسير پديده
كاربردي بودن آنها در مورد موضوعات مورد نياز جامعه، برخي علم واقعي را 

مجموعه : اند؛ بر اين اساس، علم عبارت است از منحصر به علوم تجربي دانسته
تفاوت اساسي اين اصطالح با ديگر . قضاياي كلي حاصل از روش تجربي

اصطالحات اين است كه علم به معناي معلومي است كه به روش تجربي به 
پذير  چنين معلومي به طور طبيعي محدود به مسائل تجربه. دست آمده باشد

 1.است
 كلّي حاصل از تعامل دو روش تجربي و قياس مجموعه قضاياي . 5
هاي  با كاوش  هم و پذيرند تجربه هم كه است كلّي قضايايي معناي به علم،ديدگاه  ينا در

واقعيت اين است كه در علوم طبيعي گرايش . پذيرند عقلي و روش منطقي تأييد
ها بر اساس روش  مسلّط و غالب و درعين حال كارآمد، اين است كه گزاره

؛ ولي در علوم انساني روش كارآمد فقط تجربه نيست، بلكه با شوند تأييد ،تجربي

                                                 
چاپ ) 1376تهران، نشر ني،    (شناسي معرفت،  حسن كچوئيان،       مايكل موبكي، علم و جامعه    : ك. ر. 1

) 1362تهران، نشر دانـشگاهي،  (درآمدي تاريخي به فلسفه علم، علي پايا  جان الزي ;11 ـ  45اول، ص 
، )1376تهـران، نـشر نـي،    ( جيكوب برونوسكي، عقل سليم علم، كامبير عزيزي، ;1 ـ  4چاپ اول، ص 
تهـران، نـشر دانـشگاهي،    ( كارل همپل، فلسفه علوم طبيعي، حـسن معـصومي،   ;9 ـ  21چاپ اول، ص 

تهـران، انتـشارات   ( علم چيست، فلـسفه چيـست،   ; عبدالكريم سروش;3 ـ  11، چاپ اول، ص )1369
تهـران، انتـشارات   ( دربـاره علـم،   ; رضـا داوري اردكـاني  ;11 ـ  16چاپ دوازدهم، ص ) 1375صراط، 
تهران، انتشارات (شناسي علم،   منوچهر محسني، مباني جامعه;1 ـ  16، چاپ اول، ص )1379هرمس، 
چاپ اول، ) 1370تهران (شناسي علم،   محمد توكل، جامعه;36  ـ 39، چاپ اول، ص )1372طهوري، 

 ـ  5، چـاپ دوم ص  )1374تهران، نشر پارسا، ( حيدر علي هومن، شناخت روش علمي، ;11 ـ  19ص 
 .17 ـ 23، چاپ اول، ص )1377تهران، نشر سروش، (، نيكالس كاپالدي، فلسفه علم، علي حقي، 1
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توان به همان درجه از تأييد دست يافت كه با روش تجربي  روش قياس نيز مي
 .توان به آن درجه از تأييد رسيد مي

هاي علوم انساني داراي مفاد كمي و مقداري و برخي ناظر   برخي از گزارهاصوالً
اعتياد عامل « مفاد گزاره اند، هرچند مدلول آنها كمي است؛ مثالً  كيفيبه مفاد

، يك امر كيفي است؛ زيرا اين گزاره درصدد »تأثيرگذار بر ناهنجاري طالق است
پذير  اين گزاره هم تجربه. اثبات رابطه بين اصل اعتياد و ناهنجاري طالق است

 درصد 60عتياد عاملِ مؤثر ا«ولي گزاره . است و هم با روش منطقي تأييدپذير
، ناظر بر مفاد كمي است؛ زيرا درصدد اثبات رابطه بين »طالق در جامعه است

كاهش ماليات «چنين گزاره  هم.  درصد طالق در جامعه است60اعتياد و تحقق 
، مفاد كيفي دارد؛ »هاست صادرات كاالهاي غيرنفتي موجب افزايش صادرات آن

 تأثيرگذاري كاهش ماليات بر افزايش صادرات كاالهاي يعني در مقام اثبات رابطه
درصدي ماليات بر صادرات كاالهاي  كاهش دو«غيرنفتي است، ولي گزاره 
، ناظر »شود ميدرصدي صادرات اين نوع كاالها  غيرنفتي موجب افزايش چهار

به مفاد كمي است كه فقط از طريق تجربه، تأييدشدني است، ولي آن دسته از 
ي علمي كه مفاد آنها كيفي است و صرفاً اصل رابطه و همبستگي بين دو ها گزاره

 ي تأييدپذيرند و هم با روش قياسيكنند، هم با روش تجرب متغير كمي را بيان مي
تر از تأييد به وجود آمده  و در مواردي، تأييد حاصل شده از روش قياسي، ضعيف

 .از طريق تجربه نيست
هاي علوم انساني عموماً و رشته علمِ اقتصاد  بنابراين در بسياري از رشته

 :خصوصاً، ما دو نوع گزاره داريم
كند و ديگري  اي كه  رابطه و همبستگي بين مقدار دو متغير را بيان مي گزاره
. كند اي كه اصل رابطه بين يك يا چند متغير مستقل و وابسته را بيان مي گزاره

 گزاره ناظر به اصل رابطه بين  باشند،متغير ممكن است كميهرچند مفاد اين دو 
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متغيرات است، نه رابطه بين دو مقدار معين از درصدهاي مشخصِ اين عوامل 
 .تأثيرگذار و تأثيرپذير

 هرچند پذيرند، هايي كلي است كه تجربه اين اصطالح، علم به معناي گزاره بنابر
كه ناظر به مقدارها و قضايايي . اند شدني روش قياسي نيز تأييدبا  آنها از  برخي 

پذيرند و قضايايي كه ناظر به  اند، فقط به روش تجربه تأييد هاي مشخص كميت
اند، هر چند مفاد آنها كمي باشد، هم با روش تجربه و هم با روش  مقوله كيفي
 1.پذيرند قياس تأييد

  
 مفهوم نظريه) ب

اهيم از قبيل برخي مف. از جهت تصوري از مفاهيم غير محسوس است نظريه مفهوم
مفهوم آب، خاك، آسمان و زمين كه در خارج وجود دارند مفاهيم محسوس به 

توان آنها را درك كرد؛ در مقابل،  آيند؛ زيرا با يكي از حواس مي حساب مي
اند، اما  مفاهيم ديگري وجود دارند كه هر چند در ارتباط با جهان، واقعي و عيني

هوم انرژي، هوش، عقل، حافظه، ضمير توان آنها را حس كرد؛ مانند مف نمي
مفهوم نظريه نيز از مفاهيمي است كه .  ...ناخودآگاه، متغير مستقل، متغير تابع و

هاي خارجي و عيني است و در عين حال با حس درك  در رابطه با واقعيت
واقع يك فعاليت ذهني است كه آنچه را در عينيت و  ، زيرا نظريه درشود مين

 .كند د، تبيين ميده خارج رخ مي

                                                 
گـاهي  . مي ندارد فرضيه فقط با شـواهد تجربـي پـشتيباني شـود            همپل نيز بر اين عقيده است كه لزو       . 1

يعني پشتيبان آن، فرضيه يا نظريـه فراگيـري اسـت كـه آن فرضـيه                . شود  مياي از باال پشتيباني      فرضيه
توان در سطح ماه آزمـايش كـرد، امـا بـا             را نمي ) 2t 817=/ S( مثال قانون    ;كند خاص را ايجاب مي   

همپـل، فلـسفه    (توان آن را پشتيباني نمـود        در مورد گرانش و حركت مي     روش قياسي از نظريه نيوتن      
 ).49ـ48علوم طبيعي، ترجمه حسين معصومي، ص
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افتد، چه غير اكتسابي  هاي انسان كه در جهان خارج اتفاق مي تمام فعاليت
در . باشند و چه اكتسابي، ذهن نياز به تبيين چرايي و چگونگي آنها دارد) طبيعي(

واقع نظريه يك نوع كاوش و تالش ذهني براي تفسير و تحليل چرايي و 
توان گفت نظريه عبارت  ين رو ميچگونگي اين حوادث و رخدادهاست؛ از ا

هاي  گسستگي دو يا چند متغير مستقل و تابع در ساحت همبستگي يا است از تبيين
 .گوناگون حيات اجتماعي، سياسي و اقتصادي

در روابط اقتصادي جامعه نيز رفتارهاي اقتصادي در سطح اقتصاد خرد و 
. پذيرند تأثيرأثيرگذاروتصاد كالن داراي عوامل تهاي اقتصادي در سطح اق پديده

كند، مثال عوامل مؤثر  نظريه، هماره اين عوامل تأثيرگذار و تأثيرپذير را تبيين مي
گيري تقاضاي افراد و  بر ركود، تورم، افزايش توليدات ملي و كاهش آنها، شكل

هاي اقتصادي و افزايش و كاهش تقاضاي آنها، و ديگر مسائل و رخدادهاي  بنگاه
 .كند مي بررسي و تحليل وزه خرد و كالن راتصادي در حاق

نظريه بدين معنا در واقع مرادف مفهوم تئوري و فرضيه است؛ زيرا اين دو مفهوم 
 و بر همين اساس اند و عنصر متغير مستقل و تابعنيز به معناي گزاره مشتمل بر د

وابط اي قابل آزمون درباره ر قضيه«فريتز مكالپ از يك طرف فرضيه را به معناي 
كند و از طرف ديگر در عبارت زير   تعريف مي1»بين دو يا تعداد بيشتري متغير

 2.بين سه مفهوم فرضيه و تئوري و حدس زيركانه فرق اساسي قائل نيست
  
  مفهوم اقتصاد اسالمي) ج

گيرد و درنتيجه، داراي حداقل سه  اين واژه پسوند حقوق، مكتب و علم قرار مي
 .ر استاصطالح متمايز از يكديگ

  

                                                 
1. Laurence H.Meyer, Macroeconomics, A model Building Approach. 
2. Fritz Machlup, Methodology of economics and other Social Sciences. 
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 حقوق اقتصاد اسالمي ) الف
 منابع اصيل اسالمي حقوق اقتصاد اسالمي به معناي احكام و مقرراتي است كه از

 يا قابل استنباط و استخراج است؛ مانند مالكيت فردي، عناصر استنباط شده
و اختياري انتقال مالكيت، مالكيت عمومي،  قهري پيدايش مالكيت فردي، اسباب

 . ... اسالمي، ممنوعيت ربا، جواز مشاركت ومالكيت دولت
 

 مكتب اقتصاد اسالمي ) ب
نبايدهاي كلي و مرتبط با يكديگر كه از قوانين، احكام و مفاهيم بايدهاو مجموعه

  اقتصادي  عدالت  تحقّق  شود و در راستاي هاي اقتصادي اسالم استنتاج مي آموزه
  1.شود مييده گيرد، مكتب اقتصاد اسالمي نام جامعه قرار مي

 علم اقتصاد اسالمي) ج
وار بر محور يك   ثانياً نظام،پذيرند  تجربهاوالً هاي خبري كه از گزاره اي مجموعه

 هاي آموزهثالثاً استناد منطقي به  و  اند شده شكل گرفته موضوع معين و تعريف
هاي   به تعبير ديگر، به گزاره؛شود مياسالمي دارند علم اقتصاد اسالمي ناميده 

اي  طرف ارتباط منطقي با يكديگر دارند و شناخت منظومه پذيري كه از يك تجربه
اند،   اسالمي الهام گرفتههاي آموزهآورند و از طرف ديگر از   ميوجود هرا ب
ها استناد داد ـ كه در  توان آنها را به طور منطقي به اين آموزه اي كه مي گونه به

آيند ـ علم اقتصاد اسالمي ناميده  ساب ميواقع نظريات و فرضيات علمي به ح
 .شود مي

تواند پسوند حقوق، مكتب و علم قرار گيرد و  بنابراين، عنوان اقتصاد اسالمي مي
هر يك از اين سه مفهوم يك نسبت مشترك دارند كه همان ارتباط و استناد به 

                                                 
   .377 – 9 ، ص 2ج صدر، اقتصادانان، . 1
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  كه به طورك تمايز جوهري و اساسي نيز دارند و ي1هاي اسالمي است آموزه
 .مختصر تبيين شد

 ساختار نظرية علمي. 2
اي است كه بيانگر همبستگي يا  نظريه علمي هم چنان كه اشاره شد گزاره

اي هم ساختار لفظي و هم  چنين گزاره. ناهمبستگي دو متغير مستقل و تابع است
ها و شرايطي است كه به صورت زير بيان   ساختار مفاد و مدلولش داراي ويژگي

  :شود مي
مشتمل بر » بارد بارد و نمي اآلن باران مي«  مشتمل بر تناقض نباشد، گزاره)الف

 .تناقض است و مبطل بالقوه ندارد
گويانه، مانند    داراي حمل اولي ذاتي نباشد؛ زيرا قضاياي تحليليه يا همان)ب

 .اند الصدق ، ضروري»انسان، انسان است«
مانند گزاره (ه قضيه امتناع  كه اگر مادشود ميبا توجه به دو شرط فوق، معلوم 

باشد، قابليت ابطال ) مانند گزاره دوم(يا ضرورت و وجوب ) مشتمل بر تناقض
اش امكان باشد  اي است كه ماده پذير قضيه بالقوه را ندارد بلكه قضيه ابطال

 ).قضيه ممكنه(
 ها تمام موارد اطراف هاي منفصله حقيقيه نباشد؛ زيرا اين نوع گزاره  از گزاره)ج

ماند؛  اي براي ابطال باقي نمي شوند و زمينه قضيه را براساس حصر عقلي شامل مي
 .پذير نيست تجربه» اند يا غير آن  جهان طبيعت يا چوبأاشي «مثال گزاره

                                                 
بعـد حقـوقي آنهـا بـا بعـد      . انـد  هاي اسالمي نيز داراي ابعاد گوناگون البته بايد توجه داشت كه آموزه     . 1

ها از   اين آموزه . تفاوت دارند ) فرضيه و نظريه علمي   (پذير   هاي تجربه  سازي آنها براي تدوين گزاره     زمينه
اسـتنباط حقـوق اقتـصادي و اكتـشاف مكتـب           سـاز    شـوند، زمينـه    را شامل مي  » شريعت«جهت اينكه   

توانند تمام رويدادهاي حيات اقتـصادي جامعـه را بـه طـور مـستقيم و       اند و از جهت اينكه مي     اقتصادي
 .پذيرند هاي علمي و تجربه ساز تدوين گزاره غيرمستقيم زير پوشش قرار دهند، زمينه
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ند، نباشد؛ چرا ك ، كه بر ترديد داللت مي مشتمل بر الفاظي مانند شايد و احتماالً)د
شايد فردا به مسافرت « گزاره .  نداردكه در هر حال صادق است و مبطل بالقوه

 .، در هر حال صادق است، چه مسافرت اتفاق بيفتد و چه نيفتد»بروم
 ها در هفتاد همه انسان« بايد موجبه كليه يا سالبه جزئيه باشد؛ مثال گزاره) ه 

سالگي  ها در هفتاد برخي انسان« ولي ،، مبطل بالقوه دارد»ميرند سالگي مي
 .بالقوه نداردمبطل » ميرند مي
اي  گزاره حمليه. هاي ثنائيه موجبه بدون قيد زمان و مكان باشد  نبايد از گزاره)و

است و داراي قيد زمان و مكان نيست، قابليت ابطال » موجود«كه محمول آن 
انسان در اين «پذير نيست، اما  تجربه» انسان موجود است« قضيه ندارد؛ مثالً

، يا »هيچ ويروسي وجود ندارد«، يا »استمكان خاص يا زمان خاص موجود 
 1.دارد، قابليت ابطال بالقوه را »دويروس سرماخوردگي وجود ندار«
 يا ثنائيه سالبه »آب گرم است«د، مانند طور كلي، گزاره بايد يا ثالثيه باش به

، يا ثنائيه مقيد به زمان و مكان باشد، مانند »كالغ سفيد وجود ندارد«باشد، مانند 
مقيد به زمان و مكان، مانند  اما ثنائيه غير. »ني در يخچال خانه وجود داردنوشيد«

، مفيد اطالع جديد باشد يا نباشد، قابليت ابطال »مايعات وجود دارند«گزاره 
توان با پيدا نكردن شيئي  بالقوه ندارد؛ زيرا هر اندازه هم تجربه شود، نمي

 .شود نيافتن، دليل بر نبودن نمي چون ؛ان مايع، اين گزاره را ابطال كردعنو به
» موجود«مه اي كل اگر موضوع گزاره. احكام مترتب بر وجود را بيان نكند) ز

بر . »هر موجودي، يا علت است يا معلول« ندارد، مانند گزاره باشد، قابليت تجربه
پذير نيستند و از دايره علوم   همين اساس، قضاياي امور عامه فلسفه، تجربه

 .گردند يتجربي خارج م
بر همين اساس، اگر موضوع . موضوع گزاره نبايد از امور غيرمحسوس باشد) ح

پذير نيست؛ البته بايد توجه داشت كه  باشد، تجربه... اي فرشته، جن و گزاره
                                                 

 .گردد نمي بر» ثالثي«به » ثنائي«ي ضرورت اين شرط و شرط بعدي بر اين مبناست كه قضيه وجود. 1
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توان وجود آنها را فرض كرد، مانند اتم و الكترون، محسوس  هايي كه مي پديده
 .پذيرند ربهآيند و در نتيجه، تج حساب مي بالقوه به

 واژه فطرت، ذات، طبيعت و نبايد مشتمل بر الفاظي غيرقابل تجربه باشد؛ مثالً) ط
پذير نخواهد بود؛ زيرا  اي وجود داشته باشند، آن گزاره ابطال ماهيت، در هر گزاره

 .گيرند اين نوع مفاهيم در چنبره تجربه قرار نمي
يك وقتي باران  «ي  گزاره مثالًگزاره نبايد نسبت به آينده قضاوت مبهم نمايد؛) ي

 .پذير نيستند ، تجربه»انسان يك وقتي خواهد مرد«، يا »خواهد باريد
زيد هر وقت مرگش رسيد « گزاره داراي دو مفهوم معادل هم نباشد؛ مثالً) ك
، داراي دو مفهوم معادل هم است؛ زيرا مفهوم مرگ و مردن معادل »ميرد مي

ها مشابه  اين نوع گزاره. پذير نيست اي تجربه رهيكديگرند؛ در نتيجه، چنين گزا
 .تابند هايي هستند كه ماده آنها ضرورت است و در نتيجه، تجربه را برنمي گزاره

 كلمه شديد، ضعيف، خفيف، خوب، مشتمل بر مفاهيم كيفي مبهم نباشد؛ مثالً) ل
 توجه داشت  البته بايد1 .آيند حساب مي ، مفاهيم كيفي به...بد، هنجار، ناهنجار و

 كه هاي كمي و قابل تجربه تبديل كرد توان به شاخص كه اين نوع مفاهيم را مي
ها، مفاهيمي مانند  براساس همين شاخص. شودمناسب خود بايد بحث در جاي 

گيرند و  فقر مطلق، فقر نسبي، فاصله طبقاتي، خطّ فقر و زير خطّ فقر، شكل مي
پذير هستند و در نهايت در پرتو تجربه  هاي مشتمل بر اين مفاهيم، تجربه گزاره
ارتباطي و ناهمبستگي بين دو پديده را اثبات  توان رابطه و همبستگي يا بي مي
  .كرد
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 بايد به شود مياي كه به عنوان نظريه علمي اقتصاد اسالمي ارائه  بنابراين گزاره
ساختار مناسب با ه  اسالمي استخراج و استنباط شود كهاي آموزهاي از  گونه

 . داشته باشدتجربه پذيري
 مراحل تكوين نظريه علمي اقتصادي . 3

 و مشكلي مطرح نشود، ألهمسخيزد و تا   برميألهاز مس) نظريه، تئوري(فرضيه 
 مورد ألهاساس مس در واقع تدوين و پيدايش فرضيه بر. گيرد فرضيه شكل نمي

 به عنوان نقطه شروع ألهسهاي م نظر استوار است؛ از اين رو ابتدا ويژگي
 .شود ميگاه تدوين فرضيه و مشخصات آن بررسي  گيري فرضيه و آن شكل

 
 ألههاي مس ويژگي) الف

  مورد نظرألهمي با مسآشنايي عل. 1
در . هر فردي توان طرح سؤال علمي را ندارد؛ زيرا هر كسي مشكل علمي ندارد

 از  اي  بلكه مجموعه،يردگ واقع اين نوع مشكل در خأل ناآگاهي فني شكل نمي
ابعاد يك   از  را نسبت به بعدي سؤال و هاي ناظر به يك موضوع، زمينه ابهام آگاهي 

هاي يك پديده يا  از ويژگي  كه  گاه نمايد؛ به تعبير ديگر،آن پديده فراهم مي
طور طبيعي بايد شناختي  كنيم، به سؤال علمي مي  اي ديگر ارتباط آن با پديده

يرامون آن داشته باشيم؛ هاي پ ارتباط احتمالي آن با پديده  و  ز آن پديدهاجمالي ا
. هاي اقتصادي مسأله طرح نمايد تواند در مورد پديده  هر شخصي نميبنابراين

ساز  مند بودن از علم به روابط و رويدادهاي اقتصادي و تأثير متقابل آنها زمينه بهره
هاي اسالم در زمينه اقتصاد،  با آموزهكه آشنايي  گيري سؤال است؛ همچنان شكل

براي طرح سؤال در مورد موضوعات اقتصاد اسالمي ضرورت دارد، بدون اين 
  .هاي اسالمي ارتباط منطقي برقرار نمود توان بين سؤال و آموزه آشنايي نمي
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  )جايگاه سؤال(تعيين وجه سؤال . 2
 شود ميرد و موجب گي كاوي علمي و مركز ثقل نشأت مي  كنجسؤال علمي از هر

شناسايي دو . كه پژوهشگر در فرايند شناسايي خود، گزينش منطقي داشته باشد
 كه تراكم شود ميمتغير تأثيرگذار و تأثيرپذير كه وزن قابل قبولي دارند، موجب 

نتيجه،  متغيرها و عوامل تأثيرگذار، زمينه حيرت و سرگرداني را فراهم كند و در
د؛ بنابراين در سؤال اصلي راجع به يك پديده فرايند علمي ناكام مان

تعيين همين . اجتماعي، بايد يك چهره خاص مورد توجه قرار گيرد ـ اقتصادي
 .كند چهره و وجه خاص، مركز ثقل سؤال را معين مي

گويد كه  در واقع هيچ پديده و رويداد اقتصادي در متن واقع جامعه به شما نمي
اين تعيين وجه، خاص سؤال اصلي است . گيرد يدر كدام تئوري و نظريه قرار م

كند يك پديده و رويداد اجتماعي ـ اقتصادي تحت پوشش كدام  كه مشخص مي
 .فرضيه يا نظريه قرار گيرد

 
 تدوين فرضيه) ب

 مورد نظر دارد؛ زيرا ارائه جواب به سؤال مطرح مسألهارتباط منطقي با  فرضيه
را ) نظريه ـ تئوري( ساختار فرضيه پذير، شده در قالب يك جمله خبري تجربه

 .دهد شكل مي
بديهي است چنانكه سؤال اصلي، آشنايي گسترده با مكانيزمهاي علمي اقتصاد و 

طلبد، تدوين فرضيه نيز همانند  قدرت تجزيه و تحليل رويدادهاي اقتصادي را مي
هاي اقتصادي ممكن نيست و با  طرح سؤال، بدون احاطه علمي نسبت به پديده

ها در  هاي اسالمي، آشنايي كافي با اين آموزه ض ارتباط منطقي فرضيه با آموزهفر
زمينه اقتصاد نيز ضرورت دارد؛ بر اين اساس، فرضيه علمي در روش 

 علمي اين فرضيه پردازي علم اقتصاد، در سايه آگاهي از مبنا و خاستگاه نظريه
 از خانوارهاي شهري ايرانپذيري مصرف تأثير«فرضيه  مثال، براي ؛گيرد مي  انجام 
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، بر يك مبناي علمي استوار است و آن مبنا عبارت است »درآمد قابل تصرّف آنها
كه در علم اقتصاد تبيين » تابعيت مصرف نسبت به درآمد قابل تصرف«از نظريه 

شده است، ولي در تدوين فرضيه در اقتصاد اسالمي، افزون بر تعيين مبنا و 
 ثابت يا هاي آموزه بايد مبناي ارتباط اين فرضيه با چارچوب علمي اين فرضيه،

 .متغير اقتصادي اسالمي نيز تعيين شود
هاي اسالمي پذيرفته شده نباشد،  اگر مبناي نظريه از جهت آموزه اساس برهمين

افزايش نرخ بهره موجب «توان فرضيه را به اسالم نسبت داد؛ مثال فرضيه  نمي
هاي اسالمي ارتباط داشته  واند با آموزهت ، نمي»ددگر ميها  انداز بانك افزايش پس

انداز  باشد؛ زيرا مبناي علمي اين فرضيه، كه افزايش نرخ بهره موجب افزايش پس
يابد، ارتباطي  ها افزايش مي انداز بانك نتيجه، پس  و درشود ميدر سطح جامعه 

كالسيك پردازي در علم اقتصاد  در واقع نظريه.  اسالمي نداردهاي آموزهبا 
هاي اسالمي  آنكه انتساب واقعي به آموزه ، متغير مستقل و وابسته را بي)متعارف(

گذار متعارف اقتصادي، رشد توليدات  كند؛ چنانكه سياست داشته باشد بررسي مي
كه آيا ابزار و مكانيزم اقتصادي   بدون توجه به اين،دهد داخلي را هدف قرار مي

او براي رسيدن به . اي اسالمي ارتباط دارد يا نهه رسيدن به اين هدف، با آموزه
گذاري   و برايش اهميتي ندارد سرمايهنمايد گذاري مي اين هدف تشويق به سرمايه

پردازي علمي اقتصاد  به روش مشاركت انجام گيرد يا وام با بهره؛ ولي در نظريه
 متغير اسالمي هاي ثابت يا اسالمي، متغير مستقل يا وابسته، بايد ارتباطي با آموزه

 كاهش تورم در سايه كاهش نرخ كسر بودجه بدين جهت در داشته باشد؛ مثالً
پذيرد كه كاهش  قالب يك نظريه ناظر به تغيير تورمِ موجود در جامعه انجام مي

از آنجا كه اسالم . هاي حاكميت اسالمي است تورم يكي از اهداف و خواسته
و حاكميت اسالمي . خواهد را هم نميخواهد، مصاديق آن  ضرر عمومي را نمي

دهد اين مصاديق ضرر  مسئول است تا آنجا كه امكانات عيني به او اجازه مي
توان چنين  از اين بحث مي. عمومي را به طور نسبي متوقف كند يا كاهش دهد
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 اسالم و هاي آموزهپرداز بر اساس  نتيجه گرفت كه تفاوت اساسي بين نظريه
 :  اساسي زير استسأله در دو مپرداز متعارف، نظريه

پرداز متعارف دغدغه ارتباط يكي از دو متغير مستقل و وابسته يا هر دو  نظريه. 1
 هاي آموزهپرداز بر اساس   ثابت و متغير اسالمي ندارد؛ ولي نظريههاي آموزهرا به 

 .اسالمي اين دغدغه را دارد
 شود ميلمي اسالمي تلقي متغير مستقل و وابسته آنگاه يك فرضيه يا نظريه ع. 2

افزايش نرخ بهره « اين قضيه كه  اسالمي مجاز باشد؛ مثالًهاي آموزهكه از نظر 
پذير است، ولي  ، يك گزاره علمي و تجربه»گردد ميموجب افزايش پس انداز كل 

گذاري در  افزايش نرخ بهره موجب ركود سرمايه«كه قضيه  اسالمي نيست، چنان
 هاي آموزهآيد، ولي ارتباطي با  يه علمي به حساب مييك قض» اقتصاد ملي است

طور كلي نظريه علمي كه مشتمل بر دو عنصر متغير مستقل و  به. اسالمي ندارد
 هاي آموزهكم يكي از اين دو عنصر، استناد واقع به   وابسته است، بايد دست

 .شود  مي بررسي،د، كه چگونگي آن در بحث بعدياسالمي داشته باش
 

 د فرضيه به اسالم استنا. 4
. هاي علمي را بايد از مرحله گردآوري آنها تفكيك كرد مرحله داوري فرضيه

پذير باشد،  كند اين است كه گزاره، تجربه ايجاب مي) تجربي(آنچه روش علمي 
اساس تجربه درباره آن داوري نمود و مهم نيست كه  اي كه بتوان بر به گونه

س اين روش باشد يا نه؛ به سخن ديگر، اسا هم بر) فرضيه(گردآوري گزاره 
روش علمي، فقط ناظر به روشِ اثبات تأييد يا عدم تأييد مفاد گزاره است و 

توان  رو مي گونه نظري به مرحله گردآوري و تدوين فرضيه ندارد؛ از اين هيچ
هاي ثابت و متغير اسالمي در زمينه اقتصاد استفاده و متغير مستقل يا  از آموزه
ها استنتاج كرد؛ براي مثال از ممنوعيت ربا و  را از حوزه اين آموزهوابسته 

توان  نشاندن نرخ سود سرمايه به جاي آن، كه از احكام ثابت اسالمي است، مي
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نرخ سود سرمايه در مقايسه با نرخ بهره، هزينه توليد كاال و «اين فرضيه را 
ومتي يا اهداف چنانكه از احكام حك. ارائه داد» دهد خدمات را كاهش مي

 مفروض توان فرضيه استخراج نمود؛ مثالً اقتصادي مورد توصيه حاكميت نيز مي
كه كاهش  با توجه به اين. كند اين است كه حاكميت، كاهش تورم را توصيه مي

توان بعد از   اسالمي دارد، ميهاي آموزهتورم در سايه حكم حكومتي انتساب به 
رم، كاهش آن را موجب كاهش تورم دانست شناخت عامل يا عوامل مؤثر در تو

در واقع چون حكم حاكميت، . هاي اسالم نسبت داد و آن گزاره را به آموزه
؛ براي مثال، شود مي توجه  بين بردن عامل اساسي آن نيزاز به كاهش تورم است،

توان اين گزاره را استنتاج  اگر كسر واقعي بودجه عامل اساسي تورم است، مي
اي به  و چنين گزاره» هش كسر بودجه موجب كاهش تورم استكا«نمود كه 

 متغير اسالمي و احكام حكومتي استناد دارد؛ بنابراين، بين دو گزاره هاي آموزه
ها و احكام متغير  هاي ثابت اسالمي و ديگري از آموزه فوق كه يكي از آموزه

جود ندارد؛ استنتاج شده است، از جهت استناد به اسالم فرقي و) حكم حكومتي(
هاي  زيرا در فصل دوم بيان شد كه احكام حكومتي به طور منطقي به آموزه

 .اسالمي استناد دارند
 

 تأييد پذيري نظريه علمي . 5
 را) strong positivism(پذيري اثبات فلسفه علم در يك مرحله، در تاريخ

مرحله ، شود مي ن)اثبات( كه پذيرفتند نظريه آن از  پس و  داشتند  انتظار 
گاه كه تحقق اين  و آندمطرح ش )weak positivism(پذيري ضعيف  اثبات

پذيري جايگزين آن شد؛ زيرا تأييد  پذيري نيز اميدواركننده نبود، تأييد نوع اثبات
رو  گردد؛ از اين اي كمتر تأييد مي اي بيشتر و نظريه مراتب گوناگون دارد، نظريه

 در منطق قديم و يا راست و دروغ كه در كه) آري يا نه(تأييد، با صدق و كذب 
بديهي است كه نقطه شروع تأييد . منطق تجربي مطرح بود، تفاوت اساسي دارد
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هاي موافق نظريه است، ولي بايد توجه داشت كه  اساس مشاهده نمونه بر
 و شود ميهاي خارجي موافق نظريه تبديل به گزاره و قضيه  مشاهده نمونه

  كه  اي هاست و گزاره ن نظريه كه خود از خانواده گزارهگاه بررسي منطقي بي آن
هاي موافق در عالم خارج، در ذهن شكل گرفته است، انجام  از مشاهده نمونه

پذيرد؛ بنابراين، مقصود از نسبت تأييدي ميان نظريه علمي و مشاهده  مي
ه هاي موافق، اين نيست كه تصور شود نظريه علمي با واقعيت خارجي رابط نمونه

گاه ميان   هيچ هاست و كند؛ زيرا بررسي منطقي همواره بين گزاره منطقي پيدا مي
 به ؛ك گزاره، رابطه منطقي وجود ندارد يا موجود خارجي و يموجودات خارجي

اي است در ساحت فكر و آنجا كه فكر تجلّي  تعبير ديگر، رابطه منطقي رابطه
 .گيرد  و قضيه شكل ميشود مييابد، گزاره پيدا 

هاي موافق بدين معناست كه وقتي نمونه  پس تأييد نظريه بر اساس مشاهده نمونه
موافق مشاهده گرديد، آنچه از مشاهده دريافت شد به صورت قضيه و گزاره بيان 

نتيجه، اين قرينه،  سنجند و در  و آن قضيه را به عنوان قرينه با نظريه ميشود مي
بته بايد توجه داشت كه تأييد هر قدر نيرومند ال. نمايد نظريه را تأييد يا ابطال مي

هزاران نمونه موافق و قرينه تأييد .  ندارد توان ايستادگي در برابر ابطالباشد،
در واقع تأييد علمي .  تأثير يك نمونه مخالف را به حد صفر برساندتواند مين

فق هاي متعدد موا راهي است و ممكن است كه با مشاهده نمونه هميشه بر سر دو
با نظريه، تأييد بيشتري حاصل آيد و احتمال بطالن آن كمتر گردد، اما احتمال 

رود و با فرض پيدايش يك نمونه مخالف،  گاه از بين نمي بطالنِ بالقوه هيچ
 .گذارد بيش از يك نمونه مخالف، در كاهش تأييد تأثير مي

احتمال وقوع بخشد كه  هاي موافق آنگاه به نظريه تأييد مي به طور كلي نمونه
 هاي پس نظريه علمي آنگاه از مشاهده نمونه. هاي مخالف هم داده شود نمونه

 و بطالن بالقوه دقيقاً ن بالقوه را هم بتواند تحمل كندبرد كه بطال موافق سود مي



361 پردازي علم اقتصاد اسالمي                                روش نظريه                 

بدين معناست كه راه بطالن به واسطه نمونه مخالف خارجي مسدود نشود، 
 . خارج به وجود نيايدگاه چنين نمونه مخالفي در هرچند هيچ

 
 هاي پردازش نظريه علمي اقتصاد اسالمي  نمونه. 6

 ثابت و متغير اسالمي هاي آموزهتوان از  در مباحث اين مقاله بيان شد كه مي
اساس آن، گزاره علمي نظريه   علمي را به عنوان منشأ فرضيه، استنتاج و برألهمس

موزه اسالمي ممنوعيت بهره و اكنون با توجه به اين آ. و تئوري را مطرح كرد
ها درباره سرمايه گذاري ارائه  توان نمونه هايي از اين گزاره جواز سود سرمايه مي

ها برداشته  اساس اين آموزه كرد تا گامي عيني در مسير تدوين نظريه علمي بر
گيري فرايند  اميد است كه اين گام عيني، سرآغازي باشد براي شكل. شود

 . اسالميهاي آموزهگون اقتصاد برمبناي اين تحليل مسائل گونا
 
 هاي مربوط به سرمايه گذاري  گزاره

نرخ سود سرمايه در كشورهاي اسالمي در مقايسه با نرخ بهره، كارآيي بيشتري . 1
 .گذاري دارد انداز و افزايش ظرفيت سرمايه در پس

 .گردد مينرخ سود سرمايه موجب كاهش هزينه توليد در مقايسه با نرخ بهره . 2
 .نرخ سود سرمايه در تثبيت قيمت كاالها و خدمات مؤثرتر از نرخ بهره است. 3
، مؤثرتر از نرخ بهره )كاهش فقر(نرخ سود سرمايه در توزيع عادالنه درآمد . 4

 .است
 .نرخ سود سرمايه در افزايش سطح مصرف كل، مؤثرتر از نرخ بهره است. 5



362  ديني-علوم انساني بومي   

 نتيجه
هاي  گزاره. ول داراي ساختار معيني استنظريه علمي از جهت لفظ و مدل

 ثابت و متغير اسالم در ساحت هاي آموزهپذير و مستند به  وار، تجربه منظومه
ييد، محصول بيشتري أاز روش تجربه بيش از ت. وين نمودتوان تد اقتصاد را مي

چه بسا بتوان از روش قياس هم اين درجه از تاييد را . توان انتظار داشت نمي
 .آورد دست هب

. گيري علم اقتصاد اسالمي است ساز شكل به هر حال تدوين مجموعه فوق زمينه
 اسالمي در زمينه هاي آموزهعالمان و كارشناسان دو حوزه دانش اقتصادي و 

 .توانند در اين وادي گامهاي مؤثري بر دارند روابط اقتصادي مي
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  ي علوم انسانياتفاوت نگرش به ماهيت و محتو
  به حكمت الهي درء ابتناوي غرب ياز ديدگاه مادي گرا

  )كيد بر علم اقتصادأبا ت(جمهوري اسالمي ايران 

  1دكتر سيد ابراهيم بيضايي

  چكيده
علوم انساني از زمره معارفي است كه با توجه به فطرت انسان و هدف از خلقـت                 

سائل آن فقط براي خداوند تبارك و تعالي روشن و مشخص اسـت             كليه زوايا و م   
ايـن  . مـي باشـد    رو  روبـه و بشر براي بررسي پيرامون آن با محـدويتهاي فراوانـي            

 در بررسـيهاي خـود     شود بدون راهنمايي خداوند منان انسان      محدوديتها باعث مي  
يـل خداونـد     دل همـين     بـه . ير ضاللت و گمراهي بپيمايد     مس ، شده رو  هبا اشتباه روب  
ي بـشر فرسـتاده كـه آخـرين     ي مشخص به راهنماهايي ران را با دستور   بمهربان پيام 

متاسفانه در جوامع غربي اين ديـدگاه حـاكم         . مي باشد ) ص(آنها حضرت محمد    
ا اعتقـاد بـه خـدا و         يـ  )ماركسيـسم ( خداوندي وجود ندارد     شده است كه يا اصالً    

جتماعي وعلوم انساني مرتبط بـا آن   ا شخصي است و نبايد در امور  اي  ألهاديان مس 
  ).سكوالريسم( جامعه شناسي و سياست دخالت داده شود ،از قبيل اقتصاد

                                                 
 عضو هيأت علمي دانشگاه هوايي شهيد ستاري. 1
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ي در خصوص علـوم  يي را به برداشتها و نتيجه گيريها جوامع غرب،اين نوع نگرش 
 رسانده است كه با فطرت انـساني مغـايرت داشـته و             انساني از جمله علم اقتصاد    

اما در نظام جمهـوري     . جوامع بشري به دنبال داشته است     مشكالت عظيمي براي    
اب مقـدس قـرآن اسـت       اسالمي ايـران كـه مبنـاي آن اعتقـاد بـه خداونـد و كتـ                

هـاي    منطقي نيست كه در زمينه علوم انساني از برداشتها و نتيجه گيري            وجه  هيچ  به
جوامع غربي تقليـد شـود و متفكـرين و مـسئولين ايـن نظـام وظيفـه دارنـد كـه                      

 از جملـه علـم اقتـصاد را بـر محـور             هـاي خـود در زمينـه علـوم انـساني           شرنگ
هنجارهاي اسالمي كه منبعث از كتاب قرآن و احاديث معصومين و مراجع بزرگ             

اين نوع نگرش ها در بـسياري مـوارد بـا نگرشـهاي             . اسالمي است منطبق سازند   
ماننـد  (است  م اقتصاد متفاوت    جهان غرب در رابطه با علوم انساني و باالخص عل         

 مجاز نيـستم از آنهـا تقليـد         وجه  هيچ  و ما به  ) ع درآمدها و ثروتها    ربا و توزي   ألهمس
  . مي آيدعمل هن نوع موضوعات بررسي و كنكاش ب ايدرباره مقاله در اين. كنيم

  
  علوم انساني، علم اقتصاد، بومي سازي، غرب، مادي گرايي :واژگان كليدي
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   كليات موضوع.1
كه موضوع و دامنه علـوم انـساني بـه وجـود و ويژگيهـاي انـساني                 با توجه به اين   

 هـدف   ، دالئل وجود  مربوط مي شود و انسان خود موجودي است كه چگونگي و          
بل تحقيق و بررسي    از خلقت و فطرت آن با ابزاري كه در اختيار بشر مي باشد قا             

نـي را بـه      پرداختن به اين علوم براي انسانها محـدوديتهاي فراوا         ،باشد تجربي نمي 
اين محدوديتها باعث شده اند كه انسان نتواند صرفاً بـا پيـروي از              . دنبال مي آورد  

قواي عقلي و امكانات تجربي خود به نتايج صحيح  و منطبق با واقعيت در زمينـه               
علوم انساني دست يابد و تاريخ تكامل بشريت گواه آثار سياه و تلخ گمراهي بشر               

 كـه از  ي مرتبط با علـوم انـساني بـوده اسـت    ررسيهادر رسيدن به نتايج غلط در ب     
  .جمله آنها مي توان به نتيجه گيريهاي ماركسيسم در زمينه علوم انساني اشاره كرد

 در مـسير    ،انسان را با هـدفي مـشخص خلـق كـرده          از آنجا كه خداوند متعال كه       
 تكاملي هماهنگ با آن هدف هدايت مي كند و با اين نوع محدوديتهاي انـسان در               

ي بشر و ممانعـت از قـرار        يباشد براي راهنما   مي لوم انساني كامالً آگاه   ارتباط با ع  
ملي كـه   گرفتن انسان در مسير ضاللت و گمراهي در هر مرحله از اين مسير تكـا              

ي بـشر فرسـتاده كـه       ي مشخص به راهنما   هايي  مصلحت بوده پيامبراني را با دستور     
بـه عنـوان    ) ص(محمـد   حـضرت   . مـي باشـد   ) ص(آخرين آنها حضرت محمد     

 خداونـد   هايي  يها و دستور  يد متعال كاملترين و آخرين راهنما     آخرين پيامبر خداون  
 اهـدا نمـود و   ني را در كتاب قرآن مجيد بـه بـشر       هاي مختلف علوم انسا    در زمينه 

رحله تكاملي  مطالب اين كتاب شريف مي تواند به عنوان چراغي راهنما تا پايان م            
  .شود  ادهاستف بشر در اين دنيا

سير تحوالت تاريخي جوامع بشري در مناطق مختلف جهـان باعـث گرديـد كـه                
اسـالمي بـه دسـت جوامـع        پرچم پيشرفت در علوم تجربي و انـساني از جوامـع            

وم در همه   ي سپرده شود و اين جوامع پيشرو و پيشقدم پيشرفت عل          يمسيحي اروپا 
ر قـرون وسـطي بـا هـر نـوع            اما برخورد ناهنجار كليسا د     ؛زمينه ها قلمداد گردند   
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 آن   كه مثال بـارز    اروپايي در زمينه هاي مختلف علمي     نوآوري در جوامع مسيحي     
 جهت گيـري    1 موجب شد در دوران رنسانس     ،در خصوص گاليله قابل ذكر است     

حمله روشنفكران و نويسندگان به سوي كليسا و مظاهر آن از جمله دين و حتـي                
را مغاير با پيشرفت و ترقـي         كليسا و مظاهر آن    ذات خداوند نشانه رود و اعتقاد به      

در اين دوران فالسفه عمده زمان بين دين و عقل تفاوت قائل شدند             . قلمداد كنند 
في ماننـد اصـالت انـسان       و با نفي الهيات در مباحث فلسفي مكاتب جديـد فلـس           

  2.را بنيان گذارند) ماترياليسم( اصالت ماده و)ساينتيسم( اصالت علم ،)اومانيسم(
 علوم الهي  را مجموعه اي از خرافات بي معنـي و توخـالي               ،برخي از اين مكاتب   

 و در برخـي ديگـر ديـن را          كه  بايد بكلي از جوامع حذف شوند       كردند معرفي مي 
 اي از عقايد و باورها مي انگاشتند كه پايه هاي علمي ندارد و نمي توانـد                مجموعه

 آزادند كه به ايـن باورهـا و عقايـد            اما مردم  ؛پاسخگوي نيازهاي روز جوامع باشد    
امـروز رايـج تـرين      ). سكوالريـسم (مطابق ميل خود احترام گذارده و عمل كننـد          

كاربرد مفهوم سكوالريسم را مي توان دنيوي و اين جهاني كردن شئون سياسـي و          
   3.منع دين از دخالت در قلمرو حكومت تعبير نمود

ي كه تا قـرن حاضـر در كـشورهاي          اين نوع تحوالت در مباني انديشه هاي فلسف       
پيشرفته صنعتي ادامه داشته و حتي تقويت نيز شده اسـت آثـار خـود را بـر همـه          
علوم انساني مدون در غرب و دانـش آموختگـان كـشورهاي در حـال توسـعه از                  

                                                 
 پديـد   16 و اوايل قرن     15ره تجدد در ادبيات و صنايع و علوم اروپا كه در اواخر قرن               دو –رنسانس  . 1

آمد و اساس آن احياء ادبيات و علوم و صنايع بود و در اثر آن رونق بسياري در صنايع و ادبيات پديدار                      
 ,تهـران , تاليف حـسن عميـد    , فرهنگ فارسي عميد  . شد و هنرمندان شاهكارهاي شگرفي بوجود آورند      

  .1255صفحه , 1375
 231صـفحات   , 1384تهران  , )فلسله عمومي (مباني انديشه هاي فلسفي     , منوچهر,  صانعي دره بيدي    .2

  .به بعد
, چـاپ اول  , مركز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسـالمي        , دموكراسي قدسي , علي اكبر , رشاد. 3

  .20صفحه , 1384, تهران
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جمله ايران كه تحت تأثير پيشرفت علوم و فنون تجربي غرب قرار دارند آشـكار               
  :توان به موارد زير اشاره كرد  ميراتاز جمله اين نظ. ساخته است

 ماشـيني اسـت كـه روح و جـسم او از             انـسان ، در علوم مديريت و روانشناسي     .1
   1.قوانين مادي و ماشيني تبعيت مي كند

 در علم جامعه شناسي دين نوعي نهاد تعريف مي شـود كـه توسـط اشـخاص                  .2
   2.براي تأمين نيازهاي اجتماعي آنها ايجاد مي شود

علم اقتصاد سرمايه داري خداوند فقط نقش خالقيت را بر عهده دارد و بعد               در   .3
و مـردم  ) يـسم ليبرال(از خلقت بشر ديگر به او كاري ندارد و او را رها كرده است        

  3.نها به تنهايي توانايي اداره زندگي آنها را خواهد داشتآپذيرفته اند كه خرد 
 تفكـر    بـا  نـساني در واقـع بـشر      لـسفه و علـوم ا     در چنين شرايطي از نگرش بـه ف       
 به عنوان مخلوق خداوند كه بايـد در چـارچوب           مدرنيسم از فطرت و اصل خود     

  فاصـله گرفتـه    ،كاملي خود در اين جهان ادامـه دهـد        هنجارهاي الهي به زندگي ت    
 از فطرت خود مشكالت عديـده و مـصيبت          همين انحراف و گمراهي بشر    . است

 روي كـار آمـدن   ،هـاني قـرن بيـستم   گ هـاي خانمانـسوز ج  بـاري از جملـه جنـ   
 افـزايش سـريع و بـي        ،هايي با عقايد انحرافي مانند نازيسم و كمونيـسم         حكومت

 افزايش فاصله طبقاتي در كشورهاي مرفه و        ،تناسب هزينه ها تسليحاتي در جهان     
  . به دنبال داشته استنگي در كشورهاي كمتر توسعه يافته براي بشرفقر و گرس

 از فطـرت الهـي      شكالت مربوط به فاصله گرفتن بـشر      اد اين م  براي درك بهتر ابع   
خود كافي است به دو مطلب زير كه از منابع معتبر جهاني استناد شده است توجه                

  :گردد

                                                 
  .34صفحه , 1384, تهران, چاپ بيست و سوم, نشر ني, وميمديريت عم, سيد مهدي,  الواني .1
  .251 و 243صفحه , 1369, تهران, چاپ سوم, مباني جامعه شناسي, عبدالحسين,  نيك گهر .2
, تهـران , چـاپ زالل , پول و بانكداري اسالمي و مقايسه آن با نظـام سـرمايه داري  , ايرج,  توتونچيان . 3

  .2صفحه, 1379
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 1993 در سـال     1نشريه معروف مربوط به مخارج نظامي جهان موسوم به سـيوارد          
  :نويسد اينگونه مي

الر صرف برنامـه هـاي دفـاعي مـي          د ميليارد   600ي كه هر ساله بيش از       يدر دنيا «
از .  بيش از يك ميليارد انسان از كمبود مراقبتهاي بهداشـتي رنـج مـي برنـد                ،شود

چهار نفر افراد بالغ يك نفر قادر به خواندن و نوشتن نيست و هر روز قريب يك                 
اين در شرايطي است كه كشورهاي در حال        . مانند پنجم جمعيت جهان گرسنه مي    

 بـا هزينـه اي كمتـر از نـصف مخـارج نظـامي خـود و بـا ارائـه            توانند توسعه مي 
 ميليـون نفـر را      10جـان   اي از خدمات اوليه بهداشتي و درمـاني سـاالنه            مجموعه

  ».نجات دهند
 بـه جهـاني شـدن       1990با وجود خوش بيني هاي اغراق آميز سالهاي اوليه دهه           «

 بـي   ،قحطـي ي عميقي در خصوص انـواع جديـد         اقتصاد در حال حاضر نگرانيها    
  2».عدالتي و نا امني به وجود آمده كه واقعيتهاي جدي بشريت محسوب مي شوند

در اين شرايط بحراني و هرج و مرج معنـوي در جهـان توسـعه يافتـه در كـشور                    
 قرن بيستم تحـولي شـگرف در نظـام حكـومتي رخ داد و              70ايران در اواخر دهه     

دينـي جمهـوري اسـالمي      حكومت شاهنشاهي وابسته به غرب به نظام حكـومتي          
كـه كـشور    ) اصـل دوم  (قانون اساسي ايـن نظـام مقـرر داشـته اسـت             . تبديل شد 

 الهي  براساس اعتقاد به خداوند متعال و تسليم در برابر اوامر او كه براساس وحي             
 سـنت معـصومين و اجتهـاد مـستمر فقهـاي جـامع              ،)آن مجيد   از طريق كتاب قر   (

اين بدين معني است كه يكـي از قـديمي   . ددمي گر  اداره   ،يين مي شود  الشرايط تع 
ترين تمدن هاي جهان كه در گذر تاريخ پر افتخار خود ديـن مبـين اسـالم را بـا                    

 در رابطـه بـا      ته تصميم گرفته به سـرگرداني بـشر       آميخ  فرهنگ غني ايراني در هم      
                                                 

ترجمـه سـيد ابـراهيم      , منتخبي از موضـوعات در كتـاب اقتـصاد دفـاع          , تاد, اندلركيت و س  , هارتلي. 1
  .145صفحه , تهران, 1383, انتشارات سمت, بيضايي

2. Yergin, Daniel and Stanislaw, Joseph, The Commanding Heights, New York, 
2002, P. 416. 
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ا ارائه الگوئي مناسـب و موفـق از         ، ب تن از فطرت الهي خود پايان داده        فاصله گرف 
كه براساس هنجارهاي الهي اداره مي شود راه سعادت را به كشور هـاي               اي  هعجام

  .جهان نشان دهد
براي تحقق اين هدف بـزرگ نظـام جمهـوري اسـالمي مـشكالت بزرگـي را بـا                   
موفقيت پشت سر گذارده و مشكالت مهم ديگري را هنوز پـيش رو دارد كـه بـا                  

 مهـم ضـرورت تغييـر    يكـي از ايـن مـشكالت   . توكل به خدا بايد برطرف شـوند    
رار است با ابتنـا     نگرش به ماهيت و محتوي علوم انساني در جامعه اي است كه ق            

بط مختلـف انـساني      زيرا نوع نگرش هر جامعه در روا       ؛به حكمت الهي اداره شود    
آنها جلوه گـر مـي شـود در            مديريت و نظائر     ، سياست ، اقتصاد ،كه شامل خانواده  

ايـن در   . امعه در اهداف خود تاثير بسزايي دارد      تمام شئونات جامعه و موفقيت ج     
حالي است كه نگرش حاكم در جوامع علمي و حكومتي كشور ما قبل از انقـالب       

ثير گرفته بود كـه     أت) قرن هفده به بعد   (ران مدرنيسم   از نگرش جوامع غربي در دو     
همـين دليـل از بـدو        ه ب ؛ ياد شده غير الهي شكل گرفته است       مبتني بر ديدگاههاي  

يروزي انقالب اسالمي تاكنون اين نوع تغيير نگـرش بـا مقاومتهـاي شـديدي از                پ
طرف دانش آموختگان در كشورهاي غربي و يا زير نظر استادان دانش آموخته در              

 كمبـود منـابع مطالعـاتي دانـشگاهي         خاطر  هرو شد و ب    هغرب در داخل كشور روب    
اين مـشكل را در     . ستمناسب و مكفي در وضعيت بسيار نابهنجاري قرار گرفته ا         

وضعيت علم اقتصاد به عنوان يكي از علوم مهم و پايه اي انساني در كشور ايـران                 
  .گيريم پي مي

  
   بررسي نگرش به علم اقتصاد بعد از پيروي انقالب.2

  طرح مشكل  )الف
 تحول در نگرش به علـم       ائلكي از كليدي ترين و مهمترين مس      با توجه به اينكه ي    

قالب اسالمي نسبت به نگرش به اين علـم در چـارچوب فلـسفه              اقتصاد بعد از ان   
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آن موضوع ممنوعيت ربا و بهره به عنـوان ربـا              از   مدرنيسم و سكوالريسم منبعث   
 كليـه  در تـاثيري مهـم   ي و اين پديده اقتـصاد   در قرض در حكمت الهي مي باشد      

 ، اشـتغال  ، سـرمايه گـذاري    ،آمـد   موضوعات مهم ديگر اقتصاد از قبيـل توزيـع در         
  . اين بررسي به موضوع بهره محدود مي شود،مصرف و پس انداز دارد

 ،وع خاص و متداول آن بهره پـول اسـت  در ارتباط با كسب درآمدهاي ربوي كه ن     
شدت محكوم مي كند و ارتكاب به اين عمل را نوعي            قرآن مجيد رباخواري را به    

 278ه شريفه بقره آيه     آنجا كه در سور      تا    با خدا و رسول او اعالم مي دارد        محاربه
  :مي فرمايد

راستي مـومن هـستيد بقيـه     اي كساني كه ايمان آورده ايد از خدا بترسيد و اگر به           «
  1»با خدا و پيامبر او اعالم جنگ دهيد) در غير اينصورت(رباها را نگيريد 

آن اينگونه قـاطع و شـديد برخـورد شـده             كمتر گناهي است كه در قرآن مجيد با         
ين به اين گناه مانند كساني تلقي شوند كه بـه خـدا و رسـول خـدا                  باشد و مرتكب  

  .اعالم جنگ دهند
 -را بهره سرمايه نقدي تلقي مي كنـد        كه آن  -حوم باقر صدر دليل حرام بودن ربا      مر

را قاعده كلي توزيع درآمد در اسالم براساس ريـزش كـار مفيـد تفـسير كـرده و                   
 چون بايد اصل سـرمايه بـدون        معتقد است كه در مورد قرض دادن سرمايه نقدي        

 پرداخـت بهـره     ،گـردد كم و كاست از طرف قرض گيرند به صاحب مال مـسترد             
  .2ست غير قانونيا درآمدي

اما در نظام سرمايه داري منبعث از تفكر ليبراليـسم رايـج در كـشورهاي پيـشرفته                 
صنعتي پديده بهره جزء الينفك از اقتصاد محسوب مي شود كه بـدون وجـود آن                

                                                 
وابسته به بنياد پژوهشهاي قرآني حوزه و       (مركز اطالع رساني و كتابخانه تخصصي قرآن و علوم روز           . 1

  .278صفحه , 1384, مشهد, قرآن و اقتصاد, )دانشگاه
, تهـران , انتـشارات اسـالمي  , چـاپ دوم  , اسـپهبدي . ترجمـه ع  , جلد دوم , اقتصادنا, محمدباقر, صدر. 2

  .249-252صفحات , 1357
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 ايـن در حـالي اسـت كـه در اقتـصاد             ؛كار اقتصاد اصالً قابل تصور نيست      گردش
كشور ايران قبل از پيروزي انقالب نيز همين تفكر رايج در كـشورهاي غربـي در                
مناسبات اقتصادي پذيرفته شده بود و الگوي عمل و تفكـرات اقتـصادي چـه در                

  .دحوزه هاي علمي و چه در حوزه هاي سياستگذاري را تشكيل مي دا
در اين شرايط بعد از پيروزي انقالب اسالمي و تدوين و تصويب قانون اسـالمي               

 وام بـدون بهـره      آن از اعطاي      43 كه در اصل     كشور منبعث از جهان بيني اسالمي     
الب در كـشور   و نظام بانكي رايج در غـرب كـه تاقبـل از انقـ             نام برده شده است   

 مسئوالن نظام بانكي كـشور      ، بود  نظامي ربوي ارزيابي شده    ،ايران نيز رواج داشت   
 امـا   ؛ز نظام بانكي كشور حذف كنند     بر آن شدند كه هرچه سريعتر پديده بهره را ا         

به دليل فقدان زمينه هاي الزم علمي و اعتقادي در كشور در خـصوص ضـرورت                
و امكان حذف بهره از نظام بانكي كشور تالش شد ضمن تدوين قانون بانكداري              

اساسـي قـرار    ه مورد مخالفت فقهاي شوراي نگهبـان قـانون          بدون ربا به شكلي ك    
ها و روشهاي اجرايي همان ماهيت اقتـصادي بهـره بـا نـام               نگيرد با تدوين دستور   

جديدي موسوم به سود بانكي در مناسبات اعتباري بانكهـا چـه در مـورد سـپرده                 
  .گذاران و چه در خصوص دريافت كنندگان تسهيالت حفظ شود

و به اجرا گـذارده شـده اسـت كـه           بدون ربا با اين تصور تدوين       قانون بانكداري   
 اصولي اين امكان وجود دارد كه بدون تغيير در ماهيت پول و نظام بـانكي                طور  هب

 مبادالت مردم و بانك ها حـذف     و فقط با ايجاد اصالحات تقنيني بهره را الاقل از         
پرده هـاي غيـر از       زيرا براساس قانون بانكها مجازند تنها بـه دو صـورت سـ             ؛كرد

  .يكي قرض الحسنه و ديگري سرمايه گذاري, حسابهاي جاري مردم را بپذيرند
فت مبلغي اضافي و    در مورد سپرده هاي قرض الحسنه بايد مردم بدون انتظار دريا          

 پول خود را در اختيار بانكها قرار دهنـد و بانكهـا نيـز موظفنـد                 ،فقط با نيت خير   
افت هزينه هاي عملياتي خود بـا عنـوان كـارمزد           بدون كم و كاست در مقابل دري      

 اين مبالغ را به افراد نيازمند كه موارد آن در قانون مشخص شـده اسـت پرداخـت    
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 بانكها باز پرداخت مبالغ سپرده گـذاري شـده را           ،ها در مورد اين نوع سپرده    . كنند
  .تضمين مي كنند

 را وكيـل كننـد كـه        در مورد سپرده هاي سرمايه گذاري بايد سپرده گذاران بانـك          
 در سـود يـا زيـان        آنها را در طرحهاي مختلف سرمايه گذاري كـرده و           منابع مالي   

 و بانكها نيز مجازند اين منـابع را براسـاس عقـودي كـه در                حاصله شريك شوند  
 جعاله و نظائر آنهـا در اختيـار         ، مشاركت ،صورت مضاربه  هقانون پيش بيني شده ب    

ا در فعاليتهاي مختلف اقتصادي شريك شوند و سودي         آنه  متقاضيان قرار داده و با      
را كه كسب مي كنند پـس از كـسر كـارمزد و حـق الوكالـت بـه سـپرده گـذاران                 

ست كه در مورد اينگونه روابط اعتباري بانكها        ا  نكته قابل توجه اين   . پرداخت كنند 
 زيـرا در غيـر اينـصورت        ؛ و سود سرمايه گذاريها تضمين شود      با مردم نبايد اصل   

ـ  ؛ مي گيرد  خود  هبط اعتباري ماهيت بهره و ربا ب      درآمدهاي حاصله از روا    همـين   ه ب
دليل در قانون قيد شده است كه بانكها مي توانند اصل سپرده هاي مـردم را بيمـه                  

  .نمايند
اما در عمل هرگز ماهيت قـانون بانكـداري بـدون ربـا آنگونـه كـه تـدوين و بـه                      

 زيرا نه سپرده گذاران آن گونـه عمـل كـرده            ؛صويب رسيده بود به اجرا در نيامد      ت
تظـار  اند كه در قانون بانكداري بدون ربا فرض شده بود و نه بانكها توانسته اند ان               

هاي قـرض الحـسنه       به همين دليل براي جذب سپرده      ؛قانون را برآورده سازند    اين
 قرعه كشي و اعطاي جوايز بسيار پرقيمت و تبليغات مربوط به آن متداول شـد و               

براي جذب سپرده هاي سرمايه گذاري ميزان سود تضمين شده بانكي كـه همـان               
 رونـدي   ،ماهيت اقتصادي بهره را دارند اما به اسم سود بانكي ناميـده مـي شـوند               

طوري كه آمار بانك مركزي نشان مي دهـد نـرخ سـود              ه ب ، گرفت خود  هافزايشي ب 
 درصـد   12 الي   8 رقم    خدمات و متفرقه از    ،تسهيالت بانكي براي بخش بازرگاني    

بـه رقـم    ) سال قبل از اجرائي شدن قـانون بانكـداري بـدون ربـا             (1362در سال   
  . افزايش يافته است1383 درصد درسال 21حداقل 
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 ،مشكل اساسي ديگر نظام بانكي كشور ما اين است كه در كنار بازار پول رسـمي               
ت و ميـزان  بازار غير رسمي پول كه در گذشته نيز وجود داشت تقويت شـده اسـ            

اي است كه بانكها بـه سـپرده گـذاران خـود             بهره بهره در آن بسيار باالتر از ميزان      
وجود اين نوع بازارهاي پولي داراي دو نرخ متفاوت براي اسـتقراض            . پردازند مي

پول زمينه را براي كسب رانت خواري از تفاوت اين دو نرخ و افـزايش تقاضـاي                 
همين دليل نظام بانكي بـراي اعطـاي      ه و ب   است ب براي وام بانكي فراهم كرده     كاذ

شرايط مذكور نظام پـولي و اعتبـاري        . وام شرايط سخت گيرانه اي اعمال مي كند       
 ؛وجـود آورده اسـت     هكشور مانع بزرگي بر سر راه توسعه و اصالحات اقتصادي ب          

 نقـدينگي موجـود راه      ،اقتصاد كشور مملو از نقدينگي اسـت      زيرا در شرايطي كه     
)  درصـد  40حـدود   (سمي   به سوي بازدهي بيشتر از نرخ بهره بازار غير ر          خود را 

 و اين ميزان بازدهي از طريق فعاليت هاي توليدي تحت نظـارت             جستجو مي كند  
 بنـابراين غالـب     ؛قابت بـا خـارج نمـي توانـد حاصـل شـود            دولت و در شرايط ر    

و نقدينگي كه در اختيار بخش خصوصي است به سـوي فعاليتهـاي غيـر رسـمي                 
يها مانند  يت باال از قبيل خريد و فروش دارا       فعاليتهاي اقتصادي همراه با كسب ران     

  .د غيره و معامالت قاچاق جذب مي شو ساختمان و،زمين
   داليل بروز مشكل)ب

همانگونه كه در مطالب قبلي توضيح داده شد در ديدگاه فلـسفه مدرنيـسم غـرب                
ز جملـه علـم اقتـصاد متـصور         براي خداوند و دين جايگاهي در علـوم انـساني ا          

ون راهنمـايي    و اين اعتقاد شكل گرفته است كه خود انسانها قادرند بد           است  نشده
 خداوند همه مسائل خود را به بهترين شكل ممكن حـل            هاي  و استمداد از دستور   

طبيعي است انسان به عنوان مخلوق خداونـد و بـا فطـرت خـدايي كـه در                   . كنند
 به بندگي عواملي مانند زور      اوند فاصله بگيرد رو   وجودش است اگر از بندگي خد     

آورد و بندگي زر همان پرستش پـول و        مي  به عبارت ديگر قدرت و ثروت      وو زر 
 ألهايـن نـوع نگـرش بـه مـس         . تثروت است كه پديده بهره از آثار اين بندگي اس         
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جمله  پول و بهره قبل از انقالب اسالمي در مراجع رسمي و دانشگاهي ايران از                ،اقتصاد
رايـج در      تفكـر  ،علم اقتصاد نيز ريشه گرفته     مقاالت علمي مرتبط با    نظام بانكي و كتب و    

  .گرديد نظر تقليد و ترويج مي عنوان الگو در زمينه هاي مورد دنياي غرب به
سـرعت در   بعد از پيروزي انقالب اسالمي نظام حكومتي و تشكيالت سياسـي بـه            

 اما همان افرادي كـه از       ؛اسالم گام برداشتند  جهت انطباق با آموزه هاي دين مبين        
تفكرات سكوالريسم غربي در زمينه اقتصادي الگو مي گرفتنـد همچنـان رهبـري              

طور طبيعي اين افـراد      هب. علمي و اجرايي را در نهاد اقتصاد كشور بر عهده گرفتند          
در جهـت انطبـاق     ناچار بودند به تبعيت از تفكري كه بر نظـام حكومـت كـشور               

ا با هنجارهاي دينـي      ديني حاكم شد ظاهر امور اقتصادي ر       هاي  ها با دستور  هنجار
 تنها راه گردش امور اقتصادي كشور را        كه در باطن خود    ضمن اين  ،هماهنگي كنند 

يكي از جلوه هـاي عمـده ايـن         . پنداشتند پيروي از نظريه هاي اقتصادي غربي مي      
هـاي مربـوط بـه بهـره و         نوع تضاد در ظاهر و باطن نظريه هاي اقتصادي نظريـه            

ـ       ب ماهيت قانون بانكداري بدون ربا مي باشد كه ماهيـت و مـشكالت آن در مطال
  .ه گرديدئقبلي ارا

با اين نوع نگرش سطحي و غير علمي به هدف حذف پديده مهم بهره كه ريـشه                  
عميقي در تاريخ معارف بشري دارد و عقايد فلسفي و مـذهبي متعـددي از زمـان                 

قتـصادي جوامـع    خصوص آثار مخرب و منفي آن در زنـدگي ا         ارسطو تاكنون در    
 بلكـه ايـن تـصور در اذهـان          ،گرديده نه تنها بهره حذف ن     ،بشري ارائه شده است   

كلي قابل حذف    طور بهوجود آمده كه شايد بهره       هبسياري از مجامع علمي كشور ب     
ارهاي تني بر هنج قل وجود بهره تا حد تورم حتي در اقتصادي كه مب          ا و يا ال   نيست

ايـن  . پديده اي مفيد و غير قابـل اجتنـاب محـسوب مـي شـود              اسالمي مي باشد    
ين دسـتور   اي است كه از برخورد غير مسئوالنه و ظـاهر فريبانـه بـا مهمتـر                نتيجه

 شـده  حاصـل    ، اجتناب از دريافت و پرداخت بهـره        يعني خداوند در زمينه اقتصاد   
  .است
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ـ        اگر تدوين ك    يـا محافـل و مجـامع علمـي و           انندگان قـانون بانكـداري بـدون رب
دانشگاهي پشتيباني كننده اين قانون قبل از اقـدام بـه تغييـر قـانون گذشـته نظـام                   
بانكداري كشور واقعاً به اين امر اعتقاد داشتند كه پديده بهره بـه ايـن دليـل بايـد                   

 و  ر پيام خود در قرآن مجيد به بشر آنرا منع كرده اسـت            حذف شود كه خداوند د    
 منافع انسانها را به     ر الهي هر چه قدر هم با هزينه توأم باشد در نهايت           اجراي اوام 
سـم   هرگز اقدام به تدوين قانوني نمي كردند كه در اجـراي آن فقـط ا               ،دنبال دارد 

شدتي  و ماهيت آن همچنان بر اقتصاد كشور آنهم با           بهره به سود بانكي تغيير يابد     
 كه بعد از تصويب و اجراي اين قانون          كه ادعا شده است    از آنجا . بيشتر ادامه يابد  

 دليلي براي بررسي و تالش بيشتر       ز نظام بانكداري كشور حذف شده       ربا و بهره ا   
راي لحاظ اقتصادي سود بانكي و بهـره دا        هدر اين خصوص وجود ندارد و چون ب       

 كشور ما همچنان از نظـام اقتـصادي سـرمايه داري غـرب              ،ماهيتي يكسان هستند  
  .پيروي مي كند

حتي اگر با نگاهي غير الهي اما عميق و بي طرفانـه بـه ادبيـات اقتـصادي غـرب                    
ره بنگريم در اين ادبيات نيز مي توانيم با عقايد متفكران بزرگي آشنا شويم كـه بهـ      

عنوان مثال جان مينارد كينـز كـه بـه           ه ب ؛را عاملي مصيبت بار براي بشر دانسته اند       
نظريـه  «ين كتـاب خـود موسـوم بـه          است در آخـر   ارسطوي اقتصاد شهرت يافته     

 كـه در جهـت انتقـاد بـه نظريـات سـنتي اقتـصاد و                 » بهره و پول   ،الغعمومي اشت 
  1:نگاشته است اين جمله را مي نويسدضرورت نگرش جديد به اين علم 

 جهـان   ،ين هزار سال پس انـداز مـستمر مـردم         علت اين موضوع كه بعد از چند      «
 بي فكري و كـاهلي  خاطر ه نه ب  ،سر مي برد   هبلحاظ انباشت سرمايه در فقر       ههنوز ب 

 بلكه به عقيده مـن علـت را در          ،ناشي از جنگ  بشر است و نه به سبب خرابيهاي        

                                                 
1. Keynes, John Maynard, The General Theory of Employment, Interest and Money, 
U.K. Reprinted 1978., P. 242. 
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گذشته در مزاياي نقدينگي مالكيـت زمـين و در حـال حاضـر در مالكيـت پـول                   
  »بايد جستجو كرد) دليل وجود بهرهرجحان نقدينگي به عنوان (

 واقعي براي پديده بهره وجود ندارد و عوامل مرتبط بـا   به عقيده كينز اصوالً دليلي    
  .ماهيت پول را بايد سبب رواج بهره پول دانست

سيلويوگزل دانشمند آلماني كه كينز از او به عنوان پيامبري كـه بـه نـاحق گمنـام                  
مانده نام برده و پنج صفحه از كتاب خود را به شـرح نظـرات او اختـصاص داده                   

  2:سد اينگونه مي نوي1،است
ن   آ  اگر در ماهيت پـول بـه جـاي امتيـازات و مزايـاي مـورد تعهـد و مـستتر در                       «
  عقـل و   ، نيـرو و قـدرت     ،ويژگيهايي ماننـد سـعي و كوشـش       ) نگيرجحان نقدي (

 فرزندان هر نسل  موفقيت خود را مرهـون          ،تجربه و عشق و محبت تعبيه مي شد       
م اميـدوار باشـيم   نستيمي توا در اين صورت   ،بودند عقل و درايت والدين خود مي     

 بشر از همه بديها و پليديهايي كه طي هـزاران سـال در نتيجـه                كه با گذشت زمان   
آن به خـود گرفتـه        آميز    پرورش نادرست ناشي از ماهيت پول و امتيازات تبعيض          

كه قدرت و حاكميت حق  طبقه اي اسـت           است آزاد شود و خود را از اين تفكر        
 ، تحت هدايت اصـيلترين    ،بهره مي گيرد رها ساخته    ه از امتيازات تبعيض آميزي      ك

 كـه مدتهاسـت     نجيبترين و با استعداد ترين افراد مسير ارتقا به سوي اهداف الهي           
  »فراموش شده بپيمايد

 موسـوم بـه نظـام اقتـصاد طبيعـي كـه توسـط               1916گزل در كتاب خود در سال       
ز براي حـذف     روش مشخصي ني   ، مقاله به فارسي برگردان شده است      نگارنده اين 

آن در ايـن مقولـه    بـه  ه كرده كه جاي پـرداختن  ئكامل بهره از ا قتصاد كشورها ارا      
ال اينـست كـه چـرا بعـد از انقـالب و قبـل از تـدوين قـانون               ؤ اما س  ؛نمي گنجد 

                                                 
  .353-8 صفحات Keynesكتاب . 1
, ترجمـه سـيد ابـراهيم بيـضايي       , آزاد و پـول آزاد      نظام اقتصادي طبيعـي از راه زمـين         , سيلويو, گزل. 2

  .5صفحه , 1383, تهران, انتشارات سمت
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 ،اگـر كارشناسـان   . ات توجه نشده اسـت    بانكداري بدون ربا الاقل به اين نوع ادبي       
ن تـدوين قـانون بانكـداري بـدون ربـا و            مشاوران و مسئولين و دسـت انـدركارا       

آني در زندگي انسانها و جوامع         قر هاي  ت دستور مجريان اين قانون به اهميت رعاي     
 اينگونـه اجرائـي كـردن يكـي از مهمتـرين      ،اني اعتقادي قلبي و واقعي داشتند  انس

كافي بود ايـن افـراد بـه        . هنجارهاي الهي در زمينه اقتصاد را به بازي نمي گرفتند         
آن به دوراني قبل از پيـدايش           آغاز     كه   ضوع و مباحث بهره در تاريخ بشر      ق مو عم

آن در كشوري كه قرار اسـت          به ضرورت حذف     گردد توجه كرده   بانكداري برمي 
 در اين صـورت هرگـز       مبناي هنجارهاي اسالمي اداره شود اعتقاد داشته باشند       بر  
ي را كـه براسـاس دريافـت و     نظام بانكـدار ،الش نمي كردند كه با تدوين قانون    ت

پرداخت بهره شكل گرفته و تكامل يافته است را به بانكداري بدون بهـره تبـديل                
براي حذف بهره از نظام اقتصادي كشور الزم بود ابتدا نگرش رايج در نظام              . كنند

سرمايه داري كه منبعث از مكاتب مرتبط با حذف دين از علوم انـساني از جملـه                 
 و  به منابع فراوان ديني و غير ديني      يير يابد و سپس با مراجعه       علم اقتصاد است تغ   

مطالعه دقيق در خصوص ويژگيها و هنجارهاي نظـام اقتـصاد اسـالمي و جايگـاه                
پول و بانكـداري در ايـن نظـام و بررسـيهاي الزم بـراي تطبيـق ايـن ويژگيهـا و                      

قعـي  هنجارها با شرايط روز جهان موجبات حذف بهره بـه گونـه اي عملـي و وا                
  .فراهم گردد

البته اين امكان وجود داشت كه اين نوع بررسيهاي دقيق و موشكافانه چنـد دهـه                
 امـا چـون هـدف       ؛ هنگفتي صرف اين نوع بررسـيها شـود        به طول انجامد و مبالغ    

واقعي جستجو براي يافتن روشهاي عملي اجرائي كردن فرمان خداوند متعال بود            
شد و مي توانست به      مي آميزي حاصل   وفقيت  به طور حتم با توكل به خدا نتايج م        

  . شودساير كشورهاي اسالمي و كل بشراستفادهعنوان الگوئي براي 
د نداشت كـه    طور طبيعي اين امكان وجو     هنكته مهم اينكه در طول مدت بررسي ب       

كيد بر اين   أنستند با روشهاي رايج در غرب و ت        اما مي توا   ؛نظام بانكي تعطيل شود   
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ـ           موضوع كه نظام     موقـت و   طـور    هبانكي غير اسالمي تا رسيدن به نتـايج قطعـي ب
 تغييـر صـوري و      جاي  هورت و مصالح كشور و جامعه ادامه مي يابد ب          ضر خاطر  هب

وضعيت نظام بانكي به شكل رايج در كشورهاي غربي را          , غير واقعي ماهيت بهره   
 ، بـود  آن  خ بهـره كمتـر از حـد كنـوني           در اين صورت ضمن اينكه نر     . ادامه دهند 

شـد و راه بـراي ادامـه تحقيقـات           هنجارهاي دين اسالم نيز به مسخره گرفته نمي       
در حال حاضـر هـر كـس بخواهـد در          . ماند جهت حذف اصولي نرخ بهره باز مي      

خصوص موضوع حذف بهره صحبت كند با اين استدالل كـه ديگـر بهـره اي در                 
 بـدون بهـره در      صورت شرعي و قانوني نظـام بانكـداري        هكشور وجود ندارد و ب    

 اقتـصادي و    كشور فعاليت مي كند نظر او نوعي ايجاد اخالل و تهديد براي نظـام             
  . به اشكال مستقيم و غير مستقيم با او مقابله مي شود،سياسي كشور تلقي شده

در واقع در حال حاضر با توجه به برقراري حكومت اسـالمي در كـشور اهـداف                 
امـا نگـرش    ،رهاي الئيك غربي تغيير كرده    ا كشو نظام اقتصادي كشور در مقايسه ب     

كلي محافل علمي و سياسي به ماهيت و محتوي علم اقتـصاد بـه عنـوان يكـي از                   
 همـين    به ؛رش در كشورهاي غربي پيروي مي كند      علوم پايه انساني همچنان از نگ     

 كتب دانـشگاهي و مباحـث       ،و محتوي تحقيقات در زمينه اقتصاد     دليل در ماهيت    
ها  ادي و امور اجرائي كشور نيز اين تضاد بين اهداف و نگرش           سياستگذاري اقتص 
 موفقيـت   ،دي براي برنامه ريزيهـاي توسـعه اي        و مشكالت زيا   جلوه گر مي باشد   

  .طرحهاي اقتصادي و مردم جامعه ايجاد كرده است
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 با عطـف   . غربي در كشورمان بوده است تئوريها، الگوها و مدل هاي    كوركورانه از 
وحياني استخراج اصول نظـري و        هاي به پيشينه غني كشورمان در عرفان و آموزه       

يل اسـالمي ضـروري بـه       كاربردهاي عملي نظريه هاي روانشناختي از فرهنگ اص       
اين امر فقط زماني امكان پذير است كه چالشهاي زير را در مـسائل              .نظر مي رسد  

  .ژيكي، يك انديشمند اصيل و يك روانشناس بومي در نظر بگيردنظري و متدولو
  
  هاي نظري چالش. 1

بدون يك نظريه منسجم، فهم پديده هاي رواني و اجتماعي در يـك جامعـه غيـر                 
بسياري از افرادي كه درعلوم انساني كار كـرده انـد بـراي    .  رسد ممكن به نظر مي  

ك نظريـه منـسجم بـومي در        يـ .  خود چهارچوبه مشخصي را در نظر گرفتـه انـد         
روانشناسي كه بتواند در عين انسجام دروني بـه سـواالت بيرونـي و برخاسـته از                 

پايـه هـاي اساسـي      .  وري است زندگي مردم كشورمان پاسخگو باشد الزم و ضر       
ان بزرگي چون غزالي،    توان در آثار عرفا و انديشمند       روانشناسي بومي را مي    نظريه

داسـتانهاي  .  عربي و آثار جـالل الـدين رومـي يافـت           الدين ابن    مالصدرا، محلي 
 كـه درصــورت همــت  قرآنـي پــر از مفــاهيم و فرآينـدهاي روانــشناختي هــستند  

توان از آنها در شكل دهي نظري اين چهارچوبـه       براحتي مي  متخصصان اين حيطه  
  .سود جست مفهومي

  
  چالشهاي تجربي. 2

 اوال  اختـه شـود بايـد     پردهر نظريه بـالقوه اي كـه توسـط انديـشمندان سـاخته و               
ستند  و در ثـاني   و اندازه گيـري هـ  آزمون اي علمي را توليد كند كه قابل        ه فرضيه

پايه هاي اساسي خود بيـان  ييد پذيري و ابطال پذيري اصول و       حدودي را براي تأ   
 خـود را از يـك نظريـه         در اين جاست كه يك نظريـه روانـشناختي دقيقـاً           .نمايد

چالـشهاي تجربـي روانـشناسان كمتـر از         .   مـي سـازد    فلسفي و عرفـاني متمـايز     
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 به هر حال ايـن امـر         .ي آنان كوشش و زمان نخواهد برد      هاي نظري و فكر    چالش
، هـاي تجربـي      در چالش .  هاي مخصوص خود را به همراه خواهد داشت        تقويت

  :قل به سواالت اساسي زير پاسخ دهندروانشناسان بايد حدأ
هاي روانشناختي مي توانند به توليد فرضيه هـاي قابـل           تا چه اندازه نظريه     )  الف

  آزمايش در مورد توصيف، پيش بيني و كنترل رفتارهاي انسان بپردازند؟
گردند  چگونه اين فرضيه ها به پيش بيني هاي عملي و قابل تست تبديل مي             )  ب

  .توان به صورت عملياتي و دقيق توصيف و تعريف كرد كه متغيرهاي آنها را مي
دست آمده از تست فرضيه ها و پيش بيني ها، به تقويـت              ه چگونه داده هاي ب    ) ج

  .و يا اصالح و رد نظريه كمك مي كنند
نظريه تا چه اندازه پاسخگوي مشكالت واقعي مردم كشورمان مي باشد و بـه              )  د

  .تواند آنها را تبيين كند صورت كلي مي
  .دم موثر و كارا مي باشدتا چه اندازه نظريه در پيش بيني رفتارهاي مر)  ه
 و دينـي افـراد را بـدون         چـه انـدازه ويژگيهـاي فرهنگـي، شخـصي         نظريه تا   )  و

كاهشگري مي تواند تبيين و پيش بيني نمايد و رفتارهاي مذهبي و معنوي آنان را               
  .ارتقا و بهبود بخشد

نظريه مورد بررسي تا چه اندازه با تئوريهـاي ديگـر در حيطـه علـوم انـساني                  )  ز
  .زگار استسا

  .ام از اين گزاره ها به تفصيل، بحث و بررسي شود تا هر كدشود مي در اصل مقاله
  

  علوم انساني، روان شناسي، بومي سازي، ايران   :واژگان كليدي



386  ديني-علوم انساني بومي   

  قدمهم
علوم روان شناختي به عنوان يكي از شاخه هاي اصلي علوم انـساني در صـورتي                

بـه  اند با نظريه هاي فرهنگـي و بـومي          مي تواند كارايي خود را نشان دهد كه بتو        
ل رواني مردم كشورمان پاسخ گويد و در رشد و          سواالت اساسي در رابطه با مسائ     

ل مـسائ .  رز و بوم كارا و موثر باشـد ارتقاي  فرهنگي، معنوي و رواني مردم اين م     
  باورهـاي  ئل فرهنگي، وضعيت اقتصادي، سياسي و     روانشناختي مردم جدا از مسا    

