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  بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی
  در دیدار اعضاي شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی

2/11/1385  
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
ان عزیز و اساتید محترم که امروز ما را در جریان فعالیتها و تالشهاي مبارك خودشان گذاشـتند،  از برادر

حرفهاي خوب را آقایان بیان کردید؛ آنچه گفته شـد، حرفهـاي درسـتی بـود، مکنونـات      . خیلی متشکرم
ین کـاري کـه   اي را به عنوان تأیید ا من فقط چند جمله. هاست قلبی بنده هم در مورد علوم انسانی همین

  .کنید، عرض بکنم آقایان می
ایـن نکتـه را از اوائـل    . این، واقعیت قضیه است. علوم انسانی حقیقتاً در کشور ما غریب و منزوي است

مسبوقید که در قم یـک  . احساس کردند –چه در دانشگاه، چه در حوزه  –انقالب هم دوستان دلسوزي 
تا کارهایی را در زمینـۀ علـوم انسـانیِ ریشـه گرفتـۀ در       اي با کمک اساتید دانشگاه جمع شدند مجموعه

اگر آن اهمیت و آن تـالش در طـول   . باورها و مبانی اسالمی تهیه کنند؛ منتها کارهاي ابتدائی و اولی بود
. کرد، ما امروز از این جهت وضع بهتري داشتیم؛ اما ادامه پیدا نکـرد  این بیست و چند سال ادامه پیدا می

ها پیش آمد و آقاي دکتر گلشنی با زحمات مشکورِ خودشـان   ه مسئلۀ اسالمی شدن دانشگاهک 74از سال 
هـائی   اندازي کردند، در واقع یک همت جدیدي پشت سر این کار گذاشته شد و امید این مجموعه را راه

  .ها را هرچه بیشتر کنیم ما باید این امید. به وجود آمد
ي ما این است که آن وقتی کـه علـوم انسـانی وارد کشـور شـد،      ها علت غربت علوم انسانی در دانشگاه

هاي فکري و عملیِ معتقد به اسالم، با این علوم به شـکل علـم آشـنایی نداشـتند؛ البتـه غیـر از        مجموعه
هاي متعددي از علوم انسـانی مثـل    رشته. فلسفه و تاریخ و ادبیات و این چیزهایی که بومیِ کشور ما بود

. هاي جدیدي براي کشور ما بـود  هاي دیگرِ آن، پدیده شناسی و بسیاري از رشته روانشناسی، مثل  جامعه
ها بودند، غالباً کسانی بودند که اعتقـاد بـه مبـانی اسـالمی داشـته       کسانی هم که متصدي و مباشر این کار

ارائـه کردنـد   دار  ها روي این مسائل کار کرده بودند؛ کارهاي مدون و علمی و سروته حقیقتاً غربی. باشند
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پذیري، همت و تالش نکردند تا این علوم را بر پایۀ مبـانی بـومی    گرائی و آسان و اینها هم روي آن سهل
گرائـی، علـوم    بـا سـهل  . بنـا کننـد   –حاال اسالمی اگر نبود، الاقل بر مبناي تفکرات و فرهنـگ ایرانـی    –

  .دهکه تا امروز ادامه پیدا کر  انسانی را گرفتند و ترجمه کردند،
ما باید هم در حوزة فرهنگ عمومی مردم و برداشت و اعتقاد و باور عمومی مردم، هم در مورد خـاصِ  

هم مردم باید بفهمند علوم انسانی مهم اسـت، تـاریخ   . باور مسئوالن، اهمیت علوم انسانی را روشن کنیم
ع حـاکم بـر ذهنیـت    با این وض –شناسی مهم است  مهم است، ادبیات مهم است، فلسفه مهم است، روان

جامعۀ دانشگاهی ما و فرهنگ عمومی مردم، طبیعـی اسـت کـه جـوان و دانشـجو برونـد سـراغ همـان         
اي کـه جدیـداً بـه وجـود      هاي علمی و فنی پزشکی و مهندسی و رشته: چیزهایی که کاربرد روزانه دارد

بایـد اهمیـت علـوم    . ستاین، چیز روشنی ا. آمده و غالباً قابل تبدیل به پول و گذران زندگی هم هست
انسانی را بفهمند و باید امتیازاتی در فراگیري علوم انسانی و تخصص در علـوم انسـانی در نظـر گرفتـه     

هم مسئوالن ما باید بـه اهمیـت علـوم انسـانی      –هاي ما جذاب باشد  بشود، که براي عموم و براي جوان
  .توجه کنند

وم انسانی را هم البته گفتم؛ منتهـا تکیـۀ مـا روي علـوم     آن جا عل –من دربارة علوم پایه یک وقتی گفتم 
که در کشور ما علوم پایه، که مبناي تحول علمی در هر کشوري اسـت، در درجـۀ دوم قـرار     –پایه بود 

کند؛ در حالی که  گذارد و خرج می علوم کاربردي روزانه مثل پولی است که انسان در جیبش می! گرفت
اي اسـت کـه انسـان بـراي ثـروتش دارد و       گذارد، پشتوانه که در بانک می اي است علوم پایه مثل ذخیره

این، در حاشیه قرار گرفته، اما چیزهایی که حکم پول تـوي جیـب را دارد کـه انسـان     . تولید کننده است
علـوم انسـانی   . علوم انسانی هم همین طور اسـت . کند و بالفعل هست، مورد توجه قرار گرفت خرج می

دهنده است؛ فکر ساز است؛ حرکت یک جامعه، مسیر یک جامعه، مقصد یک جامعـه   براي جامعه جهت
توانـد بدانـد و یقـین کنـد کـه       یقیناً انسان از روي حدس مـی . این، خیلی مهم است. کند را مشخص می

ها را به همین خرج روزانـه   اند که کشور المللی روي این مسئله کار کرده دستهاي فعال در سیاستهاي بین
تواند جهـت آنهـا را مشـخص کنـد و      م کنند، تا آنها را از کارهاي اساسی و از آن چیزهایی که میسرگر

ها هیچگونه همتـی نکردنـد، تالشـی نکردنـد،      لذا داخلی. فرهنگ مستقل آنها را بارور کند، معرض کنند
. نسانی را بفهمنـد بنابراین باید مسئوالن هم اهمیت علوم ا. آنها هم که دیدند زمینه این است، عمل کردند

  .وقتی این معرفت و باور به وجود آمد، کار شما آسان خواهد شد
کـاري  . الجمله گزارشهایی را که در زمینۀ کار این مجموعه در اختیارم قرار گرفت، مالحظه کردم من فی

دامن همـت   من واقعاً باید از آقاي دکتر گلشنی که از اول کار. که انجام گرفته، بسیار کار با ارزشی است
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تا حاال هم چند بار با من در طول این چند سال راجع بـه ایـن    –اند  به کمر زدند و دنبال این قضیه بوده
. انـد  تشکر کنم؛ و همچنین از آقایان محترم و دوستانی که با ایشان همکاري کرده –اند  کار صحبت کرده

مکاري کنـد؛ یعنـی بـاالخره مرکـز نشـر      باید با این مجموعه ه» سمت«این کار را دنبال کنید و مؤسسۀ 
  .کتابهاي دانشگاهی بایستی براي این کار، وزنی قائل بشود و اینجا را پشتوانه و عقبۀ خود بداند

ارزشی اسـت، بایـد     این، خیلی چیز با. اید حاال شما رو به تألیف، تولید کتاب و تولید مبانی و فکر آورده
) حاشیه بزنیم که اینجایش غلط است، اینجـایش درسـت اسـت   ( زنی یعنی با حاشیه. طور بشود هم همین

بینی غرب است؛ فکـر   شود علوم انسانی را درست کرد؛ چون مبناي علوم انسانی غرب، مبناي جهان نمی
. آیـد  از آب در مـی  –کـه آقایـان گفتنـد     –لذا طبیعتاً همین روبناهاي سکوالر . غربی و فکر مادي است

مبانی، باید مبانی فکري اسالمی و فرهنگ اسالمی باشد، تـا  . غیر از این نیستنتیجۀ آن مبنا همین است؛ 
گیـرد و بعـد در اختیـار محصـل قـرار       روید و در اختیـار پژوهنـده قـرار مـی     آن وقت آنچه که از او می

هـاي درسـی،    هـاي مؤسسـه و کتـاب    بنابراین، کتـاب . گیرد، یک چیز اسالمی باشد؛ این روشن است می
  .ا باید با این مجموعۀ شما ایجاد کنندرابطۀ الزم ر

که در آنجـا حضـور دارنـد و بعـض دیگـر از       –شوراي انقالب فرهنگی را هم خود آقاي دکتر گلشنی 
در جریان قرار بدهند؛ یعنی یکی از موضوعاتی که شایسته اسـت در جلسـات متعـدد شـوراي      –آقایان 

این را واقعاً در آنجا مطـرح  . مین موضوع استعالی انقالب فرهنگی مورد بحث و تعقیب قرار بگیرد، ه
کنید و این باور را در مجموعۀ آنجا که رؤساي سه قوه جمعند، به وجود بیاوریـد؛ چـون ممکـن اسـت     

الزم است که آنها در جریان قرار بگیرنـد  . یک جاهایی قانونگذاري بخواهد، یک جاهایی بودجه بخواهد
  .و اهمیت این موضوع را بدانند

که سـاکن   –بینم که آقاي پارسانیا و آقاي رجبی  خوشبختانه من می. عدي من، ارتباط با قم استتوصیۀ ب
. توانند این مجموعه را با قـم مـرتبط کننـد    می –توانند ایجاد کنند  قم هستند و با حوزه ارتباط مستمر می

کـه   –قـم   هـاي علمـی فعـال    بخصوص آقایانی که در قم هستند و با مؤسسۀ آقاي مصـباح و مجموعـه  
. توانند خیلـی بـه شـما کمـک کننـد      ارتباط دارند، به نظر من می –قیمتی هستند  هاي ذي حقیقتاً مجموعه

شـاءاهللا در   هاي علمی استفاده بشود، تـا بتـوانیم ان   یک همکاري درستی را تعریف کنید و از آن مجموعه
  .بخشی داشته باشیم انداز امید آینده یک چشم

گفتیـد یـک    –شـاءاهللا یـک مقطـع جدیـدي      اید؛ حـاال ان  ست که شما صرف کردهده سال، زمان زیادي ا
را تعریف کنید براي اینکه محصول کار ایـن جمـع کـه قاعـدتاً محصـول بـا        –همایشی خواهید داشت 

  .ارزشی خواهد بود، به بازار کار بیاید
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ارهـا اعتقـاد دارم؛ ایـن نقـد و     البته این فصلنامه و امثال اینها کارهاي با ارزشی است؛ بنده به این طـور ک 
هایی که حتماً الزم اسـت   انتقاد و نوشتن و فرستادن و پس فرستادن خوب است، لیکن عالوة بر این کار

گیرد، یک حرکت کالنی باید انجام بگیرد؛ باالخره محصـول کـار آقایـان و مجموعـۀ اسـاتید       و انجام می
اهد شد، باید بتواند بـه بـازار کـار علمـی بیایـد یـا       همکار شما و آنچه که در حوزة قم به این ملحق خو

ها و در همۀ بخشها قرار بگیرد، کـه   کتاب درسی بشود، یا الاقل مرجع اساتید علوم انسانی در همۀ رشته
خواهد شاگرد خودش را بر ایـن پایـه پـیش ببـرد و بـاال بیـاورد،        آن استادي که می. بتوانند مراجعه کنند

  .ند کارهایی را انجام بدهدمرجعی داشته باشد؛ بتوا
 –آنهایی که من اطالع دارم این است که کارهاي خـوبی  . گیرد خوشبختانه کارهاي خوبی دارد انجام می

گیـرد، کـه همـۀ اینهـا      دارد انجـام مـی   –چه در زمینۀ فلسفه، چه در زمینۀ تاریخ، چه در زمینـۀ ادبیـات   
ا موظف بدانـد بـراي فـراهم کـردن مـواد الزم بـراي       تواند پشتوانۀ این مرکز باشد و این مرکز خود ر می

کتاب؛ منبع علمی، مرجع علمی، که دیگران بتوانند کتاب بنویسند، یا خود این مجموعه بخواهد از افـراد  
  .که بنویسند؛ منبع علمی فراهم کنند

اگرچنـد  سـال    کنیم و امیدواریم که خداوند شما را تأیید کنـد و  به هر حال ما مجدداً از آقایان تشکر می
  .شاءاهللا مشاهده کنیم دیگر زنده ماندیم، آثار علمی شما را ان
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  نژاد به کنگره ملی علوم انسانی احمديمحمود پیام ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران جناب آقاي دکتر
22/12/1385  

 

 بسم اهللا الرّحمن الرّحیم

و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیهو النصر  فیۀاللهم عجل لولیک الفرچ و العا  

پیروزي انقالب اسالمی ایران، آن نفخۀ الهی بود که بار دیگر معلوم کرد حقیقت انسان چیزي جز ربط بـه ذات اقـدس   
الهـی و   بسـط یـد  . نمایـد  الهی نبوده و تشکیل اجتماع و فرایند سیاسی قدمی است که آدمی را الیق چنین ارتباط الهـی مـی  

مدیریت ارادة خداوندي بر تحوالت و وقایع روزمرة زندگی انسانی و نیز اجتماع اخوت انسانی که تحـت تـأثیر حاکمیـت    
ـانی واقـع         شریعت الهی محقق می بینانـه را   شود، به روشنی در این انقـالب شـکوهمند ظهـور و بـروز یافـت و علـوم انس

  .بسترسازي کرد
به گریبان آنها بوده   فرسایی که بشر کنونی خصوصاً در دوران معاصر، دست اقتجهان پس از تحمل مشکالت ذهنی ط

ـاع و آشـکار     و هزاران مسألۀ الینحل را در عرصۀ علوم انسانی به ارمغان آورده است، با ظهور مجدد قدرت دیـن در اجتم
دگی روزمره، مجالی پیدا کرد تا هاي جهان هستی و حتی مرحلۀ نازلۀ آن یعنی طبیعت مادي بر تحوالت زن شدن تأثیرگذاري

  .حلّی براي شبهات پیدا نماید بتواند با ارایۀ نظام فکري مستحکمی، راه
سـازي بـراي درك ایـن     هاي عظیم فلسفی، اخالقی، حقوقی و علوم انسانی گونـاگون در آمـاده   درست است که تالش

ادراك ارتباط با عالم قدسی را با وجود خویش عجین اما پیدایش اجتماع انسانی که بتواند بصیرت . واقعیت مؤثر بوده است
  .سازد، از افتخارات انقالب اسالمی است

توانـد در توجـه بـه علـوم      اي است که مـی  زمینه برگزاري کنگرة ملّی علوم انسانی در کشور ما با چنین پشتوانۀ و پیش
  .هاي آن مؤثر واقع شود انسانی و تالش براي اصالح آشفتگی

ـاق حـق حاکمیـت الهـی بـا        توانـد عرصـه   رخاسته از اجراي عدالت و قـوانین الهـی مـی   این که هویت ب اي بـراي انطب
ساالري باشد یا این که تحقق نظام سیاسی و تشکیل دولت اسالمی را بتوان مظهر تجلی قدرت الهی دانست و این کـه   مردم

نجامد، گواه و نویدي بر پیـدایش آن علـوم انسـانی    اي جریان یابد که به پیروزي حق بر باطل بیا مسیر تحوالت عالم به گونه
  .است که گمشدة بشر کنونی است
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بینـی   دار جهان اسالم در عرصۀ علوم باشـد و تحـت بیـرق جهـان     اکنون که میهن عزیزمان در مقام آن است که سکان
راه اندازد و  سالم ناب بهاسالمی حرکت کند، الزم است یک نهضت فراگیر در جهت احیاء علوم انسانی هماهنگ با اندیشۀ ا

  .مند گردد در این جنبش از همکاري متفکران مسلمان سایر کشورهاي اسالمی نیز بهره
راه افتـد کـه هـدفش     براي انجام این کار الزم است که در ابتدا یک جبهۀ قوي علمی در علوم انسانی داخل کشـور بـه  

باشد و بتواند مسایل فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و سیاسـی   نوآوري در علوم انسانی روز و همسازي آن با فرهنگ اسالمی
قدم بعد تعمیم این جبهۀ علمی داخلی به یک جبهۀ فراگیر از دانشمندان اسالمی . کشور را با توجه به شرایط بومی حلّ کند

  .تالش کند گیرد، سایر نقاط جهان است که در ساختن علوم انسانی نوینی که همۀ ابعاد وجودي انسان را درنظر می
شود، توجه روزافزونـی را بـه     امیدواریم این کنگره، که به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می

  .افزاري در عرصۀ علوم انسانی باعث شود نهضت تولید علم و جنبش نرم

  نژاد محمود احمدي
 رییس جمهوري اسالمی ایران
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  ؟محلی از اعراب نداردعلوم انسانی در ایران  چرا 
  گلشنیمهدي دکتر 

  رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

   1و رییس کنگره

  

  . الرحمن الرحیم اهللا بسم

  چراغ دل به نور جان برافروخت                                           بنام آنکه جان را فطرت آموخت

  زکاف و نون پدید آورد کوئین                                           توانایی که در یک طرف العین

  هزاران لوح بر نقش عدم زد                                           چو قاف قدرتش دم بر قلم زد

خواهم چند کالم در مورد علل برگزاري کنگره مطرح  می .کنم آمد عرض می بعد از اینکه به همه خوش
  .نمایم 

سی متون و کتب علوم انسانی در حدود ده سالی است که در پژوهشگاه علوم انسانی به راه شوراي برر
 هدف ینبیشتر. هاي مختلف علوم انسانی فعالیت دارد گروه  تخصصی در حوزه 12و در است افتاده 

دانشگاهها در حوزه علوم انسانی بوده و کمک درسی ، نقد متون و کتب درسی امروزتا به این شورا 
و . آن شدیم که واقعاً قدم اساسی براي خود علوم انسانی برداشته شود برهاي اخیر  ولی در سال. تاس

  .این به دالیلی است که عرض خواهم کرد

جویان  تعداد دانش. شود علوم انسانی واقعاً در این مملکت غریبه و مغفول است و به آن توجهی نمی
کشور در حدود یک دوم کل دانشجویان دانشگاهها و یا  هاي مختلف علوم انسانی در دانشگاههاي رشته