سيس رشته هاي   متأسفانه با وجود اينكه از تأ     . ن نمي تواند، مطالعه شود    مذهبي آنا 
گـذرد ايـن    روان شناسي و علوم وابسته در دانشگاه هاي ايران ساليان زيـادي مـي         

 د را در حل مشكالت و معـضالت فـردي و          رشته هنوز نتوانسته است كارايي خو     
اشـي از پيـروي   ايـن امـر ن   .  اجتماعي در كشورمان به نحـو شايـسته نـشان دهـد           

كوركورانه از به كارگيري تئوريها، الگوها و مدل هاي غربـي در كـشورمان بـوده                
با وجود  پبشينه غني كشورمان در عرفان و آموزه هاي وحيـاني اسـتخراج              .  است

هاي روانشناختي از فرهنگ اصيل اسالمي        و كاربردهاي عملي نظريه    اصول نظري 
 در صورتي امكان پذير اسـت كـه چـالش           اين امر فقط  .  ضروري به نظر مي رسد    

هاي مناسب نظري و متدولوژيكي يك انديشمند اصلي و يـك روانـشناس بـومي            
 روانـشناسي   سـازي  ضرورت بـومي  در اين مختصر، ابتدا به      .  در نظر گرفته شود   

سـازي   مقدمات و تمهيدات و پيـشايندهاي بـومي       اشاره خواهد شد، پس از آن       
ني اسالمي و ايراني و منابع در دسترس در تهيـه           مطرح خواهد شد و به فرهنگ غ      

 ابعـاد  و تدوين تئوريها و الگوهاي معنوي روانشناسي اشاره خواهد شد، سپس به     
 از تدوين نظري گرفته تا تحقيقات تجربي در بافـت فرهنـگ اصـيل               بومي سازي 

 و   گستره و ابعاد بومي سـازي      از آن پس    .  ايراني و اسالمي پرداخته خواهد شد     
چالش هاي نظـري     به برخي از      و نهايتاً  شد   خواهد   بحث د هاي بومي سازي   پيام

  . خواهيم پرداختو متدولوژيكي
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  ضرورت بومي سازي روانشناسي در ايران
قبل از اينكه به ويژگيهاي فرهنگي ايران و تفاوتهاي اساسي آن با غرب بپـردازيم                

.  فتـاد اشـاره كنـيم     الزم است به طورمختصر به آنچه كه بعـد از رنـسانس اتفـاق ا              
دانشمندان بعد از رنسانس از چند نظر تعهد داشتند در علوم مورد نظر دسـتكاري               

در نظـر   ) 1989(به قـول نـصر      .  كنند كه از آن جمله تقدس زدايي از طبيعت بود         
انسان غير متجدد همه طبيعت نشانه اي از خداوند است و از خداوند سـخن مـي             

آسمانهاي هفتگانه و زمين و همه آنچـه در         «: رمايدقرآن در اين مورد مي ف     .  گويد
آنهاست تسبيح خداوند را مي گويند و هيچ چيز در عالم  نيـست جـز اينكـه بـه                    

  در حـالي كـه انـسان متجـدد بـراي اينكـه                »1تسبيح خداي تعالي مشغول اسـت     
اي او  ديگـر مهتـاب بـر     .  طبيعت را آسانتر مطالعه كند آن را از تقدس بيرون آورد          

 نه قدرت خداوندي به شمار نمي رفت       آفتاب نشا   قدسي و عرفاني نداشت ،     جلوه
معراج معنوي  .   دريا نيز رمزي از ناخودآگاه بيكران نبود كه قلوب را جذب كند            و

هر چنـد ايـن   .   شكافتن فضا براي آگاهي از وضعيت ستارگان در آمده بود       پيامبر،
ت كيهـان و عوامـل      ي در مورد وضـعي    قدسي زدايي از يك طرف به كشف جديد       

 ولي طبيعت تقدس زدايي شده ديگر طبيعت قبلي بـه           ؛ثير گذار در آن منجر شد     تأ
 بلكه آلودگيهاي مختلـف خـود   ،كرد صورت مادر مهربان با ساكنانش برخورد نمي    

كرد كه اين آلودگيها براي      را با ساكنانش در ميان مي گذاشت و به بشر گوشزد مي           
  .بشر گران تمام خواهد شد

م كيمياگري كه به رمزها و نمادهاي مقدس اهميت فوق العاده اي قائل بود به               علو
علم شيمي كه در آن مواد و موضوعات همه ويژگي مقدس خـويش را از دسـت                 

 ز طبيعت ناديده گرفتـه شـد و تـوده         جلوه خداوندي ا  .  داده بودند تقليل پيدا كرد    
دمداران علوم انـساني در  اين امر توسط سر.  بيجان ماده مورد مالحظه قرار گرفت  

                                                 
» ء االّ  يسبح بحمده    و انْ منْ شَي   تُسبح لَه السموات السبع و الْاََرض و منْ فيهنَّ،          «: اشاره به آية كريمه   . 1
  ).44سوره بني اسرائيل، آية (
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سفارش هاي فرويد بـه يونـگ بـه         .  روانشناسي و روان درماني نيز مرسوم گشت      
 روانشناسي رمزآلود و سري را كه در آن قداست معنوي جايگاه ويژه              ترك مطالعه 
 تجربه گرايي مادي گرايانـه كـه        وف است و به صالحديد فرويد بايد      اي دارد معر  

  رواني متجلـي شـده اسـت بايـد         -صورت انرژي جنسي  همانا در مطالعه روان به      
   ).1961يونگ، (جاي روانشناسي اعماق و اسرار آلود يونگي را بگيرد 

روانشناسان بعد از فرويد به استثناي يونـگ و چنـد نفـر ديگـر همـان ماموريـت                   
واسـتند كـه روان را در فعـل و          زدودن قداست از روان آدمي را پيـدا كردنـد و خ           

 عمل و عكس العمل ارگانيزم      ي مغز خالصه كنند و يا اينكه نهايتاً       عالت شيمياي انف
ـ          عنـوان موضـوع علـم روان شناسـي          هدر قبال محركها و انگيزانهاي محيطـي را ب

سو نگري مطـرود شـناخته شـده     اگر چه در چند دهه اخير اين يك       .  معرفي نمايند 
ـ  است ،  شناسي حاصـل   نظريه هاي رشد يافته و قامت بلند كرده در مدار علم روان

  .اين نوع طرز فكر يك جانبه مي باشند
 در اروپـا بـه جـاي شـناخت طبيعـت ،             موريت علماي بعد از رنـسانس     دومين مأ 

  توسـط برخـي فيلـسوفان      اگر شـناخت طبيعـت  قـبالً       .   طبيعت بود  تأكيدبر ممار 
اخت در مقـام عمـل غيـر ممكـن          مطرح شده بود كانت مشخص نمود كه اين شن        

تقدس زدايـي از    .  ايد به روشهاي كنترل و مهار طبيعت قانع بود        اين ب است؛  بنا بر   
طبيعت كه به نظر برخي از دانشمندان از كيمياگري شيمي ساخت و رمـز آلـودي                

از يك نظر دانـشمندان بـا   :  طبيعت را كاهش داد، هميشه جنبه مثبت نداشته است 
ثيرگذار در  تأحت تر توانستند متغيرهاي اساسي      كنارگذاشتن رمزآلودگي طبيعت را   

 ولي از سوي ديگر بـا جـدا كـردن           ؛كنش ها و واكنش هاي طبيعي را مطالعه كنند        
طور كه شايسته آن بود بـشناسند و آن را            آنرا  بعد قدسي طبيعت نتوانستند طبيعت    

خود اين علمـا بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه              .  به روش كاهشگرانه مطالعه كردند    
مان دهي به دانش موجود در يـك زمينـه مـي    ها ابزارهاي سودمند براي ساز     نظريه

  .هرگز ادعاي شناخت كامل پديده ها را ندارند باشند و
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در روانشناسي نيز تقدس زدايي از روان آدمـي بـراي مطالعـه آسـان آن صـورت                  
له به نحو   اين مسأ ) 1961گ،   يون (ي از مكاتبات يونگ با فرويد       در بسيار .  گرفت

نهادهاي فرويد به يونگ تقدس زدايـي از روان         يكي از پيش  .  بارزي ديده مي شود   
است  كه مثـل علـوم ديگـر براحتـي            آدمي و آوردن آن به حيطه ماديگرايي علمي       

در هر صورت بسياري از علماي علوم انـساني از جملـه            .  بتوان آن را مطالعه كرد    
بسياري .  توان تقدس زدايي كرد    روانشناسان دقيق متوجه شدند كه انسانها را نمي       

ز مطالعات يونگ به عنوان روانشناس نشان داد كه انـسان هـا در كليـت خـود از       ا
يونـد ناگسـستني    نومني  جداشدني نيستند و اين جنبه قدوسـي و پ           وجنبه قدسي   

دهند و اگر يك      عرفان به نحو بارزي نشان مي       و  در كيمياگري  اخود را در رويا ه    
 انسان تقدس زدايي كنـد      روانشناس بخواهد مثل علماي فيزيكي از طبيعت وجود       

اي روانـي در افـراد      برد بلكه به تـشديد نورزهـ       نه تنها ره به سر منزل مقصود نمي       
 روانـشناسي و    كتـاب   براي مطالعه وسيع تر ابعاد قدسي انسان، بـه        . نمايد كمك مي 

  .مراجعه كنيد) 1944يونگ، (كيمياگري 
 از نقـص هـاي      تقدس زدايي عمومي از طبيعت و به تبع آن از روان آدمـي يكـي              

از .  عمده اكثر نظريه هايي است كه در غرب شكل گرفته و پرورش يافتـه اسـت               
) 1973(پيامدهاي اين تقدس زدايي آن است كه برخي روانشناسان از جمله اليس             

به مبارزه علني با اعتقادات مراجعان خود برخيزند و بـه جـاي فهـم و درك ايـن                   
زا قلمداد نمايند و برخي ديگر نيز اين گونـه           اعتقادات آنها را بيمارگونه و بيماري     

تعـدادي نيـز    ).  1995آرلو،  (رفتارها و اعتقادات را  به عنوان توهم قلمداد نمايند           
به ).  1953مثال اسكينر،   (مثل رفتارگرايان آنها را رفتارهاي خرافي نامگذاري كنند         

 چهره واقعيـت    هر حال هيچكدام از اين نظريه ها و تحقيقات سوگيرانه نتوانستند          
را مغشوش نمايند و انساني را پيدا كنند كه معنويت جزيي از وجـود حـساس او                 

  .نباشد
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عالوه بر مثله  كردن حقيقت كه دانشمندان با تقدس زدايي از طبيعت انجام دادند               
 ي شـناخت طبيعـت روان و      و با محدود كردن مطالعات خـود بـه كنتـرل بـه جـا              

 در روانــشناسي مــا بــه نــساني مخــصوصاًهــاي طبيعــي در حيطــه علــوم ا پديــده
هاي اساسي خود با فرهنگ غربي نيز متوجه مي شويم كه از آن جمله مـي                 تفاوت

ناخوداگاه جمعي شرق از    .  توان به ناخوداگاه جمعي در غرب و شرق اشاره نمود         
شاهد آن بروز   .  جمله ايران با اشراق، عرفان و شناخت عرفاني در هم تنيده است           

افـت فرهنـگ    دري.   زرتشت تا زمـان حـال مـي باشـد          شراقي از زمان  هاي ا  مكتب
اسالمي كه اشراق، عرفان و الهام يكي از منـابع اصـيل كـسب معرفـت بـه شـمار          

رود و معرفت وحياني به گستره و پهناي زندگي انسانها در تمام حيطه ها خود                مي
ـ      ست براي تعدادي از بزرگـان مثـل محلـي         را نشان داده ا    ي مـثال    الـدين ابـن عرب

و ) 1377(، شــيخ شـهاب الـدين ســهروردي   ) 1383فتوحـات المكيـه،   (ترجمـه  
بسياري از اصول   .  صدرالدين شيرازي قسمت اعظمي از كسب معرفت بوده است        

روانشناختي در قرآن و احاديث از اين طريق به ما رسيده است و براي فهـم آنهـا                  
لدين شيرازي از قـرآن از      كافي است به برخي از تفاسير عرفاني مثل تفاسير صدرا         

و يـا ترجمـه     ) 1037/1628(جمله الحكمه المتعاليه في االسـفار العقليـه االربعـه           
مراجـه  ) 1933(و يا مثنوي معنوي موالنا جالل الدين بلخي         ) 1380(اسرارااليات  

چگونه مي توان اين علوم اشراقي را كه نسيمي از آن دانشمندان غرب را              .  نماييم
ناديـده گرفـت و بـه پيـروي         ) مثال گوتـه در ديـوان شـرقي       (ورد  به زانو در مي آ    

كوركورانه از غربي كه فقط تجربه گراي صرف اسـت آن هـم تجربـه گرايـي در                  
هنـر ايرانـي، داسـتانها، ضـرب المثـل هـا و             .  شكل تحصل گرايي اش قانع بـود      

اسطوره هاي فرهنگي همگي داللت بر اين دارند كه عميق ترين اليه هاي روانـي               
اگر غرب در منطق و استدالل رياضي و متدولوژي         .  ق از غرب متفاوت است    شر

 شـرق در عرفـان، اشـراق و         ،تحقيقات تجربي گوي از رقيبان خود ربـوده اسـت         
روش هاي شرقي در تجربه بـا       .  ارتباط الهامي با وراي وجود به اوج رسيده است        
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د بـود و    توجه به ناخودآگـاه اشـراقي اش از روش هـاي غربـي متفـاوت خواهـ                
طـور تئوريهـا و نظريـه هـاي مـشتق از ناخودآگـاه شـرقي از نظريـه هـاي                      همين

  .كاهشگرانه و يكسونگرانه غربي متفاوت خواهد بود
مدلوالت اختالف در ناخودآگاه جمعي را بر رفتارهـاي         ) 1381 و   1380(شايگان  

به عنـوان مثـال او در كتـاب بـت هـاي             .  فردي به طور مبسوطي شرح داده است      
  :نويسد مي) 1380(ني و خاطره ازلي ذه
 صـورت ازلـي     »پرومتـه «صورت ازلي فرهنـگ آلمـان اسـت، اگـر            »فائوست«اگر

فرهنگ غرب است، پس صورت ازلي فرهنگ ما ايرانيان كدام اسـت؟  در پاسـخ                
 در "ايران ويج" گرفته تا  "اوستا"اين سوال مي توان گفت از سرزمين جمشيد در          

 سهروردي،  "ناكجا آباد " بن يقظان ابن سينا، تا مفهوم        رسايل پهلوي، تا رساله حي    
تا جسم هور قليائي شيخ احمد احسائي، همين بينش تخيلي و مثالي چـون رشـته                

از آغاز فرهنگمان گرفته    .  اي نامرئي خاطره ازلي ما قوم ايراني را تشكيل مي دهد          
فكـري و   قل آخرين دوره بازآفريني آن، يك صورت ازلي در همـه تجليـات              تا الأ 

  ).201-202ص ( »هنري ما متجلي است
شايگان در ادامه گفتار الزم مي دانـد كـه در عـصر كنـوني كـه در اثـر پيـروي از                    

يد به آن بـاز     هاي غربي ما صورت ازلي فرهنگ خود را گم كرديم دوباره با            مكتب
، نقطـه اي را كـه قـوم ايرانـي در هنـر و               »دنيـاي آفريننـده   «گرديم و همان نقطـه      

» تماميـت «وع مي كند تا خـود را بـاز يابـد و              پس از بحران ها به آن رج       خالقيت
ع است كـه     نماييم و همان موق    ري اش باز آفريند، احيا    ين هن بازيافته خود را در آي    

ايـن  .  »سقف بشكافيم و طرحـي نـو درانـدازيم   فلك را «به قول حافظ مي توانيم    
كـه بـه خودمـان      ود  طرحي نو درانداختن در علوم انـساني زمـاني ميـسر مـي شـ              

 صورت ازلي فرهنگ ايراني و اسالمي، از معماري هاي          برگرديم؛ طرحي نو كه در    
ــر قا     ــا در هن ــه ت ــفوي گرفت ــوري و ص ــلجوقي، تيم ــاني، س ــافي، دوره ساس ليب

 در عرفان اصيل اسالمي تا غم غربتي كـه          مينياتورسازي، صور خيالي شعر فارسي    
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كهـن  «زلي است و به صـورت يـك         ه ا در موسيقي اصيل ما متذكر به همان خاطر       
  . متجلي است»الگو
هاي اصلي فرهنگ ما همان خاطره ازلي ناخودآگـاه جمعـي اسـت كـه ذهـن                  پايه

معروف است كـه    .   كرده بود   مثل يونگ را يك عمر به خود مشغول        يروانشناسان
مـي مـي      مسيحياني كه به مراقبه مي پرداختنـد و بـه تمرينـات يوگـا رو               يونگ از 

ني مي شد و به آنها توصيه مي كرد كه به جاي اين كارهـا بـه آداب                  آوردند عصبا 
.  مسيحيت روي آورند و انسجام رواني خود را از تمرينات مسيحي جستجو كننـد             

از آنجا كه ناخودآگاه جمعـي شـرق از جملـه هنـد و چـين از ناخودآگـاه غربـي                  
 باشـد، هـر     تمرينات شرقي مثل يوگا نمي تواند براي غربيان مفيـد         ،   متفاوت است 

  ).1969يونگ، (چند كه براي خود شرقيان سودمندي آن انكار ناپذير است 
 ترجمـه   1996شولتز و شـولتز،     (تحقيقات اخير در حيطه تاريخ روانشناسي نوين        

نشان مي دهد كه فلسفه معاصر غرب در شكل گيري و           ) 1384سيف و همكاران    
اين امر خود نـشانگر     .  استثير گذار بوده    شد و تحول نظريه هاي روانشناسي تأ      ر

آن است كه چگونه جهت گيري هاي علماي غربـي كـه ناشـي از ويژگـي هـاي                   
جمعي آنان است اول در فلسفه كه كلي و تعيين كننده  مشي فكـري آنـان اسـت                   
متجلي شده و پس از آن به صورت نظريه هـاي روانـشناسي در آمـده اسـت كـه                    

يه هاي كاري از اين نظريه ها و آزمون      هاي تجربي اين نظريه با استخراج فرض       پايه
آن هم در   (ييدات تجربي   پس از پيدا كردن تأ    .  ندي شده است  تجربي آنان شكل ب   

اند جايگاه فعلي خودشان را به عنوان        اين نظريه هاي فعلي توانسته    ) فرهنگ غربي 
طـال پـذيري ايـن      با توجه به اينكه اب    .  مدلهاي تجربي در روانشناسي حفظ نمايند     

 نمي توان در مورد صـحت و سـقم آنهـا راي             ه ها هنوز آزمايش نشده است     نظري
ييـدي  هـاي تأ   جمـع كـردن داده    ).  1384پوپر، ترجمـه كمـالي      (قطعي اعالم كرد    

  .تواند داللت بر صحت آن نظريه باشد نمي
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 محور هـستند    ظر داشت تحقيقات و تئوريها، مسأله      در ن  نكته مهم ديگري كه بايد    
ه سواالت، مسائل و مشكالت فرهنگي كه در بافـت فرهنـگ            و براي پاسخ دادن ب    

ل و مـشكالت خـاص      هـر فرهنگـي مـسائ     .   انـد  وجود آمـده   هايجاد شده است ب   
خودش را دارد و براي حل مشكالت خود به سازمان دهي چهارچوبه تئوريكي و              

اين طبيعي است كه نظريـه هـاي   ازمان دهي انديشه قومي مي پردازد؛  بنابر   يا به س  
ناسان غربي انطباق درستي با وضعيت فرهنگي افراد شرقي نداشـته باشـد و              روانش

تئـوري تحقيـق    :  ديـوئي در كتـاب منطـق      .  نتواند به مشكالت آنان پاسخ گويـد      
دهد كه چگونه تئوريها، حتي نظام هاي فلـسفي از بافـت             كامال شرح مي  ) 1938(

يونـان    از فرهنـگ او.سته به فرهنگ ميزبان خـود هـستند  فرهنگي بر ميخيزند و واب    
آورد و توضيح مي دهد كه چگونه منطق و نظام هاي فلسفي رشـد يافتـه                 مثال مي 

 سياسـي و اقتـصادي آن       در بافت فرهنگ يونان وابسته بـه ويژگيهـاي اجتمـاعي،          
 تبعيت كوركورانه از آن مـشكالتي بـراي فرهنگهـاي ديگـر در پـي                فرهنگ بوده، 

وابستگي خاص به فرهنگ ميزبان دارند،      عالوه بر اين كه تئوريها      .  خواهد داشت 
 شده است ويژگيهـايي     ر روي آنان آزمايش   افرادي كه اين تئوريهاي روانشناختي ب     

هـا متمـايز اسـت؛ بنـابراين         اير فرهنـگ  هاي افراد ديگر در سـ      دارند كه از ويژگي   
ييـد مـي كنـد، ايـن        آمده نظريه مخصوصي را در اروپا تأ      دست   هاي تجربي به   داده

 نيست كه اين تئوري توانمنـدي پاسـخدهي بـه سـواالت فرهنـگ غيـر                 بدان معنا 
  .ميزبان را داشته باشد

عدم كارايي تئوريها و روشهاي مشتق از آنها در فرهنگ غير ميزبان نيز دال بر اين                
 در هـر    اي غير ميزبـان نيـستند و بايـد        است كه آنها ابزارهاي خوبي در فرهنگ ه       

فرهنگي مدل ها و الگوهاي كاري متناسـب بـا ويژگيهـاي آن فرهنـگ سـاخته و                  
از تـشكيل رشـته هـاي روانـشناسي و روانپزشـكي مـدت قابـل                .  پرداخته شـود  

رمـاني و مـشاوره در      كارشناسان اين رشته ها در مـشاغل د       .  اي مي گذرد   مالحظه
سـابقه  .  رد ترديـد اسـت    ولي كارايي درمانهاي ارائه شده هنوز مو      مراكز مشغولند؛ 
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درخشاني در مورد كارايي اين رشته ها در حل مـشكالت روانـي افـراد مـشاهده                 
ل فوق الذكر بومي سازي روانشناسي و علـوم وابـسته           ائبا توجه به مس   .  نمي شود 

در راستاي اين ضرورت الزم است اوال معنـاي بـومي           .  ضروري به نظر مي رسد    
ين امر مهم فراهم گردد و بـا چالـشهايي          سازي مشخص شود و تمهيدات علمي ا      

  .كه در سر راه است به نحو موثري برخورد شود
ل و  انطبـاق تئوريهـا و تحقيقـات بـا مـسائ          نويسنده   منظور از بومي سازي از نظر     

ه افـراد   مشكالت و بر پايه فرهنگ خاص كشور است كه اساس آنها بر ناخودآگـا             
ل تواند كارآيي خود را در حل مسائ       ب ت گرفته باشد و   بوده و از فرهنگ كشور نشأ     

شاخص هاي اين بومي سازي انطباق نظريـه هـا    .  و مشكالت فرهنگي نشان دهد    
سات مخـصوص    احـسا  ست كه اعتقادات، باورها، رفتارها و     با وضعيت فرهنگي ا   
البته اين نمودهاي فرهنگـي خـود را در ادبيـات، هنـر،             . شود  هر كشور متجلي مي   

الگوهـاي  .   مذهب و ادبيات يك فرهنگ متجلي مي كنند        فلسفه، داستانها، عرفان،  
تكرار شونده در اين حيطه ها به طور افقي و در طـول تـاريخ بـه طـور عمـودي                     
نشانه هايي را فراهم مي كنند كه از روي آنها بتوان از ويژگي هـاي فرهنگـي هـر                   

  .قوم مطلع شد
  

  مقدمات و تمهيدات بومي سازي روانشناسي در ايران
عارف اصيل اسالمي را در مشرب عرفاني مطالعه كنـد بعيـد اسـت در               اگر كسي م  

آيات و احاديث و قصص و مثل ها، ويژگيهاي رواني انسانها را نبيند و از آنها بـه                  
تمايل من به مطالعه تفاسير و تعبيرات عرفاني        .  درياي معارف دسترسي پيدا نكند    

 واقف و بـه آن       اسالمي از اين نظر است كه عرفا به دروني سازي ارزشهاي اصيل          
كننـد عـالوه بـر تـصديق         عرفا وقتي قصص قرآني را مطالعه مـي       .عالقه مند بودند  

آنان در موساي وجـود     .بينند  تاريخي آنها در روان انساني، آنها را حوادث زنده مي         
جستجوي حق در خويشتن را مي يابند كه آماده واگذاري امور به خداونـد اسـت            
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لي است كه با چشم بصيرت به اژدها نگـاه كنـد و آن              و درصدد  ديدن هزاران تج     
را عصا ببيند و در فرعون وجود ترس ها، بي اعتمادي ها و تيرگي ها را مي بينند                  
كه عصا را اژدها مي بيند و دعوت به حق را به جاي مـژده و غنيمـت شـمردن از           

 مـي يابنـد كـه    آنـان در .آورنـد  و جالل و شوكت به حـساب مـي       دست دادن جاه    
 در نهايت و اوج قدرت و استواري فقاهت وقتـي درويـشي آذري              نه مولوي چگو

بيند عاشق او مي شود و از هر چه دارد دسـت مـي شـويد و عاشـقانه                    زبان را مي  
  :گويد مي

  » در هر نظرش مضمر صد گلشن و كاشانه           از خانه برون رفتم، مستيم به پيش آمد «
  :گويد يرد و ميو ديدن شمس تبريزي را به تبرك مي گ

  »آمد بهار جانها، اي شاخ تر به رقص آ          چون يوسف اندر آمد، مصر و شكر به رقص آ«
ولي فرعون بعد از ديدن آن همه شكوه و جالل در موسي و اعجاز در صدد انكار                 
و سركوبي است و بدرستي در مي يابند كه جذبـه هـاي درونـي موالنـا او را بـه                     

 رياست طلبي فرعون او را به مـشورت بـا هامـان مـي               شمس مي كشيد و طمع و     
 الدين عربي، آثار موالنـا      يل عرفان اسالمي از جمله آثار محلي      منابع اص .  انگيخت

جالل الدين رومي، تفاسير عرفاني صدرالدين شيرازي، آثار امام محمـد غزالـي و              
وريهاي مال محسن فيض كاشاني از جمله منابعي هستند كه مي توانند زير بناي تئ             

اي روانـشناختي مـا را      روانشناختي قرار بگيرند و در تهيه و تدوين اوليه نظريه هـ           
 فهم حركت جوهري صدر الدين شيرازي به روانشناسي كمـك           مثالًياري نمايند؛   

البتـه تحقيقـات كيفـي از       .  مي كند كه سازه ها را به صورت تحولي در نظر آورد           
ار اوليـه آن را گـزاره هـاي اصـلي           طريق مصاحبه هاي نيمه ساختاري كـه سـاخت        

تئوري هاي مبنا  تشكيل داده اند مي توانند در تعديل و تهذيب اين نظريـه هـاي                  
  .تدوين شده از متون ما را ياري دهند
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  ابعاد ساخت و ساز نظريه هاي بومي در روان شناسي
هاي متعددي   بومي سازي روانشناسي يك فرآيند طوالني بوده و متشكل از زنجيره          

هاي تعيين تئوريهاي رقيب مبنا در اين زمينه بـر           لفهؤترين م  است كه يكي از عمده    
تر از   مولفه هاي بعدي كه شايد كم اهميت      .  مبناي معارف اسالمي و عرفاني است     

هاي اساسـي    مرحله اول نباشد تدوين يك متدولوژي منظم براي استخراج فرضيه         
.  ها مي باشد    براي آزمون اين فرضيه    مند   و تدوين يك فرآيند سامانه     از اين تئوريها  

هـاي   هاي گـردآوري اطالعـات اساسـي و روش         چگونگي تدوين ابزارها و روش    
 يـا  فرضيه هاي كاري در حمايت، تعديلتحليل داده ها از مهمترين مراحل آزمون     

  .تغيير نظريه هاي روانشناختي تدوين شده مي باشد
انطباق مباني و اصـول بـا   (جام دروني نظريه هاي تدوين شده عالوه بر داشتن انس 

و استواري از لحاظ منطقي و هماهنگي با نظريه هـاي ديگـر در حيطـه                ) ها روش
 به سـواالت بيرونـي و برخاسـته از زنـدگي مـردم در          و فلسفي بايد  علوم رفتاري   

هـاي   قدرت نظريه ها را همچنين در توليد فرضـيه        .  بافت فرهنگي پاسخگو باشد   
اي ه  نظريه .شوند  ون و اندازه گيري باشند سنجش و ارزيابي مي        ل آزم علمي كه قاب  

ييد پذيري و ابطال پذيري اصول و پايـه هـاي           معقول همچنين حدودي را براي تأ     
در اينجاست كه يك نظريه روان شناختي دقيقا خود         .  اساسي خود بيان مي نمايند    

ربــي هــاي تج چــالش.  را از يــك نظريــه فلــسفي و عرفــاني متمــايز مــي ســازد 
.  روانشناسان كمتر از چالش هاي نظري و فكري آنان كوشش و زمان نخواهد برد             

اي روانـشناسي و كـارآيي      سقم نظريه هـ    اين تحقيقات تجربي است كه صحت و      
  .ييد يا رد خواهد نمودآنان را تأ

  
  ها تاريخي بودن نظريه

 دهند  هاي روانشناختي در طول تاريخ تمدن بشري امتحان خود را پس مي             نظريه
 بهتـر شـناخته     ، كـارآيي ياناكـارايي     آنان و اسناد تحقيقاتي  و با جمع شدن مدارك      
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چه بسا يك نظريه در ابتدا به نظر معتدل بيايد ولي در اثر عـدم كـارآيي                 .  شود مي
 يا حتـي   جمع آوري شده در مورد آن نظريهدرماني و يا عدم كفايب تجربي اسناد    
جام با تئوريها و يافته در ديگـر زمينـه هـاي            در اثر نشان دادن تعارض و عدم انس       

  . واقع شود مورد ترديديا كارآيي آنبه نحوي كارآيي آن خدشه دار شود تحقيقي 
  

  پيامدهاي بومي سازي روانشناسي در كشور
دهي به نيازهـاي   يكي از پيامدهاي اساسي بومي سازي روانشناسي در كشور پاسخ      

با توجه بـه اينكـه      .  شاوره روان درماني است   رواني افراد مراجعه كننده به دفاتر م      
مدل هاي غير بومي فعال در دانشگاه هاي كشور تدريس مي شود و دانش جويان               

هاي  با اين مدل آشنا مي شوند،  در صورت پيدا شدن تعارض بين افكار و انديشه               
مراجعــان خــود و روشــهاي پيــشنهاد شــده بــراي درمــان،  كوشــش بــسياري از  

 تغيير باورها و اعتقادات فرهنگي مراجعان مي شـود و انـرژي             روانشناسان صرف 
در صـورت ايجـاد تغييـرات در        .  زيادي را از خود آنان و مراجعان هدر مي دهد         

باورها و انديشه هاي مراجعان به علت تعارض و برخورد بين روشهاي ياد گرفته              
ه حالـت اول     دوباره ب  شده و فرهنگ مردم اين تغييرات عدم پايداري نشان داده و          

  به عبارت ديگر تغييرات داده شده توسط روان شناسان و مشاوران             بر مي گردند؛  
در صورت بومي سازي روانشناسي كـه از        .  در اجتماع و فرهنگ تقويت مي شود      

طريق ارائه نظريه هاي برخاسته از بافت فرهنگ صورت عملي به خود مي گيـرد               
 ،گردنـد  ها تعديل، تقويت و تصفيه مـي      و از طريق انجام تحقيقات بومي اين تئوري       

شود و حفـظ    تغييرات ايجاد شده در محيط هاي درماني در جامعه نيز تقويت مي             
  . درمان تضمين مي گرددو نگهداري آثار

ننـد كـارآيي خـود را نـشان         يكي از عللي كه دانشگاه ها در علوم انساني نمي توا          
غير استاندارد بـا ارزش هـا و    وجود الگوهاي تئوريكي غير بومي، ابزارهاي   دهند،

گ در  هنجارهاي فرهنگي و روش هاي درماني بيگانه بـا بافـت و سـاختار فرهنـ               
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اين بومي سازي علوم انساني در ايران كمك خواهد كرد كه           كشور مي باشد؛  بنابر    
دانشگاه ها جايگاه اصلي خود را پيدا كنند و متخصصان علوم انساني در كـارآيي               

يكپارچگي فرهنگي و   .  واني و اجتماعي برخوردار گردند    الزم در حل معضالت ر    
ل فرهنگـي و مـشكالت روانـي افـراد          ائانسجام رواني در افراد ايجاد شود و مـس        

شباهت درمان هاي كلينيكي با درمانهاي عمومي متـداول         .  راحت تر درمان گردد   
اي در جامعه بيشتر شود و در نتيجه تعميم پذيري يافته هاي بـاليني در محـيط هـ                 

 به عنوان مثال شما يك خانواده مـذهبي         ي، خانوادگي و اجتماعي بيشتر شود؛     شغل
را در نظر بگيريد كه يك روانشناس بـدون در نظـر گـرفتن ارزشـهاي معنـوي و                   
مذهبي براي بهبود روابط اعضاي خانواده با مدل تئوريكي غيـر بـومي مداخلـه و                

رماني با ارزش هاي خانوادگي     به علت بيگانه بودن الگوي د     .  درمان را شروع كند   
قدر در بهبود    هقدر پايدار بماند و چ     هو فرهنگي معلوم نيست كه اين نوع درمان چ        

بـه عـالوه    .   منفي موثر واقع شود    ي اعضاي خانواده بدون داشتن آثار     زندگي واقع 
گي معلوم  به علت ناهمسان و ناهماهنگ بودن اينگونه درمانها با ويژگي هاي فرهن           

بيگانه شدن فـرد كمـك كنـد و در نتيجـه فـرد را از پـشتوانه                  قدر به   نيست كه چ  
  .فرهنگي تهي نمايد و او را به طرف پوچي در زندگي سوق دهد

به عالوه بومي سازي روان شناسي در ايران به روند رشد تحقيقات معتبـر كمـك                
بـه دنبـال بـومي      .  خواهد كرد و كاربرد تحقيقات را در كشور افزايش خواهد داد          

زي تئوريكي نوع ابزارها و روش هـاي متناسـب بـا مـشكالت تعريـف شـده                  سا
فرهنگي مشخص خواهد شد و نوع تحقيقات با توجه به فلـسفه كلـي و ديـدگاه                 

چه بسا كه در استفاده از تحقيقات كيفي        .  نظري پژوهشگران تعيين خواهد گشت    
حقيقـات  بيشتر سرمايه گذاري شود و در راستاي تكميل تئوريهاي تدوين شـده ت            

  .كيفي در اولويت قرار گيرند
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  چالش هاي اساسي در بومي سازي
   ريچالش هاي نظ)  الف

 بدون يك نظريه منسجم، فهم پديده هاي رواني و اجتماعي در يك جامعـه غيـر                
 مي كنند و انـسان      ه ها ارتباط بين پديده ها را تبيين       نظري.  ممكن به نظر مي رسد    

.  ي انتظـار داشـته باشـد و فرضـيه سـازي كنـد             دارند كه در جهت مشخص     را وامي 
بسياري از افرادي كه در علوم انساني كار كرده اند براي خود چارچوبه مشخصي              

داشتن يك نظريه منسجم بومي در روانـشناسي كـه بتوانـد در             .  در نظر گرفته اند   
عين انسجام درونـي بـه سـواالت بيرونـي برخاسـته از زنـدگي مـردم كـشورمان                   

تئوريهـاي علمـي گـزاره هـاي كلـي انـد،        .   الزم و ضروري اسـت     پاسخگو باشد 
تئوريها تورهايي هستند   .  همچون عبارات زباني متشكل از عالئم و نمادها هستند        

هـاي جهـان مـي افكنـيم، يعنـي بـراي سـاختن تـصويري                 كه ما براي صيد پديده    
پسند از پديـده هـاي مـورد مطالعـه خـود و تـصرف عالمانـه در آن و مـدام                   عقل
پايه هاي اساسي نظريـه     .  كوشيم تا گره هاي اين تورها را هر چه ريزتر ببافيم           مي

هاي روان شناختي بومي را  در انسان شناسي قرآني، تفاسير عرفاني از قرآن مثـل                
تفسير موالنا جالل الدين رومـي در مثنـوي، تفـسيرهاي صـدرالدين شـيرازي در                

ون غزالـي و مـال محـسن فـيض و           چـ ه و ساير تفاسير و آثار بزرگاني        اسفار اربع 
داستانهاي قرآني پر از مفاهيم و سـازه هـاي          .  توان يافت  الدين ابن عربي مي    محي

خم هاي روانشناختي هستند كه فرآيند فردانيت يك انسان را در اثر گذر از پيچ و               
 به عنوان مثال در داستان مالقات حضرت موسـي          مختلف زندگي نشان مي دهند؛    

ي روانشناسان درسهايي نهفته اسـت كـه مـي توانـد در صـورت               برا) ع(با خضر   
  .ان انساني استفاده شودكشف در درمانگري و نظريه پردازي در مورد رو
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  چالش هاي مربوط به وارسي نظريه ها
نخست بايد ببينيم كه آيا دسـتگاه       .   از نظر ما چهار مرحله دارد      آزمودن هر تئوري  

بـراي ايـن كـار، بايـد پيامـدهاي          .  ت يا نه  در دست آزمون، عاري از تناقص هس      
دوم، بايد در صورت منطقي تئوري دقت       .   با يكديگر مقايسه كنيم    تئوري را منطقاً  

.   همانگويانه اسـت   ورزيم تا دريابيم كه خصلت علمي يا تجربي دارد، يا آنكه مثالً           
تـا  در مرحله سوم، بايد تئوري را به مصاف مقايسه با تئوريهـاي ديگـر بفرسـتيم                 

معلوم شود كه به فرض قبولي در امتحانهاي گوناگون، آيا اصوال پذيرش تئـوري،              
در نهايت، نوبت به آزمـودن تئـوري        .  كمكي به پيشبرد دانش ما خواهد كرد يا نه        

 .با استفاده از كاربرد تجربي نتايج آن مي رسد
ر و  م افكـا  نظريه هاي روانشناختي قبل از اينكه به عنوان ابزارهاي مفيد براي تنظي           

  :ررسي شود بايده هاي دانشمندان معرفي شود بايد از لحاظ ويژگي هاي زير،
نخستين شرطي كه هر دستگاه تئوريك بايد بـدان        :  عاري بودن از تناقض   )  الف

 خواه آن دستگاه تجربي باشد و خواه        ،وفا كند اين است كه عاري از تناقض باشد        
مجموعه جميع گزاره هاي ممكن را بـه        هر دستگاه عاري از تناقض،      .  غير تجربي 

 ي مي كنند و گزاره هايي كه نفـي      گزاره هايي كه آن را نف     :  كند دو دسته تقسيم مي   
  از همـين  ؛)پـذير در دسـته دوم قـرار مـي گيرنـد     گزاره هاي اسـتنتاج     (كنند   نمي

 -روست كه عاري بودن از تناقض اعم از شروطي است كه هر دسـتگاه تئوريـك               
  . بايد به آنها وفا كند- خواه غير تجربيخواه تجربي و

دستگاه هاي تئوريك تجربي، عالوه بـر عـاري بـودن از            :  ابطال پذير بودن  )  ب
.  تناقض، بايد به شرط ديگري نيز وفا كنند كه همان ضابطه ابطـال پـذيري اسـت                

گزاره تناقض آميـز از عهـده تمييـز بيـان دو            .  اين دو شرط بسيار به هم شبيه اند       
گزاره ابطال پذير نيـز از عهـده تمييـز ميـان       .آيد  نمي  از گزاره هاي ممكن بر     گزاره

  .آيد هيچ دو گزاره از گزاره هاي پايه تجربي ممكن بر نمي
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دانستن اينكه يك نظريه از كجا ضربه مي خورد كار بزرگي است و وسعت دايـره                
ناپـذيري  ي ابطـال    ويتگنـشتاين رأ  .  ه را روشن مي كنـد     معنا و مدلواللت آن نظري    

در معني داري بـه     ) كه براي تمييز گزاره هاي تجربي از غير تجربي است         (پوپر را   
كار مي برد و مي گفت تا ندانم كه گزاره اي در چه صورت باطل مي شود، معني                  

  .آن را درك نخواهم كرد
  :تجربه پذيري گزاره هاي استخراج شده از نظريه)  ج

 گردآوري از مواد خام مختلـف اسـتفاده         هر چند كه دانشمند  در مرحله تدوين و        
 در مقـام داوري نظريـه بايـد         ر شكل و سامان دهد،      مي كند تا به تئوري مورد نظ      

نظريه پرداز بايد روشن كند كه چه نوع يافته هايي منجر           .  حساس به تجربه باشد   
  يا رد نظريه خود دنبال     چه نوع داده هايي منجر به ابطال      به تاييد نظريه او گشته و       

به هر حال در اينجا تجربه را معادل با محـسوسات           .  جمالت تسجيلي مي گردند   
ييد نظريه اش   ته هاي روانشناختي مثل يونگ در تأ      بسياري از ياف  .  در نظر نگرفتيم  

 بـه   ر علوم تجربـي مطـرح مـي شـود نيـستند؛           از نوع محسوسات به آن نحو كه د       
 بـا اسـتفاده   معي و محتواي آنبه ناخودآگاه ج  بر دستيابي خودعنوان مثال يونگ   

از يافته هاي تجربي از طريق داستانها، اسطوره ها، كيميـا گـري، عرفـان و گـزاره                  
به هر حـال ايـن داده هـا از          .  كند ييد مي ي مذهبي عالوه بر روياهاي جمعي تأ      ها

، بلكـه تجربـه بـه معنـاي عـام باشـند؛              نوع حسيات تجربي و محسوسات نيستند     
) آفـاق و انفـس    (ظريه به پديده هاي مورد اتفاق در طبيعـت          اين حساسيات ن  بنابر

  .شرط اصلي قرار دادن آن در رده تجربه پذيري است
  :درجات آزمون پذيري نظريه)  د

لي است كه بايد بـه آن توجـه         ن پذيري يك نظريه از مهمترين مسائ      درجات آزمو 
 استخراج مـي    ز آن نظريه  آزمون پذيري نظريه با توجه به فرضيه هايي كه ا         .  نمود

اغلب نظريه ها بـه برهـه زمـاني         .گردد مشخص مي    شود،  شود و آزمون آماري مي    
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مشخصي نياز دارند كه امتحان خـود را از لحـاظ آزمـون پـذيري در نـشان دادن                   
  .كارآيي خود در در مان و تحقيقات تجربي نشان دهند

  :ميزان سادگي نظريه ها)  ه 
ي درگيـر در تبيـين تئـوري مـشخص بـه          ميزان سادگي را از روي مقدار متغيرهـا       

 عبـارت از انتخـاب سـاده        كند كه اسـتقرا       ويتگنشتاين بيان مي    .حساب مي آورند  
  .ترين قانوني است كه با تجارب ما موافق افتد

كند، مـشكالت     و آزمون پذيري آنها كمك مي      ها عالوه بر اين كه به       نظريه سادگي
  . دهد يمربوط به همساني دروني آنها را نيز نشان م
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  دينيشناسي  جامعههاي  چارچوب
  و سؤاالتي درباره آن 

 
  1غالمرضا پرهيزكار

  
  چكيده
شناسي كه در آغاز پيدايش با ادعاهـاي بـزرگ پـا بـه ميـدان گذاشـت، در                     جامعه

برآورده ساختن اهداف اعالمي خود توفيقي درخور به دست نياورد؛ از همـين رو              
ـ   هاي جدي قرار      در معرض نقدها و بازبيني     طـوري كـه ارائـه الگـويي         هگرفـت؛ ب

   .شناسي است كارآمد و با قدرت تبييني بيشتر، از نيازهاي امروز جامعه
هاي قابـل بررسـي جهـت رفـع عيـوب مطـرح در                شناسي ديني يكي از راه      جامعه
ك شناسي مبتنـي بـر يـ     از جمله جامعه   همه علوم اجتماعي  . باشد  شناسي مي  جامعه

گويند ؛ از جملـه ايـن مبـادي           آن مبادي آن علم مي     كه به    دسته علوم پيشين است   
اگـر ايـن اصـول، دينـي        . يك دسته اصول انسان شناختي و هستي شناختي اسـت         

امـا بـه        گـردد؛   آيد، واجد روحي ديني مي       مي  علمي كه مبتني برآن به وجود       باشد،
شناسي موجود و جامعـه       هايي بين جامعه    توان فرق   لحاظ موضوع و مسائل نيز مي     

سي ديني قائل شد؛ از ميان هزاران امر اجتماعي كـه در جامعـه وجـود دارد و                  شنا
                                                 

   مركز قم–هاي اسالمي صدا و سيما  شناسي مركز پژوهش عضو گروه جامعه. 1
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آيـد و     تواند به عنوان مسأله تحقيق انتخاب شود، تنها بخشي از آن به چشم مي               مي
 وجـود   يشناسـ   هـاي جامعـه     شود و براي گزينش، معياري جـز ارزش         گزينش مي 

گـردد و      و گزينش مـي     برجسته  ديني باشد، مسائل خاصي    ها اگر   اين ارزش . ندارد
هـا و     و مجموعه اين پرسـش      آيد    هاي ديگري هم به دست مي       با تغيير مسأله پاسخ   

آورد؛ در نتيجه با تغيير دسـتگاه ارزشـي          ها است كه يك علم را به وجود مي          پاسخ
هاي اجتمـاعي اسـت       ها و پاسخ    شناس، علم او نيز كه حاصل همين پرسش         جامعه

شناسي   روشي و منطق كار علمي در خصوص جامعه        اما به لحاظ  . شود  متفاوت مي 
توان   سازي مي   در مرحله مطالعات اكتشافي و فرضيه     ) ديني دو امر مهم است؛ الف     

صـل از   هـاي پيـشين حا      هـاي عقلـي و يافتـه        اسـتنباط   هاي ديني،     با الهام از گزاره   
، مدل تحليلي    كه نقد ديني شده است     شناسي مصطلح    يا جامعه  شناسي ديني   جامعه

تـوان از     در مرحله مطالعات اكتـشافي و تـا پـيش از آزمـون مـي              . خود را ساخت  
  )ديني(هاي ديني كه از اعتبار        چه رسد به گزاره     هرنوع حدس و گماني بهره برد ؛      

ايـن گـزاره      اي به دين محرز گردد،        هرگاه انتساب گزاره  ) هم برخوردار است؛ ب   
 هاي عيني كـه فعـالً   م اين كه واقعيتاما براي فه كند؛   حقيقتي را حكايت مي    حتماً

در جامعه موجود است، آيا مصداقي از آن حقيقت است يا خير، آن گزاره نيازمند               
شناسـي دينـي پرداختـه        در ادامه مقاله به ابهامـاتي در زمينـه جامعـه          . آزمون است 

شناسي دينـي، نقـد ناپـذيري،         ابهاماتي همچون محدوديت نگاه در جامعه       شود؛  مي
  .هاي ديني ي بودن علم تجربي و تعارضات احتمالي تجربه با گزاره غير دين

 
  . آزمون تجربي سازي، فرضيه  ،شناسي ديني  جامعهعلوم انساني،:  واژگان كليدي
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  مقدمه
علوم انساني چندين دهه است كه به محافل علمـي ـ دانـشگاهي ايـران راه يافتـه      

ثار غربي آغاز و با بايگاني همان        با ترجمه آ   در اين مدت، كار علمي معموالً     . است
د  باشـ  آنكه اين علوم توانـسته  ؛ بييابد  ها پايان مي ها يا كتابخانه ها در ذهن     ترجمه

چه رسد بـه ايـن كـه شـاهد      د؛  هاي آن پيدا كن      با جامعه و نياز    ارتباط قابل اعتنايي  
ه شـأن   امـروز . پردازاني برجسته در اين حوزه از علوم باشـيم          پرورش يافتن نظريه  

جـويي    پژوهي و دانش    پردازي به مترجمي و مدرسي و شأن دانش         استادي و نظريه  
از جمله عوامل اين امـر خاسـتگاه غربـيِ علـوم            . به كپي برداري تقليل يافته است     

علـوم  .  مـا اسـت   انساني و بيگانگي آن با تاريخ، فرهنگ و نيازهاي واقعي جامعـه      
هـايش را     ان را بر خـود همـوار و نيازمنـدي         انساني براي اينكه بتواند راه فهم انس      

هايي عطف توجه نمايـد كـه قـصد شـناخت و              برطرف سازد، بايد به همان انسان     
در يك جامعه ديني، بخشي از كار براي تأسيس علمي بـا       . ها را دارد    خدمت به آن  

، آوردن علم به سرچشمه دين و غسل دادن و سيراب كردن آن از اين                 اين ويژگي 
بـراي  . تالش اين مقاله نيز در راستاي تأمين همين هـدف اسـت           . سرچشمه است 

هـا را بايـد        غربـي كـه آن      علـم  هـاي    ضمن توجه دادن به برخي نارسايي      اين كار، 
پردازد تـا از رهگـذر آن،      ، به شيوه سيراب سازي آن از منابع ديني مي         برطرف كرد 
  . شناسي ديني را بيان نمايد هاي كلي حاكم بر جامعه چارچوب

ن نوشـتار    هرچند بحث اي   ؛ اول اينكه  رويم  ا بيان دو نكته به سراغ اصل سخن مي        ب
 منحصر به آن نيست و منطق حاكم بـر نوشـتار، همـه              شناسي است،   درباره جامعه 

گيرد و دوم اينكه در اكثريت قريب بـه اتفـاق مـوارد،               علوم اجتماعي را در بر مي     
در عبـارت   اي دال بر مراد      قرينه  اين صورت  باشد؛ در غير    منظور از دين، اسالم مي    

  .وجود دارد
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  دينيشناسي  ضرورت پرداختن به جامعه
شناسي، بر خالف آنچه در آغاز پيدايش، ادعايش را داشت، تـوان تبيـين            جامعه. 1

ت جوامع، كاري در خـور نكـرده        درست مسائل اجتماعي را ندارد و براي مشكال       
 كه  –شناسي از اين مشكل        جامعه  بنابراين ضرورت تأمل براي خارج كردن      است؛

  .شود  آشكار مي–شناسي هم نام نهاده اند  برخي آن را بحران جامعه
يكي از راه هاي احتمالي، ارائه جايگزين جهت رفع نواقص موجود در اين رشـته               

شناسـي دينـي اسـت كـه در      است و يكي از گزينه هاي قابل بررسي جامعه          علمي
 امـا بـه     جود آمد ؛   به و  – از نوع مسيحي آن      –م  شناسي ه   آغاز شكل گيري جامعه   

هـم اكنـون بـستر     ) 113-101،  1383كچوييان،  . (كنار زده شد  ... داليل تاريخي و    
  .براي بررسي مجدد آن و شناسايي ظرفيت هاي احتمالي آن فراهم است

جود، روحي سكوالريستي و ضد ديني       شناسي مو   هايي از جامعه   كم بخش  دست. 2
شناسي براي فهم واقعيت هاي عيني مربوط         اين نوع جامعه  . يني دارد قل غيرد يا الأ 

. و براي رفع نيازهاي آن سودمند نخواهـد بـود            به انسان مسلمان و جامعه اسالمي     
هـم خـود را        شناسي سكوالر حتي در فهم جوامع غير اسـالمي          اين ناتواني جامعه  

خواهد جهان انساني را      يتواند يا نم    شناسي سكوالر نمي     زيرا جامعه  ؛دهد  نشان مي 
ها، مـسلمان باشـند يـا غيـر مـسلمان،             انسان. آنگونه كه خلق شده است، فهم كند      

 را به نـوعي      و فطرتي ثابت هستند كه آنان      واجد روح ديندار باشند يا غير ديندار،      
  .سازد متأثر از خود مي

ند، هـا نيـست    شناس مسلمان، حقايق و ارزش ها مـستقل از واقعيـت            از نظر جامعه  «
 حول ارزش هـاي الهـي نظـام يافتـه            بنابراين مسلماً  ؛جهان مخلوق خداوند است   

هاي جهان خارج از عملكـرد فطـري و الهـي آنهـا، نقـض و                  ديدن واقعيت . است
  )106، 1374مهدي ولحسايي زاده،  (»باشد ا ميه تحريف ماهيت همبسته آن

هـاي   ي تبيـين پديـده     براي هدايت انسان و تأمين سعادت او آمده و نه برا           دين. 3
اجتماعي، اما براي هدايت و تأمين سـعادت همـين انـساني آمـده كـه در جامعـه                   
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كند و موجودي اجتماعي است و هدايت و سعادت او از خالل زندگي               زندگي مي 
شود و خداوند با اشرافي كه به مخلوق خـود و زنـدگي               اش تحصيل مي   اجتماعي

ها   خود را مطابق با نيازها و توانايي   هاي  ورو دارد، ارزشها، قوانين و دست     اجتماعي ا 
هـاي زنـدگي     و اهداف نهايي زنـدگي انـسان و بـا رعايـت اقتـضائات و ويژگـي                

رو با بررسي گزاره هـاي دينـي كـه دربـاره              از اين  ؛اجتماعي او وضع نموده است    
توان به شناخت خود درباره انسان و جامعه انـساني غنـا              انسان و جهان است، مي    

  . شناخت خود را تصحيح نمودبخشيد يا
كند يا     فقط در اين نيست كه وقايع اجتماعي را تبيين مي          علوم اجتماعي اهميت  . 4

آيد، بلكه اهميـت آن در ايـن اسـت كـه هـر            هاي اجتماعي مي   ريزي به كار برنامه  
تبيين يا نظريه اي ارائه دهد، ناقص باشد يا كامل، درست باشد يا غلط، آن تبيـين                 

گيـرد؛ بـه بيـان ديگـر ،           ش سازنده واقعيت اجتمـاعي را برعهـده مـي         يا نظريه نق  
د، خود توليـد    شو  اتي كه در علوم طبيعي بيان مي      نظريات اجتماعي بر خالف نظري    

تواند واقعيـت طبيعـي را دسـتكاري          د، نمي نظريه طبيعي اگر نادرست باش    . هستند
د واقعيـت اجتمـاعي     توان  آيد و مي     اما اين كار از دست نظريه اجتماعي بر مي         كند؛

 .آورد و خود را بر جامعه تحميل نمايد را به شكل خود در 
بـه هـر حـال      به دليـل اينكـه      به داليل مختلف از جمله      يك نظريه غلط اجتماعي     

تواند ذهـن افـراد و برنامـه ريـزان       نيز با خود دارد ميحظي از حقيقت و درستي      
 نگـاه آن هـا بـه زنـدگي را           اجتماعي را به تصاحب خود در آورد و افكار و نـوع           

اگر . پردازند  بسازد، در پي آن، اين افراد با همين نگاه به مشاهده وضع موجود مي             
كوشند و اگـر وضـع         را مطابق با آن نظريه يافتند در استحكام آن مي          وضع موجود 

تـدريج و    افتنـد و بـه      موجود را مغاير با آن ديدند در نقد و تغيير آن به تكاپو مـي              
 گيـرد؛    در قالب همان نظريه شكل مي      درت معتقدان به آن نظريه، جامعه     بسته به ق  

براي مثال به ياد آوريد برخي نظريات توسعه را كه در گذشـته مـورد اقبـال قـرار      
گرفت و امروزه ابطال آن روشن شده است ، لكن تـأثيرات آن بـر جامعـه نيـز           مي
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گر نظريات اجتماعي   شود كه ا    با اين توضيحات روشن مي    . شود  وضوح ديده مي   به
دهند و از     سوق مي  ديني  سكوالر و مغاير با اسالم باشند، جامعه را نيز به سمت بي           

 مبتنـي بـر اسـالم بـراي         اجتماعيجا ضرورت ارائه نظريات و تحليل هاي         همين
  .شود برنامه ريزان اجتماعي مسلمان آشكار مي

  شناسي ديني جامعه مبادي علم
 با  تجربه عمدتاً .  موجود يك علم تجربي است     تماعي علوم اج  كالً  و شناسي  جامعه

و مشاهده يك رفتار مادي و فيزيكي است كه با چشم و فعل              يابد  مشاهده معنا مي  
گـر    اي بـراي مـشاهده      هر مـشاهده  . دپيو  ت فيزيكي درون آن به وقوع مي      و انفعاال 

 مشاهدات، تكرار يك مشت تصوير است؛     در اين حالت تكرار     . سازد  تصويري مي 
اما هيچگاه يك آلبوم عكس و حتـي صـدها آلبـوم            ؛  درست مثل يك آلبوم عكس    

، مشاهدات ما اگر بخواهد به علم بينجامـد       . توان يك علم تلقي كرد      عكس را نمي  
ده به ميـان آيـد؛      و براي اين داوري بايد پاي چيزي غير از مشاه          بايد داوري شود  

 ايـن امـرِ   . اي قضاوت ندارد  روح است و ادراكي بر     مرده و بي     ، امري   زيرا مشاهده 
بيرون از مـشاهده، بخـشي از آن عقـل و بـديهيات عقلـي اسـت و بخـشي از آن            

ايـن دانـش هـا      . هايي است كه از طرق مختلف برايمان حاصل آمده اسـت            دانش
 باشد و ممكن     در اين حوزه   ممكن است جامعه شناختي و نتيجه تحقيقات پيشين       

هاي ديگري از علوم باشد كه بـه لحـاظ          است غير جامعه شناختي و نتيجه حوزه        
 يـا گيرند و جزء مباني فلسفي، انسان شـناختي           شناسي جا مي    رتبه ما قبل از جامعه    

 هـاي علمـي    ايـن نـوع اخيـر از داده       . باشند  مي علم جامعه شناسي     هستي شناختيِ 
شناسي را نيز گريزي از آنها نيست، بـه طـوري كـه     شناسي نيست اما جامعه    جامعه  

گيـرد و در   شناسي در پشتوانه خود اصـولي را مـسلم فـرض مـي      ه جامعه هر نظري 
پـردازد    هاي انساني مي   چارچوبه آن به داوري درباره پديده هاي اجتماعي و كنش         
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بنـدي   بخـشد و آنهـا را طبقـه         و به كمك اين اصول به مشاهدات خـود معنـا مـي            
  .كند مي

ي است كـه پيـدايش و       شناسي به حد    شدت تأثير متافيزيك در نظريه هاي جامعه      «
توان در حاشـيه ظهـور و تحـوالت فلـسفي             ميرا  تطورات نظريه جامعه شناختي     

 و نظريـه هـاي      شناسي پوزيتيويستي   براي مثال جامعه   ... ؛مربوط به آن تعقيب كرد    
از قـرن نـوزدهم شـكل       مربوط به آن ، در حاشيه جريـان پوزيتويـستي معرفـت،             

ريـان پوزيتويـستي نزديـك بـه دو سـده            با فراز و نشيب هاي ج      گرفته، هماهنگ 
 يا نظريـه ماركسيـستي بـه       پيمايد   و با افول اين جريان راه زوال مي        كند  حركت مي 

 بـا تطـوراتي كـه در انديـشه          سم، پديـد آمـده    دنبال ديدگاههاي فلـسفي ماركسيـ     
كند و بر همين قيـاس ، پديـدار شناسـي             آيد، همراهي مي    ماركسيسم به وجود مي   

ـ         يك جريان فلسفي ا    شناسـي    هـاي جامعـه     هست كه بازتاب هاي خـود را در نظري
 در حاشـيه تـأمالت فلـسفي        ]وبـر [ماكس     يا انديشه هاي تفهمي    كند  منعكس مي 

  )6، ص 1384پارسا نيا،  (».آيد كانت و ديلتاي پديد مي
شود كه بسته به نوع ايده هاي فلسفي و اصول موضوعه اي              با اين بيان، روشن مي    

شناسـي او     جامعهدهد،    شناس را شكل مي      ناآگاهانه ذهن جامعه   كه آگاهانه يا حتي   
هـايي   شناس از انسان دارد، ويژگـي        تعريفي كه يك جامعه     مثالً يابد؛  نيز هويت مي  

شناسي او را     كه براي انسان قائل است يا نگاهي كه به كل هستي دارد، نوع جامعه             
گـر    زاد و انتخـاب   شناسي كه انسان را موجـودي فعـال ، آ           جامعه. كند  مشخص مي 

توانـد بـه نظريـات        شود، نمي   داند و براي او در حيات اجتماعي نقش قائل مي           مي
  .كندساختارگرا دلبستگي پيدا 

شناس آگاهانـه يـا نيمـه آگاهانـه و            اي كه هر جامعه     حال اگر اين اصول موضوعه    
 يعنـي   د؛باش   دهد، برگرفته از مباني اسالمي      آگاهانه مبناي كار خود قرار مي         حتي نا 
شناسـي او      و همچنـين جهـان     باشـد    شناسي او همان انسان شناسي اسـالمي       انسان

او سـازگار بـا     تلقي شود و به همين ترتيب اصول معرفت شناسـانه ذهـن               اسالمي
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شـكل     شناسي او در حال و هواي اسـالمي         در اين صورت جامعه   ... اسالم باشد و  
  .گيرد مي

فيزيكي بـر ديـدگاههاي فيزيكـي       ي متـا  نـوع ديـدگاهها   دكتر گلشني بـراي تـأثير       
كند؛ براي مثال درباره فرضيه هـاي مربـوط           هاي متعددي ذكر مي    دانشمندان نمونه 

دانـشمندان معتقـد    «: گويد  به پيدايش جهان هستي با ذكر نظرات چند دانشمند مي         
كننـد   داند، استقبال مي اي كه عالم را حاصل يك انفجار بزرگ مي   به خدا از فرضيه   

ل بودن جهان و     اين فرضيه براي جهان يك آغاز زماني قائل است و با معلو            زيرا؛  
گـردد؛ بـر      شود و از اين طريق خدا اثبات مي          خالق مرتبط مي   نيازمندي آن به يك   

يه را بپذيرنـد بـه سـراغ    توانند لوازم اين فرضـ  خدا كه نمي  عكس غير معتقدين به     
يرش خـالقي بـراي جهـان       بـه پـذ   هاي نوساني يا ماندگار رفته اند تا مجبور           جهان
اين مثال شايد بيشتر به تأثيرات رواني پـذيرش         ) 156-8 ،   1374گلشني،  . (نشوند

يك باور بر پذيرش يا رد باوري ديگر، توجه داشته باشد، اما آنچه در اينجا قـصد                 
بيان آن است، تزريق مباني متافيزيكي در بافت نظريه هاي جامعه شناختي اسـت؛              

. زنيم     مثال مي   را شناسي كارل ماركس     جامعه  ايضاح بيشتر مقصود،   رو براي   از اين 
همين نگـاه  . ماركس به لحاظ هستي شناختي معتقد به تقدم وجود بر آگاهي است    

اش را مقـدم بـر    كشاند، وجود مادي انسان و نيازهـاي مـادي        را وقتي به انسان مي    
سـانه مـاركس را     حـال همـين نگـاه انـسان شنا        . كند  آگاهي و دانش او قلمداد مي     

او نيازهاي مادي و غريزي را عامل كـار        . شناسي او مشاهده كرد     توان در جامعه    مي
شـود و تقـسيم       كار انسان به صورت جمعي انجام مـي       . داند  و تالش در انسان مي    
گيرد تقسيم كـار      دهد و از اين طريق ساختار جامعه شكل مي          كار اجتماعي رخ مي   

تـوان   ميجا  در همين. كند  فقير و ثروتمند تقسيم ميطبقه در جامعه افراد را به دو     
 كه چگونه هستي شناسي و انسان شناسي ماركس به مهمترين مفهوم            مشاهده كرد 

از ايـن پـس تحليـل هـا اجتمـاعي           . انجامد   مي »طبقه«در نظريه او يعني     اجتماعي  
ه طبقـ . توان بر اساس مفهوم طبقه دنبال كـرد         ماركس را در زمينه هاي مختلف مي      
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 اما روحي كه بر آن حـاكم اسـت          ؛شناسي ماركس است    يك مفهوم مهم در جامعه    
همان تقدم وجود بر آگاهي و توجه به نيازهاي مادي انسان به عنوان عامل شـكل                

توان اشاره داشت به هابرماس كـه كـارش      در اينجا مي  . دهنده هويت انساني است   
هابرمـاس  . گيـرد   او فاصـله مـي     از    امـا بعـداً    ؛كند  هاي ماركس شروع مي     را با ايده  

بايد بـه عامـل     .  تنها بيانگر بخشي از ظرفيت انساني است       »كار«گويد توجه به      مي
هابرمـاس در   . ارتباطي و زبان به عنوان بخشي ديگر از ظرفيت انسان توجـه كـرد             

پي همين توجه است كه مباحث جديدي را درباره انسان ، علوم انساني و جامعـه                
  )42-40، 1383پرهيزكار، . (دكن ساني مطرح ميان

همين است كه اين ظرفيت هاي انساني را كه           شناسي ديني   حال سخن ما درجامعه   
شناسـي را      و در پي آن دو نوع جامعه       وه ارتباط است  عال هيكي كار و ديگري كار ب     

  شناسـي ديگـري      به جامعه  تعريف كنيم ،    ديني  كنند، اگر بر اساس متون        مطرح مي 
  . ناميم  مي  شناسي ديني جامعه  آن راخواهيم رسيد كه

 مخـصوص بـه خـود دارد كـه اگـر             ، انسان شناسي و هـستي شناسـي        دين دركل
شناسـان اسـت و آن        اي شود كه فعال مبناي عمل جامعه        جايگزين اصول موضوعه  

ـ   اصول موضوعه را از فلسفه هاي رايج در غرب اخذ كـرده             در ايـن صـورت      د،ان
شود و به دليل همين ويژگـي كـه           مي  ديني   روح    واجد شناسي برآمده از آن،     امعهج

 .ناميد ديني توان آن را  دهد، مي كالبد آن را تحت تأثير خود قرار مي

  شناسي ديني موضوع و مسائل درجامعه
 امـا مـسائل    و شناخت درست مسائل اجتماعي است؛   شناس تبيين    كار يك جامعه  

رم بايد براي كار خود از ميـان        شناس الج   اجتماعي در جامعه بسيار است و جامعه      
هزاران مسأله اجتماعي برخي را برگزيند و قبل از آنكه دست به گزينش بزند بايد               

اي را   شـناس، مـسأله     شود كه يك جامعه     چگونه مي . آن را ببيند و متوجه آن گردد      
شناس دغدغه اي نداشـته باشـد و    زند؟ تا جامعه بيند و دست به انتخاب آن مي        مي
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ها   تواند آن را ببيند و انتخاب كند؛ از سويي دغدغه           ش مهم نباشد ، نمي    چيزي براي 
شناس ناچـار   ها است؛ بنابراين هر جامعه  هاي افراد ناشي از ارزشهاي آن       و اولويت 

هايش متكي باشد؛ وگرنه هيچ مسأله اي در نظـر            است در انتخاب مسأله به ارزش     
ه بررسي همه مسائل اجتماعي     انك؛ چن كند  او اهميت الزم را براي بررسي پيدا نمي       

لكن در مقام اسـتفاده  . آيد  نيز از عهده يك دانشمند و حتي همه دانشمندان بر نمي          
خود را حفظ كند تا علم او دربـاره پديـده    طرفي علمي هاي تحقيق بايد بي   از شيوه 

 كه به تعـداد دسـتگاههاي ارزشـي         استروشن   .اش اعتباري عام يابد     مورد عالقه 
، 1382 آرون،   (آيـد           هاي متفاوت به وجود مـي       يابي  اي انتخاب، مسأله  كارآمد بر 

  ) به نقل از ماكس و بر575-579
و   دينـي شـناس   شناسي ديني در آن است كه جامعه جامعه اما ارتباط اين مباحث با   

  ، بسته به ارزش هـاي متفـاوتي كـه بـدان پايبنـد اسـت              ديندارشناس    حتي جامعه 
كند پاسخي علمـي      شود و تالش مي     براي او برجسته مي   مسائل خاصي در اجتماع     

 اسـت   شا   اسـالمي     دينـي و   هـاي   هـا و ارزش     براي آن مسائل كه ناشي از دغدغه      
كنـد و در نتيجـه علـم     با تغيير مسأله پاسخ هاي به دست آمده نيز تغيير مـي     . بيابد

ـ     همين بيـان را مـي     . شود  حاصل از اين پرسش ها و پاسخ ها متفاوت مي          ه تـوان ن
موضـوع  . فقط براي مسائل درون يك علم بلكه براي موضوع آن علم هم داشـت             

هـاي متفـاوتي بـه آن موضـوع صـورت            اما نگاه  ؛تواند واحد باشد     مي  در يك علم  
بـا  شود؛ زيـرا روش بايـد    گاه تغيير در موضوع باعث تغيير در روش نيز مي        . گيرد

  . با آن متناسب باشدموضوع و مسائل سازگاري داشته ،

  شناسي ديني روش درجامعه

  فرضيه سازي) الف
ايـان   بـا انتخـاب مـسأله بـر اسـاس ارزشـهاي خـود بـه پ                 دينيشناس    كار جامعه 

تواند در مرحله مطالعات اكتشافي كـه چـارچوب نظـري را               بلكه او مي   رسد،  نمي
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 همچنان بـه متـون      ،دهد  ها و حدس هاي اوليه خود را ارائه مي            مشخص و فرضيه  
 بـا ابتنـاء   دينـي، شـناس    همـانطور كـه سـابقا گذشـت جامعـه         . بمانـد  پايبند  ديني  
شناسـي خـود را       ريـشه دينـي جامعـه         دينيشناسي خود بر اصول موضوعه        جامعه

تواند بـه كمـك متـون         او در اين مرحله جديد از كار مي       . استحكام بخشيده است  
تحقيـق  ديني شاخ و برگ هاي نظريه خود را نيز بسازد؛ يعني با توجه به موضوع                

 كـه نـاظر بـه    تخود به متون روايي و آيات قرآني مراجعه كند و از آيات و روايا       
شناسـي    جامعـه  توضيحش در بحـث از ضـرورت      و   –مسائل اجتماعي هم است     

هاي مرتبط با موضوع خـود        مفاهيم يا گزاره ها و فرضيه       به كشف  –گذشت    ديني
قـل و داده هـاي تجربـي        توان به كمك ع     آنگاه مجموعه حاصل را كه مي     . بپردازد

  . پيشين تكميل نمود، در شكل يك مدل تحليلي در آورد
 ،كنـد  استفاده از مفاهيم و گزاره هاي ديني نه تنها خللي به علميت كـار وارد نمـي    

در مطالعـات اكتـشافي كـه درصـدد يـافتن و            . كنـد   بلكه به اتقان آن كمك هم مي      
هـاي احتمـالي بـين آن         بـاط شناختن مفاهيم مرتبط با موضوع تحقيق و كشف ارت        

مفاهيم هستيم، معيار مشخص و ضابطه مندي وجود ندارد و ماحصل كار، نتيجـه              
توانـد حدسـيات و       پژوهشگر مـي  . هاي پيشين پژوهشگر است     حدسيات و آگاهي  

مهم آن است كـه فرضـيات       . فرضيات خود را از هر منبعي از جمله دين اخذ كند          
ون آيند؛ لكن بايد توجه داشت كه اين تعبير بـه  بتوانند از آزمون تجربه سربلند بير    

هاي ديني در حد يك حدس و گمان و يا باال بـردن               معناي كاستن از ارزش گزاره    
 بياني است جهت توضـيح امكـان        ارزد، نيست؛ بلكه صرفاً     تجربه بيش از آنچه مي    

ي هـاي دينـ     البته گزاره . استفاده از گزاره هاي ديني در فرضيه هاي جامعه شناختي         
آورنـد و بـر اسـتغناي آن          به هر كجا وارد شوند، اعتبار خود را نيز به همـراه مـي             

حتي پيش از تجربـه نيـز از ارزش قـرين بـه              خوذ از دين  أفرضيات م . افزايند    مي
؛لكن براي قـرين بـه واقعيـت بـودن وكـاربردي شـدن              حقيقت بودن برخوردارند  

  .نيازمند آزمون است
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رباره عوامل مؤثر بر فقر تحقيق كند، متناسـب بـا           خواهد د    براي مثال كسي كه مي    
هـاي مـالي، ربـا، تعـاون و       زكـات ،كفـاره  همچون  تواند مفاهيمي   وضوع خود مي  م

س آنهـا فرضـيات خـود را        را از گزاره هاي ديني اخذ كند و براسـا         ... همياري و   
  )52، 1383بستان، حسين، (بسازد 

ي كـنش بخردانـه فـيش بـاين و          توان اشاره داشت به تئور      براي توضيح بيشتر مي   
بخـشي از ايـن نظريـه       . ترين تئوري ها در باب گرايش اسـت         آيزن كه از معروف   

ناشي از نيت او و نيت تـابعي از گـرايش فـرد بـه                 بدين گونه است كه رفتار آدمي     
هـايي اسـت كـه        سوي آن رفتار است و گرايش به سوي يك رفتار تابعي از فايده            

 آن  ارزيـابي  بـه  نصيب او شـده و يب او شود يا سابقاً    دهد در آينده نص     احتمال مي 
اين تئوري در برخـي تحقيقـات       ،   )67-75 ،1378،  طالبان ، محمدرضا   (نشيند  مي

 از جمله براي بررسي گرايش جوانان بـه         عي در ايران نيز به كار رفته است؛       اجتما
  )پيشين .( دين

شناسـي دينـي؛      جامعه در استفاده از اين تئوري براي گرايش به دين در چارچوب          
 بايد به اين نكته توجه نمود كه در اين تئوري نگاهي خاص به انـسان وجـود                اوالً  

داند كه اعمال و رفتارش براي جلب فايـده            او را موجودي حسابگر مي     دارد؛ مثالً 
 درست است؟ آيا بيانگر همه يـا        گيرد؛ اما اين نگاه به انسان آيا نگاهي         صورت مي 

  كند؟ از ويژگي هاي انساني است؟ اساساً فايده را چه معنا مي  قل بخش مهميالأ
بخواهيم به اين نمونه سئواالت پاسخ دهيم، مجبوريم در ايـن   اگر در نگاه اسالمي   

اي بـود كـه نظريـه         اين بيان مربوط به اصول موضوعه     .نظريه تصرفاتي انجام دهيم   
، بـا جـستجو در      اما در خصوص اخذ فرضيات از ديـن       ؛مذكور بر آن مبتني است      

يا جستجو در مـواردي كـه دربـاره نـوع           ) ع(شيوه هاي تبليغي قرآن و معصومين       
توان برخي مفاهيم يـا گـزاره         مي... دينداري مردم قضاوتي صورت گرفته است و        

 حـديث ذيـل ، از جملـه   . هاي متناسب با موضوع را شناسايي كرد و به كـار بـرد         
  :توان از آن سود جست يني ميهاي د رواياتي است كه در زمينه گرايشا
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ايـن عبـادت    . پرسـتند    مي ]به ثواب [ گروهي خدا را به سبب ميل        :فرمود)ع( علي
 اين عبادت بندگان اسـت و       پرستند،  مي   را از سر ترس      خدا گروهي و تاجران است 

 ايـن عبـادت   پرسـتند،   مي ]هايش  در قبال نعمت  [گروهي خدا را براي سپاسگزاري    
  )14، 1403مجلسي،.(آزادگان است

شود طبق اين حديث توجه به فايده، تنها گـرايش برخـي            همانطور كه مشاهده مي   
ها بر اسـاس ايـن معيـار عمـل            گروهي از انسان  . كند  ها به دين را توجيه مي       انسان
 در نظريـه     نيـز وجـود دارنـد كـه        كنند؛ اما طبق حديث دو دسته ديگر از مردم          مي

ه بـه دليـل تـرس از عواقـب سـوء رفتـار              اند؛ اول كـساني كـ      مذكور از قلم افتاده   
آورند و گروه دوم كساني كه بر اساس يك شناخت            غيرديني به رفتار ديني رو مي     

يـك حـسابگري فايـده    بـه دليـل    و نه  خاص از خداوند و آنچه پيرامونشان است      
 بنابراين با تغيير نگاه بـه انـسان و          يابند؛  زا گرايش به رفتار ديني مي      مندانه يا ترس  

ايـم و      در اين روايت يافته    گرايي و افزودن مواردي كه فعالً        درست از فايده   تفسير
تـوان بـه      گيريم، مي   تغييرات احتمالي ديگري كه از آيات يا روايات ديگر الهام مي          

البته در ايـن    .اي جديد ارائه نمود     بازسازي ديني نظريه دست يازيد يا اساسا نظريه       
يـا    نـي   شناسـي دي    پيـشين حاصـل ازجامعـه     توان از عقل و نيـز داده هـاي            راه مي 
  .دبر، استفاده شناسي موجود كه نقد ديني شده جامعه

  آزمون تجربي از فرضيات ديني) ب
پس از آنكه فرضيات و مدل تحليلي شكل گرفت و آخـرين حـك و اصـالحات                 

سپاريم تا دريـابيم آنچـه را         الزم به وقوع پيوست آن را به دست آزمون تجربي مي          
ايم، آيا در جامعه عيني مـورد آزمـون، مـصداق دارد يـا خيـر؟ بـه                    افتهاز دين دري  

  يابد يا خير؟ عبارت ديگر آيا با واقعيت خارجي تطابق مي
كنـيم و از آمـار مـدد          هـاي متـداول تجربـي اسـتفاده مـي           در اينجا از همان روش    

. كنـيم   قلمداد مي   شناسي ديني     جامعه گيريم و نتايج حاصل از آن را در محدوده          مي
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 بيـان  نكـاتي را در سـؤاالت پايـان بحـث             ،  فرضيات دينـي   درباره آزمون تجربيِ  
 .خواهيم كرد

  ها  ها و پاسخ پرسش
هـاي اجتمـاعي مـا را          آيا نگاه و تبيين ديني نسبت به پديده ها و كنش           :1پرسش  

كنـد، بـه طـوري كـه نتـوانيم واقعيـت هـاي انـساني و                  دچار محدوديت ديد نمي   
  ه هست، ببينيم؟اجتماعي را آنگونه ك

  
اگــر ايــن اشــكال وارد باشــد بــه همــه پــارادايم هــا و مكاتــب ) الــف: 1پاســخ 
شناسي هم وارد است؛ اگر ما بر تبيين ديني تأكيد داريم، ديگران هـم بـسته                  جامعه

 بر چيـزي ديگـر تأكيـد دارنـد كـه باعـث              ه اصول موضوعه و مباني فلسفي آنها      ب
 ،شناسان پوزيتويست   جامعه. تحليل كند شود پديده ها را فقط به شكلي خاص           مي

هر كدام بسته به نـوع نگاهـشان بـه عـالَم و آدم دچـار                ... ها و  چپ، كنش متقابلي  
  .محدوديت نگاه هستند

شناسـي    جامعـه  تأسـيس ديـن اسـالم در      توجه به اصول موضوعه برآمـده از        ) ب
ليل درستي  بلكه به د ، ها است   نه يك انتخاب در كنار ديگر انتخاب          )اسالمي(ديني

، بايـد تنهـا    مانـد   نمـي آن مباني كه به لحاظ مبرهن بودن به مسلمانان نيز منحـصر             
هـا آنگونـه كـه        هـا و پديـده       واقعيـت  ،انتخاب درست تلقي شود تـا از طريـق آن         

 جهـان مخلـوق   «د نموجودند؛ يعني خالق هستي به وجودشـان آورده ، فهـم شـو         
ديـدن  . لهـي نظـام يافتـه اسـت         هـاي ا    خداوند است، بنابراين مسلما حول ارزش     

اهيـت  هاي جهان خارج از عملكرد فطري و الهي آنها، نقض و تحريـف م            واقعيت
  )106، 1374مهدي ولحسايي زاده، ، .(»باشد همبسته آنها مي
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 در پاسخ به پرسش اول گفته شـد كـه اوالً نقـص محـدوديت نگـاه بـه         :2پرسش
نيز وارد است و ثانياً ما براي واقع        هاي فعال در آن       شناسي موجود و پاراديم     جامعه

گرايي الزم است به تبيين ديني رو آوريم؛ اما به سؤال اصلي پاسخ داده نـشد؛ بـه                  
بيان ديگر هر چند بپذيريم كه همه پارادايم ها بـه ايـن نقيـصه گرفتارنـد و بـراي            

گـاه  همين پايبندي ما را بـه آن ن       ،گرايي نيز، پايبندي به تبيين ديني الزم است           واقع
پايبند   شناسي ديني   جامعه در توضيح بيشتر اگر ما بخواهيم به      . كند  خاص مقيد مي  

كـافر تقـسيم    دينـدار و  ها را به      باشيم الزم است براي مثال و طبق نگاه قرآن انسان         
اين قالب دست   .  ديد ديندارقالب كافر و     توان هر موضوعي را در      كنيم؛ آنگاه نمي  

  .و پاگير و محدوديت آور است
  

مقيد بودن به يك امر اگر ناقص يا غلط باشد، فهم ما را ناقص يـا                ) الف: 2پاسخ  
  .گرايي است مقيد به حقيقت شدن عين همه جانبه نگري و واقعيت.كند غلط مي

 و كافر را اگر مبناي كار هم قرار دهـيم صـرفاً دريچـه               ديندارتقسيم انسان به    ) ب
بـه سـراغ همـه مـسائل        . آور باشد  كند، نه اينكه محدوديت     نگاه ما را مشخص مي    

توانيم برويم؛ اما با نگاهي خاص كـه هـم در زنـدگي مـا از اهميـت                    اجتماعي مي 
بيشتري برخوردار است و هم حقيقت نمايي بيشتري دارد؛ مگر ماركس با تقـسيم              
افراد جامعه به دو طبقه فقيـر و غنـي، سـراغ تحليـل مـسائل مختلـف اجتمـاعي                    

  . كنيم  همين كار را ميدينداراد به كافر و رود؟ ما با تقسيم افر نمي
نيـز     اسـالمي براي تحليل جوامع غير   تواند مبنايي      به انسان كافر مي    اسالمنگاه  ) ج

شناسـي نيـست كـه        نوعي از جامعه      ) اسالمي ( ديني شناسي  قرار گيرد؛ يعني جامعه   
  .مفيد باشد فقط براي تحليل جوامع اسالمي 
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 نه تبيين مـسائل     دف اصلي دين هدايت انسان است     كه ه با توجه به اين    :3پرسش  
هــاي دينــي آنقــدر فــراوان اســت كــه در مقــام  و گــزاره آيــا مفــاهيم ؛ اجتمــاعي 

  به رشد را فراهم كند؟ سازي بتواند نيازهاي توليد يك علم بالنده و رو فرضيه
  

اسالم مدعي است كه نسبت به هر نوع رفتار انساني در هـر برهـه               ) الف :3پاسخ  
كند، ايـن وظيفـه را        از زمان ، موضعي مشخص دارد و تكليف او را روشن مي           اي  

هـا و تكـاليف دينـي         بـا در اختيـار داشـتن ارزش       . فقيهان هر عصر بر عهده دارند     
هـاي توصـيفي،      هاي مختلف اجتماعي و همچنين برخي گـزاره         نسبت به موقعيت  