  .کمی کمتر از آن است

هاي فنی و  التحصیالن رشته التحصیالن رشتۀ علوم انسانی بیشتر از اساتید و فارغ تعداد اساتید و فارغ
  )یعنی بعد از پزشکی بیشترین تعداد را دارد(مهندسی و علوم پایه است 

                                            
 ٢٢/١٢/١٣٨۵سخنرانی دکتر گلشنی در مراسم افتتاحیھ کنگره ملی علوم انسانی در تاریخ  - ١
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رونقی ندارد براي علوم انسانی غالباً . کشور محلی از اعراب ندارد الوصف علوم انسانی در این مع
و .آیند اکثراً قوي نیستند افرادي که سراغ علوم انسانی می. گیرند می  هاي فنی مهندسی تصمیم رشته

آموزان به سراغ علوم  طیف ضعیف دانش. معموالً به طور متوسط جزو دانشجویان برجسته نیستند
هاي علوم انسانی هستند اگر بررسی کنم  روي هم رفته دانشجویانی هم که در حوزه و. آیند انسانی می

سؤال اصلی . تر از دانشجویان فنی و مهندسی و علوم پایه و یا پزشکی هستند از هر نظر اینها ضعیف
شود که خب چرا علوم انسانی به این وضع رسیده این نکتۀ اساسی است و اگر این کنگره  اینجا پیدا می
  .اي در این زمینه بزند به هدفش رسیده است بتواند جرقه

خواهیم بدانیم  ولی می. ایم به دالیلی که عرض خواهم کرد البته ما موضوعات این کنگره را وسیله گرفته
  .رونق است که چرا علوم انسانی در این کشور بی

که مهد  در این کشوري رونقی علوم انسانی به نظر بنده علت اصلی بی. رونقی نیست علت اصلی بی
شان در علوم  علوم انسانی بوده و دانشمندانش که در علوم طبیعی از سرآمدان عصر خود بودند بسیار

علوم . اي بودند پس چرا علوم انسانی در کشور ما به این وضع رسیده است انسانی هم افراد برجسته
  .گیریها نقشی ندارند انسانیها شأنی ندارند در تصمیم

اینطور شده به نظر بنده دلیلش این است که وقتی که در اوایل قرن نوزدهم علوم جدید از  پس چرا
طریق مصر و هند و غیره وارد اسالم شد، جهان اسالم بسیار تحت ابهت علوم جدید و صنعت قرار 

  .بطوریکه فکر کردند حالل همۀ مشکالت علوم پایه است .گرفت

علوم انسانی هم کشور ما ضعیف بوده و هست و در آن زمان هاي  از طرف دیگر در بسیاري از حوزه
بنابراین فکر کردند که حالل همۀ . هاي جدید اصالً مطرح نبود همه ضعیف بودند در برخی از حوزه

  .مشکالت صرفاً علوم تجربی فنی مهندسی خواهد بود

  .و در نتیجه علوم انسانی تحت شعاع قرار گرفت

  :جواب سؤاالت

  .دالیلش بوداین یکی از  -1

دلیل دیگرش هم اینست که در آن زمان حرف آخر را در محیط غرب علوم فنی مهندسی و علوم  -2
زد و افرادي از ما که در غرب تحصیل کردند توي آن محیط تربیت شدند که علوم انسانی در  پایه می

  .الشعاع علوم تجربی و فنی مهندسی بود و بنابراین همین را منتقل کردند آن تحت
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بنابراین دلیل اصلی این ضعف این است که متأسفانه بعداً هم فعالیتی در این زمینه نشده است و صرفاً 
  حاال چرا؟. علوم انسانی ما وارداتی است

  .چکاري باید کرد و چرا علوم انسانی براي همه است؟ ابتداء باید ببینیم چرا این علم مهم است

  .ساز است اوالً علوم انسانی فرهنگ -1

  .علوم انسانی در پیشرفت خود علوم تجربی هم نقش دارد. علوم انسانی در توسعه نقش دارد

شما اگر به تاریخ فرهنگ تمدن اسالمی نگاه . کند علوم تجربی در یک زمینه فرهنگی مناسب رشد می
محیط ترین ایام زمانی استت که زمینه علوم انسانی در  بینید در آن دوران درخشان درخشنده کنید می

ساز  مناسب بوده مثالً در زمان سامانیان و یا دیالمه، بنابراین زمینۀ علوم انسانی خیلی مهم است فرهنگ
  .کند است و محیط را هم براي علوم دیگر آماده می

و به همین جهت علیرغم اینکه مثالً علوم انسانی در دیار غرب . ها فهمیدند این چیزي هست که غربی
نگاه کنید   IsIبسیار مهمی پیدا کرده شما مثالً اگر به همین مقاالت علوم انسانی  متروك بود االن شأن

  .کنید شود از تعداد کثرت و زیادي این مقاالت حیرت می که در غرب منتشر می

االن در آمریکا و انگلیس 
4
  .مقاالت مال علوم انسانی است 1

دارد اگر بخواهند به جاهایی دیگر مسلط بشوند باید از طریق علوم آنان فهمیدند که علوم انسانی نقش 
شناسی و غیره، به همین دلیل مثالً چند سال پیش  از طریق اقتصاد، از طریق جامعه. انسانی وارد شوند

یک عده از اساتید آن دانشگاه را جمع کرد حول خودش  MITپریزنت دانشگاه  2003یعنی در سال 
  .بکنند MITهاي لیسانس  نظر کامل در برنامه که بیایند یک تجدید

کنم در خبرنامۀ هیأت علمی  این بحثی را که عرض می. اینها چند سالی براي همین مسئله مطالعه کردند
MIT  در ماههايMay 2006  Jun هاي گفته شده را که من  بندي چاپ شده در آنجا حاصل جمع

  .کنم براي شما حضار عرض می

ایم که یک زمینۀ محکم در علوم انسانی هنر و علوم اجتماعی نه تنها  ق گسترده رسیدهما به یک تواف -1
نیازي براي یک شغل تخصصی  بخش است بلکه پیش یک مؤلفه ضروري براي یک حیات رضایت

  .گویند شان را می بینید که خیلی سریع دالیل می. موفق است

  :بنابراین بحث اول من اینست که
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نکته . سیده که علوم انسانی برایش مهم است و در پیشبرد همۀ اهدافش ما نرسیدیمغرب به این نتیجه ر
هاي بسیار خاص محیط  مهم دیگر اینست که ما در علوم انساین تولید کننده نیستیم در یک رشته

  .هایی بوده که از قدیم فعال بوده هنوز هم هست خودمان مثل ادبیات فارسی یا مثل فلسفه حوزه

شود واقعاً دست چندم  کننده هستیم و کارهایی که انجام می هاي دیگر عمدتاً ما یک وارد ولی در حوزه
مشکل . خب این خودش یک مشکل قضیه است. زنی بر کارهایی است که در غرب شده است حاشیه

کند که آن فرهنگ با فرهنگ  دیگر اینست که علوم انسانی غرب با خودش یک فرهنگی را حمل می
  .همساز نیست) هنگی اسالمی و ایرانیفر(داخلی ما 

گار باشد با مبانی  و بنابراین از این جهت هم ضرورت دارد که ما در تولید علوم انسانی که ساز
  .قدم باشیم مان و یا جهان بینی اسالمی باید که پیش فرهنگی

که در غرب راه اي است  هاي بین رشته حوزه: نکته سوم. ما باید تولید علوم انسانی بکنیم: دلیل دوم
اي سبب شده که علوم انسانی و علوم تجربی تعاملی داشته باشند شما  هاي بین رشته افتاده و این حوزه

هاي  هاي فنی مهندسی یا دانشکده هاي علوم انسانی ما و دانشکده در محیط ما هیچ تعاملی بین دانشکده
سال اخیر تعامل بسیار قوي بین  15 در صورتیکه در غرب در. بیند علوم پایه و یا علوم پزشکی نمی

بینید که  شما می. هاي علوم انسانی و علوم دیگر تجربی، فنی مهندسی و یا پزشکی بر پا شده است رشته
اي تحت فیزیک و فلسفه راه انداخته که در انتهاي  آکسفورد دورة چهار ساله (ouford)مثالً دانشگاه 

و . ه یعنی از این درسها فیزیک و نیم دیگر فلسفه استدهد ک دوران این چهار سال فوق لیسانس می
التحصیالن این  گوید که فارغ را در این دوره ببینید می ougordجالب اینست که صریحاً اگر کاتالوگ 

اند که  شوند براي اینکه اینها به این نتیجه رسیده رشته در بازرگانی و یا رسانه دولتی جذب می
  .رادي انجام دهند که یک نسبت به بقیه اشراف وسیعتري دارندبازرگانیشان را هم باید اف

اي بین  سال است که دانشگاه شیکاگو که از دانشگاههاي برجستۀ آمریکاست دوره  20یا االن بیش از 
دهند در این حوزه آنهایی که در این  خاصی را می phdاند که  علوم اجتماعی و پزشکی را راه انداخته

. خاصی بگیرند که بین علوم اجتماعی و پزشکی است Phdدر این حوزه می آیند اند  گرفته Mdحوزه 
. ها را به هم نزدیک کرده است و این حوزه. بینیم هاي مشترك فراوان در غرب می ها و درجه ما این دوره

هاي  ریزي پیشنهاد کردیم و تصویب شد که افرادیکه در حوزه وقتی که ما آمدیم توي شورایعالی برنامه
هاي مختلف تهران  بسیاري از دانشکده. شوند بتوانند وارد علوم انسانی شوند التحصیل می مختلف فارغ

مخالف این بحث بوده و مخالفت کردند که در این میان البته استثنائاتی هم بوده مثل دانشگاه شهید 
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تجربی آمدند هاي  التحصیالن فالن و غیره را که از رشته بهشتی که به راحتی گفت که من فارغ
  .ولی این استثناء بود و بسیاري از جاها مقاومت کردند. پذیرم می

التحصیالن بسیاري از  االن باید واقعاً این وضعیت تغییر کند، نکته دیگر اینست که متأسفانه در فارغ
 کنند اي که ازش غافلند اینست که فکر می هاي علوم پایه و مهندسی و پزشکی ما در واقع نکته رشته

علوم هیچ بار فلسفی و متافیزیکی ندارد، هیچ بار ایدئولوژیکی ندارد، اصالً اینطور نیست تحقیقاتی که 
انجام داده شد نشان داد که بسیار تئوریهاي بنیادي ما متأثر از  20سال آخر قرن  30در فلسفه علم در 

سی داریم مشکل قضیه شناسی روانشنا مبانی فلسفی ماست، متأثر از دیدگاههاي است که در جامعه
  .کنیم اینست که ما به سطح عمل نگاه می

کنیم که پشتوانه نظریشان هم یک  بنابراین فکر می. بینیم که علوم در مقام عمل بسیار موفق است می
  .حرف توش ندارد و اصالً این طور نیست

  :توجه بفرمائید

ولی نتیجۀ صحیح مستلزم  .قضیۀ منطقی است که اگر مقدمات صحیح باشد نتیجه صحیح باشد -1
ما االن تو فیزیک که رشتۀ خود بنده است تئوریهایی داریم که در مقام عمل . مقدمات درست نیست

بسیار موفق است ولی در بسیاري از مبانیش اصالً اتفاق نظري بین صاحبان نظر این درجه اول حوزه 
عه شناسی و غیره و مخصوصاً بار بنابراین علوم تجربی یک بار سنگینی از متافیزیک و جام. نیست

هاي علوم انسانی ما و  کنند و از این جهت الزم است این تعامل بین دانشکده سنگینی از فلسفه حمل می
  .علوم تجربی انجام شود

شود که ما با توجه به نقش بسیار مهمی که علوم انسانی براي ما دارد  در اینجا سؤال دیگر مطرح می
  چکاري باید بکنیم؟

نگرش ما نسبت به علوم انسانی این . مان است ی از مهمترین کارهایی که باید بکنیم تصحیح نگرشیک
نگرش است که ما براي علوم انسانی اهمیت قائل نیستیم براي ما حالت فردي و ثانویه دارد این نگرش 

  .باید عرض شود

. شود هم مملکتی که انجام میکند شما ببینید در کارهاي م اگر این نگرش عوض شود همه چیز تغییر می
که در اینگونه مسائل متأسفانه بیشتر در دیار . شود هاي مهندسی ارجاء می التحصیالن رشته عمدتاً به فارغ

  .)یریدون العاجل و یفرون االخره(کنند  ما با نگرش کوتاه بینانه یا خیلی عاجل به قضایا نگاه می
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هاي فنی و یا علوم تجربی  رشهایی که حاکم بر محیطشود بطور اجمال گفت نگ این چیزي است که می
اي که خدمت مقام معظم رهبري بودیم با اعضاي شوراي بررسی متون و کتب  اتفاقاً در جلسه. ماست

علوم انساین ایشان روي نکته مهمی دست گذاشتند که باید حتماً اصالح شود در واقع عالجی بود که 
  .خوانم یه که من عیناً آن را میایشان پیشنهاد کردند براي اصالح قض

  1385بهمن /2در تاریخ : فرمودند

ما باید هم در حوزة فرهنگ عمومی مردم، برداشت و اعتبار عمومی مردم هم در مورد خاص باور «
  .کند مسئوالن اهمیت علوم انسانی را مطرح می

با این وضع . مهم است باید بفهمند که علوم انسانی مهم است و تاریخ، ادبیات، فلسفه، روانشناسی
حاکم بر ذهنیت جامعه دانشگاهی ما و فرهنگ عمومی مردم طبیعی است که جوان دانشجو به سراغ 

هاي علمی و فنی که جدیداً  همان چیزهایی که کاربرد روزانه دارد برود مانند پزشکی و مهندسی و رشته
  .ستبه وجود آمده و غالباً قابل تبدیل به پول و گذران زندگی هم ا

باید اهمیت علوم انسانی را بفهمند و باید امتیازاتی در فراگیري علوم انسانی و . این چیز روشنی است
هم مسئوالن ما . تخصص در علوم انسانی در نظر گرفته شود که براي عموم و جوانان ما جذاب باشد

  .ئیمما باید علوم انسانی را مطرح نما.) باید به اهمیت علوم انسانی توجه نمایند

ها و مجالت نقش مهمی را در این قضیه دارند که اگر قضایا را  ها چه رادیو تلویزیون چه روزنامه رسانه
هاي فنی  ها اصرار دارند که فرزندانشان بروند رشته اینکه خانواده. روشن بکنند فرق خواهد کرد

هاي  هم باید رسانهمهندسی یا پزشکی و غیره بخاطر این جو کاذبی است که حاکم است و این جورا
شناسی براي ما مهم است چرا  چرا جانور. عمومی و هم خود اصحاب علوم انسانی باید روشنگري کنند

فلسفه براي ما مهم است چرا روانشناسی، ادبیات براي ما مهم است اینها را باید براي ما روشن کنند تا 
  .دفرهنگ خواهند بو ما اینها را روشن نکنیم دانشگاههاي ما بی

نکته دوم اینست که ما باید . بنابراین نکته مهم و قدم اول که باید برداشته شود مسئله روشنگري است
اساتید علوم انسانی هم . طلبد دانشجویان قویتري را به علوم انسانی جذب نمائیم که این البته تدبیر می

میسر است که در خود  باید دلگرم بشوند به تحقیقاتشان و این از طریق دادن امتیازات مختلف
  .توانیم به وضوح ببینیم پیشنهادات مقام معظم رهبري هم همین را می
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کنم مرحوم پرفسور عبدالسالم در سفري که به ایران  من فراموش نمی. باید امتیازات مختلف داده شود
) وروي سابقش(هر جا رفتند این را گفتند که استالین وقتی که مشهتمید براي روسیه  1967آمده بود در 
  .کرد%  300. مهم است حقوق اساتید علوم را سه برابر کرد) علوم پایه(علوم انسانی 

هاي فنی و مهندسی و  یک تحول اساسی امتیازات خاص از قبیل امتیازاتی که براي ورزشکاران رشته
  .غیره است باید داده شود تا دانشجو جذب شود

ورد علوم انسانی باید به اصحاب علوم انسانی واگذار گیري در م نکتۀ دیگر در این است که تصمیم
  .شود

  :سؤال

. هاي دیگر بر علوم انسانی تصمیم بگیرند هاي رشته تا کی باید شاهد این باشیم که در بسیاري از حوزه
باالخره باید اجازه داده شود که این پیشنهاد را بنده خود . بدون اینکه واقعاً الویتها مشخص باشد

و واقعاً هم به صورت خیلی جدي . گیري نمایند انسانی با توجه به تحقیقات خود تصمیم اصحاب علوم
التحصیالن دورة  باید اجازه بدهند که فارغ. چون نتایج درخشان آن را شخصاً دیدم. کنم مطرح می

 لیسانس و دکتري خود را در هاي فوق هاي فنی و مهندسی و پزشکی و غیره بتوانند دوره لیسانس دوره
. که ما خودمان در رشته فلسفه در دانشگاه شریف تجربه کردیم. هاي علوم انسانی دنبال کنند رشته

توانند انجام بدهند و باالخره  شود و این یکی از راههایی که می ها می دانشجوي بهتري جذب این رشته
هندسی و غیره دایر هاي مشترك بین علوم انسانی و علوم تجربی و فنی م پیشنهاد آخرم اینست که رشته

مهندسی و پزشکی و غیره  –شود که یک تعامل پشته بین اصحاب علوم انسانی و مفاضل علوم فنی 
این اجماالً صحبت بنده بود در مورد مشکالت علوم انسانی که بقیۀ مطالب را از زبان خود . برگزار شود

  .شنویم وزیر می

مقاله  240در حدود . قاله و چکیده براي ما رسیدعنوان م 330ما به طور کلی براي این کنگره حدود 
که هر مقاله را به دو داور دادیم که نظرات خود را اعمال کنند در صورتیکه نظر . کامل دریافت کردیم

دو داور براي ارائه مقاله بود قبول کردیم که ارائه بشود و اگر داوري ارائه و داوري دیگر چاپ را نظر 
  .رجاء دادیمداده است به داور سوم ا