  اجتمـاعي كـشف    ها و موضوعات    قعيتها فرضياتي نسبت به آن مو       توان از آن    مي
  .نمود
تأكيد اصلي بر مبادي و اصول موضوعه علم است كـه              ديني   شناسي  در جامعه ) ب

  .كند سازد و چارچوب حركتي آن را مشخص مي روح يك علم را مي
ايم   اگر بتوانيم در طرح فرضيات نيز از متون ديني بهره بگيريم، بر غناي آن افزوده              

چوب كار، ديني شده باشد، در اين چارچوب        و اگر به هر دليل نتوانيم، وقتي چار       
 ؛توان ديني تلقـي كـرد    اگر عقل به فعاليت بپردازد، نتايج حاصل از اين عقل را مي           

شناسـي    جامعـه  توان از داده هاي حاصل از تحقيقات پيشين در حـوزه            ه مي كچنان
  .شناسي موجود كه از بوته نقد ديني گذشته اند، استفاده برد  يا جامعهديني

  
شناسي، نقدپذير است اين مسأله را با نقد ناپذيري و تقدس علم               جامعه :4ش  پرس

  توان سازگار ساخت؟ ديني چگونه مي
  

گاه بـه رفـع   شناسي اگر بـه اصـول اساسـي كـشيده شـود،           نقد در جامعه  : 4پاسخ  
انجامد كـه تحقيـق       مي  به خروج از پارادايمي      نواقص وگاه نيز به تضعيف و نهايتاً      

شناسـي جديـد      جامعـه  پـارادايم و  گيرد و به واقع ورود به يك          در آن صورت مي   
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نيز اگر قرار است اصول و پايه آن با نقد كنـار              شناسي ديني     جامعه در حوزه . است
است؛ البته نقد آن مباني، اگـر          شناسي ديني   زده شود، به واقع خارج شدن ازجامعه      

  . د كردتر شدن آن كمك خواه دينيبا معيار كتاب و سنت باشد به 
اگر متوجه نتايج و شاخ و برگ ها گـردد و درون آن اصـول و چـارچوب                  اما نقد 

شناسـي موجـود مقـدور اسـت          تعريف شده صورت گيرد، همانطور كه در جامعه       
 فقـه اجتهادهـاي    علـم همـانطور كـه در  . هم مقـدور اسـت   شناسي ديني   درجامعه

 .فاق امكـان وقـوع دارد     نيز همين ات    شناسي ديني     جامعه مختلف وجود دارد، درون   
رشـد     فقـه علـم   شناسي موجود و همچـون        نيز همچون جامعه     شناسي ديني   جامعه

   .تدريجي و تكاملي دارد
  

هاي درست هستند چـه نيـازي بـه آزمـون             اگر گزاره هاي ديني، گزاره     :5پرسش  
  تجربي آنها است؟

  
ي در يك   خواهد به فهم يك جامعه عيني و خارج         شناس مي   جامعه)  الف :5پاسخ  

 بتـوان در برنامـه ريـزي هـاي          شهـاي  مقطع زماني مشخص نائل آيـد تـا از يافتـه          
فهم يك جامعه معين خارجي بـا مـشاهده         . اجتماعي آن جامعه معين استفاده كرد     

خواهيم به بررسي عوامل مؤثر بـر         فرض كنيد مي  . شود  آن و تجربه امكان پذير مي     
شناساسي اين عوامل بـراي اصـالح        اپيداش انحراف در جامعه ايران بپردازيم و ب       

با اين    شناسي ديني     جامعه انحرافات، برنامه ريزي كنيم و براي اين كار و در قالب          
هر گاه عـالم فاسـد شـود ،          « 1»اذا فسد العالم فسد العالَم    «فرضيه مواجه شويم كه     

اين فرضيه اگر چه درست است لكن اين فرضيه درست، آيا           . »شود  عالَم فاسد مي  
ر برهه فعلي و درباره ايران هم صادق است تا براي رفع فـساد بخـواهيم سـراغ                  د

باشند اما امكان عمل به وظايف خود را ندارند؛         صالح  شايد عالمان   . عالمان برويم 
                                                 

  . اين عبارت در منابع روايي يافت نشد.1
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شايد فساد از ناحيه حاكمان باشد نه عالمان؛ ممكن است فـساد از بيـرون مرزهـا                 
 باشد نه فساد عالمان؛ كمـا اينكـه   باشد يا ممكن است ناشي از هوا پرستي مردمان    

شـناس نيـز بـسياري از مـردم           هاي پاك و وظيفـه      در زمان پيامبران الهي، آن انسان     
هاي درست دينـي،      رسد براي اينكه بتوان از گزاره       فاسد بودند؛ بنابراين به نظر مي     

  . بخوبي و بجا استفاده كرد، رجوع به تجربه الزم باشد
 همه احتماالت مذكور فرضياتي ديني هستند؛       ه شود فت گ مكن است البته در اينجا م   

 متون ديني و يافتن عوامل احتمالي ديگر و تركيب آنهـا بـا               در بنابراين با جستجو  
دهـد؛    توان اطمينان يافت كه فساد خارج از همين فرضـيات رخ نمـي              يكديگر مي 

 ه اوالً لكن بايد توجه داشت كـ     ،  رو ديگر نيازي به آزمون تجربي آنها نيست          ازاين
معلوم نيست همه اين فرضيات به صورت همزمان فعال باشـند و داراي مـصداق               

آوريـم وبـه      مـي    اين فرضيات را به صورت يك مدل در        ، در تحقيق  خارجي و ثانياً  
دهـيم، از اهميـت       بخشيم و در آن نظام، به برخي اهميـت بيـشتر مـي              آن نظام مي  
  . توان آزمود ييرات را با تجربه ميدرستي و غلطي اين تغ. . . . كاهيم و  برخي مي

 شـيوه اي جديـد      با ادبيـات و   آزمون شدن فرضيات ديني ، امكان ارائه آن ها          ) ب
با غير مسلمان نيز برقـرار         توان مفاهمه علمي     و از اين طريق مي     شود نيز فراهم مي  

  .نمود
  

هـاي فـردي و        در نگاه ديني برخي امور معنوي و غير مادي در پديـده            :6پرسش  
تجربـه باشـد آيـا        شناسي دينـي    اگر معيار داوري درجامعه   . گذارد    اجتماعي اثر مي  

يـد  با  شناسي ديني   نبايد اين امور معنوي را ناديده گرفت؛ چيزي كه درجامعه          عمالً
  .چاره اي جدي براي آن انديشيد

  
مهـم آن   . شناسي شناخت و تبيين امـور اجتمـاعي اسـت            هدف از جامعه   :6پاسخ  

كنـد،    دهد، چگونه تغيير مي     شود يك امر اجتماعي رخ مي      يم چه مي  است كه بفهم  
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 مهم نيست كه چـه عـواملي      ... و هايي دارد   چه پيامد   ، مكانيزم تغيير در آن چيست    
پديـده اجتمـاعي    در اين ميان دخيل است؛ هر عاملي باشد، از هر جنسي اگـر بـر         
ن پديده اجتماعي بايد    يگويد در تبي    دوركيم مي . است بايد آن را شناخت     اثير گذر ت

، 1382آرون،  (ايـم  شناسـانه نكـرده     از پديده اجتماعي مدد بگيريم و اال كار جامعـه         
 اگر آن را بپذيريم ، بايـد ايـن را           ؟توان پذيرفت   ا چه حد مي   ت اين سخن را     .)420

به شناختي درست و جامع از عوامل مؤثر بر يك پديده              توانيم  هم بپذيريم كه نمي   
گـزار    عاملي معنـوي، تـاثير   اگر يك عامل غير اجتماعي مثالً     .ابيماجتماعي دست ي  

  .در يك پديده اجتماعي است، نبايد از آن غفلت نمود
شناسي مربوط بـه      توان آزمود تجربه در جامعه       اما عامل معنوي را آيا با تجربه مي       

در . ييد يا رد تجربه حسي خارج اسـت        حوزه تأ  امر حسي است و عامل معنوي از      
ا چه بايد كرد؟ شايد بتوان گفت اين امور معنـوي را از طريـق تجربـه نتـايج                   اينج

 با ايجاد دو گروه آزمايش و كنتـرل         توان سنجيد ، مثالً     محسوس اجتماعي آنها مي   
ها مشتركند، يك عامل معنوي يا يك عامل مادي را كـه مـؤثر در               كه در همه زمينه   

 آنگـاه بـه بررسـي    م،ازيسـ  وارد يكـي از دو گـروه    درجذب عامل معنوي اسـت   
پيامدهاي آن و مقايسه تفاوتهاي بين دو گروه بپردازيم؛ اما در صورتي كه مـدعي               

تواند به فهم امور غير حسي نائل آيد و از سـويي بـه                شويم، راه تجربه حسي نمي    
 كه عوامل معنوي مثل توكل بـر خـدا        ايم   شيوه هاي درست و معتبري آگاهي يافته      

 كـه بـه    راه ديگـر آن اسـت      ،گـذارد   زندگي اجتماعي اثر مـي    يا امدادهاي غيبي بر     
 ر حسي و شهودي رو آوريم      آنگاه يا به تجربه غي     ضعف روش تجربي اذعان كنيم،    

يا فرضيات مبتني بر امور معنوي را پس از كند وكاوهاي عقلي بپـذيريم و معيـار                 
ا بـه   دهـد و علـم ر       عمل قرار دهيم، همچنانكه در علوم فلسفي اين اتفاق رخ مـي           

  .كنند شيوه اي غير تجربي توليد مي
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كند، آنچه علم را ديني        علم را ديني نمي     ،  سود جويي از كتاب و سنت      :7پرسش  
 بنـابراين   ؛كند، مقـام توجيـه يـا داوري آن اسـت            يا عقلي يا تجربي يا تاريخي مي      

  شناسـي دينـي     شناسي مورد ادعا كه روش آن تجربـي اسـت را نبايدجامعـه              جامعه
  .ناميد

  
برسـر  ،  شد كه بيان    استهمان چيزي      شناسي ديني   منظور ازجامعه )  الف :7پاسخ  

 تواند مفيـد باشـد كـه     نداريم؛ در عين حال بيان اين نكته مينامگذاري آن چالشي  
 ايـن نامگـذاري     .توان نامگذاري كرد    ميهاي مختلفش     يك علم را به دليل حيثيت     

تـر    تـر و درسـت      ه باشد، مطلوب  هر قدر با واقعيت يك علم تناسب بيشتري داشت        
 رســد آن را شناســي مــورد بحــث ، بــه نظــر مــي  در مــورد علــم جامعــه. اســت
شناسـي    ايم تا آن را جامعه      بناميم به واقعيت آن نزديك تر شده        شناسي ديني     جامعه

ماهيت يك علم را كـه دينـي اسـت يـا غيـر دينـي                . تجربي يا چيزي ديگر بناميم    
. كند نه روش تأييد آن كه صرفا يك ابزار اسـت            ميها و مفاهيم آن مشخص        گزاره

 نيـز   گـذرد و    شناسـي مـورد ادعـا از آن مـي           با توجه به چارچوب ديني كه جامعه      
ثر از دين است، اين علم را بايد ديني ناميد نه غيـر             هاي آن كه متأ     فرضيات وگزاره 

  .آن
شوند،   اگر مقصود از سوال اين است كه وقتي فرضيات با مالك تجربي آزمون مي             

در . الزم است آن فرضيات از فيلتر تجربه بگذرند تا درست و معتبر تلقـي شـوند               
تلقـي شـود و چـه          اي علمـي   كند چه گـزاره     واقع اين فيلتر است كه مشخص مي      

در اين عبور ، تجربه بـه دلخـواه خـود هـر چيـزي را ممكـن اسـت                    . اي نه  گزاره
ات مـا هـم دينـي باشـند ،          انتخاب و هر چيزي را رد كند؛ در نتيجـه اگـر فرضـي             

 تجربي خواهد  خروجي اين فيلتر ممكن است تحول يابد و ديني نباشد لكن حتماً           
  .بود
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 اجـازه عبـور   تجربه نقش فيلتر يا صـافي را دارد ، صـافي يـا   : در پاسخ بايد گفت 
 تجربه اگر درست صـورت گيـرد        .گيرد   يا بخشي از آن را مي      دهد يا جلو تمام     مي

گويـد آنچـه فرضـيات شـما را تـشكيل        به مـا مـي     ه دارد صرفاً  به ميزان توانايي ك   
تواند چيزي بـر محتـوا        تجربه نه مي  . دهد با واقعيت بيروني تطبيق دارد يا خير         مي

آنچه .  مرده و بي اراده است     تجربه ، امري  . واند چيزي از آن بكاهد    ت  بيفزايد و نمي  
ه كـ چنان. كنـيم   مطرح مـي  هايي است كه ما       ها و ايده    زنده است و تعيين كننده نظر     

هـا و آمـارگران      سينپردازي است و اال تجربـه را تكنـ          هشناس هم نظري    كار جامعه 
  .دهند انجام مي

پردازي را با نظـام قـانونگزاري كـشور مقايـسه كنـيم،           اگر بخوايم تجربه و نظريه    
انجـام   نظريه پردازي و فرضيه سازي مثل كاري است كه مجلس شـوراي اسـالمي             

مجلـس  . تجربه همچون كاري است كه شوراي نگهبان متكفل آن است         دهد و     مي
كنـد و شـوراي نگهبـان تنهـا مخالفـت يـا عـدم                  خود را تهيه و تصويب مي       طرح

كنـد و هـيچ نـوع دخـل و         و اسالم اعالن مي     مخالفت آن طرح را با قانون اساسي      
دم آزمـون تجربـي نيـز فقـط مطابقـت يـا عـ             . تواند انجام دهد    تصرفي در آن نمي   

كنـد و در آن هـيچ نـوع دخـل و              مطابقت فرضيات ما را با واقع بيروني اعالن مي        
توانستند يك طرح را بـه   همانطور كه نمايندگان مجلس در آغاز مي   . تصرفي ندارد 

گونه هاي مختلف ارائه كنند و پس از مخالفت احتمالي شوراي نگهبان هم، آنهـا               
ر دهند؛ كار علمي نيز بـه همينگونـه         گيرند چگونه آن را تغيي      هستند كه تصميم مي   

توانست فرضـيات خـود را بـه     نيز از آغاز مي  ) اسالمي(شناس    است ، يعني جامعه   
اي را    هاي مختلف ارائه دهد و در صورتي كه تجربه غير مطابق بودن فرضـيه               گونه

شناس است كه بر اساس چهار چوب فكري خـود            با واقع اعالن كند ، اين جامعه      
ا متحول سازد؛ البته همانطور كه برآيند كارهاي شـوراي نگهبـان آن             تواند آن ر    مي
و   گردد در چار چوب قـانون اساسـي           ملزم مي   شود كه مجلس شوراي اسالمي        مي

چـارچوب  كند تا در     شناس را ملزم مي     اسالم قانون تصويب كند، تجربه نيز جامعه      
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گويـد و ايـن      سـخن     و خواهد درباره اش داوري كند      هاي خارجي كه مي     واقعيت
  . امري است مطلوب

آيا بايـد   .  در صورت تعارض ميان فرضيات ديني و تجربه چه بايد كرد           :8پرسش  
كند؟ آيا اين امر در گذر زمان به تغيير            گزاره ديني را ابطال مي     ،پذيرفت كه تجربه  
  انجامد؟ تدريجي دين نمي

  
هـا و     عفتـوجهي نـسبت بـه ضـ         استفاده از تجربه بـه معنـاي بـي        ) الف: 8پاسخ  

نمـايي تجربـه گـاه اشـكاالت بـسيار جـدي             در واقع . اشكاالت وارد بر آن نسيت    
اگـر چـه همـه ايـن         ) نخـست    هـاي   ، فـصل  1379چالمرز،  (صورت گرفته است؛  

 تجربه هم توانايي محدودي دارد و اين نكته را در مقـام            اشكاالت درست نيست ،   
هـاي    ي از ضـعف   تعارض بايد لحاظ نمود و دانست كه تعارض ممكن است ناشـ           

تجربه در بخشهاي مختلف آن مثل ابزار كار، پژوهشگر و از همه مهمتر منطق كار               
  . تجربي باشد

هاي ديني نيز به اين نكته بايد توجه داشته كه اين             از سوي ديگر درباره گزاره    ) ب
بحث حجيت خبر واحد مربوط     .  خبر واحدند و اعتبار ظني دارند      ها معموالً   گزاره

هاي دينـي     است كه اعتبار گزاره     ؛ مباحث اجتماعي مثل مباحث كالمي     به فقه است  
  .در آن به ميزان واقع نمايي آن است و نه حجيت آن 

فرضيات ديني بسياري اوقات ملهم از دين است نـه اينكـه مـستقيما در ديـن                 ) ج
 در اين موارد مجال كمتري براي بحـث از تعـارض بـين علـم و ديـن          .آمده باشد 

  )53، 1383بستان، .( در آن فرضيات نقش داشته ايميرا ما نيزوجود دارد؛ ز
كنـد و تجربـه مطابقـت يـا عـدم             هاي ديني صدق و كذب را روشن مـي          گزاره) د

كنـد    تجربه در واقع مشخص مـي     . سازد   بيروني معين مي   يتمطابقت آن را با واقع    
اگـر  .  نه كه فالن كنش يا پديده اجتماعي آيا مصداقي از فالن گزاره ديني است يا             

تجربه گفت فالن پديده اجتماعي مصداق فـالن گـزاره دينـي نيـست بـه معنـاي                  
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نادرست بودن آن گزاره نيست بلكه بايد مصاديق آن را در جايي ديگر جـستجود               
كرد؛ لكن در مواردي ممكن است بگوييم كه فالن گزاره ديني اگر درسـت باشـد                

اين صـورت تعـارض معنـا دار        شود كه مصداقي از آن نباشد، در          فالن پديده نمي  
  .شود مي
موارد احتمالي تعارض، مصداقي از تعارض علم و ديـن اسـت كـه در جـاي                 ) ه 

  .خود درباره راه حل تعارض سخن رفته است
نتيجه تعارض طبق معيارهايي كه وجود دارد آن خواهد بـود كـه گـاه متوجـه                 ) و

.  فهم خـود از ديـن      هايي در   شويم و گاه نيز متوجه نقص       نقص هايي در تجربه مي    
كرديم برداشت درستي از آن داريـم، آن برداشـت            شايد خبر واحدي كه تصور مي     

 از جعليات    ديني نباشد و مثالً    ،در واقع ناصواب باشد و شايد از اساس، آن گزاره         
 آيا بـا    ؛برد  توان به جعل يك حديث پي       هاي تاريخي مي     همانطور كه با يافته    ،باشد

بـرد و از ايـن طريـق          وان به جعلي بودن يك حـديث پـي        ت  يافته هاي تجربي نمي   
  شناخت خود را نسبت به معارف صحيح ديني غنا بخشيد؟
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  هاي آن  سازي علوم انساني و رشته امكان بومي
  با تأكيد بر علوم سياسي

  )چالشها و راهكارها ( 
  

   1حسين فرزانه پور
  

 چكيده

وحيدي وتوسط انبياء ت اديان  كه در قالبالهي هاي وآموزه تعاليم اصلي هدف اساساً
ت او در نظـام     جايگاه ومنزل  و ارتقا عرضه گرديده است، تربيت انسان      الهي به بشر  
 .هستي است

 مختلـف  هـاي  رشته وظيفه بگيريم، درنظر بعدي چند منشوري مثابه رابه انسان اگر

 وجـود  مختلـف  ابعـاد  شناخت هاي زمينه نمودن فراهم و بسترسازي انساني علوم

 براي معقول روشهاي ارائه نتيجه در و وديگران خدا، خود، با او رابطه تعيين ، انسان

 هاي رشته از يكي .است المللي بين روابط و مدني جامعه در سعادت با مأتو زندگي

 توجـه  مـورد  پيوسـته  بـشر  حيات تكامل نشيب و فراز پر مسير در كه انساني علوم

 آنهـا  در سياسـي  رقابـت  و مـشاركت  كـه  جـوامعي  در .است سياسي معارف  بوده،

                                                 
 عضو هيأت علمي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه بيرجند. 1
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 پيدا ياسيس هاي فعاليت عرصه در اي حضورگسترده مردم عامه و يابد مي گسترش

  .گردد مي آشكار اي فزاينده‘ نحو به سياسي دانش آموزش به نياز كنند، مي

 مراكـز  در سياسـي  معـارف  آمـوزش  روند دامنگير امروزه كه جدي ازآسيبهاي يكي

 مبـاني  بـا  اكثراً رشته اين درسي مطالب محتواي كه است اين باشد مي ما دانشگاهي

 مطـرح  تئوريهـاي  اعظـم  قسمت زيرا؛  ستندني منطبق ما اعتقادي وخاستگاه معرفتي

 وارداتـي  مـا  كشور سياسي علوم آموزش نظام در موجود سياسي علوم درمتون شده

 علـوم  بـراين  بنـا .ددار مـا  جامعه ومقتضيات اسالمي فرهنگ با ماهوي تفاوتي، بوده

 در موجــــود  نهاي بحرا براي مناسبي حل راه تواند نمي ما  كشور در رايج سياسي

 انـساني  علـوم  جـامع  نظـام  يـك  تكوين براي كه است شايسته رو ازاين؛باشد نايرا

 :كه نمود اقدام زير ويژگيهاي با  خاص طور به سياسي وعلوم عام طور به

 ،باشد ملي -اسالمي نظري مباني بر مبتني اوالً

  ،باشد داشته را كشور المللي بين و سياسي مسائل حل قابليت ثانياً
  ،باشد اجتماعي و فردي مشكالت حل به وفومعط عملگرا ثالثاً
  ،گردد جامعه ويكپارچگي انسجام حفظ باشدوموجب ومتعالي هدفمند رابعاً

 .باشد داشته وجود درآن- وذهن عين- وعمل علم بين بنيادين رابطه خامساً

 سياسـي  علـوم  رشـته  درسـي  دربرنامـه  نگـري  باز و نظر،اصالح تجديد رو اين از

 اساسي نيازهاي از يكي و الزامي امري بومي سياسي علوم آموزش نظام يك وتدوين

  .است حاضر حال
 

 ،بـودن  كاربردي ، سازي بومي ، سياسي علوم ، ايرانعلوم انساني، : واژگان كليدي
  اسالمي انقالب ، دانشگاه
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  مقدمه

 ألهمس بيان. 1

 پويا و مستمر ارتباط و سازگاري جامعه و علم بين ما جامعه در كه است اين واقعيت

 .گردد مي باز ايران در علم رشد منشأ به جامعه و علم بين ارتباط فقدان .ندارد وجود

 ايـن  بـه  آن دوام نيز هنوز و گرفته شكل بيرون از دانش انتقال با ايران در جديد علم

 دانـش  توسعه فرآيند از ناپذير اجتناب بخشي دانش انتقال البته . است وابسته انتقال

 هـدف  با دانش توسعه . است دانش توليد ، توسعه اين تر اساسي محور ولي؛ است

 ، دانش توسعه هاي برنامه با متناسب و گيرد مي صورت جامعه يك در علم پيشبرد
 بـراي  خـاص  طور به .زد پيوند دانش انتقال و  دانش توليد هاي برنامه زير بين بايد

 از سـو  يـك  از بايـد  ويـژه،  پژوهشي حوزه يا دانشگاهي رشته يك در دانش توسعه

 با را انتقال اين ديگر سوي از و كرد استفاده دنيا در موجود معرفتي و اطالعاتي منابع

 در بعـدي  مراحـل  در يافته توسعه دانش اين .زد گره دانش توليد ي برا هايي برنامه

 مبادلـه  در را مـا  كـشور  سـهم  وسيله بدين و گيرد مي قرار المللي بين مبادله جريان

  .ندك مي تعيين انشد جهاني
 از بعـد  فاصـله  بـال  كه دارد وجود دانش انتقال سويه يك فرآيند تنها حاضر حال در

 آن گذاري تأثير ميزان حتي و شود مي مدفون درسي كتابهاي و علمي متون در ورود

 طريق از بيشتر ايران در دانش انتقال .است اندك هم داخل در دانش تبادل جريان بر

 هـا  ترجمـه  ايـن   . فارسي زبان به ديگر زبانهاي از گرداندن بر ييعن ؛ است ترجمه

 همـين  بـه ؛ دهند نمي تشكيل را دانش توسعه براي تر وسيع برنامه يك از عناصري

 و يابي معادل بيشتر زباني برگرداندن گاه و دارد اشكال هم ترجمه فرآيند خود دليل
  .است علمي متون فهم و ركد در ابهام ايجاد و»معنا واژگوني« بهتر عبارت به يا

 تـا  مـا  فرهنگي و سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي نهادهاي با علم ارتباط فقدان مشكل

 نا حل ، خاص قلمروهاي و ها حوزه در دانش توسعه هاي برنامه گيري شكل هنگام

 علمـي  توسعه نظام يك ايجاد و ريزي پي دنبال به دباي بنابراين ، ماند مي باقي شده
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 بـا  بايـد  لزومـاً  ها برنامه اين . باشيم عقالنيت با توأم و سنجيده هاي برنامه بر مبتني

 صـرف  ولـي ؛گيرد شـكل  خويش پيراموني محيط نيازهاي و مسائل داشتن ملحوظ

 .كنـد  نمـي  فراهم علمي توسعه براي را الزم بينش و نگرش ، مسائل و نيازها وجود

 نگرشها و ارزشها دنيـــاي از، دنگرن مي نيازها به چند هر دانش توسعه هاي برنامه

  .آيد مي ميان به انساني علوم پاي كه اينجاست و گيرند مي ريشه

 پر و گسترده تحوالت و امروز انسان اجتماعي حيات در انساني علوم بديل بي نقش

 زيـر  و بـستر  ، مـادر  علـم  عنـوان  به انساني علوم .نيست پوشيده كسي بر آن شتاب

 آن از فراتر و شود مي محسوب كنوني دنياي در متوازن و جانبه همه توسعه ساخت

 در عميقـاً  كـه  اسـت  اي پيوسـته  هم به و اساسي عمليات طرح و كلي خطوط مبين

 و قـدرت  و ثروت توزيع و توليد بناي زير و شده ادغام نوين اقتصاد و جامعه بافت
 وحـدت  هشـالود  و دهـد  مـي  تشكيل را طبيعت و انسان بقاي و امنيت و رفاه تأمين

  .ريزد مي پي را سياسي ثبات و اجتماعي

 بومي فرهنگ هاي لفهؤم ديگر و سنت و دين مدد به انساني علوم و معارف به توجه

 معنويـت  و آگاهي ، آزادي ، عدالت از برخوردار جهاني و جامعه تحكيم و خلق در

 در نگيفره راهبردهاي و ها سياست با وثيق پيوند جهت اين از و دارد بسزايي نقش

  .دارد تحقيقاتي و علمي مراكز و ها دانشگاه

 نيازها به توجه با كشور جانبه همه توسعه اوالً كه است اين مقاله اين در ما مفروض

 در بومي علمي نظام يك توليد باز ثانياً و گيرد مي شكل كشور اجتماعي مقتضيات و

ـ  در بـسزايي  نقـش  سياسـي  علوم خصباأل و انساني علوم حوزه  ايفـا  توسـعه  درون

  .كند مي

  : از عبارتند است آن براي پاسخ يافتن دنبال به تحقيق اين كه سواالتي بنابراين

  ؟ دارد وجود ارتباط آن پيراموني محيط و كشور علمي نظام بين آيا .1

 است؟ پذير امكان طريقي چه به اجتماعي محيط و علم بين يكپارچگي تحقق .2

  ؟ چيست انساني معلو سازي بومي از منظور .3
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 ايران در سياسي علوم بخصوص و انساني علوم نظام روي پيش هاي چالش .4

  كدامند؟

  ؟ چيست موجود بحران از رفت برون براي پيشنهادي راهكارهاي .5

 

 اول فصل

  ايران در جامعه ساختار با انساني علوم يكپارچگي فقدان

  اسالمي – يرانيا تمدن بنيادهاي و ها ساختار در علوم تحول سير

 .اسـت  شـده  انجـام  كنـون  تا گذشته از فراواني تحقيقات ، آن تعريف و علم درباب

 كـرده  پيـدا  بـشر  حيـات  عرصه در مهمي پايگاه و جايگاه »علم«عنوان همان امروزه

  .آيد مي حساب به ارزش علم نفس و است

 در اسـالمي  – ايرانـي  تمدن و فرهنگ بنياد و شاكله گيري شكل آغاز همان از دقيقاً

 و مرز اين فرهيختگان و انديشمندان تالشهاي و ها دغدغه تمامي ، هجري دوم قرن
 اين بنيادهاي و ساختارها در دانش رسوخ و معرفت و علم شدن نهادينه متوجه بوم

 – ايرانـي  انديـشمندان  همه پژوهشهاي و تحقيقات مشترك وجه .گرديد نوپا تمدن

 ، فـارابي  ، خـوارزمي  ، سينا ابن ، بيروني ابوريحان ، رازي ذكرياي همچون اسالمي
 و هدفمنـدي  ديگـران  و بهـائي  شـيخ   ،طوسـي  الـدين  نصير خواجه ، غزالي ، خيام

  .است بوده علم معناگرايي

 و روند متأسفانه ، ايراني تمدن و فرهنگ حيات مسير در انحطاط دوره رسيدن فرا با
 ، علمي جستارهاي به زرين عصر گانفرزان و متفكران جانبه همه و هماهنگ نگرش

 هجـوم  .گـشت  محـدود  زيـادي  حـد  تا علوم دامنه و شد مبدل ، سطحي نگاهي به

 حدود كه شرايطي در) مهيجده  قرناواخر(م سيزده قرن آغاز در ايران به يانياروپا

 از دسـته  آن بـا  را ايرانـي  دولتمـردان  و جامعـه  ، گذشـت  مـي  رنسانس از قرن سه

 جنوب و شمال و زمين مشرق به قدرت و ثروت جستجوي در كه اروپايي قدرتهاي

 بـه  روسها هجوم رويداد همين متعاقب و كرد رو روبه ، بودند گذارده پاي ما كشور
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 را قاجـار  دوره صـدر  دولتمـردان  برخي گران خواب هم ، ايران شمالي سرزمينهاي

  .شد شورك انحطاط واقعيات به نسبت آگاهي خود اندك موجب هم و كرد آشفته

 و درماندگي و گرفتاري عين در قاجار عصر طلب اصالح رجال معدود رو همين از
 ييجـو  چـاره  بـراي  ، ييااروپ اصالحات ملزومات درك بدون تحقير و تحير نوعي

 زدنـد  جديد علوم اخذ در گونه تقليد و سطحي اقداماتي به دست عديده مشكالت

 يياروپا كشورهاي به ايراني دانشجويان از تعدادي اعزام به توان مي آن جمله از كه
 بـه  نـسبت  قاجار دربار متصلب خصلت دليل به نيز كار راه اين متأسفانه .كرد اشاره

 در يياروپا دانشگاههاي پروردگان دست اين استحاله همچنين و اصالحات پذيرش

  .نكرد حل را ما مانده عقب جامعه مشكالت از گرهي ، غرب فرهنگ

 . رسـيد  دارالفنـون  بـه  اميـد  عصر ، ميرزا عباس عصر در نخست مگا ناكامي از پس

 نـه  آمـوختن  در سياسـتگذاري  همـراه  و جديـد  دانـش  به هيجاني رويكردي عصر

 با زرين عصر فرزانگان كه روشي و راه يعني ؛ بخشيدن كمال و آفريدن و فراگرفتن

 معمـول  يانياروپا دانش با نوزدهم قرن همين در ژاپنيها و بستند كار به يوناني علوم

  .داشتند

 كـانوني  صـرفاً  ايران دارالفنون ، غرب روز علوم با احساسي برخورد همين دليل به

 كارشناسـي  و دانش گسترش براي پايگاهي به وجديد علوم از برخي اخذ براي شد

 علمي هاي يافته و تجربي علوم ، صنعت گسترش و تقسيم براي مركزي و جامعه در

 نيازهاي به گويي پاسخ و معرفت كسب منبع و كشور ريزي رنامهب دار سكان و نوين

  .نگرديد تبديل جامعه و دولتمردان تحرك و كشور

 از دولتمـردان  امتنـاع  دليـل  به اما ، آمدند وجود به»ها رشديه« ندارالفنو از بعد كمي

 دادن پيونـد  از غفلـت  همـه  از تر مهم و آنها برابر در اجتماعي مقاومت و آنان ياري

 كلي هدفهاي همان تعقيب از انجام سر ، ايران جامعه فرهنگي هويت با نوين معارف

 كـسب  مراكـز  بـه  الجرم و بازماندند كشور نوسازي و معارف توسعه يعني خويش

  .يافتند تنزل دانش
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 دانشهاي دادن پيوند براي سازي بستر نيز تهران دانشگاه تأسيس در اوليه هاي هدف

 گـسترش  وجـود  بـا  اما؛گرديـد  عنـوان  صـنعتي  و توليـدي  مراكز و جامعه با جديد

 توسـعه  روند در اصلي معاني باز ، پهلوي عصر در دانشگاهها ساير و تهران دانشگاه

 هـاي  فعاليـت  و حيـات  طـوالني  دوره سراسـر  در و مانـد  مغفول دانشگاهي مراكز

  .بود آموزشي هاي تالش بنياد ترجمه و اقتباس دوره آن در ها دانشگاه

 توسـعه  و سياسـي  نقـش  ايفـاي  در دانشگاهها گمان بي ، اسالمي انقالب آستانه در

 همـين  در آنهـا  اما ؛داشتند گير چشم توفيقي وابستگي و استبداد  برضدمبارزه روند

 ، سازي بستر اصلي كانون عنوان به را خويش جايگاه نتوانستند بعد هاي سال و زمان
 ، اقتصاد ، سياست از اعم ، كشور ختلفم سياستهاي هدايت و مشاوره ريزي برنامه
 .كنند تثبيت ديپلماسي و حقوق و مديريت ، بازرگاني ، توليد ، صنعت

 موضـوع  ماهيـت  در كـه  بحـران  و بست بن استمرار ريشه از نظر صرف حال هر به

 علمـي  نظام بين حاضر حال در كه است مسلم ، ندارد اثري آن جاري آثار در خاصه

 نـه  حاضـر  حال در .ندارد وجود تجانس و هماهنگي جامعه رساختا و دانشگاهي و

 نقش كشور صنعتي و علمي سياستگذاري در كشور مهندسي و علوم هاي دانشكده

 اين ، دانشگاه به مراجعه و برداري بهره براي آنان اقبال فرض با نه و دارند مستقيمي

 براي متعدد و هماهنگ هاي طرح خلق و فعال هاي آفرينش امكان ، علمي كانونهاي

 در جـاري  واقعيـات  مالحظـه  .انـد  داشته را ريزان برنامه و گذاران سياست به ارائه

 و تـاريخ  ، فرهنـگ  و سياست حوزه به مربوط گيري تصميم و سازي تصميم مراكز
 و مراكـز  آن در جـاري  واقعيـات  ميـان  گسستگي تري ملموس طريق به ديپلماسي
   .ازدس مي عيان را دانشگاهي مربوط بخشهاي

 

  يكپارچگي فقدان داليل

 و داد در وشـايد  بايـد  كـه  طور آن خود پيرامون محيط با ما كشور علمي نظام اساساً
 عبـارت  بـه  ؛دهـد  نمي پاسخ جامعه نيازهاي به واقع در و نيست پويا و مستمر ستد
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 نهادهـاي  سـاير  بـا  ارتبـاط  در و فرهنگـي  فـضاي  بطن از ما كشور علمي ديگرنظام

  .است نيافته تكوين جامعه نيازهاي بر نطبقم و اجتماعي

 و تجربي علوم حوزه در خصوصاً ما كشور در معرفت و دانش سرمايه اعظم قسمت
 ديگري جامعه دردهاي درمان براي و هستند وارداتي انساني علوم هاي رشته بعضي

 تـا  خـود  پيرامـون  اجتماعي فضاي با علمي نظام اين دليل همين به و اند شده توليد

  .تاس بيگانه زيادي حد 

 علـم  كـه  طـوري  بـه  باشـد  داشـته  وجود تاريخي رابطه يك بايد جامعه و علم بين

 ، تـاريخي  ارتباط اين و كند رشد اجتماعي فرهنگي فضاي عناصر از برخي متعاقب
 دو صـورت  ايـن  در .كنـد  تأمين را جامعه فضاي و علم فضاي بين همزماني وجود

 و گذارند مي تأثير يكديگر بر و كنند مي برقرار ستد و داد يكديگر با همزمان پديده
 تـوان  مي را ايران در جامعه و علم ناهمزماني .دهند مي نشان را واحدي وقت دو هر

  : دريافت زير هاي نشانه طريق از

  مختلف هاي حوزه در گيري تصميم نظامهاي با علم ارتباط فقدان. 1

  ختلفم علوم در پردازي نظريه توان فقدان. 2

 آموزشـي  نظام توانايي عدم و جامعه مسائل و نيازها با درسي متون ارتباط فقدان. 3

  .ها زمينه همه در توانمند كارشناسان و انساني نيروي تربيت براي

   .دارد بيشتري نمود انساني علوم حوزه در ساختاري تطابق عدم و همزماني ان اين
 

  انيانس علوم حوزه در جامعه و علم ناهمگوني

 و آموزشـي  هـاي  برنامـه  بـويژه  و جامعـه  بـر  حـاكم  و جـاري  واقعيات مالحظه با
 كـه  طـور  ،آن رسـد  مي نظر به ايران در عالي آموزش مراكز و دانشگاهها پژوهشي 

 دنيـا  كـشورهاي  ديگـر  بـا  مقايـسه  در و آن نيازهاي با جامعه توسعه است شايسته

 اجتمـاعي  و انـساني  علوم حوزه در معنا اين چهره .است نرفته جلو و نبوده همسان

 .است تر دهنده تكان و تر دهنده آزار
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 و مانده مغفول ما جامعه در كنون تا ايام گذشته از انساني علوم كه است اين واقعيت
 كـرده  مسدود را گرايش اين در علم توليد و باروري ، رشد راه ، مهندسي تفكر غلبه

  .است

 ، اجتماعي ساختارهاي با نزديك رابطه دليل به نيانسا علوم هاي رشته اينكه وجود با
 اين هنوز ، است دانشگاهي هاي رشته مهمترين از ، انساني شخصيت و ملي هويت

 گـرايش  عنوان به همچنان گذشته از جامانده به اعتقادات از اي پاره دليل به گرايش

 مي بحسا به كشور پژوهشي  و آموزشي و علمي هاي ريزي برنامه در چندم درجه

  .آيد

 برنامـه  و هـا  سياسـتگذاري  در علـوم  ايـن  شـأنيت  فقـدان  ، انساني علوم از غفلت

 دانـش  كـردن  تلقـي  اهميـت  بـي  وكـشور  سياسـي  و اقتصادي ، فرهنگي ريزيهاي

 جملـه  از ، انـساني  علـوم  هـاي  رشـته  التحـصيالن  فارغ و دانشجويان ، آموختگان

  .است انساني علوم حوزه در جامعه و علم ناهمگوني داليل و معضالت

 كـه  جامعه فكري نخبگان از بسياري كه است شده باعث انساني علوم به توجه عدم

 هـاي  نظريـه  ريـزي  پايـه  در آنـان  هاي انديشه و افكار ، استعدادها از توانستيم مي

 علـوم  غير هاي رشته به كنيم استفاده بومي  اجتماعي و سياسي و اقتصادي فرهنگي

 غربي كشورهاي در كه است جرياناتي آن خالف دقيقا اين و ندكن پيدا تمايل انساني

 راجع كه ميداني تحقيقات از بعضي كه است ذكر شايان .است ريزي برنامه حال در

 قابـل  درصـد  است گرفته صورت ايران از خارج در كشورما از مغزها فرار پديده به

 سيـستم  در خـود  ييتوانـا  و اسـتعدادها  بـه  توجه عدم از مهاجر نخبگان از توجهي

 فـرار  پديده علل از يكي و اند بوده مند گله مملكت سازي تصميم  و گيري تصميم

 خـود  علمـي  هـاي  ييتوانـا  و اسـتعدادها  بـروز  براي مناسب بستر نبودن را مغزها

 و دانـسته  انساني علوم توسعه و تقويت را موجود بحران از گذر راه اينان  اند دانسته
 است انسانــي علوم حوزه در مبرز پردازان نظريـــه يازمندن ايراني جامعه :معتقدند

  .ندك هموار را توسعه مسير ايران فرهنگي ارتقــاء با تا
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 و سر جامعه رواني امنيت و اجتماعي امنيت و انساني جامعه و انسان با انساني علوم
 يهيبـد  ، گيـرد  قـرار  ترديد مورد مهمي جايگاه چنين در اي جامعه وقتي .دارد كار 

 آن فرهنگ و گرديده هويتي و فرهنگي و اجتماعي مشكل دچار جامعه آن كه است

  .شد خواهد ضعيف

 ، جامعه كنوني نيازهاي و مقتضيات با انساني علوم ناهمگوني پيامدهاي مهمترين از
 انساني علوم حوزه در جديد هاي نظريه از كشور گيري تصميم نظامهاي محروميت

 و اجتماعي مسائل تحليل ضعف همچنين و مديريت و اداقتص ، سياست ، خصوصاً
 مي ديني ضد و ملي ضد تبعات و آثار بروز سبب خود نوبه به كه باشد مي فرهنگي

 علـوم  مختلـف  هـاي  حوزه در علم توليد دستگاه آمديركا فقدان ديگر نكته .گردد

 .دباشـ  مـي  بومي مقتضيات و جامعه نيازهاي شناخت عدم از ناشي كه است انساني

 در نظريـه  و عمل بين تناقض و علمي متون توليد بر ترجمه سيطره سبب ألهمس اين

 علـوم  هـاي  گرايش در تئوريك ضعف و مديريت هاي رشته و انساني علوم حوزه

  .است انساني

 از بيش اما ؛دارد نياز علم ديگر هاي حوزه به چه اگر ما جامعه اسالمي انقالب از بعد

 كه معرفتي و علم . است انساني علوم حوزه در معرفت و علم توليد محتاج چيز هر

 بـا  ديگر سوي از و داشت پاس را ملت تاريخي و فرهنگي هويت بتوان آن وسيله به

 بيرون راه بنابراين ؛پرداخت فرهنگي ستد و داد و تعامل به مدرن دنياي با آن به تكيه

 رشته تقويت ، موجود خالء كردن پر و جامعه و انساني علوم بين گسستگي از رفت

 عـالي  آمـوزش  سـسات ؤم اساسـنامه  در كالن اهداف بازنگري و انساني علوم هاي

 حقيقـت  در انـساني  علوم تقويت .باشد مي علوم اين پژوهش و آموزش امر متولي

  .اسـت  ملـي  هويـت  و دينـي  باورهـاي  تقويت و اسالمي ايران ناب فرهنگ تقويت
 با .بود راحل امام و اسالمي انقالب اصلي هدافا و ها خواسته از كه هويتي و باورها

 ، تكنولوژي و علم ، اسالمي شناسي انسان تفكر غلبه و ملي و ديني باورهاي تقويت
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 اسـاس  بـر  گذشـته  سـاليان  طـول  در چنانكه ؛ يابد مي تحقق نيز پيشرفت و توسعه

   .افتاد اتفاق ايران در بزرگي تحوالت باورها همين
 

  انساني معلو سازي بومي ضرورت

 و سـازگاري  جامعـه  و عـام  طـور  به علم بين ما جامعه در شد ذكر قبال كه همانطور
 جامعه رويكرد دو با توان مي را ناسازگاري اين و  ندارد وجود پويا و مستمر ارتباط

  .كرد بررسي مديريتي و شناختي

 ، فرهنگـي  نهادهـاي  بـا  علـم  پيوسـتگي  و كليـت  فقـدان  ، شناختي جامعه رويكرد
 و كند مي بررسي نگرشها و ارزشها زيرين سطوح در را اقتصادي و سياسي اجتماعي
 بحـث  بـه  اجتماعي نظامهاي ساير و علم نظام بين ارتباط مورد در مديريتي رويكرد

 و علـم  ارتبـاط  يعنـي  شـناختي  جامعـه  رويكـرد  بـه  بيشتر مقاله اين در .پردازد مي
 توسـعه  هـاي  برنامـه  و ، سياسـتها  ، راهبردهـا  ، نظامها سطح در اجتماعي نهادهاي

 به علم سازي بومي و سازي هماهنگ ديگر عبارت به و كشور اقتصادي  و اجتماعي

 پيـشنهادي  راهبرد ترين مهم ديگر عبارت به ؛گردد مي تأكيد انساني علوم خصوص

 بـه  و پيرامـون  محـيط  بـا  انـساني  علوم دانش هماهنگي ميزان افزايش مقاله اين در

   .است علوم سازي بومي ديگر عبارت

 تربيتـي  و علمـي  نظـام  در انـساني  علـوم  كارآمدي ميزان زمينه در بررسي و مطالعه

 ايران جامعه در انساني علوم كه سازد مي رهنمون حقيقت اين به را ما ، ايران كشور

 محـيط  بـا  پويـا  و زنـده  سيـستم  يـا  ساختار يك همچون و نيست زنده موجود يك

 پيرامـون  تحوالت به دباي علمي نظام اين اينكه رغم علي .ندارد ارتباط خود پيرامون

 اقتصادي – اجتماعي تحوالت به نسبت بپردازد، آن دهي شكل به و كند كمك خود

 ويژگي .كند نمي برقرار ارتباط مسائل و نيازها با و دهد نمي نشان واكنش سياسي و

 الزم شـرط  ، زمينه به وابستگي اين .است زمينه به نسبت آن حساسيت زنده موجود

 ابراز شيوه و ميزان به توجه با مختلف هاي  ساختاركه البته و است زنده موجود هر
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 افـزايش  دليـل  بـه  تنها انسان و شوند مي متمايز همديگر از محيط به نسبت واكنش

 مقابـل  در واكنـشهايش  پـذيري  تنـوع  و محيطي تغييرات به نسبت حساسيت ميزان

 مخلوقـات  اشـرف  ادعـاي  تواند مي چنين اين هايش اسخپ هوشمندي نيز و محيط

 تحـوالت  بـه  سـنجيده  واكـنش  بـراي  ييتوانا معناي به هوش .باشد داشته را بودن

 واكـنش  ايـران  در خـود  پيرامون محيط به انساني علوم دانش واكنش . است بيروني

  .است نآ از باالتر اندكي يا و نباتي واكنشهاي حد در و نيست هوشمندانه

 آن اساس بر كه ايران اسالمي جمهوري در توسعه ساله بيست انداز چشم به توجه با
 علـم  توليـد  حيث از اي منطقه مهم قدرتهاي از يكي به 1400 سال در ما كشور دباي 

 پيشرفت و ترقي هاي قله به رسيدن و مختلف ابعاد در متوازن توسعه ، گردد تبديل

 اين در دانش منابع افزايش و انساني لومع به مضاعف توجه بدون جهان و منطقه در

  .باشد نمي پذير امكان ، حوزه

 حالت به مختلف داليل به انساني علوم حوزه در ما كشور علمي نظام حاضر حال در

 بـه  رو انساني علوم متون ترجمه به گرايش و شده دچار خمودگي و جمود و ركود

 پشتيباني و همگامي و مراهيه توانايي نظامي چنين است مسلم آنچه .است افزايش

 رسيدن براي و كيفي صورت به جامعه فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي توسعه روند

 بنابراين؛باشد نمي دارا را كشور توسعه كالن استراتژي در شده ترسيم آلهاي ايده به

 شد ذكر قبال كه همانطور انداخت در نو طرحي و كرد اساسي فكر زمينه اين در دباي

 علـوم  نظـام  يـك  توليـد  بـاز  و پويايي و تحرك براي نظر مورد راهبردهاي از يكي

 يافته سازي بومي ، زمان مقتضيات با متناسب ، كشور در مترقي و نگر جامع انساني

 از مختلـف  طـرق  از و سـويه  يك روند يك در متأسفانه كه است انساني علوم هاي

 ايـن  كـه  نجـا  آ از  .شـد با مي سرازير ما كشور سوي به خارجي متون ترجمه جمله

 توليـد  خود الرأس مسقط كشورهاي نيازهاي و مقتضيات اساس بر علمي توليدات

 و فرهنـگ  بـا ، باشـند  مي جامعه همان مشكالت به ييپاسخگو صدد در و اند شده
 بـديهي  البتـه  .ندارنـد  تناسب و همخواني ما ملي مصالح برخي و سياست و جامعه
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 دامنه و اخذ و توليد حيث از انساني علوم سطح لتنز سازي بومي از منظور كه است

 سـازي  بـومي  از منظور بلكه ، نيست اي منطقه و بومي ، محلي مسائل به آن شمول

 ثانياً و ندهيم خرج به جا بي تعصب علوم اين اخذ در اوالً كه است اين انساني علوم

 جامعـه  مكـاني  و زمـاني  مقتضيات و نيازها ، ضرورتها ، علوم اين كردن نهادينه در

 توليدات و افكار اين كه كنيم تالش ديگر سوي از و دهيم قرار نظر مطمح را ايراني

 نيـز  المللي بين عقالني و مقبول هنجارهاي و نرمها با شدن بومي و توليد باز از پس

 اشكم و دم و يال بي شير توليدات اين از ديگر عبارت به؛  باشد داشته را الزم تطبيق

  .نسازيم

 ديگـر  سـوي  از و ارتباطـات  تكنولـوژي  گـسترده  دامنـه  به توجه به صورت هر به

 سـاير  انديـشمندان  علمـي  هـاي  يافتـه  از استفاده عام طور به انساني مسائل اشتراك

 فرمـوده  بـه  كـه  چـرا ؛ است ضروري امري ثانيا و ناپذير اجتناب امري اوالًها كشور

 هر از را آن دباي و است سلمانم فرد گمشده علم» المومن ضاله لحكمها«)ع ( معصوم

 مـا  جامعـه  سـاختارهاي  بـا  چون غربي انساني علوم منتهي ، بگيرد كجا هر و كسي

 فرهنگـي  نيازهـاي  و بسترها با متناسب و نموده توليد باز را آنها بايد ندارد مناسبت

 مـواد  مثابه به اي ترجمه انساني علوم ديگر عبارت به ؛ داد قرار استفاده مورد جامعه

 اسـتفاده  روند در .گيرند مي قرار استفاده مورد ما انساني علمي نظام ساختن در اوليه

 و چـشم  باشـدو  توجه مورد پااليش و كردن غربال سياستد باي اي ترجمه علوم از
 اقـدام  صرفاً  نبايستي علوم اين فايده و كارآمدي ميزان به توجه بدون و بسته گوش

 بـه  نيـاز  مـالك  بيگانـه  انـساني  علـوم  از استفاده در بلكه ،نمود آن ترجمه و اخذ به

 مـي  مـا  درد بـه  جامعـه  تكامـل  و توسعه مسير در كه است هايي آگاهي و اطالعات

  .كند مي ياري را ما انساني علوم مستقل فكري دستگاه ايجاد در و خورد

 و انتقـال  بـا  كه معني بدين؛  است جريان اين كردن سويه دو براي تالش ديگر نكته
 دبايـ  ، انـساني  علـوم  حـوزه  در بـومي  فكري دستگاه وجودي استقالل و حكاماست
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 ديگـر  كشورهاي انديشمندان ساير اختيار در متقابل مبادله روند يك در آن توليدات

  .گيرد قرار

 و علـم  عرصـه  دلـسوزان  و فرهيختگـان  و انديـشمندان  تمـامي  چه آن كلي طور به
 و زايـا  مستقل انساني علوم فكري نظام يك ايجاد به انديشيدن به را كشور پژوهش

 پژوهشي و آموزشي هاي برنامه بر حاكم و جاري واقعيات دارد مي او متحرك و پويا

 بيشتر يا كمتر دانشگاهي هاي رشته كليه در توان مي را واقعيت اين .است دانشگاهها

 غمناك و تر دهنده تكان انساني و اجتماعي علوم حوزه در بحران اين چهره اما؛ ديد

 است زير شرح هب اجتماعي و انساني علوم حوزه در بحران اين نتايج و آثار .است تر

:  

 تـورم  نتيجـه  در و انـساني  علـوم  هـاي  رشته التحصيالن فارغ براي كار بازار فقدان

 فزاينده تنزل دارد، پي در  ملموسي سياسي و اجتماعي نتايج كه بيكار انساني نيروي

 هاي رشته به علمي مراتب سطح ترين ينيپا جذب همه از رمهمت و اجتماعي منزلت

 و ريـزان  برنامه انديشه در اجتماعي و انساني علوم جايگاه در جدي بحران ، مذكور
 آمـوزش  و جـذب  فـوري   و اصـلي  هـدفهاي  در آنـان  سرگرداني و جامعه مديران

 ديـشه ان و آمـوزش  ، زنـدگي  در ناهنجـار  بـسيار  شرايطي ، ها رشته اين به جوانان

  .است آورده پديد اجتماعي  و انساني علوم هاي رشته دانشجويان

 سـكاندار  هـا  رشـته  اين التحصيالن فارغ القاعده علي منطقي رهيافت و تعريف در

 باشـند  مي جامعه سياست و فرهنگ گذاري سياست و نويسي هدف و ريزي برنامه

 صـالحيت  فرض با و اندانشجوي از دسته اين ميان در قوي هاي انگيزه فرض با اما؛

 و كـار  بازار هاي دغدغه از نظر  صرف آنان كه است آن واقعيت ، آنها همه درايت و
 و فرهنگـي  نقش به رهيافت و امكانات كمترين از حاضر حال در ، اجتماعي منزلت

  .برخوردارند تفحص و پژوهش به مربوط دستمايه كمترين و خويش اجتماعي

 ، اقتـصاد  ، فرهنگ ، سياست هاي زمينه در شده ترجمه كتابهاي شمار به نگاهي اگر
 آثـار  شـمار  كه كنيم توجه و بيندازيم الهيات و تاريخ ، شناسي زبان ، شناسي جامعه
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 هـر  در دست انگشتان تعداد از ، ها عرصه اين تمام در داخلي ارزشمند شده تأليف

 برابر آثار اين نقش كه كنيم توجه واقعيت اين به اگر همچنين ، كند نمي تجاوز رشته

 خارجي محصوالت ساير و خام كاست و سرنگ يا  آهن تير و آجر و سيمان نقش با

 در آنگـاه  ، هـستند  بـاور  و انديشه دهنده تغيير و ساز هويت ، آثار اين بلكه ، نيست

 و» ريـزي  برنامه عالي شوراي« دانشگاهي ريزان برنامه سرگرداني كه يافت خواهيم
 اجتمـاعي  و انـساني  علـوم  و قلمـرو  در هدفها و ارزش ، يگاهجا در موجود بحران

 انحالل به دور چندان نه اي آينده در ناخواه خواه هم و است سوز سبب هم چگونه

 بـا  شـايد  .انجاميد خواهد ملي انديشه و فرهنگ عرصه در اجتماعي و فردي هويت

 واردات به شدن تسليم ايران، جامعه مدني رشد و نوسازي دار ريشه موانع به عنايت

 واردات برابـر  در تسليم وجود با بتوان و باشد پذير نا اجتناب صنعتي كاالهاي انواع

 هدفمنـدي  در بحران تداوم با ، يقين به اما ؛كرد حفظ را خويش ملي هويت ، بيگانه

 ايـران  ملـي  و فرهنگي هويت دوام ، اجتماعي و انساني علوم هاي رشته در تحصيل

 هاضـمه  در كامـل  انحـالل  ، عرصـه  ايـن  در نهايي سرنوشت و بود نخواهد ميسور

 چـه  شـعر  چـه  خـويش  آثار انواع از را كشور بازار اكنون كه است مسلطي فرهنگ

 و شناسـي  جامعـه  چـه  و زبـان  و فرهنـگ  چـه  ، شـيعه  و اسـالم  تـاريخ  چه رمان،
 عرصـه  در و شـمرد  مغتـنم  را فرصـتها  د باي  پس .است كرده ماالمال شناسي انسان

 هـاي  عرصـه  در آن التحصيالن فارغ جذب بالتبع و انساني علوم پژوهش و وزشآم

  .آورد وجود به اساسي تحوالت ،مربوط

 

 دوم فصل

  سياسي علوم سازي بومي امكان

  سياست علم مفهوم

 كنجكاو ذهن در همواره ، دارد بشر مدون تاريخ قدمت به اي سابقه كه سياست علم

 ، انـسان  دربـاره  پرسـشهايي  و ابهامـات  ، جديد و مقدي اجتماعي علوم انديشمندان
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 هـاي  روش و موضـوعات  تحول و كرده مطرح هم با آنها رابطه و حكومت جامعه،

 سياست علم كه بينيم مي اگر  .است شده هايي نشيب و فراز دستخوش آن شناخت

 هـاي  جنبـه  علـم  ايـن  در كـه  است دليل بدين است، مطرح انساني علوم قلمرو در

 بـه  نـسبت  مـا  بينش كه نجاآاز  .گيرد مي قرار توجه مورد اجتماعي زندگي مختلف

 و فـردي  عملكـرد  و ادراك در جامعـه  در او رفتـار  كننده تعيين هاي لفهؤم و انسان
 بـوده  دورانهـا  همـه  ألهمس و ناپذير اجتناب ابهامات به پرداختن ، است موثر جمعي

  .است

 خرد مفهوم به سياست علم .برد كار به يدبا كالن و خرد مفهوم دو به را سياست علم

 شـيوه  و آنهـا  اعمـال  و سياسـت  و حكـومتي  نهادهاي و حكومت يا سياسي نظام با

 مفهـوم  به سياست علم كه حالي در ؛دارد كار سرو جامعه امور اداره و قدرت اعمال

 هـاي  زمينـه  ، حكومتي نهادهاي فرهنگي و اجتماعي ، اقتصادي هاي زمينه با كالن

 و اسـتمرار  ، تكوين ، آن اجتماعي و كلي معناي به قدرت ، سياسي قدرت اعياجتم
 ماننـد  دولتـي  غير سياسي نهادهاي جمعي و فردي سياسي رفتار ، ها حكومت زوال

 ، سياســـي  فلسفه و ها انديشه ، دولتها ميان روابط فوذ،ي ن ذ هاي گروه و ها سازمان
 رفتـار  ، سياسي فرهنگ ، سياسي زندگي با مدني جامعه يا اجتماعي نيروهاي رابطه

 و سـر  المللـي  بـين  و ملي سياسي اقتصاد و ديپلماســـي يا سياسي تاريخ ، اي توده
  .دارد كار

 علـم  اي رشـته  بـين  و گـسترده  دامنـه  بـه  توجه با اند كوشيده نويسندگان از برخي

 تثبيـت  دانش اين مركزي و متقن و معين موضوع عنوان به را سياسي نظام ، سياست

 واحـدي  و دائمـي  شالوده و مركز سياست علم كه رسد مي نظر به حال اين با ؛كنند

 كه اين .باشد مركزي چند دانشي ديگر هاي دانش از بسياري همچون و باشد نداشته

 معرفـي  سياسـت  علـم  اصلي موضوع عنوان به مركزي موضوعات اين از يك كدام

 تـأثير  ، دوره هـر  در مهـم  سائلمـ  ، سياسـي  دانـشمندان  عاليـق  بـه  بـستگي  ، شود

 تعبيرهـاي  در رو ايـن  از؛دارد ديگر عوامل بسياري و پشتيبان و پيراموني هاي دانش
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 گيري تصميم و سياسي رفتار ، دولت قدرت دانش عنوان به سياسي دانش ، مختلف

   .است شده تعريف غيره و عمومي امور اداره ، سياسي
  
  
  سياسي علوم تحصيل و  آموزش روش.2

 هـاي  دغدغـه  از يكـي  همواره ، ما كشور در سياسي علوم تحصيل و آموزش روش

 كـشورهاي  ديگر مانند ، ما كشور. است بوده كشور آموزش ريزان برنامه و مسئوالن

 سبك به عالي آموزش مراكز تأسيس صرافت به كه زماني از سوم جهان نيافته توسعه

 پيوسـته  ، بيستم قرن اوايل از وداًحد يعني ؛افتاد مختلف هاي رشته در غربي شيوه و

 اجتمـاعي  علوم آموزشي شيوه و روش حيث از دروني يينارسا و تعارض نوعي در

 مـشكالت  حيـث  از نيز سياسي علوم رشته بنابراين؛  است بوده سياست علم بويژه

 خـصوصاً  و علـوم  سـاير  در كه عمومي مسائل و مشكالت همان مشمول ساختاري

 فقـدان  همـان  آن تـرين  عمـده  كـه  باشـد  مـي  اسـت،  مطرح ايران در انساني علوم

  .است نآ پيراموني محيط و علم بين يكپارچگي

 ورود جرقه واقع در ، ايران در شمسي 1281 سال در سياسي عالي مدرسه تأسيس با

  .شد زده ، اروپايي سنت از متأثر فرانسه عمدتاً يا  غرب آموزشي الگوهاي

 فوق مدرسه 1306 سال در ، پهلوي سلسله استقرار و قاجار سلسله فروپاشي از پس

 وجـود  بـه  سياسي علوم و حقوق عالي مدرسه عنوان زير و ادغام حقوق مدرسه در

 و سياسـي  علـوم  و حقـوق  دانشكده ، 1313 سال در تهران دانشگاه تأسيس با  .آمد
 اين .گرفت را آن جاي آموزش موضوعات و شيوه در تغييري اندك بدون اقتصادي

 ايرانـي  آموختگان دانش كه زماني يعني شمسي 1350 دهه اوايل تا بيش و كم شرو

 داشت ادامه ، شدند سياسي علوم هاي دانشكده معدود وارد آمريكا متحده اياالت در

 سياسي علوم رشته دروس و مفاهيم تدريس در متفاوت تقريباً روش دو پس اين از .

 روش نخـست  روش . گشت معمول ايران سياسي علوم و حقوق هاي دانشكده در
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 علـم  تـدريس  شـيوه،  اين در .بود فرانسوي عمدتاً اروپايي روش به موسوم و سنتي

  و قـضايي  رويـه  و  حقـوقي  روشـهاي  و اصـول  ،سياسـي  فلـسفه  محور بر سياست
 از ، سوم جهان كشورهاي در كه آنجا از  .است استوار تاريخي – توصيفي هاي شيوه

 بـراي  ابزاري عنوان به عالي آموزش سساتؤم از وقت هاي حكومت ، ايران جمله

 دموكراسي به تظاهر و دولتي ادارات مقطعــي نيازهاي رفع و خود حاكميت تثبيت

  .بود خواسته اين پاسخگوي خوبي به فوق روش ، كردند مي استفاده

 يـك  عنـوان  به سياست علم ، شده ناميده آمريكايي تدريس روش كه دوم روش در

 و مماشـات  بـراي  جـايي  ، رفتـاري  و تجربـي  شديد گرايش با عملي شآموز نظام
 روش در .گـذارد  نمـي  بـاقي  مطلقه و استبدادي نظامهاي گيري بهره جهت فرصتي

ي  هـاي  شـيوه  روي ،تأكيد شصت و پنجاه دهه در ويژه به ، آمريكايي شـناخت  كمـ 

 پيش فيتظر و توانايي افزايش براي كوشش روش اين در  .بود سياسي هاي پديده

 مفهـوم  بـه  را سياسـت  ، حكومـت  و سياسـت  قلمرو در جمعي و فردي رفتار بيني

 از بعد هاي سال در را گرايش اين اوج  .كرد تجربي – علمي عرصه يك وارد واقعي

 عـام  كه گفت توان مي شيــوه اين در .بوديم شاهـــد آمريكا در دوم جهاني جنگ

 ، فلـسفه  به متكي كه اروپا سنتي زشآمو نظام در سياست علم تدريس روش گرايي
 علمي و گسترده بسيار گرايي تخصص نوعي به بود تاريخ و شناسي جامعه ، حقوق

 مختلف هاي رشته از نيز مدرسان و پژوهشگران .شد تبديل آمريكا متحده اياالت در

 و شدند قلمرو اين وارد ظرفيت و توان تمام با  فيزيك حتي و اقتصاد رفتاري، علوم
 عـده  اينكـه  رغـم  علـي  .گذاشتند اي عمده تأثير رشته اين عمق و عرض و طول در

 آمريكا دانشگاههاي از ايران در سياسي علوم رشته پژوهشگران وتادان اس از زيادي

 در سياست علم آموزش امور قلمرو در بينشي چنين هيچگاه  ، شدند التحصيل فارغ

 دليـل  .نيامـد  وجود به رسالت اين مأمور هاي دانشكده معدود و ايران دانشگاههاي

 نخبگـان  نقش ديگر سوي از و حكومت دستگاه موضع سو يك از مسأله اين عمده

 قاجـار  سلطنتي نظامهاي در تنها نه .بود مملكت آموزشي اندركاران دست و سياسي
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 طـور  به غربي تدريس روشهاي از هيچكدام ، اسالمي انقالب از پس بلكه پهلوي و

 و مقتـضيات  بـر  مبتني كه نيز جايگزيني نظام حتي و نشد اجرا يجد و يافته سامان
 از كـه  داليلـي  بـه  بنـا  هم وقت هاي حكومت .نيامد وجود هب باشد ما جامعه شرايط

 ترغيب يا تنگناها حل براي چنداني زحمت هيچگاه است، خارج بحث اين حوصله

  .ندادند خود هب جامعه سياسي امور نظري و عملي مسائل پرداختن به پژوهان دانش

 هـا  آمـوختني  از ناهمگوني مجموعه با سياسي علوم جويان دانش امروزه ، بنابراين

 ، ايراني مطلقاً نه و است آن آمريكايي يا اروپايي مفهوم به غربي نه كه دارند كار و سر
 بـه  بـسته  ، درس موضوع هر ، مختلف روشهاي و تمايالت از است اي ملقمه بلكه

  .شود مي ارائه خود خاص شيوه با ، باشد كشور كدام كرده صيلتح آن مدرس اينكه

 كـه  باورنـد  اين بر حاضر حال در سياسي علوم پژوهشگران و ستادانا اساس براين

 اشكاالتي محتوا و قالب حيث از ايران دانشگاههاي در سياسي علوم آموزش برنامه

 اشــــاره  نهــا آ مهمتـرين  از بعـضي  بـه  اختـصار  نحـو  به كه دارد كلي و چشمگير

 مـي  ارائــــه  امكـان  حـد  در مشكـالت اين حل راهكارهــــاي سپس و گردد مي

 . گردد

 

  ايران دانشگاههاي در سياسي علوم آموزش برنامه در موجود هاي چالش

 نوعي به كه ها دانشگاه در سياسي علوم رشته روي فرا هاي چالش ترين مهم از يكي-

 يـا  گسـستگي  د،باشـ  مـي  نيز پايه علوم بلكه و انساني علوم هاي رشته همه مشكل

 ميـان  در پژوهش و آموزش ماهيت شناسي معنا و هدفها باب در جدي ابهام قلأحد

 بـا  توان مي گرچه ديگر عبارت به ؛است يكديگر با كشور دانشگاهي هاي مجموعه

 تحصيلي هاي رشته و دانشگاهها پژوهشي و آموزشي هاي برنامه مقايسه و مالحظه

 نـه  كـه  اسـت  آن حقيقت اما  ؛يافت ها برنامه ميان جدي گاه هايي مشابهت دامك هر

 تعقيب را راهبردي و كاربردي شده، ،تعريف معين هدفهاي ، ها برنامه اين مجموعه
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 در اتصالي داراي اما يكديگر با متفاوت كامالً هاي رشته مجموعه ميان نه و كنند مي

  .خورد مي  چشم به ساختارمند و يافته مانتظا اي رابطه ، علمي و ملي هاي هدف

 ايفـاي  براي كدام ،هر دانشجويان مجموعه ، دار هدف دانشگاههاي در كه حالي در

 به ؛ شوند مي  تربيت فرهنگي و اقتصادي ، صنعتي ، سياسي سيستم در خاص نقشي

 دانـش  هم و است هدفمند دانشگاهي ريزي برنامه بنيانهاي هم كه است دليل همين

 بـاهويتي  ، خويش تحصيل در و دارند وقوف خويش وظايف و نقش به تگانآموخ

 نكـوهش  گرفتـار  آن بـه  اعتنـايي  بـي  بـا  و گذارند مي احترام و دارند باور آن به كه

 ملي، و انساني رابطه هم و كرده برقرار اقتصادي و مالي رابطه هم گردند، مي وجدان

 .اخالقي و وجداني

 نيست ميعل چندان موجود سياسي معرفت

 مـي  چگونـه  اجتمـاعي  زنـدگي  ناپذير اجتناب واقعيت يك عنوان به سياست اينكه

 در ؛اسـت  بـوده  انـساني  علـوم  قلمرو در ابهام نقطه يك همواره ، باشد علمي تواند

 منـديهاي  قـانون  كـه  است همين سياست علم مخالفان عمده داليل از يكي حقيقت

 هنوز مثالً كه چرا ؛است محدود بسيار يسياس هاي پديده بيني پيش و تعميم بر ناظر

 انتخابـاتي  هـاي  رقابـت  نتايج ، خشونت ، انقالب مثل هايي پديده ، نيستيم قادر ما

 را قاعـدگي  بي و تصادف عامل برخي كه است جهت بدين و كنيم بيني پيش را...و

  .بينند مي قوي نآ در

 و فيزيكـي  قواعـد  مـيم تع از هنـوز  مـا  ، علم قلمرو در جانبه همه پيشرفت وجود با
 قـوي  كـه  است شده قادر علم البته  .ناتوانيم جامعه و سياست علم عرصه به طبيعي

 طـور  آن نتوانسته هنوز سياست علم ولي ، دهد قرار بشر اختيار در را سالحها ترين

  .كند قانونمند را تسليحات كاربرد و مصرف بايد كه

 . است آن متعارف مفهوم به علم از ما كادرا است، مطرح اينجا در كه اي مسأله البته

يي هـا  دانـش  مجموعـه  از عبـارت  كه داريم مادي و فيزيكي تصوير علم از هنوز ما
 تفـسيري  مقوله يك در واقع در سياست علم .كند مي تبيين را طبيعي نظم كه است 
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 بـر  متكـي  علـم  ايـن  .كنـد  مـي  تكـرار  را خـود  اوليه اصول پيوسته و گيرد مي قرار

 برقـرار  متغيرهـا  بين منطقي ارتباط كوشد مي و است احتماالت و آماري ايه تحليل

  .دهد افزايش را بيني پيش ظرفيت كه است هايي نظريه به دستيابي آن هدف  .كند

 علـوم  در ، اسـت  تجربـه  بـه  متكـي  بيـشتر  كه دقيقه علوم خالف بر ديگر سوي از

 مگـر  نيـست  چيـزي  هـم  ايـن  .شود مي گرفته كار به تحليل روش عمدتاً اجتماعي

 – سيـستمي  هاي پديده تفاوتهاي و شباهتها تحليل دوركيم تعبير به يا مقايسه روش

 .وردآ مي فراهم را كلي قواعد به دستيابي زمينه كه اجتماعي

 نيست كاربردي سياست علم

 است، آمريكايي و اروپايي كشورهاي سياسي علوم رشته بستر و خاستگاه كه آنجا از

 كـارآيي  جامعـه  اين مشكالت و مسائل حل براي و ندارد خاك و آب اين در ريشه

 جـاي  بـه  دهـد  مـي  تـرجيح  ايران در سياست علم دانشجوي دليل همين به ،ندارد

 آثـار  نويسي دوباره يا ترجمه به ، خود كشور جاري معضالت و مسائل به پرداختن

 پژوهش جاي بهوا  .بپردازد مصرف بي و مورد بي ، بعيد موضوعات مورد در ديگران

 جـاري  بحرانهـاي  ، عـراق  و ايران جنگ ، ايران اسالمي انقالب كيف و كم مثال در

 و تعارضها ، داخلي روز سياسي مسائل ، ملي منافع ، فارس خليج و خاورميانه منطقه
 و اي هـسته  انـرژي  سألهمـ  در ايـران  حقـوق  ، سياسـت  و دين ، جناحي تضادهاي
 ديد از مهم غير و فرعي موضوعات به ديگر مسائل انبوه و فرهنگي بحران مشكالت

 نـشان  وضـع  تغيير براي چنداني رغبت نيز دانشگاه انمدرس ، پردازد مي ، ملي منافع

 ارائه هايي استدالل ، خود بينش و روش موضع توجيه براي نيز گروه هر .دهند نمي

 .دهد مي

 در شـدن  جـذب  بـه  اميدي هيچ سياسي علوم دانشجويان ما كشور در اين بر عالوه

 ، باشـند  داشـته  آنـان  تخـصص  به احتياج بالقوه طور به است ممكن كه سازمانهايي
 و جامعـه  واقعـي  نيـاز  بين ارتباط عدم اساسي معضل همين دليل به امروزه. ندارند

 و داخلـي  هاي سياست كارگزار كه دولتي ادارات و سازمانها ، آموزشي موضوعات
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 .دهند آموزش خود را خود نياز مورد متخصصين دهند مي ترجيح ، هستند خارجي

 بـاور  زيـرا  ،ندارنـد  گـروه  ايـن  تخـصص  به رغبتي چنان هم خصوصي سساتؤم

 سياسي فعاليت يا سياسي امور در نظر اظهار براي كه است اين ما جامعه در همگاني

 متـولي  هـاي  سـازمان  و نهادهـا  ، سـسات ؤم رو همين از ؛ نيست تخصص به نيازي

 متخصـصين  از نيـاز  بـي  را خـود  نيـز  خـارجي  و داخلي سياست در گيري تصميم

 بـه  مربـوط  دسـتگاههاي  و نهادها از بعضي متولي مثال براي و دانند مي دانشگاهي

 نوبه به نيز اين كه كنند مي انتخاب مهندسي و فني متخصصين از را خارجي سياست

 همين به ؛شود مي منجر سياسي علوم كردگان تحصيل يأس و خوردگي سر به خود

 را المللـي  بـين  و سياسي نظرهاي اظهار و پژوهش به نياز كه سساتيؤم معدود دليل

 اگر و شوند مي مأيوس متخصصين و استادان از گيري بهره در ، كنند مي درك كامالً

 مـي  تكيـه  خـارجي  پژوهشگران نظريات و ها تحليل به ، آيد پيش حادي ضرورت

 مـي  بومي بوي و شكل آنها به ، بيگانه نوشتجات و ها تفسير كردن مثله با آنها .كنند

  .كنند نمي پيدا توفيق غالباً هم كار اين در ولي ،دهند

 

 هستند منطقي تسلسل ارتباط فاقد ، سياسي موجود دروس

 احاطـه  و آگاهي كسب دانشگاهي رشته يك دروس مجموعه از اصلي هدف اساساً

 علوم رشته مختلف دروس لهايفص سر در مندرج اهداف .است علم آن موضوع بر

 چهار دوره يك طي از پس رشته اين آموختگان دانش كه دارد نآ از حكايت سياسي

 خـارجي  و داخلي سياست عرصه كالن مسائل به قلأحد دباي مربوطه رشته در ساله

 و سياسـت  جهـان  تركيبـي  و پيچيده قواعد با اجمالي آشنايي و باشند داشته آگاهي
 چنـين  سياسـي  علـوم  رشـته  موجـود  دروس متأسـفانه  اما؛كنند پيدا نآ هاي پديده

 هاي سيستم از سرفصلها اين اوالً كه چرا ؛دهد نمي التحصيالن فارغ به هايي قابليت

 بـراي  و انـد  شـده  گرفتـه  )آمريكـايي  يـا  اروپائي از اعم( خارجي سياسي آموزشي

 يـك  ثانيا و ندنيست مثمر چندان مريكاييآ غير و يياروپا غير دانشجوي يك آموزش
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 كـه  شود نمي مشاهده دروس اين مجموعه در منطقي تسلسل و دروني انسجام نوع

 امـروز  آنچـه  .گردد رهنمون مشخص مقصد و واحد هدف يك سوي به را دانشجو

 دربـاره  پراكنـده  هـاي  آگـاهي  و اطالعات ، دارد نياز آن به سياست علم دانشجوي

 مصرفـشان  تاريخ از آنها از بعضي كه عياجتما ، سياسي انفعاالت و فعل و رخدادها

 عناوين تحت سياسي علوم دروس مجموعه بلكه باشد، نمي است، گذشته مدتها نيز

 بيـنش  شـاكله  و كننـد  كمـك  وي به او، فكري دستگاه گيري شكل در بايد مختلف

 در را هـا  پديـده  و رخدادها تأثير بتواند آن ياري به كه نمايد ريزي پي را او سياسي

 بـراي  را متـون  از متخـذ  شخـصي  تجـارب  و دانش و كند درك كالن و ردخ سطح

 و شناخت بدون ، گيرد كار به سياست عرصه در اوضاع بهبود و روشنگري  ،تحليل
  .ندارد امكان نآ در سياسي فراگردهاي درك ، جامعه موقعيت از عمقي بينش

 دارا را يويژگ چنين حاضر حال در سياسي علوم دروس مجموعه است مسلم آنچه

 حوزه در عالي آموزش سيستم بروندادهاي آزمودن وسيله  به مطلب اين و باشند نمي

  .است روشن بوضوح سياسي علوم

 ايـن  فـصل  سـر  تـدوين  از سـال  چند و چندين گذشت به توجه با اينكه ديگر نكته

 مـسائل  و المللـي  بـين  روابـط  عرصه در كه شگرفي تغييرات به عنايت با و دروس

 از كلـي  طـور  بـه  دروس اين از بعضي موضوعات و پيوسته وقوع هب استسي جهان

 تـدوين  و موجـود  دروس اصالح ، بازبيني ضرورت،  است گشته خارج انتفاع حيز

 با همچنين .شود مي احساس گذشته از بيش رشته اين براي جديد دروس فصل سر

 رشـته  از اييهـ  مجموعه زير دباي حتي ، سياسي علوم اي رشته بين ماهيت به توجه

 عرصـه  جديـد  مـسائل  همـه  تـا  شـود  ايجـاد  جديد شكل و ماهيت با سياسي علوم

   .نماند عقب علمي هاي رشته ساير از و داده پوشش نيز را سياست
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 نيست بومي بايسته حد در موجود سياسي معرفت

 ملـل  از تأسـي  بـه  ايران در سياسي علوم مدرسه اولين تأسيس تاريخ، گزارش بنابر

 بـا  بنـابراين  ؛اسـت  بـوده  سياسي اساس ساماندهي به كشور نياز درك با و يياروپا

 هـاي  نظـام  از متـأثر  نيـز  آن آمـوزش  نحوه ، رشته اين بومي غير خاستگاه به توجه

 و نبـوده  مـا  كـشور  مقتضيات و نيازها بر مبتني و بوده آمريكايي و يياروپا آموزشي
 در تغييراتي ضرورت به بنا و ايران اسالمي انقالب وقوع از پس چه اگر . باشد نمي

 گرديـد،  اضافه رشته اين دروس به جديد عناويني حتي و شد داده دروس فصل سر

 فـارغ  يـك  حاضر حال در .است نشده ايجاد تغييري مسأله ماهيت در حال عين در

 كشور داخلي مسائل از بيشتر شايد ، ايران دانشگاههاي سياسي علوم رشته التحصيل

 براي ديگر عبارت به و كند مي كسب اطالعات آمريكا و اروپا حوزه ئلمسا از خود

 كـه  اسـت  حـالي  در اين؛شـود  مي تربيت اروپا و آمريكا سياسي هاي سيستم در كار

 ايجـاد  ، بيـستم  قرن واقعه بزرگترين عنوان به اسالمي انقالب گيري شكل از هدف

 جهـان  با پويا و فعال يديپلماس داراي حال عين در و اتكا خود و مستقل كشور يك

 قـرون  ايرانـي  – اسـالمي  تمـدن  مجدد احياء پرچمدار كه كشوري .باشد مي خارج

  .بگذارد باقي خود از ارزشمندي جايگاه و نقش ، علم توليد در بتواند و باشد گذشته

 حـوزه  آسـيب  ايـن  كـه  است اين كشور در سياسي آموزش متوليان وظيفه بنابراين

 ،صـد  در، شـناخته  خـوبي  بـه  را ذهـن  و عين و عمل و علم گسست يعني سياست
 و هزينـه  پـر  تجربـه  سرداشـتن  پشت با ، فرهيختگان جديد نسل . آيند بر آن درمان
 و يكـم  و بيـست  قـرن  انـداز  چـشم  داشتن پيش در با و گذشته سال يكصد پربهاي
 وذهن عين – عمل و علم پيوند با تا است سنگيني بسيار مسئوليت داراي سوم هزاره

 جهاني نظام در ملت اين موجوديت توسعه و تداوم براي اي شايسته جايگاه سياسي

  .نمايد تضمين
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  بحران از رفت برون راهكارهاي

ـ  آن با ما دانشگاههاي و عالي آموزش نظام كه اي عديده مشكالت وجود با  رو هروب

 و كـز مر همچنـان  مراكـز  اين ، گذشته سالهاي طي كه است آن واقعيت ، است بوده
 رسالتهاي تعميق منظور به .اند بوده دستاوردها و وطرحها ها انديشه از بسياري ركن

 از خـروج  و علـم  توليد سوي به حركت و علمي نظام رهبري عرصه در دانشگاهي

 چند سياستهايي اتخاذ رسد مي نظر به انساني علوم حوزه در صرف آموختن شرايط

  : كنيم مي رهاشا آنها به مختصر طور به كه است الزم

 و دانـشگاهها  مديران و ساؤر ميان شده ريزي برنامه نشستهاي و جلسات تشكيل.1
 آمـوزش  پديده با دانشگاهها درگيري بحران بررسي براي انساني علوم صاحبنظران

 گـسترش  و علم توليد مراكز به دانشگاهها تبديل براي انديشي چاره و انساني علوم

 . حوزه اين در تحقيق

 كـردن  كـاربردي  راسـتاي  در انـساني  علـوم  پـژوهش  و آمـوزش  كردن مندهدف. 2

 مجموعه توانايي از زيادي بخش اينكه از ممانعت و علم توليد و پژوهش و آموزش

 نـه  دانشجويان شدن التحصيل فارغ از پس كه شود آموزشهايي صرف علمي هيأت

  .كند مي حل مملكت مسائل از را مشكلي نه و يابد مي تداوم

 ضـمن  بايـد  اسـت  بديهي .است ،پژوهش علم توليد جمله از توليدي هر ساسا. 3

 پژوهشها اين نخست ، انساني علوم عرصه در شده آغاز پژوهشي تالشهاي گسترش

 پژوهـشها  كيفيـت  بر نظارت طريق از بعد مرحله در و داد پيوند كشور نيازهاي با را

پيـدا   نـازلي  سـطح  يـا  يافتـه  تكراري ماهيتي پژوهشها از برخي كه گرديد نآ از مانع
   .كنند

 دبيرسـتان  دوره مـشكل  ، اجتماعي و انساني علوم هاي رشته مشكل ترين عمده. 4

 انـساني  علـوم  هاي رشته بنيانهاي تصويب به نسبت بايد گيري تصميم مراكز .است

 مانده در آموزان دانش كهشوند نآ از مانع و گمارند همت اوليه تحصيالت دوره در

 به ورود با الجرم ،شده انساني علوم هاي رشته روانه رياضي و تجربي ايه رشته از



454  ديني-علوم انساني بومي   

 ، اسـتعداد  از انـدك  بـازدهي  با ها رشته آن در شدن التحصيل فارغ سپس و دانشگاه
  .شوند كشور دار ريشه دانش بخش ترين مهم افزونتر ركود موجب

 ايـن  .دارد شخـوي  نقش ايفاي در تفكيك به جدي نياز ايران در دانشگاهي نظام. 5

 بـه  دارد ضـرورت  حوزه هر در .است ضروري عام و خاص هاي حوزه در تفكيك

  : از عبارتند عناصر اين .شود توجه علم ارتقاء عناصر

  اجتماعي و سياسي كالن ساخت ) الف

 و سـمت  .است ناپذير انكار دانشگاهي هاي فعاليت در اجتماعي كالن ساخت تأثير
 مـشاهده  كـشور  سياسي ساخت در عموماً كه علمي تهايفعالي با مرتبط گيريهاي سو

 دانشگاهي نظام كار بر اجتماعي و سياسي توسعه مشخص و جامع برنامه و شود مي

 آمـوزش  نظـام  فعاليت و دانشگاه از جديد تعريفي است الزم بنابراين ؛ گذارند تأثير

 اسـي اس و اصـلي  عناصـر  كـه  زمـاني  تـا  .شـود  ارائـه  انـساني  علوم حوزه در عالي

 شـرايط ،دان نـشده  شـناخته  و روشـن  اجتمـاعي  و سياسـي  توسعه هاي گيري جهت

  . است باقي همچنان دانشگاهي بحراني

   دانشگاهي كالن برنامه - ب
 فعاليتهـاي  از مـشخص  بـومي  تعريـف  يك هنوز كه دهد مي نشان قرائن و شواهد

 تعريف از ظورمن .است نشده ارائه جامعه اجزاي ديگر با ارتباط در مخصوصاً علمي

 در كـار  ايـن  زيـرا ؛ نيـست  محلـي  يا اي منطقه سطحي به علمي فعاليت تنزل بومي

  .است تضاد در علم ماهيت با حقيقت

 انساني علوم حوزه و عام طور به ايران علمي نظام بر حاكم بينش ، دروني ديدگاه از

 اساسي يمعضل به را بحراني وضعيت اين آنچه و است انگارانه جدا ، خاص طور به

 علوم هاي حوزه به گرايش در افراط و جديد اجتماعي فشارهاي ، است كرده تبديل

 تكنولـوژي  حوزه در ويژه به ماندگي عقب معلول عمدتاً كه است تجربي و مهندسي

 مختـار  خود و پراكنده هاي قلعه به واقع در عالي آموزش نهاد ديدگاه اين از  .است

 .معين كاركردهاي با مشخص تماعياج واحد تا دارد شباهت فئودالي
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  علم توليد براي اساسي محور عنوان به پژوهش )ج

 روند ، آموزش كنوني شرايط در .است پژوهش بر تأكيد علمي هاي فعاليت خصلت

 تـوان  مـي  و دارد نـشيب  و پرفراز سيري ، گوناگون فشارهاي تأثير تحت پژوهشي

 اهميـت  بـر  نظام ارشد سئوالنم همه تأكيد رغم علي .است جدي بحران دچار گفت

 بـسيار  درصـد  ألهمس اين به يافته اختصاص اعتبارات ميزان عمل در پژوهش، نقش

  .نيست قائل اهميت پژوهش براي كسي گويا و است ناچيزي

 برد مي سر  به بحراني وضعيتي در دانشمند يعني پژوهش اساسي ركن زمينه اين در

 منزلـت  و دانـشمند  نقـش  از مجدد تعريفي ارائه با عالي آموزش نظام است الزم كه

 به اوالً ، اجتماعي ، فرهنگي گوناگون هاي عرصه در او تأثير همچنين و او اجتماعي

 و علـم  توليد به معطوف را نآ كاركردهاي ثانياً و كنند اشاره نقش اين ضعف عوامل
 .نمايند علمي روحيه

 وثيق ارتباط ، دارد اهميت ههم از بيش  آنچه كنوني پژوهشي  و آموزشي نظام در .6

 محصول ، كنوني اجتماعي  و فرهنگي بحران ، است علمي پژوهش و آموزش ميان

  :سازد طرف بر يا و دهد كاهش را بحران اين تواند مي آنچه .است پيوند اين فقدان

 علمي كالن هاي برنامه سياستگذاري در جمعي عقل ، علمي روحيه ايجاد بر تأكيد-

 . پژوهشگران يا مديران رديف سليقه نه و

 بـه  جامعـه  اعضاي ديگر با دانشگاهي نظام اتصال هاي حلقه يافتن براي جستجو -

  متشكل كليت يك عنوان

 با اجتماعي و انساني علوم عرصه در مخصوصا اي رشته ميان هاي فعاليت بر تأكيد- 

 . اي رشته ميان پژوهشهاي طريق از فني و تجربي علوم

  علمي فعاليتهاي با آن انطباق و فرهنگ تعريف -

  اجتماعي نهادهاي بر سياسي و اجتماعي فشارهاي ساختن طرف بر -

  علمي استقالل زمينه كردن فراهم -
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 بـه  توجـه  بـا  زمينـه  ايـن  در دانشگاهها نقش و علم جهاني خصلت به توجه نيز و -

  .است بومي مقتضيات و نيازها

 علـوم  آموزشـي  نظام يك ايجاد براي مشترك و مطلوب اهداف خصوص در اما و«

 ، علمـي  ، هـاي  ويژگـي  بـا  سياسـي  علـم  يك تعريف و تدوين ، كشور در سياسي
 و صـاحبنظران  مـشترك  مطلـوب  ، منـسجم  و مـرتبط  ، منطقـي  ، بـومي  ، كاربردي

 مـستلزم  هايي شاخص چنين تشريح و كردن عملياتي . است سياسي علوم سانمدر

 جامعـه  همراهـي  و يـاري  و مـستمر  ژوهـشي پ و علمـي  فعاليتهـاي  سلـسله  يـك 

 مـي  پيشنهاد زير راهكارهاي هدف اين تحقق براي .است سياسي علوم انديشمندان

  :گردد

  سياست علم مختلف ابواب در دانشوران گفتمان انعقاد- 

  سياسي علوم ساالنه كنگره ييبرپا- 

  سياست علم تخصصي مجله ايجاد- 

 و منطقـه  معتبـر  دانشگاههاي در سياسي علوم هايگروه با مستمر ارتباط برقراري- 
  جهان

  سياسي عمل عرصه از مستمر سنجي نياز و ارتباط- 

  ...و سياسي علوم آزمايشگاههاي و كارگاهها اندازي راه- 

 تواننـد  مـي  كه هستند ابزارهايي و ،روشها ديگر هاي مولفه از بسياري و فوق موارد

 زمينـه  و نماينـد  مـدد  ايران در سياسي عمل و علم تحول و توسعه به مدت دراز در

  .كنند فراهم را سياسي علوم آموزش پوياي و فراگير نظام يك تحقق

 

  گيري نتيجه

 ، تربيـت  و تعلـيم  نظـام  در بنـايي  زير نقش ، كشور هر در انساني علوم ترديد بدون
 ، گـاهي جاي و وظيفـه  چنـين  به توجه با .كند مي ايفا ...و سياست و فرهنگ ، اقتصاد
 دسـتگاه  يـك  توليـد  بـاز  يا گذاري پايه ، سياسي نظام هر اصلي راهبردهاي از يكي
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 جامعه كالن آرمانهاي و اهداف به توجه با كه باشد مي انساني علوم حوزه در فكري

 مـدت  بلنـد  هـاي  راهكـار  ترسـيم  و تبيين به جمعي خرد و بيني جهان از الهام با و

 در .نمايـد  فكري تغذيه را امور اداره كار اندر تدس نهادهاي ساير و پرداخته كشور

 فقـدان  و انـساني  علـوم  از غفلـت  ، ما جامعه اساسي معضالت از يكي حاضر حال

 و اقتـصادي  ، فرهنگـي  ريزيهـاي  نامـه  بـر  و هـا  سياستگذاري در علوم اين شأنيت
 و پژوهـشي  و آموزشي نظام ساختار خود نوبه به مشكل اين كه است كشور سياسي

 شـده  تبـديل  درونـي  بحران يك به و داده قرار تأثير تحت نيز را كشور ريزي مهبرنا

  .است

 از بعـضي  كه گرديده پيشنهاد متناقض گاه و متعدد كارهاي راه مشكل اين حل براي

 ، مقالـه  ايـن  در پيـشنهادي  راهبـرد  مهمتـرين  .نماينـد  مي خنثي را يكديگر نيز آنها
 پيرامون محيط با اجتماعي و انساني علوم نشدا همزماني و هماهنگي ميزان افزايش

 فرهنگي ساختار با متناسب و هماهنگ علمي نظام يك پردازش ديگر عبارت هب يا و

 در سياسـي  علـوم  آمـوزش  حوزه در اختصاصاً كه  است ايران كشور ملي و ديني ،

 و مـرتبط  ، منطقي ، بومي ، كاربردي ، علمي ، هاي ويژگي با سياسي علم يك قالب
  .كند مي پيدا بروز و ظهور نسجمم
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  :گامي به سوي تحول در الگوي توليد علوم تربيتي
  1بررسي انتقادي الگوي تباين معرفتي با تعاليم ديني

  
  2رضا صادق زاده قمصري دكتر علي

  
 چكيده 

اين مقاله با توجه به نقش برجسته علـوم تربيتـي در شـناخت و هـدايت فرآينـد                   
ـ           ه بررسـي انتقـادي الگـوي       تربيت، در راستاي مطالعه انتقادي اين حيطه علمـي ب

 بنـابراين   مسلط اسـت؛  پردازد كه بر روند كنوني تولدي معرفت تربيتي           خاصي مي 
ماننـد  (گيري از منابع معرفتـي بـشري          طرحواره كالن، پژوهش تربيتي تنها با بهره      

در هيچيـك از مراحـل      » تعاليم وحيـاني ديـن    «پذيرد و     صورت مي ) عقل و تجربه  
تبـاين  «التزام بـه ايـن نـوع        . ريات تربيتي نقش ندارند   تدوين و اعتباربخشي به نظ    

هـاي تربيتـي بـا        در عرصه علوم تربيتي، به تكـوين نظريـه        » معرفتي با تعاليم ديني   
هـاي دينـي انجاميـده و نهايتـاً          محتوا و قالبي كامالً غيـر متـأثر از تعـاليم و ارزش            

                                                 
رفـت شـناختي    عبررسي ارتباط م  «اين مقاله برگرفته از رساله دكتراي فلسفه تربيت است كه با عنوان             . 1

در دانشگاه تربيت مدرس و با راهنمايي استاد محتـرم          » دانش آموزش و پرورش با تعاليم وحياني اسالم       
  . قاي دكتر خسرو باقري انجام يافته استجناب آ

  عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس. 2
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ايـن  . هدايت جريان تربيت را بر اساس مالحظـات غيـر دينـي سـوق داده اسـت                
به مثابه منبع معرفتي مستقلي براي ارائـه برخـي حقـايق و             » وحي«نوشتار با تلقي    

ي بـر   هاي مهم به ويژه در زمينـه تعلـيم تربيـت، اتكـاي تحقيقـات تربيتـ                  واقعيت
داند و با تحليل و نقد اين الگو، بر ضرورت             ساز مي  را امري مسأله  » الگوي تباين «

 لزوم يافتن الگويي جايگزين بـراي آن تأكيـد          توليد دانش تربيتي و    تحول در روند  
در مقاله حاضر به منظور ارزيابي انتقادي الگوي تباين و تضعيف سيطره            . نمايد  مي

هاي تربيتي معاصـر، مهمتـرين مبـاني فلـسفي و كالمـي ايـن                 مطلق آن با پژوهش   
ت اومانيسم معرفتي، اثبـات گرايـي، كثـر       : اند كه عبارتند از     پارادايم شناسايي شده  

سپس با مروري بر    . گرايي تبايني، تحويل دين به امري غير شناختي و سكوالريزم         
ي و ضعف اين مبـاني تبيـين        انتقادات قابل توجه مطرح نسبت به آنها، ترديدپذير       

الگـوي  «توان در كنار   بنابراين با توجه به ديدگاههاي رقيب، نه تنها مي   شده است؛ 
نش تربيتي سـخن بـه ميـان آورد؛ بلكـه در            از الگوي ديگري براي توليد دا     » تباين

صورت طراحي چنين الگويي بر مبناي امكان ارتباط معرفتـي بـا تعـاليم وحيـاني                
  . د فعلي پژوهش در علوم تربيتي،  بازنگري و شوددين، بايد رون

  
علوم تربيتي، علوم انساني، الگوي تباين، علوم اجتماعي، تعليم و          : واژگان كليدي 

  تربيت، بومي كردن
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  مقدمه 
تـرين    ترين و قـديمي     ترين، ضروري   به مثابه جهاني  » تربيت«تفكر و تحقيق درباره     

اي ديـرين و   ــ بـر پيـشينه   ) 1بنا به تعبير رساي گاسـتون ميـاالره  (فعاليت آدمي، ـ  
هـاي    گسترده استوار است و در عرصـه تكـاپوي معرفتـي انـسان همـواره شـكل                

داشته و به نحوي بر جريان تربيت       متنوعي از اين حركت فكري ارزشمند حضور        
  . اند  تأثيرگذار بوده

 در  )1(»دانـش آمـوزش و پـرورش      «يـا   » علوم تربيتـي  «اما پس از تكوين و تدوين       
با هويتي مستقل در حوزه علـوم       ) آكادميك(هاي علمي     اي از رشته    قالب مجموعه 

ربيـت  انساني و علوم اجتماعي، تالش علمي معطوف به مطالعه فرآينـد تعلـيم و ت     
تحولي بنيادين يافته اسـت؛ زيـرا خـصوصيات ممتـازي نظيـر پـژوهش مـداري،                 

هاي متنوع تربيت، تأكيد بر شناسايي دقيق و عيني وقايع            مواجهه تخصصي با جنبه   
بـراي شناسـايي و حـل مـسائل و          ) تئوريـك (تربيتي، اهتمام بـه مباحـث نظـري         

هـا در ايـن حيطـه         نشموضوعات تربيتي و استفاده وسيع از دستاوردهاي ديگر دا        
آموزش و پرورش به سرعت گسترش كمي         علمي نسبتاً جوان باعث شده تا دانش      

و كيفي يابد و بخش اصلي مسئوليت شناخت و هدايت فرآيند تربيت را بر عهـده    
موفقيت نسبتاً چشمگير در انجام اين مهم از برخي جهات، اينك سبب شده             . گيرد

چيده تربيت در همه سطوح بر اساس نظريـات         تا در سراسر جهان تنظيم فرآيند پي      
هاي علوم تربيتي صورت پذيرد و نظامهاي تربيتي بـراي شناسـايي و حـل                 و يافته 

  هاي تربيتي خود، تكيه بر نتايج تحقيقات كاربردي مبتني بر دانـش   مسائل و بحران  
  . آموزش و پرورش را، يگانه طريق مطمئن به شمار آورند

 توفيق نشان آشكاري از مزايـاي متعـدد و قابليـت فـراوان              بدون ترديد اين ميزان   
باشـد،    آموزش و پرورش در جهت تأثيرگذاري بر جريان تعليم و تربيت مي             دانش

                                                 
  .123 ـ ص1370، گاستون مياالره، ترجمه محمد علي كاردان »معنا و حدود علوم تربيتي«به نقل از . 1
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از معنـاي   » 1تربيت«خصوصاً با توجه به اينكه در دوران معاصر مفهوم و مصاديق            
عـي   و در نتيجـه بـر دشـواري طبي         )2(بسيار فراتـر رفتـه    » 2آموزش رسمي «محدود  

  . مطالعه تربيت به مراتب افزوده شده است
هاي تربيتي و تشديد و گـسترش آن در دنيـاي كنـوني               از سوي ديگر بروز بحران    

حتي در جوامـع پيـشرفته علمـي و صـنعتي، وجـود تعـارض و يكـسونگري در                   
آمــوزش و پــرورش، افــراط در كــاربرد  هــا و نظريــات مطــرح در دانــش ديــدگاه
 كمي، غفلت از طرح و حل مسائل كلـي در عرصـه     هاي تجربي و تحقيقات     روش

هاي تربيـت و بـاالخره نـاتواني آشـكار علـوم              تربيت بويژه بحث اهداف و آرمان     
تربيتي در ارائه راه حل مطمئن براي مـسائل ارزشـي باعـث شـده تـا نـسبت بـه                     

آموزش و پرورش و ميزان ارزش واقعي آن براي بهبود تدابير             وضعيت فعلي دانش  
  )3(.اي صورت پذيرد تربيتي انتقادات گستردهو اقدامات 

اي منطقي و واقع بينانه با وضع فعلي علوم تربيتي،            با مالحظه نكات فوق، مواجهه    
طالعه انتقـادي و سـازنده       م ن مجموعه معارف جوان و پويا،     مستلزم آن است كه اي    

هـاي احتمـالي      اي با شناسايي و تحليل نـواقص و محـدوديت           چنين مطالعه . شود
جود در اين حيطه علمي و ارائه پيـشنهاد بـراي رفـع نقـاط ضـعف و تقويـت                    مو

هاي مثبت فعلي آن، زمينه بهبود كيفيت عملكرد دانش آموزش و پـرورش را                جنبه
  . سازد در راستاي شناخت و هدايت فرآيند تربيت فراهم مي

آموزش و پرورش با تأمـل در         اولويت و ضرورت اين گونه بررسي انتقادي دانش       
نظير جريان تربيت در همه تحوالت فردي و جمعـي زنـدگي آدمـي و                 يگاه بي جا

دهـي بـه فرآينـد       مالحظه نقش برجسته فعلي اين دانش در تأثيرگـذاري و جهـت           
  . مزبور آشكارتر خواهد شد

                                                 
1. Education 
2. Formal Education or Schooling 
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توانـد از جهـات       البته تحليل و بررسـي انتقـادي هـر شـاخه معرفتـي مـدون مـي                
پژوهـان     غرض و مقصود اصلي دانـش      گوناگوني صورت پذيرد؛ ليكن از آنجا كه      

 »تـرويج و كـاربرد دانـش      «است تـا    » تتوليد معرف «هر رشته علمي در وهله اول       
هاي كسب دانش، در      بدون ترديد بررسي روند توليد معرفت و نقد مباني و روش          

  . اي اولويت دارد چنين مطالعه
 مـورد  (Epistemic Resources)منابع معرفتي «در اين زمينه نيز بحث درباره 
طالعـه هـر رشـته علمـي        اي در م    از جايگـاه ويـژه    » استفاده در روند توليد معرفت    

» 1مباحث معرفت شـناختي   « كه به لحاظ صبغه فلسفي آن، يكي از          برخوردار است 
توضـيح آنكـه تحقيـق در مـورد         . شـود   قلمداد مـي  » 2فلسفه علم «مطرح در حوزه    

يكـي از   » ار و نـسبت ميـان آنهـا       منابع معرفتي معتبر در دسترس بشر، حدود اعتب       «
 كـه   ه معرفت شناسي دانـش فلـسفه اسـت        دار و چالش برانگيز شاخ      مباحث دامنه 

نظرات و مواضع فلسفي متعدد و متعارضي در اين باره از عقـل گرايـي و تجربـه                  
هـاي فلـسفي    گرايي تا شهود گرايي و از وحدت گرايي تا كثرت گرايي در سـنت          

  . شرق و غرب مطرح بوده است
هاي مهم مربوط به اين بحث در بررسي و نقد هر دانش از منظـر                 از جمله پرسش  

منابع معرفتي در دسترس بشر     «: مباحث معرفت شناسي و فلسفه علم آن است كه        
توانند داشته باشند؟ و آيـا   ـ به فرض اعتبار ـ در روند توليد معرفت چه نقشي مي 

به بيـان ديگـر     » برعهده دارد؟  هر منبع معرفتي نقش مناسب خود را در اين جريان         
هاي معرفتي در علم مفروض از هر يك از           فرآيند تدوين و اعتبار بخشي به داعيه      «

اي كنـد؟ و آيـا        توانـد چگونـه اسـتفاده         منابع معرفتي معتبر در دسترس انسان مـي       
  »پذيرد؟ استفاده مطلوب از هر منبع معرفتي در اين جريان صورت مي

                                                 
1. Epistemological Issues 
2. Philosophy of Science, or Philosophy of Knowledge 
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  دانـش «راي پاسخگويي به اين دو پرسـش در خـصوص           اين مقاله سعي دارد تا ب     
و نسبت به يكي از منابع ارزشمند شناخت حقايق و واقعيات           » آموزش و پرورش  

 اما از آنجـا      دين، زمينه مناسب را فراهم آورد؛      هستي يعني وحي و تعالي و حياتي      
كه مجموعه علوم تربيتي هم اينك در مراحل مختلف پـژوهش و نظريـه پـردازي                

كند؛ به منظور تحليل فلسفي بـروز ايـن           ي از منبع مزبور هيچ استفاده اي نمي       تربيت
وضعيت، بحث حاضر معطوف به شناسايي و بررسـي الگـوي معرفـت شـناختي               

ه در همـه علـوم      كـ خاصي گشته كه پيروي از آن نه تنها در حيطه علوم تربيتي بل            
 و گفتگو تبديل    انساني جديد به سنتي متعارف و غير قابل بحث         اجتماعي و علوم  

، جريـان تحقيـق و پـردازش        (Paradigm)بر اسـاس ايـن پـارادايم        . شده است 
هاي   هاي مختلف بشري اصوالً تنها با استفاده از ظرفيت          هاي علمي در دانش     نظريه

مانند انديشه، حواس، حدس و تجربه تكرارپذير       (معرفتي در دسترس همه انسانها      
ز مراحل مختلف تدوين و اعتبار بخشي به        شود و در هيچيك ا      انجام مي ) همگاني
و نيز معارف ديني مستند به      » 2تعاليم وحياني دين  «و  » 1وحي«هاي علمي از      نظريه

ولـو آنكـه در   . (تـوان بهـره گرفـت    وحي، به عنوان منبع معرفتي نبايد و بلكه نمي        
نابع شناخت حقـايق غيبـي      حيات ديني دينداران بتوان وحي را به عنوان يكي از م          

  ).  آوردحساب لم بهعا
 كامل روند توليـد     (Seperation)ت  ر جدايي و مباين   بدين ترتيب الگوي مزبور ب    

ورزد و بـا قبـول آن نيـز بـدون      انواع دانش بشري از تعاليم وحياني دين تأكيد مي        
الذكر در مورد استفاده      ترديد بحث پاسخگويي به دو پرسش معرفت شناختي فوق        

البتـه  . شـود  ل فرض عدم امكان آن ـ موضوعاً منتفي مـي  از تعاليم وحياني ـ به دلي 
الگوي تباين معرفت شناختي با تعاليم وحياني ديـن طبيعتـاً بـر مبـاني فلـسفي و                  

                                                 
1 . Revelation 
2 . Revelatory teachings of religion 
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همچنانكه رواج و گسترش آن نيز بـا شـرايط جامعـه     ؛  كالمي معيني استوار است     
  . باشد شناختي و فرهنگي خاصي مرتبط مي

مثابه يكي از منابع معرفتـي مـستقل و ارزشـمند       اين مقاله بر اساس قبول وحي به        
در دسترس بشر بويژه در خصوص تربيت آدمي، الگوي مزبور و پيامـدهاي آن را               

كنـد و      ساز و غير طبيعي تلقي مي      ه دانش آموزش و پرورش، امري مسأله      در حيط 
. در پي فراهم آوردن زمينه الزم براي تدوين و طراحي الگويي جايگزين آن است             

بحث درباره چگونگي نسبت معرفتي بين انواع علوم بشري با وحي و تعاليم             البته  
علـم و   «ديني بر پيشينه گسترده و ديريني متكي است كه عالوه بر مبـاحثي ماننـد                

بـا عنـاويني    » رابطه علوم اجتماعي و انساني با معـارف دينـي         «، و بررسي    »)4(دين
» ودن معرفـــتاســـالمي نمـــ«، »)5(امكـــان و چگـــونگي علـــم دينـــي«ماننـــد 

(Islamization of Knowledge) 6(جهــت دهــي اســالمي بــه علــوم« و( «
اقتـصاد  و  شناسـي  هايي نظير روانشناسي، جامعه     در رشته ) التوجيه االسالمي للعلوم  (

طور جدي ميان دانشمندان دين باور مطرح شده اسـت؛ لـيكن    ههاي اخير ب  در دهه 
 در تـدوين فلـسفه تعلـيم و         ها  در مورد دانش آموزش و پرورش جز برخي تالش        

 چنـين تالشـي بـويژه از    )7(تربيت و نظريه پردازي بر اساس مباني ديني و اسالمي     
لـذا نوشـتار حاضـر بـا        . منظر فلسفه علم از سابقه قابل توجهي برخوردار نيـست         

هدف ارزيابي انتقادي الگوي تباين معرفت شـناختي بـا تعـاليم وحيـاني ديـن در                 
ضعيف سـيطره مطلـق آن بـر رونـد تحقيقـات تربيتـي              محدوده علوم تربيتي و تـ     

  : معاصر، مباحث ذيل را به ترتيب مورد توجه قرار خواهد داد
  ها و روند كنوني تحقيق   دانش آموزش و پرورش؛ تعريف، ويژگي.1
   الگوي تباين با تعاليم وحياني دين در قلمرو علوم تربيتي؛ توصيف و تحليل .2
  ؛ مروري انتقادي بر مباني فلسفي و كالمي ارزيابي كلي الگوي تباين.3

ناگفته پيداست كه در اين بررسي انتقادي نسبت به روند توليـد دانـش تربيتـي از                 
منظر مباحث معرفت شناسي فلسفه علـم، جنبـه سـلبي نقـد بـر وجـه ايجـابي و                    
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ارتبـاط معرفـت    «توان اساس نتايج اين بحث،        سازنده آن غلبه دارد و هر چند مي       
ل ممكـن و معقـول      االصـو   را به عنوان امري علـي     » تعاليم وحياني دين  شناختي با   

 بايد در فرصتي ديگر به ترسيم چگونگي اين ارتباط و تبيين حـدود              تصوير نمود؛ 
  . پردازي تربيتي پرداخت و موارد آن در جريان پژوهش و نظريه

  »علوم تربيتي«يا »  آموزش و پرورش دانش«تر به   نگاهي دقيق.1
ش از مقاله با ارائه تعريفي از تربيت و گستره آن و مـروري بـر اقـسام                  در اين بخ  

 آمـوزش و پـرورش بنـابر تعبيـر           متمايز مطالعه جريان تربيت، مقـصود از دانـش        
گردد و    هاي كلي اين حيطه علمي بيان مي        شود، ويژگي   مصطلح فعلي مشخص مي   

  . شود توصيف ميروند كنوني توليد معرفت در آن از لحاظ نسبت به تعاليم ديني 
   تربيت؛ فرآيندي تحول آفرين، وسيع و متنوع .1ـ1
مجموعـه  «: سـت از ا در معنـاي كلـي آن عبـارت   » آموزش و پـرورش  «يا  » تربيت«

ها از خالل آن سعي در حصول اصالحات پايـدار در شخـصيت               اعمالي كه انسان  
از بـروز   شـمرند، حفـظ كننـد و          افراد ديگر دارند تا بدين طريق آنچه را مثبت مي         

هر چنـد در مقـام شناسـايي دقيـق          ). 1376برزينكا  (» آنچه منفي است مانع شوند    
هـاي فكـري و       مصاديق اين مفهوم اختالف نظر بسيار زيادي بـر حـسب ديـدگاه            

در مقـام بررسـي و مطالعـه علمـي،          شـود،     تفاوت و معارض مشاهده مي    ارزشي م 
 است كه مقـصود فاعـل    اي  هر گونه فعل اجتماعي عمدي و آگاهانه      «تربيت شامل   

يعني وضعيتي كه    (»لوب در ابعاد شخصيتي ديگران باشد     از آن تحقق وضعيتي مط    
اعم از آنكه اين عمل     ) از ديدگاه فاعل و بر اساس نظام ارزش او مثبت تلقي شود           

نسبت به چه شخصي، در چه شرايط و موقعيتي، به چه شكل و روشي و بـا چـه                   
  . نام و عنواني صورت پذيرد

هـاي تـاريخي      فرآينـدي گـسترده در همـه جوامـع و دوره          » تربيت« ترتيب،   بدين
مـواردي نظيـر مبـاني،      (ها و عناصر اصلي مرتب با اين جريـان            باشد كه مؤلفه    مي
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ها و محتوا، آثار و نتايج،        اهداف و غايات، اصول و هنجارها، مراحل و ابعاد، شيوه         
  . يري برخوردار هستنداز تنوع چشمگ) ها مربي و متربي و شرايط و موقعيت

يابي هر نوع تغييـر عميـق و پايـدار در زنـدگي آدميـان                 همچنين با تحليل و ريشه    
ن گيـري ايـ     توان دريافت كه بدون ترديد فرآيند تربيت نقش اساسي در شـكل             مي

 لذا توصيف جريـان تعلـيم و تربيـت بـه عنـوان      نوع تحوالت را ايفا نموده است؛   
تعبيـري دور از    ) مياالره(» ترين فعاليت آدمي    ديميترين و ق    ترين، ضروري   جهاني«

  . رسد مبالغه و واقعي به نظر مي
  هاي متمايز ؛ فعاليتي ضروري، ديرين و در شكل»مطالعه تربيت «.2ـ1

مالحظه اهميت و نقش برجسته فرآيند تربيت در زندگي انسان باعث شده تـا در               
ه متنـوع ايـن جريـان از        عرصه تكاپوي معرفتي بشر، تفكر و بررسي درباره وجـو         

 لـذا دامنـه مطالعـه و تحقيـق دربـاره      و گسترده برخوردار باشد؛اي طوالني     پيشينه
تربيت و مصاديق گوناگون آن به قلمرو معيني از معارف و علوم بشري يا دوراني               

وان در تمـدن    ت  نكه خاستگاه اين امر مهم را نمي      شود؛ همچنا   مشخص محدود نمي  
فكري و نظام ارزشي واحدي جستجو نمود؛ بلكـه بـا           و فرهنگي خاص يا مكتب      

مروري تاريخي بر حركت عقالني معطوف به شناخت و هدايت جريـان تربيـت،              
  )8(:چند شكل متمايز در اين زمينه قابل شناسايي هستند كه عبارتند از

، معلمـان و مربيـان دربـاره        آگاهي و تجربه اندوزي شخصي اوليـا       تأمل، كسب    .1
  . تربيت

ــصلحان و     ژرف.2 ــران، م ــط متفك ــي توس ــاي تربيت ــه رهنموده ــشي و ارائ  اندي
  . دانشمندان بزرگ

وسـيله   ه گردآوري و تأليف مباحث مورد نياز براي راهنمايي معلمان و مربيان ب            .3
  . برخي صاحبنظران تربيتي

 تنظيم و تدوين مجموع مباحث مربوط به تربيـت در قالـب دانـش تربيـت يـا                   .4
  . پداگوژي
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هـاي علـوم اجتمـاعي و         هاي پديده تربيـت در رشـته        منظم برخي جنبه   بررسي   .5
  . علوم انساني جديد

هـاي    تربيـت در رشـته    هاي فرآينـد       مطالعه منظم، تخصصي و نظري همه جنبه       .6
  ).علوم تربيتي يا دانش آموزش و پرورش(هم پيوسته  علمي مستقل و به

هاي تربيتي معـين   هاي معطوف به شناسايي و حل مسائل خاص محيط         پژوهش .7
  ). تحقيقات كاربردي تربيتي(

اي خاص فرآيند     هاي منحصر به فرد به گونه       هر يك از اين اقسام با داشتن ويژگي       
دهند كه بررسي تطبيقي نقش هر يك         تعليم و تربيت را تحت تأثير قرار داده و مي         

داگانـه  جاز آنها در هدايت تربيت، نيازمند گردآوري اطالعاتي گسترده و تحقيقي            
هاي آشكار ميان ايـن شـكل هـاي مطالعـه              اما به هر حال، وجود تفاوت      باشد؛  مي

تربيت ـ كه هم اكنون نيز اكثريت قريب به اتفاق آنها در شناخت و هدايت فرآيند  
طور همزمان حضور فعـال دارنـد ـ     هپيچيده و گسترده تربيت در شكل فعلي آن ب

 حركـت فكـري معطـوف بـه مطالعـه و            شود كه در بررسي انتقادي      مانع از آن مي   
هـر چنـد بـدون      .  و از يك منظر مورد بحث كنيم       تربيت همه آنها را با يك چشم      

شك بر اساس قرائن و شواهد بسيار مسئوليت اصلي شـناخت و هـدايت جريـان             
تربيت، اكنون بر عهده دو شكل اخير ـ يعني علوم تربيتـي و تحقيقـات كـاربردي     

با توجه به رشد و گسترش كمي و كيفي ايـن دو قـسم   باشد؛ چرا كه  تربيتي ـ مي 
ريزي، مـديريت و اجـراي        طي قرن بيستم ميالدي، امر بغرنج سياستگذاري، برنامه       

هـاي    اقدامات تربيتي در همه سطوح تقريباً به طور كامل بر اساس نظريات و يافته             
  . دپذير علوم تربيتي و با تكيه بر نتايج تحقيقات كاربردي تربيتي صورت مي

   آموزش و پرورش يا علوم تربيتي؛ تعريف و خصوصيات   دانش. 3ـ1
 نـام علـوم تربيتـي يـا     هدر ميان اقسام متنوع مطالعه فرآيند تربيت آنچه كه امروز ب

 كه اهم آنهـا     )9(هايي است   شود، داراي ويژگي    دانش آموزش و پرورش شناخته مي     
  : عبارتند از
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  )پژوهش مداري(نظم و روشمند  تأكيد بر مطالعه تربيت به صورت م.1
هاي   هاي معين تربيت با استفاده از دستاوردهاي رشته          مواجهه تخصصي با جنبه    .2

  )تخصص گرايي(علمي مرتبط 
اي خـاص و تأكيـد بـر مطالعـه آن بـه عنـوان                پرهيز از تحويل تربيت به جنبـه       .3

پرهيـز از   مطالعه جامع و    (هاي علمي     اي از رشته    اي چند وجهي در مجموعه      پديده
  )يكسونگري

نظريـه  ( بررسي فرآيند تربيت به گونه نظري و در سطحي نسبتاً انتزاعي و عـام                .4
  ) پردازي

هـاي پژوهـشي بـا خـصوصيات تربيـت و              تناسب مفروضات، اهداف و روش     .5
  )استقالل(پذيرش هويتي مستقل براي مطالعه تربيت 
سـاند كـه تعريـف علـوم         ر  گيـري مـي     تأمل در اين خصوصيات ما را به اين نتيجه        

مجموعه معارفي كه شرايط وجود و كاركرد و تحول وضعيات و وقايع            «تربيتي به   
مجموعه معارفي كـه از پـژوهش و        «يا  ) 1370مياالره    (» كنند  تربيتي را مطالعه مي   

انديشيدن درباره امور مربوط به فرآيند تغيير مطلوب رفتار آدمي با روش مشاهده             
كـاردان  (» فراهم شده اسـت  ) سيستماتيك(قل و مطالعه منظم     و آزمايش توأم با تع    

 و بايد رد تعريف علوم تربيتي يا دانش         )10(، از دقت كافي برخوردار نيست     )1380
ها لحاظ شود تا      آموزش و پرورش بنابر مفهوم اصطالحي آن مجموعه اين ويژگي         

فـتم از   نظير شـكل چهـارم، پـنجم و ه        (از دخول مواردي متفاوت با علوم تربيتي        
  . در چنين تعريفي جلوگيري شود) اقسام فوق

موضـوع بررسـي    (رسد تعريف اين حيطـه علمـي          با توجه به اين نكته به نظر مي       
  :تر باشد به صورت ذيل مناسب) انتقادي اين نوشتار
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  : ست ازا دانش آموزش و پرورش يا علوم تربيتي عبارت
ر حـوزه علـوم انـساني و علـوم           د 1هم پيوسـته   ههاي علمي ب    اي از رشته    مجموعه«

اجتماعي با هويت مستقل كه در راستاي شناخت و هدايت فرآيند تربيت، مطالعـه      
هـاي تربيـت را بـا اسـتفاده از      همـه جنبـه  ) تئوريـك (منظم، تخصـصي و نظـري      

بـر عهـده    ) با رعايت حيثيت تربيتي بحث و موضـوع       (ها    دستاوردهاي ساير دانش  
   ».دارند

موضـوع كلـي دانـش آمـوزش و پـرورش،           : توان گفت   ف مي با تأمل در اين تعري    
. باشـد   مـي » هاي متنوع آن با حفظ حيثيت تربيتي آنهـا          فرآيند تربيت و همه جنبه    «

شـناخت و هـدايت   «غرض اصلي از تدوين و تأسيس اين حيطه علمـي مـستقل،            
توليـد  «و به عبارت ديگـر      » )نظري(فرآيند تربيت در سطحي نسبتاً انتزاعي و عام         

نياز براي شناخت و هدايت جريـان تربيـت و           هاي تربيتي معتبر مورد     اع نظريه انو
 لـذا محـدوده     باشد؛  مي» ها در عرصه عمل     ن نظريه كارگيري اي  هسازي براي ب    زمينه

پژوهش يا قلمرو مسائل و موضوعات در علوم تربيتـي شـامل هـر نـوع مؤلفـه و            
ن در راسـتاي  آعـه نظـري   عنصر مرتبط با موضوع ـ فرآيند تربيت ـ است كه مطال  

 بـه بيـان ديگـر       رت داشته باشـد؛   هاي علمي ضرو    تحقق هدف اين مجموعه رشته    
ها و مـسائلي    مسئوليت دانش آموزش و پرورش شناسايي و پاسخگويي به پرسش         

درباره ابعاد گوناگون جريان تربيت است كه به نحوي جنبه عام، مـشترك و كلـي                
قابـل تطبيـق در     ( دربـاره فرآينـد تربيـت        داشته باشند و طبعاً كسب معرفتي كلـي       

هـاي علمـي آكادميـك     د رشـته مانن(را اقتضا نمايند   ) هاي مختلف   ها و زمان    محيط
حل مـسائل خـاص محـيط تربيتـي         «گويد     زيرا همچنانكه كاليوبك مي    ؛)متعارف

جـزء  » الـف «مدرسه  گيري درباره اينكه      نظير تصميم (معين و در موردي مشخص      
  ).1376كاليوبك (» بر عهده دانش تربيت نيست)  آيدبحسا مدارس جامع به

                                                 
1 . Integrated 
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لذا مقصود از نظري بودن پژوهش در علـوم تربيتـي اجتنـاب از ورود بـه عرصـه                 
 االّه شناسايي و حـل مـسائل خـاص اسـت؛ و           تحقيقات كامالً كاربردي معطوف ب    

همچنانكه گذشت موضوع كلي دانش آموزش و پرورش، فرآيند تربيـت ـ نـوعي    
هاي تربيتي محصول ايـن   اجتماعي ـ است و در هر حال بايد نظريه عمل هدفمند 

دانش ناظر به عمل تربيـت بـوده و در شناسـايي و هـدايت ابعـاد گونـاگون ايـن             
  . كار آيند هفعاليت ب

اما با نگاهي اجمالي به عناوين موضوعات و مسائل مشترك و عامي كه شـناخت                
يازمند مطالعه نظري آنهاسـت،  كامل و هدايت شايسته جريان آموزش و پرورش، ن       

نظير و قابل توجـه ميـان آنهـا را دريافـت؛ بـه                توان كثرت و تنوع بي      به آساني مي  
اي كه پژوهش علمي و تئوريك درباره اين مسائل هرگز از عهده يك رشـته                 گونه

 آيـد؛ بلكـه بايـد       روش تحقيـق برنمـي    گيري از يك نـوع        علمي متعارف و با بهره    
هـاي پژوهـشي      هـا، نظريـات و روش       ا بـا اسـتفاده از يافتـه       ه  اي از دانش    مجموعه

  . متناسب با بحث مورد نظر اين مهم را به انجام رسانند
لذا نوع و روش تحقيق در دانـش آمـوزش و پـرورش يـا علـوم تربيتـي، طيـف                     

گيـرد كـه از سـويي شـيوه تحقيـق       اي از رويكردها و الگوها را در بر مـي           گسترده
ي ديگـر رويكـرد تجربـي و توصـيفي، از يـك طـرف               فلسفي و تاريخي و از سو     

تحقيقات كمي و از آن طرف تحقيقات كيفي و مطالعـات مـورد پژوهـي در ايـن                  
  . طيف قرار دارند
) تئوريـك (اي تحقيـق نظـري    خوبي بر كثرت و وضعيت بين رشته       اين نكته نيز به   

عي وحـدت  توان از نـو   دهد كه نمي كند و نشان مي درباره فرآيند تربيت داللت مي  
حقيقي در مورد دانش آموزش و پرورش سخن گفت بلكـه بايـد آن را مجموعـه                 

هاي علمي بهم پيوسـته و داراي  نـوعي ارتبـاط وثيـق بـا هـم بـه         معارف و رشته 
) اي بـودن درونـي      چنـد رشـته   «مياالره  بنا به تعبير    (اين نوع ارتباط    . حساب آورد 

رود و بر اساس آن پژوهـشگر          اساس وحدت و استقالل علوم تربيتي به شمار مي        
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تربيتي براي تبيين دقيق و تحليل عميق پديده پيچيده و چند وجهي تربيت بايد به               
  . هاي تربيتي بيشتري متمسك شود دانش

اما عالوه بر اين نوع ارتبـاط، علـوم تربيتـي بـه منظـور مطالعـه تخصـصي همـه                     
وردهاي سـير علـوم     هاي تربيت ناگزير از اسـتفاده بهينـه و مناسـب از دسـتا               جنبه

هـاي دانـش آمـوزش و       هستند كه اين امر مستلزم آن است كه هـر يـك از رشـته              
تري داشته باشند،     هاي علمي اصلي و كلي      اي گسست ناپذير با رشته      پرورش رابطه 

  ).المثل با روانشناسي، جامعه شناسي، تاريخ، اقتصاد و فلسفه في(
هـاي    تـي در جهـت مطالعـه جنبـه        هاي علـوم تربي     بر اساس اين ارتباط وثيق رشته     

متناظر تـا حـد     هاي    هاي پژوهشي دانش    ها و روش    ها، يافته   خاص تربيت از نظريه   
ن علوم به   آهاي فرعي     اي كه در عرف اهل علم، رشته         به گونه  برند؛  زيادي بهره مي  

بنـدي علـوم تربيتـي يـا          مالحظه اين گونه رابطه باعث شده تا طبقه       . آيند  شمار مي 
عي دانش آموزش و پرورش عمدتاً بر اين مبنا صورت پذيرد؛ عـالوه  هاي فر  رشته

هـاي متنـاظر فـراهم آورده و در           هاي مزبور را از دانش      بر آنكه زمينه تبعيت رشته    
 امـا صـاحبنظراني      نيز با ترديد جدي مواجه شده اسـت؛        نتيجه بحث استقالل آنها   

بـا نقـد ايـن گونـه        ) 1370(و ميـاالره    ) 1992(برزينكـا   ) 1974(مانند كاليوبـك    
پيروي، ضمن پذيرش لزوم استفاده مناسب از ساير علوم در عرصه دانش آموزش             

  . اند و پرورش، بر استقالل اين عرصه علمي تأكيد نموده
   نگاهي به روند فعلي توليد دانش تربيتي .4ـ1

مطالعه روند كنوني پژوهش در علوم تربيتي، نمونه آشكاري از پيروي مطلق ايـن              
كنـد؛ زيـرا مفروضـات معرفـت          ها از ساير علوم را مـشخص مـي           دانش مجموعه

هاي تربيتي تقريبـاً      شناختي و روش هاي پژوهشي مورد استفاده براي توليد نظريه         
هاي متناظر اقتباس شده و هيچ تغيير قابل تـوجهي در آنهـا               به طور كامل از دانش    

ـ      . جهت مطالعه نظري تربيت صورت نگرفته اسـت        آمـوزش و     شاز آنجـا كـه دان
اي نسبت به اقسام قبلي مطالعه جريان         پرورش به عنوان شكل اخير و تكامل يافته       
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ويژه پس از رويكرد علوم اجتماعي و انساني جديد به بررسي تربيـت و               تربيت به 
ها نشو و گـسترش يافتـه اسـت؛           هاي مشخص آن، در بستر اين دانش        برخي جنبه 

در جريـان توليـد دانـش تربيتـي و نحـوه            طبعاً در بحث منابع معرفتي مورد نيـاز         
ها الگو گرفته و در اين خصوص مفروضات          ارتباط با اين منابع نيز از همين رشته       
تصديق اين واقعيت براحتي با مراجعـه بـه         . معرفت شناختي آنها را پذيرفته است     

اي در    نوع متون كالسيك روش تحقيق در علوم تربيتي كه معموالً با بيـان مقدمـه              
پـذير    هـاي آن همـراه هـستند، امكـان          ريف روش تحقيق علمي و ويژگـي      باب تع 

  .)11(باشد مي
يابيم كه رونـد پـژوهش و         قه در مراحل توليد معرفت تربيتي در مي       بنابراين با مداّ  

هاي انساني جديـد تنهـا        پردازي تربيتي همانند ساير علوم اجتماعي و دانش         نظريه
  ماننـد عقـل، حـواس،   ( خاستگاه بـشري  بر اساس استفاده از منابع معرفتي داراي

ترسيم شده و وحي و تعاليم وحياني اديان در اين روند به            ) تجربه و حدس آدمي   
قابـل توجـه آنكـه      . عنوان منبع معرفتي هيچ نقشي مشخصي را بـر عهـده ندارنـد            

دراي صـبغه و ماهيـت فلـسفي،        (هاي علوم تربيتـي       وضعيت مزبور در همه رشته    
شود و بـا   به طور يكسان مشاهده مي) في كاربردي و عمليتاريخي، تجربي، توصي  

قطع نظر از قضاوت درباره شأن معرفتي تعاليم ديني و سكوت نسبت به حقانيـت               
هاي وحياني به عنوان امري غير قابـل بحـث در ميـان قاطبـه                 و واقع نمايي آموزه   

) تـدينان اعم از دينداران و غيـر م      (دانش پژوهان علوم تربيتي و ساير علوم جديد         
  . پذيرفته شده است

هاي علمي نامبرده با دين بـه   البته بيان اين واقعيت هرگز بدان معنا نيست كه رشته   
اي غير قابل انكار در زندگي بشر، انواع ديگر ارتباط را ندارند؛ بلكـه                عنوان پديده 

همانند شمار ديگري از علوم اجتماعي ـ انساني  (بايد اذعان نمود كه علوم تربيتي 
؛ كننـد   بررسي مي  آن را به عنوان موضوع مطالعه     هاي مختلف     دين و جنبه  ) معاصر
ا و نظريات علوم تربيتي براي مواجهه مثبت يا احياناً منفـي بـا دينـداري                ه از يافته 
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هـاي دينـي دانـشمندان در         شود؛ همچنـين ديـن و اعتقـادات و ارزش           استفاده مي 
ايج علوم تربيتي، نقش قابل توجهي       و نت  ها  زش علمي و چگونگي كاربرد يافته     انگي

كنند و قس عليهذا؛ اما با اين وجود پس از بررسي و تحليل مراحل متعـدد            ايفا مي 
رغـم   شناسـي تحقيقـات تربيتـي ـ علـي      و متفاوت مطرح شـده در مباحـث روش  

ديدگاهها و رويكردهاي بعضاً متعارض در اين زمينـه ـ بـه ايـن نتيجـه خـواهيم       
تعاليم وحياني اديان آسماني ـ به مثابه امـري معرفـت زا و    رسيد كه براي وحي و 

بيانگر برخي حقايق و واقعيات درباره هستي و انسان ـ در روند فعلي پـژوهش و   
نظريه پردازي دانش آموزش و پرورش هيچ جايگاه مشخصي در نظر گرفته نشده             

  . است 
بيتي و تداوم و    رسد بروز وضعيت مذكور در جريان تحقيق و مطالعه تر           به نظر مي  
چون و چراي آن از سوي اكثريت قريب به اتفاق تربيـت پژوهـان كـه                  پذيرش بي 

عمدتاً بر اثر پيروي دانش آموزش و پرورش از علـوم اجتمـاعي و علـوم انـساني          
تري است    جديد در روند كسب دانش پديدار شده، نيازمند تحليل و بررسي عميق           

  . م پرداختكه در مبحث بعدي تا حدودي به آن خواهي
  علوم تربيتي؛ توصيف و تحليلمرو الگوي تباين با تعاليم وحياني دين در قل.2

در اين بخش به منظور تبيين وضع فعلـي توليـد دانـش تربيتـي از لحـاظ نـسبت                    
شود كه هم اينكه      معرفتي آن با تعاليم وحياني دين، درباره الگوي كالني بحث مي          

و پـرورش و سـاير علـوم اجتمـاعي و           بر روند توليد معرفت در دانـش آمـوزش          
هـا بنـا      پارادايم(پس از اشاره به موضوع الگوهاي كالن        . انساني سايه افكنده است   

و نقش آنهـا در تحـوالت علمـي از منظـر فلـسفه علـم معاصـر،                  ) به تعبير كوهن  
نخست الگوي تباين معرفت شناختي بـا تعـاليم وحيـاني ديـن معرفـي و برخـي                  

گـردد؛ سـپس بـه لـوازم و            بر علـوم تربيتـي بيـان مـي         شواهد وجود و سيطره آن    
پردازي تربيتي اشاره شـده و        پيامدهاي التزام به اين الگو در روند پژوهش و نظريه         
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نهايتاً با تحليلي فلسفي از الگوي نـامبرده، مهمتـرين مبـاني فلـسفي و كالمـي آن                  
  . شوند معلوم مي

   مفهومي كالن  تبيين نحوه پيشرفت علوم بر مبناي ساختارهاي.1ـ2
پس از آنكه در علم شناسي فلسفي معاصر تبيين استقراء گرايان و ابطال گرايان از               
علم با انتقادات فراواني روبرو شد كه بر اساس آنها معلوم گشت كه هيچ يـك از                 

هاي واقعاً پيچيده را بـه        توانند چگونگي پيدايش و رشد نظريه       اين دو ديدگاه نمي   
 فيلسوفان علم به اين جهت گرايش پيدا كردنـد          ،ين كنند طور مستوفي شرح و تبي    

بررسـي تـاريخي    «. )12(هاي ساختاري تلقي كننـد      ها را به مثابه نوعي  كل        كه نظريه 
سازد كه تكامل و پيشرفت علوم حاكي از وجود ساختاري است كـه بـا     روشن مي 

 ايـن    در )1378(چـالمرز   » آيـد   تبيين استقراء گرايان يا ابطالگرايان به چنـگ نمـي         
 كه نخستين شـكل آن در كتـاب مـشهور او بـه عنـوان                راستا ديدگاه تامس كوهن   

هاي اخير توجـه بـسياري    مطرح شد، در دهه) 1962(» هاي علمي ساختار انقالب «
هاي سنتي از علـم بـا         او با توجه به عدم تطبيق تبيين      . را به خود جلب كرده است     

م طرح كند كه بـا واقعيـات تـاريخي          اي درباره عل    شواهد تاريخي كوشيد تا نظريه    
هـاي    نظر كـوهن در تبيـين تكـوين نظريـه          مفهوم كليدي مورد  . توافق داشته باشد  

  .  است(Paradigm)» پارادايم«علمي و پيشرفت علم، 
هاي پراكنده و گوناگوني كه قبل از تشكيل و تقويم يك علم              از نظر كوهن فعاليت   

اي علمـي     ك پارادايم مورد پذيرش جامعـه     گيرد، نهايتاً پس از اينكه، ي       صورت مي 
پارادايم مشتمل اسـت بـر مفروضـات كلـي          . گردد  تبديل شد منتظم و هدفدار مي     

نظري و قوانين و فنون كاربرد آنهـا كـه اعـضاي جامعـه علمـي خاصـي آنهـا را                     
پژوهشگران درون يك پراديم در هر علم به امري مشغول هستند كـه             . گيرند  برمي

) Nodmative Science= علـم يـا دانـش متعـارف     (عادي كوهن آنها را علم 
بخـشد؛ پـارادايم فعاليـت        كوشش ايشان پارادايم را تفصيل و توسعه مـي        . نامد  مي

دانشمندان عادي را كه مشغول گشودن و حل معماها هستند هماهنـگ و هـدايت             
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ها حاوي برخي اصول بسيار كلي ما بعدالطبيعي اسـت            بخشي از پاراديم  «. »كند  مي
بـه نظـر كـوهن بـروز برخـي          . »كنـد   ه پـژوهش درون پـارادايم را هـدايت مـي          ك

وجود آيد و ايـن بحـران     هشود تا درون علم عادي، بحراني ب        اعوجاجات باعث مي  
انقـالب علمـي    «آورد؛    گيري پارادايم رقيب را در آن علـم فـراهم مـي             زمينه شكل 

از سـوي يـك    يـك پـارادايم و قبـول پـارادايمي جديـد نـه               عبارت است از طرد   
چـالمرز  » دانشمند به تنهايي، بلكه از سوي جامعه علمـي مربـوط در تماميـت آن              

اي   ن بود كه دانشمندان در سرتاسر تاريخ در حيطه رشـته          آالبته كوهن بر    ) 1378(
 (Incommensurable) ناپـذير    يا تفاهم  (discontinuaus)از الگوهاي ناپيوسته    

 بود كه در هر زمـان الگـوي خاصـي بـه             اند سخن وي آن     به فعاليت مشغول بوده   
هاي كليدي، مسائل قابل توجه       منزله يك چارچوب عمل كرده كه مفاهيم و روش        

انتخاب ميان الگوهاي رقيب نه بـر       «از نظر كوهن    . و نظاير آن را تعيين كرده است      
بلكه امري سياسي و وابسته به عوامل جامعه شـناختي          » معيارهاي عقالني «اساس  

را معياري وجود ندارد كه بتوان بر اساس آن يك الگو را بر الگـوي               است و هيچ ف   
اين موضع نسبي گرايانه كوهن مورد انتقـادات        ). 1376(فيليپس  » ديگر ترجيح داد  

 و تــولمن (I.C.Jarvie)شــديد قــرار گرفتــه و متفكرانــي ماننــد جــاروي      
(S.Tolmin)   چالمرز (A.F.Ghalmers)اورز   و (C.W.Evers)    اين بخـش 

اند؛ اما به هـر       ظريه كوهن درباره تفاهم ناپذيري ميان الگوها را زير سؤال برده          از ن 
آموزد كـه پيـشرفت علـم از          فلسفه جديد علم همسو با نظر كوهن به ما مي         «حال  

 هـا و    طريق گردآوري واقعيات خام نيست بلكه از خالل تهذيب و اصالح نظريـه            
پـذيرد كـه بـه نوبـه       رت مي صو(Theory – Iaden)واقعيات گرانبار از نظريه 

 Broader Conceptual)تــري  هــاي مفهــومي گــسترده خــود در چــارچوب
Webs)  هـاي پژوهـشي جاسـازي        هاي پژوهشي يا سـنت      ها، برنامه    مانند پارادايم

  ).Jones 1994 به نقل از Gholson and Brake  1985(اند،  شده
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فان علـم معاصـر نـشان       به هر حال كاربرد گسترده و مفهوم پارادايم توسط فيلسو         
تـوان از ايـن مفهـوم         دهد كه با قطع نظر از موضع نسبي گرايانـه كـوهن، مـي               مي

  . هايي علمي مختلف استفاده نمود  كليدي براي تحليل و تبيين تحوالت رشته
 الگوي تباين معرفت شناختي با تعاليم وحياني دين و تـسلط بـر علـوم                .2ـ2

  تربيتي
رسد در تحليل وضعيت كنوني حاكم بر روند توليـد   بنابر آنچه گذشت، به نظر مي  

معرفت در علوم تربيتي و ساير علوم اجتماعي و انـساني معاصـر از لحـاظ عـدم                  
استفاده مطلق از تعاليم وحياني دين به عنوان منبع معرفتي در اين روند، بايد بروز               

اي   اين وضع را در الگوي معرفت شناختي كالن و تصميم روش شناختي فرانظريه            
(Meta – theoric)يابي نمود كه به عنوان اصـل مـسلم و قاعـده تخلـف       ريشه

ناپذير، جريان كسب دانش و پژوهش علمـي را از لحـاظ نـوع رابطـه بـا ديـن و                     
كنـد    البتـه همچنانكـه كـوهن تـصريح مـي         . كنند  معارف ديني هدايت و كنترل مي     

 بايـد نـسبت بـه       ]پژوهشگر فعال در درون يك پـارادايم مـسلط        [دانشمند عادي   «
كند موضـعي غيـر نقادانـه داشـته باشـد، بلكـه چنـين                 پارادايمي كه در آن كار مي     

 ،شخصي نوعاً به علت نحوه تعليمي كه يافته و نيـازي كـه بـه تعلـيم يـافتن دارد                   
چنانچه بخواهد با كفايت به كاوش بپردازد از ماهيت دقيـق پـارادايمي كـه در آن                 

با اين وصـف از ايـن مهـم         . تواند آن را تشريح كند     اطالع بوده نمي    كند بي   كار مي 
هاي متـضمن در      توان پيش فرض    شود كه دانشمند در صورت نياز، نمي        نتيجه نمي 

بدين ترتيب براي   ). 1378به نقل از چالمرز     (» .پارادايم خود را به تفصيل بيان كند      
 اي از علـوم،     تصديق نسبت به وجود الگوي مشخصي در عرصه دانش يا مجموعه          

الزم نيست همه دانش پژوهان آن حيطه آگاهانه به بررسي داليل گزينش آن الگـو        
هـاي روش     پرداخته باشند؛ بلكه صرفاً التزام عملي نـوع پژوهـشگران بـه توصـيه             

شناختي و خارج نشدن از چارچوب معين شده توسط الگـوي مزبـور در جريـان                
. عيني در يك علـم باشـد  تواند قرينه آشكاري بر وجود الگوي م      فعاليت علمي، مي  
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با توجه به اين نكته قرائن متعددي بر وجود و تسلط الگـوي خاصـي بـر جريـان                   
توليد دانش تربيتي و ساير علوم اجتمـاعي انـسان داللـت دارد كـه از آن در ايـن                    

. شـود     يـاد مـي   » تباين معرفت شناختي بـا تعـاليم وحيـاني ديـن          «نوشتار با عنوان    
معـارف مـستند بـه حقـايق        «و  » وحـي « آن است كه از      مقصود از اين الگو اجماالً    

ـ با قطع نظر از حقيقت نمايي فرضي آنها ـ در هيچ يك از مراحل پژوهش  » ديني
همـه  . بـه عنـوان منبـع معرفتـي اسـتفاده نمـود           » تـوان   نمي«و بلكه   » نبايد«علمي  
هـاي تجربـي و توصـيفي، علـوم           اعم از معارف عقلـي، دانـش      (هاي بشري     دانش

به عنوان محـصول عقالنيـت آدمـي بايـد در جريـان توليـد               )  و كاربردي  اعتباري
ها و ابـزار شـناختي و فكـري در دسـترس عمـوم                معرفت، تنها از منابع و ظرفيت     

تباين وجدايي كامل ميـان انـواع علـوم بـشري بـا تعـاليم               . مند شوند   ها بهره   انسان
 منطقـي و معقـولي      وحياني و علوم ديني در مقام توليد علوم بشري، تنهـا راهبـرد            

نتيجه تـالش پيوسـته انـسان بـراي شـناخت         «است كه هم دانش آدمي را به مثابه         
شود   دارد و هم باعث مي      از تعرض غير آن مصون مي     » هستي و رسيدن به كاميابي    

اي اصـوالً غيـر مربـوط     كه دين ـ به فرض حقانيت ـ با پرهيز از ورود به عرصـه   
همچنـين  . ر زنـدگي بـشر را محقـق سـازد         بتواند مقصود و عملكرد اصلي خود د      

شود تا احتمـال بـروز تعـارض و           مراعات اينگونه تباين و تفكيك كامل سبب مي       
تزاحم ميان علم و دين يا فلسفه و دين كه قرنها ذهـن دانـشمندان و نيـز عالمـان                    
ديني را مشغول نموده است موضوعاً منتفي شود؛ همچنانكـه بـا تعيـين حـدود و                 

 علـم   جـاي   ه نفوذ دين، از زياده طلبي نابه      اي تعاليم دين و داير    قلمرو مشروعي بر  
  . شود دمي جلوگيري ميآتجربي و فلسفه در جهت تسلط بر همه شئون حيات 

مروري گذرا بر متون روش شناسـي تحقيـق در انـواع علـوم اجتمـاعي و علـوم                   
 و برخـي مباحـث      م و فلسفه علوم اجتمـاعي و انـساني        انساني، مباحث فلسفه عل   

امعه شناسي معرفت و بويژه متون روش شناسي پژوهش تربيتي بخـوبي تـسلط            ج
هاي انساني و علـوم اجتمـاعي از          چون و چراي الگوي نامبرده را بر همه دانش          بي
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دهد؛ اما با اين وجود مناسب است به برخـي شـواهد              جمله علوم تربيتي نشان مي    
  : صريح در اين زمينه اشاره شود

ـ       صورت بندي كالسيك   «.1 طـور كلـي آن اسـت كـه ديـن           ه ارتباط دين با علـم ب
تواند هيچ گونه رابطه تركيبي با علـم داشـته باشـد مگـر احتمـاالً بـه عنـوان                      نمي

اي توسط آكـادمي ملـي    ؛ اين ديدگاه  اخيراً به ايجاز تمام در بيانيه  »موضوع مطالعه 
اي ديـن و علـم قلمروهـ      «:  بيـان شـده اسـت      1981به سال   ) اياالت متحده (علوم  

الجمع انديشه انساني هستند كه ارائه آنها در يك زمينه به سوء فهم               متمايز و مانعه  
  ).Jones ،1994به نقل از (» هم نظريه علمي و هم باور ديني منجر خواهد شد

ــ كـه البتـه عمـدتاً در خـصوص           » علم و  ديـن    «دار     در مبحث جذاب و دامنه     .2
يهودي و تفاسير كالمـي آنهـا مطـرح         نسبت ميان علوم طبيعي با  تعاليم مسيحي،         

شده و ادامه يافته است، ليكن به دليل تأثيرگذاري غير قابـل انكـار علـوم تجربـي              
طبيعي بر علوم اجتماعي و انساني اين بحث به علـوم اجتمـاعي و علـوم انـساني                  

دليل تسلط فرهنگ غرب به همه اديان كشيده شده اسـت ـ پژوهـشگر     هجديد و ب
در ترسيم ديدگاههاي متنوع ناظر به نسبت       ) 1361(ايان باربور   برجسته اين حوزه    

ايده تباين كامل علم و ديـن در موضـوع و قلمـرو، هـدف، روش و                 «علم و دين    
زبان هر يك را به عنوان نظريه كامالً مقبـول و مـسلط طـي قـرن بيـستم معرفـي                     

ربور  بـا .» كالمي بسياري پشتيباني شده اسـت كند كه از سوي مكاتب فلسفي و   مي
علم و ديـن اساسـاً بـه       «كند؛    تفكر غالب در اين زمينه را چنين تحليل مي        ) 1974(

 زيرا بـاور بـر      شوند؛  مالحظه مي ) سازش ناپذير (گي  عنوان دو امر غير قابل هماهن     
هـاي    داعيه) بتكيه دارد،   » ايمان«بر واقعيات و دين بر      » علم«) الف: آن است كه  

د در حاليكه دعاوي ديني با تجربه عيني ارزيابي         علمي اثبات پذير يا قابل رد هستن      
هاي علمـي روشـن و عينـي اسـت؛ امـا              معيار انتخاب ميان نظريه   ) جشوند و   نمي

  .»باشد مالك گزينش بين اديان مبهم و شخصي مي
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در استقصاء انواع تعامل مطرح بـين ديـن و دانـش روانـشناسي              ) 1994( جونز   .3
سـه نـوع تعامـل متفـاوت را         ]  علـوم تربيتـي    يكي از علوم انساني بسيار مؤثر در      [

در هـر   «: گويد  دهد، اما در تحليل كلي نسبت به آنها مي          شناسايي كرده و شرح مي    
، براي مطالعه، بـراي تربيـت و        »موضوع«يك از سه شكل نامبرده با دين به عنوان          

اي بـراي اصـالح خـود آن، برخـورد            ارائه خدمات اجتماعي و يا به مثابـه سـوژه         
 و در هيچكدام از آنها دين نقش همشأن يا شـريك را بـراي روانـشناسي                 شود  مي

  .»كند ايفاء نمي
عقل گرايي و تجربه گرايي به عنـوان دو جريـان فلـسفي نيرومنـد و رقيـب در                     .4

فلسفه جديد غرب ـ كه قاطبه علوم اجتمـاعي و علـوم انـساني جديـد از لحـاظ       
ي از آنهـا متكـي هـستند ـ     معرفت شناختي بر يكـي از ايـن دو مكتـب يـا تركيبـ     

داشـتند كـه هـر فـرد در رونـد            نكته اتفـاق نظر    هاي بسيار در اين     عليرغم تفاوت «
نظـر باشـد و قبـول        كارگيري رشـد و دانـش مـورد        هكسب معرفت بايد مسئول ب    

غفلـت از مـسئوليت     ] هاي دينـي    شامل داعيه [دعاوي پيشنهاد شده توسط ديگران      
 عنوان آزادي و نفي حجيت معرفـت شـناختي   اين امر به  . باشد  علمي خويشتن مي  

  ).I.J.Chambliss 1996. (»تعاليم ديني به عنوان منبع معرفت تعبير شد
يـد ميـراث دوران روشـنگري غـرب          همه علوم اجتماعي و علـوم انـساني جد         .5
 در  آنچـه «:  فيلـسوفان علـوم اجتمـاعي      آيد؛ اما بنا به تصريح يكي از         مي حساب  به

تغييـر نمـود مفهـوم منبـع معرفـت و چگـونگي              بنيـادي طـور    هعصر روشنگري ب  
اكتساب دانش بود؛ در حاليكه بيش از روشنگري منبع همه معرفت ها به خداونـد         

گشت، اين نهضت، معرفت و       بازمي) يا از طريق الهام الهي يا تفسير متون مقدس        (
. »و نـه الهـي جـستجو كـرد        ) عقل يـا تجربـه    (منبع آن را در ظرفيت هاي بشري        

(2000, G.Potter).  
 هم در مباحـث معرفـت       )13( در متون كالسيك و روش شناسي پژوهشي تربيتي        .6

 مـورد  هـاي پژوهـشي،      توصيف انـواع روش    شناختي مقدماتي و هم در بررسي و      
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هـاي متفـاوت و       اي از ديدگاه    استفاده در تحقيقات تربيتي با آنكه از طيف گسترده        
 متنـوع مطـرح در      هـا و الگوهـاي    بعضاً متعارض سخن بـه ميـان آمـده و رويكرد          

هـاي     به هيچ وجه بحثي از مباني، اصول و شيوه         پژوهش تربيتي بحث شده است،    
استفاده از متون دينـي در تحقيقـات تربيتـي بـه ميـان نيامـده و حتـي در مـدخل                      

  . نيز به چنين بحثي پرداخته نشده است» هرمنوتيك«
وان برشمار آنها افرود ـ همگي  ت ه بيشتر مياين قرائن متعدد ـ كه در صورت مداقّ 

تعـاليم  يـب الگـوي تبـاين معرفـت شـناختي با          دال بر وجود و حاكميت بدون رق      
  . دين در حوزه علوم تربيتي استوحياني 

   برخي لوازم و پيامدهاي الگوي تباين .3ـ2
بديهي است قبول الگوي نامبرده دانش آموزش و پرورش مستلزم آن است كه در              

ي اكيد و تخلف ناپذيري نسبت بـه لـزوم جـدايي و تفكيـك               ها  درجه اول توصيه  
كامل فرآيند تدوين و اعتبار بخشي به نظريات تربيتـي از تعـاليم وحيـاني ديـن و                

اي  معارف متكي بر آنها صورت پذيرد و نهايتاً در فرض باور اكثر مردم در جامعـه       
دينـي بـه    هـاي     هاي مندرج در آنها، عقايـد و ارزش         خاص به اين تعاليم و ارزش     

و نه به مثابه اموري في نفسه داراي شأن         (هايي اجتماعي و فرهنگي       عنوان واقعيت 
  )14(.بايد مورد مالحظه نظريه پرداز تربيتي واقع شوند) معرفتي
 با مالحظه مباني معرفت شناختي و ديـن         تر  به الگوي تباين در نگاهي عميق     التزام  

  شود كـه اصـوالً   رداخت ـ باعث مي شناختي آن ـ كه بزودي به اهم آنها خواهيم پ 
استفاده از تعاليم وحياني دين در فرآيند تولدي معرفت تربيت امري غير ممكن و              

اي با معـارف دينـي، امـري غيـر            نامعقول تلقي شود و بحث درباره چنين مواجهه       
  . فايده به حساب آيد منطقي و بي

ـ          ردازي تربيتـي  طبيعي است حاكميت الگوي تباين بـر رونـد پـژوهش و نظريـه پ
ـ       دنياي معاصر با عنايت به داللت      اخواه نتـايجي را در پـي داشـته         هاي آن، خـواه ن

   :توان آنها در دو محور اصلي قرار داد  كه به طور كلي مياست
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ـ نتيجه مستقيم و غير قابل اجتناب پيروي از الگوي نامبرده در دانش آمـوزش و         1
ظريه پردازي به صورتي كـامالً      پرورش آن است كه محصول و برآيند پژوهش و ن         

بديهي است كه در اين صورت      . هاي ديني شكل گيرد     غير متأثر از تعاليم و ارزش     
به اين معنا كه هيچ نظريـة       (هاي تربيتي با عنايت به ماهيت ارزشي همه آنها            نظريه

تواند با توجه به جنبه ارزشي فرآيند تربيـت، امـري فـارغ از ارزش و                    تربيتي نمي 
 از  غيـر (، الجرم متأثر از نظـام ارزشـي ديگـري           )ها باشد   نسبت به ارزش  طرف   بي

پـردازي     همچنانكه به دليل ضرورت تكيه نظريـه       شوند؛  مي) هاي ديني   نظام ارزش 
امكـان تـدوين     و عدم    )15(بر مفروضات متافيزيك  ) در معارفي مانند علوم تربيتي    (

هـاي تربيتـي       طبعـاً نظريـه    ،) برنوعي مباني فلسفي   بدون ابتنا (نظريه تربيتي، درخأل  
. شـوند  هـاي دينـي پـردازش مـي         متناسب با مباني متافيزيك متفاوتي با مفاد آموزه       

هاي تربيتي با ماهيت غير ديني ـ و نه الزاماً ضد ديني ـ به نوبه خود    تكوين نظريه
 ايـن  به طور طبيعي زمينه بروز تعارض و تزاحم ميان مدلول توصيفي يا تجـويزي           

  . آورد وجود مي ه ديني را بهاي عاليم و دستورنظريات با  ت
 پيامد غير مستقيم تبعيت از الگوي تباين در روند توليد دانـش تربيتـي پـس از                  .2

در عرصـه عمـل تربيـت آشـكار         پردازش نظريات تربيتـي بـه گونـه غيـر دينـي،             
 زيرا با توجه به نقش اساسي دانش آموزش و پرورش و توليدات نظري              گردد؛  مي

ريزي،   ناخت و هدايت فرآيند تربيت در همه سطوح سياستگزاري، برنامه         آن در ش  
هـاي اصـلي      مديريت و اجراي اقدامات تربيتي در دنياي معاصر، قهراً همه مؤلفـه           

الـذكر تنظـيم و جهـت         هاي تربيتي غير ديني فـوق       فرايند تربيت متناسب با نظريه    
ي فرآينـد تحـول     دهي خواهند شد و در نتيجه بدين ترتيـب هـدايت و سـامانده             

فيلـسوف  . آفرين و گسترده تربيت بر اساس مالحظـات غيـر دينـي خواهـد بـود               
شود ـ تحقـق    تحليلي مشهور پل هرست ـ كه خود متفكري سكوالر محسوب مي 

اين پيامد را به عنوان واقعيتي غير قابل انكار در نظام تعلـيم و تربيـت جديـد بـه                    
  ).P.Hirst  1994(صراحت اعالم نموده است 
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البته با توجه به توضيحات پيشين درباره الگوي تباين و چگونگي حاكميت آن بر              
علوم اجتمـاعي و انـساني از جملـه دانـش آمـوزش و پـرورش، تحقـق لـوازم و          
پيامدهاي فوق در فضاي فكري ـ علمي متعارف در علوم تربيتـي كـه بـه شـدت      

بـه نظـر     و حتـي مطلـوب       متأثر از فرهنگ و تمدن غربي اسـت، امـوري طبيعـي           
 اما از آنجا كه پذيرش اين الگو بر مباني فلسفي و كالمي خاصـي مبتنـي                 رسد؛  مي

تـوان از   است و در شرايط فرهنگي ـ اجتماعي معيني نيز رواج يافتـه اسـت؛ مـي    
منظري ديگر به نقد و بررسي اين الگو و آثار پيروي از آن پرداخت، امـا پـيش از                   

  . اني مزبور شناسايي شونداين بايد با تفصيل بيشتري مهمترين مب
   اهم مباني فلسفي و كالمي الگوي تباين .4ـ2

تـاريخ و فلـسفه     «هايي نظير     اي كه در حيطه     با مروري بر مباحث مبسوط و ارزنده      
و بـويژه   » جامعـه شناسـي معرفـت     «،  »فلسفه دين «،  »فلسفه علوم اجتماعي  «،  »علم

توان ديـدگاه تبـاين       ميطي چند دهه اخير انجام شده،       » علم و دين  «بحث جذاب   
خوبي مشخص و اهم مواضع معرفـت        معرفت شناختي با تعاليم وحياني دين را به       

شناختي و دين شناختي پشتوانه اين ديدگاه را شناسايي نمود؛ البتـه بايـد دانـست                
كه قبول الگوي تباين از سوي مباني فلسفي و كالمي متفاوت و احيانـاً متعارضـي                

 اين مباني به معناي آن نيـست كـه بـين آنهـا همـاهنگي                نمايد؛ لذا طرح    موجه مي 
ها را پذيرفت با توجه به ايـن توضـيح بـه              توان بطور همزمان آن     وجود دارد و مي   

  : اين موارد عبارتند از. رسد نظر مي
  اد انگاري يا انسان محوري معرفتي خود بني.1

نهد و     را ارج مي   اي كه ارزش يا مقام انسان       فلسفه«پس از رشد اومانيسم به عنوان       
د به اينكه فرد آدمـي كـه برابـر بـا خـو         دهد و اعتقاد      او را ميزان همه چيز قرار مي      

، اكثـر   »در است تا به تنهايي بر انسان و نظـام بـشري حكومـت كنـد               اق،  خداست  
اي از تفكر اومانيـستي       مكاتب فلسفي مغرب زمين بعد از رنسانس به نحوي ريشه         

ه آنكه در رنسانس بيشترين تأكيـد بـر ارزش انـسان و             باشند و با توجه ب      متأثر مي 
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شناختي نيز اين مكاتب كوشيدند تـا انـسان        اختيار و آزادي او بود، در بعد معرفت       
را به صورتي قائم به ذات و خودكفا به عنوان مبدأ شناخت معرفي نمايند و نقطـه                 

الي بـه او  اي مستقل از هـر منبـع متعـ       آغازين فرآيند شناخت و معرفت را به گونه       
ايـن  . نسبت دهند؛ يعني وجود آدمي را به مثابه خاسـتگاه شـناخت معرفـي كننـد               

اليب نيتز از يك سـو و در         تالش در افكار انديشمنداني مانند دكارت، اسپينوزا و       
اي   ةاي جان الك، بركلي و هيوم و در تفكر تركيبي كانت هر يك بـه گونـه                  انديشه
آن در افكـار متفكـران عـصر روشـنگري          امـا مـصداق كـاملي از        . گـر شـد       جلوه

(Enlightment)          هـاي عقـل       متجلي شد كه با اعتماد مطلق به توانايي و ظرفيت
بشر، نياز به اتكا به وحي، سنت و ايمان به حقايق متعالي را براي كسب سـعادت                 

هـاي    جدهم و نوزدهم متأثر از ايده     هر چند سعي انديشمندان قرن ه     . ندانكار نمود 
 اجتماعي  ي، مبارزه با اقتدار و حاكميت كليسا و نهاد دين بر امور           نهضت روشنگر 

 تند نقادي ايشان اصوالً ضرورت هدايت انسان از سوي          و فرهنگي جوامع بود،تيغ   
 همـه مظـاهر     (Modernism)در قالب تجدد گرايـي       خداوند را هدف گرفت و    

» ي سـكوالر  انسان گراي «اين ايده در مكتب     . سنت و ايمان ديني را متزلزل ساخت      
» ديـن بـدون وحـي   «طي قرن بيستم تـداوم يافـت و ژوليـان هاكـسلي در كتـاب                

نوعي انسان محوري تكاملي را هويت بخشيد كـه در آن موضـع الادري               ) 1957(
 با نوعي باور     يا انكار خداوند متعال    نسبت به وجود خدا   ) شكاك(گرايانه  سسسس

تواند    كه بر اساس آن آدمي مي      اي تركيب شد    به استعدادها و قواي انساني به گونه      
به نقل  (بدون استفاده يا تكيه بر هر گونه واقعيت متعالي به رشد كامل خود برسد               

شـناختي اصـوالً حقانيـت        بنابراين موضـع معرفـت    ) D.Blumenfeld 1996از  
وحي و ضرورت رجوع به تعاليم وحياني دين نه تنها در عرصه علم بلكه در همه                

شود و لذا بحث هر گونـه اسـتفاده از منبـع معرفتـي      كار ميشئون زندگي انسان ان  
در دنيـاي معاصـر     . شود    خدا داد در جريان كسب علوم بشري موضوعاً منتفي مي         
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همه مكاتب فلسفي مادي گرا يا شكاك نسبت بـه حقيقـت ديـن طبعـاً از چنـين                   
  . كنند موضعي پشتيباني مي

   (Positivism) اثبات گرايي .2
نـوان نهـضتي فكـري بـا داعيـه لـزوم سـيطره رويكـرد علمـي                  اثبات گرايي به ع   

(Scientific)     يا اثبات گرا (Positive)        بر همه انواع معرفت، توسط متفكرانـي 
 نـوزدهم و    در قرن ) 1858-1917(و اميل دوركهيم    ) 1798-1857(اگوست كنت     نظير

 در زمينه فكري عصر روشنگري به چالشي بنيادين بـا هـر نـوع انديـشه دينـي و                  
شــكل بعــدي ايــن مكتــب بــا نــام اثبــات گرايــي منطقــي . متــافيزيكي برخاســت

(Logical Positivism)  حاصل تركيب منطق جديد با تجربه گرايي منـسوب 
به ماخ بود و با تأكيد بر اصل تحقيق پذيري اصوالً همه قضاياي متافيزيك، دينـي                

جربه گرايي در حـوزه     اين روايت راديكال از ت    . )16(معنا تلقي نمود    و اخالقي را بي   
فلسفه علم قائل به وحدت روش تحقيق بوده و علوم اجتماعي را به تبعيت كامل               

بـا آنكـه اثبـات گرايـي بـه          . از الگوي علوم طبيعي در روش و هدف دعوت كرد         
سـرعت در حلقـات فلـسفي، نقـد           اي در فلسفه علم به      مثابه مكتب فلسفي يا ايده    

ه علوم اجتماعي و انساني، تعليم و تربيـت          تأثيرات بسياري را در عرص     جدي شد، 
اواخـر دهـه    (اين آثار گسترده حداقل تا چهـار دهـه بعـد            . بر جاي گذاشت  ... و  

گيـري    ادامه داشته و طي اين مدت علوم اجتماعي سعي نمودند تا با بهره            ) م1970
تـر تحليـل      هـاي پيچيـده     هاي كـامپيوتري و روش      سازي  هاي رياضي، شبيه    از مدل 

بـا  (علوم اجتماعي به تقليـد از فيزيـك         . هر چه بيشتر دقيق و علمي شوند      ها    داده
پرداختنـد و تحقيقـات تربيتـي نيـز از علـوم اجتمـاعي در               ) اي قابـل درك       فاصله

. پيـــروي نمودنـــد» كـــاربرد روز افـــزون معيارهـــاي روش شـــناختي دقيـــق«
)Eric,Bredo1996 .(         ان حتي برخي پژوهشگران برجسته تعليم و تربيت در پايـ

 گوينـد؛  را بـر علـوم اجتمـاعي سـخن مـي     گ قرن بيستم نيز از سيطره ديدگاه اثبات    
مطمئناً تصويري كه از پژوهش در كتب درسي علوم اجتمـاعي طـي دسـت كـم                 «
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» گيـري اثبـات گـرا بـوده اسـت       چهار دهه قبل ارائه شده است عمـدتاً در جهـت          
(2000, N. Burbnl and D.C.Philips (  ــب ــت مكت ــور و حاكمي ظه

نيـاز  «در روانشناسي و ديگر علوم اجتماعي و نيز مطرح شدن بحث            » رفتارگرايي«
و نيـز حاكميـت رويكـرد تحقيقـات كمـي           » به تعـاريف عمليـاتي همـه مفـاهيم        

(Quantitative Research)هاي تربيتي، چند نمونه   در روش شناسي پژوهش
و بـالتبع علـوم     آشكار از تأثير گسترده اثبات گرايي در علوم اجتمـاعي و انـساني              

  . آيند تربيتي به شمار مي
گردد كه    اي تلقي مي    به هر حال اكنون ماهيت علم در محافل علمي اغلب به گونه           

عـصاره ديـدگاه    ) S.Jones 1994. (توسط اثبات گرايان منطقي ديكته شده است      
بـدين صـورت    ) Mahoney 1976 (ثبات گرايي در باب علـم توسـط مـاهوني         ا

 معرفت علمي بر واقعياتي تجربي اسـتوار اسـت كـه داراي             قطعاً«خالصه شده كه    
ها از اين واقعيات توسط       معاني غير قابل تفسير، ترديدناپذير و ثابت هستند؛ نظريه        

رد آنها صرفاً بر مبنـاي قـدرت        يا  ) ييدتأ(شوند و حفظ      ء يا قياس مشتق مي    استقرا
ـ  باشد و اينكه پيشرفت علـم       هاي تجربي مي    در مقابل آزمون  بقا وسـيله انباشـت     ه ب

 طـور كلـي     بـه ) همانجا Jonesبه نقل از    (،  »پذيرد  ها صورت مي    تدريجي واقعيت 
اعتنـايي بـه مفروضـات        بـي «؛  »تفكيك مشاهده از نطريه و تقدم مـشاهده بـر آن          «