به همین دلیل مواردي است . اطالع بودند کردند از اسامی نویسندگان بی افرادي که مقاالت را داوري می
و مثالً در مورد خاص مقاله . پذیرفته نشده است. که بعضی از مقاالت که از اساتید جا افتاده بود
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طرفی انجام  ها را با کمال بی ه داوريگویم که ما به هم آموزان پذیرفته شده و این را برایتان می دانش
  .شود مقاله قابل ارائه چاپ می 78البته این . مقاله براي چاپ 104مقاله براي ارائه و  78حدود . دادیم

السلسله ما  گیري بوده و فالن و غیره و بین در اینجا الزم است که بگویم اوالً اونهایی که گفتند جهت
شود که هر کس  ري کردیم و هیچ غرضی با کسی نداشتیم و عرض میطرفی داو مقاالت را با کمال بی

  .توانیم آنها را در اختیارش بگذاریم هم از نتایج داوریش ناراضی است ما می

  .دانیم در این خصوص از یک عده تشکر نمایم ما در اینجا الزم می

شریف آورده و قبول و از اینکه جناب آقاي دکتر زاهدي وزیر محترم علوم و تحقیقات و فنآوري ت
. ی براي اینکه همه تسهیالت را براي ما قائل شدندماز جناب آقاي ضرغا. کردند که سخنرانی افتتاحیه

نمایم وهمچنین از اعضاي محترم  جناب آقاي طاهري معاون محترم اداري و مالی پژوهشگاه تشکر می
د از حوزه و دانشگاه تشکر شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی و اساتید که در شورا هستن

  .نمایم نمایم از همه اینها تشکر می می

از روابط عمومی و حراست از افراد دفتر ریاست پژوهشگاه و همه آنهایی که به نوعی زحمت کشیدند 
والسالم . نمایم و اگر موردي از قلم افتاده است انشاءاهللا در مقام چاپ جبران خواهیم کرد تشکر می

  .هللا و برکاتها علیکم و رحمه

  
  

  :الویت هاي علوم انسانی در نظام آموزشی
  هاي فردا شناسی فعلی و بازنگري بر اساس نیاز آسیب

  زاهديمحمد مهدي دکتر 

  1وزیر علوم و تحقیقات و فناوري 

  

                                            
 ٢٢/١٢/١٣٨۵سخنرانی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم افتتاحیھ کنگره ملی علوم انسانی در تاریخ  - ١
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الذي  ،اقراء و ربک االکرم ،خلق االنسان من العلق  ،اقراء بسم ربک الذي خلق . اهللا الرحمن الرحیم بسم
  علم االنسان مالم یعلم ،بالقلم علم 

گیرم از  گویم که توفیق حضور در این جلسه را پیدا کردم و خدا را گواه می خداوند متعال را سپاس می
هاي جدي که در وزارت داشتیم بحث  زمانیکه مسئولیت وزارت علوم را به عهده داشتم یکی از دغدغه

که تشکر کنم از تمامی برگزار کنندگان این کنگره و امروز از صمیم قلب الزم است . علوم انسانی است
بخصوص برادر ارجمند جناب آقاي دکتر گلشنی و همکاران ارجمندش، این کنگره را که سال قبل به 

همانطوریکه در پیام رئیس جمهور محترم هم بود انتظار . ما وعده داده بودند امروز توانستند افتتاح کنند
ا ارزشی داشته باشد و انشاءاهللا نقطه عطفی باشد در تولید و توسعۀ علم است که دستاوردهاي بسیار ب

در حوزة علوم انسانی آنهم علوم انسانی مبتنی بر بومی کردن و اسالمی بودن و انشاءاهللا نه تنها در 
  .کشور عزیزمان ایران بلکه در پهنۀ گیتی

م جمهوري را که به وقت گوش کرده مقدمات زیادي را من نوشته بودم که اشاره کنم پیام ریاست محتر
بودم مالحظه کردم که خوشبختانه خیلی از مقدماتی را که الزم بود بگویم در این پیام بود و بنابراین 

و اما خداوند متعال در قرآن کریم علم و دانش را علت کلی و . کنم گیرم و به آنها اشاره نمی فاکتور می
  .ی معرفی کردندهاي جهان هست اساسی آفرینش همه پدیده

  .کنم نظر می آیات متعددي هست که صرف

آموزي و رجحان و برتري عالم و دانشمند  الشأن اسالم هم در احادیث مختلف در مورد علم پیامبر عظیم
اند که همه آنها نشان از شأن و منزلت مقام علم و  نسبت به سایر اقشار مردمی مطالب متعددي فرموده

بیان آنها نیست که بندة حقیر در میان شما اساتید معظم در این خصوص عالم دارد که نیازي به 
خود ملت بزرگ . کوچکتر از این هستم که بخواهم به احادیث یا آیات مربوطه اشاره کرده و قرائت کنم

. ایران در طول تاریخ دانشمندانی را داشته که موجب افتخار براي جهان اسالم و پهنه گیتی بودند
، هزار عالم  و قس علی هذاون بیرونی بوعلی سینا رازي ، ابن مسکویه ، طبري، بیهقی دانشمندانی چ

برجسته که اگر شعرا و نویسندگان را به آنها اضافه کنیم صف بسیار طوالنی از اندیشمندان ایرانی در 
  .جهان خواهیم دید

که این باعث شد که رشد ها قرار گرفت  ها و هجوم متأسفانه در زمانی کشور دچار یکسري تاخت و تاز
داشت مقداري تحت تأثیر اینها قرار بگیرد و همزمان یا کمی پس از آن ما در  قدیمعلمی که ایران 

پس از رنسانس نوعی رکود و شاید نوعی خودباختگی در ماها ایجاد شد . غرب شاهد رنسانس باشیم
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و من جمله علوم انسانی داشته  هاي مختلف علمی در جهان اسالم که آن فعالیتی که بایستی در حوزه
بحول قوة الهی بعد از انقالب شکوهمند اسالمی ما شاهدیم که . هاي قبل از ان بنگریم باشیم مانند زمان

اما آن شتاب و . ها توأمان بود حرکتی نو ایجاد شده این حرکت چه در دانشگاهها و چه در حوزه
افزاري و  هاي نرم اهللا شرایط زمانی و مکانی و بحث مدرود هنوز پیدا نکرده به ح سرعتی را که انتظار می

افزاري و مدیریت را هم اگر جزء افزار حساب کنیم همه مهیاست که این رشد به صورت یک  سخت
ساز این  تابع واقعاً نهایی بتواند تحقق پیدا کند اما به این کنگره از این بابت خیلی امیدواریم که زمینه

شاءاهللا هم که همین خواهد شد من به اختصار مواردي را که انتظار داریم  و ان .رشد سریع را فراهم کند
کنم مطمئن باشید که وزارت علوم با تمام  از این کنگره و از اندیشمندان این حوزه علوم انسانی بیان می

گراي کامالً کاربردي مختصر  توان در خدمت شماست براي اعتالء علوم انسانی قوي اسالمی معنویت
گویم این را داریم که جریان سازي  شود اما جزئیاتی که خدمتتون می ها می این را گفتم واقعاً همه این

علمی در حوزة علوم انسانی و تربتیی طرح نظریات جدید در این حوزه با ایجاد فضاي آزاد اندیشانه 
یم حتماً اطالعی گیرد حرکتی را هم که ما آغاز کرد تکریم دانشمندان و عالمان برجسته صورت می

المللی فارابی در جهت تکریم بزرگان عالم علوم انسانی هم در کشور هم در جهان  دارید جشنواره بین
شاءاهللا در تمامی گیتی امیدواریم که این جشنواره بتونه بخش کوچکی از  اسالم در مرحلۀ اول و بعد ان

نشسته را در جهان عرضه کنیم و تشکر  شان به بار زحماتی را که اندیشمندان ما متحمل شدند و دانش
سازي علمی که انتظار هست گره بخورد با این جشنواره و در  از آنها انشاءاهللا این جریان. و تقدیر کنیم

گذار جدي باشد انتظار بعدي کاربردي کردن  اون مسیر صعودي که اشاره کردیم بتواند تأثیر
با جامعه و صنعت به  نیهشگاه و آموزش علوم انساهاي علوم انسانی و ارتباط مراکز پژو پژوهشگاه

شناسی  کارها براي فایق آمدن بر مشکالت و مسائل به ویژه آسیب حل خط مش و راه منظور ارائه راه
در جهت انطباق هرچه بیشتر آنها با . ها هاي این رشته هاي موجود درسی و بازنگري در سرفصل رشته

  .انداز فردا که عنوان کنگره هم بود که وضعیت امروز و چشمنیازهاي امروز براي جامعه من دیدم 

هاي فردا باید جزء الویتهاي کاریمان باشد و از این  شناسی فعلی بازنگري بر اساس نیاز پس هم آسیب
کنگره هم انتظار هست که این کار را انجام بده هرچند ما در وزارت علوم از مدتها قبل این کار را 

دادیم به تعدادي از پژوهشگاهها و دانشگاههاي کشور که در حوزة علوم  شروع کردیم و سفارش
ولی کار بسیار سنگین . انسانی کار کردند این بازنگري را آغاز بکنند که جاي تشکر از همۀ آنها را داریم

هاي علمی متعددي تشکیل شود و این کار انشاءاهللا  بایستی که گروههاي علمی متعددي به هسته. است
انداز علوم  نکتۀ سوم اینکه در چشم. عت بیشتري و با کیفیت باالتري به سرانجام مقصود برسدبا سر



 18

انسانی به عنوان مراکزي از قبیل همین پژوهشگاه علوم انسانی و یا سایر پژوهشگاهها که وابسته به 
اید یکی از ش. هاي علمیه نیاز است که به طور تخصصی به علوم انسانی بپردازند وزارت علوم در حوزه

مشکالتی که در حوزة علوم انسانی داشتیم این است که به صورت کامالً تخصصی در مسائل وارد 
  .اند نشده

هاي جدي کشور است ما در علوم پایه در علوم مهندسی به جزء وارد شدیم مجالتی که  و این از نیاز
صورت کامالً تخصصی و جزئی  انشاءاهللا این را هم به. ها است نشان دهندة این است در این زمینه

تواند کمک کند به رفع بسیاري از مشکالت و  شویم که خود اینها می اي بار یک هم وارد می رشته
بنابراین هم در صحبتهاي آقاي دکتر گلشنی و هم در فرمایشات رئیس . شبهاتی که موجود است

خالصه هم نوع و هم علمی بتوانیم  اي جمهور محترم که ما باید یک طرحی نو براندازیم و با یک برنامه
کاري بکنیم و راهکارهایی را فراهم کنیم که علم را در حوزه علوم انسانی افزایش داده و بخصوص 
بسته آن را هم فراهم کنیم براي تولید علم از جمله تربیت پژوهشگر، تربیت استاد و مدرسی در این 

هاي علمیه برداشتند که جاي  ما و هم حوزهزمینه خوشبختانه گامهاي خوبی را هم پژوهشگاههاي 
از سال قبل هم ما در اعطاي مجوز دکتري در حوزة علوم انسانی یک شتابی گرفتیم . تشکر را هم دارد

  .و شتابی دادیم که امیدواریم به نتیجه برسد

وزوي اما براي اینکه این شتاب بیشتر شود نیاز است که اندیشمندان ما همکاران عزیز دانشگاهی و ح
  .ما، آنها هم مشارکت خود را مضاعف کنند در این زمینه، این هم یکی از درخواستهاي جدي ماست

تربیتی اتخاذ شود که نشریات تخصصی علوم انسانی و کتابها و آثار منتشر شده بویژه در مراکز 
ستاندارد تخصصی علوم انسانی حوزه و چه دانشگاه و پژوهشگاه به عنوان پژوهشهاي مرجع و داراي ا

  .علمی از سوي مراکز علمی و جهان و دانشمندان و دانشجویان کشورهاي دیگر تلقی شود

واقعاً هم . ها تولیدات علمی زیادي داریم، حتی مجالت زیادي هم داریم ما االن بخصوص در حوزه
بتوانیم در طلبد براي آنکه  ي را که می اما رنگ و لعاب استاندارد. مجالت از پژوهش عینی برخوردارند

عا داریم که حتماً حوزویان عزیز کمک کنند ما وظیفه داریم که  این را ما استد. جهان عرضه کنیم ندارد
بیاییم خدمتشون با هم یک تعاملی بکنیم که این همه پژوهشی که در این مجالت وجود دارد را کاري 

که عزیزان حوزوي هم در این کار  بکنیم که به جهان صادر کنیم ما آمادگی کامل را داریم و نیاز است
  .به ما کمک کنند
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بینیم این همه مقاالت که معموالً چه مقاالت با ارزشی در این مجالت  سوزد که می ما دلمان واقعاً می
یک کاري را هم که اخیراً ما انجام . کنند شود و اینها بستر الزم را براي اعتبار جهانی پیدا نمی چاپ می

. اندازي کردیم مجالت ایران و جهان اسالم را راه) استناد سازي(سازي  نمایه. دارید دادیم حتماً اطالع
همین  ISDاندازي این پایگاه  یکی از اهداف جدي ما براي راه ISDاندازي کردیم بنام  پایگاهی را راه

و این  براي اینکه بتوانیم بستري را فراهم نمائیم که مجالت. بحث بود که االن خدمت شما عرض کردم
مقالت را با ایندکس کردن بتوانیم در معرض تماشاي تمامی عالمان و اندیشمندان، بخصوص عالمان 

امیدواریم که این همکاري متقابل حوزه و دانشگاهها بتواند . حوزه علوم انسانی در جهان قرار بدهیم
م که االن وجود دارد را واقعاً سرعت زیادي را بدهد و آن تولید علمی را که واقعاً در بخش قبل گفتی

  .تر بسازد تر و نمایان شاخص

هایی  اي به منظور تولید پژوهشهاي بنیادي، کاربردي و توسعۀ در حوزه رشته  انتظار بعدي مطالعات بین
  .که مغفول و یا کمتر مورد توجه قرار گرفته

در حوزة علوم انسانی  اي ها را واقعاً باید به عنوان یک بحث جدي تلقی کنیم پس این بحث میان رشته
این است که من در آن صحبت اولیه و در بند اول اشاره کردم مباحث علوم انسانی حتی باید وارد 

توانند این کار را  ها هستند که می اي یک بحث جدي است و شعاري نیست که میان رشته. صنعت بشود
د یک میدان وسیع جدید در علوم انسانی توانن ها کامالً کاربردي هستند و می اي میان رشته. انجام بدهند

خود ما در وزارت علوم هم در این . هاي جامعه و کشور باشد که کامالً منطبق بر نیاز. باز کنند بیافرینند
مورد دست به کار شدیم حوزه معاونت فرهنگی ما با تعداد زیادي از دوستان حوزه و دانشگاه توانستند 

انی را فعالً تعریف کنند االن کار گروههاي متعددي که حتاً خیلی از اي علوم انس رشته میان رشته 110
،  ها زحمت آن را به عهده دارید تشکیل شده در مورد تعریف آن رشته که تعریف شد سرفصل شما

  .دروس و سرفصلهاست

رشته کامالً تعریف بشود از نظر همان سرفصل و محتواي درسی و  110امیدواریم که هرچه زودتر این 
ا بتوانیم مجوز آن را به دانشگاهها و یا حتی به پژوهشگاههایمان بدهیم که اینها را روع کنند که فکر م

کند اما خواهش من اینست که فقط منتظر وزارت علوم نباشیم  کنم این یک تحول جدي ایجاد می می
و به ما کمک کرده و کنیم که بیایند  یعنی ما دست نیاز به سوي اندیشمندان حوزة علوم انسانی دراز می

  .پیشنهاد و راه حل بدهند
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مدیون شما در این زمینه میدانیم تولید علم به اشکالهاي مختلف باید سرع بگیرد و آینده پژوهی در 
هاي کاربردي باید مورد توجه قرار بگیرد و انشاءاهللا در تمامی  هاي علوم انسانی و به ویژه رشته رشته

ها را که کردیم  این کار. عنوان یک اصل آن را مورد حمایت قرار دهیممراکز تخصصی علوم انسانی به 
خواهیم از حوزه علوم  اندازي که می اینها همه مقدمه بود براي اینکه از علوم انسانی در آن چشم

  .چیست

  .انشاءاهللا این کارهایی را که گفتیم خداوند کمک کند به همۀ ما تا بتوانیم پیگیري کنیم

هاي الزم را براي  اي باشد که بسته ه توسعه و تولید علم در حوزه علوم انسانی به گونهانتظار داریم ک
گیري تمدن نوین ایرانی اسالمی فراهم کند این آرزوي ماست از حوزة علوم انسانی و خود این  شکل

گاههاي ما و دانش. اندازي کنیم ساز اسالمی را هم بتوانیم احیاء و راه شود که ما دانشگاه تمدن موجب می
انداز پیش رو داریم و  این نهایتی است که ما فعالً در این برنامۀ چشم. شوند ساز می دانشگاههاي تمدن

  .خواهد این را دلمون می

  .انداز فردا و این انتظار ماست اندازي هم که اینجا طراحی شده چشم چشم

ریزي جامعه عمل بپوشاند و شرایط  نامهامیدواریم که این سمینار بتواند به این اهداف که گفتم از نظر بر
همانطوریکه در مطالب فوق اشاره کردم وزارت علوم هم کارهاي فراوانی انجام داده . الزم را فراهم کند

اي در کنار آن ما دیدیم که عزیزان علوم انسانی ما  رشته هاي میان که از این قبیل جشنوارة فارابی و رشته
هاي آنها رسیدگی کند که خودم هم چون  هیئت ممیزیۀ مستقلی به پروندهبراي ارتقاء نیاز است که یک 

  .علوم پایه هستم

ها واقعا نتوانیم آن اظهار نظر را دقیق در حوزة علوم انسانی بکنیم  اي از خودم باید بگم که ما علوم پایه
م گرفت انشاءاهللا که این بود که هیات ممیزیۀ علوم انسانی را تشکیل دادیم این از کارهایی بود که انجا

در معاونت پژوهشی همین دیشب هم . این هیات ممیزیه بتواند بستر ارتقاء واقعاً کیفی را فراهم نماید
  .من دستور اکید دادم

خواهشی که دارم از دوستان عزیز . براي توسعه مجالت علمی پژوهشی علوم انسانی واقعا تاکید کردیم
در حوزه علوم انسانی حتماً برخی از موارد را که از ضروریات  اندازي مجالت علمی و پژوهشی در راه