جدايي علـم از  «؛  »تعيين نظريه توسط مشاهده و آزمون     «؛  »متافيزيك فعاليت علمي  
و » ي در همـه علـوم اجتمـاعي و طبيعـي    تأكيد بـر يگـانگي روش علمـ   «؛  »ارزش

هاي علم شـناختي      از مهمترين مشخصه  » منحصر نمودن معرفت در دانش تجربي     «
  . آيند گرايي به شمار مي ديدگاه اثبات

اثبات گرايي عالوه بر آنكه به عنوان مكتبي مؤثر در حوزه فلـسفه علـم از طريـق                  
 بـه   جديـد گذاشـته اسـت،      مطالعات تربيتـي     علوم اجتماعي آثار گسترده بر روند     

جريان تفكـر   .  است بر جريان انديشه و عمل تربيتي تأثير گذارده       اي ديگر نيز    شيوه
فلسفي كه پيش از دوران جديد و تحوالت رنسانس داعيه تبيين حقايق هـستي و               
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 انسان را داشـت و      ر متافيزيكي درباره جهان، خداوندو    هاي ترديد ناپذي    ارائه گزاره 
قادي بنيادين كانت درباره حدود توانايي خـود مواجهـه شـده            در قرن نوزدهم با ن    

معنايي قضاياي متـافيزيكي،   گرايي منطقي و طرح داعيه بي      بود، پس از ظهور اثبات    
 كه به پيـدايي سـنت جديـدي در فلـسفه بـا              ا چالشي بنيان برانداز روبرو گشت     ب

يع ايـن  اوج گيري سر.  انجاميد(Analitic Philosophy)عنوان فلسفه تحليلي 
سنت در فضاي فكري مغرب زمين طي نيمه دوم قـرن بيـستم مـيالدي بـويژه در                  
بريتانيا و اياالت متحده باعث شد تا رويكـرد فيلـسوفان تعلـيم و تربيـت نيـز در                   

 زيرا در حـالي كـه پـيش از دهـه             مباحث تربيتي تحولي چشمگير يابد؛     مواجهه با 
اقامه نوعي نظام فلسفي و سـپس       پنجاه ميالدي گرايش وسيع فيلسوفان تربيتي به        

بررسي داللت تربيتي مواضع فلسفي مختلف بود كه الگـوي ايـن تفكـر، اسـتنتاج                
هـا    ترين ديـدگاه    هاي توصيفي يا تجويزي مربوط به اعمال تربيتي از اساسي           گزاره

 نقـد تـالش     شـد،   ابعدالطبيعه و اخالق محـسوب مـي      در منطق، معرفت شناسي، م    
نه استنتاج از پايان دهه پنجاه تا نيمه دهه شصت مـيالدي           فيلسوفان سنتي در اينگو   

صورت پذيرفت و فلسفه تحليلي تربيت با پيروي از برنامه پژوهشي مـورد قبـول               
فالسفه تحليلي، تنها توضيح و تحليـل قـضايا و مفـاهيم تربيتـي و نقـد معرفـت                   

يف  بدين ترتيب وظـا    انش تجربي تربيت را بر عهده گرفت؛      شناختي روند توليد د   
شامل تبيين مباني نظري، ترسيم اهـداف و        (مهمي در حوزه انديشه و عمل تربيتي        

به طور كلي به علوم اجتماعي      ) غايات و تجويز اصول و هنجارهاي فرآيند تربيت       
هاي  فرعي تربيتي آنهـا واگـذار         تجربي مانند جامعه شناسي و روانشناسي و رشته       

از ايـن پـس بـراي يـافتن         ] هاي تربيتي و كارگزاران نظام  [لذا مربيان مدارس     «شد؛
اصول راهنماي عمل تربيت به جاي فلسفه تعليم و تربيت به علوم اجتماعي روي              

اين تحول در حالي صورت پذيرفت كـه علـوم          ) R.D.Heslep 1996(» آوردند
اجتماعي نيز بنابر تحليل اثبات گرايي هم از تكيه و يا ارتباط با مبـاني متافيزيـك                 

ه بودند و هم بر اساس اصل تفكيك علم از ارزش در ديدگاه اثبات              فلسفي بازماند 
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ايي هيچگونـه عملـي را    توانستند علي االصول داعيـه تجـويز و راهنمـ           گرايي نمي 
 بدين ترتيب علوم تربيتي با شانه خـالي كـردن از مـسئوليت خطيـر                داشته باشند؛ 

بـا عملكـرد     به ابـزاري كارآمـد و        اهدايت و جهت دهي ارزشي عمل تربيتي، تنه       
  . اران و رهبران اجتماعي تبديل شدتكنولوژيك در دست سياستمد

البته با توجه به اين توضيحات بايد خاطرنشان ساخت كه اثبات گرايي بـه عنـوان        
مكتبي فلسفي و روايتي حاد از تجربه گرايي در مباحث معرفت شـناختي فلـسفه،              

ـ   مبناي سـابق  (در چارچوب موضع انسان گرايي معرفتي        گيـرد و     قـرار مـي   ) ذكرال
همانند با ديگر مكاتب داراي اين موضع با سردادن داعيه استغناي آدمي از وحـي               

 مـسأله و تعاليم وحياني دين و حصر منابع معرفت معتبر در استعدادهاي بـشري،              
گيري از وحي و تعاليم ديني در جريـان توليـد علـوم اجتمـاعي و انـساني را                     بهره

داند؛ اما اين ديدگاه با ارائه تفـسيري خـاص از ماهيـت              يسالبه به انتفاء موضوع م    
هـا و     علم و تأكيد بر جدايي مطلق فرآيند توليد علم از دعاوي متافيزيك و ارزش             

لزوم پيروي همه علوم از روش پژوهش واحد ـ كـه اينگونـه مباحـث در حـوزه      
ي فلسفه علم و فلسفه علوم اجتماعي مطرح است ـ موضوع ارتباط معرفت شناخت 

سـوي  (هاي اين علـوم       علوم اجتماعي با تعاليم وحياني دين را با توجه به ويژگي          
 لذا مناسب اسـت     كند؛  عنوان امري غير ممكن تلقي مي     نيز به   ) ديگر ارتباط مزبور  

اثبات گرايي به مثابه رويكردي در فلسفه علم، يكي ديگر از مباني فلسفي الگـوي               
  . تباين محسوب شود

  ني كثرت گرايي تباي.3
ي و وجـود وحـدت يـا كثـرت در آن            اصوالً در خصوص ماهيـت معرفـت بـشر        

بـاقري  : ()17(سـخن گفـت  ) متعارض(وان از سه موضع معرفت شناختي بديل        ت  مي
1377(  
  كثرت گرايي تداخلي )ج  ،كثرت گرايي تبايني )ب ،وحدت گرايي  )الف 
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 و يـك    بر اساس موضع وحدت گرايي به اين معنا كه دانش بشري سنخيتي واحد            
موضع اثبات گرايـان منطقـي و       (دست دارد و مشخصه آن نيز تجربي بودن است          

. خـارج اسـت   ) معرفـت (دين و تعاليم ديني اصـوالً از حـوزه دانـش            ) عملگرايان
بنابراين ديدگاه معرفت شناختي، الگوي تباين معرفت شناختي با تعـاليم           ) همانجا(

ساً ارتباط معرفت شـناختي بـين       رسد، چه اينكه اسا     وحياني دين موجه به نظر مي     
 غيـر ممكـن و      و انساني بـا امـري غيـر معرفتـي امـري           هر يك از علوم اجتماعي      

هاي تجربه گرايـي      باشد؛ اما اين موضع را بايد به عنوان يكي از شكل            نامعقول مي 
 لـيكن   قـرار داد؛  ) انسان گرايي معرفتي  (ل  تحت مبناي اول فلسفي الگوي تباين او      

طور كلي حاكي از آن اسـت كـه قلمـرو معرفـت          ه شناختي ب  كثرت گرايي معرفت  
خـت و   هـايي پردا    توان در آن به تفكيـك حـوزه         آدمي كامالً يكدست نيست و مي     

 بر حسب اينكه تفكيك فوق چگونـه صـورت گيـرد            .همه آنها را نيز معتبر شمرد     
در ) همانجـا (.گرايـي سـخن گفـت تبـايني و تـداخلي              توان از دو نوع كثـرت         مي

شـود؛    هاي مختلف معرفت رسم مـي       رايي تبايني تفكيكي قاطع ميان حوزه     گ  كثرت
دانـش  از   ديگر، با نوع متفـاوتي      اي و ورود به حوزه      به نحوي كه با خروج از حوزه      

اين . همراه با موضوع متباين و نوع تازة اي از روش يا شواهد مواجه خواهيم شد              
تلـف دان بـشر برقـرار       هـاي مخ    ديدگاه بر آن است كه هيچ سنخيتي ميـان حـوزه          

هـاي زبـاني      نيست و از لحاظ فلـسفي بـر آثـار متـأخر ويتگنتـاين و ايـده بـازي                  
(Language games)هاي متنوع زندگي   و صورت(Forms of life)  متكـي 

است كه طبق آن هر صورتي از زندگي و هـر شـكلي از بـازي منطـق يـا قواعـد                      
  . رهيز نمودخاص خود را دارد و بايد از در هم آميختن آنها پ

به هر حال آشكار است كه ديدگاه كثرت گرايي تبايني مبناي موجهي براي الگوي              
سازد   تباين معرفت شناختي علوم اجتماعي و انساني با تعاليم وحياني را فراهم مي            

و از آنجا كه برخالف دو مبناي پيشين تعاليم وحياني دين را به عنوان منبع معرتي                
تواند بـراي بـسياري از          د؛ از آنها متمايز بوده و لذا مي       شناس  مستقل به رسميت مي   
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اي فكري براي عدم استفاده از        معتقدان به حقانيت معارف ديني، به عنوان پشتوانه       
  . اين منبع معرفتي در روند توليد دانش بشري به شمار آيد

كـه حـوزه    «اما موضع معرفت شناختي ديگر، كثرت گرايي تداخلي بـر آن اسـت              
ف دانش بشري، در عين تفاوت، مرزها و منـاطق مـرزي مـشتركي نيـز               هاي مختل 

. »دارنـد ) هم بر حسب موضـوع مطالعـه و هـم روش و شـواهد مـورد اسـتفاده                 (
بديهي است اين موضـع فلـسفي مبنـايي مناسـب بـراي الگـوي تبـاين                 ) همانجا(

  . باشد معرفت شناختي با تعاليم وحياني دين نمي
   (Non-Cognitive) امري غير شناختي  دين به(Reduction) تحويل .4

دين به مثابه واقعيتـي اصـيل و همـواره مـوثر در زنـدگي انـسان، داراي ابعـاد و                     
مروري بـر   . هاي متنوعي است و براي آن نيز تعاريف زيادي ارائه شده است             جنبه

  ويژگي متفاوتي از اين واقعيت چنـد        بر دهد كه هر يك     نوع اين تعاريف نشان مي    
اند بـا توجـه بـه     ؛ هر چند برخي دين پژوهان نيز سعي كردهأكيد كرده وجهي را  ت   

، تعريفـي   رسـند   هاي عامي كه در ساختار تمام اديان مشترك بـه نظـر مـي               ويژگي
شش خصيـصه يـا     ) 1984( في المثل نينيان اسمارت      جامع از دين به دست دهند؛     

ن ترتيب فهرسـت    بعد كلي را كه به باور وي در تمام اديان موجود مشتركند، به اي             
. اي، اعتقادي، اخالقي، اجتماعي و تجربـي        شعائري، مناسكي، اسطوره  : كرده است 

اي از    به طور كلي دين را متشكل از مجموعـه        ) 1376(يامايكل پترسون و ديگران     
داننـد كـه حـول مفهـوم          مـي ) فـردي و اجتمـاعي    (اعتقادات، اعمال و احساسات     
  . حقيقت غايي سامان يافته است

وجود جهـان و بررسـي پديـدار شـناختي          حال با تحليل درون ديني اديان م      به هر   
اي    جنبـه  مانـد كـه همـه اديـان داراي           آنها در اين نكته شكي باقي نمي       برون ديني 

دين به هر صورتي توصيف يا تعريف شـود، معمـوالً        «شناختي و اعتقادي هستند؛   
يني رسمي بيان    است، خواه صريحاً در دكتر     (Declerative)شامل بعدي خبري    

طور ضمني و تلويحي از خالل آداب و اعمال توصيه شده توسـط ديـن                هشود يا ب  
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اما توجه صرف به بعد معرفتـي ديـن و هـم سـنگ              ) Jones1994(» آشكار گردد 
دانستن دين با مجموعه اعتقادات، همانند محصور نمودن دين در هر جنبـه ديگـر     

، رويكـردي   )واقعيـت چنـد وجهـي     مانند جنبه عاطفي يا وجه اجتماعي ايـن         (آن  
 بـه عنـوان نمونـه ديـن     هاي متقابلي را در پي داشته است؛ ه واكنشافراطي بوده ك  

پژوهان در غرب در مقابله با رويكرد معرفتي به دين پس از انتقـادات متعـدد بـر                  
شـهودي و عـاطفي بـه ديـن توجـه            نگرش    به آن، از اواخر قرن هجدهم ميالدي     

هاي اعتقادي و شناختي، عوامل تجربـي،         ه به مؤلفه  يز از توج  ايشان با پره  . اند  كرده
تعــاريف .  يــا اخالقــي را در ديــن عمــده بــه حــساب آوردنــد شــهودي عــاطفي،

شاليرماخر، ماتيوآرنولد، ويليام جميز و پل تيليش از ديـن در ايـن رويكـرد قـرار       
ـ      ا دين در تجارب روحي و حالت رواني       دارند كه در آنه    ه  خالصه و گوهر دين ب

لهين تفـسير متـأ   ). 1379فعـالي   ( شده است    بعد احساسي و عاطفي آن فرو كاسته      
از موضوع، روش و غايـت كـامالً متمـايز ديـن            ) مانند كارل بارت  (نوارتودوكس  

به عالوه نوع دين پژوهاني كه سـعي        . گنجد  نسبت به علم در همين چارچوب مي      
بـه  ) انيـت باورهـاي دينـي     با قطع نظـر از حق     (اند با نگاهي پديدار شناختي        داشته

اي روايـن يـا اجتمـاعي و فرهنگـي            تحليل و بررسي واقعيت دين به عنوان پديده       
توجهي كامل به وجه اخباري تعاليم دينـي زمينـه تحويـل حقيقـت                بپردازند، با بي  
نگـي و تـاريخي را فـراهم        اي روانشناختي، جامعه شـناختي يـا فره         دين به پديده  

 دين به امري غير شناختي را در فرهنگ و تمدن مغرب             تحويل اند؛ اما آنچه    آورده
توجيـه  ) بستر اصلي رشد و شـكوفايي علـوم اجتمـاعي و انـساني جديـد              (زمين  
نمايـد، پيـدايش و گـسترش مكاتـب كالمـي و تفاسـير ديـن شـناختي نـسبتاً                      مي

نوظهوري در حوزه فلسفه دين و كـالم جديـد اسـت كـه تـصويري متفـاوت از                   
هـاي بنيـادي تفكـر و         اره گوهر دين، عملكرد آن و نيز مؤلفـه        ديدگاه سنتي را درب   

اند كـه در ايـن زمينـه بـه نظـر       ديني ـ يعني زبان دين و وحي ـ ترسيم كرده   باور
   :هاي كالمي در دو محور ذيل بسيار مؤثر بوده است رسد ارائه و بسط ديدگاه مي
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   تحليل زبان دين بر اساس الگوهاي غير شناختي .الف 
هـاي    والت گسترده فكري دوران جديد، بحث در مورد ماهيـت گـزاره           پس از تح  

مطرح در متون ديني و نحوه تحليل آنهـا ضـرورت يافـت و برخـي متفكـران بـا                    
تشكيك در مفروضات و اصول مسلم انگاشته شده در اين خـصوص، بـه تفـسير                

بعضي با پيـروي از اثبـات       . زبان دين در قالب الگوهاي غير شناختي روي آوردند        
گرايان و قبول اصل تحقيق پذيري به عنوان مالكي براي معنـاداري زبـان، اصـوالً                
ــو     ــوني فل ــر آنت ــد نظي ــي كردن ــاي معرفــت بخــش تلق ــد معن ــن را فاق ــان دي زب

)A.Felleew و هــر R.Hare( ؛ بعــضي از فيلــسوفان ديــن بــا الهــام از بحــث
ركردي غيـر   ايتگنشتاين سعي كردند تا اصوالً براي زبان ديـن كـ           و هاي زباني   بازي

ويـث و فـن بـورن در پـي تبيـين              المثـل بريـت      في شناختي بجز اخبار واقع بيابد؛    
» هاي مفيد   افسانه«كاركرد اخالقي براي مدعيات ديني بودند و بريث ويث با تعبير            

پل تيلـيش بـر اسـاس       . كلي انكار نمود   براي حكايات ديني شأن معرفتي آنها را به       
 به تحليل زبان دين در قـالبي كـامالً نمـادين            بحثي وجود شناختي درباره خداوند    

پرداخت و برخي ديگر به تفـسير زبـان دينـي بـر مبنـاي الگوهـاي                 ) غير حقيقي (
وجه مـشترك همـه ايـن الگوهـا در آن           . اي و عرفاني روي آوردند      آييني، اسطوره 

 به جاي آن بر وجـوه       خباري زبان دين را ناديده گرفته،     است كه جنبه شناختي و ا     
  )1376پترسون و ديگران . (نمايند تكيه ميديگري 

   تحليل وحي بر اساس مدل تجلي و ديدگاه تجربه ديني.ب 
 به عنوان مفهوم كليدي در اديان وحياني        (Revelation)» وحي«باور به حقانيت    

 هر چنـد از     .آيد  مان به شمار مي   و اساس نبوت پيامبران الهي، مالك دينداري و اي        
ز اني در اديان آسماني ارائـه نـشده و مـصاديق آن نيـ             وحي برداشت و تصور يكس    

 به طور كلي دربـاره سرشـت وحـي سـه ديـدگاه              تفاوت چشمگيري با هم دارند،    
فتـاري  تلقي تجربـه دينـي و نظريـه افعـال گ          اي،    تلقي گزاره : متفاوت وجود دارد  

اي از قـضاياي      اي، وحـي مجموعـه      بر اسـاس ديـدگاه گـزاره      ). 1381قائمي نيا،   (
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 ي غير عادي به پيامبر القـاء شـده،        ا  ر حقايق و اطالعات است كه به گونه       مشتمل ب 
او با صالحيت خاص خـود آنهـا را دريافـت و سـپس در اختيـار  ديگـران قـرار           

تلقي مسيحيت كاتوليـك سـنتي و فالسـفه اسـالمي از وحـي در همـين                 . دهد  مي
.  وحيـاني اسـت  ترين نظر در تاريخ اديان ديدگاه قرار دارد كه قديمي ترين و رايج      

ايــن نظريــه بنــابر تفــسير مــاوردس وحــي را بــر اســاس مــدل ارتبــاط          
(Communication model)سرشـت  » ديدگاه تجربه ديني« اما كند؛  تبيين مي

تجلي » وحي«. كند  وحي را در مواجه پيامبر با خدا و تجربه وحياني او خالصه مي            
هـا و     قا دانش و گـزاره    خداوند و انكشاف خويشتن خداست، نه انتقال حقايق و ال         

باشـد   به عبارت ديگر وحي تجلي و حضور حق در تجربه عرفاني و ديني بشر مي  
 (Manifestation model)كه بنا به تحليل ماوردس بـر اسـاس مـدل تجلـي     

و افكـار   ) كـالون  و لـوتر (اين نظريـه بـر آراء مـصلحان دينـي           . پذيرد  صورت مي 
ضر از سوي بـسياري از فالسـفه ديـن          هگل تكيه دارد و در قرن حا       و شاليرماخر

الينـگ وود و پـل تيلـيش     مانند كارل پارث، پانن برگ، بولتمان، فوكس، ابلينگ، ك        
مطابق اين نظريه كتاب مقدس نـه يـك         ) 1379فعالي  ( است   در غرب، تأييد شده   

كتاب معصوم امال شده خطاگريز، بلكه مكتوبي بـشري دربـاره تجـارب وحيـاني               
ير و تعبير آن تجارب توسط نويسندگاني جـايز الخطـا بـه             پيامبر و حكايت و تفس    

اي از افعـال      ديدگاه سـوم در ايـن بـاره، اصـوالً وحـي را مجموعـه              . آيد  شمار مي 
اين نظريه بر اسـاس آراء آسـتين        . گفتاري خداوند و داراي ماهيت زباني مي داند       

تلقـي  ا با سرشـت زبـاني       فيلسوف مشهور زبان، وحي را به مثابه كالم حقيقي خد         
كه البته با مدل ارتباط و گفتگـو در تحليـل مـاوردس از              ) 1381قائمي نيا   (كند  مي

  . وحي هماهنگي دارد
در اين ميان مشخص است كه ديدگاه تجربه ديني و مدل تجلي در تحليـل وحـي           

توان از آن تفسير و تـأويلي   كثر ميكند كه حدأ بير مي آن را به امري غير معرفتي تع      
هاي مفسر و شرايط فرهنگي و تاريخي او داشت و وصـول    ضمتناسب با پيش فر   
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طبيعي اسـت كـه بنـابراين       . به معناي ناب متن ديني براي هيچ كس مقدور نيست         
مواضع دين شناختي درباره زبان ديني و سرشت و وحي، تحويل ديـن بـه امـري                 
غير شناختي و فاقد جنبه واقع نما نسبت به حقايق هستي به صورت بحثي موجه               

  . نمايد ابل قبول جلوه ميو ق
» تعاليم وحياني ديـن «چنين تفسيري از دين نيز مستلزم آن است كه تعابيري مانند        

اسـتفاده معرفتـي از     «تنها با مـسامحه پذيرفتـه شـود و موضـوع            » معارف ديني «يا  
بـه عنـوان امـري نـامعقول و         » تعاليم وحياني دين در روند توليـد دانـش بـشري          

 همچنانكـه تحويـل ديـن بـه واقعيتـي صـرفاً             به نظر آيد؛  ) تناقض آميز (سزاوار  نا
اي اجتماعي و فرهنگي و بدون خاستگاه الهي نيز بـا همـين               روانشناختي يا پديده  

  . لوازم همراه است
 )1سكوالريزم( محدود كردن دين به حيطه شخصي زندگي  .5

ي مروري منصفانه بر تاريخ بر فراز و نشيب حضور دين در زنـدگي آدمـي بخـوب                
هـاي    هـا و نهادهـاي دينـي كمـابيش در عرصـه             نشان مي دهد كه باورهـا، ارزش      

ق، تربيت، اقتـصاد، حقـوق و       در اموري نظير سياست، اخال    (گوناگون حيات بشر    
صورت فعـال حاضـر بـوده و دينـداران از دانـشمندان دينـي و نهادهـاي                   به) علم

هـا    ايت اينگونه فعاليت  اند تا به نوعي در هد       اجتماعي منسوب به دين انتظار داشته     
 پس از حاكميـت انحـصاري       اين وجود رتو تعاليم ديني نقش ايفا نمايند؛ اما با       در پ 

نهاد رسمي دين مسيحيت بر همه شئون قابل توجه زندگي در جوامع غربـي طـي                
 در واكـنش بـه      مطلوبي كه اين رويكرد براي گذاشت     دوران قرون وسطي و آثار نا     

ين، بعد از رنسانس و تحوالت عظـيم فرهنگـي و           اينگونه حضور تماميت خواه د    
گـرا    رخي متفكران مادي  اجتماعي متعاقب آن، نخست اصل ضرورت دين توسط ب        

الادري گرايانه در فضاي      كه به رشد و گسترش افكار الحادي و        و شكاك انكارشه  
منجـر  ) بويژه پس از انقالب فرانسه و نهـضت روشـنگري         (فرهنگي مغرب زمين    

                                                 
1 . Secularism 
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كش نمودن موج تهاجم به دين و ظهور فوائد بيـشمار دينـداري             شد؛ سپس با فرو   
تر در واكنش به همان رويكـرد بـين           براي جامعه انساني، بتدريج ديدگاهي معتدل     

عموم فرهيختگان، سياستمداران و حتي دانشمندان ديني پديدار شـد كـه يكـي از               
رود و    يهاي اصلي فرهنگ و تمدن مغرب زمين در دوران معاصر به شمار م              مؤلفه
رغم همه تحوالت شگرف فكري فرهنگ قرن بيـستم، مواجهـه بـا واقعيـت                علي

دين در شئون مختلف حيـات بـشر همچنـان بـر اسـاس ايـن ديـدگاه بـا عنـوان                      
با نگاهي واقع بينانه و تا حدي خوش بينانـه بـه            . )19(پذيرد  سكوالريزم صورت مي  

 كـه    را مكتبي دانست   ي توان سكوالريزم  اين ديدگاه فكري حاكم بر تمدن غرب م       
 حتـي بـراي     ل انكار در زندگي انـسان پذيرفتـه ،        دين را به عنوان واقعيتي غير قاب      

دينداري آثار مثبت فردي و جمعي قائل است، لكن در تعيين حدود قلمـرو نفـوذ                
هاي ديني و ميزان تأثيرگذاري اعمال و نهادهاي دين، تنهـا حـريم               تعاليم و ارزش  

مواردي ماننـد اعتقـادات شخـصي، التـزام فـردي و      شخصي حيات آدمي ـ يعني  
 دامنه مشروع اقتـدار  داوطلبانه به مناسك و آداب ديني و رعايت اخالق ديني ـ را 

 يا تقليل دامنه حـضور فعـال ديـن در           داند؛ لذا اين مكتب بر لزوم حذف          دين مي 
كنـد و تفكيـك كامـل ديـن را از            مظاهر زندگي جمعي و دنيوي بشر پافشاري مي       

هايي نظير، سياست، حقوق، اقتصاد، فرهنگ و تعليم و تربيت و پـژوهش و                طهحي
  . كند حقيقت طلبي علمي مطالبه مي

به نظر انديشمندان سكوالر تدبير معيشت دنيايي و زندگي جمعي با تكيه صـرف               
خـوبي قابـل     بر دستاوردهاي عقالنيت انسان مانند علم، تكنولوژي و دمكراسي به         

داشـت تـا در تقويـت        هـاي مـذهبي بايـد انتظـار         تحقق است و از ديـن و ارزش       
 و عملكـرد    معنويت، تربيت اخالقي و اصالح زندگي اخروي آدميـان نقـش مهـم            

  . داصلي خود را ايفا نماي
پس از رواج انديشه سكوالريزم فرآيندي فرهنگي، سياسي و اجتماعي نيـز بـراي              

 ابتـدا در جوامـع غربـي و سـپس در سـاير كـشورها                هاي اين مكتب    تحقق آرمان 
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شـود كـه طـي         شناخته مي  (Secularization)پديدار شد كه با نام عرفي شدن        
ت تدريج نقـش و اهميـ      اين جريان انديشه ديني، اعمال ديني و نهادهاي مذهبي به         

 كاهش حضور دين در مـتن زنـدگي روزمـره           .دهند  اجتماعي خود را از دست مي     
ني سازي سياست و حكومت، مديريت، فرهنـگ و نظـام آموزشـي،             مردم، غير دي  

بديهي اسـت علـوم     . آيند  اقتصاد و حقوق از آثار و اهداف اين جريان به شمار مي           
هاي اجتماعي و انساني با نقش برجسته و روز افزونـي كـه در                بشري بويژه دانش  

والريزم اند، بر اساس ديـدگاه سـك        تنظيم و جهت دهي امور حيات بر عهده گرفته        
هاي ديني و صرفاً بر پايه مالكها و شواهد           بايد بدون تأثيرپذيري از تعاليم و ارزش      

، علوم ديني بـه     البته در اين بين   (شكل گرفته و گسترش يابند      » عقالني«و  » عيني«
هاي   ر فهم و استنباط باورها و دستور       هستند كه طبيعتاً به منظو     مفهوم خاص استثنا  

  ). دس مذهبي بهره برند از متون مقديني بايد
همچنين بر اساس مكتب سكوالريزم هدايت نظامهاي آموزشي و مـديريت همـه             

تـوان     و تنهـا مـي     بناي مالحظات غير دينـي انجـام شـود        اقدامات تربيتي بايد بر م    
يـا  (هاي تربيتي را به صورت اختياري و با انتخاب متربي             بخشي خاص از فعاليت   

نمـود  ... ايد مذهبي، تعليم آداب و احكام ديني        معطوف به آموزش عق   ) والدين او 
 شود  ياد مي(Religious Education)» تربيت ديني«كه از اين بخش با عنوان 

مالت از سوي برخي    ز در خصوص نظام آموزشي رسمي با تأ       كه البته اين امكان ني    
  . صاحبنظران سكوالر مواجه است

سكوالريزم در مورد اسـتفاده از  رسد هواداران مكتب  بنابر آنچه گذشت به نظر مي    
از جملـه علـوم اجتمـاعي و    (تعاليم وحياني دين در جريان توليـد دانـش بـشري           

حتي به فرض امكان چنين ارتبـاطي، نيـز بـه           ) انساني و دانش آموزش و پرورش     
دانند و بدين خاطر خواستار تباين معرفـت شـناختي بـا            داليلي آن را مطلوب نمي    
 البته ايـشان    پژوهش و نظريه پردازي علمي هستند،     ريان  تعاليم وحياني دين در ج    

هـاي دينـي در       بدون ترديد نسبت به لزوم اينگونه جدايي كامل از تعاليم و ارزش           
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اينكه موضوع اين علوم يعنـي فرآينـد         ؛ چه حيطه علوم تربيتي تأكيد بيشتري دارند     
ر تعـاليم    بـه هـيچ وجـه تحـت تـأثي          هاي سكوالريستي بايد    نابر آموزه تربيت نيز ب  

  . مذهب قرار نگيرد
توان دريافت كه الگوي تباين       اكنون با بازنگري در مباحث اين قسمت از مقاله مي         

شناختي با تعاليم وحياني دين و سيطره آن بر روند توليد دانـش تربيتـي و                  معرفت
ديگر علوم اجتمـاعي و انـساني بـه چـه معناسـت؛ چـه لـوازم روش شـناختي و                     

اه دارد؛ تصديق نظري اين پارادايم بر چه مفروضات فلـسفي           پيامدهايي را به همر   
اي از اين مفروضـات ـ و نـه     و كالمي مشخصي استوار است و چگونه قبول پاره

  لزوماً پذيرش همه آنها ـ مـستلزم آن اسـت كـه از الگـوي تبـاين و لـوازم روش       
بـه توضـيح    البته با توجه    . شناختي آن پيروي نموده و پيامدهاي آن را پذيرا باشيم         

ها در دانش متعارف، بايد دانست كـه تحليـل            كوهن درباره نحوه عملكرد پارادايم    
پژوهـان فعـال در چـارچوب ايـن الگـو و              فوق بدان معنا نيست كـه همـه دانـش         

نـه بـه   هاي روش شناختي آن، لزوماً با گزينشي آگاها      پژوهگران پيرو عملي توصيه   
آن موافـق هـستند و بـا اطـالع از مبـاني              با پيامـدهاي     ند،  اين پارادايم روي آورده   

فلسفي و كالمي مزبور آنها را از لحاظ فكـري و فلـسفي قبـول دارنـد؛ بلكـه بـر                     
توان گفت كه بسياري از دانشمندان پيرو الگـوي تبـاين در             اساس برخي قرائن مي   

حوزه علوم تربيتي به لحاظ نظري نسبت به مفروضات نامبرده انتقاد جدي داشـته              
 اما در عين حال بـه سـبب عـدم     برخي پيامدهاي آن را،اعتراض كنند؛ بهو چه بسا  

تفطن نسبت به نحوه ارتباط بين الگوي تباين با چنين مواضعي، در عمل خـود را                
  .اند ملتزم به اين سرمشق معرفت شناختي كالن نموده

به هر حال با توجه به ارتباط منطقي ميان الگوي تباين و مباني فلـسفي و كالمـي                  
به نظر مي رسد در صورت نقد و ارزيابي اين مفروضـات و ظهـور ضـعف و           آن،  

 هاي روش شـناختي آن در  ترديدپذيري آنها، الگوي تباين و لزوم پيروي از توصيه       
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جريان پردازش نظريات تربيتي دستخوش ترديد جدي خواهد شد كه مبحث بعد            
  .  نقد و بررسي اختصاص داردبه اين

  فلسفي و كالمي الگوي تباين بررسي و ارزيابي مباني .3
بر اساس مباحث پيشين، اين قسمت مقاله در راستاي نقد وضـعيت فعلـي توليـد                

 الگـوي تبـاين     ش، صرفاً به بحثي انتقادي درباره     معرفت در دانش آموزش و پرور     
شناختي با  تعاليم وحياني دين اختصاص دارد و با عنايت به صبغه فلسفي                معرفت

فلـسفي و كالمـي الگـوي نـامبرده نقـد          بي، اهـم مبـاني      بحث حاضر در اين ارزيا    
همچنين به لحاظ سيطره بالمنازع اين طرحـواره كـالن بـر رونـد توليـد                . شود  مي

دانش تربيتي و به منظور تضعيف اين گونه تـسلط، نقـد حاضـر معطـوف بـه آن                   
بخش از مفاد الگوي تباين است كه بر اساس آن هر نوع استفاده معرفتي از تعاليم                

معقول و غير ممكن پنداشـته      پردازي تربيتي، امري نا     ياني دين در جريان نظريه    وح
 به بيان ديگر هدف از اين مطالعه انتقادي آن است كـه بـا ابطـال انگـاره                   شود؛  مي

  . فوق زمينه مناسب فلسفي براي ارائه الگوي جايگزيني تباين فراهم آيد
هـر يـك از مبـاني       رسـد بـراي تحقـق ايـن هـدف، الزم نيـست تـا                  به نظـر مـي    

طور قطعي ابطال شـده و نادرسـتي    هشناختي و دين شناختي الگوي تباين ب        معرفت
تـوان بـا مـروري بـر          ؛ بلكه مي  )20(آن براي همه دانش پژوهان تربيتي معلوم گردد       

هاي معرفتي مربوط     انتقادات متعدد و قابل توجهي كه در دنياي معاصر و در حوزه           
 رقيـب انجاميـده اسـت،         و به پديد آمـدن ديـدگاه       مطرح شده نسبت به اين مباني     

گيري از تعاليم وحياني دين در        نادرستي انگاره مزبور را نشان داد و در نتيجه بهره         
پردازي تربيتي را به عنوان امري علي االصول ممكن و قابل بحـث               تحقيق و نظريه  

گـر    لـوه پژوهان تربيتـي ج     در منظر دانش  ) هر چند بر اساس مباني نظري متفاوت      (
ساخت، بديهي است در اين صورت، امكان گفتگو درباره الگوي رقيـب و سـپس      

  . مقايسه و ترجيح آن نسبت به الگوي تباين فراهم خواهد آمد
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با  توجه به اين توضيح مقدماتي، بررسي و ارزيابي الگوي تباين در نوشتار حاضر               
 سوي صـاحبنظران  بندي انتقادات قابل توجهي است كه از محدود به مرور و جمع  

هايي نظير معرفت شناسي، فلسفه علم و فلـسفه ديـن نـسبت بـه                 معاصر در حوزه  
البتـه از آنجـا كـه       . مفروضات فلسفي و كالمي اين پارادايم صورت پذيرفته است        

اغلب اين نوع نقادي در فضايي غير از حوزه علوم تربيتي انجام يافته است، سعي               
 و پـرورش و      خصوصيات دانش آموزش   بهان،االمك  شده تا در بررسي كنوني حتي     

  . موضوع و اهداف آن، توجه شود
   نگاهي انتقادي به خود بنياد انگاري يا انسان محوري معرفتي.1ـ 3

نيـازي نـسبت بـه        احـساس بـي   «همچنانكه گذشته ايده اصلي اين ديدگاه فكـري         
سـعادت   بشري براي وصول آدميان به بع معرفتي با منشأهدايت الهي و كفايت منا    

الهي براي بشر والحاد يـا      رت دين به عنوان واقعيتي با منشأ      است كه به انكار ضرو    
بديهي اسـت   . گردد  نام خداوند باز مي    هشكاكيت نسبت به وجود واقعيتي متعالي ب      

 انگاري هستي با جنبه مـادي       عرفت شناختي بر اساس انديشه مساوي     اين موضع م  
 طبيعتاً براي انسان نيز حقيقتي جز جسم        است كه ) ماترياليسم(و مشاهده پذير آن     

ليـد تـا    شناسد و زندگي بـشر را نيـز در محـدوده تو             و نيروهاي وابسته به آن نمي     
 لذا سعادت و كاميابي آدميان نيـز بـر اسـاس همـين           كند؛  مرگ تعريف و تبيين مي    
شود و عوامل مؤثر بر سعادت نيز همگي به حيات طبيعي             زندگي دنيايي تفسير مي   

شـوند، همچنـين بـا نگرشـي خـوش بينانـه و افراطـي بـه                   وابسته تلقي مي  انسان  
االصول آدميان با تكيه بر ايـن         هاي شناختي بشر فرض بر آن است كه علي          ظرفيت

و راه مطمـئن وصـول بـه        اي انسان مطلوب را به تصوير كشند      توانند سيم   منابع مي 
  . وضع مطلوب را نيز شناسايي كنند

فيزيكي طبيعتاً در حـوزه تعلـيم و تربيـت نيـز اقتـضائات      هاي متا اين گونه انديشه 
متناسب با خود را در خصوص مواردي نظير تعريف تربيت و موضوع آن، تعيـين               

  . و انواع تربيت در پي دارند غايات، اهداف و اصول تربيت، تبيين ابعاد
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ق هاي الحادي يا شك گرا نسبت بـه حقـاي           دانيم در مقابل اين داعيه      اما چنانكه مي  
هاي عرفـاني     هاي كالمي و ديدگاه     مافوق طبيعي در هستي، مكاتب فلسفي، انديشه      

گيري واحـدي در رد و ابطـال          رغم همه اختالفات فيمابين، با موضع      متعددي علي 
همچنين در بحث نياز آدمـي بـه هـدايت الهـي از طريـق               . اند  آنها هم داستان شده   

 وصول به سـعادت حقيقـي و      الهي براي ت عامه و ضرورت وجود دين با منشأ       نبو
جاويد، همه فيلسوفان الهي و متكلمان اديان وحياني بويژه شرايع ابراهيمي يهـود،             
مسيحيت و اسالم با تحليل امكان وحي و تبيين ضرورت آن براي راهنمايي نـوع               

ها داليل عقلي متنوعي را براي اثبات حقانيت تعاليم وحيـاني اديـان مطـرح                 انسان
 عالوه مالحظه تعداد بيـشمار انديـشمندان و عالمـاني كـه در اوج               به. )21(اند  كرده

قدرت فكري و با كمال خردمندي بر اسـاس اسـتدالل و برهـان عقايـد دينـي را                   
دهد كـه نـه تنهـا مبـاني           اند، نشان مي    هاي دين ستيزانه پذيرفته     عليرغم همه تالش  

قيـب نيرومنـد    هاي متافيزيكي متفـاوتي بـه عنـوان ر          فلسفي مادي گرايي با نظريه    
مواجهند؛ بلكه با هم نگري منـصفانه مجمـوع داليـل اقامـه شـده بـراي ديـدگاه                   
جايگزين، جاي شك و ترديدي در خصوص نادرستي مفروضات هستي شناختي           

هـاي معرفـت شـناختي و          لذا داعيه  گذارد؛  گرايان باقي نمي    اختي مادي و انسان شن  
 فلسفي و منطقـي نااسـتوار و        ارزش شناختي مبتني بر اين مفروضات نيز به لحاظ        

خود بنيادانگاري يا انسان محوري معرفتـي بـر ايـن           . آيند  غير مستدل به شمار مي    
ـ     اساس با نقدهاي جدي و چالش      باشـد كـه در مباحـث         رو مـي   ههاي بنياديني روب
  . اند تفصيل مطرح شده معرفت شناختي فلسفه و كالم به

هـاي بـشري دوران        تـالش  اما گذشته از مباحث نظري، شكست آشـكار مجمـوع         
جديد و معاصر در صحنه عمل كه با پيروي از اين ايده و بريدن از هدايت دينـي                  

هاي جوامع انساني، تنها بر اساس فكر و تجربـه            درصدد ارائه راه حل براي بحران     
هـاي علمـي و تكنولوژيـك در ايـن      رغـم همـه پيـشرفت    آدمي برآمدنـد و علـي   

دهد كه اين ديدگاه      اند، نشان مي    ست نياورده د هخصوص حتي موفقيت نسبي نيز ب     
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تواند به مثابه بنياد استوار و مطمئني براي توليـد            معرفت شناختي به هيچ وجه نمي     
 زيـرا گـستردگي،     ويژه در عرصه تربيت محسوب شود؛       معرفت مورد نياز آدمي به    

پيچيدگي و حساسيت فرآيند تربيت چنان است كه شناخت و هدايت اين جريـان       
هـاي     كمترين استفاده از منبع معرفتي وحي و تعاليم وحياني دين، خـسارت            بدون
ناپذيري را به دنبال دارد و بدون ترديد چنين فعاليتي خردمندانـه بـه شـمار                  جبران

نمي آيد؛ خصوصاً آنكه بر اساس شواهد تاريخي انديـشه و عمـل دينـي همـواره                
تربيتي ايفا نمـوده اسـت و   نقش مهم و غالباً مثبتي در شكل دهي و هدايت اعمال    

هاي قبلي خـود      حتي فعاليت فكري ناظر به شناخت و هدايت تربيت نيز در شكل           
 علـوم انـساني، اجتمـاعي جديـد بـه فرآينـد تربيـت و رشـد و                    به پيش از اقبال  (

ي ديني بـوده    ها  ها و ارزش    كمابيش تحت تأثير آموزه   ) گسترش علوم تربيتي فعلي   
شناختي دانش آموزش و پرورش با تعـاليم وحيـاني           بنابراين تباين معرفت     است؛

دين با تكيه بر ديدگاه انسان محوري معرفتـي، امـري معقـول و مـستدل بـه نظـر                
  . رسد نمي

   نگاهي انتقادي به اثبات گرايي.2ـ3
مكتب اثبات گرايي با انتقادات فراواني از منظرهاي گوناگون مواجه شـده اسـت؛              

گردد كه اين مكتـب      راديكال تجربه گرايي باز مي    برخي از اين انتقادات به روايت       
بر آن استوار است، بعضي درباره نوع خـاص تبيـين و تحليلـي اسـت كـه اثبـات              

اي نقدها نيز به تعميم فلسفه اثبات گرايي          كنند، پاره   گرايان از ماهيت علم ارائه مي     
در . ها از جمله علوم اجتمـاعي و علـوم تربيتـي ارتبـاط دارد               نسبت به همه دانش   

مندان را به    هپردازيم و عالق    اينجا به بيان مختصر برخي از اهم اينگونه انتقادات مي         
؛ دو اصــل بنيــادين اثبــات گرايــان ـ اصــل   )22(دهــيم منــابع تفــصيلي ارجــاع مــي

هـاي   پذيري تجربي و اصل اعتبار بخشي تجربي ـ بـراي معنـاداري گـزاره     تحقيق
ـ     : رو شده اسـت    هبها و ترديدهاي فراواني رو      خبري با پرسش   طـور   هكـارل پـوپر ب

شوند   وسيله شواهد تنها ابطال مي     هب) كلي(هاي نظري     منطقي تبيين نمود كه گزاره    
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توسـط  (تواننـد حتـي       ها اصوالً نمي    نه اثبات؛ الكاتوش بخوبي نشان داد كه نظريه       
گرايي پيشرفته اسـتدالل نمـود كـه          او در نظريه ابطال   . ابطال شوند ) شواهد تجربي 

تنها بر حسب موفقيت نسبي خود در توسعه و تبيين          ) پژوهشي(هاي نظري     امهبرن
ه در مقابـل ايـد    ) E.Bredo 1996. (شـوند   وصول به اهداف نظري ارزيـابي مـي       

 بيـستم تعـدادي از فالسـفه        ، از آغـاز قـرن     »تعيين نظريه توسط شـواهد تجربـي      «
ـ   هانسون بر گرانبـاري مـشاهدات      و  شامل ويتگنشتاين، پوپر   برجسته هـا    ه از نظري

كنـد و      مالحظه نمـي   كند و آنچه    گر مالحظه مي    شاهده م برهان اقامه نمودند؛ آنچه   
گـر ـ    اي مـشاهده  شكل دريافت مشاهدات وي همگي تحت تأثير معرفـت زمينـه  

هـا يـا طرحهـاي مفهـومي او ـ قـرار دارنـد         ها، فرضيات، پيش فرض يعني نظريه
(2000.D.Philips)       در تبيـين    يزيكي اثبـات گرايـان     در مقابل جريان ضـد متـاف

) Koyra 1968(پـوپر، كـوايره     ) Burtt  ،1949(ماهيت علم، كساني چون بـرت       
بــه طــور مختلــف بــر ) Watkins 1958(و واتكينــز ) Agassi 1959(آگاســي 

، آگاسـي   )1378بـه نقـل از بـاقري        (متافيزيك و نقش آن در علم تأكيـد نمودنـد           
اتكينـز    و گويـد   اي سخن مـي     دانش زمينه عنوان   به   Programاز برنامه   ) 1959(
 متافيزيـك در تولـدي نظريـات      (Regulative)گـر     نيز از نقـش تنظـيم     ) 1985(

هـاي علمـي را بـر حـسب           بسط نظريـه  ) 1970( تامس كوهن    .كند  علمي دفاع مي  
) 1978(دهــد و الكــاتوش   توضــيح مــي(Paradigms)الگوهــاي كــالن علمــي 

ي را نه تنها در علوم انساني بلكه حتي در علوم           هاي متافيزيك   جايگاه كانوني گزاره  
نيز به شكل ديگري به تالش براي در هم         ) 1987(ويزدم  . دهد  طبيعي نيز نشان مي   

تـوان نتيجـه       لذا از اين آراء مي     پردازد؛  ي ميان متافيزيك و علم مي     نورديدن مرزها 
يدگي علم  در هم تن(Post – Positivist)گرا   ما بعد اثبات گرفت كه در روايت

مورد قبول و تأكيد قرار گرفتـه اسـت         ) هر چند با تعبيرهاي مختلف    (و متافيزيك   
اين در هم تنيدگي هم در مقام مشاهده علمي و هم در مقام تفسير              ) 1378باقري  (

فيليـپس  . رسـد   و تعبير آن و تاييد يا رد نظريه امري غير قابل انكـار بـه نظـر مـي                  
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. وسـط شـواهد تجربـي بحـث مـستوفايي دارد          درباره عدم تعيين نظريه ت    ) 2000(
اي جدي را فرا روي    مسأله(Duhem – Quine Thesis)نظريه دوئم ـ كواين  

دهد كه معتقدند شواهد تجربي بـه         قرار مي ) از جمله اثبات گرايان   (تجربه گرايان   
توجـه ايـشان بـه      . شـوند   عنوان مبنايي ترديد ناپذيري براي دانش ما محسوب مي        

 در تبيـين اسـتنتاج از رونـد    (Auxiliary Assumptions)ي مفروضات كمكـ 
ـ        طـور كلـي زيـر سـؤال بـرده اسـت             همشاهدات تجربي، تبيين تجربه گرايانه را ب

(2000 Phillips) . نيز از زمان هيوم تـاكنون بـراي اثبـات    مسأله قديمي استقرا 
مـئن  گرايان به مثابه مانع منطقي غير قابل عبـوري در راه رسـيدن بـه معرفـت مط                 

همچنين ايده تفكيـك كامـل علـم از ارزش و آرمـان             . تجربي به شمار آمده است    
طرفي ارزشي فعاليت علمي كه توسط اثبات گرايان مطرح و در روش شناسـي                بي

وسـيله مـا بعـد اثبـات          ز به عنوان يك اصل پذيرفتـه شـده، بـه          تحقيقات علمي ني  
اي انـساني و فرهنگـي         چرا كه علم بـه منزلـه پديـده         است؛  شده نقد شديد  گرايان،

هـاي    در هـر الگـوي كـالن علمـي داوري         : آيـد   ها به شمار مي     مستغرق در ارزش  
توان سراغ گرفت كه هم آداب و عادات معينـي در فعاليـت               ارزشي مختلفي را مي   
هـا قابـل     كند و هـم معماهـاي معينـي در سـايه ايـن ارزش               پژوهشي را اقتضا مي   

به عنـوان فعاليـت علمـي ارزشـگذاري          شده و حل آنها      .پژوهش و تحقيق شمرد   
  اهـداف يـا ارزش    ) 1379 بـه نقـل از بـاقري         1970كـوهن و ماسـترمن      (شود    مي

هاي تجربـي نظريـه تـأثير         شناسي هر سنت پژوهشي به روش شناسي و نيز داعيه         
به هر حال پس از انتـشار كتـاب مهـم تـامس             «) 1984 و   1980الودن  (گذارد    مي

اي توجه به اين واقعيـت        به طور فزاينده  ) 1962مي  هاي عل   ساختار انقالب (كوهن  
 در تعيـين    مي پيرامون دانشمند نقش بـسيار مهمـي       جلب شده كه جامعه و جو عل      

هـاي كـار بـسته در تحقيـق           هـا و روش     مفاد و ظرفيت شواهد تجربي، نوع مالك      
هاي علمي دانشمندان نيز      تصميمات گروه ) Phillips 2000(نمايد    علمي، ايفا مي  

هاي جمعي آدميان تا حد بسيار زيادي تحت تأثير اموري غير از               همه فعاليت  مانند
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همچنين مفروضات مهم معرفت شناسي اثبـات       ) همان. (واقعيات عيني قرار دارند   
يعني عيني بودن جهان؛ تفكيك فاعل شناسا از موضوع شناسايي، اعتبـار بخـشي              [

گيري شده قابـل تكـرار       هبه دعاوي معرفتي بر اساس كاربرد حواس، مشاهده انداز        
 همـه   هاي طبيعي؛ اتكـأ      اجتماعي به پديده   هاي  براي ديگران؛ شباهت بسيار پديده    

 كـه پـذيرش    علوم طبيعي و اجتماعي بر يك نوع منطق و روش شناسي مشترك ـ 
ها را از علـوم طبيعـي فـراهم           آنها در علوم اجتماعي زمينه پيروي كامل اين دانش        

داعيــه «بــا ) Scientismعلــم زدگــي (امر بــه نــوعي آورد و بنــا بــه تعبيــر گــاد
امپرياليستي لزوم تسلط علوم طبيعي و عقالنيت مندرج در روش علمـي بـر همـه                

انجاميد از سوي بسياري از متفكران علوم اجتماعي نظيـر مـاكس            » علوم و معارف  
بـا ارائـه نظريـه    (، هابرمـاس  )منوتيـك ـ تفـسيري   بـا رويكـرد هر  ( و گـادامر  وبر

و انديـشمندان پـست مـدرن       ) نظريـه نوپراگماتيـسم   (، ريچـارد رورتـي      )انتقادي
(Postmodern)  از )  مانند فوكو و دريـدا  (و ما بعد ساختارگراياني       نظير ليوتارد

 D.Scottبه نقـل از  ( شد م قرن بيستم ميالدي به تدريج انتقادات شديدنيمه دو
فـاوت و احيانـاً     طرح اينگونه مباحث انتقـادي هـر چنـد از منظرهـاي مت            ) 2000

اي را پيش روي اثبات گرايان بـويژه در           هاي نظري قابل مالحظه     متعارض، چالش 
  . عرصه علوم اجتماعي قرار داد
اي بـراي     اثبات گرايي هر چند به عنوان فلسفه      «گويد    اما همچنانكه اريك بردو مي    

  تأكيد آن بر دقت منطقي و آزمون تجربي همچنان باقي است           ت،علم طرد شده اس   
بـر محافـل علـوم اجتمـاعي        ) بنـا بـه تعبيـر بـردو       (و نوعي اثبات گرايي عاميانـه       

 جـان   گريسون و . و. تعبير گزنده جيمز  . كند  وتحقيقات تربيتي كامالً پرتوافكني مي    
  :)J.W. Garrison and J.Nespor 1996 (نسپور در اين مورد چنين است

ن گرديده است، به شـيوه       و دف  رغم آنكه توسط فيلسوفان كشته      اثبات گرايي علي  «
و بـه عنـوان نيرويـي فعـال در علـوم            ) يا حتي هيواليي خون آشام    (آدمي ماشيني   

/ واقـع   «نكاتي همچون تحقيـق پـذيري و تفكيـك قـاطع            . اجتماعي حضور دارد  
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سياسـي و   اي    در نظامهاي تخصـصي كنتـرل و تـصميم سـازي بـه گونـه              » ارزش
در مجـامع علمـي   » مـشاهده «نظريه و  « تمايز ثابت ميان     بوروكراتيك نهادينه شده،  

  .»شود مربوط به توصيف و گزارش تحقيقات تكرار مي
اي كه در دوران معاصر نسبت به         به هر حال با عنايت به مجموع انتقادات شكننده        

انديشه اثبات گرايي در حوزه فلسفه علم وارد شده و منجر بـه پديـدآيي ديـدگاه                 
 ميان فالسفه علـم  (Post – Positivism)جديدي با عنوان ما بعد اثبات گرايي 

تواننـد و     عي هم اكنون نمـي    گشته است، دانش پژوهان علوم انساني و علوم اجتما        
چه در خصوص توصـيف     (هاي اثبات گرايي       در جريان توليد دانش بر آموزه      نبايد

بر اين اسـاس    . تكيه نمايند ) علم و چه در مورد تجويز قواعد روش شناختي علم         
ويژه در  اليم وحياني بر ديدگاه مزبور ـ به ي تباين معرفت شناختي با تعاتكاي الگو

آن دسته از علوم انساني كه عالوه بر توصيف و تبيين واقعيات، مسئوليت هدايت              
و ) مانند علوم تربيتـي   (د  ابير اجتماعي را نيز بر عهده دار      و جهت دهي اعمال و تد     

 توصيف وضع مطلـوب جامعـه و        لذا الجرم بايد بخش مهمي از فعالي خود را به         
قـاً قابـل   د ـ منط و شيوه وصول به آن وضع اختصاص دهـ افراد آدمي و تعيين راه 

  . رسد ساز و بحران آفرين به نظر مي  قبول نبوده و امري مسأله
   نقدي بر كثرت گرايي تبايني.3ـ3

چنانكه ديديم موضع كثرت گرايي تبايني قلمـرو دانـش و معرفـت بـشري را بـه                  
هـا برقـرار      هايي كه هيچ سنخيتي ميـان آن        كند حوزه   هاي مختلف تقسيم مي    حوزه

 ليكن هم از لحاظ موضوع و هـم         ؛شناسد  نيست و البته همه آنها را به رسميت مي        
هـر چنـد   . نمايـد  روش مرزهايي قاطع و غير قابل عبور ميان اين بخش ترسيم مي          

 شـأن معرفتـي بـراي    رسد اين ديدگاه به لحـاظ تـصديق   در بادي امري به نظر مي     
تـر   بينانه و منطقـي تعاليم ديني و معارف وحياني، نسبت به دو ديدگاه پيشين واقع  

ايده تفكيك كامل انواع علوم و معـارف در ايـن ديـدگاه باعـث           عمل نموده است،  
هاي دينـي بـر       شده تا نتيجه عمالً متفاوتي را از جهت تأثيرگذاري تعاليم و ارزش           
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گرايي معرفت شـناختي      به هر حال كثرت   . دست ندهد  هابعادمختلف زندگي بشر ب   
كنـد كـه پـذيرفتني        هاي بـشري ارائـه مـي        در شكل تبايني آن تصويري از معرفت      

زيرا نه از حيث نوع دانش و موضوع آن و نه از لحاظ نـوع               ) 1377باقري  (نيست  
هاي معرفتي، براي اينگونه مرزبندي قاطع دليـل قـانع            روش اعتبار بخشي به داعيه    

هاي مختلف معرفي ناظر به شناخت موضـوعات          البته حوزه . اي وجود ندارد    كننده
متفاوتي هستند؛ به عنوان مثال علوم طبيعي، معرفت اخالقي و معرفـت دينـي بـه                

پردازند، ليكن اين موضوعات با هم مرز مشترك داشته           مطالعه سه نوع موضوع مي    
برخي از عناصر دانشي علـوم      . نندك  ها و عناصر دانشي آنها در هم نفوذ مي          و يافته 

هاي علوم طبيعـي      شود و بالعكس؛ همچنين دانش      طبيعي به قلمرو اخالق وارد مي     
نمونه ديگري از نفوذ يك حـوزه       ) باقري همانجا (يابد    در معرفت ديني حضور مي    

شـود؛   آشـكار مـي  ) تجربي(معرفتي به حوزه ديگر در رابطه ميان متافيزيك و علم        
. وان ميان دانش فلسفي و علم و تجربي مرز قاطعي ترسيم كـرد            چنين نيست كه بت   

و بسياري ديگر از فيلسوفان علم چنـين تفكيكـي را انكـار              ويزدم الكاتوش، پوپر  
هـا و عـدم تعيـين نظريـه توسـط             بحث گرانباري مـشاهدات از نظريـه      . اند  نموده

طور كلي   هب. هايي از اين ارتباط واقعي ميان متافيزيك و علم هستند           مشاهده نمونه 
فلـسفه معاصـر علـم از جـدايي افراطـي يـا          «مي گويـد    ) 1994(همچنانكه جونز   

 يا ايمـان    شامل دانش (ير اشكال معرفت آدمي     نسبت به سا  ] تجربي[اي علم     مقوله
در بحث نسبت ميان دانش تجربي و معرفـت دينـي نيـز             » كند  پشتيباني نمي ) ديني

، )1987(، روســتاون )1990 و 1974(بــسياري از انديــشمندان ماننــد بــاربور    
خوبي نشان داده اند كـه ايـن دو          به) 1994(و جونز   ) 1990(، سيمون   )1976(بلور

مشتركات زيـادي نيـز در      ها و     هاي غير قابل انكار شباهت      عرصه عالوه بر تفاوت   
  . هاي تحليلي دارند  كاربرد روشموضوع، هدف و

رايي تبـايني آن اسـت كـه ايـن          نكته ديگر قابل توجه در ارزيابي ديدگاه كثرت گ        
هاي زباني ويتگنشتاين به نـوعي نـسبت گرايـي كامـل              موضع با تكيه برايده بازي    
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هـاي    شود كه اساساً امكان ارزيابي و قضاوت ميان داعيه          معرفت شناختي منجر مي   
هـاي مختلـف معرفتـي بـا          در حاليكه حوزه  . سازد  ممكن مي  مختلف معرفتي را نا   
 گيرنـد،   بخشي به يك ميزان بهره نمي     ها و شواهد اعتبار       وشوجود آنكه از انواع ر    

اين چنين نيست كه در علوم تجربي معيارهايي نظير انسجام يا عدم تناقض مـورد               
اي كـامالً كنـار گذاشـته         عنايت نباشد يا در معرفت ديني شواهد و روش مشاهده         

ـ (هاي موجود بـشري       به هر حال با تأمل در انواع معرفت       . شود  رياضـي،   ي،عقالن
تـوان      و تحليل نوع ارتباط آنها بـا يكـديگر مـي          )  ديني تجربي، تاريخي، اخالقي و   

هـاي    خوبي دريافت كه تبيين كثرت گرايي تبايني از چگونگي نسبت ميان دانش            به
گرايي تداخلي    بشري شواهد كافي را به همراه ندارد؛ بلكه قرائن بسياري بر كثرت           

هـا و نقـاط مـرزي         ت ميـان معـارف، شـباهت      كنند كه ضمن قبول تفاو      داللت مي 
در دوران معاصـر نيـز توجـه بـه همـين مرزهـاي              . پـذيرد   مشتركي را بين آنها مي    

هـاي علمـي    هاي معرفتي و تأكيد بر ارتباط و تعامل بين رشـته          مشترك ميان حوزه  
فتي بـه شـمار علـوم بـشري         هاي معر   مختلف سبب شده تا تعداد زيادي از شاخه       

 عرصه علوم اجتماعي و انـساني و دانـش آمـوزش و پـرورش               د كه در  افزوده شو 
توان به آساني تعداد قابل توجهي از اين علوم و معارف نوظهـور و كارآمـد را                   مي

با توجه به اين توضيحات ابتناء الگوي تباين معرفت شـناختي بـا             . شناسايي نمود 
ول و موجه   تعاليم وحياني بر ديدگاه فلسفي كثرت گرايي تبايني نيز موضوعي مقب          

طـور كلـي و      هباشد؛ همچنانكه بنيانگذاري جريان توليد دانش بر اين ديدگاه ب           نمي
اي   اي مانند دانش آمـوزش و پـرورش كـه ماهيـت بـين رشـته                 خصوصاً در حيطه  

(Interdiciplinary)   تركيبي در آن    صورت هگيري از انواع معارف ب       و لزوم بهره 
  . رسد  مناسب به نظر نمي از منظر فلسفه علماجتناب ناپذير است،

   نكاتي قابل تأمل در تحويل دين به امري غير شناختي .4ـ3
تحويل و فرو كاستن دين به واقعيتي صرفاً رواني يا اجتماعي و فرهنگي يا امـري                
احساسي و عاطفي يا اخالقي و تحليل وحي بر اسـاس ديـدگاه تجربـه دينـي يـا                   
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تي كه وجه جامع همه آنهـا تحويـل         تفسير زبان دين بر اساس الگوهاي غير شناخ       
 از  (Cognitive)حقيقت دين به امري غير شناختي و سلب شأن معرفـت زايـي              

وحي و تعاليم ديني است با مسائل و مـشكالت متعـددي از منظـر مباحـث ديـن                   
  :شود   كه به اهم آنها اشاره ميباشد رو مي هپژوهي روب

هاي متنـوع ايـن    يل ابعاد و مؤلفه مهم در تفسير واقعيت دين و تحل اولين مسأله . 1
پديده چند وجهي و پيچيده، آن اسـت كـه بايـد از اشـتباه رايـج روش شـناختي                    

اين اشتباه بـه    . شدت پرهيز نمود   به» خطاي تحويل نگري  «يا  » مغالطه كنه و وجه   «
دي به داليلـي ـ   عدهد كه در مواجهه معرفتي با واقعيتي چند ب اين صورت رخ مي
نشي بودن پژوهش ـ تنها يكي از وجوه واقعي آن موضوع مورد  از جمله اصل گزي

هـاي آن از نظـر دور    گيـرد و نـه تنهـا سـاير وجـوه و جنبـه          توجه محقق قرار مي   
ماند، بلكه اساساً كل واقعيت با همان وجه مـورد پـژوهش، مـساوي و معـادل                   مي

ور و   مثال روشني از اين اشـتباه روش شـناختي در شناسـايي امـ              شود؛  انگاشته مي 
  . زيبايي در جريان فيل شناسي كذايي ترسيم نموده است حقايق را مولوي به

پذيرفتـه اشـتباهي از     رسد در تفاسير دين شناختي نامبرده صورت           به نظر مي   آنچه
: هاي گوناگون اسـت     يقين دين حقيقتي داراي ابعاد و جنبه        زيرا به  اين گونه است؛  

 ديـن واقعيتـي روانـشناختي در همـه     با احساس و عاطفه سـروكار دارد، نيـاز بـه          
ه و عوامل فرهنگـي دارد؛ امـا        هاست، مذهب تعاملي غير قابل انكار با جامع         انسان
هـا    توان كل حقيقت دين را به هر يك از اين جنبه             اصلي آن است كه آيا مي      مسأله

فروكاست؟ يا اساساً چگونه امكان دارد با  توجه به ظـواهري از واقعيـت ديـن و                  
ي آنها اصل واقعيت دين را به عنوان امـري بـا منـشأ بـشري و واقعيتـي                   بزرگنماي

صرفاً روانشناختي يا جامعه شناختي و تاريخي و بدون خاستگاه الهـي انگاشـت؟              
زبان دين قطعاً داراي عملكردهايي نظير ابراز عبوديت و نيايش، امر و نهي، انـذار               

و قرينه زبـان شـناختي ايـن        باشد اما به چه دليل        يا موعظه و نصيحت مي     و تبشير 
نوع كاركردها را تنها شأن مقبول و معتبر زبان دينـي محـسوب كنـيم؟ بـه همـين                   
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ترتيب پيامبران الهي بدون ترديد داراي تجـارب دينـي نـاب بـوده و جنبـه هـاي                   
اي از حق برايشان در خالل تجربه عرفاني و نبوي متجلي شده است،               متعالي ويژه 

ن وحي را صـرفاً همـين تجربـه دينـي و ظهـور و تجلـي                 توا  اما بر چه مبنايي مي    
  دانست؟) و نه هيچ امري وراي آن(خداوند 

رسد شيوع اين اشتباه با نوع نگرش ويژه اثبات گرايي مبني بـر لـزوم                 البته نظر مي  
 مرتبط باشـد    (Reductionism)تحويل هر پديده مورد مطالعه به عناصر بسيط         

  .  استشدهه با تفكر اثبات گرايي نقد شديد كه در دوران معاصر اين نگرش همرا
در همين رابطه، پافشاري اين ايده نسبت به انكار يا تغافل كلي از جنبه شناختي و                

رغم آنكه عقايد ديني ناظر به توصيف هستي، چيـستي           اخباري حقيقت دين، علي   
 و  واقعيتي نهايي و متعالي، ماهيت انسان و ديگر موجود و رابطه آدمي با خداونـد              

 Jones(انـد،     ديگر موجودات به طور صريح يا ضمني در همه اديان مطرح شـده            
حتي با قطع نظـر از ايمـان بـه          . رسد  بسيار عجيب و غير طبيعي به نظر مي       ) 1994

صحت عقايد ديني و حقانيت تعاليم وحيـاني ديـن، در صـورت يكـه بـا نگـاهي                
 هبي پرداخته شـود،   ر ديني و نصوص مذ    پديدار شناختي به بررسي و تحليل مظاه      

خـوبي داعيـه معرفتـي وحـي و تعـاليم وحيـاني              قرائن و شواهد متعدد موجود به     
در تفسير زبان ديني بر اساس الگوهاي غيـر شـناختي           . سازد    آسماني را آشكار مي   

رسد كه بريث ويث، فن بـورن و سـاير            به نظر مي  «نيز همين پرسش مطرح است،      
درسـتي درك    ساختار پيچيده اين زبـان را بـه       قائلين به تحليل كاركردي زبان دين       

زبان ديني شامل گزاره هـاي متـافيزيكي، اخالقـي و تـاريخي اسـت و                . اند  نكرده
» كننـد    متافيزيكي، اخالقي و تاريخي تلقـي مـي        1ها را احكامي    دينداران اين گزاره  

اما عليرغم اين گونـه تفاسـير در حـال حاضـر اغلـب              ) 1376پترسون و ديگران    (
 زبـان  دينـي را واجـد معنـاي معرفـت بخـش مـوجهي                 ،]دين[ن معاصر   فيلسوفا

تحليل زبان دين مبني بر اصل تحقيق پذيري اثبات گرايان نيز همـراه بـا               . دانند  مي
                                                 
1 . Assertions 
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 هـيچ معنـايي را بـراي         اصل انديشه تجربه گرايي افراطي اين فيلسوفان كه اصوالً        
  .اند رو شده هت بسيار روبگرفتند با انتقادا هاي اخالقي و ديني در نظر نمي گزاره

به همين منوال تحليل وحي بر اساس ديدگاه تجربه ديني و مبتني بر مدل تجلي و               
اي يا افعال گفتاري نيز در معرض چند نقد جدي قـرار گرفتـه                انكار ديدگاه گزاره  

   :است
اوالً اين راه حل دست بشر را از حقايق وحياني و از وصول بـه سـاحت هـدايت                   

 سـازد،   اثر مـي   آن در زندگي را بيكند و اصل ضرورت دين و نقش      يالهي كوتاه م  
ثانياً چنين ديدگاهي بـا ادعـاي خـود اديـان مبنـي بـر انتقـال حقـايقي از طريـق                      

 ثالثاً اين نظريه بـا واقعيـات تـاريخي اديـان و              و هاي پيامبران منافات دارد     گزارش
ديـدگاه سـنتي    ) 1381قـائمي نيـا     . (تحليل متون ديني دست اول همخوان نيست      

مانند مسيحيت كاتوليك و اسالم و      (فيلسوفان و متكلمان در الهيات اديان وحياني        
انـد كـه چنـين ديـدگاهي          اي تفسير و تحليل كـرده       نيز وحي را به گونه    ) يهوديت

رسـد انـدك تأمـل و         به هر حال بـه نظـر مـي        . تابد    درباره سرشت وحي را برنمي    
رساند كه هـر      ن ديني ما را به اين جمع بندي مي        ه درون ديني و برو    مروري بر ادلّ  

 بـدون   باشـد،   نميچند جنبه شناختي و بعد واقع نماي دين تنها وجه اين حقيقت             
پوشـي از واقعيـت چنـد         هاي غير قابل حذف و چشم       ترديد يكي از وجوه و جنبه     

آيد و تحويل دين به امـري غيـر شـناختي، چـه            وجهي و پيچيده دين به شمار مي      
ي از سوگيري و تمايل خاص برخي دين پژوهان دوران جديد باشد كه بر              بسا ناش 

  . اند دين را آنگونه تفسير و تحويل نمايند ها مايل بوده اساس برخي پيش فرض
 اشكال روش شناختي ديگري كه به اين مواضع دين شناختي وارد است به نوع              .2

 گـردد؛   ين باز مـي   ل و تفسير حقيقت د    مواجهه غالب دين پژوهان معاصر در تحلي      
چه اينكه با وجود اذعان به گستردگي طيف مـصاديق در جوامـع بـشري و تنـوع                  

ات در  قابل توجه ميان اين مصاديق در مباحث دين پژوهي، نوعاً اين گونه مطالعـ             
گيـرد و سـپس بـر          دينـي معـين انجـام مـي        محدوده خاصي از اديـان يـا دربـاره        
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در حـوزه   . يابـد    همه اديان تعميم مي    نتايج تحقيق نسبت به   » استقراء ناقص «اساس
هاي دين شناختي معاصر به ويژه مباحث جامعه شناسي دين، روانشناسي             پژوهش

دين، فلـسفه ديـن و كـالم جديـد مـوارد متعـددي از ايـن نـوع خطـاي منطقـي                       
البته در مواردي ذكر    . خصوص توسط متفكران مغرب زمين قابل شناسايي است        به

در مقدمه مبحـث از  ) نت ديني يهودي ـ مسيحي است كه عمدتاً س(مورد پژوهش 
هـاي   شدت اين اشتباه كاسته است؛ ليكن به هر حال تعميم صريح يا ضمني يافتـه          

پـذيرد و     بحث نسبت به ديگر اديان با توجه به عنوان كلـي مبحـث صـورت مـي                
افتد كه حتي مخاطبان متخصص اين مباحث از آثار چنين تعمـيم              بندرت اتفاق مي  

هاي دين شناختي مورد بحـث در نوشـتار حاضـر و     نظريه.  در امان بمانند  نابجايي
الـذكر پرهيـز      ناختي فوق الگوي تباين مبتني بر اين نظريات، نيز از اشتباه روش ش          

هـا نـشان       زيرا مروري بر نوع داليل اقامه شده در دفـاع از ايـن ديـدگاه               اند؛  نكرده
اديان موجود و يا تحليـل و       دهد كه بحث و بررسي در سطحي مشتمل بر همه             مي

بررسي مهمترين اديان مشهور جهان صورت نپذيرفته اسـت و حتـي در مـواردي               
نظر قرار  در) مانند الهيات ليبرال يا پروتستان    (هاي خاص     هعقايد كالمي برخي نحل   

داشته است؛ ليكن در عين حال مباحث با عناويني عام ماننـد زبـان ديـن، تحليـل                  
توان انتظار داشـت كـه در         البته نمي . رح و ارائه شده است    وحي، انتظار از دين مط    

مباحث پيچيده اين پژوهشي لزوماً همه اديان موجود موضوع يك تحقيق باشـند؛             
اما همواره بايد عنوان و نتايج بحث با موضوع مناسبت داشته تـا از تعمـيم نابجـا                  

  . اجتناب شود
تي اگر به يكي از مهمتـرين  به عنوان مثال در بحث تحويل دين به امري غير شناخ      

اديان وحياني و ابراهيمي مطرح در جهان، يعني اسـالم مراجعـه شـود و بررسـي                 
 قرآن ـ متن ديني درجه اول اسالم و مورد قبـول همـه    اي درباره طرفانه اجمالي بي

هدي بـراي نظريـه    بدون ترديد نه تنها هـيچ قرينـه و شـا    انجام شود،مسلمانان ـ 
دست آورد، بلكه معرفت زايي وحي مكتوب و جنبه شـناختي             توان به     تحويل نمي 
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نياز از تحقيق  و واقع نماي زبان دين در خصوص اسالم به مثابه امري بديهي و بي           
نمايد، همچنين عموم انديشمندان مسلمان از فارابي و ابن سينا تا غزالـي و           رخ مي 

فـسير و تحليـل     اي ت   ابن خلدون و مالصدرا و عالمه طباطبايي وحي را بـه گونـه            
اي آشـكار     ه واقعيات در آن بدون هيچ شـبهه       اند كه جنبه انتقال حقايق و ارائ        كرده

هاي متمايز متن تثبيت شده وحي در اسـالم           است كه چنين اتفاق نظري به ويژگي      
  . گردد يعني قرآن باز مي

ن نيز وجود دارد و بـه       همچنين اين تلقي شناختي از وحي و دين در ميان مسيحيا          
توان به عنـوان انتقـال برخـي حقـايق از             وحي را مي  «المعارف كاتوليك    ن دايره بيا

جانب خداوند به موجودات عاقل از طريـق وسـايطي كـه وراي جريـان معمـول                 
ايـن برداشـت در     ) 1372 ،بـه نقـل از جـان هيـگ        (» طبيعت هستند تعريف نمود   
ون وسـطي و    لهاني ماننـد آكوينـاس در قـر       داشته و متأ    الهيات سنتي مسيحي رواج   

هـاي    هاي كاتوليك و پروتستان محافظه كار، وحي را بـه مثابـه گـزاره               برخي نحله 
توان به آنها دست يافت و از ناحيه خداونـد          خطا ناپذير كه از راه عقل طبيعي نمي       

فعـالي  (انـد     در فرآيند يك ارتباط ويژه به پيامبر آموخته شده است، معرفـي كـرده             
خوبي نشان مي دهد كه نه تنها در مقابل نظريـه            ا به ه  به هر حال اين نمونه    ) 1379

هاي اصلي آن به امري غير شناختي، ديدگاه كالمـي متفـاوتي              تحويل دين و مؤلفه   
نيز وجود داشته و دارد كه بر اساس داليل درون ديني و برون ديني دين را واجد                  

 استوارتري  داند؛ بلكه به يقين اين نظريه رقيب از داليل و شاهد            جنبة شناختي مي  
  . مند است بهره

   سكوالريزمنكاتي انتقادي درباره. 5ـ3
هاي مختلف زندگي هم اينكـه      اما آنچه كه در مورد حدود قلمرو نفوذ  دين در حيطه           

در فرهنگ و تمدن غرب با عنوان نظريه سكوالريزم مطـرح شـده و بنـابر آن حيطـه           
يـز بـا انتقادهـاي فراوانـي        باشـد، ن    انتظار از دين محدود به امور شخصي و فردي مي         

رو شده كه بسياري از آنها مشابه اشكاالت وارد بر ديدگاه تحويل دين به امـري                 هروب
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، جوادي آملي   )1378(، جعفري   )1374(غير شناختي است و به عالوه نقيب العطاس         
در بررسي اين تفسير ويژه از دين به ويژه بر اساس داليل            ) 1379(و نصري   ) 1381(

 كه بعضي اند  اسالم به نكاتي مهم پرداختهي شواهد درون ديني مربوط بهعقلي و برخ
  : از آنها عبارتند از

 برخالف تأكيد سكوالريزم مبني بر تفكيك شئون مختلف زندگي از يكديگر و             .1
عدم  ارتباط آنها با هم، واقعيت آن است كه همه امور مختلف مربوط به حيات با                 

توان موفقيت و كاميابي در بخـشي از آنهـا را              نمي يكديگر ارتباطي اصيل دارند و    
زندگي فردي و شخصي انسان تحت تأثير       . دست آورد  هبدون مالحظه ساير ابعاد ب    

مستقيم عوامل اجتماعي و شرايط فرهنگـي ـ سياسـي حـاكم بـر محـيط اوسـت،        
ـ زندگي آدمي    اقتصادي، فرهنگي، حقوقي و اخالقي    هاي سياسي،     همچنانكه جنبه 

حتي در نگاهي از افق باالتر، دنيا و آخرت بـه عنـوان دو              . گر تعامل دارند  با يكدي 
 بلكه بر اساس سـنت الهـي     ارتباط با هم نيستند،      نه تنها بي   مرحله از زندگي انسان   

 لـذا   چگونگي حيات دنيوي اوسـت؛    نحوه زندگي اخروي هر فرد كامالً وابسته به         
 نمودن دامنه نفـوذ تعـاليم و        با اين نگرش هماهنگ و ارگانيك به زندگي، منحصر        

باشد و بـدون      هاي ديني به حريم زندگي شخصي، امري غير واقع بينانه مي            ارزش
هاي حيات، اهداف و مقاصد ارزشمند        حضور دين و معيارهاي آن در ديگر عرصه       

باشد و بدون حضور ديـن         بينانه مي   دين حتي در زندگي شخصي، امري غير واقع       
ي حيات، اهداف و مقاصد ارزشمند ديـن حتـي          ها  عرصهو معيارهاي آن در ديگر      
دين در تصور مـا     «. رديدخوبي محقق نخواهد گ    ها نيز به    در زندگي شخصي انسان   

هـاي مختلـف زنـدگي اجتمـاعي دارد و نـوعي نقـش تعيـين          با عرصـه اي  مراوده
گـر    كند دين به نحوي كه مـا آن را در اسـالم جلـوه               كنندگي نسبت به آنها ايفا مي     

هـاي مختلـف فعاليـت     ينيم نه چون امري شخصي است كه نسبت بـه عرصـه    ب  مي
  ).80باقري (» سخن باشد تفاوت و بي بشري بي
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 مقصود اصلي دين تنظيم و هدايت حيات معقول آدميان در زمينه چهار ارتبـاط               .2
اه و مختـار بـا هـستي        اصيل و ثابتي است كه هر فرد بايد به عنوان موجـودي آگـ             

رابطه فرد با خويشتن، رابطه فـرد بـا خداونـد،           :  روابط عبارتند از   اين.برقرار نمايد 
بخش نظري دين توصـيف و      . ارتباط شخص با عالم و رابطه او با ديگر همنوعان         

تبيين اين چهار نوع رابطه را آنگونه كه هست بر عهده دارد و بخش عملي تعاليم                
ئه رهنمـود بـراي     هايي ديني در پي ترسيم وضع مطلوب اين روابط و ارا            و ارزش 

عقل و تجربه آدميان ولو در شكل تراكم يافته جمعـي           . چگونگي تحقق آنها است   
آن به دليل عدم احاطه بر همه واقعيات و حقايق مربوط به اين روابـط چهارگانـه                 

 لـذا    تنظـيم و تـدبير شايـسته آنهـا شـوند؛           توانند بدون راهنمايي دين متكفل      نمي
ن روابط با مقـصود از تـشريع ديـن منافـات      تخصيص هدايت دين به بعضي از اي      

باور به ربوبيت فراگير خداوند متعال نسبت به همـه ابعـاد            ) 1378جعفري  . (دارد
هستي و لزوم پيروي كامل از ضوابط و مقررات الهي كه معيارهاي اصلي زنـدگي               

هاي را در بر دارد، نيز به بيان ديگـر بـر همـين نـوع                  مطلوب انساني در همه جنبه    
  ).1381جوادي آملي (نمايد،  ت دين داللت ميجامعي

 بحث انتظار از دين و حدود قلمرو آن را بر خـالف موضـوع نيـاز بـه ديـن و                      .3
ها نبايد تنها با  تكيه بر داليل عقلي و برون ديني به               اثبات ضرورت آن براي انسان    

لي و   بلكه پس از تبيين لزوم دين و هدايت الهي بر اساس براهين عق             ،انجام رساند 
توان محدوده نفوذ و قلمرو ديـن را بـه اسـتناد شـواهد و قـرائن درون             مستقل مي 

 هـاي    اين زمينه تحليـل احكـام و دسـتور         در). 1379نصري  (ديني شناسايي نمود    
تواند بسيار راهگـشا باشـد كـه مـروري گـذرا بـر طيـف گـسترده ايـن                      ديني مي 

ز آنها صريحاً مربوط بـه      دهد كه بخش قابل توجهي ا         هاي تجويزي نشان مي     گزاره
يعـت و ديگـر     جهـان طب  (شئون اجتماعي زندگي و نحوه ارتباط آدميان با هـستي           

 مثالً احكام و اصـول نـاظر بـه هـدايت امـور سياسـي،                باشد؛  مي) موجودات زنده 
اقتصادي، فرهنگي و حقوقي در متون ديني اسالم به حدي اسـت كـه هـيچ نـاظر                 
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ا به عنوان آيينـي فـردي و صـرفاً مربـوط بـه         تواند اين دين وحياني ر      منصفي نمي 
بهبود روابط شخص با خداوند تلقي نمايد يا آن را مكتبي بدون توجه بـه حيـات                 

  ). 1378جعفري (دنيوي آدميان معرفي كند 
همچنين بررسي سيره عملي پيامبران الهـي و ديگـران رهبـران اديـان وحيـاني در             

 در شئون مختلـف جوامـع انـساني         دهد كه همه آنها كمابيش      طول تاريخ نشان مي   
 اقتصادي دخالت مؤثر داشته و براي انجام چنين         ويژه مسائل سياسي، فرهنگي و      به

هـا و مـشكالت را تحمـل          اي به عنوان تكليف دينـي خـود همـه سـختي             مداخله
  . اند نموده

 از سوي ديگر با بررسي توصيفي و واقع بينانه نحوه حضور نهاد دين و تعـاليم                 .4
هـاي بيـشماري از       تـوان جلـوه     هاي ديني در جوامع بشري طي تاريخ مي        و ارزش 

هـا و     هـاي وحيـاني را در عرصـه تمـدن           نقش فعـال اجتمـاعي مـذهب و آمـوزه         
ويل و تعبير آنها به عنوان موارد خـالف         تأهاي گوناگون شناسايي نمود كه        فرهنگ

  . قاعده و خروج از ضوابط ديني ممكن نيست
هاي ديني و     ضوع چگونگي تأثيرگذاري تعاليم و ارزش     مصداق آشكاري از اين مو    

نهادها و مؤسسات مذهبي بر فرآيند تعليم و تربيت اسـت كـه هيچيـك از تـاريخ      
هـاي     همچنانكـه شـكل    ؛كننـد   نگاران آموزش و پرورش اين واقعيت را انكار نمي        