سنجی و اعتبار دادن به مجله مثالً اعضاء هیأت تحریره این طور باشد که لیست هیات  است براي اعتبار
بیند خود لیست گواه آن باشد که حتی بدون وارد نشدن به مقاله گواه آن باشد که مجلۀ  تحریه را می

انشاءاهللا که تو . سردبیر باید حتماً این باشد. یک وزارت علوم خوبی برخوردار باشد خوبی باشد و از



 21

کنند رعایت این  کنیم ولی قبل از این کسانی که درخواست می ها مطمئن باشند تالش می این زمینه
  .نکات را بنمایند

وم انسانی را دارم بار مجدداً در پایان عرایضم آرزوي توفیق برایت همه شما عزیزان اندیشمند حوزة عل
. نمایم دیگر از آقاي دکتر گلشنی و همکارانشان که براي این کنگره زحمت زیادي کشیدند تشکر می

  .اهللا و برکاته والسالم علیکم و رحمه

  
  
  
  
  
  
  
  

  علوم انسانی، سازنده فرهنگ و هویت ملی
  حداد عادلغالمعلی دکتر 
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  1رییس مجلس شوراي اسالمی
  

  لرحیمالرحمن ا اهللا بسم

. کنم به حضور جمع ارجمندي که بر سر یک موضوع اساسی اجتماعی و اندیشه کردند سالم عرض می
ها و از جمله بنده در ضرورت بعضی  ها بسیار است و شاید شما اندیشی ها و هم همایی در کشور ما گرد

که بنده از روز اول که همایی از جمله اجتماعات علمی بود  اما این گرد. از آنها هم تردید داشته باشیم
کنم از مدیران و مجریان و  از این موضوع باخبر  شدم بسیار خوشحال شدم و حاال هم تشکر می

و سپاسگزارم از اینکه فرصتی هم در اختیار . مؤسساتی که در برگزاري این کنگره مؤثر و سهیم بودند
رفتاریهایی که شما اطالع دارید بر بنده قرار دادند تا در این جلسۀ پایانی در حضورتان باشم اگر گ

کردم  دوش من نبود قطعاً از مشتریان پرپاقرص این گرده همایی بودم و در مقدماتش هم سعی می
  .شرکت کنم اما متأسفانه این توفیق را از دست دادم

. کنم یاستفاده م...  به هر حال مقاالت را مالحظه کردم و خالصه مقاالت را هم در اختیار دارم و انشاءا
کنم که اینطورهم  کنم که مورد اتفاق همگان باشد تصور می بنده سخن خودم را از یک اصلی آغاز می

کنیم همه معتقدیم که کشور ما باید پیشرفت بکند باید  و آن اینست که ما که در ایران زندگی می. باشد
اینها مفاهیم و مطالب . دهیمما باید در رفاه باشیم ما باید کشور خودمان را توسعه ب.سعادتمند باشد

حاال سؤالی که بنده با آن سؤال عرض . گوید مورد اتفاق ماست و هیچکس هم خالف این را نمی
کنم اینست که ما که باید چنین و چنان بکنیم ما که باید پیشرفت کنیم این ما یعنی چه  خودم را آغاز می

  .کنیم چه معنایی دارد و کیست و این مایی که مطرح می

کنم و باالخره یک مایی باید باشد این ما باید یک معنا داشته  و همین جا من بحث هویت را مطرح می
باشد ما باید از بقیه کمی متمایز باشیم تا بگوئیم ما، این تمایز در چیست این هویت چه معنایی دارد؟ و 

  .کنم که هویت، جوامع فرهنگ آن جوامع است همین جا عرض می

اي دارد آدم خصوصیات اخالقی  آدمی یک شخصیت فردي غیر از مشخصات شناسنامههمانطور که هر 
این هویت جمعی . جوامع هم یک هویت جمعی دارند نظیر هویت شخصی. و روانی و جسمی دارد

دهد مشخص و متمایز سازد این ما را  فرهنگ آن جوامع بوده و این فرهنگ است که به این ما معنا می

                                            
 ٢۴/١٢/١٣٨۵لس شورای اسالمی در مراسم اختتامیھ کنگره ملی علوم انسانی در تاریخ سخنرانی ریاست محترم مج - ١
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ها، ارزشها و  بینی، اخالق، آداب و سنت وسعه بدهد و کارهایی دیگر بکند؟ جهانخواهد ت چه چیزي می
  .خواهد خیلی کارها را بکند شود سازندة آن مایی که می خیلی چیزهاي دیگر اینها می

  .شود اي است که به فرهنگ مربوط می و علوم انسانی آن عرصه

ؤال را جز در علوم انسانی در چیز دیگري یعنی پاسخ این سؤال که ما چه یا که هستیم، پاسخ این س
این علوم انسانی است که . فیزیک و ریاضی اختصاصی به یک ملت ندارد). پیدا کرد(توان یافت  نمی

گوئیم ما یک تصور داشته باشیم از این  بنابراین ما اگر بخواهیم وقتی می. هویت ما را در خودش دارد
باید به سراغ علوم . از این حرف و این معنا حفظ شود زنیم یک معنایی داشته باشیم حرفی که می
  .سازند اند که انسانها و آدمها را کی می اند و درست هم گفته گفته. انسانی برویم

  .سازد بینید آدمها ساختند اما آدمها ؟؟؟ می بله این دنیایی که شما می

انسانی به یک معنا ارتباط سازند آنها را چه کسی ساخته است؟ علوم  آن آدمهایی که جهان را می
این شبهاتی که در سؤالها . دارد) مثل مهندسی و پزشکی(واسطه با جهان ندارند آنچنان که علوم پایه  بی

سازد تا انسان جهان را بسازد پس علوم  شود ناشی از این است که علوم انسانی انسان را می مطرح می
تاً و اصوالً از طریق ساختن آن آدمهایی که جهان را پردازي جهان اما عمد انسانی دخالت دارد در چهره

  .گوید اگر حافظ می. سازند می

  آدمی از نو به باید ساخت و زنو عالمی –آید به دست  آدمی در عالم خاکی نمی

  .کند شود و جهان را نو می همین نکته است آن آدم نو در علوم انسانی نو ساخته می

و رأي  و ) نیازي نیست استقالل به معناي بی(انسانی به استقالل اما حقیقت اینست تا وقتی در علوم 
. نظر درست و حسابی نرسیم چه بخواهیم یا نخواهیم در همه چیز ناگزیر دنباله رو غرب خواهیم بود

دانند که علوم غربی ریشه در علوم  این را باید قطعاً بدانیم و کسانیکه با علوم غربی آشنا هستند آنها می
  .غربی داردانسانی  

براي بنده و امثال بنده که سالها در رشته فیزیک درس خواندم بعداً که آمدم دانشجوي فلسفه شدم این 
هاي فلسفی دکارت و الیپ نیتس  مطلب کامالً واضح هست ما امروز بخوبی توجه داریم که اگر اندیشه

لم جدید غربی به این مسیري که هاي نیوتون نبود ع هاي فلسفی نهفته در اندیشه و کانت و حتی اندیشه
بینیم  بینیم ریشه درخت را نمی منتها ما درخت را فقط آن مقداري که بیرون است می. افتاد افتاده  نمی
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ها پنهان است درست گفته آن نویسندة معروف فرانسوي در سنت دو اگزوپري  آنچه اصل است از دیده
  .ها پنهان است کند که آنچه اصل است از دیده در شاهزاده کوچولو دائماً این مطلب را تکرار می

  .ریشۀ علوم جدید غربی همین مهندسی و فیزیک و علوم پایه باز یک نوع نگاه فلسفی است

چیند اما به ریشه  میوه را می(رود او به کاربرد اینها توجه دارد  ولی دانشجویی که سراغ مهندسی می
ه همه این علوم مختلف بدست انسان بوجود آمده و و در واقع این مطلب واضح است ک) توجه ندارد

بینی  بینی ما همان معنایی را دارد که در فرهنگ و جهان آیا انسان در فرهنگ و جهان. براي انسان است
  غربیها دارد؟

کنیم که در تمدن امروزي غربی تعریف  آیا ما سعادت انسان را در فرهنگ خودمان همانطور تعیین می
باید این بینش در علوم . از اینست و ما تعریف دیگر از انسان و سعادت انسان داریم شود؟ اگر غیر می

بعد از این به سه . انسانی ما متجلی بشود و از آنجا به سایر علوم به اقتضاي هر علمی سرایت بکند
  .کنم تر است، اشاره می تر و ملموس چهار نکته دیگر که قدري اجرایی

اینها علوم به درد بخورند اینها علوم مثبتند ) پزشکی، تجربی مهندسی(پایه ها معتقدند که علوم  خیلی
استادان پیرمردي بودند که به شدت . چهل سال یا چهل و چند سال پیش که من در دانشکدة علوم بودم

دانند و بعضی نه اما چهل،  ها می هستیم بعضی  ها پوزیتیویست از ما  حاال هم خیلی. پوزیتیویست بودند
آگاهی به پوزیتیویست بیشتر از االن بود یادم هست یکی از استادان  جاه سال پیش تخبر و بیان و خودپن

خواست قدري در مورد مفاهیم  کردند تا یک دانشجویی می دادند و تدریس می وقتی که آمار درس می
و االن دارد از با یک حدت و شدتی که گویی اوگوستین از قبر درآمده . معنوي علوم انسانی سؤال کند

زنیم پوزیتیو است و حرفهایی که  کرد که این حرفهایی که ما می تأکید می. کند فلسفه خودش دفاع می
برد و  زنید اینها همه منفی و خیاالت است و انگشت  خودش را به طرف کالسهاي ادبیات می شما می

  .گفت جاي این حرفها اونجا است و اینجا نیست می

ها معتقدند که کار اصلی را  ریخ ما و تاریخ همه ملل شبیه ما بوده هنوز هم خیلیاین یک بخشی از تا
گویند  چی می) پزشکی و مهندسی و فیزیک(ها که پزشکند بکنند و یا علوم پایه  باید مهندسها و یا دکتر

ک ی. اینها همه منفی هستند... یه عده که دور هم نشستند گل و بلبل و شعر و خیاالت و توهمات و 
  .عده واقعاً توقعشان اینست
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اي در دلشان یا حتی به زبانشان این است که  یک عده. در واقع ما اگر کشور را به یک سفره تشبیه کنیم
علوم تجربی است و این علوم انسانی حکم مخلفات ) گوشت و برنج و روغن و غیره(غذاي اصلی 

   )مثل سبزي و ساالد و حداکثر نوشابه(سفره است 

. کند ولی اینگونه نبود دهد و یک نشاطی ایجاد می طور بود چه بهتر چون یک تنوع به سفره میاگر این
کنند  زنن تزئین می خب باید جانب این را هم داشت که ساالد هم یک چیز خوبی است بهش سس می

  .دهند و مفید است و آرایشی می

وضیح بدهم راجع به این تصور خواهم کمی ت این نوع نگاه نسبت به علوم انسانی کم نیست من می
  .یعنی کمی نقد کنم این نوع دیدگاه را

هایی که  شود به این تصور داد و آن اینست که شما در یکی از این کشور اوالً یک پاسخ خوبی می
و علوم فیزیک و ریاضی خیلی در آنجا پیشرفت کرده توجه . عرصۀ اوج پیشرفت توسعۀ مادي هستند

. نسانی ببینید آیا در آن کشورها علوم انسانی حکم حاشیه و مخلفات سفره را داردکنید به جایگاه علوم ا
شما به جایگاه ) ام بنده چند تا رشته را همانطور به عنوان نمونه نوشته(به عنوان مثال مثالً علم حقوق 

صور هائیکه الگوي صاحبان این ت هاي معروف به پیشرفته دقت کنید این کشور ها در کشور این رشته
آن کشورهایی که آرمان این اشخاص است و آرزو دارند که ما مثل آنها بشویم و براي اینکه . غلط است

شما ببینید جایگاه و ارزش این . مثل آنها بشویم احتیاجی ندارد که علوم انسانی را جدي بگیریم
مدیریت، علوم فلسفه و تعلیم و تربیت، حقوق، . کنم در آن کشورها کجاست هایی که عرض می رشته

هائیکه از  اجتماعی، اقتصاد، سیاست و حتی زبان و ادبیات شما قطعاً تصدیق خواهید کرد که این کشور
ها هم قطع نظر از ماهیت این علوم،  ترند در این رشته نظر صنعتی و از نظر علوم تجربی پیشرفته

  .پیشرفته هستند

مثل دست فلج که خون . اشد و الغر مانده باشدها علوم انسانی ضعیف ب اینطور نیست که در این کشور
  .تر بشود روز نحیف به همانطور روز. کند از درونش عبور نمی

ها را از میان جوانها باید جذب  بندي رسیدند که باالترین استعداد گفتند در آمریکا به این جمع اخیراً می
فرستند به رشته فیزیک و  و را نمییعنی اگر یک کسی نابغه باشد ا. کنند و براي مدیریت تربیت کنند

استداللشان . کنند طور افراد را براي مدیریت، اقتصاد و عرصۀ سیاست تربیت می شیمی بلکه غالباً این 
هم اینست که در فیزیک و ریاضی و غیره در کشورهاي جهان سوم به اندازة کافی آدم وجود دارند که 

گران علمی از کشورهاي دیگر جذب کنیم و اختیارشان باید  جذب ما شوند ما باید اینها را به عنوان کار
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اینها آنوقت از همۀ نیروهاي . ما نیروهاي خودي با استعداد را مدیر جامعه تربیت کنیم. دست ما باشد
  .ها کجاست حال ببینید، جایگاه این رشته. داخلی و خارجی براي پیشبرد جامعه استفاده کنند

ربیت دقت کنید اصالً یکی از جهات پیشرفت علم مادي و غیر انسانی در شما تو همین رشته تعلیم و ت
یاد گرفتند که . یعنی یاد گرفتند که چطوري یاد بگیرند. غرب پیشرفت غرب در تعلیم و تربیت است

خواهیم علم  در نتیجه علم پیشرفت کرده ما از تعلیم تربیت و آموزش غافلیم و می. چگونه یاد بدهند
المللی که در  دانیم یک حقوق دان بین لسفه را که اشاره کردم اهمیت حقوق را همه میف. پیشرفت کند

تواند یک خدمتی به کشور بکند که شاید به  حقوق دریاها و یا در مسائل مرزي تسلط داشته باشد می
 یعنی صدها رزمنده براي اینکه یک تپه از دست نرود چطور. اندازة خون یک رزمنده ارزش داشته باشد

اي را که این رزمنده با خون خودش  رسند اما ممکن است این تپه کنند و به شهادت می مقاومت می
بر اساس موازین حقوقی حاال این . دان ناشی سر میز مذاکره از دست بدهد حفظ کرده یک حقوق

علوم در سیاست و علوم اجتماعی هم که م. سرزمینش است شما اقتصاد و تجارت و همه اینها را ببینید
  .است

اندیشی است که ما تصور کنیم که مشکالت جامعه فقط توسط علوم تجربی و ریاضی  خیلی ساده
  .شدنی است حل

رشته کافی  5براي حل این مسئله آیا . ها گفتم شما همین مسئله ترافیک تهران را در نظر بگیرید بنده بار
و انسانی نیست؟ مردم باید یک خلق و  اي که فنی است اجتماعی است؟ آیا این موضوع به همان اندازه

شود معتقد بود که با  شود این مسائل را از هم جدا کرد؟ چطور می خوي دیگري پیدا کنند چطور می
  نیاز هستیم؟ پیشرفت در علوم مهندسی و ریاضی و فیزیک و شیمی ما از علوم انسانی بی

ندارند تا بدانند همه راهها باالخره به  زنند دستی از نزدیک در حل مشکالت کسانیکه این حرفها را می
کنند براي مصرف و مصرف  ها که دائماً تولید می من یک مثال ساده در همین کشور. شود انسان ختم می

یعلمون ظاهراً من الحیاه الدنیا و هم عن االخره هم . یابی هستند کنند براي تولید و دائماً به فکر بازار می
بنده البته شأن زبان را باالتر . دهند ه زبان و ادبیات ببینید چقدر اهمیت میدر همین کشورها ب 1غافلون

بینید  تولیدي می  کنم که شما االن کمتر کارخانه دانم که حاال بخواهم مثال بزنم ولی عرض می از این می
به این ) متخصص زبان خودشان و زبان کشورهاي دیگر(که در آن متخصص زبان وجود نداشته باشد 

  .کنند طرز استفاده از آن را باید به مصرف کننده بیاموزند و یاد بدهند نا که هر چیزیکه تولید میمع
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ترین مطلب را در  ترین و دقیق و این که اصطالحی بکار ببرند که در کمترین زمان بتوانند صحیح
ار یک کمترین کلمات برساند تا مصرف کننده هم بتواند بفهمد و هم اشتباه نکند این خودش ک

شود علوم انسانی را در عالم واقع،  اصالً نمی! چطور ما همه چیز  را ساده گرفتیم؟. متخصص زبان است
  .از سایر شئون انسانی تفکیک کرد

شناسان ژاپن و کسانی که در آنجا زبان   چهار سال پیش که من در ژاپن بودم با بعضی از این ایران
گرفتن زبان فارسی و  ها عجیب اهتمام دارند به یاد ند ژاپنیگفت کردم می دانستند صحبت می فارسی می

  .ایرانشناس متخصص وجود دارد 500دست کم حداقل 

و زبان فارسی را . دهد دانشگاهی مثل اوزاکا هفتاد و چند سال است که در زبان فارسی دکترا می
زبان فارسی چند ده سال  بارة نتایج دکترایش شک دارم ولی سابقۀ تدریس در کند و البته در تدریس می

ما سؤال کردیم که چطور این قدر زبان فارسی مورد توجه شماست بعد ). هفتاد و چند سال(است 
اي در توکیو دارد در آن استان یک  اي هر ادارة کلی که یک وزارت خونه افتاده گفتند در هر استان دور

شود آن فردي که  ط به ایران مطرح میو هر وقت یک موضوعی مربو. داند نفر دارد که زبان فارسی می
  .رساند داند اطالعات را به آن ادارة کل می زبان فارسی می

روند دادگستري فوراً  کنند به دادگاه می مثالً دو ایرانی یا یک ایرانی با یک ژاپنی اختالف پیدا می
گوید   ه چه دارد میگویند بگو ک کند می داند دعوت می فرستد به سراغ اون کسی که زبان فارسی می می
  .خواهیم بگویم که مسئله زبان این اندازه براي ادارة یک جامعه مهم است می

کنم  همۀ این امور این طور به هم مربوط است و متأسفانه در کشور ما به دالیلی که عرض می
ش هم علت اصلی. متخصصان علوم انسانی جایگاه شایستۀ خودشان را در ادارة این کشور احراز نکردند

به نظر بنده این است که ما از نظر صنعتی و از نظر نوع نگاهی که به صنعت داریم در یک وضعی قرار 
شود که ربطی به علوم انسانی ندارد حاال به  ها و طرحهایی سرازیر می داریم که پول به سمت پروژه

ه چقدر سرمایه سال گذشت 20شما توجه کنید در همین کشور ما در . کنم عنوان مثال هم عرض می
  .صرف مخابرات شد

ساختهاي توسعه است ولی ببینید چقدر ما از این درآمدهاي نفت را توي این  مخابرات یکی از زیر
گزاري ما  نظیر این را در موارد مشابه آن بحث و بررسی کنید بعد ببینید کل سرمایه. میدان خرج کردیم

بیعی است که دانشجوي با استعداد سراغ چه هاي مربوط به علوم انسانی چقدر بوده، ط در عرصه
شود که در یک انقالبی که به نام  اش این می رود دنبال چیز دیگري نگردید آنوقت نتیجه اي می رشته
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صورت گرفته نه به ) مرجع تقلید(دین شده و پیامش هم پیام فرهنگی است و به دست یک روحانی 
ا ببینید که مسئولیتهاي واالي کشور در عرصۀ دست یک مهندس یا پزشک در یک چنین انقالبی شم

انسانی  مدیریت چند درصد در اختیار متخصصان علوم انسانی بوده چند درصد در اختیار غیر علوم 
البته (مثالً شما به تخصصهاي وزراي آموزش عالی ما از اول انقالب تا امروز نگاه کنید . بوده است

  ).شان دوست هستم گذارم و با همه می شان احترام ناگفته نماند که من به همه

  چند نفر متخصص علوم انسانی بودند و در آموزش عالی ما به وزارت رسیدند؟

ریزي بودجه و مدیریت  دار ادارة سازمان برنامه و چند نفر متخصص علوم انسانی بودند و عهده
  .ریزي فعلی شدند برنامه

بینیم مدیر این بخش یک مهندس است و هی بر  اصالً بعضی وقتها بخش فرهنگی و اجتماعی است می
بینی کنند  مروت دنیا باید برویم گردن کج کنیم التماس کنیم براي چندر غاز که بودجه پیش در ارباب بی

اختصاص بدهند بیاید در مجلس حاال چه بشه چه نشه که مثالً یک دائشگاهی یک مؤسسه فرهنگی یه 
  .روغنی است انی به دلیل بیرونقی علوم انس بی. قدري رونقی بگیرد

گیرند اصالً  آنهائیکه تصمیم می. بله اصالً روغن در این چراغ نیست دنبال چیز دیگري نباید بگردیم
اگر منفی نباشد نظرشان اصالً به عمق . اي ندارند شان نیست عالقه شناختی از علوم انسانی ندارند رشته

بکنیم اصالً سوي نیتی در کار نیست باالخره خود  خواهیم کسی را هم متهم ماجرا وقوف ندارند نمی
یک علت هم این . اصحاب انسانی این میدان را خالی گذاشتند و ما هم مقصریم و نتیجه آن هم این شد

گویند اینها اهل مدیریت نیستند خیلی ذهن  کنند می است که گاهی متخصصان علوم انسانی را متهم می
اي که  مثالً در یک جلسه. گیري بکنند توانند تصمیم زنند و نمی دار می تا ندارند حرفهاي کش  2×   2=4

  .بندي بکنند توانند جمع نشینند نمی اهالی علوم انسانی دور هم می

روند و به نظر  نشینند حرفهاي خود را تمام کرده فوري به سراغ اجراء می اما مهندسانی که در جلسه می
هاي علوم انسانی دانشجویان خود را عالوه بر همۀ  سانی و دانشکدهبنده ما باید در دانشگاههاي علوم ان

  .درسها با مدیریت هم آشنا کنیم یعنی باید کاري کنیم که اینها مدیریت هم از دستشان بربیاید

توانند کار را به دست بگیرند و  و آنوقت می. به اصالح خیلی عامیانه معمولی عرضه هم داشته باشند
البته من باید این را عرض نمایم که در علوم . عادل نابهنجار فعلی را تغییر بدهنداین عدم توازن و ت

سال پیش خیلی فرق کرده  20انسانی خبر خوش هم داریم و آن این اینکه وضع دبیرستانها نسبت به 
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کنم دغدغۀ من علوم انسانیست همۀ فکر و  کنم با علوم انسانی زندگی می است این را بنده عرض می
  .همین است ذهنم

کردم از این ورشکستگی و فالکت علوم  بنده وقتی که در وزارت آموزش و پرورش بودم حیرت می
دیدم که اگر سعدي و حافظ دوباره زنده بشوند و ما بدانیم که اینها استعداد سعدي و  انسانی یعنی می

ریم که به اینها ادبیات یاد اي نداریم که بتونیم اینها را به آنجا بسپ حافظ شدن را دارند دیگر مدرسه
آموزي نمرة الزم براي  اي بود در مدارس، اگر یک دانش شکسته یعنی علوم انسانی یک رشته ور. بدهند

آورد آنوقت مادرش با خجالت  اي نمی آورد براي تجربی و هنرستان و فنی و حرفه رشتۀ ریاضی نمی
فت که دیدي آخرش منو مجبور کردي گ زد و می گرفت و دو تا هم توي سرش می دست بسرش را می

و یک ردیف تجدیدي در سوم راهنمایی و  12یا  11آورد با معدل  که ببرمت علوم انسانی و می
خواهد در آینده متخصص حقوق و فلسفه و اقتصاد و تعلیم و تربیت و علوم دینی  گفت ایشان می می

نسانی سربازانش اونهایی هستند که در معنی این حرف اینست افسرهاي علوم ا. امثال این چیزها بشود
حاال کیفیت چقدر کمیت چقدر چه . خوانند دیگه این وضع علوم انسانی بوده است مدرسه درس می

جور بود خوشبختانه اقداماتش در زمان جناب آقاي دکتر اکرمی هم که تشریف دارند که در زمان 
ي نجفی دیگران اینها همه موافقت کردند وزارتشان در وزارت آموزش و پرورش بودیم سایر وزراء آقا

گفتند اینکار  مراودت کردند و ما توانستیم یک الگوي موفق در علوم انسانی ایجاد کنیم که اصالً همه می
تومنی چاپ  7دیوانگی است اینکار شبیه کار آن آقایی است که رفته بود اسکناس تقلبی چاپ کند 

انتفاعی باز کند آن هم با علوم انسانی این اصالً  رسه غیرخواهد مد گفتند کسی که می می. کرده بود
  .بطالن و شکستن در خودش است

بسیار خوب، رفتیم و یک مدرسه باز کردیم و تبلیغات کردیم و فالن و چنین و چنان و اینها تا شهریور 
نفر  35با  نفر دانشجو نصیب ما شد اما باالخره سال اول مدرسه را در کالس اول و دوم 20نفر یا  15

خواهم خدمت  انداختیم یکی دو سال گذشت معلوم شد که حرف چیست حاال امروز می  آموز راه دانش
سال بیشتر مدارس  15یا  14آغاز شد بعد از  1371سال این تجربه در سال  15شما  عرض کنم بعد از 

  .هاي علوم انسانی دارند خوب در تهران رشته

  .مدرسۀ نمونه که به تصویب شوراي عالی رسیده است در بسیاري از مراکز استانها یک

. با قوانین خاص خودش در بسیاري از مراکز استانها مدارسی بنام فرهنگ خاص علوم انسانی داریم
هاي کنکور اعالم  ها شاگرد اول سال پیش شبی که روزنامه 15دانید چی شده؟ برگردید به  نتیجه می
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 19اون یکی شاگرد اول تجربی معدل  92/19رشتۀ ریاضی معدل  گفتند فالنی شاگرد اول کردند می می
اي این معدل شاگرد اول  و خرده 16رسید شاگرد اولش معدلش بود  و وقتی که به علوم انسانی می

نفر در آنجا درس  30هایی است همین بیخ گوش شما که در سال چهارم اگر  حاال مدرسه. کنکور بود
 19آموزي که معدلش به  است اصالً در سال اول دانش 19شان باالتر از  لنفر از آنها معد 20خوانند  می

تواند وارد شود چون ظرفیت محدود است به این شکل طور علوم انسانی دارد  نرسد در رقابت نمی
خود را  19آور نیست که دست بچۀ معدل  دیگر حاال براي پدر مادر خجالت. کند گیرد جلوه می جان می

گیرند  کنند و سرشان را هم باال می شان را سپر می در یک مدرسۀ علوم انسانی سینهبگیرند بسپارند 
خواند و شما دوستان من که استادان علوم انسانی  مان در رشته علوم انسانی درس می گویند بچۀ می

 من با این. ها و گروههاي علوم انسانی احساس کردید هستید این هواي تازه را اندك اندك در دانشکده
  .آموزان در مدرسه سروکار داشتم دانش

ساعت  4اي دو ساعت در دانشگاه درس دهم  تا قبل از اینکه رئیس مجلس بشوم اگه شده بود که هفته
کرد این مدرسه یا مدارس دیگر حاال هم معتقدم هر  دادم هیچ فرق هم نمی در این مدرسه درس می

ل  .اقدامی که اگر براي علوم انسانی باید انجام شود ما باید این آب را اجازه ندهیم که از سرچشمه گ
هاي خوب و درجۀ اول، علوم  باید حتماً یک فضایی در آموزش پرورش ایجاد کنیم تا استعداد. شود

اي که در ابتداي  یک مطلب هم راجع به مجلس عرض کنم اوالً راجع به  نکته. انسانی را انتخاب بکنند
پور شنیدم من هم یک توضیحی بدهم نه به عنوان  ب آقاي دکتر رفیعورودم از زبان استاد محترم جنا

فقط توضیح . کنند مقابله یا مخالفت بلکه نقد صحبت ایشان، البته ایشان از نقد همیشه استقبال می
  .دهم می

مقصود ما از این نظام پرداخت هماهنگ این نیست که ما بگوئیم کسی که مدرك ندارد حتماً باید 
  .یرد البته واقع این است تا حدي هم توجیح داردحقوق کمتر بگ

 6االن هم در کشور یک ضوابطی تدوین شد که اگر  کسی . پور هم وارد است و آن انتقادات دکتر رفیع
کالس ابتدایی سواد داشت ولی در یک رشتۀ هنري استاد بود حقوق استادي به اینها بدهند یک 

اما مقصود از . توسعه پیدا کند و به طور صحیح اجراء شودضوابطی براي اینها هست باید جا بیفتد و 
جور  2دستگاه دولتی  2تا آدم که یک شرایط دارند در  2این نظام پرداخت هماهنگ اینست که به 

که اون طرف خیابان یک اداره . حقوق پرداخت نشود یعنی روح این نظام هماهنگ پرداخت این هست
تا کارمندند که یا مدرك دارند هر دو یا ندارند یا دکترند یا  2دیگر اي  روي آن اداره و طرف دیگر روبه
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لیسانس هستند یا هر چیز دیگري و یا آبدارچی هستند هیچ فرقی با هم ندارند اما این اداره یک  فوق
خواهیم عالج کنیم و  این درد را ما می. دهد برابر ادارة اون طرف خیابون حقوق می 2بینی که  موقعی می

ریغ از راه دور و رنج بسیار، حاال بتوانیم، چه طوري بتوانیم، این مجلس خیلی تالش کرده هنوز اما د
هم اینکار به انجام نرسیده آنچنان که باید انجام شود بلکه بتوانیم طرف چند سال به این ناهماهنگی 

  .خاتمه بدهیم

گذاري مشکل علوم  حو، قانونکنید که با ن مادر مجلس آماده هستیم اگر شما دوستان محترم فکر می
شویم بجاي اینکه ما ابتدائاً بخواهیم  شود یک خلع قانونی وجود دارد، ما خوشحال می انسانی حل می

تواند از  ما آمادگی داریم البته هیچکس نمی. طرح بدهیم این طرح و اندیشه را از شما دریافت کنیم
توانم رابط خوبی بشوم براي شما،   ده میجانب مجلس به کسی قولی بدهد حتی رئیس مجلس، ولی بن

توانم پیامتان را به اهل مجلس منتقل بکنم، تالش بکنم بلکه مشکالتی که با وضع قانون برطرف  می
کنم از اینکه راجع به این مسئله بسیار  یکبار دیگر اظهار خوشبختی می. شود انشاءاهللا برطرف شود می

  .اند اي براي اندیشیدن دور هم جمع شده ند یک عدهمهم فراموش شده در جمع این همه اندیشم

کنم از اینکه فرصتی در  گویم خدا خیر دهد آنکه این امارت کرد و تشکر می کنم و می سپاسگزاري می
کنم  اختیار من گذاشتید از هیأت رئیسه محترم و جناب آقاي دکتر گلشنی و همکارانشان هم تشکر می

  خیلی ممنون 
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  1سش و پاسخجلسۀ پر
  :با حضور اساتید گرامی آقایان

  پور دکتر محسن خلیجی، دکتر غالمعلی افروز، دکتر حسین کلباسی، دکتر فرامرز رفیع

  

هاي دیگر  شود و آن را در برابر رشته چرا علوم انسانی از دیدگاه همه یک رشته آسان تلقی می •
 دانند؟ قابل مقایسه هم نمی

   

  آقاي دکتر کلباسی

                                            
این حلسھ کھ در . جلسھ پرسش و پاسخ در حاشیھ آخرین روز برگزاری کنگره ملی علوم انسانی یک اتفاق برنامھ ریزی نشده بود  - ١

ھ  بھ تقاضای تعدادی از استادان و دانشجویان شرکت کننده بر گزار شد و میتوانست بھ فاصلھ بین آخرین سخنرانی کنگره و مراسم اختتامی
سواالت بسیار مھم پیرامون علوم انسانی در کشور بپردازد و مشارکت شرکت کنندگان را در برنامھ ھا بیشتر کند بھ دلیل  حضور ریاست 

 . دمحترم مجلس شورای اسالمی و آغاز مراسم اختتامیھ ناتمام مان
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کنم که در این تلقی یک جابجایی بسیار مهم اتفاق افتاده و آن اینست که مطلق علوم انسانی  گمان می
چیست و مطلق علوم طبیعی چیست اگر انسان در عرض و در رتبۀ موازي طبیعت قرار داشته باشد 
خب این یک حرفی است اما اگر اهل علم بگویند که انسان به لحاظ روحی و معنوي و نفسانی 

تر به مراتب از آنچه که در طبیعت و در متعلقات تجربه است طبعاً این علم و  است پیچیده موجوداتی
  .تر از علم طبیعت خواهد بود اگر مراد از پیچیدگی و آسانی این باشد تر و دشوار دانش پیچیده

ین بینند در ساختار آموزشی ساختار تعلیماتی یک کشور ا اگر این باشد که علوم انسانی را سهل می
در جلسۀ نوبت (و در همین جلسۀ ماقبل . چیزي که در همین همایش مورد سؤال و پرسش همه بود

دو سه تا از سؤالها در واقع متوجه این بود که در کشور ما علت سهل و آسان گیري نسبت به این ) قبل
سربسته افتد این یک چیزي است که به نظر من با یک پاسخ  حوزة معرفتی چرا و چگونه اتفاق می

شناسی باید در این باب صورت بگیرد اما به لحاظ اصولی من  شود جواب داد یا اینکه نوعی آسیب نمی
پور به آن اشاره کردند فرمودند که در مجلسی که  اي که جناب آقاي دکتر رفیع کنم که نکته عرض می

آورند من اگر مبالغه  نمیاصحاب علوم انسانی و تجربی هستند این گروه و طایفه یعنی علوم انسانی کم 
  :کنم که نباشد و به لحاظ تعلق خاطر و سمپاتی نباشد به عنوان یک دانشجو یا طلبۀ فلسفه عرض می

  .خواهم عرض کنم که سرترهم بایستی باشند می

گیرند این سرتر بودن به لحاظ موضوعی است که با آن سر و کار  در واقع خودشان را هم دست کم می
سان و متعلقات این وجود شریف چیزي نیست که قابل تحویل و تحلیل به یک موجود مقام ان. دارند

ناکرده معناي استخفاي علوم   ساده طبیعی تجربی باشد البته این هم به معناي این نیست که خداي
من یک . این نسبت به معناي یک ارتباط طولی است در میان اهل علم مطالعه نمائید. تجربی داشته باشد

در باب اینکه فارابی عزیز در همین . ه و سخنرانی را چند ماه پیش در پژوهشگاه علوم انسانی داشتممقال
ها و  رسالۀ بسیار کوچک موجز و عین حال بسیار مهم خودش تحت عنوان احضاءالعلوم وقتی که رشته

ولی متعلق ) تالبته اسم علوم انسانی نیس(کند وقتی که به حوزه  بندي می شعب مختلف دانش را تقسیم
آید که من در اینجا دیگر سر  شود ببینید که چه توصیفی می این درواقع دانش وجود شریف انسانی می

ولی به هر حال به لحاظ عملی و لحاظ اکادمیک مقام علوم انسانی قطعاً و به  .شما را به درد نیاورم
ن چیزي است که به نظر من تر از چیزي است که در سایر علوم است ای لحاظ تاریخی و سنتی شریف

  .رسد حقیر می
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  آقاي دکترافروز 

این . کنم و البته فرمایشات جناب آقاي دکتر کلباسی بسیار استوار متین است همین ارتباط عرض می
شود اصوالً بستر چنین نگرش و سؤالی تعلیم و تربیت کشور است که این باور  سؤال وقتی مطرح می

ها و ریاضیات و فیزیک علوم  ها مثالً علوم انسانی است و عملی خواندنیایجاد شود که کتابهاي درسی 
انسانی است اونها بایستی بنشینند با معلم کار کنند که بتوانند بگویند این سخت است یا آسان یعنی  غیر

کاربردي ریاضیات و فیزیک را  هاي نظري و  غیر خواهیم علوم نظري ریاضیات و پدیده وقتی که ما می
شناسی فلسفه  اش کنیم در برابر ادبیات و یک بحث مهم روانشناسی و جامعه نمائیم پیچیده مطرح