بـه جـز علـوم انـساني و اجتمـاعي جديـد و علـوم               (پيشين مطالعه فرآيند تربيت     
  . اند ها و هنجارهاي ديني متأثر بوده نيز كمابيش از آموزه) تربيتي

رسد ديـدگاه سـكوالريزم دربـاره حـدود نفـوذ و            با توجه به اين داليل به نظر مي       
اي   ي نظريه هاي ديني نه تنها از منظر مباحث دين شناخت          مشروعيت تعاليم و ارزش   

ني بر لزوم تـضعيف     كد اين نظريه مب   هاي مؤ   رود، بلكه توصيه    صائب به شمار نمي   
هاي تـاريخي جوامـع       و حذف نقش دين از زندگي اجتماعي آدميان نيز با واقعيت          

بشري هماهنگ نيست و بايد آنها را تالشي فرهنگي ـ اجتماعي براي تغيير نقـش   
البتـه ايـن كوشـش بـا حمايـت          . و جايگاه دين و زندگي انـسان بـه شـمار آورد           
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نديشه و فرهنگ غرب از طريـق فرآينـد   هاي سياسي ـ اجتماعي حاكم بر ا  جريان
دنيوي سازي در همه مظاهر اصلي تمـدن جديـد مغـرب زمـين يعنـي سياسـت،                  

اجتماعي تا حدود زيادي موفق     اقتصاد، تعليم و تربيت و فرهنگ، حقوق و روابط          
علوم جديد و بويژه علوم انساني و اجتماعي بـر            به طرق گوناگوني از جمله     شده،

ونه تحول در عملكرد و حوزه نفـوذ ديـن را بـر سـر همـه                 آن است تا چتر اين گ     
  . ها و جوامع بگستراند فرهنگ

از نهـضت روشـنگري     » 1دنيوي كردن معرفـت   «جريان  ) 1996(بنا به تعبير بروك     
طبيعـي  . از امر قدسي جدا گشت    » 2نهاد دنيوي سازي  «به عنوان   » علم«آغاز شد و    

 تعاليم وحياني ديـن بـر رونـد    الگوي تباين معرفت شناختي با«است كه حاكميت   
در ايـن زمينـه اجتمـاعي،       » توليد دانش در همه علوم انـساني و اجتمـاعي جديـد           

در جهان معاصر نقش اصلي را      ) سنت ستيزي (همگان با تأثيرات گسترده مدرنيته      
  . در جهت موفقيت روز افزون تالش مزبور داشته و خواهد داشت

 همچنان دين با حضور فعال و چـشمگير      هاي گسترده   رغم همه اين تالش    اما علي 
در قلمرو حيات اجتماعي انسان نظريه سكوالريزم را با شكـست آشـكار مواجـه               

اي با نـام مـوج        برگر از جامعه شناسان برجسته در مقاله       به قول پيتر  . ساخته است 
توان گفت ما در جهاني سكوالر        بايد اذعان داشت كه نمي    «سكوالرزدايي از جهان    

كنـيم ـ     جهـاني كـه مـا در آن زنـدگي مـي     ءجز چند مورد استثنا. كنيم دگي ميزن
هماننــد گذشــته ـ آكنــده از احــساسات دينــي اســت و در برخــي منــاطق، ايــن   

  .»احساسات بسي بيشتر از گذشته است
اي از اين حضور فعال دين در         او تجديد حيات اسالمي در دوران معاصر را نمونه        

برخالف نظر برخي روشنفكران، تجديـد حيـات       «داند و بر آن است كه         جامعه مي 
هاي عقب افتاده اجتماع كه كمتر با پديده نـوگرايي آشـنا      اسالمي محدود به بخش   

                                                 
1 . Secularization of Knowledge 
2 . The agent of secularization 
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اند نيست؛ بـرعكس ايـن حركـت در شـهرهايي گـسترش يافتـه كـه پديـده                     شده
  .»نوگرايي به ميزان قابل توجهي در آنجا رسوخ كرده است

  
  گيري  خالصه بحث و نتيجه.4

قاله در راستاي مطالعه انتقادي دانش آمـوزش و پـرورش از منظـر مباحـث                اين م 
معرفت شناسي فلسفه علم بررسي روند توليد معرفت تربيتـي را از لحـاظ منـابع                
معرفتي مورد استفاده در اين روند مورد توجه قرار داد و در اين خصوص نيـز بـا                  

ده اي از وحي و تعاليم      مالحظه آنكه توليد دانش تربيتي هم اينك بدون هيچ استفا         
چرا ؛پذيرد به تحليل فلسفي و نقد اين وضعيت پرداخت            وحياني دين صورت مي   

  . داند ساز مي  را براي دانش آموزش و پرورش مسألهكه بروز و تداوم آن 
هـاي    پس از توضيحات مبحث نخست درباره دانش آموزش و پرورش و ويژگـي            

زي در اين حيطه علمي كه      پردا  ق و نظريه  ويژه در مورد روند فعلي تحقي      كلي آن به  
كنـد، اهـم      طور مطلق از علوم انساني و علوم اجتماعي جديد تبعيت مـي            تقريباً به 

  : نكات مطرح شده در اين نوشتار عبارتند از
 وضع فعلي توليد دانش تربيتي بر لحاظ عدم استفاده از تعاليم وحيـاني ديـن از      .1

مي كنـد كـه هـم اينكـه بـر جريـان توليـد               الگوي معرفت شناختي كالني پيروي      
معرفت در همه علوم انساني و علوم اجتماعي جديـد سـيطره مطلـق و بالمنـازع                 

  . دارد
تباين معرفت شناختي با تعـاليم وحيـاني        « مقصود از الگوي مزبور كه با عنوان         .2

از آن ياد شده آن است كه از وحي و تعاليم وحيـاني ديـن               » الگوي تباين «يا  » دين
معارف مستند به حقايق ديني ـ با قطع نظر از ميزان حقانيت آنها ـ در هيچ يك   و 

به عنوان منبع معرفتي اسـتفاده      » توان  نمي«و بلكه   » نبايد«از مراحل پژوهش علمي     
شواهد بسياري بـر وجـود و سـيطره ايـن الگـو در همـه علـوم انـساني و                     . نمود

  . نندك اجتماعي جديد و دانش آموزش و پرورش داللت مي
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هاي روش شـناختي تخلـف         قبول الگوي تباين مستلزم آن است كه اوالً توصيه         .3
هـاي    ناپذيري نسبت به لزوم جدايي كامل فرآيند تدوين و اعتبار بخشي به نظريـه             

التـزام    ثانياً بـا   آنها صورت پذيرد،  تربيتي از تعاليم وحياني دين و معارف متكي بر          
 اصوالً استفاده از تعاليم وحياني دين در جريان         به مباني فلسفي و كالمي اين الگو      

بحـث دربـاره   توليد دانش تربيتي امري غير ممكن و نامعقول تلقي شـود و حتـي            
  . فايده به حساب آيد تعاليم ديني غير منطقي و بياي معرفتي با مواجهه

هاي تربيتي حاصـل فرآينـد     پيامد پيروي از الگوي تباين آن است كه اوالً نظريه         .4
هاي ديني و     ژوهش و نظريه پردازي به صورتي كامالً غير متأثر از تعاليم و ارزش            پ

 ثانيـاً همـه   هاي غير ديني شـكل گيرنـد،     ك و ارزش  با تأثيرپذيري از مباني متافيزي    
هاي تربيتـي غيـر دينـي تنظـيم و            هاي اصلي فرآيند تربيت متناسب با نظريه        مؤلفه

 تربيت بر اساس مالحظـات غيـر دينـي          جهت دهي شوند و نهايتاً جريان تعليم و       
  . هدايت و ساماندهي گردد

  :  الگوي تباين عبارتند ازمباني فلسفي ـ كالمي مقبول مهمترين  .5
   خود بنياد انگاري يا انسان محوري معرفتي .1ـ5
   اثبات گرايي به عنوان مكتبي در فلسفه علم .2ـ5
   كثرت گرايي تبايني .3ـ5
   غير شناختي تحويل دين به امري.4ـ5
  )سكوالريزم( محدود كردن دين به حوزه زندگي شخصي .5ـ5

قبول هر يك از مفروضات معرفت شناختي يا دين شناختي فوق ضرورتاً الگـوي              
هاي روش شناختي     سازد و تبعيت از توصيه      گر مي   تباين را به صورتي موجه جلوه     

 ولـي ممكـن     كنـد؛   نظريه پردازي علمي اقتـضا مـي       اين الگو را در روند تحقيق و      
است نظريه پردازان زيادي از اين الگو در جريان فعاليت علمي پيروي كنند، لكن              
به دليل ناآگاهي از مباني فلسفي ـ كالمي آن يا عدم توجه به ارتباط ميـان الگـوي    

  . تباين با آن مباني، در عين حال آنها را قبول نداشته باشند
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المي الگوي تباين بـر اسـاس مباحـث          هر كدام مباني و مفروضات فلسفي و ك        .6
هايي نظير فلسفه و معرفت شناسي، فلـسفه علـم، فلـسفه ديـن و                 مطرح در حيطه  

هـاي نيرومنـدي بـه        اند و در قبال آنهـا نظريـه         كالم مورد نقادي جدي قرار گرفته     
  : عنوان ديدگاه رقيب و معارض مطرح هستند بدين شرح

  
گيري از وحي و   لزوم بهره.1ـ6

هي در كنار انديشه و هدايت ال
  تجربه بشر 

ي يا انسان محوري خود بنياد انگار  
وحي و راهنمايي  ازمعرفتي استغناء

  الهي براي كمال و سعادت آدمي
 مابعد اثبات گرايي در .2ـ6

  فلسفه علم 
  اثبات گرايي در فلسفه علم   

  كثرت گرايي تبايني     كثرت گرايي تداخلي.3ـ6
ي براي  قبول وجه شناخت.4ـ6

  دين 
  تحول دين به امري غير شناختي  

 عدم اختصاص دين به .5ـ6
  زندگي شخصي

محدود كردن تقليل نفوذ دين به   
  )سكوالريزم(امور شخصي 

  
هـاي معـارض و رقيـب،         با توجه به مباحث مفصل مطرح در مقايسه اين ديـدگاه          

 فلسفه و كالم تكيـه  بدون ترديد الگوي تباين بر مباني استوار و ترديد ناپذيري در        
هاي معارض و رد مباني        بلكه داليل فراوان و متقني براي حمايت از نظريه         ،نكرده

  . فلسفي و كالمي الگوي تباين وجود دارد
بر اساس آنچه گذشت اينكه دانش پژوهاني كه بـه تحقيـق و نظريـه پـردازي در                  

روه مبـاني و    علوم تربيتي بر اساس الگوي تباين اشـتغال دارنـد مواجـه بـا دو گـ                
هايي ماننـد   اند و در صورت قبول نظريه      مفروضات فلسفي و كالمي متعارض شده     

ما بعد اثبات گرايي، كثرت گرايي تداخلي، امكان و ضرورت رجوع به وحـي بـه                
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عنوان منبع معرفتي ارزشمندي براي هدايت انسان، قبول وجه شناختي براي ديـن             
تواننـد پـذيراي    زندگي، لزوماً نميو عدم اختصاص دين به امور شخصي و فردي        

الگوي تباين و حكم قطعي آن مبني بر عدم امكان استفاده از تعاليم وحيـاني ديـن         
 بلكـه پژوهـشگران علـوم تربيتـي در ايـن            ،در جريان توليد دانش تربيتـي باشـند       

صورت بايد تالش علمي و نظريـه پـردازي تربيتـي را بـر اسـاس الگـوي كـالن                    
استفاده معرفتي از تعاليم وحيـاني      «سامان دهند كه در آن      معرفت شناختي ديگري    

) گيري از انديشه و تجربـه بـشري         والبته در كنار بهره   (دين به عنوان منبع معرفتي      
. شـود   در روند توليد دانش تربيتي امري علي االصول ممكن و معقـول تلقـي مـي               

 بـا اعتقـاد بـه       در الگوي توليد معرفت تربيتي براي كساني كـه         البته اين نوع تحول   
هـا و     حقانيت تعاليم وحياني دين و لزوم تـأثير پـذيري جريـان تربيـت از آمـوزه                

هاي ارزشمند وحياني در مقام تربيت، نسبت به وضعيت فعلـي غيـر دينـي                 ارزش
فرآيند آموزش و پرورش معترض بوده و تعليم و تربيت جديد را به سـبب تكيـه                 

باشد؛ چرا كه     تر مي   دانند، ضروري    مي بر مالحظات غير ديني داراي نواقص آشكار      
 بـسيار مـؤثر      گـسترده ،    يـده اينك نقش اصلي در شناخت و هـدايت جريـان پيچ          

هاي تربيتي بـر عهـده دارنـد كـه محـصول تحقيـق و                 آموزش و پرورش را نظريه    
  . نظريه پردازي در علوم تربيتي و نتيجه پيروي از الگوي تباين هستند

 نمايند؛ زيرا ايـشان بـا    راستا نقش مهمترين را بايد ايفاناما فيلسوفان تربيتي در اي   
جهت دهي به اقدامات تربيتي     توجه به جايگاه واالي دانش آموزش و پرورش در          

اي از تالش فلسفي خود را معطوف به بررسي و نقد بنيادهـاي                قسمت عمده  بايد
در . فلسفي اين دانش بويژه با توجه به خصوصيات موضوع و اهـداف آن نماينـد              

الذكر نيز ايـشان      زمينه تحليل و مطالعه عميق دو دسته مباني فلسفي و كالمي فوق           
طرفي و بررسي استداللي ادله طرفين كه با رجوع به مباحـث             وظيفه دارند تا با بي    

تخصصي معرفت شناسي، تاريخ و فلسفه علم، فلسفه دين، كالم و جامعه شناسي             
تخاب مبناي معرفت شناختي و دين شـناختي        پذير است، نهايتاً در ان      معرفت امكان 
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. استوارتري براي روند توليد دانش آموزش و پرورش، قضاوت اصـلي را نماينـد             
ني هاي مطالعه حاضر بـه رد و ابطـال مبـا      طبيعتاً اگر اين قضاوت هماهنگ با يافته      

تواننـد    نجامد؛ باز اين فالسفه تربيتي هستند كه مي       فلسفي و كالمي الگوي تباين بي     
انش پژوهان تربيتي را نسبت به ضعف و سستي ايـن مفروضـات آگـاه سـازند؛                 د

پيامدهاي بحران آفرين تبعيت از الگوي تباين را آشكار كنند و به طور بنيادين بـه                
حتي در فرضي كه داوري فيلسوفان تربيتـي بـه حكـم            . نقد الگوي تباين بپردازند   
 لـيكن احتمـال     نجـر نـشود؛   ي و كالمي الگوي تبـاين م      قطعي بر عليه مباني فلسف    

هاي مسلم انگاشته شده را در منظر تربيت پژوهان تقويـت             بطالن اين پيش فرض   
چون و چراي الگوي تباين بر روند توليد دانـش تربيتـي متزلـزل                نمايد، سيطره بي  

خواهد شد و زمينه تغيير و تحول در اين الگو و پيـشنهاد الگـوي ديگـري بـراي                   
يتي در دانش آموزش و پـرورش بـا عنـوان بـر اسـاس               پردازي ترب   تحقيق و نظريه  

  . امكان ارتباط معرفت شناختي با تعاليم وحياني دين فراهم خواهد آمد
اميد است اين مقاله گام نخستين در تبيين ضرورت تحول در الگوي توليد دانـش               
تربيتي را با ارزيابي انتقادي مبـاني فلـسفي و كالمـي الگـوي تبـاين بـا اسـتواري                 

البته اين تحول ضروري در الگوي تباين با توجه به مباحث نوشتار            . ه باشد برداشت
توانند بـا       حاضر بر خالف نظر كوهن، ماهيتي عقالني دارد و دانشمندان تربيتي مي           

تحقيقي فلسفي و منطقي گزينشي آگاهانه نسبت به مباني فلسفي و كالمي الگوي              
نـد بـدون تـرددي لـزوم چنـين          تباين يا الگوي جايگزين آن داشته باشند؛ هـر چ         

تغييري هنگامي براي پژوهشگران تربيتي احساس خواهد شد كـه عالئـم بحـران              
معرفت شناختي در وضع فعلي توليـد معرفـت تربيتـي بخـوبي شناسـايي گـردد؛                 
الگوي تباين و نحوه ارتباط با مباني فلسفي و كالمي مزبور تبيين شود و ظرفيـت                

هـاي    ر جهت كمـك بـه تـدوين و توليـد نظريـه            و امكانات تعاليم وحياني دين د     
  .تربيتي كارآمد آشكار شود 



522  ديني-علوم انساني بومي   

اما در مسير بهبود كيفيت توليد دانش تربيتي گام اساسي و مهم بعدي بـر اسـاس                 
ست از تالش براي تدوين و طراحـي چـارچوب          ا  هاي نوشتار حاضر عبارت     يافته

ا تعاليم وحيـاني    كلي الگوي جايگزين؛ زيرا پس از آنكه ارتباط معرفت شناختي ب          
االصول ممكن و معقول تلقي شـد و پيـروزي از الگـوي               دين به عنوان امري علي    

ساز و غير قابل قبـول         پردازي تربيتي امري مسأله     و نظريه تباين در جريان پژوهش     
با توجـه   «: به شمار آمد؛ پرسش اصلي فرا روي دانش پژوهان تربيت آن است كه            

هـاي   ربيتي در دوران معاصر و مالحظه ويژگـي     به خصوصيات روند توليد دانش ت     
تعاليم وحياني دين، ارتباط معرفت شناختي دانش آموزش و پرورش با اين تعاليم             

بـه  »اي را قابل وقـوع دانـست؟        چگونه تصوير شود كه در عمل بتوان چنين رابطه        
تواند با حفظ هويت خود و در         دانش آموزش و پرورش چگونه مي     «عبارت ديگر   

قعي، ارتباطي معرفتي با تعاليم وحيـاني ديـن داشـته باشـد؟ بـراي ايـن                 شرايط وا 
حدود و شرايطي را بايد در نظر گرفت و در چه موارد كلي             (ها    ارتباط چه ويژگي  

  »توان آن را عمالً قابل تحقق دانست؟ مي
چـارچوب الگـوي جـايگزين بـراي        ،  رسد پاسخگويي به اين پرسـش         به نظر مي  

واهد كرد كه در فرصـتي ديگـر بـا تمركـز بـر تعـاليم                الگوي تباين را مشخص خ    
  . وحياني اسالم حاصل تالش خويش را در اين زمينه عرضه خواهيم نمود
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  توضيحات
 در مورد كاربرد شكل مفرد يا جمع براي اشاره به حيطه علمي معطوف به .1

بررسي منظم، نظري و تخصصي فرآيند تربيت، اين نوشتار بر اساس نظر مياالره، 
بر آن است كه حيطه مزبور با ) 1992(و برزينكا، ) 1376(، كاليوبك، )1370(

وجود تنوع قابل مالحظه و انكار ناپذير در آن، به لحاظ موضوع كلي مشترك و 
آن عالوه بر استقالل نسبت  اهداف و عاليق بهم پيوسته در تحقيقات زير مجموعة

برخوردار است كه دست ها، از نوعي وحدت و يگانگي  به ديگر علوم و دانش
بايد با نگاهي وحدت بخش به اين ) مانند بحث حاضر(ها  كم در برخي زمينه

دانش آموزش و «قلمرو پژوهشي نگريست و حتي استفاده از شكل مفرد 
 اما در عين حال مقاله حاضر اولويت دارد؛» علوم تربيتي«ل جمع بر شك» پرورش

طور مترادف از آنها استفاده شده  وشته بهداند و در اين ن را صحيح ميهر دو تعبير 
  . است

  : رك به» تربيت با آموزش رسمي« براي توضيحات بيشتر درباره تفاوت .2
  8-33صص ) فصل اول(، 1370ـ گاسترن مياالره 

- Breznka (1992) PP(38-48) 
البته ذكر اين نكته ضروري است كه گسترش مفهوم تربيت نسبت به آموزش 

معاصر اوالً از لحاظ مورد توجه واقع شدن آن در مطالعات و رسمي در دوران 
تربيت از نخستين «گويد  تحقيقات تربيتي است واال همچنانكه برزينكا مي
هاي غير رسمي از آموزش  فرآيندهاي اجتماعي است كه پيشينه آن در شكل

ردد كه گ اي باز مي هاي بسيار گسترده و ثانياً به تالش» اي بسيار بيشتر است مدرسه
در دوران جديد نسبت به تعميم آموزش و پرورش نسبت به همگان صورت 

  . گرفته است
  :  براي اطالع از انتقادات راجع به وضع فعلي علوم تربيتي رك به.3
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(Brezinka (1992) Introduction pp 1-18) ـ و باقري و عطاران 
  )1377(كاردان ) 1376(
هاي مطرح در مورد رابطه  باره ديدگاه براي آشنايي و توضيحات تفصيلي در.4

  ك به .علم و دين ر
؛ تهران؛ پژوهشگاه علوم انساني و از علم سكوالر تا علم دينيـ گلشني، مهدي؛ 
  1377مطالعات فرهنگي؛ 

  1362؛ بهاء الدين خرمشاهي، تهران؛ نشر دانشگاهي، علم و دينـ باريور ايان؛ 
Religion , 1996. nsHarppy Colli. ? Newyork, Ian,  Barbur-

History Method and Westley ,  Richardson arkand Science
.1996New york and London Routledge , Dialogue 

ها و كتب  البته در مورد بحث علم و دين مجالت تخصصي، دايره المعارف
  . بسياري منتشر شده كه فهرست آنها قابل دسترس است

ك . نظرات درباره علم ديني و امكان و چگونگي آن ر براي توضيحات بيشتر با.5
  به 

) 1379(و كتاب سوم ) 1378سال (ـ پژوهشكده حوزه دانشگاه، كتاب اول و دوم 
  . و نيز بسياري از مقاالت فصلنامه حوزه دانشگاه

  . 3، ش 1374فصلنامه حوزه و دانشگاه » هويت علم ديني«ـ باقري خسرو 
ان و فرآيند تكوين دانش در علوم انساني بر باقري خسرو جستاري در امكـ 

  .1379اساس انديشه اسالمي، تهران 
هاي  و ديدگاه» اسالمي نمودن معرفت« اطالعات تفصيلي درباره حركت .6

مختلف درباره آن بويژه در حوزه علوم انساني و اجتماعي با مراجعه ـ به كتب و 
المهدي (شه اسالمي جهاني اندي  مؤسسه«نشريات متعدد منتشر شده توسط 

 (JAISS)اسالمي  اجتماعي م مجله امريكايي علو(IIIT)للفكر االسالمي ) العالمي
و نيز كتب و مقاالتي ديگري كه در مجالتي مانند » اسالميه المعرفه«و مجله 



525 : ...                                گامي به سوي تحول در الگوي توليد علوم تربيتي

 Muslim edncatin)المسلم المعاصر، و فصلنامه تربيت اسالمي 
Quarterly)قابل ) مالزي(ات مؤسسه ايستاك  آكادمي اسالمي كمبريج، و نشري
  . شود در اين زمينه بطور خاص مطالعه مقاالت ذيل پيشنهاد مي. دسترسي است

» اسالمي كردن شناخت، مفهوم و روند تاريخي آن«ـ الرفاعي، عبدالجبار؛ 
  .1378حميدرضا شريعتمداري در كتاب حوزه و دانشگاه ـ قم 

در » بازسازي اسالمي علوم اجتماعيدور نمايي از «ـ ابراهيم عبدالرحمن رجب؛ 
  .1378 ـ قم حوزه دانشگاهكتاب دوم 

  .1986؛ ويرجينيا »اسالميه المعرفه«ـ المعهدا العالمي للفكر االسالمي ـ 
در زمينه فلسفه  شده اطالعات اجمالي درباره كتب منتشر فهرست نسبتاً كامل و .7

ده توسط مركز مطالعات توان در كتاب منتشر ش  تعليم و تربيت اسالمي را مي
تربيت اسالمي با عنوان كتابشناسي توصيفي ـ تحليلي تعليم و تربيت اسالمي 

سوي نظريه  هب« مالحظه نمود، همچنين مقاالت همايش علمي با عنوان 1380
 به همت المعهد العالمي للفكر 1992كه در » پردازي تربيتي اسالمي معاصر

 جلد با ويراستاري دكتر فتحي الملكاوي االسالمي در اردن برگزار شده در سه
  . منتشر شده است

 اين نوع دسته بندي از اقسام مطالعه فرآيند تربيت و تفكيك و تمايز ميان  .8
بنابر جستجوي به ) از دانش پداگوژي تا تحقيقات كاربردي(اقسام چهارگانه اخير 

هاي دانش  اهعمل آمده، مسبوق به سابقه نيست هر چند برزينكا در بيان خاستگ
.  اشارات روشنگري به آنها دارد(Pedagogics)آموزش و پرورش 

نيز در فصل نهايي كتاب خود نكات جالبي را درباره ) 1974(كاليويك  همچنين
رسد بايد در  دانش آموزش و پرورش بيان نموده است به هر حال به نظر مي

ز آنها از يكديگر هاي متماي فرصتي ديگر به بيان تفصيلي اين اقسام و ويژگي
پرداخت تا زمينه بررسي تطبيقي آنها فراهم آيد كه تربيت پژوهان ژرف انديش را 

  . خوانيم  بندي فرا مي به نقد و احياناً تكميل اين دسته
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 آموزش و پرورش نقشي محوري در حيث  ها براي دانش  شناسايي اين ويژگي.9
دنبال  به توان ها اصوالً نمي زيرا در صورت عدم توجه به اين ويژگي؛حاضر دارد

پردازي در اين علوم بود و يا داعيه لزوم  بررسي انتقادي روند پژوهش و نظريه
استقالل اين حيطه علمي از ساير معارف به لحاظ معرفت شناختي را به طور 

  . گيري كرد جدي پي
هاي بسيار مفيدي نيست   البته ذكر اين نكته هرگز به معناي غفلت از ارزش.10

علوم تربيتي، ماهيت و قلمرو «و » 1370معني و حدود علوم تربيتي «كه در دو اثر 
موجود است كه توجه خوانندگان محترم را براي اطالع تفصيلي و » 1380آن 

كامل از خصوصيات علوم تربيتي و نگاهي كالن به دانش آموزش و پرورش و 
و ) 1992(اب برزينكا نقش آن در دوران معاصر به اين دو اثر ارشمند و نيز كت

) 1376(» فلسفه تعليم و تربيت معاصر«مجموع مقاالت ترجمه شده با عنوان 
  . كنيم جلب مي

خوي نژاد تهران (» هاي پژوهش در علوم تربيتي روش«ك به . به عنوان مثال ر.11
شناسي تحقيقات تربيتي كه  و ساير كتب مطرح در موضوع روش) 1380سمت 

  .  ترجمه متون غربي استوارندالبته عمدتاً بر اساس
هاي مختلف مطرح در حيطه فلسفه علم و   براي اطالع تفصيلي درباره ديدگاه.12

تفرج (، عبدالكريم سروش )1378(ك به چالمرز .فلسفه علوم اجتماعي آلن ف ر
، گري )1369(، كارل همپل )صنع، فلسفه علم االجتماع و علم شناسي فلسفي

  ). 1375) (ها و برهانها ديدگاه(و شاپور اعتماد ) 2000(، گري پوتر )1996(سون 
، بانكي و )1980(، كرلينجر )D.scott) 19969ك به عنوان . به عنوان مثال ر.13

  ).2000 .(Keeves) 1996 (Phillips، )1380(، پاشا شريفي )1378(كارل رته 
 عقايد و(هاي مزبور   البته بايد دانست كه در اين صورت نيز واقعيت.14

 لزوماً نقش فعال و تأثيرگذار بر فرآيند نظري پردازي تربيتي را  )هاي ديني ارزش
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رسد سعي بر آن است كه در  ندارند بلكه متناسب با مباني ديدگاه تباين به نظر مي
  . ها و حوزه عمل آنها نوعي تصرف صورت پذيرد اين واقعيت

باشد  ر فلسفه علم مي البته اين ضرورت بنابر ديدگاه ما بعد اثبات گرا د.15
همچنانكه قرائن بسياري در نظريه پردازي و پژوهش تربيتي نيز آن را  تأييد 

كنند از جمله آنكه دانش آموزش و پرورش به اذعان همه تربيت پژوهان به  مي
آيد و ضرورتاً از  عنوان معرفتي بنيادين مانند فلسفه يا فيزيك به شمار نمي

  . نمايد  و حتي كاربردي ديگر استفاده ميدستاوردهاي همه علوم بنيادي
 براي توضيحات بيشتر درباره اثبات گرايي و حيطه نفوذ و گسترش و نقد آن .16

، )1380(، محمد امزيان )1378چالمرز (ك به .هاي دوران معاصر ر در انديشه
، گري سون و نسپور )2000(گري پوتر ) 2000(، فيليپس )1996(اريك بردو 

كتب و مراجع مطرح در حوزه فلسفه علم و فلسفه علوم و ديگر )1996(
  . اجتماعي

معنا و « در تبيين و نقد اين مبناي فلسفي براي الگوي تباين عمدتاً از مقاله .17
استفاده شده است براي اطالعات بيشتر ) 1377باقري (» معنايي در علم ديني بي
  . ك به همان.ر

هاي متفاوت ناظر به تحويل دين به امري   براي اطالعات بيشتر درباره ديدگاه.18
و علي زماني ) 1378(ك به پترسون و ديگران .ها ر غير شناختي و نقد اين ديدگاه

، سعيدي روشن )1371(، جان هيك )1381(، قائمي نيا )1379(، فعالي )1375(
)1378.(  

يب توان در آثار نق   توضيحات كامل درباره پديده سكوالريزم و نقد آن را مي.19
، جوادي )1380(، پيتر برگر )1378(، جعفري )1994(، اشرف )1374(العطاس 

  . يافت) 1379(، و نصري )1381(آملي 
 البته در شرايط فكري فرهنگي حاكم بر دنياي معاصر اصوالً انتظار اقناع .20

اي آنهم در مباحث عميق فلسفي و  همگان نسبت به تصديق با بطالن فكرو ايده
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توان واقع بينانه دانست؛ هر چند آرماني مطلوب به نظر   نميدين شناختي را
  . رسد مي
، اميني )1381(، جوادي آملي )1378(ك به جعفري . به عنوان نمونه ر .21

، و اصوالً همه كتب كالمي و اعتقادي كه به بحث درباره اثبات عقايد )1377(
مانيسم معرفتي از راه اند الجرم به نقد انديشه او ديني به نحو استداللي پرداخته

توان براي اطالعات تفصيلي بيشتر به آنها  اند كه مي عقلي و برهاني توجه داشته
  . رجوع نمود
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  منابع 
  1377ـ اميني ، ابراهيم؛ وحي در اديان آسماني؛ قم دفتر نشر تبليغات اسالمي، 1
ه سال ؛ فصلنامه حوزه دانشگا»معنايي در علم ديني معنا و بي«ـ باقري، خسرو؛ 2

  .16-26صص  / 16 و 17 ش 1377
، ش 1379/ ؛ فصلنامه مصباح سال تبيين وجه تسميه علم دينيـ باقري، خسرو؛ 3

  .37-75 صص 35
و تربيت معاصر، تهران نشر  ـ باقري، خسرو؛ و محمد عطاران؛ فلسفه تعليم4

  .1376محراب قلم 
، تهران  و تربيتهاي تحقيق در تعليم روشته،  ـ بانكي فرزين و فريدريش كارل5

  .1378پژوهشكده تعليم و تربيت 
فلسفه تعليم و «ـ برزنيكا و لفگانگ، علم تعليم و تربيت، محمد عطاران در 6

  .1376باقري و عطاران » تربيت معاصر
  .  نشر بنگان1380ـ برگر، پيتر؛ افول سكوالريزم، تهران 7
 بر فلسفه دين؛ احمد  ـ پترسون، مايكل و ديگران، عقل و اعتقاد ديني، درآمدي8

  .1376نراقي و ابراهيم سلطاني؛ تهران طرح نو 
؛ و قم پژوهشكده )كتاب اول(ـ پژوهشكده حوزه و دانشگاه؛ حوزه و دانشگاه 9

  .1378حوزه دانشگاه 
 1378و قم ) كتاب دوم(ـ پژوهشكده حوزه و دانشگاه؛ حوزه و دانشگاه 10

  .1378پژوهشكده حوزه و دانشگاه قم 
، و قم )كتاب سوم(هشكده حوزه و دانشگاه؛ حوزه و دانشگاه ـ پژو11

  .1379پژوهشكده حوزه و دانشگاه 
  .1380ـ جوادي آملي عبداهللا؛ انتظار بشر از دين، قم نشر اسراء 12
  .1381ـ جوايد آملي عبداهللا؛ دين شناسي؛ قم نشر اسراء 13
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يه سكوالريزم؛ قم ـ جوادي آملي عبداهللا؛ نسبت دين و دنيا، بررسي و نقد نظر14
  .1378نشر اسراء 

ـ جعفري، محمد تقي؛ فلسفه دين؛ تهران پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي 15
1378.  

ـ چالمرز، آلن اف؛ چيستي علم، درآمدي بر مكاتب علم شناسي فلسفي، سعيد 16
  .1378زيبا كالم تهران، سمت 

  .1376ريم، تفرج صنع، تهران صراط كـ سروش، عبدال17
  .1375سروش، عبدالكريم؛ علم شناسي فلسفي؛ تهران ـ 18
  .1375ـ سعيدي روشن؛ محمدباقر؛ وحي در اسالم و مسيحيت، تهران 19
  .1375ـ علي زماني، امير عباس؛ زبان دين؛ قم 20
ـ فعالي، محمد تقي؛ درآمدي بر معرفت شناسي ديني و معاصر؛ چاپ دوم قم 21

  .1379نشر معارف اسالمي 
خسرو » تأمالت ما بعد كوهني در باب پژوهش تربيتي«ي سي؛ ـ فيليپس، د22

، خسرو باقري و محمد عطاران تهران »فلسفه تعليم و تربيت معاصر«باقري در 
  .1376محراب قلم 

رضا؛ وحي و افعال گفتاري، نظريه وحي گفتاري؛ قم نشر  ـ قائمي نيا، علي23
  .1381معارف اسالمي 

  .1380تي، ماهيت و قلمرو آن،تهران رسمت ـ كاردان، عليمحمد؛ علوم تربي24
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   معنوي-ديدگاه برنامة درسي فطري
  »مبتني بر فلسفه تعليم و تربيت اسالمي«

  
  1دكتر حسن ملكي  

  
  چكيده 

هـا و اقتـضائات       برنامه درسي يك مقولة آميخته به فرهنگ اسـت و بـا ضـرورت             
فكري، اعتقادي و ارزشي رابطة قوي دارد، به همين دليل در آن از مبنـاي فلـسفي                

شـود و بـر       ريزي درسي بحث مي      كنار مباني روانشناختي برنامه    و اجتماعي نيز در   
كند؛ بنابراين بايد با توجه بـه     گيري مشخص پيدا مي     اساس آن برنامه درسي جهت    

شرايط و ويژگيهاي بومي برنامه درسي مناسب را جستجو كرد و براي طراحي آن              
ـ       ضرورت و اهميت اين اقـدام زمـاني آشـكار مـي           . اقدام نمود  ه تنـوع   شـود كـه ب

درستي بينديشيم و تفاوتهـاي آنهـا را          ديدگاههاي برنامه درسي و علل اين تنوع به       
بررسي عميق كنيم؛ به عنوان مثال با بررسي پراگماتيـسم بـه عنـوان يـك فلـسفه                  

شويم كه برنامه آموزشي و درسي خاص از ايـن فلـسفه              تعليم و تربيت متوجه مي    
تني بر فلسفه مزبور برنامه درسـي صـرفاً         چرا در برنامه درسي مب    . شود  استنباط مي 

شـود؟ چـرا     شود و انضباط سنتي كامالً ناديده گرفتـه مـي           يك فرايند محسوب مي   
                                                 

 عضو هيأت علمي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه عالمه طباطبايي. 1
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هـاي آموزشـي را كـه در آنهـا            هاي سنتي به برنامـه      پراگماتيسمها گرايش رويكرد  
انـد؟ چـرا در برنامـه         گردد، رد كرده    دانش از تجربه مجزا شده تجزيه يا تقسيم مي        

گيرد و همه چيز بر پايه آن بايد طراحي شود؟            جربه كودك محور قرار مي    درسي ت 
  .شود تمام اين سؤاالت به وسيله تأمل در مباني فكري پراگماتيسم پاسخ داده مي

سؤال اساسي آن است كه اگـر بـر مبنـاي فلـسفه آموزشـي و پرورشـي اسـالمي                    
فـت شناسـي و   شناسـي، معر  گيرنده به عمـل آمـد و انـسان          توصيف ديگري از ياد   

ارزش شناسي ويژة تفكر اسالمي ارائه گرديد، ابعـاد و ويژگيهـاي برنامـه درسـي                
شـود كـه ريـشه در         اصوالً نمي . كند؟ بدون ترديد پاسخ مثبت است       تغيير پيدا نمي  

هـاي مبـاني    در هر يك از جنبـه . ها تغيير پيدا نكنند    يك چيز تغيير نكند ولي روبنا     
دهـد؛    ريزي درسي جهت مي     آيد كه به برنامه     ميفلسفي داللتهاي خاصي به دست      

نـوع خـاص تعريـف      » انسان«به عنوان مثال در فلسفه آموزش و پرورش اسالمي          
وقتي كه پذيرفتيم از نظر اسـالمي كـودك يـك موجـود مكـرم اسـت و                  . شود  مي

هـاي عـالي فطـري بـه طـور            ارزش ذاتي دارد و همچنين پـذيرفتيم كـه اسـتعداد          
رار داده شده است و در جهت خالفت الهي بايـد فعاليـت           هماهنگ در وجود او ق    

اي بـراي تربيـت و        پيدا كنند، موظف هستيم برنامـه درسـي را بـه عنـوان وسـيله              
گيري در جهت رشد همه جانبة فرد، بازبيني كنيم و چارچوب مفهومي خـاص         ياد

عالوه بر ماهيت انسان، ماهيـت ارزش، ماهيـت معرفـت و            . براي آن تعريف كنيم   
يت زندگي نيز در فلسفه آموزش و پرورش اسـالمي بـه طـور خـاص تبيـين                  ماه
گذارنـد؛   ريزي درسي اثر مي     شوند و بر تعريف و توضيح برنامه درسي و برنامه           مي

ريزي درسي بر مبناي آموزش و پرورش اسالمي و ارائه الگويي             بنابراين در برنامه  
  .ور استدر اين خصوص يكي از كارهاي ضروري در شرايط كنوني كش

  
ريـزي درسـي بـومي، فلـسفه         علوم انساني، علـوم تربيتـي، برنامـه        :واژگان كليدي 

  آموزش و پرورش، الگوي برنامه درسي
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  مقدمه
تعليم و تربيت انسانها و به تبع آن برنامه هاي درسي براي ايجـاد تغييـر و تحـول                   

ه بـراي   هيچ نظام تربيتي را نمـي تـوان يافـت كـ           . در افراد به كار گرفته مي شوند      
تربيت انسانها كوشش كند ولي جهت گيري مشخص در اين كار نداشته باشد؛ به              
همين دليل كار تعليم و تربيت در بـين همـة امـور زنـدگي حـساسيت و اهميـت        

  .مي شود خاص مي يابد و پرداختن به آن يك اقدام زير بنايي و مهم تلقي
تي خود را نشان مي دهنـد   در تفكر راجع به ماهيت و مبناي تعليم و تربيت مقوال 

نـوع نگـاه بـه    «يكـي از آن مقـوالت   . سادگي گذشـت  كه نمي توان از كنار آنها به  
او ديـدگاههايي گونـاگون از،        دربـارة انـسان و ويژگيهـاي      . اسـت » ماهيت انـسان  

 اديان الهي نيـز براسـاس آمـوزه هـاي و          . اند  فيلسوفان و صاحب نظران ارائه كرده     
ت انسان دارند كه با تفاسير غير الهي تفـاوت اساسـي            حياني تفسير خاص از ماهي    

بدون ترديد نوع تفسير از انسان به طور مستقيم در نظام تعليم و تربيـت اثـر      . دارد
معموالً هر نظام تربيتي انساني را كه در مباني خود تفسير كـرده اسـت،               . گذارد مي

  . تربيت خواهد نمود
» ماهيـت ارزش «باشد ديدگاه مربوط به  مقوله دوم كه در تعليم و تربيت مؤثر مي    

به اين سؤال پاسـخهاي متعـدد       » چه چيزي خوب و چه چيزي بد است؟       «.  است
هـستند، بـه   » مطلـق  «هـا  ارزشاگر معتقـد باشـيم          داده شده است؛ به عنوان مثـال     

 اعتقـاد داشـته     هـا   ارزش» نسبي بودن « يـك صورت عمل خواهيم كـرد و اگر بـه       
  .يگر اقدام خواهيم نمودباشيم، به صورت د

معرفـت  . اسـت »  ماهيت معرفت «مقوله سوم كه در اين عرصه قابل بررسي است          
بـه  . شناسي نيز يكي ديگر از مبناهاي نظام تعلـيم و تربيـت را تـشكيل مـي دهـد             

مجموعه تبيين هاي منسجم كه در خـصوص ماهيـت انـسان، ماهيـت معرفـت و                 
مي گردد، فلـسفه تعلـيم و تربيـت          ماهيت ارزش از سوي يك مشرب فكري ارائه       

  :پس مي توان گفت. اطالق مي شود
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. و تربيت عبارت است از توصيف چيـستي انـسان، معرفـت و ارزش               فلسفة تعليم 
وقتي كه توصيف بر مبناي تفكر اسالم انجام پذيرد، فلسفه تعليم و تربيت اسالمي              

  .شكل مي گيرد
و استنتاج ساير اقدامات تربيتي     فلسفه تعليم و تربيت اسالمي مبناي تصميم گيري         

برنامه ريزي درسي داراي مباني فلسفي اسـت        . از جمله برنامه ريزي درسي است     
از » برنامـه درسـي   «با مالحظه منابع علمي در اين خصوص مالحظه مي كنيم كـه             

  .ديدگاههاي مورد قبول در مورد سه مقوله فوق االشاره اثر مي پذيرد
نامه درسي را در اين مباني  متفاوت بايد جـستجو       علت اصلي تنوع ديدگاههاي بر    

اكنون سوال اساسي آن است كه بر پايه فلسفه تعليم و تربيت اسـالمي كـدام                . كرد
ديدگاه برنامه درسي را بايد تدوين و طراحي نمود؟ در اسالم انسان به طور ويـژه                

ومي سازي  نمي توان به اين توضيح بي اعتنا ماند ، ولي از ب           . توضيح داده مي شود   
آنچه امروز در بين صاحب نظران مطرح است و به عنـوان يـك              . علم سخن گفت  

بـراي  . ضرورت براي كشور طرح مي گردد، توليد علم بـا رويكـرد بـومي اسـت               
تحقق  اين خواسته مهم بايد مباني فكري اسالمي را با اعتمـاد بـه نفـس ولـي بـا                     

ردازي در حوزة علـوم     روش علمي بررسي كرد و داللتهاي مشخص براي نظريه پ         
  .انساني و تربيتي استنباط نمود

نيـز در منـابع دينـي       » ارزش  «و» معرفـت «عالوه بر ماهيـت انـسان در خـصوص          
خـاص دينـي تعمـق مـي          وقتي كه در اين تفسيرهاي    . تفسيرهاي ويژه وجود دارد   

در عناصر گونـاگون برنامـه        مي يابيم كه باورهاي متفاوت      كنيم به طور مشخص در    
ي توانيم طرح كنيم و داللتهاي خاص براي طراحي يـادگيري قابـل ارائـه               درسي م 
نمود يك اقـدام علمـي نخـستين در           آنچه در اين مجموعه مالحظه خواهيد     . است

ديـدگاه برنامـه    «براي نگارنده اين سوال اساسي مطرح است كـه          . اين زمينه است  
ويژگيهايي مـي   درسي مبتني بر فلسفه تعليم و تربيت اسالمي چگونه است و چه             

 ،» تربيـت «مهـم يعنـي      براي پاسخ به اين سؤال چهـار مقولـه        » تواند داشته باشد؟  
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مورد بررسي شده، سپس اصول كلي طراحي برنامـه         » معرفت«و» ارزش«،  » انسان«
شود، پـس از آن در هـر يـك از عناصـر              درسي براساس آنها استنتاج و معرفي مي      

ولي ارائـه گرديـد و در پايـان نيـز بـا             اساسي برنامه درسي به صورت عيني تر اص       
نگاهي كلي، ويژگيهاي بارز ديدگاه برنامه درسـي مـورد نظـر توضـيح داده شـده                 

 .است
در پايان يادآوري اين نكته ضروري است كـه هنـوز فلـسفه آمـوزش و پـرورش                  

 وب نـشده اسـت      اسالمي مدوتنهـا مجموعـه اي كـه از سـوي سـازمان            . ن و مص
وزشـي وزارت آمـوزش و پـرورش بـه عنـوان طـرح              پژوهش و برنامه ريـزي آم     

پژوهشي سفارش شده و جناب آقاي دكتر خسرو باقري به انجام رسانده، از نظـر               
   و  نگارنده معتبر و قابل استناد تشخيص داده شد و منبع اصلي بخش فلسفه تعليم             

شايان ذكر است كه بدون ترديد با ارائه و تـدوين           . تربيت مقالة حاضر قرار گرفت    
اني فلسفي غني تر و بهتر در اين خصوص، تغييراتي در ديدگاه برنامه درسي به               مب

  .وجود خواهد آمد
  

  تعريف چند مفهوم اساسي
مباني « ،»فلسفه تعليم و تربيت   « ،  »برنامه درسي «قبل از ورود به متن مقاله مفاهيم،        

  . معنوي در برنامه درسي بررسي مي شود–و ديدگاه فطري » برنامه ريزي درسي
دربارة برنامه درسـي تعـاريف گونـاگون و گـاهي متـضاد از سـوي                :برنامه درسي 

در اينجا مناسب نيست مناقـشات تعـاريف طـرح         . صاحب نظران طرح شده است    
 مقاله و بـراي طـرح ريـزي،          گردد، لكن ضروري است براي فهم درست محتواي       

ر چند برخـي    ه. توجيه و اجراي برنامه درسي به فهم درستي از اين مفهوم برسيم           
از نظريه پردازان معتقدند نبايد در فكر تعريف برنامه درسي بود؛ زيرا كه به دليـل                

برنامـه درسـي از يـك    «: مي گويد 1»آيزنر«. پيچيدگي نمي توان آن را تعريف كرد
 هويت فيزيكي برخوردار نيست بلكه يك انديشه پيچيـده مـي باشـد، از ايـن رو                
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با اينكه اين صاحب نظر ارائه تعريـف بـراي          » .تعريف واقعي آن غير ممكن است     
اين مفهوم را بسيار سخت مي دانـد ، ولـي خـود او بـراي ارائـه تعريـف تـالش                      

در مجموعه به نظر نگارنده مشكل بـودن تعريـف برنامـه درسـي ماننـد            . نمايد  مي
مشكل بودن تعاريف در ساير علوم انساني و تربيتي است، ولي بدون داشتن يـك               

سبتاً واضح نيز نمي توان مباحث و تحليـل هـاي بعـدي را ارائـه                فضاي مفهومي ن  
  .نمود

نگارنده    در اين مقاله مورد پذيرش     2»طرح يادگيري «تعريف برنامه درسي به عنوان      
با اينكه انتقاداتي براين تعريف ممكن است وارد شود، گريزي نيست؛ چون            . است

ي رسد يادگيري رسمي بـه   به نظر م. هر تعريفي ارائه شود منتقداني خواهد داشت      
صورت هدايت يادگيرنده به سوي       مناسب نياز دارد در غير اين     » هندسه«و» سامان«

برنامه درسي طرح ساماندهي بـه يـادگيري        . هدفهاي يادگيري ممكن نخواهد بود    
  .است كه از عوامل و مؤلفه هاي گوناگون متأثر است

يا فلسفه هاي مـضاف اسـت       يكي از علوم فلسفي     » فلسفه تعليم وتربيت اسالمي   «
بهـشتي، سـعيد،    . (كه به تحليل و تبيين مبادي تصديقي تعليم و تربيت مي پردازد           

، »معرفت«،  » انسان«در اين حوزه بحث ماهيت مقوالت مهم مبنايي يعني،          ). 1385
  .گيرد و داللتهاي الزم ارائه مي گردد مورد بحث قرار مي» ارزش«

يشنهادي در حوزة برنامه درسي است كـه بـر           معنوي يك ديدگاه پ    -ديدگاه فطري 
چـالش   مبناي فلسفه تعليم و تربيت اسالمي تدوين شده، ديدگاههاي ديگر را بـه            

علت اصلي تنوع ديدگاههاي برنامه درسي تنّوع مبـاني فكـري صـاحب            . مي كشد 
و » معرفـت « ،»انـسان «بر مبناي تبيين ديگري از امور اساسـي يعنـي           . نظران است 

وان اصول و روشهاي ديگري در حوزة برنامـه ريـزي درسـي ارائـه               مي ت » ارزش«
 معنوي اين تبيين را در يك نظام فكري معين ارائـه نمـوده              –ديدگاه فطري   . نمود
  .است
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هاي عالي فطري انـسان مبنـا      فطري بودن اين ديدگاه به اين معناست كه گرايشات        
بـر سـوق    يـن ديـدگاه  نيز حاكي از آن است كـه ا     » معنوي بودن «. قرار گرفته است  

ي متعالي انساني در پرتو فطرت از طريق برنامـه          ها  ارزشدادن يادگيرنده به سوي     
  .كند درسي را، تأكيد مي

هاي توصيفي و تبييني است كه شناخت        مجموعه گزاره : مباني برنامه ريزي درسي   
 آنها  سازد كه فرايند برنامه ريزي درسي با تكيه بر         امور معيني را براي ما فراهم مي      

ايـن امـور را در چهـار مبـاني تـاريخي، فلـسفي، روانـشناختي و                 . صورت پذيرد 
  .اجتماعي بايد جست

آنچـه  . لذا چهار بعد مباني در بحث مباني برنامه ريزي درسي قابل بررسـي اسـت      
« و» علـم «،  »انـسان «در اين مقاله بحث مي شود، مباني فلسفي است و سه مقولـه              

ز تبيين هر يك از اين سه موضـوع اصـول برنامـه             پس ا .  مي گردد   بررسي» ارزش
  .ريزي درسي متناسب با آن ارائه مي شود

   در فلسفه آموزش و پرورش اسالمي»تربيت « مفهوم

 هنجاري و تجويزي دارد، هر چند در ظاهر به صورت            مفهوم تربيت همواره جنبة   
 هر نظام   ماهيت هنجاري تربيت از آنجا ناشي مي گردد كه        . توصيفي بيان مي شود   

  .كند ي مورد نظر خود تربيت را تعريف ميها ارزشتربيتي برحسب 
. در تفكر اسالمي مفهوم تربيت بر اساس غايت آفرينش آدمي تعريـف مـي شـود               

هدف نهايي تربيت در اسالم را مي توان الهي شدن آدمي و به تعبير ديگـر دسـت                  
مي . بايد تعريف شود  تربيت در اسالم براين اساس      . زيدن به حيات پاك دانست      يا

  : توان مفهوم تربيت را به اين نحو تعريف نمود
شناخت خدا به عنوان رب يگانه جهـان و انـسان، برگزيـدن او بـه عنـوان رب                   « 

اهميت و جايگاه مفهـوم  » خويش و تن دادن به ربوبيت او و پرهيز از ربوبيت غير 
ه مالحظه نمـود كـه      ربوبيت در برداشت اسالمي از تربيت را مي توان در اين نكت           

 سازي صـورت   در متون اسالمي به كمك مفهوم ربوبيت براي مربي و متربي واژه           
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ربـاني و ربـي     : اين واژه ها به ترتيب براي مربي و متربي عبارتنـد از           . گرفته است 
» آن«است، جز اين كه كلمه اول با افزوده شدن          » منسوب به رب  «هر دو كلمه    . )1(

لغه در انتساب به رب است كه شأن و جايگاه خطيـر            در آن  حاكي از شدت و مبا       
  .معلم و مربي نيز آن راايجاب مي كند

  
  مباني انسان شناختي

مجموعة توصيف هاي مربوط به ابعاد و ويژگيهاي انسان مبـاني انـسان شـناختي               
نخستين و مهم ترين موضـوعي كـه در مبـاني           . تعليم و تربيت را تشكيل مي دهد      

فطرت در متون اسالمي به سرشـت       .رسي شود، فطرت است   انسان شناختي بايد بر   
الهي وجود آدمي اطالق مي شود؛ به عبارت ديگر آدمـي در اعمـاق وجـود خـود                  

و هنگامي كه پروردگارت از     «.معرفت و احساسي نسبت به مبدأ قدسي جهان دارد        
پشت فرزندان آدم ذريه آنان را برگرفت و ايشان را بر خودشان گواه سـاخت كـه                 

پروردگار شما نيستم؟  گفتند چرا گواهي داديم تا مبادا روز قيامت بگوييد مـا               آيا  
  )2(».غافل بوديم) امر(از اين 

اما فطرت يك دستگاه خودكار نيست كه خود به خود كـار كنـد و بـه مراقبـت و                 
فطرت يك زمينه و استعداد است كه بايد از طريق برنامه           . تربيت نياز نداشته باشد   

چنين مواجهه اي با فطـرت يكـي از مقاصـد پيـامبران             . شكوفا شود  تربيتي مناسب 
  ) 3(. بوده است

  

  عقل
عقل در متون اسالمي با آنچه در منـابع غربـي يـا منـابع داخلـي متـأثر از غـرب                      

. در تفكر اسالمي عقل محدود بـه شـناخت نيـست   .  مي شود تفاوت دارد  مالحظه
.  محدود به شناخت نمـي باشـد       البته شناخت در محدوده عقل قرار دارد، اما عقل        

 )عقـل رعايـت   ( »عقل كرداري «و  ) عقل روايت ( » عقل گفتاري «در روايات تعبير    
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 بنابراين عقـل محـدود بـه شـناخت نيـست بلكـه شـناخت                )4 (به كار رفته است؛   
از   عقل در صـورت تـام خـود مـستلزم  انـسجامي            . محدوده ناتمامي از عقل است    

هر گونه عـدم انـسجام، خـود نـشانه          .  است شناخت، عاطفه، انتخاب و عمل فرد     
عقـل تنهـا    . نابخردي است؛ بنابراين نمي توان عقـل را در برابـر ايمـان قـرار داد               

  .هنگامي در مقابل ايمان قرار مي گيرد كه امري صرفاً شناختي در نظر گفته شود
برخي عقل را تنهـا بـا       . مورد دوم اين كه عقل در تفكر اسالمي جنبة ابزاري ندارد          

ود سـاخته  دويكردي ابرازي نگريسته و كاركرد آن را به عرصه عملي زندگي مح        ر
  اما در ديدگاه اسالم عقل چيزي بيش از يك ساز وكار صرف براي بقـاي                 )5 (اند؛

  .نوع بشر است
به بيان ايجابي ، عقل يك ظرفيت ويژه آدمي است كه وي به كمك آن مـي توانـد        

درك حقايقي از جهان نايل شود و برحـسب         عالوه بر تدبير امور معيشتي خود به        
آنها فهم و تفسير معيني نسبت به پديده هاي جهان بيابد و مورد سوم اين كه عقل             

  .نيست و نمي توان با تكيه برعقل خود را از وحي مستغني بدانيم نامحدود
  

  اراده و اختيار
ون انسان به صورت مختار آفريده شده است و مي توانـد بـه جنبـه هـاي گونـاگ                  

با اينكه شرايط محيطي بـر آدمـي تـأثير مـي گـذارددر              . زندگي خود جهت بدهد   
  :  مي گيرد و به آن عمل مي كند خود فرد است نهايت آن كسي كه تصميم

ما . آفريديم تا او را بيازماييم و وي را شنوا و بينا گردانيديم             اي  ما انسان رااز نطفه    «
  )6(ر خواه ناسپاسگزاراه را بدو نموديم خواه سپاسگزار باشد و

  
  هويت جمعي

يكي از ابعاد وجودي انسان بعد اجتماعي اوست؛ عالقه ذاتي به زندگي اجتمـاعي              
 نمي كنـد؛ بـه     دارد و بدون ارتباطات اجتماعي قابليت هاي دروني او فعليت پيدا          
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همين دليل وقتي كه جامعه انساني تشكيل مي شود، شخصيت مـستقلي پيـدا مـي           
  .آيد به وجود مي» جامعه«فراد يك موجود مشخصي به نام كند و فراتر از ا

كند و رفتـار او را تحـت          اين موجود فراتر از تك تك افراد بر فرد احاطه پيدا مي           
در جامعه هـضم نمـي شـود و اراده و           ›› فرد‹‹ از طرف ديگر    . تأثير قرار مي دهد   

يكـي از   . هداختيار خود را براي تأثير گذاري در شرايط اجتماعي از دست نمي د            
تواناييهاي آدمي كه از ويژگيهاي الهي او نشأت مي گيـرد آن اسـت كـه مقهـور و           
محكوم محيط نمي شود؛ بلكه در برابر شـرايط اجتمـاعي و محيطـي اعتـراض و                 

  .عصيان مي كند واثر مي گذارد
  

  محدوديت هاي انسان
رار داده  انسان عالوه بر امكانات و تواناييهايي كه خداونـد متعـال در وجـودش قـ               

است داراي محدوديتهايي است كه در طراحي برنامه تربيتي بايـد بـه آنهـا توجـه                 
اگر در تعليم تربيت انسانها به محدوديتها توجه نشود از امكانات نيـز نمـي               . نمود

بعضي از محدوديتهاي انسان گذرا و با عمر كوتاه هستند كـه            . توان بهرة كافي برد   
، ولي برخي از آنها تـا پايـان         » وجودي كودك  ضعف«زود سپري مي شوند؛ مانند      

امور نفساني، شهوات و    . عمر با انسان هستند و ممكن است قوي يا ضعيف شوند          
  . تمايالت گوناگون از اين نوع هستند

  
  اصول طراحي برنامه درسي بر مبناي انسان شناسي

ان برنامة درسي بايد به نحوي طراحي شود كه تواناييهاي شناختي دانش آموز.1
همراه با عواطف و نگرش آنان نسبت به جلوه هاي زيباي هستي و رغبت عمل 

  .تقويت شود
برنامة درسي بايد به نحوي طراحي شود كه امكان تعامل اجتماعي مؤثر و .2

 .كسب هويت اجتماعي مناسب براي دانش آموز فراهم شود
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يتهاي برنامة درسي بايد به نحوي طراحي شود كه بين انتظارات و محدود.3
 .وجودي فرد تناسب به وجود آورد

در برنامه درسي امكان به كارگيري اراده و اختيار در طراحي برنامه و فعاليتهاي .4
يادگيري وجود داشته باشد و پاسخگو بودن يادگيرنده در قبال اعمالش الزام آور 

 .باشد
خفته › ›گرايش ربوبي‹‹ برنامه هاي درسي بايد طوري طراحي و توليد شود كه .5

 .در درون آدمي را برانگيزد
برنامه هاي درسي بايد طوري طراحي و توليد شود كه به وسيله انجام فعاليتهاي .6

يادگيري، يادگيرنده از وضع رفتار ظاهري و حاالت باطني خود آگاه شود و براي 
 .تغيير يا تكميل آن اقدام كند

  
  مباني ارزش شناختي

 و چند   شود  ارزش در تفكر اسالمي ، بررسي مي       ، ماهيت    در مباني ارزش شناختي   
 معرفـي   ،ارزشي اساسي كه داراي اهميت زيادي در تعليم و تربيت اسالمي هستند           

  .مي گردد
 ي بنياديها ارزش مطلق بودن.1

مطلق .  مطلق يا نسبي بودن آنهاستها ارزشيكي از موضوعات مهم در بحث 
اي مختلف در پي دارد و غير ، ثبات كامل آنها را در موقعيت هها ارزشبودن 

 محدود بودن به موقعيت ها و در نتيجه تغيير پذيري را به ها ارزشمطلق بودن 
در ديدگاه اسالم خداوند كه از حيث وجودي خير بنيادين . دنبال خواهد داشت

محسوب مي شود، به تبع آن ايمان به خدا نيز از ارزشمندي مطلق بر خوردار 
جه تحت تأثير چيز ديگري قرار نخواهد گرفت و است و ارزش آن به هيچ و

ي منبعث از وحي و ها ارزشعالوه بر ايمان به خدا ساير . تعطيل نخواهد شد
  .فطرت انسان نيز مطلق هستند و با تحوالّت زمان تغيير نمي كنند
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 در بستر زمان    ها  ارزشاين  . برخي ديگر از ارزش ها، غير مطلق و متغير مي باشند          
پاره اي از ارزش هـايي كـه   . ند و بنابراين اعتبارشان تاريخي است   مي شو   دگرگون

در متون اسالمي مطرح شده از اين نوع است و بيانگر آداب مطلوب زمانه معينـي                
به كـساني مالحظـه     ) ع(يك نمونه بارز از اين موارد در پاسخ حضرت امير         . است

نگ سفيد مـوي    ر« :از وي سؤال نمودند   ) ص(مي شود كه دربارة اين سخن پيامبر      
ايـن  «: ايـشان در پاسـخ گفتنـد      » را تغيير دهيد و خود را همانند يهوديان مـسازيد         

زماني فرمود كه مسلمانان اندك بودنـد؛ امـا اكنـون كـه             ) ص... (سخن را رسول ا   
  )7(» .دايرة  اسالم فراخ گرديده و دين استقرار يافته، هر كس به اختيار خود است

  

  ارزش ابرازي طبيعت.2 
اي از وسـايل و       ويژه زمين از يـك حيـث مجموعـه          ديدگاه اسالم طبيعت و به    در  

  : امكانات براي زندگي آدمي است
 چنانچـه در    )8(».اوست آن كسي كه آنچه در زمين است همه را براي شما آفريد             «

بـرخالف  » ابزاري« و آيات مشابه آن مالحظه مي شود آن است كه مفهوم             هاين آي 
ونه استفاده از طبيعت، به مفهوم غايـت گرايانـه و محـدود        آن ديدگاه تجويز هر گ    

  . است
نكته ديگر اين كه طبيعت محدود به جنبه ابزاري نيست ، بلكه جنبه نمـادين نيـز                 

طبيعت و پديده هاي آن نشانه و نمادي از اقتدار، حكمت، لطف و رحمـت               . دارد
در آسمانها و آنچـه     آنچه  «: الهي است؛ بنابراين در ادامه آية فوق چنين آمده است         

 براي آنايي كه مي انديشند      ]امر[قطعاً در اين    . در زمين است به سود شما رام كرد       
  .»نشانه هايي است
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  كرامت انسان.3

ايـن بـه سـبب برخـوردار        . خداوند انسان را در پايگاه منزلتي بلند آفريـده اسـت          
ت؛ از اين رو انـسان      نمودن آدمي از سرمايه هاي وجودي چون عقل و فطرت اس          

براستي كه ما فرزندان آدم را      « :تنها به سبب انسان بودن از كرامت برخوردار است        
نـشانديم و از چيزهـاي      ) برمركبهـا ( گرامي داشتيم و آنان را در خـشكي و دريـا            

پاكيزه به ايشان روزي داديم و آنها را بـه بـسياري از آفريـده هـاي خـود برتـري                     
آنجا  كه انسان بودن خود مـا بـه كرامـت آدمـي اسـت، هـر                  از  ) 9(» .آشكار داديم 

خصيصه جانبي مانند نژاد، جنسيت، رنگ پوست، ثروت و غيره كـه در انـسانيت               
  .انسان دخيل نيست ، تعيين كننده يا زايل كننده كرامت نمي باشد

    
   زيبايي و ارزش زيبا شناختي.4

ا شناختي از دو گونه عنصر      در متون اسالمي به هنگام بحث از زيبايي و ارزش زيب          
  .عيني و ذهني:  يا معيار سخن به ميان آمده است

مقصود از عنصر عيني در زيبايي ايـن اسـت كـه چيـز زيبـا خـود از خصايـصي                     
در برخـي از آيـات قـرآن از زيبـايي و     . برخوردار است كه آن را زيبا مي گردانـد       

مـا  « :آن غالب اسـت آراستگي چيزها چنان سخن گفته شده كه اين جنبه عيني در         
  )10(. »آراستيم اختران نزديك ترين آسمان را به زيور

. عنصر ذهني در زيبايي سهم و نقش ادراك و ادراك كننده را در آن نشان مي دهد             
اسـت و آن در مـواردي اسـت كـه             اين عنصر به طور صريح در آيات مطرح شده        

شدن امـور فـراهم مـي       نيازهاي دروني افراد آدمي زمينه را براي زيبايي و جاذب           
دوسـتي خواسـتني هـا از       « : آورد؛ به طور مثال مي توان به اين مورد اشاره نمـود           

زنان و پسران و اموال فراوان از زر و اسـبهاي نـشاندار و دام، و كـشتزارها بـراي                    
  ] و حـال آنكـه  [اين جمله، مايه تمتع زندگي دنياست ) ليكن( مردم آراسته شده 

  )11(» .فرجام نيكو نزد خداست
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عالوه بر دو معيار عيني و ذهني در امر زيبايي ، بر توجه به غايـت نيـز در متـون                     
شايد با توجه بـه ايـن نكتـه اسـت كـه در قـرآن هـر                  . اسالمي، تأكيد شده است     

همان كسي كه هر چيـزي را كـه آفريـده اسـت             «: مخلوقي نيكو ناميده شده است    
  )12(» .نيكو آفريد

 زيبايي شناسي رابطه اي ميان زيبايي و خير يـا اخـالق             با توجه به عنصر غايي در     
زيبايي : نيز برقرار مي سازد؛ از اين رو مي توان زيباييها را به دو دسته تقسيم نمود               

از ايـن حيـث ارزشـمند       هايي كه به لحاظ غايت بي ارزش اند و زيبايي هايي كه             
  . محسوب مي شوند

  
  ختياصول طراحي برنامه درسي بر مبناي ارزش شنا
  :برنامه درسي بايد طوري طراحي گردد كه در آن

يادگيرنده عالوه بر وظايف و تكاليف اخالقي و ارزشي با حكمت آنها نيز آشنا              .1
  . در يادگيرنده اندك خواهد بودها ارزششود؛ در غير اين صورت پايداري 

 در همـه    هـا   ارزشي مطلق و ثابت به درستي شناخته شود و آثار ايـن             ها  ارزش.2
ناصر برنامه و در همة دوره هاي تحصيلي با توجه به ماهيت دوره بروز و ظهور                ع

 .پيدا كند
ي متغير و نسبي نيز كه از شرايط زماني و مكاني تاثير مـي پذيرنـد بـه                  ها  ارزش.3

 .يادگيرنده معرفي شوند و به تناسب موضوعات درسي بدانها توجه شود
رنده آموزش داده شود و مهارت و     ارزش ابزاري طبيعت به طرز صحيح به يادگي       .4

 .اخالق استفاده درست از طبيعت نيز در او تقويت گردد
يادگيرنـده، معلـم و سـاير افـراد         : هيچ يك از عوامل انساني مـؤثر در يـادگيري         .5

 .دخيل در تربيت تحقير نشوند و كرامت ذاتي آنان ناديده گرفته نشود
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سـالمي آن فـراهم باشـد؛ يعنـي         در معنـاي ا   » يادگيرنـدة آزاد  «امكان پـرورش     .6
 وابستگي نداشته باشـد      به معيار ديگري  » حق«اي تربيت شود كه جز معيار         گونه  به

 .و از شخصيت مستقل برخوردار گردد
عدالت تربيتي در جنبه هاي مختلف برنامه درسي و اجراي آن مورد توجه قرار               .7

 :گيرد و تصميم گيريها بر پايه آن اتخاذ شود
   در نسبت نيازها با برنامه درسيعدالت: الف
  امكانات و شرايط اجراي برنامه درسي: ب
  توزيع نيروي انساني مناسب براي اجراي برنامه ها: ج
  تبيين انتظارات و اختيارات:د

 .تربيت دانش آموزان بدون توجه به رنگ، نژاد، جنس و غيره: ه 
تـدريج آنـان را        دهد و به   برنامه درسي ، ذائقه زيبايي را در دانش آموزان اعتال          . 8

 .بپذيرند›› خير‹‹ طوري پرورش دهد كه زيباييها را در جهت 
  

  مباني معرفت شناسي
مورد توجه  » ناظر به عالم  « و» ناظر به معلوم  « مباني معرفت شناختي را در دو جنبة      

  :قرار مي دهيم
  ناظر به معلوم: الف

چيـزي دانـسته    « ت كـه  هنگامي مي توان از علم سـخن گفـ        : اكتشافي بودن علم  .1
در علم نه تنها واقعيت مستقلي براي معلوم در نظر گرفته شده، بلكه امكان              » .شود

  .دريافت يا كشف آن واقعيت نيز لحاظ گرديده است
مطابقـت بـا واقـع در مباحـث         . علم مطابق با واقـع اسـت      : مطابقت علم با واقع   .2

 . ظر گرفته شده استمعرفت شناسي، معياري براي صدق داعيه هاي دانشي در ن



548  ديني-علوم انساني بومي   

هـر سـطح آن بـه      . شناخت واقعيت سـطوح مختلـف دارد      : سطوح مختلف علم  .3
هر قـدر وسـيله و ابـزار شـناخت          . وسيله ابزار و وسايل مناسب شناخته مي شود       

 .قوي تر و معتبرتر باشد شناخت بيشتر خواهد شد
ا درسـتي واقعيـت آن ر       هنگامي كه از علم چيزي حاصـل شـد و بـه           : ثبات علم .4

آشكار نمود كار معرفت دربارة آن پايان يافته است؛ اما اگر گمـان ناصـوابي علـم                 
انگاشته شده باشد و سپس اصالح گردد اين به معناي تغييـر علـم نخواهـد بـود؛                  

 .زيرا در واقع علمي حاصل نشده بود تا امكان تغيير آن فراهم آيد
م نـاظر اسـت، توجـه       هنگامي كه به علم از آن حيث كـه بـه معلـو            :  اقسام علم .5

اگـر معلـوم هـا داراي     . شود،مسأله يگانگي يا چند گانگي علم طرح خواهـد شـد          
حقيقت يكسان باشند علم يگانه خواهد بود و اگر حقيقت هـاي متفـاوتي لحـاظ                

 .گردد مي توان اقسام براي علم قائل شد كه تفاوت آنها حقيقي خواهد بود
يت، كل هستي با همـة موجـودات آن         در باالترين سطح يا فراگيرترين سطح واقع      

در اين سطح تفاوتي ميان موجودات      . مخلوق خدا و آيت خدا محسوب مي شوند       
اي يـا نمـادين دارنـد، خـواه محـسوس باشـند يـا                آيـه  نيست؛ آنها همـه واقعيتـي     

  .نامحسوس، داراي حيات باشند يا فاقد حيات و نظير آن
شانه انـد بلكـه از حيـث نـوع          در سطحي پايين تر، موجودات نه از آن حيث كه ن          

موجوديت با ويژگيهاي خاص وجودي مورد توجه قرار مـي گيرنـد؛ بـه عبـارت                
» شـيء «ديگر صرف نظر از آيه بودن موجودات، هر كدام از آنها به صورت يـك                

بر اين اساس علوم گوناگون شكل مـي گيرنـد و كثـرت علـوم               . مطالعه مي شوند  
مختلف به وسيله علوم بايـد يـك نگـاه          پس از مطالعه بخش هاي      . شود محقق مي 

پديده هاي گوناگون هستي داشت و يكپـارچگي آنهـا را             به» تركيبي«و    » كل نگر «
  .گيرنده تبيين كرد در جهت آيه و نشانه بودن خالق هستي به ياد
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  ناظر بر علم: ب
» عـالم «،اكنون ويژگيهاي علم از جهت    » معلوم«پس از بررسي ابعاد علم بر اساس        

  . مي شودبررسي
منظور از ابداعي بودن علم آن اسـت كـه علـم را عـالم مـي                 : ابداعي بودن علم  . 1

، توجـه   (Constructivism)ابداعي بودن علم در مكتب ساختار گرايي          به.سازد
علـم  » اكتـشافي بـودن   «در اين مكتب ابداعي بودن جايگزين       . است  بسيار زيادشده 

ت شناسي اسالمي به ويژگي سـاختني       در معرف .  مي گيرد كه پذيرفتني نيست      قرار
. شود؛ اما به گونه اي كه با ويژگي اكتشافي علم قابل جمـع باشـد                علم ، توجه مي   

واقعيـت اشـيا از انـسان پوشـيده         : جمع اين دو ويژگي به اين نحو انجام مي شود         
يابي به اين واقعيت عالم بايد به ساختن طرحـواره هـاي ذهنـي                است، براي دست  

 تا اين كه يكي از اين طرحواره ها  با واقعيت مذكور متناسـب در                مختلف بپردازد 
اين فرايند ذهني كه در نهايت به يك طرحواره مناسب منتهي مي شود، جنبـة       . آيد

باشـد بلكـه      ابداع هرگز در مقابل اكتشاف نمي     . ابداعي بودن علم را نشان مي دهد      
  . شدت در هم تنيده هستند اين دو به

نياز در اينجا مـي     . علم پاسخ به نيازهاي  آدمي است      : آدمي  ازهايتناظر علم با ني   .2
تواند به مفهوم عام شامل نيازهاي كنجكاوانـه و حـوائج معمـولي آدمـي در نظـر                  

البته . گرفته شود؛از اين حيث علم، متناطر با نيازها و مسائل آدمي و سودمند است             
كـسي اسـت    يـزي كـه بـه سـود         دي متضمن زيان مندي هم هست زيرا چ       سودمن

تواند به زيان ديگري باشد؛ اما سودمندي علـم در وجـه نخـست قـرار دارد و                   مي
  .آورد  مي آن رو عالم براي پاسخ به نيازهاي خود به

سودمندي علم نيز در تاريخ معاصر معرفت شناسي مورد توجه ويژه قـرار گرفتـه               
  (Pragmatism)نمونه بارز اين گونه رويكرد به علم مكتب عمل گرايي . است
  .است
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بين مفهوم سودمندي در اين مكتب و سودمندي در مكتـب اسـالم تفـاوت بـارز                 
در اسالم سود واقعي آن چيزي است كه درتحقق زندگي سالم و پويـا              . جود دارد 

آنچه انسان را در كوتاه مـدت منتفـع         . و در سير كمال گرايي به آدمي ياري رساند        
 نمـي تـوان سـود ناميـد؛ بنـابراين          كند ولي در مجمـوع بـه زيـان او تمـام شـود،             

در ديـدگاه اسـالم دو      . سودمندي  با نيازهاي واقعي انسان ارتبـاط پيـدا مـي كنـد             
دسته نياز قابل طرح مي باشد؛ يكي نيازهاي حياتي كه به بقاي آدمي مربـوط مـي                 

  .او ارتباط دارند»شدن« شوند، ديگري نيازهاي متعالي كه به
يازهاي متعالي تقـدم زمـاني دارنـد؛ولي نيازهـاي          تأمين نيازهاي حياتي نسبت به ن     

عـالوه بـر نيازهـاي حيـاتي و         .متعالي نسبت به نيازهاي حياتي تقدم رتبـي دارنـد         
متعالي ممكن است پاره اي نيازهاي غير واقعي و كاذب نيز بـراي انـسان مطـرح                  
شود كه به پيدايش علوم منجر گردند؛ اما ويژگي اين علوم چنان است كه يـا بـي                  

علـم  .  يا كاذب بوده اسـت      اي  ده اند يا مضر؛ زيرا خاستگاه آنها نيازهاي حاشيه        فاي
  .انساب نمونه اي از علوم بي فايده و علم سحر نمونه اي از علوم مضر مي باشد

علم با نظر به معلوم از ثبات برخورداراست؛ولي با نظـر بـه عـالم               : پويايي علم .3
نة اجتماعي و فرهنگي خاص زندگي مي       هر عالم در يك زمي    . پويايي و تغيير دارد   

آن ذهنيت منجر به تغييراتي در علـم        . كند و ذهنيت ويژه در او شكل گرفته است        
بايد مراقب بود كه اعتقاد به پويايي علم در اثر گرايش افراطي بـه تغييـر   . مي شود 

نسبي گرايي در اينجـا بـه معنـاي آن اسـت كـه هـيچ                . نشود» نسبي گرايي «دچار  
در معرفت شناسي اسالمي نسبيت گرايي قابـل        . بت در نظر گرفته نشود    حقيقتي ثا 

قبول نمي باشد؛ لذا پويـايي علـم در حـدي پـذيرفتني اسـت كـه بـا ثبـات علـم                   
 .معارض نباشد
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  اصول طراحي برنامه درسي بر مبناي معرفت شناسي
  :برنامه درسي بايد طوري طراحي شود كه 

انتقالي (يدة مورد نظر به دانش آموز داده شود         اطالعات مرتبط و كامل دربارة پد     .1
  .صورت فهم ناقص و بريده از واقعيت به دست خواهد آورد در غير اين) و توليد

يادگيرنده قبل از دريافت اطالعات درسي دربارة پديده،جلوه هـاي مختلفـي از             .2
 .      درستي دريابد را به بودن آن» مجهول« را مشاهده كند و آن
رك انطباق علم با واقعيت براي يادگيرنده فراهم شود و به عبارت ديگر             امكان د .3

 .شواهد و داليل كافي براي منطبق بودن علم با واقعيت ارائه گردد
هر بخش برنامة درسي  به بخش قبلي اعتماد كند و مباحث آن بر مبناي مباحث              .4

 كـافي در    با فرض اينكه طبق اصـل پيـشين شـواهد و داليـل            . ( قبلي استوار شود  
 ).مورد انطباق علم با واقعيت وجود داشته باشد

مجموعة مواد درسي پيش بيني شده در برنامة درسي جنبه هاي اساسي فطرت             . 5
  .  و  نيازهاي اساسي يادگيرنده را پوشش دهد

كثرت دروس در برنامه درسي به وحدت دروس منجر شـود؛ بـه گونـه اي كـه        .6
 .    در فرد ايجاد كندوحدت نظر متعالي نسبت به هستي 

يادگيرنده قادر باشد از طريـق توليـد        . ابعاد اكتشافي و ابداعي علم را در برگيرد       .7
 .نايل شود) اكتشافي( به كشف واقعيت ) ابداعي( طرحواره هاي ذهني گوناگون 

نيازهاي مادي و معنوي را توأمان تحـت پوشـش قـرار دهـد و مـواد درسـي و                    .8
 . نياز را در برگيرندمحتواي آنها هر دو دسته

الزم به ذكر است كه نيازهاي معنوي نسبت به نيازهاي مادي تقدم رتبـي دارنـد و          
 .نيازهاي مادي نسبت به نيازهاي معنوي تقدم زماني دارند

مواجه شود و به وسيله نقد و       » ها  مسأله«يادگيرنده به طور مداوم و جهت دار با         .9
 .يدبررسي آن به دانش و مهارت خود بيفزا
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جايگاه و تأثير مواد    . امكان ابداع تقسيم هاي جديد در علوم وجود داشته باشد         .10
 دارد كـه براسـاس مقاصـد تربيتـي اسـالمي            ءدرسي در نظام برنامه درسي اقتـضا      

  .عناوين درسي جديد تعيين شود
  

  فرايند برنامه ريزي درسي
در پرتو اصول برنامه ريزي درسي ياد شده در هر كدام از مراحل برنامه ريزي چه                
اصول و مالحظاتي را بايد رعايت كرد؟ اين سؤال مهم ديگري است كـه در ايـن                 

توان گفـت ايـن فراينـد در صـورت و انـواع              مي. شود مي  قسمت از مقاله بررسي   
رد، چنـدان تفـاوت نخواهـد    اقدامات اصلي كه براي تدوين برنامه بايد انجـام گيـ     

داشت ؛ ولي در چگونگي اقدام و ويژگيهاي هر كدام از آنها بين دو  نگرش الهي                 
  .با غير الهي تفاوت اساسي وجود دارد

 ، محتـوا  »هـدف «براي مشخص شدن مسأله چهار عنصر اصلي برنامه درسي يعني           
ريزي درسـي    امهمبناي برن » نياز«نظر به اينكه    . شود بحث مي » ارزشيابي«و  » روش« 

  .گردد ابتدا اين موضوع طرح مي است،
  1تعيين نياز

رويكرد و ديدگاه برنامه ريزي درسي پذيرفته شده هر فرد يا گروه در روش نيـاز                
هر ديدگاه بـه امـور خـاص اهميـت قايـل            . سنجي به وسيله او تأثير مستقيم دارد      

بق آن امـور مـورد      به عنوان يك عامل بسيار مـؤثر در برنامـه مطـا           » نياز« است و   
  .گيرد توجه قرار مي

كسي كه يادگيرنده را محور اصلي برنامه در نظر مي گيرد و بقيه عوامل را تابع آن              
فرض مي كند، بدون ترديد بر نيازهـاي فـرد مخـصوصاً نيازهـاي آنـي را، تأكيـد                   

يا فردي كه ديدگاه اجتماعي را از بين ديدگاهها پذيرفته بـه نيازهـاي    . خواهد كرد 
 سـنجي را طـوري     تماعي عالقه بيشتري نشان خواهد داد و روشها و فنون نياز          اج

                                                 
1. need assessment 
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در ادبيات نياز سنجي معموالً سه مفهوم از        . انتخاب خواهد كرد تا او را قانع سازد       
نياز را طرح مي كنند و برنامه ريزان درسي مطابق تعلقات فكري خود از بين آنهـا         

  :انتخاب مي نمايند
  فاصله وضع موجود و وضع مطلوب نياز به عنوان : الف  
  نياز به عنوان نظرات مرجح: ب  
  نياز به عنوان مسائل و مشكالت: ج  

گاهي نيز رويكرد تركيبي يعني استفاده مجموعي از آنها در نياز سنجي توصيه مي              
در برنامه ريزي درسي مبتني بر فلـسفه آمـوزش و پـرورش اسـالمي         » نياز«. گردد

  . سئوالي است كه در مطلب بعدي پاسخ داده مي شودچگونه تعيين مي شود؟ اين
  در برنامه درسي مبتني بر فلسفه آموزش و پرورش اسالمي» نياز «

برمبناي آنچه در خصوص فلسفه آموزش و پـرورش اسـالمي بيـان شـد، تعـالي                 
بخشي به موقعيت فرد و هدايت او به مراحل باالتر رشد و كمال وظيفه اصـلي و                 

همه عوامل و مؤلفه هـا و از جملـه برنامـه درسـي              . استمهم آموزش و پرورش     
بايد در انجام اين رسالت عظيم سـهم و نقـش خـود را بـه درسـتي ايفـا نماينـد؛                      

بـراي  . براي تحقق چنين حركتي بايد تعيين و ساماندهي شـوند         » نيازها« بنابراين  
مشخص نمودن نياز در برنامه درسي براساس فلسفه آموزش و پـرورش اسـالمي              

  : ويژگيهاي زير بايد تأكيد كردبر
با توجه به ضع مطلوب در هر يك از دوره هاي تحـصيل و مـواد درسـي بايـد                    .1

. نواقص و ضرورتهاي يادگيري شناسايي شوند و مبناي تشخيص نياز قرار گيرنـد            
خـوبي بررسـي و       الزمة اين رويكرد نياز سنجي آن اسـت كـه وضـع موجـود بـه               

ود وضع مطلوب وجود ندارد يـا آنچـه وجـود           شناخته شود، آنچه بين وضع موج     
دارد ولي مناسب نيستند اساس تشخيص نياز را تشكيل دهند؛ بنابراين نمي تـوان              

در فلسفه آمـوزش و     . ديدگاهها و خواسته هاي افراد را مبناي نياز سنجي قرار داد          
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رشد همـه جانبـه     «نمي باشد، بلكه تابع     » فرد« پرورش اسالمي برنامه درسي تابع      
 .محسوب مي شود» نياز«آنچه رشد او اقتضا كند . است»دفر
نياز در دوره هاي تحصيلي و مراحل رشد طبيعي فرد وضـع متفـاوت خواهنـد                .2

در فلسفه آموزش و پرورش اسالمي با اراده و اختيـار          » رشد«نظر به اينكه    . داشت
رشـد  «كـسي را رشـد داد  لـذا          » تحميـل «انجام مي گيرد و نمي تـوان از طريـق           

 .انجام مي گيرد» رشد طبيعي او«در محدوده » اكتسابي فرد
بـر ايـن اسـاس      . جنبه هاي اساسي رشد ابعاد و انواع نيـاز را تعيـين مـي كنـد               .3

به تناسب  . نيازهاي عقالني، اجتماعي،  عاطفي، معنوي و جسماني خواهيم داشت         
 دورة تحصيلي و رشد طبيعي فرد ممكن اسـت بـر بعـضي از ايـن نيازهـا تأكيـد                   

 .بيشتري شود
براي تعيين نياز بايد واقعيتهاي موجود را در مدارس و در بين دانش آموزان بـه                .4

ممكن است مـسائل و مـشكالتي در رفتـار و عملكـرد             . طور عميق شناسايي كرد   
ايـن  . دانش آموزان بروز كنند و در رشد سالم و پوياي آنان اختالل به وجود آورد              

تلقي كرد و در تعيين نيازهـا مـورد توجـه جـدي             گونه مسائل را بايد موانع رشد       
 .قرار داد

نيازهاي آني و نيازهاي آتي تقدم زماني به يكديگر ندارند و نمـي تـوان گفـت                 .5
ابتدا به نيازهاي آني و كوتاه مدت بايد تأكيد كرد و پـس از آن بـه نيازهـاي آتـي                     

نـي مهـم تـر      بدون ترديد در دورة ابتدايي پاسخ گويي بـه نيازهـاي آ           . توجه نمود 
، »انديـشه ورزي  «. هستند، ولي نيازهاي آتي جنبة نامرئي نياز را تشكيل مي دهنـد           

از طريـق ايـن در آميختگـي        . با آن تلفيق مي شود    » معنويت گرايي « و» زيباگرايي«
  .نيازهاي آني و آتي زمينة رشد و اعتالي فكري و رواني كودك فراهم مي گردد
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  هدف در برنامه درسي
نكه در تعليم و تربيت اسالمي رشد تـدريجي فـرد در راسـتاي هـدفهاي            نظر به اي  

از اهميت بـسيار    ›› هدف‹‹ تربيتي متعالي مورد نظر است، در برنامه درسي عنصر          
به بهانة توجه به ويژگيها و نيازهاي يادگيرنده نمـي تـوان            . بااليي برخوردار است  

در تعيين هدف   . ردخدشه اي بر ضرورت و اهميت اين عنصر وارد ك          كوچكترين
  :با رويكرد اسالمي اصول زير را بايد رعايت كرد

 رعايت رويكرد قياسي.1
برنامه درسي وسيله اي است كه يادگيرنده را در جهت هدفهاي تربيتي منبعـث از               

هر نظام تربيتي كه به يك ايدئولوژي غالب پاي بنـد اسـت             . آرمانها رشد مي دهد   
بـراين  . مه درسي مورد توجه قرار خواهد داد      اين رويكرد را در طراحي هدف برنا      

اساس هدفهاي برنامه درسي در هر يك از سطوح تربيتي را بايد پلة نردباني تلقي               
  .كرد كه يادگيرنده بتدريج صعود مي كند

  
 جامعيت هدفها.2

. چند بعدي بودن فطرت انسان در هدفهاي برنامـه درسـي بايـد جلـوه گـر باشـد        
يزه اي از رشـد اعتقـادي، معنـوي، عقالنـي، عـاطفي             هدفها در هر سطحي بايد آم     

بديهي است تأكيد برچند بعدي بـودن هـدفها         . اجتماعي و ساير ابعاد فطري باشد     
به اين معنا نيست كه هيچ تعين و تشخصي براي هدف قايـل نباشـيم، بلكـه هـر                   
مجموعه هدفها با توجه به ماهيت درس مورد نظر هويت معين خواهـد داشـت ،                

  .  بر بعد اصلي ساير ابعاد را نيز در بر خواهد گرفتولي عالوه
 تصعيدي بودن هدفها.3

هدفهاي برنامه درسي بايد طوري طراحي شوند كه اگر افراد بـه آن هـدفها نايـل                 
» ميل بـه مانـدن    «اگر هدفها   . به مراحل باالتر در آنان بروز كند      » ميل صعود «شوند  

 ركود در يادگيرنده بـه وجـود        در يك موقعيت خاص را تقويت كند و ايستايي و         
كـدام هـدفها جنبـة تـصعيدي        . آورد، هدفهاي مطلوب و مناسـب نخواهنـد بـود         
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خواهند داشت؟ اين سؤالي است كه گروه برنامه ريزي درسي بايـد بـه آن پاسـخ                 
، » حقيقـت طلبـي   «به نظر مي رسد هر اندازه نيازهـاي اساسـي از قبيـل                . بگويند

 و امثال اينها با نيازهاي حياتي و آني تركيب شـود         »انديشه ورزي «،  »تعالي گرايي «
به گونه اي كه نيازهاي آني محمل نيازهاي آتي قرار گيرند، هدفهاي برنامه درسي               

  .خواهند بود» صعود آفرين«
  
 كليت شامل و جزئيت معتدل.4
هدفهاي برنامه درسي تا چـه حـدودي بايـد انجـام            » جزيي كردن «و  » كلي بودن  «

» شـموليت «ه هدفهاي كلي معموالً ابهام دارند اين سطح از هدفها در           گيرد؟ با اينك  
داللتهـاي منـدرج در هـدفها    «براي پاسخ به اين سؤال كه  . بايد كامالً واضح باشند   

مي توان گفت از جمله آسيب      » براي تّوجه به همة جنبه هاي رشد انسان كدامند؟        
. اسـت » ابهـام «از  » نقـص «هايي كه هدفهاي كلي را تهديد مي كند عدم تشخيص           

اسـت  » كامـل «،  »ناقص«نقطه مقابل   . نبايد ناقص بودن را با مبهم بودن توجيه كرد        
  .است، اين دو با يكديگر تفاوت دارند» آشكار«، »مبهم«در حالي كه نقطه مقابل 

هـم در  . از طرف ديگر جزيي نمودن هدفها نيز نبايد افراط گرايانه صـورت گيـرد           
اگـر هـدفها را بـه قـصد         . افراطي باشـيم    يد مراقب تجزيه  تعداد و هم در كيفيت با     

صراحت بخشيدن به آنها بيش از اندازه جزيي و متعدد كنيم، يادگيري تجزيه مـي               
  . شود؛واگر يادگيري تجزيه شد، يادگيرنده تجزيه مي شود

 
 انسجام و يكپارچگي هدفها.5

حي مـي شـود     انسان موجود يكپارچه است هدفهاي برنامه درسي كه براي او طرا          
انسجام هدفها به اين معناست كـه هـر دسـته از هـدفها يـك                . بايد يكپارچه باشد  

مجموعه، واحد را تشكيل دهند به گونه اي كه تحقق آنهـا يـك قابليـت منـسجم                  
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» وحـدت عملكـرد   «چند بعدي به وجود آورد؛ به عبارت ديگر كثرت هـدفها بـه              
  . منجر گردد

  
  محتواي برنامه درسي

 درسي به مجموعه اي از مفاهيم، اصول، قوانين، روشـها، فعاليتهـا،             محتواي برنامه 
 و نگرشها اطالق مي شود كه با آموزش آنهـا بـه يادگيرنـده زمينـه هـاي           ها  ارزش

  . تحقق هدفهاي يادگيري فراهم مي گردد
همان تأثيري كـه تغذيـه      . نسبت به معده و وجود آدمي است      » غذا«محتوا به منزلة    

جسم باقي مي گـذارد،  محتـواي آموزشـي نيـز بـر رشـد يـا                  بر رشد يا انحطاط     
 سـورة   24شـايد آيـة     . انحطاط فكر و روان يادگيرنده همان تأثير را به جا مي نهد           

ناظر به همين موضوع باشد كه بايد       » پس آدمي بايد به خوراك خود بنگرد      «عبس  
  درستي فهميد چه چيزي تغذيه مي شود؟ به

  :انتخاب محتوا
ضرورت انتخاب از وسعت دانش بشري از يك طرف         . انتخاب كرد محتوا را بايد    

در هـر مرحلـه از      . و محدوديت وجود يادگيرنده از طرف ديگر ناشـي مـي شـود            
بـا  . رشد بايد محتواي متناسب با امكانات و محـدوديتهاي آن را در نظـر گرفـت               
  :توجه به فلسفة تربيتي اسالم اصول زير براي انتخاب محتوا توصيه مي شود

  
 )كل نگري( تناسب با ظرفيت يادگيرنده .1

ضمن اينكه در تدوين هدف به اين موضوع توجه مي كنيم در انتخاب محتوا نيـز                
در هـر مرحلـه رشـد    . بايد ظرفيت يادگيرنده را معيار اصلي انتخاب منظور نماييم        

حدي از تواناييها، احساسات و نگرشها شكل گرفته است كه بـا هـر نـوع محتـوا                  
  .ي باشدسازگار نم
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ويژگيهاي روانشناختي در اين خصوص كفايت نمي كند بلكه از منظر اعتقادات و             
اصوالً رويكرد تجزيه گرايانـه كـه   . نگاه فلسفي نيز بايد به ظرفيت افراد توجه كرد     

روانشناسان مورد توجه قرار مي دهند مبنا و معيار كـافي و رسـا بـراي داوري در                  
اگر آنها را مبنـا قـرار دهـيم يـك محـدوديت غيـر       . مورد تواناييهاي انسان نيستند  

شـناخت  » پيـاژه «واقعي در آموزشها به وجود خواهيم آورد؛ مثالً طبق يافته هاي              
قـرار  ›› تفكـر عينـي   ‹‹  در مرحلـه     11 الي   7شناس معروف كودك در گروه سني       

نمي توان امـور    . اين مرحله اقتضائاتي دارد كه در آموزش بايد رعايت گردد         . دارد
نتزاعي را كه ما به ازاي عيني و محسوس براي آنها يافت نمي شود در ايـن دوره                  ا

اين قيد روانشناختي در آموزشها باعث مي شود خيلي از مباحـث را             . آموزش داد 
  .آنها را درك مي كند طرح ننماييم» ظرفيت وجود كودك«كه 

   
 نافع بودن.2

يزي درسي ذكـر شـده اسـت        يكي از اصول انتخاب محتوا كه در كتابهاي برنامه ر         
منظور از اين اصل آن است كه محتوا بايد طوري انتخاب شود            . است» سودمندي«

كه در زندگي فرد كاربرد داشته باشـد و بـراي او سـودمند باشـد، ايـن اصـل تـا                      
در صورت تأكيد زياد بر سود آني در محتوا         . حدودي الزم است ولي كافي نيست     

ي حاكم مي سازد و اين فضا رشـد متعـالي فـرد             فضاي پراگماتيستي را بر يادگير    
يادگيرنده به امور نافعي نيـاز دارد كـه از آنهـا خبـر نـدارد؛ مـثالً                  . راكند مي گيرد  

به دليل فطري بودن به نفع فرد اسـت ولـو اگـر خـود او بـه       » روحية بندگي خدا  «
اي را بـاور نكنـد؛ لـذا محتـوا بايـد دار             دليل شرايط سني و يا ساير محدوديتها آن       

  .مطالبي باشد كه براي رشد رو به كمال فرد نافع باشد
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 نوگرايي مشروط و كهنه گرايي مبرهن.3
ايـن تأكيـد تـا      . سـازند   در برنامه درسي اعتبار محتوا را به نو بودن آن مربوط مـي            

حدودي قابل قبول است ؛چون در اثر تحقيقات و مطالعات پياپي نظريات نو ارائه              
تفاده از آنهـا ضـروري اسـت؛ ولـي نـوگرايي افراطـي كـه        مي گردد و توجه و اس     

نمـي تـوان گفـت      . گير محققان وانديشمندان شده است نامطلوب مي باشـد          دامن
محتوايي كه از يافته هاي نو تغذيه كرده است معتبر است و محتـوايي كـه مبنـا و                   

» نو هـا  «آن بخش از    . مستندات خود را منابع كهنه قرار داده است غير معتبر است          
مجـاز  . هـاي فطـري او نباشـد         اعتبار دارد كه مخل رشد همه جانبه فرد و گرايش         

همـين طـور هـر    . نيستيم هر چيزي را به بهانه نو بودن براي يادگيري تجويز كنيم          
  .كهنه اي را نيز نمي توان پذيرفت

  
 توازن.4

محتواي برنامه درسي وسيله رشد يادگيرنده است و هندسه آن با هندسـة فطـرت               
اخالقـي،   در وجود فرد جنبه هاي الهي، معنوي،عقالني،اجتماعي      . يد متوازن باشد  با

محتوا با اين ابعاد بايد تـا حـدود زيـادي           . عاطفي و جسماني قرار داده شده است      
از ابعاد وجود را تقويت كنـد ولـي بـه سـاير ابعـاد                   اگر محتوا يكي  . هم وزن باشد  

  .مي دهد يك بعدي پرورش  فطري بي توجه باشد،انسان
  
  برانگيزانندگي.5

محتوا بايد طوري انتخاب و سازماندهي شود كه تكان همه جانبـه در فـرد بـراي                 
با سؤال محور كردن محتوا امكان و انگيزه فعاليت ذهنـي           . يادگيري به وجود آورد   

خداونـد متعـال در قـرآن     . اصـوالً سـؤال تحريـك كننـده اسـت         . فراهم مي گردد  
با تدبر در آنهـا هـدف نـزول قـرآن كـه             . قرار داده است  سؤاالت بي پاسخ فراوان     
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در يك برنامه درسـي نيـز بـه وسـيله           .  مي شود   است بهتر حاصل  » هدايت«همان  
  .سواالت و موارد ابهام زاي متعدد اين شرايط فراهم مي شود تعيين وسازماندهي

از طريق ارائه مثالها و نمونه هـاي مناسـب  عالقـه و عواطـف افـراد بـراي درك                     
وقتي كه نمونه مناسب در خصوص يك موضـوع         . كاملتر مطالب به دست مي آيد     

مثـال و نمونـه هـم    . طرح مي شود، ارتباط بهتر بين فرد و محتوا به وجود مي آيد         
  .به فهم كمك مي كند و عالقه را تقويت مي نمايد

را يادگيرنده به دليل دا   . به وسيله زيبا سازي برانگيزانندگي محتوا تقويت مي گردد        
در محتـوا قبـل از هـر        . بودن احساسات و عواطف قوي زيباييهـا را دوسـت دارد          

آنهايي كـه محتـوا     . زيبايي به زيبايي ارايه محتوا و نگارش آن بايد توجه ويژه كرد           
شـيوة  . را انتخاب و توليد مي كنند بايد تواناييهاي بااليي در نگارش داشته باشـند             

تامل در قرآن در  .  ترغيب يادگيرنده مؤثر است    ارائه محتوا به اندازه خود محتوا در      
زيبايي كالمي و صوري قرآن كه براي تربيت        . انتخاب محتوا به ما ياري مي رساند      

انسان نازل شده است ، نمونه بارز براي ضرورت زيبا سـازي برنامـه درسـي مـي                 
  .باشد

  
  وحدت. 6

 به حدي است كـه      اين يكپارچگي . يادگيرنده به عنوان انسان وجود يكپارچه دارد      
در تحليـل   . هيچ يك از اجزاي آن به صورت مجـزا قابـل فهـم و توجيـه نيـست                 

عقالني جنبه هاي عقالني، عاطفي، اجتماعي و غيره را جداگانه بحث مـي كنـيم؛               
ولي در واقع هيچ كدام از اينها بدون ارتباط و حمايت ديگري قابـل فهـم و قابـل           

مفـاهيم، اصـول،    . بايد تجلي داشته باشد   پرورش نمي باشد، اين ويژگي در محتوا        
ــها،   ــا، روش ــا ارزشفعاليته ــورت    ه ــه ص ــوا ب ــر محت ــاير عناص ــها و س  و نگرش

وضع بسيار مناسب براي تغذية فطرت چند بعدي يادگيرنده به وجود مي              يكپارچه
  .آورند
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 آيه بيني پديده ها در تنظيم محتوا .7

تفكـر در هـر     .  مـي شـوند    همه مخلوقات و پديده هاي عالم آيات الهي محسوب        
كدام از آنها روح بندگي را در آدمي تقويت مي كنـد و حقانيـت مبـدأ هـستي را                     

 موكد شده اسـت كـه انـسانها در آيـات            صيهبه همين دليل تو   . آشكارتر مي سازد  
  .الهي بينديشند و از طريق آن پي به وجود آفريدگار هستي ببرند

علـوم طبيعـي    . را مطالعه مي كنند   هر يك از محتواهاي دروس جلوه اي از هستي          
پديده هاي مادي را بررسي مي كنندو علوم انساني، انسان و جلوه هـاي مختلـف                

همه اين دروس در يك چيـز زمينـه مـشترك           . رفتارهاي انسان را مطالعه مي كنند     
اگر همه آنها به عنوان جلوه اي از آيات الهـي مـورد         . است» آيه بودن «دارند و آن    

رند، يادگيرنده در مجموع از طريـق محتواهـاي گونـاگون ضـمن             آموزش قرار گي  
نيـز در   » خدا محور « يادگيري مفاهيم، اصول و مهارتهاي ويژه يك نگرش عمومي        

او پرورش پيدا مي كند؛ بنابراين مي توان گفت خداباوري با محتواي همه برنامـه               
  . هاي درسي بايد تلفيق گردد

  
  انتخاب روشهاي تدريس

 تدريس اجرايي ترين تـصميم در فراينـد برنامـه ريـزي درسـي               انتخاب روشهاي 
چون از طريق اجراي روشها در تدريس زمينه و شرايط براي دست يابي به              . است

دو عامل در انتخـاب روشـها مـؤثر اسـت؛          . هدفهاي مورد انتظار به وجود مي آيد      
. سـت يكي از آنها فلسفه تربيتي، مورد قبول و ديگري ويژگيهاي برنامـه درسـي ا              

بدون شك روشها براي تحقق هدفها اجرا مي شوند و بالضروره با ماهيت هـدفها               
از طرف ديگر چون هر يك از روشها آثار رفتـاري خـاص در              . بايد هم سو باشند   

 و سـاير    هـا   ارزشيادگيرنده به جا مي گذارد  و به همين دليل با ماهيـت انـسان،                
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لتهـاي فلـسفه تربيتـي بايـد        شـود؛ لـذا بـا دال        جنبه هاي حيات انسان مربوط مـي      
  .روشهاي تدريس انتخاب كرد

براين اساس در ديدگاه برنامه درسي مبتني بر فلسفة آموزش و پرورش، روشهاي             
  :تدريس با اصول زير انتخاب مي شود

   
 اسب با هدفهاتن.1

هم سويي روشها با هدفها و محتواي برنامه درسـي مبنـايي تـرين اصـل انتخـاب                  
تناسب حاصل نشود روشـهاي تـدريس بـي پايـه و اسـاس              اگر اين   . روش است 
روش درخال معني و مفهوم ندارد بلكه در ارتبـاط بـا سـاير اجـزا و                 . خواهند بود 

  . عناصر برنامه درسي قابل دفاع خواهند بود
  
 ها ارزشتناسب با .2

نمـي تـوان برنامـه درسـي فـارغ از       . اسـت » ارزش محور «برنامه درسي يك مقوله   
 مورد نظر   ها  ارزشمطابق فلسفه تربيتي اسالم مجموعه اي از        . رد تصور ك  ها  ارزش

  :است كه توجه و تقويت آنها الزم و ضروري است؛ به عنوان مثال
انسان داراي كرامت ذاتي است و شايسته اسـت از طريـق بـه دسـت آوردن                 : الف

مخـصوصاً در فعاليتهـاي تربيتـي كـه       . اكتسابي خود را شايستة كمـال كنـد         كرامت
. ش انسان مورد نظر است توجه به اين ويژگي مهم تر و ضروري تـر اسـت                پرور

در فرايند تدريس، ارتباطات كالمي، ايفاي نقشها، عكس العملها و فعاليتها بايدبـه             
اگر يادگيرنده به هر دليل نقش يـادگيري خـود          . كرامت انساني، توجه دائمي شود    

  .خوبي انجام نداد، نبايد تحقير شود را به
ت سالم بين يادگيرنده ها باعث افزايش رغبت و توان يادگيري مي شـود؛             رقاب: ب

و امثـال   » حـسادت « ،» ستيز«يي مانند   ها  ارزشلكن بايد مراقب بود رقابت به ضد        
  .آنها تبديل نگردد
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  احساسات يادگيرنده  بسيج همة قوا و: ج
ايش در وجود يادگيرنده قوا و استعدادهاي گونـاگون از قبيـل عقـل، عاطفـه، گـر               

اجتماعي،  زيبا گرايي و خداگرايي و هـم چنـين حـواس مختلـف ماننـد ديـدن،                   
هر يك از اين قوا و احساسات امكانات و قابليت هـاي            . شنيدن، و غيره قرار دارد    

روش تدريس بايد از همـة ايـن        . انسان براي پيشرفت و رشد را تشكيل مي دهند        
  .هدامكانات وجود استفاده كند و همة آنها را پرورش د

  
  بهره گيري از اراده و اختيار يادگيرنده: د

  فعال بودن يادگيرنده در يادگيري مورد تأكيد صاحب نظران عرضه تعليم و تربيت            
بدون ترديد فعاليت يادگيرنده باعث فهم عميـق او نـسبت بـه موضـوع               . مي باشد 

ر و يادگيرنده موجـود مختـا  . يادگيري مي شود و تواناييهاي او را افزايش مي دهد      
صاحب اراده است، بين اراده، اختيار و هدفهاي يادگيري مناسب رابطه مـستقيم و              

به كارگيري اختيار در شرايطي مؤثر خواهد بود كه در          . جالب توجه موجود است   
  . يابي به هدفهاي مطلوب تربيتي باشد جهت دست

  
  تلفيق آموزش و پرورش: ه 

دانشي كـه نتيجـه پـرورش       . شوددر فرايند تدريس آموزش با پرورش بايد تلفيق         
باشد پايدار مي ماند و پرورشي كه با دانش ضروري و مناسب همراه باشـد، ثمـر                 

  . بخش خواهد بود؛ لذا طرح درس معلم بايد امكان تلفيق اين دو را فراهم سازد
  
  عدالت آموزشي: و

از .  موضوع عدالت در آموزش و پرورش از ابعاد گونـاگون قابـل بررسـي اسـت               
اگر روش  . اين ابعاد، عدالت در تدريس و فرصتهاي يادگيري مناسب است         جملة  

تدريس به نحوي باشد كه صرفاً تعدادي از يادگيرنده ها فعال باشند يا براي افراد               
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محدودي امكان فعاليت و پي گيري مسائل باشد، اين روش تـدريس ناعادالنـه و               
نـده و بهـره گيـري از        عدم كارآيي روش در فعال سـازي يادگير       . غيرانساني است 

  .تواناييهاي او نيز جنبة ديگري از نبودن عدالت آموزشي در تدريس است
  
  انعطاف: ز

 تفاوت افراد و شرايط و احتمال بروز موانع و رويدادهاي گوناگون موجـب مـي               
اگـر روش   . شود، موقعيتهاي خاص براي يادگيرنده يا كل كالس بـه وجـود آيـد             

 و يكسان پيروي كند، مشكالت يادگيري به وجود         تدريس از اصول و قواعد ثابت     
  .مي آيد؛ بنابراين بخشي از تصميمات معلم در ضمن تدريس گرفته مي شود

  
  ها روشتركيب :  ح

ها و شرايط يادگيري است، چون در يادگيري         علت اصلي تنوع روشها تنوع هدف     
راين بـا   هاي گوناگون ولي منسجم مورد نظر اسـت ؛ بنـاب           مؤثر و همه جانبه هدف    

بايـد از طريـق تركيـب روشـها و فنـون      . توان به هدفها نايـل شـد   يك روش نمي 
  .تدريس امكان بهتر و كامل تر براي يادگيرنده به وجود آورد

    
  ها تناسب با امكانات و محدوديت: ط 

اجراي هر روش مخصوصاً    .  خيلي از روشها در خيلي از شرايط قابل اجرا نيستند         
يط ها قابل انجـام     م و تجهيزات بيشتر نياز دارند در برخي مح        روشهايي كه به لواز   

رف ديگر تحميل شرايط بر يادگيرنده نيـز كـار نـامطلوبي اسـت؛             از ط . نمي باشند 
بنابراين در انتخاب و اجراي روشها بايد اين سؤال را كرد كه آيا در شرايط كنوني                

 اقدام گردد در غيـر      روشهاي مورد نظر را مي توان اجرا كرد؟ اگر پاسخ مثبت بود           
صورت نه تنها نتايج مثبت به دست نخواهد آمـد، بلكـه مـشكالتي نيـز بـروز                  اين  

  .خواهد كرد
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  انتخاب روشهاي ارزشيابي

اصالح فرايند يـادگيري و يـاري بـه يادگيرنـده در شـناخت و اصـالح مـسائل و               
را چرا ارزشيابي كنـيم؟ چـه چيـزي         . مشكالت يادگيري به ارزشيابي بستگي دارد     

ارزشيابي كنيم؟ و چگونه ارزشيابي كنيم؟ سه سئوال اساسي در بحـث ارزشـيابي              
  .در برنامه درسي است

اگر ارزشيابي نكنيم از تحقق يا عدم تحقق هدفها آگاهي پيدا نمي كنيم، مـسائل و                
مشكالت فرايند يادگيري را متوجه نمي شويم و در نتيجه نمي تـوانيم يادگيرنـده               

  . به هدفها ياري كنيمرا در جهت دست يابي
رفتارهاي ديني،  . وضع يادگيرنده را در جنبه هاي اساسي رشد بايد ارزشيابي كنيم          

. عقالني، اجتماعي و عاطفي بايد بررسي و توصـيف مناسـب از آنهـا ارائـه شـود                 
تنهايي نمي تواند مبناي داوري دربارة رفتارهـاي          ارزشيابي از پيشرفت تحصيلي به    

  .در رشد همه جانبه، داوري نيز همه جانبه بايد باشد. دفرد در نظر گرفته شو
  :در ارزشيابي مي توان اصول زير را رعايت كرد

  توجه به دو رويكرد هدف محوري و فرايند محوري .1
 تعيين شاخص هاي مناسب در خصوص رفتارهاي همه جانبه .2
 لزوم در اختيار داشتن اطالعات كافي از وضع يادگيرنده .3
 ميد به پيشرفتتقويت ا .4
 كمك گرفتن از خود ارزيابي .5
 يابي به اطالعات بيشتر گي با خانواده در دستنهماه .6
 پرهيز از تحقير يادگيرنده بر مبناي نتايج .7
 استفاده از آزمونهاي گوناگون .8
  استمرار ارزشيابي و استفاده از آن در پيشرفت يادگيرنده .9
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  جمع بندي و نتيجه گيري
 فنـي و    - در خصوص برنامه درسي ارائه گرديد، دو رويكـرد علمـي           ديدگاهي كه 

 كه بـه رويكـرد علمـي، فنـي          1»تايلر« .غير علمي و غير فني را به جالش مي كشد         
تعلق دارد در الگوي خود فلسفه تربيتـي را در كنـار روانـشناسي يـادگيري و بـه                   

ه، دانـش و    به علت اصالت دادن به سه منبع جامعـ        . عنوان صافي در نظر مي گيرد     
) 1(شكل شـماره    .يادگيرنده فلسفه تربيتي را از جايگاه اصلي خود پايين مي آورد          

  .دهد الگوي تايلر را نشان مي
  

                                                 
1. Tylor 
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الگوي تايلر بر اين پايه استوار است كه براي تدوين هدفهاي برنامه درسـي بايـد                
دفها را  اطالعات الزم را از مطالعه سه منبع ياد شده به دست آوريم و بر پايه آن ه                

اين اطالعات به قدري براي برنامه ريزان مهم هستند كه مي توانند            . مشخص كنيم 
براي افزودن عينيـت هـدفها بايـد آنهـا را از            . اساس تعيين هدفها را تشكيل دهند     
در حالي كه با توجه به ديـدگاهي كـه ارائـه           . صافي فلسفه و روانشناسي بگذرانيم    
ع اطالعاتي قرار دارد و براي مطالعه همه منابع         گرديد، فلسفه تربيتي فوق همة مناب     

  ) 2شكل شماره .( دهد  داللتهايي را ارائه مي
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 – فني كه تايلر به آن تعلق داشت، رويكرد غير علمـي             –در مقابل رويكرد علمي     
بـه آن متعلـق مـي     1»اليوت آيزنـر «غير فني قرار دارد كه صاحب نظرايي از قبيل  

در برنامه درسي را براي خـود       » عدم ثبات   «ز فلسفه اي جز     اين رويكرد ني  . باشند
در اين رويكرد، برنامه درسي و برنامه ريزي درسي نمايانگر          .  است  در نظر نگرفته  

يك سيستم بي ثبات و متغير و مجموعه شيوه هايي ناپايدار براي پرداختن به ايـن       
رجمـه، احقـر،    ، ت )هـانكينز . ارنـشتاين و فرانـسيس پـي      . الن سـي  . ( سيستم است 

1384(  
به بحث دربارة لزوم عقالنيت زيبـايي شـناختي عالقـه           ) 1975 (2جيمزمك دونالد 

كه در تدوين برنامه درسـي ممكـن        «: نيز مي گويد  ) 1993(» اليوت آيزنر «داشت،  
نيست مربي يا هر عامل ديگري بتواند قواعدي تدوين نمايد و اسـتفاده از آنهـا را                 

ما نمي توانيم محتوايي را     . نان بخواهد كه پيروي كنند    به همگان تجويز كند و از آ      
طرح و ترسيم كنيم كه به همه آموزش داده شود يا توالي هاي تجويزي ارائه كنيم                

  ».و ادعا نماييم كه بايد محتوا با آن توالي ياد داده شود
يير و بي ثبـاتي در خيلـي از         ضمن اينكه تغ  . يز نمي توان پذيرفت   اين رويكرد را ن   

،  ادهاي اجتماعي، فرهنگي و حتي خـود يادگيرنـده واقعـي و درسـت اسـت               رويد
ها هستيم يـا مطـابق       سؤال اساسي آن است كه آيا ما موظف به پيروي از بي ثباتي            

هاي فلسفه تربيتي خود وظيفه داريم يادگيرنـده را بـا توجـه بـه شـرايط و                   داللت
ماسـت، بنـابراين   اقتضائات رشد او هـدايت كنـيم؟ يقينـاً دومـين حالـت وظيفـه           

توانيم يك برنامه غير تجويزي را بپذيريم و به داللتهاي فلـسفه تربيتـي خـود                 نمي
البته در مطالعه منابع تدوين هدف بايد با رويكرد علمي اقدام كنـيم            . اعتنا باشيم  بي

فوق بودن فلسفه تربيتي نسبت به ساير منابع بـه          . و واقعيتها را به درستي بشناسيم     
هاي جامعه و    ت كه ما نبايد سراغ بررسي مسايل، مشكالت و واقعيت         اين معنا نيس  

                                                 
1. Eisner, E 
2. Macdonal 
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يادگيرنده برويم، بلكه مقصود آن است كه وقتـي مطالعـات انجـام شـد، موظـف                 
در غيـر   . هستيم براي تـدوين مبـاني برنامـه درسـي جهـت دهـي ارزشـي كنـيم                 

صورت  برنامه هاي درسي توليد شده به تربيـت انـسانهاي مـورد نظـر منجـر                    اين
  .نخواهند شد

  
   معنوي–ويژگيهاي بارز برنامه درسي فطري 

با توجه به ابعاد گوناگون ديدگاه ارايه شـده كـه از آن بـه عنـوان ديـدگاه فطـري                     
  :ويژگيهاي بارز زير قابل طرح مي باشد.  مي توان نام برد معنوي

در اين ديدگاه تصميم گيريهاي اساسـي برنامـه         . ديدگاه تجويزي مشروط است   .1
 از باال به پايين انجام مي گردد ولي تصميمات به دو طريـق از رويـدادهاي                 درسي

 .واقعي اثر مي پذيرد
  توجه به بعد استقرايي نياز سنجي: الف
  دادن فرصت الزم به يادگيرنده براي حركت آگاهانه در فرايند يادگيري :ب
عناصر برنامه درسـي بـه نحـوي طراحـي مـي شـوند كـه                . است» رشد محور «. 2
جبات رشد همه جانبه يادگيرنده را فراهم نمايند؛ بنـابراين رشـد فـرد اصـالت                مو

  .دارد نه خود فرد
يادگيرنده فردي در نظر گرفته مي شود كه داراي استعدادهاي گونـاگون فطـري              .3

است و شكوفايي هر استعداد عالوه بـر جنبـة  هـدف تربيتـي، بعـد زمينـه اي و                     
 .اي نيز دارد وسيله

مختلف از جهت موضوع كثرت دارنـد ولـي از جهـت گيـري              محتواي دروس   .4
هر ماده درسي بنابه ماهيـت خـود آيـات الهـي را بـه               . واحد برخوردار مي باشند   
 .يادگيرنده آموزش مي دهد

محيط يادگيري طوري ساماندهي مي شود كه افراد را بـه معنويـت، انديـشيدن،               .5
 .دكارهاي جمعي و تالش بيشتر براي يادگيري ترغيب نماي
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او عالوه  . معلم نقش اصلي را در هدايت يادگيرنده به سوي هدفها ايفا مي كند             .6
از معلـم   . بر توانايي علمي از شخصيت معنوي بالنسبه تأثير گذار برخوردار اسـت           

 .انتظار مي رود شرايط مناسب براي رشد يادگيرنده فراهم سازد
ن دو سـطح نيـاز طـوري        ابتنـاء بـراي   . برنيازهاي ملي و منطقه اي مبتني اسـت        .7

ساماندهي مي شود كه ضمن تربيـت انـسانهاي مـسلمان وايرانـي بـه ويژگيهـاي                 
 .متفاوت مناطق كشور نيز توجه شود

. تكيه ارزشيابي بر ميزان قابليتهاي يادگيرنده در همـه جنبـه هـاي رشـد اسـت                 .8
 .ي شودعالوه بر نتيجه به عملكرد و فعاليت افراد براي آموختن نيز امتياز داده م

ضرورت توجه به بعد معنوي برنامه درسي اقتضا دارد كه توجه دادن يادگيرنده              .9
جنبه هاي فوق مادي و دينوي حيات از جمله ويژگيهـاي بـارز برنامـه در نظـر                    به

يادآوري حيـات اخـروي     . اين مهم به طرق گوناگون قابل انجام است       . گرفته شود 
 موارد مـشابه در خـصوص مراكـز و         در محتوا، طراحي عكس ها، تصاوير و ساير       

هاي عبادي، معنوي در برنامه و غيره در تقويت ابعـاد معنـوي محتـوا تـأثير                  مكان
 .دارند

معنـوي  . را نيز بـه همـراه دارد      » معنوي بودن «،  »فطري بودن «ذكر است كه    شايان  
اگر برنامه درسي هماهنگ با فطرت طراحي       . ترين مخلوق الهي فطرت الهي است     

بعالوه اينكه هر قدر معلم بـه عنـوان          . معنوي آن نيز تحقق پيدا مي كند      شود جنبة   
مجري و تحليل گر برنامه شخصيت ديني و معنوي داشـته باشـد فـضاي تربيتـي                 

 .معنوي براي يادگيرنده به وجود خواهد آورد
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  منابع
باقري، خسرو، گزارش تحقيق پژوهشي براي دست يابي بـه فلـسفه آمـوزش و          .1

 مؤسـسه پژوهـشي برنامـه ريـزي         326 اسالمي، نشريه شـمارة      پرورش جمهوري 
 1380درسي و نوآوري هاي آموزشي، اسفند ماه 

الن سي، ارنشتاين و فرانسيس پـي هـانكينز، مبـاني، اصـول و  مـسايل برنامـه                   .2
درسي، ترجمـه قدسـي احقـر، انتـشارات دانـشگاه آزاد اسـالمي واحـد علـوم و                   

 1384تحقيقات، 
 1380 برنامه درسي، انتشارات انجمن اولياء و مربيان، ملكي، حسن، دين و.3
برنامه درسي و پرورش تفكر، مقاله مقايسه عقل ديني و عقـل مـدرن و تـأملي                 . 4

  1383در نظريه هاي برنامه درسي، انتشارات انجمن اولياء و مربيان، سال 
هـا، رويكردهـا و چـشم انـدازها،          اهنظرگـ : رمحمدي، محمود، برنامه درسـي    مه.5

 1381انتشارات آستان قدس، رضوي، سال
 قرآن كريم.6
 نهج البالغه.7
 

1- Eisner, (1993) Educational imagination:On the design 
and evaluation  Of school program s. 
2- Eisner,  Eliot W. .(1991), " what really counts in 
schools" educational  Leadership (February), PP. 10-17 

  
  ها پي نوشت

  : آيه زير دو مقام ربابي و ربي را تأييد مي كند-1
ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب و بما كنتم تدرسون و ال يا مـركم ان                 

  )79-80آل عمران ( تتخذوا  المالنكه والنبيين ارباباً 
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هم الست   واذا خذر بك  من بني آدم من طهور هم ذريتهم واشهدهم علي انفس              -2
اعـراف  (بربكم قالوا بلي شهد نا  ان تقولوا يوم القيامه انا كنـا عـن هـذا غـافلين                      

172(  
 فبعث فيهم رسله و واتر اليهم انبياء ليـستا دوهـم ميثـاق فطرتـه ويـذ كـروهم           -3

  ) 1خطبه : نهج البالغه( منسي نعمته
يـر و رعايـه      عقلوا الذين عقل رعايه والعقل سماع و روايه فـان رواه العلـم كث              -4

  )239نهج البالغه خطبه ( قليل 
، فرويـد و     آراي هـابز، نيجـه      اين گونه رويكرد ابزاري را مي توان از جمله در          -5

. دانـست  هابز كه طبيعت اوليه آدمي را معطوف به نـزاع مـي           . ديويي مالحظه نمود  
، نيـز عقـل را      نيجـه . ودي براي بقاي فرد مي دانست     عقل را بيشتر چون ترس وج     

ضرورتي تحـولي در نـوع بـشر بـراي سـازگاري بـا محـيط تهديـد كننـده                    چون  
فرويد عقل را بيشتر چون واسطه اي تعديل كننده ميان تمايالت لذت            . دانست مي

ديـويي  . جويانه غريزي و الزام ها و محدوديت هاي اخالقي محيطي مي دانـست            
ائل نيز درچار چوب نظريه تحولي داروين عقل را چـون ابـزاري بـراي حـل مـس                 

  .محيطي در نظر گرفته بود
انا هديناه السبيل   .  بصيراً علناه سميعاً  االنسان من نطفه امشاج نبتليه فج       انا خلقنا  -6

  )2-3/انسان ( اما شاكراً و اما كفوراً 
  17 نهج البالغه، حكمت -7
  )29:  بقره(  هوالذي خلق لكم ما في االرض جميعاً -8
في البـر والبحـر و در قنـاهم مـن الطيبـات و               ولقد كرمنا بني آدم و حملنا هم         -9

  )70: اسراء ( فضلنا هم علي كثير ممن خلقنا هم تفصيالً 
  )6: صافات(  انا زينا السماء الدنيا بزنيه الكواكب -10
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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين و القناطير المقنطره من الـذهب              -11
ث ذالك متاع الحيـوه الـدنيا و اهللا عنـده    والفضه و الخيل المسومه و االنعام و الحر 

  )14آل عمران، ( حسن الماب 
  )7: سجده(  الذي احسن كلي شيء خلقه -12
  
  



  
  
  
  
  
  

  بومي سازي؛ رويكردي فرهنگي
  به بومي سازي الگوهاي مديريت

  
  1دكتر علي نقي اميري
  2ماريا حميديان

  چكيده
از تجربيات  چرا و  چون توسعه به تقليد بي حال در كشورهاي  كه  مدتهاست
ت در كشورهاي يمدير. اند  پرداختهآنها  الگوهاي مديريتي  و  يافته  توسعه  كشورهاي

اصالت، به وابستگي و  اعتبار و ل توسعه به جاي كوشش براي دستيابي بهدر حا
در كشورهاي در حال  نقش مديريت. است دنباله روي از الگوهاي غربي تن داده

الگوي  ولي اين كشورها سالها تصور مي كردند كه؛استتوسعه انكار ناپذير 
  بي توجه بهاست،مديريت غربي همچون ماشين آالت وارداتي آنها قابل استفاده

 آنكه موفقيت در دنياي امروز در گرو تعامل و ارتباط سريع، مبادله فرهنگي و
ها و  نظريهنشرايط متحول فعلي بوده و آنچه مورد نياز است، تدوي انطباق با

هاي محلي و ويژگيهاي اساس شرايط و موقعيت عملكردهاي مديريت بر
 ارائه الگويي گرديده رقاله تالش بم در اين. اجتماعي و فرهنگي هر كشور است

                                                 
  دانشگاه تهرانعضو هيأت علمي دانشكده مديريت پرديس قم،. 1

  دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران. 2
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تعامالت فرهنگي بر تدوين  ساختي وكه به تأكيد ويژه بر عناصر فرهنگي و زير
علوم انساني   عرصهدرها هطور خاص و تدوين نظري ههاي بومي مديريت بنظريه

آنچه  دارد كه جهت رسيدن بهدر نهايت اين مقاله بيان مي. پردازدطور عام مي هب
 ها در زمينه علومو نظريه چون و چراي از راهبردها نامند، پيروي بي يتوسعه م

انساني ، بويژه مديريت غرب نه تنها ضروري نيست بلكه براي مديريت و 
  . كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم مناسب هم نيست سازمانهاي

  
   ي ، فرهنگ ، فرهنگ سازمانيم، تئوري بو مديريت بومي: واژگان كليدي
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  مقدمه. 1
همانطور كه ميزان موفقيت يك انسان به عنوان يك سيستم باز، در رابطه با 

شود و اينكه اين فرد به چه چگونگي ارتباط او با محيط اطرافش تعريف مي
نيازهاي محيطي خود است، اثربخشي و موفقيت  جوابگويي صحيح به به ميزان قادر

ن چگونه قادر است، خود را با اين دارد كه سازما به  يك سازمان نيز بستگي
، 1376سمينار آموزشي مديريت بومي، . (نيازهاي محيط اطرافش سازگار سازد

نقش مديريت در توسعه سازمانها و جوامع در حال توسعه نقشي انكار ). 80ص
گيري مؤثر از در همين راستا جوامع در حال توسعه به منظور بهره. ناپذير است

ان به انتقال تئوريها و نظريات غربي و ديگر جوامع امكانات و منابع محدودش
  ).64 ، ص 1381ايران زاده، . (اند ه نمود  پيشرفته اقدام

مدتهاست كه كشورهاي در حال توسعه با الهام از آرمانها و انديشه هاي  
اقتصادي كشورهاي توسعه يافته بويژه الگوهاي رشد اقتصادي غرب و با اميد به 

است، تالش دست آمده ه در اين كشورها بت هايي نظير آنچهيابي به موفقي دست
كار بستن الگوهاي مديريت غربي آغاز كرده و بر تقليدي  هاي را در ببي وقفه

محض و نتيجه گيري از تجربيات و پيروي از نظريه ها و روشهاي مديريت غربي 
 Tung(و آموزش آنها در سطح گسترده نسبت به انتقال آن همت گذاشته اند

,1996,P24 & Jaeger,1993,P123 .(   
آوريهاي اجتماعي است كه اي از فنبايد توجه داشت كه مديريت مجموعه

اي تواند به بهترين وجه ممكن در جامعهآنچه مي. باشدافزاري مياز نوع نرماساساً
اي باشد كارساز باشد بايد منعكس كنندة ارزشهاي حاكم و اقدامات شناخته شده

خوبي قابل پذيرش است، ارزشها و اقداماتي كه به  مردم آن جامعه بهكه براي 
بهترين وجه ممكن به ايجاد انگيزه منجر شود و متضمن بروز رفتار مطلوب بين 

هاي از آنجا كه چنين ارزشها و رفتارها به شرايط و ويژگي. افراد و گروهها باشد
ديريت كه مردم هر محيطي و بويژه فرهنگي هر كشور بستگي دارد، روشهاي م
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لباف و (دهند نيز بايد بر آنها مبتني باشد جامعه بدان واكنش منطقي نشان مي
تواند بروشني بر مفهوم مديريت بومي اين برهان مي). 115 ، ص 1383دلوي ب، 
  .داللت كند

  كشورهاي جهان سومهاي مديريت در توسعه   تئوري.2
 بويژه قشي انكار ناپذير است،حال توسعه ننقش مديريت در توسعه جوامع در 

 سطح زندگي افراد جامعه خود را بايدآنكه اين جوامع با منابع بسيار محدود مي
اگر چه بيشتر انديشه ).60، ص 1378زمرديان الف، . (تا حد قبولي ترفيع دهند

ها و شده، نظريههاي صاحب نظران مديريت و توسعه از مفاهيم غرب گرفته
طور روزافزون در كتب و  هاند ب تجربيات بومي كسب كردهاقداماتي كه آنان از
تواند رهنمودهاي علمي و فضاي علمي را براي مي و گرددمقاالتشان ارائه مي

از لحاظ ).34  ، ص1383لباف و دلوي الف، (كشورهاي در حال توسعه ايجاد كند
است كه دكترين متعارف مديريت  وضوح روشن شده مباني تئوري اكنون به

وسعه از همان بدايت امر حاوي يك تعصب ايدئولوژيك و مفهوم محدودي از ت
توسعه و مديريت بوده و در مفهوم ناب خود نگرش اغراق آميزي براي نيل به 

زمرديان الف، (است  تغييرات اجتماعي از طريق مديريت براي خود قائل بوده
  ).66، ص 1378

وان روش زندگي آمريكايي به تئوري و عناصر توسعه ظاهري كه عمدتاً به عن
شود، اگر چه انصافاً به نظر مي رسد در موارد زيادي ديگر كشورها توصيه مي

اي است كه سنت  مربوط به جامعهگيرد، حتي با نيت خوب و انساني انجام مي
كردن، مديريت توسعه  لذا، بومي اجتماعي سنتي در آن وجود ندارد؛ديرينه و نظام

ستلزم تعريف خط مشي و روشهاي استوار مبتني بر شناخت كارگيري آن م هو ب
درست عوامل اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي ويژه هر كشور و نحوه 
تأثير گذاري آنها بر يكديگر و نيز در نظر گرفتن شرايط و تحوالت جهاني در هر 

  . موقعيت است
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  نگاهي به تئوريهاي مديريت. 1-2
شش در استقرار يك موضع معتبر و اصيل براي مديريت از ابتدا به جاي كو 

خود، پيشرفت خود را در وابستگي به روند متداول اقتصادي جوامع غرب و 
دانش . منزلت خود در دنباله روي از ساير علوم اجتماعي متعارف جستجو كرد

مديريت پيش از آنكه به فكر شناخت و روشن ساختن ارزشهاي بنيادي خود 
موقعيت خود در ابتدا به صورت يك حرفه و سپس به باشد، براي استحكام 

عنوان يك رشته از دانش، بدون نگرش انتقادي، ارزشهاي حاكم بر روند علمي 
ديگر رشته ها را در جوامع غربي بويژه آمريكا و انگليس پذيرفته و كوشش نمود 

هيل  نيل به هدفهاي اقتصادي اين جوامع را تس،تا با ابداع تكنيك ها و فنون جديد
  .كند

بيان اولين تئوري مديريت كه بعداً به تئوري كالسيك شهرت يافت با كارهاي 
او گامي فراتر از ابداع تدابيري براي .  فرانسوي بنيان گذارده شد1هنري فايول

كرد، ادارة بهتر سازمانها در قالب همان هدفهايي كه تيلور از آن تبعيت مي
وري و اي بازگو كننده منطق بهرههتئوري كالسيك به نحو برجست. نداشت بر

اين موارد به . وسيله جويي به عنوان هدفها و ارزشهاي بنيادي اين رشته است
 - حمايت قاطع از دوگانگي ارزش. است منعكس 2شكل بارزي در آثار گيوليك

واقعيت، روابط علت و معلولي و پژوهش متكي بر متدولوژي، وابستگي كامل او 
علوم : دارددهد و اوست كه صريحاً اظهار مينشان ميبه فلسفه تحصيلي را 

  ).58، ص 1358زمرديان،  . (كي استيعلوم فيز اجتماعي در نقاط زيادي متكي به
 و همكارانش مكتب 3هاي علمي به وسيله التون مايوبا انجام يك سلسله بررسي

ي مكتب هابينانه در يافته نگرش واقع. كند در مديريت ظهور ميييا تئوري جديد
دهد كه دومين تئوري هاي به ظاهر چشمگير نشان ميروابط انساني و توصيه

                                                 
1. Fayol 
2. Gulik 
3. Mayo 
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منظم مديريت نيز هيچ نوع تغيير اساسي و بنيادي در اين رشته فراهم نساخت 
وري بيشتر از انسان در خصوص اي را براي بهرههاي تلطيف شدهبلكه تنها راه

  ).58،ص 1378زمرديان الف، (ار دادپوسي توليد در اختيار مديران قرختاسيستم اُ
  :گويدميلر در رابطه با توصيه نهايي اين مكتب به مديران چنين مي

روش استبدادي خود را تلطيف كنند و چارچوب تسلط جويي را از طريق  «
با همبستگي غير رسمي بر ضد مديريت، از . شناخت بهتر كاركنان وسعت بخشند

ها مقابله نمايند تا به كارايي مديريت  همبستگيكشي از اين نوعراه كنترل و بهره
  .»(Blumbrg. 1968, p44-45) يابندسرتري دست درد به وجه آرامتر و بي

 به ظاهر توجه نظريه پردازان مديريت بيشتر 40و 1930با همه اين اوصاف، دهه 
 با پيشرفت روز افزون تكنولوژي در 20از اواسط قرن . متوجه عامل انساني بود

آوري وامع غرب و لزوم ابداع وسايل نويني براي اداره سازمانها به نحو سرسامج
- دانش مديريت خواه و ناخواه باز هم به دنباله1950در دهه . شدندگسترده مي

دهد و به سمت مدلهاي هاي جامعه مدرن ادامه ميروي كوركورانه از خواسته
 داردخودكار گام بر مي)  كنترلهاي ارتباط ورياضي، كامپيوتر و سيستم( پيچيده 

بدين . كندو سيستم سايبرنتيك به عنوان پديده بارز اين برهه خودنمايي مي
معيارهاي مورد پذيرش تئوري كالسيك  1ترتيب مكتب نوين سازماني سايمون

امور  اداره اصل حداكثرجويي را به عنوان اصل حاكم بركندو يد مييت را تأيمدير
  .پذيردمي

بعدي در زمينه توسعه تئوري مديريت تا حدود زيادي واقع بينانه تر گرايشهاي 
و تعامل سازمانها با محيط، قلمرو تئوري  2معرفي مفهوم سيستم باز. شودمي

بتدريج بعد از آن  و) 59-60، ص 1378الف ، زمرديان . (مديريت را وسيعتر كرد

                                                 
1. Simon 
2. Open System 
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، 1وري آشوب، از جمله تئ است كه مبتني بر تعامل محيطتئوريهاي جديدي
  .شد ارائه...  و 3مدار و سازمانهاي دانش2تئوري سازمانهاي يادگيرنده

سازي، رقابت، پيچيدگي، پارادوكس تغيير و سرعت،  تكنولوژي جهاني21قرن در 
 & Bloom)رويكرد تفكر نيوتني، جبرگرايي و تفكر تجزيه گرايي مطرح شد

Sandra, 2000, p210)انها ياد بگيرند كه بايد  و بيان گرديد كه اگر سازم
مدار و يادگيرنده همان تغيير كنند، بقاخواهند داشت و در زير چتر مديريت دانش

جستن بيشتر از مديريت ماشين گونه را با لباس زرين به عرصه تئاتر حرف بهره
تمام اينها همان چيزي  . (Mumford, 2005, p22)جهان سوم مطرح كردند 

آنچه مهم است اين است كه تئوريهاي مطرح . گرديد بود كه از روز اول مطرح 
را  يا دانسته آندانندشده حاصل دست كساني هستند كه از اصل ما يا هيچ نمي

  !انگارند،  با اين وجود آيا همان كاربرد را خواهند داشت؟ناديده مي
  لزوم تنظيم تئوري بومي مديريت. 2-2

ربي همچون ماشين آالت و سالها چنين تصور مي شد كه مديريت كشورهاي غ
 زيرا كه مبتني بر خردگرايي ابزاري  غربي در سراسر جهان كاربرد دارد؛ابزارهاي

اغلب صاحبنظران مديريت . است و از بررسي و قدرت بيشتر برخوردار است
 ولي نتايج شمول است؛اعتقاد داشتند كه بسياري از مفاهيم مديريت غرب، جهان

كشورهاي مختلف به ت و تجربيات مديريت را در تحقيقات متعددي كه اقداما
 كه مفاهيم مديريت غرب كاربرد جهاني ندارد طور تطبيقي، مطالعه كرد، نشان داد

شايد براي برخي از پژوهشگران رشته مديريت هنوز ). 1995كالوري و هور، (
هم اين پرسش مطرح باشد كه اگر مديريت حاوي يك سلسله فرمولها و مدلهايي 

وجود آمده و غرب هم در اين زمينه  ه براي اداره سازمانهاي پيچيده باست كه
الگوها   استفاده از اينجاي لزومي دارد كه به چه است،پس ايداراي تجارب ارزنده

                                                 
1. Chaos Theory 
2. Organizational Learning 
3. organizational knowledge 
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ها كاري  مديريت سازمان ).69، ص 1378زمرديان الف،(بخواهيم چيزي تازه بسازيم 
يا در محيط داخلي و خارجي پيچيده و مشكل است و مستلزم درك كامل روابط پو

 .(Robbins S. & Gulter, 1996, p160) باشند در تعامل مي طور دائم با آن است كه به
 كشورهاي از آنجا كه محيط خارجي سازمانها در كشورهاي در حال توسعه با

هاي صنعتي غرب بسيار متفاوت است ممكن است كاركردها، اقدامات و نظريه
است، در شرايط شورهاي توسعه يافته گسترش يافتهمديريت كه در شرايط ك

لباف و دلوي ب ، (كشورهاي در حال توسعه عمالً با محدوديت مواجه شود 
  ).117 ، ص 1383

 كند، مطرح مي»اهداف مدل بومي سازي« در مقاله 1همانطور كه دكتر جيراسك
، ست غالب هدفها و ابزارهاي مديريت در كشورهاي توسعه يافته شكل گرفته ا

 ,Jirasek, 2002( كار مي رود هولي در كشورهاي در حال توسعه بيشتر ب
P1124-1127.(   

  
  

                                                 
1 -Jirasek 
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 ولي با توجه به  ،كارگيري الگوها در كشورهاي در حال توسعه است هبيشترين ب

 لذا اكثراً با شكستي ظاهراً موفقيت آميز همراه ،جوامع توسعه يافته شكل گرفته
  . (Jirasek, 2002, p1124-1127)خواهند بود 

است براي پديد  مديريت علم و هنري آيد،همانطوركه از تعريف مديريت بر مي
 كه در آن همفكري و همكاري با ديگران به منظور شكل آوردن محيطي مناسب

دادن به فرايندي كارساز كه طي آن استفاده بهينه از منابع، براي عرضه خدمات يا 
 با پرهيز از بروز هرگونه رضايت متقاضيان آنهابت، جهت جلب كاالهاي قابل رقا

بايد در علم مديريت به چند نكته يعني محيط، . عواقب نامطلوب ممكن شود
ماهيت محيط، افراد، رقابت، . افراد، رقابت، مشتريان و تقاضاي آنها توجه شود

 لذا بايد  ؛مشتريان و تقاضا در كشورهاي جهان سوم و توسعه يافته متفاوت است
  ؛محيط، علمي و عملي كرديريت را مطابق با آنمد

 در )طور عام هب(  و كشور)طور خاص هب(بنابراين الزم است كه يك سازمان 
هاي  ها و فرصت به محدوديتهاي مناسب براي خود نسبت  مسير تعيين استراتژي
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 اسيت توجيه و جوابگويي مناسب به سه حساس باشد و لزوم اين حسمحيطي
  :يط اطرافش استجنبه مهم از مح

   اجتماعي–فرهنگي .1
  تكنولوژيكي–اقتصادي .2
 ).80، ص 1376، ... سمينار آموزش براي مديريت بومي. (سياسي و قانوني.3
حال علي رغم وجود اين تأثيرات محيط و تفاوتهاي نشان داده شده در تحقيقات  

يرات و   با ناديده انگاشتن اين تأث1مكرر، تئوري جهان شمول بودن مديريت
تفاوتها، بر اين شعار تأكيد دارد كه مديريت خوب، مديريت خوب است خواه در 

همين امر هم منجر به اين شد كه تئوريها اكثراً . نيويورك باشد، خواه در توكيو
 در كتاب 2كانونگو و جيجر. حاصل تحقيقات در كشورهايي معدود در دنيا هستند

 اگر دانش و «:گويند ر اين رابطه مي د»مديريت در كشورهاي در حال توسعه«
تكنولوژي ما در مورد اينكه چگونه بايد نيروي انساني را در سازمانها مديريت 

 در كشورهاي كرد برخاسته از مطالعات اجتماعي و تئوريهاي مديريت است كه
اند، نتيجه عيناً به كشورهاي در مريكاي شمالي انجام شدهتوسعه يافته خصوصاً آ

ه وارد شده است با اين استدالل كه چون  در اقتصاد و اجتماع آمريكا توسع حال
لذا به ارزشها . »بودنتيجه سودبخشي دارد، براي ساير جوامع نيز مفيد فايده خواهد
فرهنگ آمريكا به . و نگرشهاي كشورهاي وارد كننده توجه خاصي نشده است
 باشد و فرهنگي تواندهيچ عنوان فرهنگي شاخص براي فرهنگ كل جهان نمي

  .كامالً متمايز است
  
  

                                                 
1. Managerial Universalism 
2. Kanungo & Jaeger 
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  1 الگويي براي تدوين تئوري بومي مديريت.3
ياج به زمان نسبتاً اي است خطير كه احتتنظيم تئوري بومي مديريت وظيفه

هاي بايد با تفكر و تعمق و الهام از روند جامعه و همچنين واقعيتطوالني داشته 
شكل پذيرد، اما به هر صورت ارائه مربوط به توسعه ملي با يك ديد چند بعدي 

يك الگوي كلي براي تفكر در اين زمينه شايد كمك مؤثري به انجام اين فرايند 
مراحل اساسي كه بايد در تنظيم و ارائه يك تئوري جامع مديريت مورد . نمايد

است كه از تبيين  نشان داده شده 2نظر قرار بگيرد با توالي آن در شكل شماره
  .شود آغاز و به مرحله كاربرد منتج مينظام ارزشها 

 و به عنوان ريه پردازي مديريت بومي بايد بدان توجه شوداولين گام كه در نظ
. هاست زشزيرساخت ساير مراحل به كار گرفته شود، تعيين و تبيين ار

ها تنظيم شود و چنان   با الهام از نظام ارزشهاي تئوري مي بايد چارچوب
وين مدلها، هاي مورد پذيرش روند تك كند كه بر اساس ارزشاي را فراهم  زمينه

در اينجا . فراهم سازد  پيشرفت دانش مديريت بومي راالگوها و همچنين مسير
بايد به نقش ماهيت چند نظامي رشته مديريت توجه كامل معطوف شود و بايد 

راي هاي مختلف دانش مديريت بنمايد و رهنمودهاي كلي بتوجه كافي را به جنبه
كار، مشاركت و گيري، ارتباطي، روابططراحي مدلها و الگوهاي ساختي، تصميم

در اين ميان در ( .را فراهم كند و هماهنگي الزم ميان آنها را تأمين نمايد نظاير آن
خورد جامعه امروز نقش ارزشها و فرهنگ پر رنگ تر از بقيه عوامل به چشم مي

 بازنگري پس از بازيافت و  )شوداخته ميطور خاص به آن پرد هكه در ادامه ب
و تدوين آن بر اساس ابعاد،  هاي قبلي هاي جايگزين به ارزش ها و مدل ارزش 

محتوا، ساختار و زمينه سازماني و اجتماعي جامعه، مدل انتخاب و طراحي شده،  
در مرحله كاربرد دو فعاليت . شودگردد و به مرحله عمل سپرده ميتصحيح مي

                                                 
ص ( جيراسـك  –) 61الـف ص  ( گرفته از الگوي بومي سـازي دكتـر زمرديـان        اين الگوي تركيبي بر   . 1

   .باشد مي) 5ص( كارليل وكريستنسن -)33ص(  آن ازلت وهمكاران -)1129
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پژوهش و آموزش توأماً منتج . اي خواهند داشت پژوهش نقش عمدهآموزش و
شود و از ديد اين تئوري نتايج حاصل از كاربرد هايي ميبه كاربرد فنون و تكنيك

هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي از يك طور مداوم بر پايه واقعيت هب
حاصل در رابطه با هاي دانش از سوي ديگرارزشيابي شده، نتايج سو و يافته

شود كه خود معياري براي تعديل ل جديد به صورت باز وارد چرخه ميمسائ
همانطور كه از مدل . ها و يا روند پژوهشي و آموزشي خواهد بودتئوريها، مدل

آيد، چه در مرحله اول و سازي تئوريهاي مديريت بر ميپيشنهاد شده براي بومي
م فرهنگي و ارزشي جامعه، سازمان و فرد پايه ها نظاچه در هر يك از زير مرحله

سازي را  توان نظام بومي نمي1اصلي مي باشد و بدون توجه به اين عامل محيطي 
گانه طور جدا هب لذا به بررسي تأثير آن بر الگو آورد ، طور شايسته به اجرا در هب

  . پردازيممي
  اهميت فرهنگ و تأثير آن بر مديريت.1-3
  ه فرهنگ در جوامعجايگا. 1-1-3

گرفتن اين نقش  ناديده.  فرهنگ يكي از مهمترين عوامل مؤثر بر مديريت است
بدون دستيابي به . داشت عدم انسجام داخلي و انطباق بيروني را به دنبال خواهد

توان نقش و نفوذ و آثار الگو و روشي براي برجسته سازي تفاوتهاي فرهنگي نمي
  .آنرا بر مديريت درك نمود

افراد عادي اين .  يك مفهوم، تاريخي مشخص و طوالني داردمنزله بهفرهنگ 
يدر و اشنا(  استفاده كرده ،ان دادن فرهيختگياي براي نشمفهوم را به مثابه كلمه

زيرساختي است كه مباني و اصول حاكم بر فرهنگ، ). 46، ص 1379بارسو، 
ارها و نحوه ي، رفتنحوة زندگبينش، نگرش و طرز تفكر و انديشه،دانش، 

ها و نگرشها، ها و بينشها و دانشرفتار و اعمال و زندگيچگونگي طرز تفكرها،
                                                 

از جنبه اي فرهنگ يكي از عوامل محيطي است و از بعدي ديگر محـيط عـاملي از عوامـل فرهنگـي                 . 1
 .باشد مي
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تحوالت و بود و نبود آن طرز تفكر، ضمن اينكه روند تغييرات،. كندمعنا توليد مي
- يا پيش بيني مي زندگي را در حال و آينده ارائهرفتار و اعمال، نحوه چگونگي

  ).، ص هـ1382 همكاران، علي احمدي و(نمايد 
عه كارگيري بهتر روند مديريت در توس هبا اين توصيف شناخت آن جهت ب 

 چرا كه ناسازگاري و يك جهتي آنها مي تواند كشور و جامعه ضرورت دارد؛
  .ايجاد آنتروپي مثبت، رشد و هم افزايي مثبت نمايد
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ته و معاني خاص فرهنگ در كشورهاي مختلف و در اكثر زبان ها وجود داش
درفرانسوي  عربي به معناي پيروزي، تيز هوشي و مهارت بوده ؛ در. (خود را دارد

 توليد، و معناي مجازي افزايش قواي فكري، مجموعه ه معني بارور كردن زمينب
هايي كه تابع اي است از فعاليتهاي دريافت شده توسط فرد، مجموعهدانش

 مجموعه مظاهر  فرهنگ؛ در آلمان و بوده تاريخي گوناگون  وقواعد اجتماعي
گ ويژگي  شكل زندگي ظريف است؛ در بريتانيا فرهنزندگي فكري و هنري و

ينه پيشرفت  مجموعه اي از دستاوردهاي جامعه در زمرفتاري نوع بشر؛ در رومي،
 كه شامل همه چيز مي شود؛ در  واژه اي در انسان شناسيمادي و معنوي؛ در هند

اعي خود  در فرايند عمل تاريخ اجتمثروت مادي و معنوي بشرچين، مجموعه 
 از آن به عنوان الگوي تفكر و انجام دادن فعاليت تلقي شده است؛ در آمريكا

 فرهنگ راه ،برند و بر محتواي رفتاري جامعه داللت دارد؛ در آفريقا فردي نام مي
خورد با اي از زمان به منظور برو روش زندگي مردماني است كه در برهه

 گيرد؛ در آرژانتين،چالشهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي مورد استفاده قرار مي
اي از منابع مالي و معنوي است كه يك گروه انساني توليد يا فرهنگ مجموعه

 ( دهد كند و همزيستي و هماهنگي جامعه ملي را تشكيل ميتحصيل مي
Keorass, David, 2005,P12 .( شود تقريباً در ه مي كه مشاهدهمانطور

ها از واژه فرهنگ به عنوان يك ارزش اجتماعي و ارزش عملي ياد شده اكثر زبان
  !توان از آن غافل شد؟پس آيا مي. باشداست كه نشان دهنده اهميت آن مي

  تعريف فرهنگ. 2-1-3
) 1951 -86  (1است كالك هوهن فرهنگ به روشهاي مختلفي تعريف شده

هاي قابل درك و ي از روشهاي تفكر، احساسات و واكنشافرهنگ را مجموعه
هاي گروهي و توليداتي كه ها، تركيب متمايزي از موفقيتانتقال توسط سمبل

                                                 
1. Kluckhohn  
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فرهنگ را مجموعه ) 1984 (1هافستد .داندمي ، باشندها ميمحور اصلي آن سنت
-ند ميكها متمايز ميهاي ذهني كه اعضاي گروه انساني را از ديگر گروهبرنامه
را  ، آن)1977(پارسونز . شودكار مي هكلمه فرهنگ معموالً براي جامعه ب. داند

كند بودن از جوامع ديگر بيان مياي از تمايل جامعه براي مستقلمجموعه
(Hofested, 1997, p21) .؛ فرهنگ را )2001 (2توايس ، ديويس و مولز

 توليد، نشر و تغيير م،وسيله آن مفاهي هاي از عملكرد اجتماعي كه بمجموعه
دانند و عنصر اصلي فرهنگ را ايدئولوژي يك ملت يا جامعه تعريف  ميكنندمي

كرده و معتقدند ايدئولوژي ارائه ذهني روابط اجتماعي و تالش براي تطبيق عمل 
  .(Twaites & Davis & Mules, 2001, p 1-8 p159-169)باشد يا سخن مي

 را به عنوان يك واقعيت كلي اجتماعي تعريف  نيز فرهنگگيفت در اين راستا 
كرده است و آنرا فعاليت هايي مي داند كه كل جامعه در اقتصاد، حقوق، سياست 

مي توان گفت كه به علت مفاهيم  مختلفي . به اجرا در آورده اند... و مذهب و 
خوبي تعريف كرد  را به كه در حيطه معاني فرهنگ جاي مي گيرد نمي توان آن

(Edgar & Sedg Wich, 2005, p1-P5-P8-P105) . ولي شايد بتوان
شده را به ادگار ارائه يكي از قابل قبول ترين تعاريفي كه در مديريت از فرهنگ 

فرهنگ مجموعه اي از «: او فرهنگ را چنين تعريف مي كند. شاين نسبت داد
يم و بمانچگونه زنده (اصول اساسي و راه حلهاي مشترك براي مشكالت جهاني 

اين مفروضات و اصول اساسي در طول زمان تكامل .است)چگونه كنار هم بمانيم
   .(Schien, 1985, p27) »ي به نسل ديگر منتقل مي شوندمي يابند و از نسل

   ابعاد فرهنگ3-1-3
 با يكديگر ارتباط و كند كه اعضاي آن چگونهفرهنگ در يك جامعه مشخص مي

به عنوان راه حل مشترك ناشي از تطابق  - عناصر اساسي فرهنگ. تعامل دارند

                                                 
1. Hofested 
2. Tweites , Davis, Mules 
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  مديريت در رابطه«اساسي توان در سه فرضيه  را مي-بيروني و انسجام دروني
و » نقش روابط در دستيابي به هدف« ،»با محيط درمسير حل مشكالت بيرون

 با هر دو فرضيه قبلي كه در رابطه-  »وضات مربوط به زبان ، زمان و فضامفر«
   ).Griffin &Pustad,2003,P20-21(ريف كرد تع -باشد  مي
  فرهنگ در سازمانها. 4-1-3

صورت گرفته درباره فرهنگ بيشتر محققان فرهنگ سازماني معتقدند كه مطالعات 
 بيشتر حول جو سازماني بوده است تا فرهنگ؛ زيرا اصوالً 1970 تا دهه سازماني

با توجه . گرددي ميجو سازماني سطوح مرئي فرهنگ و اليه هاي سطحي آن تلق
سازمان خود تابع ارزشهاي حاكم بر فرهنگ سازماني  به اين حقيقت كه اهداف

نمودن كردن و مشخصباشد، روشنطور اعم مي هطور اخص و فرهنگ جامعه ب هب
ارزشهاي حاكم بر فرهنگ سازماني و نقش حساسي كه اين ارزشها در شكل 

 تنها راه توسعه تئوريهاي ،نماينديبخشيدن به يكپارچگي وحدت سازماني ايفا م
مثبت و قوي همه سازمانها براي اينكه فرهنگي . آيد سازماني در آينده به نظر مي

. (Rahman, Nurur, 1999,p7)نمايند مي ريزيبرنامهو سازگار داشته باشند،
به قوي بودن و سازگاري ) سازمان(تعهد كاركنان نسبت به فرهنگ شركت 

باشد و از فرهنگ از طرفي وابسته به ساختار سازماني مي. دفرهنگ بستگي دار
از سوي ديگر شركتها براي رسيدن به . گذاردطرفي ديگر بر ساختار تأثير مي

 يابد كه يابد، لزوماً بايد به كمال سازماني دستدنبال آن جامعه توسعه مي توسعه كه به
. (Reddy,Nareadva, 1999, p98-99)گذارد فرهنگ بر اين زمينه نيز تأثير مي

ابعاد اصلي براي توسعه فرهنگ سازماني شامل فلسفه سازمان، مأموريت، اهداف، 
چشم اندازها، تعهد مديريت سطح باال، سيستم مديريت منابع انساني و سازماني، 

 الگوهاي ها و سياستهاي عملياتي، الگوهاي رفتاري و روشهاي تفكر كاركنان وموفقيت
  .(Kumar, Jagdish, 1999,p241) .باشدش جامعه ميرفتاري قابل پذير
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   سازماني تأثير متقابل نظام مديريت و فرهنگ.5-1-3
و موفقيت اي هستند كه بقا اجتماعي پيچيده- هاي فنيطور كلي سازمانها، نظام به

شده در گرو توان سازگاري آنها با آنها در دستيابي به اهداف از پيش تعيين
 ,Robinz & Decenzo)كنند ن فعاليت ميمحيطي است كه در آ

D.A.p126)اين رو اتخاذ راهبردهايي كه اثربخشي آنها را تضمين كند، تنها از
. (Rabinz.1997.p215)پذير است هاي محيطي امكاندر پرتو شناخت مؤلفه

به همان اندازه كه مديريت كاركنان و فن آوري در سازمان اهميت دارد، مديريت 
در نتيجه عوامل مختلفي در . رجي نيز از اهميت برخوردار استروابط محيط خا

در اين ميان داستان . گيري تصميمات سازمان و مديريت دخيل هستندشكل
پديده اي است كه در . فرهنگ سازماني همان داستان حاضر و غايب است

همه اعضاي . شدت احساس مي شود سازمان وجود دارد، ولي غيبت آن به
 امر اتفاق نظر دارند كه اين اصل ناپيدا افراد را در جهت نوعي سازمان بر اين

فرهنگ كار سازماني ). 1092، ص 1380رابينز، (كند رفتار نامرئي هدايت مي
) سطح خرد(دهد كه هم فرايندهاي فردي شكلي از واقعيت سازماني را ارائه مي

يك سازمان  و رشد در حقيقت بقا. دهدو هم فرايندهاي سطح كالن را شكل مي
دارد تا بتواند در حد كفايت به نيروهاي  به توسعه فرهنگ مناسب آن بستگي

همانگونه كه اثربخشي يك فرد به توانايي او در . دهدمحيط خارجي پاسخ
رويارويي با شرايط محيطي بستگي دارد، اثربخشي يك سازمان نيز به نحوه 

ازماني مناسب آن بستگي سازگاري آن با مقتضيات محيطي و به ايجاد فرهنگ س
دارد و براي اتخاذ تدابيري كه امكان سازگاري هر چه بهتر با محيط را فراهم 

چنين حساسيتي به . سازد مديريت بايد نسبت به فرصتها و تهديدها حساس باشد
 اقتصادي، -فني: ضرورت شناخت و پاسخگويي به سه جنبه اصلي محيطي يعني

  ).3شكل شماره (ي اشاره دارد  اجتماع- قانوني، فرهنگي-سياسي
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با همه اهميتي كه متغيرهاي محيطي در اثربخشي سازماني و مديريت دارند، در 
، بررسي علمي در مورد اين كه )در حال توسعه(شرايط كشورهاي جهان سوم 

متغيرهاي محيطي و فرهنگي در اين جوامع چه هستند و چگونه مديريت مي 
نرم كند تا اثربخشي سازماني افزايش يابد، در مرحله تواند با آنها دست و پنجه 

  ).119، ص 1383لباف و دلوي، (آغازين خود است 
بيشتر دانش و آگاهي ما در مورد چگونگي مديريت منابع انساني در سازمانها از 

 اجتماعي و  نظريات و اقدامات مديريت در كشورهاي توسعه هاي علومپژوهش
چرا از راهبردهاي  چون و بي پذيرش .گيردمي نگلستان نشأتا و يافته خصوصاً آمريكا

 اجتماعي جوامع در حال توسعه كه عموماً -هاي فرهنگي  مشخصهتوسعه غربي با
. بار است زيانآنها  براي توسعه اقتصادي درتضاداست و شوند،سنت گرا گفته مي

ربخشي  اثاساساً به اين دليل كه نقش متغيرهاي محيطي در تعيين عملكرد و
 از اين رو آن دسته از راهبردهاي توسعه كه سازماني بسيار مؤثر است؛

دهند به  فرهنگي يك جامعه را مورد توجه قرار مي-هاي اجتماعي مشخصه
شاهد . ترندتر و مناسببخشي كل سازمانها مؤثرتر، مطلوب احتمال قوي بر اثر

باشد  كنگ و مالزي مياين ادعا كشورهايي مثل كره جنوبي، ژاپن، تايوان، هنگ
(Sinha D.& Kao, (eds), 1998, p 464) .شود كهبدين ترتيب معلوم مي 

چون و چرا از راهبردهاي مديريت غرب نه تنها ضرورتي ندارد بلكه پيروي بي
آنچه مورد . براي مديريت سازمانهاي كشورهاي در حال توسعه مناسب هم نيست

 مديريت بر اساس شرايط و موقعيت نياز است تدوين نظريه ها و عملكردهاي
 & .Daft R.L)هاي محلي و نيروهاي اجتماعي و فرهنگي هر كشور است 

Nae R.A. , 2001, p662)اقتصادي، سياسي، ( بنابراين درك روشن محيط ؛
و تفاوتهاي فرهنگي بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه و ) اجتماعي

 كه به بهترين نحو در اين كشورها گسترش اصالح مناسب دانش و فن آوري
مز تكوين  بسيار حائز اهميت و ر،براي مديريت سازمانها سازگار و كارساز باشد
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توسعه سه راه حل  حال در اين موارد كشورهاي در.نظرهاي بومي مديريت است
اند و بيان  گفتهيافته رد همه آنچه كشورهاي توسعه.1:را پيش روي خود دارند 

هاي آنها به سواالت مديريتي و بيان پاسخ به روش و بر  رد پاسخ.2؛ مطالب از نو
حل آخر به راه. اند پذيرفتن كامل آنچه آنها گفته.3حسب شرايط خودشان و 

شود، روش اول نيز يعني ايجاد دانش از نو كه داليل مطرح شده در باال رد مي
اكثر كشورهاي  دربناي الزم كه  كاري است بس مشكل و نيازمند ساختار و زير

 و راه حل دوم ود نداردايران به دليل مشكالت عديده وج جمله توسعه منحالدر
هاي خود و تفاوت آن را با جوامع مطرح  ترين راه است شناخت ارزشكه منطقي

  .   طلبددهنده سوال را ميكننده سوال و پاسخ
ورهاي توسعه توان تفاوت هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي بين كش چگونه مي

يافته صنعتي غرب و كشورهاي در حال توسعه جهان سوم را مشخص كرد؟ 
چگونه اين تفاوت ها بر فرهنگ كار در داخل سازمان و اقدامات مديريت و 

گذارد؟ مديران رفتار كاركنان در سازمان هاي كشورهاي در حال توسعه اثر مي
هاي فرهنگي و محيطي ويژه اين كشورها براي بهبود منابع انساني با وجود فشار

ساني چه برداري مؤثر از منابع اناي دارند؟ براي بهرهاين كشورها چه راه چاره
دارنده اي در محيط كشورهاي در حال توسعه وجود شرايط تسهيل كننده و باز

دارد؟ لزومات سازماني و اخالق مديريت مالزم با آن مديريت را با يك رشته 
هاي فني، اجتماعي و پديده. سازد ني مواجه ميتضادها و مشكالت حل نشد

سازماني داراي يك منطق خاص خود هستند و اجباراً مديريت در پاسخگويي به 
نظريه نوگرايي، اين فن را . ملزومات سازماني به مديريت نو مشروعيت مي بخشد

شمول مطرح نمود، مردود صورت عام و جهان هتوان نظرات مديريت را ب كه مي
د و بر اين باور است كه تنوع فرهنگي و ارزشي در جوامع مختلف ارزش شمرمي

توان يك سري اصول عام و جهان  برد و لذا نميدانش عام و كلي را زير سؤال مي
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رحمان (طلبد  اي دانش خاص خود را مي شمول استخراج نمود و هر جامعه
  ).380، ص 1378سرشت، 

تأكيدي بر  ( بومي مديريت الگوي تصحيح شده براي تدوين تئوري .2-3
  )زمينه و فرهنگ

مديريت بايد مورد اولين گام در نظريه پردازي بومي همچنان كه قبالً گفته شد،
 و به عنوان زير ساخت تمام مراحل بكار گرفته شود، تبيين و توجه قرار گيرد

تعيين ارزشهاست كه مهمترين عنصر فرهنگي در جوامع، ملتها، سازمانها و 
ان پي بنياديني براي تمام ابعاد و مراحل ديگر وت اين بعد را مي. باشنديها م گروه

چارچوب قرار داد بر اين مبنا نظام ارزشي پايدار مبتني بر فرهنگ و تكوين 
گيرد كه قالبهاي ذهني و كردي جامعه شكل ميشناخت فرهنگ صحيح و كار

گي مي كنند را چارچوب هاي فكري، عملي و علمي افرادي كه در آن جامعه زند
كه  ...ارزشهاي پايدار مبتني بر عمل كردن، حركت كردن و. شكل خواهد داد

يابد كه خود به خود آنچه  مي ادامه طرفه آنقدراين تبادل دو. تواند سازنده باشد مي
  .  حذف خواهد شد پيدا كرده ولي بالواقع ارزش نبوده،به عنوان ارزش نمود

هد شد كه در آن ديگر ابعاد تدوين تئوري، گرفته بستري خواهاي شكل ارزش
جايگزيني و پس از بازيافت. گيرنديعني ابعاد محتوايي و ساختاري هم شكل مي

تدوين يافته بر اساس ابعاد ،  ارزشها و مدلهاي پيشين ، به ارزشهاي جايگزين و
 محتوا، ساختار و زمينه سازماني و اجتماعي جامعه مدل انتخاب شده تصحيح و

ل آيد ، اين مدهمانطور كه از ظاهر اين مدل بر مي. شودحله عمل سپرده ميبه مر
اي آن تمام شرايط و عوامل  و بعد زمينهتأثير پذيرفته از مدل سه شاخگي است

هاي اصلي يا جامعه محيط بوده و سيستم محيطي و محاطي كه بر سازمان و
) محتوايي(رفتاري  ، ساختاري عدارتباط بين ب .باشددهند، ميمي راتشكيل هاسيستم ابر

تواند خارج از تعامل  و زمينه اي به نحوي است كه هيچ پديده يا رويدادي نمي
  ). 305، ص 1376ميرزايي اهرنجاني، ( اين سه بعد صورت گيرد
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كار گيري اين مدل در يكي از مراحل بومي سازي، تأثير عموامل فرهنگي  هلذا با ب
تعامالت تئوري پردازي چه در زمينه مديريت و محيطي را هر چه بيشتر در 

. شود بهتر ديده مي) بطور عام(و چه در زمينه مسايل علوم انساني ) بطور خاص(
نه تنها بايد در يكي از مراحل به عنوان يك  اي را عالوه بر آن عوامل زمينه
. گرفت ، بلكه در تمام مراحي هم بايد بدان توجه داشتپاالينده و صافي در نظر

تواند بر تمام ايدئولوژكي هر جامعه مي چنانچه در مدل مشاهده زمينه فرهنگي و
 يا از آنها  دهدهاي آن جامعه تأثيرگذار باشد وآنها را تحت تأثير خود قرار زمينه