بگوئیم این سخت است این آسان، من به تبعیت از جناب آقاي دکتر گلشنی یک مثالی به ذهنم آمد 
  .مثالی که واقعیت دارد و در رساله هم وجود دارد

قدیم که دانشجوي روانشناسی دانشگاه تهران بودم و من . کنم که تنوع هم شود این مثال را عرض می
یک استادي داشتیم به نام آقاي دکتر . خواندم واحد هم تعلیم و تربیت، دانشکدة علوم تربیتی می 24

اکرامی که بعضی از بزرگان ممکنه بشناسند رسالۀ دکتري ایشان مقایسه ضریب دشواري ریاضیات 
  .این رساله وجود دارد و آن را هم دیدم. رانسه بودآموزان ایران و ف پنجم ابتدایی دانش

گویند من ثابت کردم که ریاضیات دبستان ما خیلی سخته چه برسد به دبیرستان از آمریکا  پس ایشان می
رود آمریکا مثالً حتی  چون یک دیپلمۀ ریاضی ما می. تر است اروپا همه جا سختر است هنوز هم سخت

کنیم براي اینکه  کالس قبول می 11آید اینجا ما  ا است دیپلم آمریکا میدیپلم معمولی ما سال دوم آنه
گویند خب شما قبول نکنید ما بیشتر از  آنجا کاربردي ولی مال ما نظریست خیلی مهم است اونها می

این انتظار نداریم هرچه قدر که الزم است فیزیک یا شیمی جوان بداند همشان باید بدانند به عنوان 
گوید که ما  هاي علوم پایه باید اینقدر بدانند حتی شما قبول نکنید آموزش عالی می اید بچهضرورتها ب

دانشگاههاي آمریکا  3و  2روند به اندازة سال  هاي ما می آنوقت دیپلم. کنیم دیپلم آنجا را قبول نمی
  .کنند این درست است برابري می

کردم استادها  م گزارش بدهم از تزم که دفاع میخواست گفتند من وقتی که در تربیت معلم می ایشان می
همگی نشسته بودند خیلی جالبه براي من یک مثال زدم و مسائل ریاضی را مطرح کردم که به عنوان 

گالن آن ظرفیت دارد اگر خالی باشد یک  55مثالً شخصی حوضی دارد که  -1مثال یکی چنین بود که 
متر قطر خروجی  سانتی 8است یک شیر خروجی دارد که متر قطر ورودي آن  سانتی 4شیري دارد که 

شود حاال اگر پر  ساعت خالی می 4شود اگر پر باشد  ساعت پر می 6اگر حوض خالی باشد . آن است
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باشد ما خروجی را باز کنیم که خالی شود و ورودي را باز کنیم که وارد شود حساب کنید این حوض 
سالۀ ما باال پایین باالخره حل  12و  11هاي  طفلی بچه رسد و خالی می شود این کجا به صفر می

  .کردند می

  .دادم آخر استادها نتوانستند حل کنند کردند من هم داشتم گزارش می استادها همگی داشتند حل می

خواهد پرکند یا  استادم قلم را پرت کرد و به من گفت عباس این مردك مگر دیوانه است باالخره می
یعنی فانکشنایل کردن، حدود . کاربردي بودن علم است نجاست یعنی این نمونه غیربحث ای. خالی کند

یک هیأت بلند مرتبۀ متخصصین در کانادا و آمریکا تعیین شده بودند با بودجۀ کالن براي  1985سال 
توانیم  ما نمی  شود دیگر بازنگري دروس مدارس براي کاربردي کردن آنها وقتی که دروس کاربردي می

ییم که این سخت است یا آن آسان باید بگوئیم که کدام یک جاذبه دارند آن موقع است که بگو
  .اش بیشتر است روند که جاذبه ترین آدمها به طرف علومی می هوشمند

  

  آقاي دکتر خلیجی

خدا رحمتش کند عالمۀ طباطبائی یک سخنرانی در دانشکده اقتصاد عالمۀ طباطبایی داشت  1374سال  
ازظهر راجع علوم انسانی دقیقاً هم موضوع همین جلسه بود ایشان یک سؤالی کرد گفت  دیک روز بع

که همه شما که مرا قبول دارید همگی گفتند که آره همگی شما را قبول دارید گفت همتون من هرچی 
  .جویان همگی گفتند بله کنید اساتید و دانش بگم باور می

خورید این را هم  خود قرص را می ري در سردرد ندارد بیگویم که قرص آسپرین هیچ تأثی گفت من می
قبول دارید گفتند نه قبول نداریم گفت که خیلی عجیبه من با این همه مقبولیت و سابقۀ علمی یک 

ولی شما در مورد فلسفه، . گویید اون را باور بکنید قرص ساده آسپرین را قبول ندارید که من هرچی می
گویید و بدون  خواهید که باور کنیم که شما راست می گویید می می شناسی هرچی اقتصاد، جامعه

واقعیت هم اینست که در علوم انسانی به علت تشابه یا التباسی که بین مسائل با . گوئید تخصص هم می
کنند که چیزیکه در زمینۀ اقتصاد یا جامعه شناسی و علوم سیاسی فکر  آدمها وجود دارد آدمها فکر می

زنند ولی در واقع این علم نیست یک چیزي است به ذهن  ت است و در نتیجه حرف میکنند درس می
گوید افراد باید در علوم انسانی در جایگاه خودشان  پور می مطلبی که آقاي دکتر رفیع. گوید رسیده می

سی کنند که من علوم انسانی و سیا بنشینند یک مطلب خیلی مهمی است تا اینکار نشده بله همه ادعا می
  .را بلدم
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کردیم یک بازاري داشت در مورد مسائل  اي که داشتیم صحبت می رود که در یک جلسه من یادم نمی
کردم من دیدم این آنقدر از خودش  کرد و تصادفاً همان واحدي بود که من تدریس می سیاسی بحث می

نیست دیدم که من  رود خواستم در یک مورد بگم که این اینطوري بافد و جلو می از این مسائل می
  .و یواشکی هیچ حرفی نزدم. حریفش نیستم

هاي  در نتیجه یک فرهنگی در جامعه ما بوجود آمده ما اساساً به تخصص اعتقاد نداریم در رشته
  .دانند پزشکی هم همینطور است همه خودشان را پزشک می

تا اینکه در جامعه احترام به  لذا بایستی در بین دانشمندان و مسئولین در واقع یک تعاملی ایجاد بشود
و هر کس . ها مورد توجه قرار بگیرد ها و تخصص تخصص و علم و شئونات علمی در تمام رشته

  .اي خودش را صاحب نظر بداند نتواند در هر مسئله

اي براي سانسور  بهانه  سازي رابطه پیشرفت علوم انسانی با آزادي بیان را بیان فرمائید آیا بومی -2
  .نیست

  :پور آقاي دکتر فرامرز رفیع

تان درد بگیرد را حل تحلیل و بررسی و درمان کلیه در تمام  پزشکی اگر کلیه شما اگر نگاه کنید در رشته
جهان یکسان است چه چینی باشی چه سیاه پوست چه اروپایی باشی چه آمریکایی دانش در زمینه کلیه 

  .یکسان است% 95یا  90تا 

کند و به مسائل  بینید که نظرات اقتصادي با هم دیگر کمی فرق می د که برسید میهاي اقتصا اما به رشته
  .بینید که یک کمی بیشتر تفاوت دارد رسید می روانی که می

و همانطور در علوم سیاسی و علوم اجتماعی شاید در مدیریت در کشورهاي خارج تئوریها و تمام 
جامعه آمریکا و اروپا که اینقدر فساد . آید ا پیش مینظریات مبتنی بر مسائلی هستند که در آن کشوره

هاروارد   گوئیم دانشگاه هاي تروریسم شروع شده می ندارد که ما تا تروریسم آمده فوري یک تئوري
  .کنند هاي روي تروریسم کار می کند و تمام دانشگاه روي تروریسم کار می

  .یگران را بررسی کنمتوانیم مسائل د ما مسائل خاص خودمان را داریم ما نمی

تر است  اوالً این کشورها تعداد مسائلشان خیلی خیلی کمتر از ماست اداره اون کشورها خیلی راحت
توانیم از تئوریهاي آن کشورها به طور مطلق براي حل مسائل خودمان   نسبت به کشور ما، ما نمی

کنند ما باید یک گروهی از  بررسی نمیاي هستند و مسائل ما را  کتابهاي ما بیشتر ترجمه. استفاده کنیم
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دانشمندان را سازماندهی کنیم که بیایند مسائل خودمان را ببینند، ببینند مسائل ما چیه من در زمان جنگ 
و بعد هم آمدم کتاب . شناسی جنگ خواهش کردم که در دروس بیاورند یک درسی را بنام جامعه

چون به نظر من دانشمندان ادیب ما در . سی وارد کردمشناسی را در ادبیات فار دیگري را بنام جامعه
. گویم شناسی حرفهاي خیلی مهمی دارند تا دانشمندان غربی من یک نکته براي شما می زمینۀ جامعه

  .یک شعري هم االن یادم افتاد

  .مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد  شود ببینید ما داریم نابرده رنج گنج میسر نمی

نابرده رنج . و حاال همین تئوري بطور معکوس در ایران صادق است. العاده مهم است این تئوري فوق
توانیم  ما می.) تر است عکسش  خیلی صادق(شود مزد آن نگرفت جان برادر که کارکرد  گنج میسر می

. نیممسئله ما این نیست که ایدئولوژیکی بک. ما اینها را باید بومی کنیم. از این تئوریها استفاده کنیم
کند با مسائلی که در کشور اروپا و آمریکا در  دانشمندان ما حرف زیاد دارند مسائل اجتماعی فرق می

  .کشورهاي آفریقا و یا جاهاي دیگر است

در چین دانشمندان چینی زبان انگلیسی بلد نیستند اکثر دانشجویانشان زبان انگلیسی خوب بلد بودند 
هاي مختلفشان از  چون ما تو زمینه. العاده فقیر بودند داشتند فوق SIنه . ولی استادانشان بلد نبودند

دیدیم هیچ چیزي نداشتند اما واقعاً به مسائل خود چین  کردیم می شناسیشان بررسی می جمله جامعه
پرداختند که مسائل کشورشان چیست من دیروز عرض کردم که از آفریقاي جنوبی داشتم  داشتند می

من خیلی خوشحال هستم که آقاي دکتر . کنند ارند روي مسائل خودشان کار میآمدم دانشمندان د می
ها در  یکی از مسائل اینها این بود که سیاهپوست. افروز مسائل اصلی آموزش و پرورش ما را گفت

  .تر بودند ها از بقیه خیلی ضعیف دروس ریاضی در مهد

. شناسی باال ببرند توانند در ریاضیات و زیست حاال دنبال این بودند که این سیاه پوستها را چطوري می
شناسیشان هم  در زمینه جامعه. هیچ کدام از کتابهایشان از غرب نیامده بود هیچ کدامشان ترجمه نبود

منظور از بومی . با اینکه زبانشان انگلیسی هست. کرد مسائلی که اینها داشتند فرق می. همینطور بود
ک کنیم منظور اینست که مسائل جامعه خودمان را بررسی کنیم و کردن این نیست که ما ایدئولوژی

  .برایش علم تولید کنیم آموزش بدهیم

  .خواهم جمله آخرم را دربارة نظام هماهنگ حقوقها عرض نمایم اجازه می
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از زمانیکه این قانون آمده مفهومش اینست که حقوق افراد  بر . منظور از نظام هماهنگ حقوقها این بود
خیلی از افراد هستند که علمشان و فکرشان باالست اما درجۀ . رجۀ تحصیلی به آنها داده شوداساس د

  .به این علت حقوق اینها پایین است. تحصیلی ندارند

و حاال که سطح حقوق را بردند باال و پول را تبدیل کردند به ارزش بعد از کاهش پول ملی حاال افراد 
بروند دنبال مدرك حاال بکوب بکوب دنبال مدرك دانشگاههاي از براي اینکه پول در بیاورند باید 

  .روند دنبال اینکه به اینها مدرك بدهند هفت دولت آزاد و همه می

ها آقایان معلمی که در اینجا نشستند فکر کردند من پشت کوه  یک سوء تفاهم پیش آمده بود که خانم
اطالع  هستم  ز وقایعی که در ایران روي داده بیا) به معنی لغوي خارج از تهران هستم(کنم  زندگی می

بلکه باید به . گویم که سطح حقوق اصالً نباید به مدرك وابسته باشد این ربطی به این ندارد من دارم می
  .توانمندي افراد وابسته باشد اما مسائلی که اونها دارند یک بحث دیگري است
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  1میزگرد«

  :با حضور استادان

  رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و رییس کنگره گلشنیمهدي  ـ دکتر1 

  دانشگاه شهید بهشتی در روابط بین الملل عضو هیات علمی سریع القلمدکتر محمود  ـ2 

  دانشگاه شهید بهشتی در علوم اجتماعی عضو هیات علمی پور رفیعفرامرز ـ دکتر 3 

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و معاون پژوهشی  یرجبو المسلمین محمود ـ حجت االسالم 4 
  موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

دکتر محسن خلیجی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و  -5
  مطالعات فرهنگی

  

  دکتر گلشنی

شویم و علت برگزاري کنگره  میخوب ما داریم به انتهاي این کنگره نزدیک . بسم اهللا الرحمن الرحیم
هم این بود که علوم انسانی براي شما مطرح شود و براي شما بخشی از بیانات مقام معظم رهبري را در 

  .مالقات اخیر عرض کردم

علوم انسانی هم مغفول و مهم مظلوم است و پیشنهادي هم که مقام معظم رهبري داشتند این بود که 
تا زمانیکه نتواند ثابت کند براي . طرح بشود و نشان دهد که کار استعلوم انسانی باید در کشور م

 3در مظلومیت علوم انسانی همین بس که از کنگره . محیط کار است همین وضع را خواهد داشت
روزه جرائد فقط اختفاء کردند به بخشی از پیام مقام محترم ریاست جمهوري مطلقا از صحبتهایی که 

علیرغم اینکه در این کنگره و بعضی از نشستهاي تخصصی واقعا . میان نیامده اینجا شد دیگر سخنی به
شد دید و این نباید ما را دلسرد کند و فقط یک راه داریم وکارعالمانه  ها را می هاي نبوغ و نوآوري بارقه

                                            
در محل ھمایش ھای بین المللی صدا و سیمای  ٢۴/١٢/١٣٨۵این میز گرد در آخرین روز کنگره ملی علوم انسانی در تاریخ  - ١

 .جمھوری اسالمی ایران برگزار گردید
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این است که آن مطرح کردن علوم انسانی در جامعه است که بتواند عالج، مسائل ما را بکنند وقتی که 
ما نامه . کار را انجام ندادیم محلی از اعراب نخواهند داشت و مهندسان براي ما نسخه خواهند نوشت
گوید که  می نویسیم که این در مجله زبان شناسی فالن مشکل را داریم مثالً فرد متخصص شیمی می

  .تا زمانیکه این مکالت هست ما این مسائل را خواهیم داشت. مشکل فالن چیز است

اید کاري کنیم که علوم انسانی بتوانند خودشان را در کشور نشان دهند که الاقل سرنوشت افراد علوم ب
 15/1غرض از این نشست بعدازظهر که در حدود  . انسانی را خود اصحاب علوم انسانی تعیین کنند

محترم  آیند و جلسۀ اختتامیه است که ریاست وقت داریم چون بعد از آن هم یکی از مسئولین می
  .آورند مجلس تشریف می

زنند بلکه این  امیدوارم که دوستان هم تشریف داشته باشند تاببینند، که یک یا دونفر این حرف را نمی
  .مشکل جامعه ماست به امید اینکه اثر بگذارد و تأثیر بگذارد بر قانون گذاران و بر مسؤالن

هاي متفاوت متخصص هستند را  ه در حوزهخوب در این نشست ما چند تا از اساتید صاحب نظر را ک
  .جمع کردیم

جناب حجت االسالم رجبی از حوزة علمیه قم  -2شناسی  پور از حوزه جامعه جناب آقاي دکتر رفیع -1
معاونت پژوهشی مرکز پژوهشی امام خمینی که عالوه بر معارف اسالمی که تخصصشان است در 

  .داشتند جامعه شناسی هم رهبري این گروه را به عهده

جناب آقاي دکتر خلیجی از دانشگاه  -4القلم استاد محترم علوم سیاسی  جناب آقاي دکتر سریع -3
  .تهران که فعال معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی هستند

خواهد که واقعا فرصتی باشد براي شنوندگان که در این چند روزه به علت کثرت  ما چون دلمان می
  .اي  باشد بین گویندگان و شنوندگان رما نیامد که یک مکالمهمقاالت این فرصت گی

مقاله خواهد بود و انتهاي هر نشستی یک ساعت را  40تا  30کردیم که فرصت براي  ما اول فکر می
براي . مقاله هیچ وقتی براي پرسش و پاسخ باقی نماند 80گذاریم ولی متأسفانه با حدود  براي بحث می

پاسخ من  2دقیقه به این  5کنم در ظرف  ز دوستان این میزگرد درخواست میاین دلیل است که من ا
خالصه جواب خود را دهند و بعد دوستان سؤاالت خودشان را بۀ صورت مکتوب مطرح نمایند چون 

بلکه در این وقت محدود بتوانیم از نظرات و پرسشهاي . شویم اگر بخواهد گفتاري شود ما موفق نمی
  .تفاده نماییمشنوندگان محترم اس
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  :سؤالها اینها هستند

کنید و به طورعمده چه  ـ شما به طورخالصه وضعیت علوم را در جامعه چگونه ارزیابی می1
  . خواهیم نمایید یعنی آن ارکان راه حل شما چیست؟ جزییات نمی هایی براي آن پیشنهاد می عالج

  شود کرد؟ راي رفع این مشکل چکار میآیا موافقند که علوم انسانی االن شأنی ندارند و چرا؟ ب -2

  :ـ دکتر گلشنی پ

بینم و از  ـ آقاي رفیع پورـ من مطلقاً مسئله علوم انسانی را جدا از بقیه علوم و وضعیت کشور نمی1 
هاي دیگر، و من خوشحالم از نظراتی که جناب دکتر نامدار عنوان کردند که  اینکه علوم انسانی و رشته