با مشكل ينه فرهنگي، حتي در مرحله كاربردبدون توجه به زم. تأثير بپذيرد
داشت كه فرايند تئوري  يد توجهبا. ناسازگاري و تعارض مواجه خواهيم شد

پردازي بومي به معني ساختن يك تئوري از هيچ نيست بلكه اين فرايند براي 
. رودمي كار هاند نيز ب هاي فرهنگي ديگر برخاسته كارگيري تئوريهايي كه از زمينه هب

 به مراحل قبلي باز خور داده شده كه كه به منزله در تمام مراحل اين فرايند
اي جامعه و تأثيري كه فرهنگ ي و تجديد نظر بر اساس محتويات زمينهبازنگر

اين تعامالت حتي باشد،لذااست ، مي در هر مرحله بر ابعاد تئوري پردازي داشته
   - تواند موجب اصالح و بازنگري در اصول اوليه ـ اگر ضرورتي ديده شودمي

ادي انساني را فراهم ل بنيگردد و موجبات ارتقاي فرهنگي و اجراي صحيح اصو
در اين مدل نيز همانند مدل قبلي در مرحله كاربرد دو فعاليت آموزش و .آورد

طور مداوم  ه و نتايج حاصل از كاربرد ب داشتاي خواهندپژوهش نقش عمده
هاي   يافتهوسيله واقعيتهاي سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي از يك سو هب

، وارد چرخه مي شود و خود معياري براي دهدانش از سوي ديگر بازنگري ش
  .  خواهد بود... ها و تعديل تئوري

  گيري  نتيجه.4
ها و اقدامات گرفت كه نظريه توان چنين نتيجهبندي مباحث فوق مي با جمع

ها در جهان شود وقتي در موقعيت سازمانمديريتي كه در جهان غرب ترويج مي
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هاي  زيرا اغلب نظريهرو است؛ ههاي جدي روبشود با محدوديتكار گرفته مي هب
ر گرفته بر فرضياتي استوار است كه تنها دصنعتي شكل مديريت كه در جهان

بومي  هاي مديريت لذا در تدوين نظريهمورد مردم اين كشورها صادق است؛
 شناخت دقيق ،آنچه بيش از هر چيز ضرورت دارد و بايد مورد توجه قرار بگيرد

خص ، اقتصادي، سياسي و قانوني و باألي از جمله عوامل فرهنگيعوامل محيط
هاي ملي و چگونگي تأثير گذاري آن ها در رفتار افراد و فرهنگ و ارزش

بي ترديد ناديده گرفتن هر يك از عوامل و ابعاد محيطي . عملكرد سازمانهاست
داتي آثار هاي مديريت وارها و روشكارگيري نظريه همدت و اصرار بر ب در بلند

. (Daft, Noe, 2001,p420)زيانباري در عملكرد سازمانها خواهد داشت 
بديهي است كه دستيابي به توان الزم براي تعديل و اصالح الگوهاي موفق 
مديريت چه غربي و چه شرقي و استفاده از آنها به اقتضاي شرايط محيطي، 

ز از كشورهاي غربي مستلزم شناخت كامل نظريه ها و روشهايي است كه اغلب ني
هاي آموزش و توسعه مديريت را نشأت گرفته و بخش عظيمي از محتواي برنامه

يابي به   بنابراين هر تالشي كه در جهت دستدهد؛در سراسر دنيا تشكيل مي
گيرد ضرورتاً بايد به موازات تسلط بر مباني بومي صورت مي الگوي مديريت

. و ديگر الگوهاي موفق دنيا انجام گيردنظري و روشهاي اثربخشي مديريت غرب 
ها، مكمل روش بومي و هاي انتقالي بايد از نظر خصوصيات و ويژگي روش
هاي هر دو هاي مديريت محلي بوده تا بتواند در عين حال از مجموع مزيتشيوه

هاي يكديگر را بپوشاند تا در اجرا روش انتقالي و بومي بهره مند شده و ضعف
البته تالش براي دستيابي به .  فرهنگ بومي پذيرفته شود  اصطكاكنيز با كمترين

 منزله وري مديريت غربي نيست، ولي بهآمديريت بومي به معناي رد دانش يا فن
يابي   لذا الزمه دستشود،هشداري در قبال اقتباس بي چون و چرا از آن تلقي مي

نگ و زمينه هاي ملي خود ره شناخت بهتر ف،ورتر از تئوريهاي آنهابه كاربرد بهره
  . است
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  مديريت منابع انساني در حكومت اسالمي
  

  1 دكتر علي اكبر امين بيدختي
  2رضا ذوقي اركي

  چكيده
شود كه براي   اطالق مييهاي مديريت منابع انساني در هر كشوري به فعاليت

منابع انساني . جذب و هماهنگي نيروي انساني در آن كشور طراحي شده است
. هاي آن كشور و حكومت است  سرمايهدر هر كشور و حكومتي از مهمترين

هاي  ريزي اهميت اين منابع تا حدي است كه امروزه بسياري از كشورها در برنامه
  .خويش براي آينده آن را در صدر همه امور قرار مي دهند

مديران منابع انساني در كشور هاي مختلف با بهره مندي از نيروي انساني در 
اس نظام ارزشي حاكم، كشورها را هدايت مي جهت رسيدن به اهداف آتي بر اس

 نظام ارزشي حاكم در كشورهاي مختلف متفاوت است،  كهطبيعي است. نمايند
اسالمي خصوصاً نظام ارزشي حاكم در كشورهاي اسالمي با كشورهاي غير 

 و همين امر ايجاب مي كند كشورها در جهت هاي بسيار زيادي دارد تفاوت
هاي فراواني انجام  ها و تالش رزشي خويش پژوهشتطبيق اين علم با نظام ا

                                                 
 يار دانشگاه سمنان استاد. 1

 كارشناس ارشد مديريت آموزشي. 2
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 از طرف ديگر ايران به عنوان يكي از كشورهاي اسالمي در طول تاريخ دهند،
ساني در بين ملل مختلف به شمار  آمده، دليل همواره از پيشگامان عرصه علوم ان

 كه به وسيله بزرگان بع بسيار غني ديني و علمي استن هم بهره مندي از مناآ
 از جمله اين منابع كتاب آمده است؛يني و محققان و پژوهشگران فراهم د

امام اول ) ع( علي مهاي اما البالغه است كه در آن برخي از سخنان و نوشته نهج
اين . آوري شده است هاي جهان اسالم جمع شيعيان و يكي از بزرگترين شخصيت

  . شمند استكتاب خصوصاً در زمينه علوم انساني از منابع بسيار ارز
نابع در اين مقاله سعي شده با استفاده از اين منبع ارزشمند وظايف مديريت م

 53به همين منظور از نامه . انساني در حكومت اسالمي، بحث و بررسي شود
آن را خطاب به مالك اشتر نوشته استفاده شده ) ع(علي كتاب نهج البالغه كه امام 

  . است
 وظايف مديريت  مقاله به اين صورت است كه ر اينشيوه نگارش مطالب نيز د

ده و هر بخش به صورت جداگانه، بررسي منابع انساني به شش بخش تقسيم ش
 و در بررسي هر يك از آنها نيز در ابتدا تعريفي كوتاه از وظيفه مورد شده است

  . در مورد آن وظيفه بيان مي شود) ع(سپس ديدگاه امام علي ،نظر ارائه شده
  

علوم انساني، مديريت، منابع انساني، حكومت اسالمي، نظام   :ليديواژگان ك
  ارزشي
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  را به جهانيان عطا فرمود) ع(به نام آنكه علي 

  مقدمه 
بدون ترديد سعادت و پيشرفت انسان بدون شناخت نيازها، استعدادها و امكاناتي 

ن  همي بهكان پذير نخواهد بود؛كه در وجود آدمي به امانت نهاده شده است ام
جويان بايد بر شناخت ابعاد بدني و رواني، دليل آموزش دانش آموزان و دانش

 نقاط ضعف و قوت آنها عقلي، عاطفي و وجداني آدمي و قواي مادي و معنوي و
 نظام آفرينش و اعماد به عث افزايش ايمان به ارزش انسان از و بامبتني باشد

النه در استفاده مشروع از و مسئوي در اين نظام و سعي مستمر امكانات وسيع آدم
  .اين قوا به منظور تزكيه نفس و تعالي فكر و تهذيب اخالق شود
ها تالش  گرايش و ها به همين دليل علوم انساني از قديم تا به امروز در تمامي رشته

 از همين رو بعاد مختلف وجودي انسان را شناسايي نمايد؛نموده است ا
ها و فرضيات  تئوري اند، تالش نموده ي در اين زمينهدانشمندان و پژوهشگران زياد

 به گونه اي كه ي از موارد متضاد ارائه داده اند،و نظريه هاي مختلف و در بسيار
درگمي پژوهشگران علوم انساني گرديده است و ضرورت  اين تضادها باعث سر

  .ايجاد تفاهم و تعادل بين آنها مطرح شده است
تواند باعث ايجاد تعادل   آنچه مييط به عقيده نگارندگانگرفتن اين شرابا در نظر 

 ز منابع ارزشمند ديني و بومي است؛در عرصه علوم انساني گردد، ياري طلبيدن ا
زيرا اين منابع با بهره مندي از منبع اليزال الهي اطالعات بسيار دقيق و 

انگيز   شگفتجمله مهمترين اين منابع كتاب جالب و از  ودهند ارزشمندي ارائه مي
در جميع فنون و ) ع(نهج البالغه است كه سخنان برگزيده اميرالمؤمنين علي 

  . بخشهاي مختلف، در آن گردآوري شده است
تنها فردي است كه از ميان تمام گذشتگاني كه سخني از آنها به جا ) ع(امام علي 
سي است و گفتار او اقيانو آخرين مرحله فصاحت و بالغت رسيده  ،بهمانده است
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مقدمه نهج البالغه ( كه سخن هيچ بليغي به پايه آن نخواهد رسيد بيكرانه
  ).رضي سيد

 نهج البالغه از زبان رسول خدا خود را اين چنين  192 در خطبه) ع(امام علي 
تو آنچه را مي شنوم، مي شنوي، و آنچه را من مي بينم، ! علي«: معرفي مي كند

  .»بلكه وزير من بوده و به راه خير روي. ستيمي بيني، جز اينكه تو پيامبر ني
هدف از تدوين اين مقاله اثبات   كهدر پايان الزم مي دانم اين نكته را يادآور شوم

توانايي بالقوه منابع اسالمي در طرح و بيان مسائل مربوط به علوم انساني 
ت تعداد باشد؛ لذا با در نظر گرفتن محدودي  در ارتباط با منابع انساني ميصاًخصو

صفحات، مطالب به صورت مستند از كتاب نهج البالغه گرفته شده و با توجه به 
به همين . وظائف مديريت منابع انساني نظم داده شده و به كنگره ارائه شده است

دليل ممكن است تصور شود، در طرح برخي از وظائف مديران، مالكهاي مطرح 
نگارندگان مقاله ضمن تأييد . يي داردشده با آنچه امروز مورد قبول است تفاوتها

) ع(اين مسأله عقيده دارند كه اگر به صورت دقيق تر به سخنان اميرالمومنين علي
توجه گردد، روشن مي شود كه ايشان همان مسائلي را كه امروزه به صورت 

  .اند پيچيده مطرح مي شود با بياني ساده و قابل فهم براي عموم مردم عرضه نموده
  

  مديريت منابع انسانيماهيت 
ي، انتخاب، استخدام، تربيت و پرورش نيروي مديريت منابع انساني را شناساي

- اسفنديار سعادت(انساني به منظور نيل به اهداف سازمان تعريف كرده اند 
منابع انساني هر كشوري شامل افرادي است كه در سطوح مختلف آن ). 1381

با قصد و نيتي خاص و براي رسيدن به  كشور مشغول به كار هستند و همه آنها 
آنها ممكن است در يك شركت . اهدافي مشخص فعاليتهايي را انجام مي دهند

ت يا وزارتخانه كردي، شركت تجاري خصوصي، واحدي از شصنعتي و تولي
  . مشغول به كار باشند... دولتي و 
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 درباره اكثريت صاحبنظران عرصه مديريت معتقدند، ابهامات و سوء تعبيرهايي
ماهيت مديريت منابع انساني وجود دارد و يكي از داليل اين امر را جديد بودن 

 به همين دليل در اين مقاله تالش يفه نسبت به ساير وظايف مي دانند؛اين وظ
سالمي شده جايگاه مديريت منابع انساني در گذشته و در بين مديران جامعه ا

 كه آيا يگر اين مسأله بررسي شودتوصيف شود؛ به عبارت د ) )ع(حضرت علي (
 نتيجه  و جايگاه آن در كشورها جديد بوده،توجه به مديريت منابع انساني

انحصاري تغيير و تحوالت سريع و پيچيده تر شدن جوامع است يا اينكه در 
دهاي ارتش و در جامعه اسالمي بدان گذشته و در اداره كارگزاران دولتي، واح

  .  استتوجه شده
 منظور چگونگي مديريت بر منابع انساني در مكتب يكي از بزرگترين به همين

،نقد و بررسي )ع(ي يعني اميرالمومنين علي رهبران و مديران جامعه اسالم
 لذا در ابتدا وظايف مديريت منابع انساني فهرست شده و سپس جايگاه شود، مي

  .شرح داده مي شود) ع(آن در مكتب اميرالمومنين 
  

  ل تجزيه و تحلي
و تحليل شغل فرآيندي است كه از طريق آن ماهيت و ويژگيهاي هر يك از  تجزيه

بررسي مي كند و اطالعات كافي درباره آنها جمع ) يا كشور(مشاغل در سازمان 
در نهج البالغه ) ع(امام علي ) 1381-اسفنديار سعادت(آوري و گزارش مي شود 

جزيه و تحليل اقشار  خطاب به مالك اشتر در خصوص شناخت و ت53نامه 
اگون مي باشند مردم از گروههاي گون! اي مالك بدان«: فرمايد گوناگون اجتماع مي

و هيچ ) تئوري سيستمهاي اجتماعي( با ديگري امكان ندارد اصالح هر يك جز كه
اين گروهها لشگريان،  از جمله. يك از گروهها از گروه ديگر بي نياز نيست

ن، ماليات دهندگان، تجار و بازرگانان، صاحبان نويسندگان، قضات، كارگزارا
  »باشند پيشه وران و نيز طبقه پايين جامعه يعني نيازمندان و مستمندان مي صنعت و
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در اين قسمت از نامه فوق به بررسي ماهيت مختلف مشاغل در ) ع(امام علي 
جامعه مي پردازد و با نگرش سيستمي نسبت به قشرهاي مختلف جامعه آنها را 

ضات، كارگزاران، ق لشگريان، نويسندگان، نمايد؛  ميه گروههاي مختلف تقسيمب
ه وران از جمله اين و بازرگانان، صاحبان صنعت و پيشماليات دهندگان،تجار

اي كه هيچ يك از اين گروهها بدون گروه ديگري نمي  به گونهگروهها هستند؛
امعه اسالمي اين است كه توانند وجود داشته باشند و وظيفه مدير يا رهبر گروه ج

 و از خدا نيز جهت اگون ياد شده متعهدانه عمل نمايدنسبت به تمام اقشار گون
سپس در ادامه ويژگيهاي هر يك از . انجام درست وظايف خويش ياري بطلبد

پس سپاهيان به فرمان خدا پناهگاه استوار مردم و زينت . مشاغل را بيان مي كند
اما مردم كه پايداري سپاهيان . ي تحقق امنيت كشورندرهبران، شكوه دين و راهها
 با گروه سوم يعني شود و اين دو گروه جز يما انجام نجزء به خراج و ماليات آنه

قضات و كارگزاران دولت و نويسندگان حكومت كه قراردادها و معامالت را 
نان و هاي ياد شده بدون بازرگا استوار مي كنند، پايدار نمي مانند و همه گروه
كنند  سازند و در بازارها عرضه مي صاحبان صنايع كه وسايل زندگي را فراهم مي

  .و بسياري از وسايل زندگي ما را مي سازند، نمي توانند دوام بياورند
پس از بررسي كل جامعه و تجزيه و ) ع(همچنان كه روشن است امام علي 

 اهداف هر گروه از تحليل آن مشاغل موجود در جامعه آن زمان را شناسايي و
  .نمايد مشاغل را معرفي مي

  
  فرآيند برنامه ريزي نيروي انساني

  :مي فرمايند) ع(در ادامه نامه فوق امام علي 
 است و همه آنها به  گوناگون ياد شده در پيشگاه خدا گشايشيبراي تمام اقشار«

ند مقداري كه امورشان اصالح شود بر رهبر حق مشخص دارند و رهبري نمي توا
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موفق شود مگر آنكه تالش كند و از خدا ياري بطلبد و خود را براي انجام حق 
  »سان باشد يا دشوار، شكيبايي ورزدآماده سازد و در همه كارها چه آ

مه ريزي نيروي انساني در بررسي اين بيانات مي توان به چند عامل مهم در برنا
  :اشاره نمود

  انساني استترين اهداف منابع اصالح امور زيردستان از جمله مهم) الف
  ردستان حقي مشخص بر مديران دارنددر اين مورد زي) ب
  حقاق اين حقوق تالش فراوان نمايدرهبر بايد نسبت به ا) ج
  از خدا ياري بطلبد) د

  اشد يا دشوار، شكيبا و صبور باشددر همه كارها چه آسان ب) ه 
صوص برنامه ريزي اشاره اميرالمومنين در غالب مطالب باال به حقيقتي در خ

 پيشرفتهاي كه شايد حتي در سالهاي اخير و حتي با در نظر گرفتن نمايد مي
 منابع انساني در بسياري از موارد مورد بي توجهي قرار العاده در زمينه فوق
 تالش فراوان تأكيد امام در اينجابر. د و آن نقص نسبي دانش بشر استگير مي

 كه توانايي مديران محدود و از آنجادستان است مديران جهت اصالح امور زير
 و در هرصورت مي خواهد كه از خداوند ياري طلبدامام از نماينده خود ،است 

  . و زمانبر استرا اين امر يك شبه امكان پذير زي؛صبور و شكيبا باشد
  

  فرآيند كارمند يابي و استخدام
رسد توانايي  ه نظر ميكارمند يابي فرايندي است كه به وسيله آن كساني كه ب

اي براي عضويت در سازمان و انجام دادن وظايف محول دارند، شناسايي  بالقوه
اسفنديار . (شود گردند و موجبات جذب آنها به سوي سازمان فراهم مي مي

  )1381-سعادت
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كارگزاران دولتي را به چهار گروه تقسيم مي كند و براي ) ع( امام در ادامه نامه
  .ر گروه شرايطي را مقرر مي فرماينداستخدام در ه

  
  استخدام نظاميان: اول

براي فرماندهي سپاه كسي را برگزين كه خيرخواهي او براي خدا و پيامبر و امام 
د كه دير از كساني باش. تو بيشتر و دامن او پاك تر، شكيبايي و صبر او برتر باشد

 با قدرتمندان و  باشد و بر ناتوان رحمت آورد وبه خشم آيد و عذرپذيرتر
او را به تجاوز ) ديگران نسبت به او(درشتي . زورگويان با قدرت برخورد كند

سپس در نظاميان، با خانواده هاي . نكشاند و ناتواني او را از حركت باز ندارد
ريشه دار، داراي شخصيت حساب شده، خانداني پارسا، داراي سوابقي نيكو و 

  .نده و بلند نظرنددرخشان كه دالور و سلحشور و بخش
اندهان و سربازان تقسيم مي در جمالت فوق امام نظاميان را به دو دسته فرم

 سپس صفات و اولويتهاي هر گروه را جهت استخدام و به كارگيري نمايد،
وص شرايط استخدامي فرماندهان نكته جالب در اين خص. فهرست مي نمايد

ز قبيل برخورداري از خانواده اي  زيرا آنها ضمن دارا بودن شرايط عمومي ااست؛
بايد ... ريشه دار و شخصيت حساب شده، سوابق نيكو، دالوري و بخشندگي و

  :صاحب صفاتي خاص باشند كه عبارتند از
 .نسبت به خدا و پيامبر و امام خيرخواه باشد .1
 .زگارتر از ديگران باشديپره .2
 .صبورتر از ديگران باشد .3
 .رتر به خشم مي آينداز كساني باشد كه دي .4
 .نسبت به قصور و كوتاهي زيردستان با گذشت تر باشد .5
 .با قدرتمندان و زورگويان با قدرت برخورد كند .6
 .به آنها تعرض نكننداگر ديگران نسبت به او درشتي كردند خوددار تر باشد و  .7
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  . نداردنسبت به هدف خود ايمان داشته باشد و ناتوانيش او را از حركت باز .8
 

  استخدام قضات و داوران: دوم 
كساني كه .  از ميان مردم برترين فرد نزد خود را براي قضاوت انتخاب كن

ان با يكديگر او را مراجعه فراوان آنها را به ستوه نياورد و برخورد مخالف
 در اشتباهاتش پافشاري نكند و بازگشت به حق پس ازآگاهي خشمناك نسازد،

 در شناخت مطالب با تحقيق ه كن كند،براي او دشوار نباشد، طمع را از دل ريش
 يافتن دليل از همه با احتياط تر عمل كند و ازاندك رضايت ندهد و در شبهات 

 و در كشف اصرار او از همه بيشتر باشد و در مراجعه پياپي شاكيان خسته نشود
امور از همه شكيباتر و پس از آشكار شدن حقيقت، در فصل خصومت از همه 

د و چرب زباني او را  كسي كه ستايش فراوان او را فريب ندهباشد،برنده تر 
  . و چنين كساني بسيار اندك اندمنحرف نسازد

  : عبارتند ازكند، مي  و داوران مطرح نكاتي را كه امام در استخدام قضات
 .هبر بايد بهترين افراد جامعه را براي قضاوت انتخاب كندر.1
 به گونه اي كه مراجعه فراوان او را به ستوه ؛قاضي بايد بسيار صبور باشد.2

 .نياورد
 طوري كه برخورد مخالفان با يكديگر او بر اخالق و رفتار خويش مسلط باشد؛.3

  .را خشمناك نسازد
 آگاهي از حقيقت بازگشت برايش دشوار بر اشتباهاتش پافشاري نكند و پس از.4

 .نباشد
 .براي شناخت حقيقت بسيار تالش نمايد.5
 .محتاط باشد.6
 .ستايش ديگران از او باعث فريب او نشود.7
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  استخدام كارگزاران دولتي: سوم
 و با ميل شخصي در امور كارمندانت بينديش و پس از آزمايش به كارشان بگمار

 آنان را به كارهاي مختلف وادار نكن؛ زيرا نوعي و بدون مشورت با ديگران،
 از كارگزاران دولتي را از ميان مردمي باتجربه و با حيا. ستمگري و خيانت است

 كه در مسلماني سابقه درخشاني دارند انتخاب كن؛ خاندان هاي پاكيزه و با تقوي
و آينده  ان گرامي تر و آبرويشان محفوظ تر و طمع ورزيشان كمترزيرا اخالق آن

  .نگري آنان بيشتر است
  : عبارتند ازكند ران دولتي گوشزد ميدر استخدام كارگزا) ع(نكاتي كه امام 

 .مدير نبايد بدون مشورت با افراد آگاه اقدام به استخدام كارمندان نمايد.1
 .آنها را بعد از آزمايش به كار بگمارد.2
 .تجربه و با حيا گزينش شوند از ميان مردمي با.3
 . توجه شودوضعيت خانوادگي آنها حتماًبه در استخدام كاركنان .4
 .سابقه آنها نيز از موارد تعيين كننده در استخدام است.5
 .با اخالق باشند.6
 .آينده نگر باشند.7
  .با آبرو باشند.8
 

  استخدام نويسندگان و منشيان: چهارم
 يت را به بهترين و كارهادرستي بينديش سپس در امور نويسندگان و منشيان به

 را از ميان نويسندگان به كسي اختصاص ده كه آنها واگذار و نامه هاي محرمانه
 كسي كه گرامي داشتن او را به سركشي و تجاوز  از ديگران باشد؛صالح تر

 و در رساندن نامه كارگزارانت به در حضور ديگران با تو مخالفت كندنكشاند تا 
 و در آنچه براي تو مي ستاند يا نها كوتاهي نكندپاسخ هاي تو به آتو يا رساندن 

ر تنظيم هيچ قراردادي از طرف تو به آنان تحويل مي دهد فراموشكار نباشد و د
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ان توست كوتاهي نكند و منزلت و در بر هم زدن قراردادي كه به زي سستي نورزد
همانا آن كه از شناخت قدر خويش عاجز باشد در . و قدر خويش را بشناسد

  .خت ديگران جاهل تر استشنا
 و رفتار و عملكرد مديران در اين خصوص آموزش كاركنان الگوسازي است

 216شود به خطبه  جهت كامل نمودن اين بحث اشاره مي. ثيرگذار استر تأبسيا
رعيت اصالح نمي شود مگر آنكه رهبران اصالح  «:نهج البالغه كه امام مي فرمايد

  .»گردند
  :فرمايند مي) ع( حسن م البالغه خطاب به فرزند خويش اما نهج31ايشان در نامه 

د، آن را به عدم اگر درباره جهان و تحوالت روزگار مشكلي براي تو پديد آم«
 ولد شدي و سپس علوم را فرا گرفتي زيرا تو ابتدا با ناآگاهي متآگاهي ارتباط ده؛

فتن از ظ تحمل، پند گرپس حف....و چه بسيار است آنچه را كه نمي داني
د، پيش از آنكه فرصت  و بهترين تجربه آن است كه تو را پند آموزهاست تجربه

  .» بار آورد؛ از فرصتها استفاده كن و اندوه بهاز دست برود
  : امام در خصوص آموزش كاركنان عبارتند ازهاي  به طور كلي فرمايش

 رهبر و آموزش كاركنان و پرورش آنها از جمله حقوق مردم است كه بر عهده.1
 .مدير جامعه و سازمان مي باشد

ثر گي آنها را متأآموزش و تربيت كاركنان بايد بر عملكرد آنها موثر باشد و زند.2
 .سازد

در آموزش، شخصيت رهبر و مدير است؛ زيرا رفتار از مهمترين عوامل موثر .3
رار د آنها را تحت تاثير ق براي كارمندان و كاركنان كه عملكرآنها الگويي است

  . و مي تواند باعث اصالح رفتار آنها شوددهد مي
دانند بسيار سخت  مي  كهنه  و آنچه رانسانها با ناآگاهي متولد مي شوندهمه ا .4

ايشان تنها . ه همين دليل بايد از تجربه هاي خود و ديگران پند بگيرنداست؛ ب
 .تجربه هايي را سودمند مي دانند كه انسان را پند آموزد
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پس در « ري علم بايد با در نظر گرفتن شرايط فرد صورت پذيرد فراگي.5
 پيش از آنكه فراگيري علم و دانش پيش از آنكه درختش بخشكد تالش كنيد و

  ).105نهج البالغه خطبه ( .»به خود مشغول گرديد
تواند زيان بار   در غير اين صورت ميو دانش بايد همراه با ايمان باشد؛علم .6

 )105 خطبه - نهج البالغه(» ....ايمان، علم و دانش آبادكننده استبا....«: باشد
 پيشينيان من به اندازه«:مطالعه آثار پيشينيان نيز از جمله منابع آموزش است .7

عمر نكردم، اما در كردار ايشان نظر افكندم و در اخبارشان انديشيدم و در 
 )31،نهج البالغه نامه  (.»آنجا كه گويا يكي از آنان شده امآثارشان سير كردم تا 

  
  ارزيابي عملكرد

ر فواصل منظور از ارزيابي عملكرد، فرايندي است كه به وسيله آن كار كاركنان د«
 و هدف نهايي از ارزيابي شود معين و به طور رسمي، بررسي و سنجش مي

ت نه توبيخ و تنبيه كاركنان عملكرد، افزايش كارايي و اثربخشي سازمان اس
  )1381 - سفنديار سعادتا (.»ضعيف

، بعد از توضيحاتي كه در مورد چگونگي 53در ادامه نامه ) ع(اميرالمومنين علي 
سپس رفتار كارگزاران را « :فرمايد استخدام كارگزاران دولتي ارائه مي دهد مي

 و وفاپيشه بر آنان بگمار كه مراقبت و بازرسي بررسي كن و بازرساني راستگو
 و از  مهرباني آنها با مردم خواهد بود وا، سبب امانت داري تو از كار آنهپنهاني

  و يكي از آنها دست به خيانت زدهمكاران نزديكت سخت مراقبت كن و اگر
، هييد كرد، به همين مقدار گواهي قناعت كردزارش بازرسان تو هم خيانت را تأگ

  »...او را كيفر كن
 عملكرد اشاره فرموده اند كه ايشان در سخنان خود به چند عامل مهم در ارزيابي

  :ست ازا عبارت
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ارزيابي عملكرد كارگزاران بايد به طور رسمي و به وسيله بازرساني كه به .1
شوند  جامعه انتخاب مي همين منظور از بين مردمي راستگو و وفادار به حكومت و

 .صورت گيرد
 در  خصوصاًشد،استثنايي نبايد وجود داشته با هيچ ارزيابي عملكرد كارگزاراندر.2

تر  ارتباط با نزديكان و خويشاوندان رهبر و مدير، حتي بازرسي از آنها بايد سخت
 زيرا احتمال سوء استفاده آنها از مقام و موقعيتي كه دارند به سبب ؛نيز باشد

 .نزديكيشان با رهبر بيشتر است
اري و ارزيابي عملكرد كارگزاران به شكل صحيح و مناسب باعث افزايش امانتد.3

و افزايش كارآيي و اثربخشي آنها ) تكريم ارباب رجوع(مهرباني آنها با مردم 
 .خواهد شد

در صورت مشاهده هر نوع سوء استفاده از موقعيت و خيانت در انجام وظايف .4
 كارگزاران بايد مجازات شوند و اگر سهوي انجام گرفته باشد ،اگر عمدي باشد

  .بايد سرزنش شوند
 

  و دستمزد و سيستم پاداشمديريت حقوق 
، مسائل مربوط به انگيزش نيز  تناسب نظام پرداخت حقوق باشدهر كجا سخن از

 بنابراين ايجاد هماهنگي و ارتباط ميان ويژگي هاي نظام پرداخت با مطرح است؛
 ان مشغول به كار هستند ضروري است؛انگيزه ها و تمايالت افرادي كه در سازم

 طراحي گردد كه كاركنان را به ي پرداخت ها، ساختاريديگر بايد برابه عبارت 
عملكرد موثر تشويق كند و محركي براي سختكوشي و به كارگيري تمام توانايي 

   )1381-اسفنديار سعادت.(هاي بالقوه آنها باشد
ايشان . در اين مورد نيز بيانات بسيار ارزشمندي ارائه داده اند) ع(حضرت علي 

از . مالك اشتر در چندين مورد به اين مهم اشاره مي كننددر ادامه نامه خود به 
  :اند جمله نسبت به نظاميان و پرداخت حقوق و پاداش به آنها فرموده
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همه بيشتر به سربازان كمك برگزيده ترين فرماندهان سپاه تو كسي باشد كه از «
هايشان  خانوادهاي كه  اندازه به گذارد، اختيارشان در بيشتر از امكانات مالي خودرساندو

 تا در نبرد با دشمن سربازان در پشت جبهه و خودشان در آسايش كامل باشند
 و سربازان را برآور) معقول(سپس آرزوهاي ... ينديشند ب چيزاسالم تنها به يك

اشاره به (همواره از آنان ستايش كن و كارهاي مهمي كه انجام داده اند برشمار
انگيزاند و   را بر مي آنان شجاعانرهاي ارزشمندزيرا يادآوري كا، )پاداش معنوي

اهللا در يك ارزيابي دقيق از عملكرد آنها رنج  شاء دارد؛ ان ترسوها را به تالش وا مي
 و هرگز تالش و رنج كسي را به مات هر يك از آنان را شناسايي كنو زح

د بزرگي يك فرد نباي. حساب ديگري نگذاشته و ارزش خدمت او را ناچيز نشمار
موجب شود كه كار كوچك او را بزرگ بشماري و گمنامي يك فرد نبايد باعث 

  .»... شود كه كار بزرگ او را ناچيز بداني
  :همچنين ايشان در ادامه در مورد پرداخت حقوق و پاداش قضات مي فرمايند

 و آنقدر به او چه بيشتر در قضاوت هاي او بينديشپس از انتخاب قاضي، هر «
حقوق و پاداش (يازمند نباشدهاي او برطرف گردد و به مردم نببخش كه نياز

يكان تو به نفوذ در او  و از نظر مقام و منزلت او را آنقدر گرامي دار كه نزد)مادي
ره به پاداش معنوي و اشا( تا از توطئه آنان در نزد تو در امان باشد طمع نكنند
داش كارگزاران دولتي  سپس امام به چگونگي پرداخت حقوق و پا.»)امنيت شغلي

  :اشاره مي كند و مي فرمايد
في در اصالح خود بيشتر  كه با گرفتن حقوق كاروزي فراوان بر آنها ارزاني دار«

دست به اموال و با بي نيازي، ) ارتباط بين حقوق و انگيزش (مي كوشند
 و اتمام حجتي است بر آنان اگر فرمانت را نپذيرند يا در المال نمي زنند بيت

  »...مانت تو خيانت كنندا
در مورد چگونگي پرداخت حقوق و پاداش نظاميان و قضات و ) ع(بيانات امام 

 كامل و جامع بيان شده كه حتي امروزه و با در نظر اي زاران دولتي به اندازهكارگ
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ها، باز هم جاي بحث و بررسي  گرفتن پيشرفتهاي فوق العاده در مورد پرداخت
  .نمايد م ميدر اين زمينه را فراه

  
  اجرايي نمودن

هاي بسيار ارزشمندي  ، تالش اسالمي به عقيده نگارندگان بعد از انقالب شكوهمند
در جهت اجرايي نمودن احكام و قوانين اسالمي به عمل آمده است كه از جمله 

قانوني كه . مهمترين آنها تدوين قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مي باشد
 بزرگ حكومت اسالمي ايران براي بشريت به حساب افتخار و دست آورد

آيد،اما واقعيت اين است كه براي اجرايي نمودن مواد اين قانون،كشور نياز به  مي
تربيت مديران اسالمي دارد و براي تربيت مديران اسالمي در اولين قدم بايد با 

ده، در نظر گرفتن سيره، سخنان و احاديث بزرگان دين كتابهايي تدوين گردي در
اين امر سبب خواهد شد كه طرحهايي . دانشگاهها و ادارات دولتي تدريس شود

مانند طرح تكريم ارباب رجوع، شايسته ساالري و به صورت جدا از هم مطرح 
نشود؛ بلكه مديريت اسالمي به آنها وحدت بخشيده، در قالبي منظم و منسجم 

  .  ارائه شود
  

  گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه
 اسالمي در شكل صحيح آن كه نمونه بارزش حكومت پيامبر اسالم حكومت

 براي منابع انساني  اهميت بسيار زيادي،باشد مي) ع(و اميرالمومنين علي) ص(
توجه  و همواره فرمانداران و فرماندهان خويش را نسبت به ضرورت قائل بوده

  .به اين سرمايه بزرگ توصيه نموده است
اين در بين حكومتهاي مختلفي كه بر طول تاريخ و ت مي توان گفت در به جرأ

هاي  كره خاكي وجود داشته است، هيچ كدام از اين حيث قابل مقايسه با حكومت
هاي روشنفكر غرب زده كه  باشد و برخالف برداشت گروه اسالمي فوق نمي
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خواستار جدايي دين از حكومت و سياست هستند، همبستگي اين دو به يكديگر 
احكام و قوانين ناب  بهه استفاده ابزاري از دين به عمل نيايد ودر صورتي ك

 باعث خواهد شد منابع ديني به  در همه شئون كشور داري، توجه شود،اسالمي
ضمن . عنوان پشتوانه حكومتها در جهت اجراي عدالت و مردم ساالري درآيند

 و واهد بود مقدم بر هر امر ديگري خاينكه در اين قبيل جوامع عدالت و اعتدال
و آمريكايي وجود  آنچنان كه در بعضي كشورهاي اروپايي - به بهانه دموكراسي 

  .شود  بشراستثمار نمي-دارد
 محققان و پژوهشگران عرصه علوم كه كنيم ابراز اميدواري مي مقاله اين در پايان

ون هاي خود از منابع و مت انساني بيش از پيش در انجام تحقيقات و پژوهش
 زيرا مذهب تشيع و كشور ايران در زمينه علوم  بومي استفاده نمايند؛اسالمي و

نظير است و بي توجهي نسبت به اين  انساني داراي ميراثي بسيار ارزشمند و بي
  . غيرقابل توجيه و باعث پشيماني خواهد بود،ميراث غني
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  بررسي مضامين اسالمي و شرقي در آثار نويسندگان بزرگ روسيه
  )بررسي موردي آثار آلكساندر پوشكين، لف تالستوي و ايوان بونين(

  
  1  جان اله كريمي مطهر

  
  چكيده

هاي برجستة شرقي هميشه  فرهنگ و اعتقادات شرق و همچنين آثار و شخصيت
، بخصوص روسيه بوده كه تحت مورد توجه نويسندگان و شاعران بزرگ جهان

تأثير آثار و مفاخر ديني و ادبي مشرق زمين شاهكارهاي متعددي را خلق 
وجود مرزهاي طويل و مشترك روسيه با ايران و ديگر ممالك اسالمي، . اند كرده

نشين قفقاز در خاك روسيه و نشر فرهنگ اسالمي  همچنين وجود مناطق مسلمان
اوان اشعار شاعران بزرگ ايران مثل مولوي، سعدي، از اين طريق و نيز ترجمه فر

به زبان روسي در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم از عوامل ... حافظ و
مهم توجه وافر نويسندگان روسي به فرهنگ و اعتقادات ديني و همچنين 

نويسندگان بزرگ روسيه با الهام و . باشد شاهكارهاي ادبي مشرق زمين مي
ز مفاهيم قرآن كريم و همچنين شاهكارهاي بزرگ شرقي، بخصوص گيري ا بهره

                                                 
عـضو گـروه زبانـشناسي      هاي خـارجي دانـشگاه تهـران،          دانشيار زبان و ادبيات روسي دانشكده زبان      . 1

 شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني پژوهشگاه علوم انساني
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ايراني، آثار جاوداني از خود به يادگار گذاشته اند و در آثارشان از قرآن كريم، 
توان به اشعار  مسجد، مناره و گنبد منقوش سخن گفته اند؛ به عنوان نمونه مي

، »امت پيامبر« و اشعار  آلكساندر پوشكين»  پيامبر«و » از حافظ«، »تاسي از قرآن«
و » كوثر«، »الف، الم، ميم/ اسرار الهي«، »)ص(هجرت محمد «، »درفش سبز«
در اين آثار  مقدسات، آداب و سنن اسالمي .  اشاره كردايوان بونين» شب قدر«

مضامين و نوع توصيف آنها، حاكي از . بسيار دقيق و زيبا توصيف شده است
  . فرهنگ و اعتقادات مشرق زمين استاحترام ويژه اين نويسندگان به 

در اين مقاله ضمن تحليل و بررسي برخي از آثار نويسندگان روسي مانند 
شود منبع الهام و پيدايش اين آثار و   سعي ميبونين، و تالستوي، پوشكين

همچنين به علت توجه وافر اين نويسندگان به آثار ديني و ادبي مشرق زمين 
  . بررسي شود

بازتاب شرايط روحي و رواني او در  پوشكين »تاسي از قرآن«ر مجموعه اشعا
گيري از مفاهيم قرآني و با  او با بهره. دوران سخت تبعيد در شمال روسيه است

 نيز بونين. كرد سرودن اين اشعار، روحيه و اميد به آزادي را در خود تقويت مي
مطرح و به امت در اشعار خود به صراحت احترام به اسالم و پيامبر اكرم را 

او . كند تا در پي كماالت اخالقي، رفتار و اخالق شايسته باشند مسلمان توصيه مي
همچنين در آثار خود نشان داده است كه نگران سرنوشت انسان و اعتقادات 

رو پيروان اديان مختلف را به اتحاد و حفظ اصول و موازين ديني  اوست و از اين
  .و اخالقي دعوت كرده است

  علوم انساني، قرآن كريم، اسالم، ادبيات، شعر  :ان كليديواژگ
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  مقدمه
آن هميشه مورد  نيز طبيعت اعجازانگيز و مشرق زمين برجسته آثار و فرهنگ،اعتقادات
نويسندگان بزرگ روسيه در بسياري . روسيه بود و جهان برجسته توجه نويسندگان

كردند تا آن را  سعي هميشه و اند از آثار خود به موضوعات مختلف شرقي پرداخته
يويچ پوشكين در ميان  الكساندر سرگئي .ببرند پي درك و به قدرت اعجازانگيز آن

توان  وي را به جرأت مي. اين نويسندگان داراي جايگاه ممتازي است
آثار او نه تنها در .ترين شاعر دوران مختلف تاريخ ادبيات روسيه ناميد معروف

در جهان نيز اهميت خاصي دارد و از لحاظ محتوا و تاريخ ادبيات روسيه، بلكه 
مختلف ادبي، آثاري گرانقدر و ) ژانرهاي(او در انواع . سبك بسيار متنوع است

جا گذاشت كه با وجود گذشت نزديك به دويست سال از  جاوداني از خود به 
اي  نگارش آنها، هنوز هم در بين خوانندگان روسي و جهان از جايگاه ويژه

دانان  حتي در عصر حاضر نيز كارگردانان تئاتر و سينما و موسيقي. است اربرخورد
هاي جاوداني را بر اساس آثار او خلق  اپراها و موسيقي ها،  بزرگ روسيه، فيلم

او را بنيانگذار زبان ادبي معاصر روسي و معيار سنجش زبان و ادبيات . كنند مي
گويند كه  تعريف كنند، ميكسي زبان خواهند از  كه مي دانندو زماني روسي مي

 در -نويسندة بزرگ روسيه - 1لف تالستوي . شبيه استپوشكينزبان او به زبان 
پس از  تالستوي. كند  او را به پوشكين تشبيه مي ،2چخوف تمجيد از زبان نثر

  .» نثر ماستپوشكينچخوف، «: اي عنوان كرد در مصاحبه مرگ چخوف
خالفت با حكومت تزار و اشعار سياسي و  به دليل م پوشكين،1824در سال 

 3ويهيلوفسكئ ميخا در به ملك والدين خود، به شمال روسيهخواهانه خود آزادي
 خود در اين روستا ةهمراه داي  سال از زندگي خود را به2د و حدود ش تبعيد

كه دور از  بود  يكي از دوران بسيار سخت زندگي پوشكين دورهاين. گذراند
                                                 

1. Лев Толстой  (Lev Tolstoy) 
2. Чехов (Chekov) 
3. Михайловское (Mikhaelovskoe) 
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 اشعار زيادي ،در دوران تبعيد خوداو . ي شدنري پايتخت سپرو هزندگي ادبي 
 اشعار اين دوره،بيشتر .  را سروده استسي از قرآنأتاشعار   مجموعه ازجمله

  . دوران سخت تبعيد استدربازتاب شرايط روحي و رواني وي 
البته ذكر اين نكته در ابتداي كار ضروري است كه مقصود ما از طرح اين موضوع 

هايي  ست كه نشان دهيم پوشكين يا ديگر نويسندگان شهير روسيه گرايشاين ني
خواهيم نشان دهيم  بلكه مي نه، هرگز قصد چنين كاري نداريم؛  اند؛  به اسالم داشته

 مطالب و موضوعاتي -كريم قرآن - كتاب مقدس مسلمانان مسيحي نيز در يك شاعر
مطالعة ترجمة قرآن كريم در . ودخواهانة او نزديك ب را يافته كه به روحيات آزادي

موجب آرامش و نيز تقويت  شرايط سخت تبعيد در روستاي ميخائيلوفسكويه
كرد به قدرت اعجاز قرآن  تالش مي پوشكينعالوه،  شد، به اميد به رهايي در او مي

ها   قرآن كريم بر دل و جان ميليونكوشيد نيروي تأثيرگذاري پي ببرد و ميكريم 
ها  ند و بفهمد كه اين اثر ديني چگونه توانسته است قلب ميليونانسان را درك ك

  .مسلمان را در سراسر جهان تسخير كند
از آثار .  شرقي داشتة زيادي به توصيف و انعكاس فرهنگ و سليقةاو عالق
، 2سراي  باغچهةفوار ،1 قفقازاسيرهاي  توان به منظومه وي در اين زمينه مي ةبرجست

  . اشاره كردسالن و لودميالرو و 3سفر به ارزروم
بيني در كل دوران فعاليت ادبي شاعر رشد و  عنوان بخشي از جهان ايدة شرق به

 از -موضوعات و سيماهاي مختلف از خاور دور و نزديك. توسعه پيدا كرد
 در آثارش -آسياي ميانه و قفقاز، آفريقا، دنياي عرب، چين، تركيه، هند و ايران

  .اند توصيف شده
هاي اروپايي آثار برجستة ادبيات فارسي  از همان دوران كودكي با ترجمه ينپوشك

تأثير مطالعة شاهكارهاي ادبيات فارسي را در بسياري از آثارش . نيز آشنا بود
                                                 

1. «Кавказский пленник» 
2. . «Бахчисарайский фонтан» 
3. «Путешествие в Арзрум»  
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 برداشتي از سراي، فوارة باغچهتوان ديد؛ براي نمونه، سخنان آغازين منظومة  مي
اند؛ اما برخي  را ديده) چشمه(ه بسياري چو من فوار«: است بوستان سعدي اشعار

. »كنند از آنان ديگر در عالم وجود نيستند و ديگران نيز در بالد دور سياحت مي
  : سعدي استبوستان باب اول 480 تا 478اين عبارت، برگرفته از ابيات 

  سرشت شنيدم كه جمشيد فرخ
  اي بر، به سنگي نبشت به سرچشمه

  بر اين چشمه چون ما بسي دم زدند
  فتند و دو چشم برهم زدندبر

هاي اصيل و نيز چهرة هر ملت،از  كردن ويژگي معتقد بود منعكس پوشكين
به آثار  علت اصلي توجه پوشكين. دستاوردهاي ادبيات مردمي ملل مختلف است

 آشنايي با فرهنگ و ادبيات اروپا و. توان دانست مختلف را در همين مطلب ميملل 
تنها دغدغة مردم  ر آثارش به مسائلي بپردازد كه نهزمين موجب شد كه او د مشرق

  .روسيه، بلكه نگراني و دغدغة بشر است
و  سزايي در مضامين آثار نويسندگان  تأثير بهبه زبان روسي، قرآن مجيد ةترجم

 :نويسد  مي، محقق روسي،1خانم كاشتالوا.  داشت ازجمله پوشكينروسيه بزرگ شاعران
 قرآن مجيد ة، ترجمتأسي از قرآن عنوان بار پوشكين شع  منبع پيدايش مجموعه«

 يكي از نويسندگان آشنا به فرهنگ شرق ،2به زبان روسي بوده است كه وريوكين
  3.»انجام داد 1790 در سال ،و اسالم

                                                 
 
1. Веревкин (Veryouvkin) 

، شناس  هاي همكاران شرق     يادداشت ،تأسي از قرآن پوشكين و منبع اولية پيدايش آن        كاشتالوا،  . س.ك. 2
  .237-243 ص، 1930لنينگراد، 

  .51، ص1898، مسكو،  پوشكين و ارتباط آن با تأسي از قرآنچرنيايف، پيامبر. ي.ن. 3



628  ديني-علوم انساني بومي   

 مذهب و موضوعات ديني متس چرنيايف هم معتقد است كه قرآن پوشكين را به
 همين به و وجود آورد ادر پوشكين به مذهب ري احياهاولين جرق،قرآن« :سوق داد

  1.»اي در زندگي دروني او داشت العاده  اهميت فوق،دليل  
او خود .  فرهنگ و ادبيات ملل مختلف داشت تاريخ، فراواني بهةپوشكين عالق

 ةعالق فردي مبارز و آزاديخواه بود و به زندگي بزرگان و آزاديخواهان جهان
 مورد در اين -منتقد معاصر روسي -1ليشفواسيلي ايوانويچ كو. خاصي داشت

هاي واقعي در راه  ديده  رنجةبيني و روحي كرد جهان پوشكين سعي مي «:نويسد مي
 دار تغيير و بهبودي زندگي بشر و روحيه كالم را كه عهده  آزادي و مبلغان قوي

 ه هر آنها بكند؛ حالبياموزد و درك ، هستند  ها انسان هزاران و ميليونبه بخشيدن  
هاي  خواست ويژگي او مي.  فرقي ندارد،ق باشندتعلّكه مملت يا به هر زمان 

 تا نيروي كندها را تعيين و حس   از اين شخصيتيكشخصي، ملي و زماني هر 
 مورد،در اين . تأثيرگذاري آنها بر دل و عقل مردم را بيشتر براي خود تفهيم كند

 ...العاده است فوق،  سروده شده1824 كه در پاييز تأسي از قرآنمجموعه اشعار 
پوشكين ضمن درك اين مطلب كه قرآن اهميت خاصي براي بسياري از 

  2.»كرد در حال و هواي آن سير كند مسلمانان دارد، سعي مي
برگرفته از و  قسمت تشكيل شده 9 از تأسي از قرآن،  كامل و غنيةمجموع
  .هاي مختلف قرآن كريم است سوره
فقط به اين مجموعه اشعار موضوعات ديني و شرقي،كين به  پوشةه و عالقتوج 

آنها نيز تحت تأثير فرهنگ ديني و دارد كه   ديگريارشعااو . شود خالصه نمي
  : استپيامبريكي از بارزترين آنها شعر . اند شرقي سروده شده

  
 

                                                 
4. В.И.Кулешев  (V.E. Kulishov) 
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  پيامبر
  :طنين وحي به گوشم رسيد در آن دم... 

  پاخيز پيامبر بنگر، درك كن و بر
  من نگريز ام، آن بشو، ز آنچه خواسته هر

   درياةبگرد در دل صحرا و پهن
  و با كالم بسوزان تو قلب مردم را

ياد داستان  خصوص بخش پاياني آن، انسان مسلمان را به  ، بهپيامبرمطالعة شعر 
آيد،  جبرئيل امين ازجانب پروردگار فرود مي: اندازد مي) ص(بعثت پيامبر اكرم

گيرد و اولين آيات الهي يعني  گيرد، جهالت را از او مي  آغوش ميپيامبر را در
خواهد با كالم وحي مردم را آگاه  دهد و از او مي كالم وحي را در دل او قرار مي

تنها با معارف و عرفان ديني و عملي اسالم آشنا  نه  پيداست كه پوشكين. كند
  .مق نيز بوده استبوده، بلكه اين مسأله براي او حائز اهميت و قابل تع

 )ص(هاي خود نيز به قرآن و زندگي پيامبر اسالم  در نامه،عالوه بر اين پوشكين
تأسي  قبل از سرودن مجموعه اشعار ،1824در اوايل نوامبر او . اشاره كرده است

من براي شهرت قرآن زحمت  :نويسد ويچ ميي ئيلف سرگ به برادرش ،از قرآن
  ).84، ص10، جهاي پوشكين نامه  (.كشم مي

تأسي از هاي اول و چهارم مجموعه اشعار  در اينجا به بررسي و تحليل قطعه
اشعار اين ، منبع الهام آنها و نيز داليل توجه پوشكين به منبع الهام قرآن
  :پردازيم مي

  قطعة اولقطعة اول
 نچه كه زوج است و فردآقسم بر هر 

 به شمشير در روز سخت نبرد
  صبحگاه، شفق،قسم بر ستاره
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  1 بر مناجات در نور ماهقسم
  
 را يكه نگذاشتيم هرگز تو! نه

 تو را منجي خلق بگماشتيم
 ايم ات داده ز نامرد مستوري

  ايم ز آرامشت رخت پوشانده
 

 هاي تو تشنه شد در آن شب كه لب
 ها چشمه شد ترين خاك بيابان

 بياني عطا كردمت بس بليغ
 كه نابخردان را ببرد چو تيغ

  
  يكار كنبپا خيز و مردانه پ

 بيا راه حق را تو هموار كن
 محبت بكن بر يتيمان من

  فراخوان جهان را به قرآن من
  لرزد ايمانشان كه چون بيد مي

  به راه حقيقت فراخوانشان
  

تـشكيل  نوشـت     و يك پـي   بيتي    از چهار دو   ،تأسي از قرآن   اشعار    مجموعه اول ةقطع
و مائـده    بقـره ،  اسـراء ،  توبه،   فجر ،هاي ضحي، طارق، عصر     سوره      برگرفته از   كه شده

                                                 
 درخـت انجيـر، آزادي مكـه، نيكوكـاري، پيـامبر،            ة به ماديان، ميـو    وند خدا ،هاي ديگر قرآن   در قسمت .1

در قـرآن ديـده     فـور     كه عبـارتي ماننـد ايـن بـه        عجيب است   . كند   سوگند ياد مي   ...ها، انسان و   فرشته
  .شوند مي
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البته بعضي از مفاهيم نيز با توجه به اهميت آنها در جاهاي مختلف قرآن كريم               . است
هـاي   دهـد كـه پوشـكين بـا سـوره          نشان مي  تأسي از قرآن   ةاولين قطع . آمده است 

 سوگندهاي گونـاگوني را     ،بيت اول  در دو او  .  آشنا بود   بسيار خوب  مختلف قرآن 
  شعر خود يادآوري كرده است كـه ةمختلف قرآن آورده و در حاشيهاي  از سوره

 درخت انجير، آزادي مكـه، نيكوكـاري،        ةهاي ديگر قرآن به ماديان، ميو      قسمتدر  
  1. سوگند ياد شده است...ها، انسان و پيامبر، فرشته

  قبل از سرودن اين شـعر بـا قـرآن كـامالً            پوشكينكه  گر آن است    نشانمسأله  اين  
و همچنين براساس درك و     هاي شاعرانه    با استفاده از ذوق و خالقيت     و  آشنا بوده   

. آ .ب. اسـت   تحريـر درآورده   ةرشـت   آن را بـا تغييراتـي بـه        ،خودهاي    فهم و يافته  
 بـا قـرآن     ويهسكفيلوئحتي قبل از تبعيد به ميخا      پوشكين معتقد است كه   واسيليف
 را  قرآنة مطالع،يد بودتبع) 1820-1823( زماني كه در جنوب پوشكين« :آشنا بود
  ». كرده استشروع

 ة مطالعـ 2ن در تريگورسكدر آن زمان و همچنين اآل« :افزايد ميواسيليف در ادامه 
  3.»دنبال داشت قرآن آرامش روحي براي او به

  . است فجر وضحي، طارق، عصرهاي  دو بيت اول اين شعر برگرفته از سوره
در دوران تبعيـد     ي و روانـي پوشـكين      بازتاب شرايط روح   ، دوم شعر اول   يبيت دو

زمـاني كـه او دور از زنـدگي         . اسـت    توبه گرفته شده   ة از سور  40 ةاست كه از آي   
برد، يـأس     سر مي   اجتماعي و ادبي پايتخت، در يك روستاي دور افتاده در تبعيد به           

كه همان نويد   (شاعر با استفاده از مضمون اين آيه        . بود  و نااميدي بر او چيره شده       
ساخت و روحية خود را       ، يأس و نااميدي را از خود دور مي        )اري به پيامبر است   ي

است زمـاني      آمدهاز سورة توبه     40ة  در آي . كرد  در شرايط سخت تبعيد تقويت مي     

                                                 
 .189 ، ص1990 ،گزيدة آثار، پوشكين. س. آ .1

2. Тригорский  (Trigorski) 
 .94 ، ص1994نوي پوشكين، ، سير معواسيليف. آ. ب. 3
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هـاي مخالفـان      گيـري   خـاطر اذيـت و آزار و سـخت         ه   تنها بود و ب    كه پيامبر كامالً  
 كنـد، خداونـد بـه او يـاري          ترويج قرآن، مجبور شد از مكـه بـه مدينـه هجـرت            

تـرين   و در مـشكل (اگر او را ياري نكنيد، خداوند او را ياري كـرد  « :است  رسانده
بيـرون كردنـد،    ) از مكـه  (؛ آن هنگام كه كافران او را        )ساعات، او را تنها نگذاشت    

؛ در آن هنگـام كـه آن        )و يك نفر بيشتر همراه نداشت     (كه دومين نفر بود       درحالي
در اين  . »غم مخور، خدا با ماست    «: گفت  دند، و او به همراه خود مي      دو در غار بو   

خـود را بـر او فرسـتاد؛ و بـا لـشكرهايي كـه        ) و آرامـش  (موقع، خداوند سـكينه     
كافران را پايين قرار داد،     ) و هدف (كرديد، او را تقويت كرد؛ و گفتار          مشاهده نمي 

) و پيـروز  (، بـاال    )اوو آيـين    (؛ و سخن خدا     )و آنها را با شكست مواجه ساخت      (
  )40سورة توبه، آية . (»است؛ و خداوند عزيز و حكيم است

در آنجـا نيـز     . شود  عالوه بر اين، در آية سوم سورة ضحي هم اين مفهوم ديده مي            
شود كه هرگـز او را وانگذاشـته و مـورد خـشم               خداوند به رسول خود متذكر مي     

  .قرار نداده است
ري از مفاهيم آيات فوق، روحية خـود را تقويـت           گي  با بهره  بدين ترتيب، پوشكين  

  .دارد كند و اميد به رهايي و آزادي را در خود زنده نگه مي مي
پوشكين تبعيدي   محمد،ةدر پشت چهر« معتقد است كهفريدمان  .و .نمنتقد روسي 

 سـروده   را تأسـي از قـرآن     شـعر    كويهيلوفسئ ميخا نهفته است كه در تنهايي خود در      
  1.»است

هـاي    شود كـه در سـوره        سوم، از زبان شيوا و تواناي پيامبر صحبت مي         ييتدر دوب 
سـت،   ا رسـول خـدا   ) ص(محمـد . اسـت   در اين مـورد آمـده     كريم  مختلف قرآن   

همـين دليـل     ست و قدر مـسلم اسـت كـه بـه           ا  اعالم و تبليغ دين خدا     ،رسالت او 
ي مختلـف    در جاهـا   همچنـين، . است  خداوند زبان گيرا و توانايي به او عطا كرده        

 ة حـضرت  وسيل  كه خداوند آن را به      است است كه قرآن، كتاب مقدسي     قرآن آمده 
                                                 

 .89 ، ص1946 ، پيامبر در اشعار پوشكين-سيماي شاعر، فريدمان. و. ن .1
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 ة الهي است و اگـر همـ       ةزعجاين كتاب يك م   . است   بشر نازل كرده   رب) ص(محمد
 در  .كننـد توانند مشابه آن را خلق       ها دست به دست هم دهند، نمي        ها و جن    انسان

اتفـاق كننـد كـه      ) جن و انس  ( و پريان    اگر انسان « :است   آمده ء اسرا ة سور 88 ةآي
در (همانند اين قرآن را بياورند، همانند آن را نخواهند آورد؛ هر چند يكـديگر را                

  .» ...كمك كنند) اين كار
  البته از آيات فوق پيدا است كه در قرآن كريم بيشتر از زبـان شـيرين، روان و بـي     

فقـط بـه زبـان        پوشـكين،   ميان آمده است؛ ولي در شـعر        نظيربودن قرآن سخن به   
گونـه كـه قـبالً اشـاره كـرديم، شـعر              همان. گيراي رسول گرامي اشاره شده است     

ترجمة آيه يا آياتي از قرآن كـريم نيـست، بلكـه او بـا اسـتفاده از ذوق                    پوشكين،
نظـم   خالق و شاعرانه، مضامين و مفاهيم قرآني را براساس درك و فهم خـود بـه      

  .كشيده است
كند كه حـرف بزنـد        بينيم كه خداوند به پيامبر امر مي         قرآن مي  در جاهاي مختلف  

هـاي     از سـوره   نيـز  تأسي از قرآن  شعر  ي چهارم    دوبيت .كندو دين او را تبليغ      ) قل(
خـصوصياتي مثـل جـوانمردي، محبـت و         بـر   . اسـت    مختلف قرآن گرفتـه شـده     

ر جاهـاي   دهـم   اسـت     بيت آخر آمده   نوازي و تبليغ قرآن كه در دو        مهرباني، يتيم 
آنچه را كه از طرف پروردگارت بر تـو  ! اي پيامبر« :است مختلف قرآن تأكيد شده
و بـه پـدر و       ...« )67سورة مائده، آية    . (»...برسان) به مردم (نازل شده است، كامالً     

  )83ة  بقره، آيةسور (.» ...نزديكان و يتيمان و بينوايان نيكي كنيدمادر و 

  چهارمچهارم  قطعة قطعة 

  هاي دور  زمان در،شهي، اميري
   پرغرور،خرد  بي،و فرمانروا

  به فكر نزاع و جدل با تو بود
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 به فكر ريا و دغل با تو بود
 هايت آرام شد ولي با سخن

 به نيروي تو اهلي و رام شد
 ام به هستي نفس داده: تو گفتي

 ام و جان گيرم از هرچه خود زاده
  همه چيز دست من است و منم

 دمم كه بر كالبد روح و جان مي
 بگفتا كه من هم توانم چنان
 ببخشايم و بازگيرمش جان
 منم با تو دادار در يك تراز
 گنه لب فرو بست از بيم باز

 به او گفت با خشم پس اين سخن
 كه همواره من،: خداوند گيتي

 خود از شرق برآورم آفتاب
  !تواني ز مغرب بتاب تو گر مي
 

 و نمـرود از     )ع(ان حضرت ابراهيم   يادآور داست  ، چهارم ةشده در قطع   ل مطرح ئمسا
گويـد    مي) ع(كند و به حضرت ابراهيم      نمرود، ادعاي خدايي مي   .  بقره است  ةسور

  .توانم زندگي ببخشم و بميرانم كه من هم مانند خداي تو مي
برابر قـدرت و عظمـت       بودن انسان در     و ناتوان     به ضعيف  ، چهارم ةمحتواي قطع 

سد اين قطعه نيز بازتاب شرايط روحـي و روانـي           ر  نظر مي   به  . خداوند اشاره دارد  
خـردي نمـرود،      غرور و بي  . در روستاي دورافتادة ميخائيلوفسكويه است     پوشكين

كردنـد    كـرد كـه فكـر مـي         حاكمان و تزارهاي وقت روسيه را براي او تداعي مـي          
تحـت   پوشـكين . توانند مردم را بميرانند يا آزادي آنان را سلب كننـد            راحتي مي   به
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خرد، موقت و     دهد كه قدرت حاكمان بي      ر آيات مذكور، در اين قطعه نشان مي       تأثي
گذرا است و برخوردهاي ظالمانة آنان نيز نتيجة غرور و ناداني آنان است و حاكم               
واقعي جهان، خداوند دانا و توانا است و بدين وسيله او روحية خود را از لحـاظ                 

كـرد و اميـد بـه نـابودي و             تقويت مي  روحي و رواني در تنهايي ميخائيلوفسكويه     
  .داشت شدن دوران ظلم و ستم را در خود زنده نگه مي سپري

 طور ه  و نمرود ب)ع( به نام حضرت ابراهيم،در شعر پوشكينكه  شايان ذكر است
خواست اين  رسد كه شاعر بدين وسيله مي نظر مي  است و به  مستقيم اشاره نشده

او فرمانروا را در اين .  حاكم خاصي مرتبط نكند و بهداستان را عموميت ببخشد
كننده وصف  خرد و مغرور، ولي خداوند را توانا و رام قطعه با صفاتي مانند بي

 .است  كرده
 مشخص يا ة برگرفته از يك سور،تأسي از قرآناشعار   كه مالحظه شد، طور همان
لف قرآن هاي مخت  خاص قرآن نيست، بلكه برگرفته از سورهة يك سورةترجم
دهد كه پوشكين خيلي خوب با قرآن   نشان ميمجموعه اشعاراين بررسي . است

شويم   يك بار ديگر در پايان متذكر مي،خاطر اهميت اين نكته  هالبته ب .آشنا بود
قرآن كريم را محتواي آيات مشخصي از ها عين  كه پوشكين در بسياري از قسمت

ت آن لف قرآن در برخي از موارد از شداو در بيان موضوعات مخت. است  نياورده
همچنين ؛است  ت بيشتري بيان كردهكاسته يا برعكس بعضي از مطالب را با شد 

 بر اساس درك و برداشت خود،ذوق و استعداد قوي شاعرانه و با استفاده از 
 البته، عالوه بر ذوق شاعرانه و چگونگي درك و ه است،درا منعكس كرمطالب 

 جزئي اشعار ة قرآن كريم، بخشي از فاصلةن از ترجمفهم شخصي پوشكي
روسي نسبت  قرآن كريم به زبان ةپوشكين با آيات قرآن را بايد به كيفيت ترجم

بيش )  وريوكينةترجم(و آن ترجمه بود  داد كه او از طريق آن با قرآن آشنا شده
 ،عه قصد پوشكين در اين مجمو،در ضمن. بود  از دويست سال پيش انجام گرفته

آشنايي خوب و عميق او با .  مستقيم و دقيق آيات مختلف قرآن كريم نبودةترجم
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 از محتواي آيات ،داد كه در توصيف يك موضوع كل قرآن، اين امكان را به او مي
اساس برخي  بر.  كنداستفاده ،است آمده ميان  مورد آن سخن به مختلف قرآن كه در

آيد كه پوشكين در دوران تبعيد در  مي برچنين  ن روسي اهاي محقق قولو از نقل 
 انس و الفتي خاص با ،و حتي اندكي قبل از اين دوران ويهسكفيلوئروستاي ميخا

 تنها با مطالب قرآن آشنا بود، بلكه آنها را عميقاً   روسي قرآن داشت، نهةترجم
 بود كه منبع الهام و پيدايش بسياري از اشعارش شد و ما كردهمطالعه و بررسي 

 او در روزهاي سخت و دشوار .كرديم اشارهبرخي از آنها به هم در اين فرصت 
 و مفاهيم و كرد مطالعه مي  راقرآن ويه،سكفيلوئميخادر روستاي زندگي خود 

 خود ةساخت و بدين ترتيب روحي هاي قرآني را در قالب شعر منعكس مي انديشه
رهايي را در خود زنده نگه  آزادي و  به و اميدكرد را در دوران تبعيد تقويت مي

  .داشت مي
  

  لف نيكال يويچ تالستوي
توان نام برد كه آثار  را مي از ديگر بزرگان ادبيات روسيه، لف نيكال يويچ تالستوي

 .زمين از خود به يادگار گذاشت جاوداني را با الهام از آثار ديني و ادبي مشرق
ست و عاري از خرافات و كه آخرين دين ا تالستوي اسالم را با توجه به اين 

اند، نسبت به همة اديان ارجح  تحريفاتي است كه ديگر اديان به آن آلوده شده
شود با مطالعه اسالم بر  او كه به راحتي تسليم هر انديشه و مكتبي نمي. داند مي

خالف مذهب ارتودوكس كه معتقد به تثليث است،به يگانگي خداوند اعتراف 
ساالويف كشيش و . اي.اي. اوراتكفير كرد ارتودوكسرو كليساي  كرده، از اين

از ابيات  با استفاده  به كليسا بپيوندد، اما او  خواهد از تالستوي مي نويسندة مذهبي
  :دهد مثنوي مولوي جواب او را مي

  خداو اي اله اي گفت كوهمي  ديد موسي يك شباني را به راه «
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  1»...ه سرتشان كنم دوزم چارقت  تو كجايي تا شوم من چاكرت
تالستوي كه از اين حكايت خوشش آمده و دوست دارد خدا را به شيوة چوپان 

قلب من هم مثل قلب چوپان آرام است و «: نويسد مولوي بپرستد، به سااليف مي
رامش آ چه را كه دارم از دست بدهم، اين همان چيزي است كه به من ترسم آن مي

 2.»دهد و خوشبختي مي

با نام ) ص( جلدي آثار لف تالستوي به سخنان پيامبر اكرم 90بخشي از مجموعة 
اختصاص يافته است كه در آن حدود » اند از محمد كه وارد قرآن نشده سخناني«

  :است؛ براي مثال صد حديث از پيامبر ذكر شده
با مردم : از پيامبر پرسيدند، باالترين درجة ايمان چيست؟ پيامبر جواب داد« 

چه را كه براي خود   كه دوست داري با تو رفتار كنند و آنگونه رفتار كن همان
  ».پسندي براي ديگران هم نپسند نمي

  ».هاست ايمان واقعي سرچشمة همة نيكي«
  ».يك ساعت انديشيدن بهتر از يك سال عبادت است«
   3».به حقيقت بپيوند و از دروغ بگريز«

   4نيويچ بوني ايوان آلكسئي
 نويسنده روسـي اسـت كـه تحـت تـأثير مفـاخر       ديگر 5نيويچ بوني  ايوان آلكسئي 

 و  19 او در آثـارش زنـدگي اواخـر قـرن            .مشرق زمين آثار جاوداني را خلق كرد      
                                                 

چاپ » مجموعه مسكو « كه در    1897 در سال    »موسي و شبان   «لف تالستوي با ترجمه روسي حكايت     . 1
 .شده بود، آشنا شد

مجلـه پـزوهش    . ي در باره اسالم   هاي لف نيكاليويچ تالستو    هايي از ديدگاه   پور، مرضيه،  گوشه    يحيي. 2
 .84-85صص. 1378 سال 7شماره . هاي خارجي زبان

 .343-349صص. 1956. 40جلد.  جلد90مجموعه آثار در . لف نيكاليويچ تالستوي. 3

 اسـت كـه در      4/1/4605006ن از طرح پژوهشي به شماره       يويچ بوني  ايوان آلكسئي مطالب مربوط به    . 4
 . مؤلف مقاله به عنوان همكار طرح براي انجام آن همكاري داشته استدانشگاه تهران انجام گرفت و

5..Иван Алексеевич Бунин (Ivan Alekseevich Bounin) 
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بـونين حتـي در      از. كنـد   روسيه، اروپا و مشرق زمين را ترسيم مـي         20اوايل قرن   
  .كردند زمان حياتش به عنوان يك نويسنده ماهر نه تنها روسي بلكه جهاني ياد مي

 1880-1890هـاي   در طي سال. هاي بارز بونين عالقة شديد او به سفر است  ويژگياز
 آسـيايي    به اروپـا، كـشورهاي شـرقي و        20سفرهاي زيادي در روسيه و در اوايل قرن         

  بــه همــراه همــسرش ورا نيكاليونــا1907داشــت، از جملــه ســفر او در ســال 
   -بك، مصر و فلسطين     سوريه، بعل ( به كشورهاي شرقي و آفريقايي       1مورومتسووا

 ابتـدا بـه اروپـا سـپس بـه مـصر و سـيالن و                 1910در سـال  . است) المقدس بيت
 به بخارست، تركيه    1913 و بهار    1912همچنين به الجزاير، تونس و صحرا، پاييز        

تنها تأثرات روشن و زيبـاي ايـن سـفرها         نه  در آثار او    . و سپس به ايتاليا سفر كرد     
فرها يك محـرك جديـد بـراي خلـق آثـار او نيـز بـه        اند، بلكه اين س نقش بسته
       .آيند حساب مي

هـا و    تـوان بـه سـوژه       است، مي  ما نيز از موضوعات مهم اشعار او كه بحث اصلي         
اشاره كرد، كه عنـاوين     ) تورات، انجيل، قرآن  (عناوين الهام گرفته از كتب آسماني       

، 5»ابـراهيم «،  4»كاشـفة يوحنـا   م«،  3»رسـتاخيز «،  2»انجيل«: بعضي از آنها عبارتند از    
محمد «،  10»اسرار الهي «،  9»شب قدر «،  8»امت پيامبر «،  7»حجراالسود كعبه «،  6»كوثر«
  ...12»سنگ«، 11»در هجرت) ص(

                                                 
1. Вера Николаевна Муромцева (Vera Nikolaevna Muramtseva) 
2. «Новый завет» (Novi zavet) 
3. «Воскресение» (Vaskriseniye) 
4. «Апокалипсис» (Apakalipsis) 
5. «Авраам» (Avraam) 
6. «Ковсерь» (Kosar) 
7. «Черный камень Коабы» (Chorni kamen Kaabe) 
8.  «Потомки Пророка» (Patomki Praroka) 
9. «Ночь Аль- Кадар» (Noch Al- Gadr) 
10. «Тайна» (Taina) 
11. «Могамет в изгнании» (Mogamet ve izgenani) 
12. Камень (Kamen) 
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توانـد داليـل     عالقه او به دين و فرهنـگ اسـالمي و بـه كـشورهاي اسـالمي مـي                 
 و همه جا    كه هميشه (تأثيرپذيري او از قرآن و اشعار سعدي        . متعددي داشته باشد  

، پوشكين و تالستوي، سفرهاي او به كشورهاي اسـالمي،          )آنها را به همراه داشت    
وجود مرزهاي طويل و مشترك ايران و روسـيه كـه از ديربـاز زمينـة ارتباطـات                  «

. اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دو ملـت ايـران و روس را فـراهم سـاخته اسـت                 
 » فرهنگ اسالمي از ايـن طريـق       نشين قفقاز در خاك روسيه و نشر       مناطق مسلمان 

يـك از     يچهـ   البتـه  .توانند از عوامـل مهـم باشـند        مي) 83. ، ص 1378پور،   يحيي(
.  اسالمي نسروده اسـت ي با موضوعاتشاعران روسي به اندازه ايوان بونين اشعار      

او در  . آمد همراه داشتن و خواندن قرآن كريم براي او يك ضرورت به حساب مي            
او در آثارش از    . را به همراه داشت   ) 1901 (1نيكاليف. رآن آ همه سفرها ترجمه ق   

هـاي   آگـاهي بـونين از سـنت     . گويـد  و گنبـد منقـوش سـخن مـي         مسجد و مناره  
 براي مثال او در اشعار خود اشاراتي به مقـدس بـودن             ؛مسلمانان بسيار زياد است   

 امـت   ، شـاعر  »امـت پيـامبر   «براي نمونه در شعر     . سبز در نزد مسلمانان دارد     رنگ
مسلمان را سبزپوش كه در سنت مـسلمانان رنـگ سـبز سـمبل و نمـاد پيـامبر و                    

سالم كن، اما به خاطر داشته باش،       «: دهد فرزندان وي است، مورد خطاب قرار مي      
 او به پرچم سبز كـه سـمبل ديـن    »درفش سبز«شعر  ، و يا در»تو در لباس سبزي

  . كند محمدي و قيام است، اشاره مي
خواهد كه ماننـد سـرو آزاده باشـند و            از مسلمانان مي   »امت پيامبر «ر  بونين در شع  

خطاب او در اين شعر فقط      . دارد حذر مي  آنها را از تسليم شدن در برابر بيگانه بر        
با خواندن ايـن    . به خانواده پيامبر نيست، بلكه همه مسلمانان و امت اسالمي است          

ين امروز براي كشورهاي مـسلمان      رسد كه بونين اين ابيات را هم       شعر، به نظر مي   
ايـن ابيـات   . كه غرب به بهانه صلح و امنيت چشم به آنها دوختـه، سـروده اسـت     

شاعر در اين شعر از طرفي به مـسلمانان         . اند بسيار محزون و با غرور سروده شده      
                                                 

1. А. Николаев (A. Nikolaef) 



640  ديني-علوم انساني بومي   

اي بدي كنند و از طرف ديگـر خـاطر           دهد كه حق ندارند به هيچ غريبه       اخطار مي 
ماالت انساني خود را حفط كنند و بوقلمـون صـفت نباشـند و              شود كه ك   نشان مي 

ها دراز نكنند، چـرا كـه آنهـا امـت پيـامبر هـستند و                 دست نياز به سوي انگليسي    
هـاي مـسلمانان و همچنـين        غـرور و شايـستگي    . ها از آنها برتـر نيـستند       انگليسي

م و شايستة مقاومت آنها در مقابل استثمارگران و استعمارگران براي بونين قابل فه        
  :تقدير بود

  چه بسا كشورها،
  چه بسا دولتها،

  ما هنوز عاشق آن كهنه حصيريم و
  به كافه نرويم،

  ما روان در پي مسجد هستيم،
  ست پر از نور و سكوت كه فضايي

  ما نه بازرگانيم
  و نه خوشحال از آن

  اي كه رسد قافله
   دمشق -سوي اين شهر مقدس 
  بي نيازيم ز هر بيگانه

  1خود سفيد  و نه كلهنه لباس
  هيچيك مطلب ما نيست

  :مثلي است چنين
  تو كه در جامه سبزي و اوالد پيامبر
                                                 

هـا   ما به صدقة انگليـسي    «: گويد كند و مي   ها مي  در اين بيت از شعر، شاعر مستقيماً اشاره به انگليسي         . 1
فرماييـد، آورده شـده       كه البته براي موزون شدن شعر، اين كلمات به نحوي كه مالحظه مـي              »نياز نداريم 

  . است
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  !  به كسي بد منما
  تو فقط نيكي كن، اما چون سرو سرافراشته باش 

  چونان آبي اين سقف 
   پاك و يگرنگ –تو هم آبي باش 
  نه چون بوقلمون

معمـوالً شـاعران روسـي    . استتأثير اشعار سعدي سروده  بونين اشعاري نيز تحت   
در اشعار خود از درخت توس كه در فرهنگ روس نماد نعمت و سعادت اسـت،                

گويند، ولي در جاي جاي آثار بونين كلمـه سـرو كـه نمـاد آزادگـي در                   سخن مي 
 دارد بـا    » سـعدي  پنـد «او شعري به نام     . شود اشعار شاعران ايراني است، ديده مي     

  :مضمون
   نتوانيبخشنده باش چو نخل، گر

  چو سرو باش، افراشته، ساده و نجيب
  :كه الهام گرفته از شعر سعدي است

  دست برآيد چو نخل باش كريم گرت ز
  دست نيايد چو سرو باش آزاد وگر ز
كنـد   كه در آن مردم را دعوت به مبارزه مي        » درفش سبز «شعري دارد به نام      بونين

  :آمده استني اين شعر در قسمت پايا. ترساند و آنها را از عالم برزخ مي
  سپارد ملعون كسي است كه گوش به نواي قرآن نمي

  ملعون كسي است كه در دلش شوق نبرد و نيايش خموش است
گـوش بـه ايـن قـرآن فـرا      : كافران گفتند«:  سوره فصلت  26اشاره است به آيه     كه  

ملعون كسي است كه در دلش شـوق نبـرد و نيـايش خمـوش                و مصرع    »...ندهيد
واي بـر آنـان كـه قلبهـايي         «:  سورة مباركه زمر اسـت     22م گرفته از آيه     الها، است

 ابيـات    همچنين .»آنها در گمراهي آشكاري هستند    ! سخت در برابر ذكر خدا دارند     
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 سـورة مباركـة     13 و   12،  11دهنـد كـه بـونين از آيـات            نشان مي   اين شعر  پاياني
  .  سجده الهام گرفته است

ست كـه از نظـر وي اديـان الهـي يعنـي يهوديـت،               از بسياري از اشعار بونين پيدا     
هاي بارز ديـن     اند، اما او از طرف ديگر ويژگي       مسيحيت و اسالم داراي يك ريشه     

 است،   كرده بونين حتي زندگي شخصي پيامبر را نيز مطالعه       . كند اسالم را درك مي   
م ، هدف ازدواج پيامبر با صفيه از قو    »و صفيه ) ص(محمد  «براي نمونه او در شعر      

دانـد و    اسرائيل را ايجاد اتحاد و همبستگي بين اديان الهي و اقوام مختلف مـي              بني
  :  شعري سروده است1914بر اساس اين جريان تاريخي در سال

  و صفيه) ص(محمد
  ز خواب برخاست آشفته، 
  پريشان گيسويش در دست

  :گويد هايش خيس و با اندوه مي و گريان، گونه
  محمد، ديگران من را

  كنند زيرا  مينكوهش
  .كه من هم پيرو آيين موسايم

  :محمد با تبسم گفت
  :به آنها پاسخي ده كوته و كافي

  كه ابراهيم بود جدم
  و موسي هم عمويم بود

  محمد همسرم است
  .اين تو را كافي است

اسرائيل و اسراي خيبر و      وي اصالً از بني   ). ص(صفيه دختر اخطب زوجة رسول      «
او را گرفتـه و آزاد كـرد و         ) ص( در فتح خيبر رسول      .زوجة كنانت بن حقيق بود    

اين ازدواج كه در سـال هفـتم        ) ، اعالم 1377معين،  . (» نكاح خود در آورد    حباله  به
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نضير فـوج فـوج بـه اسـالم روي           هجرت به وقوع پيوست، باعث شد تا قبيلة بني        
  )343. تا، ص ؛ عمادزاده، بي505. ، ص1369آيتي، . (آورند

. دهـد  ت قرآن را منبعي براي رساندن افكار و عقايد خود قـرار مـي  بونين بارها آيا 
شـروع  ) سخنان آغازين (از او با آياتي از قرآن به عنوان اپيگراف          نيز  اشعار زيادي   

، »بـه خـاطر خيانـت     «،  »اسـرار الهـي   «،  »تمجيـد «،  »ليلـه القـدر   «،  »كوثر«: شوند مي
  ... »فقير«، »پرنده«، »شيطان«، »ابراهيم«، »هاي راهنما نشانه«

بينيم كه توجه و عالقه او به مفاهيم قرآني و شرقي باعـث              با مطالعه آثار بونين مي    
شد تا او تحت تأثير تاريخ، فرهنگ اسالمي و شرقي آثاري را خلق كند كه نه تنها                 

باشد، بلكه بيانگر اين اسـت       نشانگر آشنايي او با معارف و عرفان عملي اسالم مي         
او در اشـعار خـود   . قابل فهم، تعمق و تقدير نيز بوده است       كه اين مسائل براي او      

به صراحت احترام به اسالم و پيامبر اكرم را مطـرح و بـه امـت مـسلمان توصـيه                    
بـونين در آثـار     . كند تا داراي كماالت اخالقي، رفتار و اخالق شايـسته باشـند            مي

ت، از  خود همچنين نشان داده است كه نگران سرنوشت انسان و اعتقـادات اوسـ             
اين رو پيروان اديان مختلف را دعوت به اتحاد و حفظ اصول و مـوازين دينـي و                  

وسيله آنها را از سرپيچي از اين اصول و وابستگي دنيوي             كند، تا بدين   اخالقي مي 
  .برحذر دارد

 ، ديني كه منـادي حـق و عـدالت هـستند           ة آثار برجست  مالحظه شد، طور كه    همان
 به ملتي خاص تعلق ندارند، بلكه جهاني هـستند          وندشناس  مرزهاي جغرافيايي نمي  

  روسـي  نويسندگان بزرگ . ندشوتوانند عامل نزديكي و دوستي ملل مختلف          و مي 
 رفتـار و زنـدگي   ةكننـد   كه توجيـه  يافتند    كريم موضوعات و مفاهيمي را در قرآن     

هـا و نظـرات خـود را در     گيري و الهام از آنهـا ديـدگاه   آنهاست و با بهره شخصي  
كردند و آثاري جاوداني از خود بـه يادگـار            رابطه با مسائل مختلف اجتماعي بيان       

  .گذاشتند
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