زنیم  هاي اساسی علم ما بر مسائل داخلی ریخته نشود حرفهایی که می تا پایهعلم ما بومی نیست و 
  .هایی خیلی کوتاه مدت داشته باشیم نتیجه خواهد بود و اما اگر بخواهیم حاال عالج بی

تا و چهار تا تبدیل کنیم  هاي دبیرستان را باید از این تفکیک سه رسد دیپلم اولین کاري که به نظر من می
تر از بقیه علوم نباشد افرادي که وارد علوم انسانی  پلم دبیرستانی تا علوم انسانی ضعیفبه یک دی

  .هاي مختلفی را داشته باشند شوند زمینه می

دوم اینکه قانون نظام هماهنگ را در ایران باید لغو کنیم تا موقعیکه این هست افراد دنبال مدك هستند 
  .هاي علوم انسانی هست رشتهیابی به مدرك علوم  و راحتترین راه دست

این بدبختی اگر برطرف شود کاسبی که با علوم انسانی یک کاسبی عجیبی است، بسته خواهد شد 
مسائل اصلی کشورمان . کاهش خواهد یافت البته نکات دیگري هم است که در جامعه باید انجام دهیم

توانیم در  شورمان نداشته باشیم نمیاینست که تا آنها اصالح نشود یعنی تا مدتها جامع براي اداره ک
  .جزییات خیلی بیشتر حرکت کنیم

کنم که چهار مشکل اساسی وجود دارد حال آنکه در علوم دیگر هم دچار  ـ بنده فکر می ـ آقاي رجبی2
باالخره نقشی که . کنیم نظر می مان راجع به علوم دیگر نیست از آن صرف مشکل هستند چون ما بحث

حل معضالت جامعه دارد اینگونه که باید به اهمیتش نه درك شده و نه سرمایه گذاري علوم انسانی در 
یعنی ما نقشی که چه از نظر دینی چه از نظر علمی و . برایش شده به نظر بنده این یک چیز جدیست

باالترین نقش را از آغاز انقالب هم همانطوریکه مستحضرید امام خمینی . فنی اگر بخواهیم نگاه کنیم
عنوان یک کارشناس و متخصص  رضوان اهللا علیه تأکید بسیار زیادي روي مسائل علوم انسانی داشتند به

و مقام معظم رهبري با هم . ترین علوم است فرمودند که علوم انسانی مهم دینی این را از منظر دینی می
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ر عین حال یک عنوان یک کارشناس در حوزه علوم انسانی و من معتقدم یک کارشناس قومی و د به
متخصص دینی است باز تاکید براین داشتند که علوم انسانی ارزشش به حدي زیاد است که ماهرچه 

بنابراین تا زمانیکه . یعنی چیزي نیست که از دست بدهیم. کنیم  گذاري کنیم داریم ذخیره می قدرسرمایه
را هم خواهیم داشت و فکر گذراي نشود ما مطمئناً یک مشکالتی  اهمیتش درك نشود و برآن سرمایه

تردیدي داشته باشد که وضعیت علوم انسانی ما مطلوب نیست بنابراین اولین قدم   نکنم که کسی اندك
ما اینست که واقعا این ارزش و اهمیت این علوم را بتوانیم به درك در سطح عموم و در سطح 

  .متخصصان و در سطح سازمانهاي علوم انسانی برسانیم

نست که علوم انسانی به همین دلیل که اهمیت نداشته نتوانسته آن گونه که باید کارآمدي نکته دوم ای
البته علوم متفاوتند ممکن است بعضی . آنها در جامعه ما داشته باشد الزم را در شناخت معضالت و حل

در ها بیشتر در این زمینه تا حدي موفقیت داشته باشد و بعضی کمتر ولی در کل بخصوص  از رشته
حوزه علوم اجتماعی که مدتها ست مطالعاتی دارم و مورد ارتباطم با اساتید و دانشجویان زیاد بوده 

توانیم بگوییم که  میزان موفقیتش در شناخت معضالت و حل آن بسیار اندك بوده و جایگاهی تقریباً می
  .دباش بنابراین یکی از مشکالت در علوم انسانی کار آمدي این علوم می. نداشته

برنامه است یعنی برنامه ریزي متناسب با شأن و  نکته سوم این است که رشد و فرایند این علم بی
کند قضاوت هم می کنند که بهبودي پیدا کرده ولی  رشد پیدا می. گیرد ها صورت نمی نیازهاي جامعه

ورد توجه قرار شود که اصال میزان کارآمدي کیفی اینها م یک رشد کمی است و بر معیار کمی تکیه می
و در نهایت متناسب و متناظر بودن با فرهنگ بومی ماست که یک خالء بسیار جدي در علوم . گیرد نمی

  .شود هاي مختلف روي آن تآکید می انسانی ماست که این هم مکرر از سوي صاحب نظران رشته

ظر با نیازهاي فرهنگ و بنابراین ما این معضل را هم داریم که آنچه را که داریم چیزي متناسب و متنا
. نمایم براي حل این معضالت هم چون وقت کم است برخی نکات آن را عرض می. جامعه ما نیست

خواهیم کارآمدي داشته باشد اول باید همساز با جامعه و  ما اگر می. علوم انسانی ما باید بومی شود
هاي جامعه  ها را با فرهنگ حل هفرهنگ خودمان شود و مشکالت را از درون خود جامعه ما بگیرد و را

اینکه ما الگویی را از جایی بگیریم و بعد بخواهیم اینجا با آن الگو و مدل هم شکل را . ما ارائه کند
بشناسیم و احیانا راه حل را دوباره از همان جا بگیرم و آیا اصال مشکلی که ما با آن مواجه هستیم همان 

به هرحال به نظر بنده بومی سازي یکی از . یگري استهایی که آنجا مطرح شد یا مدل د مشکل
شود و  مشکالت اساسی است در رشته علوم انسانی چون وقتی بومی شد به همان میزان کارآمد هم می
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تواند در جامعه نشان دهد که کارساز و حالل  وقتی کارآمد شد آن جایگاه و ارزش خودش هم می
  .حل کند مشکالت است و می تواند معضالت جامعه را

مان  وارداتی است همانطوریکه تأکید شده در این جلسات اینجا وقتی  نکته دیگر این است که ما علوم
  .هم که وارد شد اینگونه نبود که با همه اقتباس شود و بهگزینی شود

ها اصال کاري نشده و براي اینجا طبیعی بوده و کسانی  آمده وارد شده و موقع ورود ش در این زمینه 
ي فرهنگی و حتی علمی نداشتند در آن آغازکه بگویند که ما ببینیم که با فرهنگ ملی  ودند که دغدغهب

ساز هستند به اصطالح این سیل وارد شده این جا و عرض کردم نه تنها خود این  ها هم ما چه قدر این
یم به سوي پردازي نکرد اقتباس معقول و درستی هم صورت گرفته است پس ما باید برو جا نظریه

نظریه پردازي برویم دست کم به سوي اقتباس معقول و متناسب با فرهنگ خودمان البته این کافی 
  .نیست

هایی که دانشجویان ما  ام این است که باید برویم به سوي نظریه پردازي شما ببینید در رساله من عقیده
یک الگویی را از یکی از دانشجویان روند به سراغ مبانه نظري اول  نویسند اول که می در تحقیقات می

کنند بنابراین نظریه پردازي یک محور اساسی  گیرند و بعد هم میآایند بر اساس آن عمل می غربی می
  است که باید به سوي تولید علم و نظریه پردازي پرداخت و نکته سوم هم این است که ما باید انگیزه

  .یاد کنیمنظران ز علمی و ارزشی را در محققان در صاحب

ي  ا کنند انگیزه ي تحقیق یا آموزش کار می بقیه دانشمندان ما چه متخصصانمان چه کسانی که در مرحله
پردازي و بومی سازي در آنها وجود ندارد و تا انگیزه نباشد کاري هم  براي نقد و بررسی، نظریه

تعد موقعی وارد صحنه حاال ما نیروهاي مستعد را انتخاب کردیم ولی نیروهاي مس. شود کرد نمی
شود که انگزه داشته باشد این را که ارزش تلقی کند براي خودش یا به  سازي می پردازي و بومی نظریه

هاي کافی داریم که بتوانیم با  هاي دینی و اتفاقاً در هر سه زمنیه ما زمینه لحاظ علمی یا به لحاظ ارزش
پژوهانمان ایجاد کنیم، که بتوانند  هایمان و دانش مدرسهایمان،  این سه مؤلفه انگیزة باالیی را در محقق

هاي بعدي را بردارند بنابراین ایجاد انگیزه هم حاال اینجا  خالءهاي این حوزه را پر کنند و آن قدم
  .فرصتش نیست عرض بکنم

بینیم وقتی که در جهان اسالم در آن جایی که شکوفا شده است این  حاال اگر نگاه تاریخی کنیم، می
  .ها بوده است که باعث شده که کارساط شود ها در آن وجود داشته است و این مؤلفه

  دکتر سریع القلم
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کنم و عرایض  بنده به سهم خودم از جناب آقاي دکتر گلشنی براي اهتمامی که فرمودند تشکر می
تعمیم به  کنم هرچند که بعضی از این موارد قابل خودم را عمدتاً در رابطه با علم سیاست مطرح می

  .هاي دیگر علوم انسانی هم است شاخه

اي به نظر من باید ساختارها را خوب شناخت و براي سؤالی که آقاي  براي شناخت هر مشکل و پدیده
دکتر مطرح کردند وضعیت علوم سیاسی در کشور ما که عمدتاً وضعیت مطلوبی نیست به نظر من 

اولین مشکل در . کنم ترتیب اهمیت مطرح می ها را به تحت الشعاع سه ساختار متداخل است که من این
نظام دانشگاهی ماست به نظرمن نظام دانشگاهی ما سه ویژگی ندارد که اگر این سه ویژگی را داشته 

  .باشد نه تنها در علم سیاست بلکه در علوم دیگر پیشرفت خواهد داشت

المللی  پژوهشی نیست، سوم اینکه بین هاي ما رقابتی وجود ندارد، دوم اینکه یکی اینکه در دانشگاه
  .نیست

گفت که در این  نقل و قول می کنیم از رئیس دانشکده که من آن جا در امریکا درس خواندم، ایشان می
هر کسی ارزشش . دانشکده که چهل و چهار استاد دارد چهل و چهار فیش حقوقی متفاوت وجود دارد

اش مساوي است با مقدار اثري که در علم گذاشته  مساوي با مقدار پژوهشش است، هرکس جایگاه
  .شود کنند و جایگاه حقوقی و جایگاه مزایاي آن شخص مشخص می است و آن را یک عده ارزیابی می

ها عمدتاً آموزشی هستند و ارزیابی افراد عمدتا بر اساس سنواتشات است تا  در کشور ما دانشگاه
ها همه به هم مساوي هستند  و اگر هم کار افراد ارزیابی  گاهشان، و به لحاظ دانش براساس اثرهاي علمی

ممکن است یک نفر در طول سال . تعداد مقاالت مهم است. شود باز هم عمدتاً حجمی است تا کیفی
 15مقاله بنویسد اما در مجموع آن را هفت نفر هم نخوانند اما ممکن است یک مقاله بنویسند و آنرا  15

  .ن در نظام دانشگاهی ما مساوي است چون مبنا مبناي حجمی و رقمی استای. هزار نفر بخوانند

هاي ما استخدام بر مبناي پژوهشی بودن افراد نیست  دوم اینکه پژوهشی نیست، یعنی اینکه در دانشگاه
  .بلکه براي تدریس است

کنیم  ا را زیاد میگویند ما امکانات شم خواهند امکاناتی به یک استاد دانشگاه بدهند نمی وقتی هم که می
گویند تعداد دروسی را که شما باید تدریس کنید افزاش پیدا  تا شما بیشتر پژوهش انجام دهید بلکه می

هاي معتبر دنیا اساتید معموالً یک یا حداکثر دو درس را تدریس  در حالیکه در دانشگاه. خواهد کرد
  .کنند می
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هاي خودش هشت درس متفاوت را  دانشگاهدر شرایطی که در کشور ما استادي هست که فقط در 
  ...هاي دیگر دهد، حاال بگذریم در دانشگاه درس می

خاطر است که براي ارزیابی  المللی نیست، من معتقدم به این هاي ما بین سوم این است که دانشگاه
  .المللی است اي، هرکاالیی، هرفردي، هرمسؤلی معیارها بین هرایده

اگر . دانشگاه را بهتر کنیم، باید آن را در معرض و معرکه جهانی قرار دهیماگر ما بخواهیم وضعیت یک 
یک استاد هندي ، یک استاد برزیلی، یک استاد  ـ دانشگاه شهید بهشتی ـ   دهم اي که بنده درس می دانشکده

ن مصري و یک استاد ژاپنی هم بود، و فضاي گفتگو رقابت جهانی بین اساتید و به تبع آن با دانشجویا
  .کرد را براي رشد روش و محتوا فراهم می  شد؛ این خودش زمینه فراهم می

توانند در رابطه  اندرکاران این رشته علوم سیاسی که می علمی و دست  گردد به هیئت ساختار دوم برمی
هاي دیگر هم صدق بکند یکی این که به نظر من عمده رشد در یک رشته علوم انسانی بر  با رشته

  .رار است و نه قیاساساس استق

هاي کاربردي  ها و نگاه هاي ما مبنا قیاس است و مبنا به واقعیت هاي علوم انسانی دانشگاه در رشته
دهند یا صرف  درصد از اساتیدمان دو کار انجام می 90براي همین هم هست که ما بیش از . نیست

ي  کنند یا عده نویسند و تدریس می دهند و کتاب می ها را انجام می آوري نظریه نظري هستند یعنی جمع
کنند در حالی که  کنند و داستان تعریف می دیگري در آن در قطب  داریم که آنها عمدتاً توصیف می

ها را مطالعه کنیم و  کند که ما واقعیت کنم علوم دیگر انسانی زمانی رشد می علم سیاست و فکر می
خواهم وارد  کند هرچند که من نمی ها رشد می وري نظریهج و این. براساس آن واقعیتها نظریه تولید کنیم

ي رشد  ي دورانی میان قیاس و استقرار است که زمینه ي علم شوم که در نهایت رابطه مباحث فلسفه
  .کند آن براي افرادي است که به جایگاه مشخصی رسیدند علم را فراهم می

ما کالً در متدولوژي علوم انسانی در ایران  دوم در علم سیاست ایرانی که مشکل ذات متدولوژیست نکته
  .ضعفهاي اساسی داریم

شناسی و متدولوژي ما  شود شاید هم متون جدي آموزش روش متدولوژي در تدریس جدي گرفته نمی
هاي ما فضاي توصیف فضاي باز  همین دلیل هم است که فضاي دانشگاه به اندازة کافی نداریم و به
  .ع ما در دانشگاه مصرف کنندگان متون غربی هستیمتعریف متون دیگر و در واق
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ي بعدي در رابطه با رشته و دست اندرکاران و هیئت علمی این است که ما افراد عامی داریم اما  نکته
ها علم  اي از افراد نداریم که این ما مجموعه. گوید نداریم ي علمی به مبناي این که کوهن می جامعه

دهند و با همدیگر به دو سه چهار مکتب در درون  وهش انجام میکنند پژ سیاست را تدریس می
هاي ما کال معاشرت علمی  کنم در دانشگاه خودشان رسیدند و میان خودشان دیالوگ دارند من فکر می

هاي ما تحمل  شخصی من این هست که در دانشگاه  تجربه. گویم تعظیل است ولی بسیار کم است نمی
دهند  کنند بسط می هاي خودشان را مطرح می افراد دیدگاه. ر محدود استهاي مختلف هم بسیا دیدگاه

هایی که علوم انسانی رشد کرده است در واقع  ولی تامل دیدگاه بسیار محدود است و در همه کشور
  .شود و ما این را نداریم ي رشد آنها می تالقی مکاتب است که زمینه

یاسی و شاید علوم انسانی در کشور ما این هست که ساختار سوم و آخر در رابطه با وضعیت علوم س
هاي مختلف  مان هایی براي طرح اندیشه و طرح گفته به هر حال در علم سیاست ایران ما محدودیت

هاي ما و در فضاهاي علوم  شود مطرح کرد مثال فرض کنید که در دانشگاه اي را نمی داریم و هر نکته
اهللا برنده است  اهللا و اسرائیل حتما باید گفت که حزب میان حزبگیرد،  سیاسی ما اگر یک جنگی در می

هاي مختلف را در حالیکه  شود دیدگاه و موفق است و تمام کارهایی که انجام داده درست است و نمی
ي مصري را من مطالعه کردم در رابطه با این جنگ، تابستان  من مثال مصر را دنبال کردم چهار روزنامه

ها مطرح شده و بحث شده کجاها این بازیگر مشکل داشته است و  اع و اقسام دیدگاهگذشته دیدم انو
کجاها آن بازیگر، به هر حال ما در علوم سیاسی ایران به نظر من بیشتر از جامعه شناسی و بیشتر از 

شناسی این مشکل را داریم که یک سري  اقتصاد و انسان شناسی و مردم شناسی و شاید روان
دستگاه . هاي کلی که در نظام سیاسی ما وجود دارد یی است که به خاطر آن گرایشها محدودیت

اجرایی ما به هرحال همانطور که اشاره کردم دستگاه اجرایی ما عمدتاً تحت تأثیر نظام فکري پزشکی و 
ل مهندسی است شما اگر وزارت خارجه را نگاه کنید ما یک مدیر نداشتیم بعد از انقالب حاال من با قب

از انقالبش کاري ندارم بعد از انقالب که این شخص علم سیاست خوانده باشد یا با آنجایی که من 
اطالع دارم وزارت علوم در دوران پس از انقاب یک وزیر متخصص در علوم انسانی نداشته است که 

  .آن فضاها را فراهم کرده باشد

ي است که تعیین کننده در کشور ما است ي آخر من آن است که به هر حال صدا وسیما یک نهاد نکته
هاي صدا و سیما را دنبال کردم، صدا و سیما در  هاي مختلف، برنامه کنم آنطورکه من با روش و فکر می

هاي مختلف و مکاتب مختلف  است و دیدگاه ترویج یکسان سازي تفکر در ایران نقش کلیدي داشته
حل بگردیم در  ا طرح موضوع بود و اگر ما دنبال راهه این. فکري در صدا و سیماي ما مطرح نشده است
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اگر از اول شروع کنیم نظام . آید ها هم در می حل واقع از دل این نکاتی که من عرض کردم راه
ي علمی باید تشکیل شود و فرآیندهایی که در نظام  دانشگاهی ما باید عوض شود و نظام نگاه جامعه

  .اجتماعی ما هست باید تغییر بکند

  ـ کتر خلیجید

عرض کنم به طور کلی دانش علوم انسانی مظلوم واقع شده، چون در واقع بستر و تار و پود اصلی 
سازد به همان علتی که علوم مغفول و مظلوم واقع شده بیشتر مظلوم واقع شده به  اندیشه علم را می

لوم انسانی را بلد هستند و در کنند  که ع اضافه اینکه در ایران یک تعداد زیادي هستند که اینها فکر می
کنند و با یک تحدیدهایی که  نتیجه باهرگونه توجه و رشد علوم انسانی اینها مقاومت می

دانیم و من یادم نمی  ها را ماهر روز در واقع عقب می آید در واقع این رشته هایی که پیش می محدودیت
کرد که به طور کلی ما به دیگر علوم  یدا میرود که بالفاصله بعد از انقالب در این افکار داشت رشد پ

هایی که  حل چه کار باید کرد من حاال فقط از راه. انسانی نیاز نداریم و علوم انسانی را تعطیل بکنیم
کنم  نوشته بودم هی قلم گرفتم چون دوستان فرمودند دو تا را یا سه تا را من به اختصار عرض می

شوري ما تقریباً اغلب مسائل مخالف هرگونه توجه به علوم اصالح قوانین کشوري ماست قوانین ک
انسانی است و یک نوع برخورد فیزیکی است برخورد ذهنی و انتزاعی با مسائل اجتماعی و انسانی 

  .دارند

ها،  هاي مسائل مربوط به دانشگاه و این قوانین نه تنها در زمینه مسائل حقوقی و جزائی هست در زمینه
ي  قتصاد، بازرگانی و فرهنگ نیز است  و من چهار پنج تا اساس نامهآموزش و پرورش، ا

کردم پر است از تضادهایی که با قوانین  هاي فرهنگی را و آموزش را یک زمانی بررسی می خانه وزارت
  .مسلم علوم انسانی دارد

ر باید دست ها دیگ پیشنهاد من این است که دولتمردان ما از یک سري در واقع شعار دادن: مسألۀ دوم
هایی که بعد از انقالب بوده است عرض می کنم  بردارند و صحبت هاي خودشان را در تمام دوره

ها و قوانین اجتماعی و انسانی بکند و صحبت کردن  هاي خودشان را مبتنی بر یک سري تحلیل صحبت
هاي علمی  العمل هاي با قوانین و دستور در جمعیت زیاد خیلی آسان است ولی مبتنی کردن این صحبت

ها یک مقداري از قوانین و مقررات علمی دور  علت همین صحبت خیلی مشکل هست و مردم ما به
صورت تزایدي هم از طرف یک عده از مسؤلین و هم از طرف مردم هر  و این دور افتادن به. اند افتاده

ایستی یک حرکتی آخرین عرضم این است که بین متخصصین علوم انسانی هم ب. شود روز تشدید می
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ها را سبک گرفتیم گاهی به  متخصصین علوم انسانی اغلب که ماها هستیم این رشته. وجود بیاید به
گوید  داند و به دیگري نمی مسخره گرفتیم تعامل بین ما وجود ندارد خیلی کم است مطلبی که یکی می

و .  با هم دیگر ارتباط ندارندکند و مجالت اصالً آن یکی معرفی نمی  نویسد و به اي که یکی می مقاله
  .شود دانیم که توسعۀ علم در تعامل علما و متفکرین است که عملی می می

  دکتر گلشنی ـ

کردند این است که  ها دیروز به من عرض می اي که یکی از دوستان در یکی از نشست یک نکته
بکوبند دیگر چیزي باقی  اصحاب علوم انسانی با این مظلومیتی که دارد، اگر بخواهند همدیگر را

کرد دائماً  ها یکی از این افرادي که سخنرانی می گفت توي یکی از این نشست ماند ایشان می نمی
دیگري بود وقعاً براي ارتقاء علوم انسانی اصحاب علوم انسانی باید با همدیگر همکاري  خطابش به

کنند کامالً  ر واقع همدیگر را تقویت میها د بکنند نکاتی که دوستان فرمودند و من یادداشت کردم این
شان به نحوي ادا  جمع بین این پیشنهادها میسر یک سري پیشنهادهاي اساسی است که تقریباً همه

ي  پور که باید برنامه تر است پیشنهاد جناب آقاي دکتر رفیع آنها به نظر من اساسی  فرمودند بعضی از
که جناب آقاي دکتر افروز هم دیروز مطرح کردند خوب  ها از این حالت تخصصی در بیاید دبیرستان

تراست ولی به  ها یک مقدار روبنایی تر است بعضی پیشنهادها خیلی بنیادیتر است بعضی خیلی بنیادي
فرمایید  اش که فکرش را می اینکه خالصه گردد به بینم و آن برمی هار ا در یک جهت می هرحال من این

ر باید بیرون بیاییم باید کار علمی بکنیم باید نشان بدهیم که علوم انسانی این است که ما از حالت شعا
  .کند باید نشان بدهیم که علوم انسانی براي حفظ هویت ما الزم است مشکالت این مملکت را حل می

ما اگر اینها را نشان بدهیم اینها را جزء اصحاب علوم انسانی کسی نخواهد کرد اگر نشستی که در یک 
بیاید و این مسائل را حل بکند نیست مسائل را ... دولتی در بخش قوه مجریه یا قوه مقننه و مؤسسه

خود اصحاب علوم انسانی باید حل بکند و بنابراین راهی جزاین نیست که بشینند و براي جامعه مطرح 
ربیایند چه کسی ها بخواهند از این عوام زدگی د آگر روزنامه. بکنند اگر صدا و سیما بخواهد تغییر بکند

کار را بکند چرا باید مسائل جدي  تواند این ي حکومتی که نمی نامه می تواند اینها را دربیاورد یک بخش
شود فقط صحبت بزرگترین مقام مسئولی که در آن کنفرانس  را مطرح نکنند یک کنفرانسی برپا می

هاي  چرا پیشنهاد. شوند خبر می شود و مردم از آن با کند توي مطبوعات ما از آن مطرح می صحبت می
خواهم بگویم که این  شود من این را می اساسی و انقالبی یا پیشنهاد افرادي که صاحبنظرند مطرح نمی

تواند انجام بدهد باید در  مسائل را اگر بخواهند مطرح شود کسی جز شماها و امثال شما نمی
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ها به گواهی کسی برخورد بکند  ست که اینمسائل سیاسی هم نی. مطرح شود... ها، مجالت و روزنامه
این که باید از تخصص استفاده بشود این سیاسی نیست این که شایسته ساالري شود باید آن قدر ماند 
تا بفهمند که شایستگی موردي که شایسته ساالري حاکم نیست عوض بشود و تعداد سؤاالت بسیار 

تري دارد  هایی که جنبه عام شوم آن ز روي آن رد میزیاد است و من فقط مجبور هستم که همانطور که ا
  .ها را مطرح بکنم آن

طورکلی  به. کار بردند اوال آن استاد محترم اینجا نیستند سؤال است که چرا مثال فالنی فالن واژه را به
المقدور وقتی که واژه سلیس فارسی وجود دارد باید از آن  شود داد این است که حتی تذکري که می

اي  شود که تقریبا این مسئله فاده بکنند و باز سؤالشان این است که چرا از متخصصان استفاده نمیاست
  .اند است که همه در مورد آن سؤال مطرح کرده

رسید این  یک برادر یا خواهري نوشتند که هزاري هم از این داد و فریادها بکشید به جایی نمی
واقعیت این است که هرکسی هم که بخواهد این حرف را شود   کنفرانس هم به بقیه چیزها ملحق می
ها و  ها و جنبش ها هم این حرفها مؤثر واقع شده همه این نهضت بزند هیچ کاري نباید بکند خیلی وقت

ها و  ها و ازخودگذشتگی هاي علمی در اثر شجاعت اي که اتفاق افتاده است انقالب تحرکات عمده
  .ها است مطرح کردن

فرمودند که آیا در شوراي عالی انقالب . گذارد آید و کامالً اثر می هم حرف یک نفر میها  خیلی وقت
شاءاهللا یک گزارشی از این کنگره علوم  کنید من ان فرهنگی شما این مسئله علوم انسانی را مطرح می

مقام کنم ولی زودتر از همه  کنم آنجا قبل از دستور و یک گزارش مکتوبی هم رد می انسانی مطرح می
معظم رهبري در مالقاتی که با ایشان بود مکلف کردند شوراي عالی انقالب فرهنگی را که شما باید به 

همکاري کنید .. اي که االن مطرح شده همین کنگره و  علوم انسانی برسید و شما باید با این قضیه
  .امیدوارم واقعا چنین بشود

هیچ  القلم باید عرض کنم که ایشان به دکتر سریع هاي اقاي گفتند که احتراما نکاتی در خصوص صحبت
وجه به این نکات مهم اشاره نداشتند که مشکل اساسی حضور نهادهاي غربی از قبل از انقالب و 

بله تحلیل مسائل اسرائیل و فالنی در . متأسفانه تا کنون در مراکز علوم سیاسی کشور رایج است
جم تبلیغات ضد خوب وطرفدار اسرائیل ایجاب می کند که گیرد ولی ح ها صورت می ها و این خبرنامه
  .هاي تبلیغی وارد بشویم صدا وسیما نهاد تبلیغی است نه مرکز فالن با شیوه
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حتی همان صدا .واقعیت این است که شما بر علیه هرکار که بخواهید همکاري بکنید باید عالمانه باشد
اید عالمانه بکنید شما نگاه کنید ببینید که در این مسئله و سیما اگر بخواهید بر ضد اسرائیل اقدام کنید ب

  .اید ترین صحبتها را شما از سید حسن نصراهللا شنیده جنگ شیعه و سنی که راه انداختند عالمانه

کنید مگر سید محمد باقر صدر را  کشیم اشتباه می داریم سختی می...گویید ما در عراق و  گفت شما می
ببینید باید جواب را . اید مگر فالن کار را نکردند کی گفتیم که شما سنی ها کشتهاند ما  در عراق نشکته

هایی هم که ریگی به کفششان دارند  طوري داد که همه بفهند که اگر جواب عاقالنه و منطقی باشد آن
با حرفهاي شعاري . کند مجبورند ساکت بشوند جواب قانع کننده و خوب و عالمانه همه را قانع می

قدر پیشرفت کرده و حرفهایش را دارد به کرسی  شود یک علت اینکه غرب این ئل حل نمیمسا
شما سخن امیرالمؤمنین را به خاطر بیاورید که . شود نشاند به خاطر این است که از راه نا حق وار می می

ع کند یعنی این خیلی مهم است که چگونه دفا آید و لباس حق را برتن می ها باطل می بعضی وقت
دفاع کردن من توجه کردم بسیاري از اوقات حرف حق است ولی دفاع بد مطلب را از بین (بکنید و 
هاي علوم انسانی به طور متعدد برگزار شوند و در جلسات  ها و همایش بهتراست کنگره) می برد

  .پرسش و پاسخ بیشتر باشد و مسائل مطرح شده، براي حل آن پیگیري الزم انجام شود

وگو باشد چه کار کنیم وقتی که مقاالت  آرزویمان این بوده است که این جلسات جلسات گفت ما واقعا
توانیم کاري بکنیم براي ارائه و  اي پذیرفته شده است دیگر ما نمی وقتی که مقاله. قدر زیاد بود رسید آن

قعاً واجد بود و بنابراین خواستیم را وا  هایی که ما می آن مقاالتی که براي ارائه پذیرفته شد که آن حداقل
  .توانستیم بکنیم ما کاري براي آن نمی

من امیدوارم اگر یک زمانی این نوع جلسات  تکرار شد اقالً شبهایش یا مواقع دیگر بشود جلسات 
  .گفتگو برگزار کرد

شود  چرا ستون آموزشی دانشگاه بر واقعیات جامعه منطبق نیست و دانشجو وقتی از دانشگاه خارج می
ي ما در آن مشترك هستیم جزء  تواند مؤثر باشد و این حرفی است که همه هاي کاري نمی ر محیطد

اند و دیگر من این را ادامه  دردهاي عمومی آمده و جزء مسائلی است که دیگران هم مطرح کرده
  .دهم نمی

ن از این همه به و م. اند براي این که حق تعداد بیشتري اداء بشود افراد هرکدام چند تا سؤال نوشته
گردد که در حال حاضر عوامل بیرونی سبب شده است که  یادآوري می. کنم یکی دو سؤال بسنده می
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شود جواب داد و امیدواریم  سازي نمی و به این مسائل بومی. بازنشستگی خود برآیند اساتید سریعا درپی
  . که به زودي حل بشود

  از مجالسی همچون همین کنگره چیست؟دلیل عدم استقبال دانشجویان و دانشگاهیان 

تصور بنده این است که اوال اینجا گنجایش یک تعداد : پور به این سؤال این است که جواب دکتر رفیع
معدودي است  و نیز به دلیل کنترل در ورودي وموقع آمدن اساتید و استقبال کنندگان چون من خودم 

خواستند به این جا تشریف  ن خودم هم که میکم و بیش با این مشکل مواجه شدم و وقتی دوستا
بیاورند از ترس اینکه مبادا به داخل راه ندهند نتوانستند در این کنگره شرکت کنند و دلیل دیگر این 

  .ها معدود بوده و به تعداد کمی از اساتید رسیده است است که کارت دعوت

جایی تشریف  ا زمانی که مقام مسئول بهکند که در کشور م این موضوع را چنین مطرح می:  دکتر گلشنی
شوند و این مختص به بعدازظهر روزآخر است و این هم از دست  ها محسوس می آورند این کنترل می

اي  کنم که استقبال از این کنگره بد نبود ما در حدود سیصدوپنجاه خرده و من عرض می. ما خارج است
گردد که علوم انسانی شأنی ندارد و اصحاب علوم  رمیکل قضیه به این ب. چکیده و مقاله کامل داشتیم

کنم که ما دو هزار دعوتنامه به  گیرند و در پایان عرض می انسانی خودشان هم خودشان را جدي نمی
  .تمامی اساتید، دانشجویان و مراکز فعال در زمینه علوم انسانی فرستادیم

رساند که خود  این موضوع را می.  ستو این تعداد مقاله آمده است و این خودش یک نوع تحقیرا
گیرند و من طبق آماري که دارم در  اصحاب علوم انسانی مسؤلیت خودشان را در این قضایا جدي نمی

  .هاي دیگر اینطور نیست رشته

تولید علم، نظریه پردازي، بومی سازي علوم با توجه : فرمودند که در مورد علم دو دیدگاه وجود دارد
پردازي و تولید علم  گی الزم براي نظریه م آیا زیر ساختهاي جامعۀ ما از هر نظر آمادهبه رشد سریع علو

  .را دارد یا نه

شما باید زمینه را فراهم بکنید وقتی که محیط ما آمادگی نقد را ندارند حتی اگر در افرادي که هم عقیده 
شود اصال محیط ما نقد  ان تمام میش ي فرد دیگر را نقد بکند دیگر دوستی هستند اگر یکی از آنها مقاله
  .سازي بکنیم پذیر نیست اوال ما باید زمینه

توانیم خواهیم  اگر به این نتیجه رسیدیم که می. توانیم ارائه نظریه بدهیم ثانیا باید قبول بکنیم که می
  .توانست
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م این است که هاي دیگر خیلی کمتر دید چیزي که در این کنگره  مرا مسرور کرد که این را در کنگره
خودشان جرأت دادند و مرز شکنی  هایی از تفکر عالمانه در بعضی از جوانان دیدم که به واقعا جرقه

  . کردند البته با حفظ حرمت و با معیار

  .توانیم نوآوري بکنیم و این نشان از این دارد که ما می

  .دهد رفیع پور جواب میسؤال دیگر در مورد مدرك گرایی است که این سؤال را جناب آقاي دکتر 

طور خالصه در علوم انسانی جوري هست که اساتیدش، دانشجویانش با هر مدرکی که هستند از  به 
تا استاد  4اي  عنوان مثال اگر از هر رشته به. ها کم ندارند ها کم ندارند هیچ چیز از دیگر رشته سایر رشته

ها را  ترین این کی، هنر و علوم انسانی و تگر نابانتخاب کنیم به ترتیب چهار تا از ریاضی فیزیک، پزش
  .آورد این جا بیاورند علوم انسانی یک صدم هم کم نمی

اي نبوده است که ببینیم ساختار فکري منسجمی که اساتید علوم انسانی دارند افراد دیگر  در هیچ جلسه
بادکنک مانند است مسئله داشته باشند بدبختی علوم انسانی بر سرانبساط بودنش است، علوم انسانی 

چنین است که چون نظام هماهنگ حقوقی را به عنوان قانون رد کردند حقوق افراد را تابع مدرکشان 
. اند که این بزرگترین اشتباه است چون رئیس جمهور آلمان آقاي رائو دپیلم  دبیرستان هم ندارد کرده

ورد چون توانمندتر بود و توانمندي وابسته در مقابل استاد فیزیک یک خانم پرفسور بود رأي بیشتري آ
ترین راه  به مدرك نیست اگر این نظام هماهنگ حقوقی را بردارند، چون افراد براي مدرك گرفتن ساده

  .دانند ي علوم انسانی می را تحصیل در رشته

  .هاي آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی است و از این طرف هم راه را باز کردند دانشگاه

  ها تعلیم بدهند؟ خواهند به بچه با کدام استاد میها  این

این که . شود کرد این است که جلوي انبساط علوم انسانی را بگیریم بنابراین اولین کاري که می
  .دانشجویان و اساتیدمان ضعیف باشند نیست

اینجا  تمام علوم براي این نیست که افراد بتوانند تحلیل علوم بکنند و اگر جناب آقاي حداد عادل
گرایی که نظام هماهنگ حقوقی  تشریف آوردند باید این مسائل را برایش روشن کرد که این مدرك

  .است باید جلوي آن را گرفت

اي است، حرف است چیزي است که در  ي ما خطبه ي ما شعاري است و فضاي جامعه فضاي جامعه
  .عمل نیست
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کشف کنیم براي این است که ما مسئله پرداز نیستیم  گویند که ما باید مسئله را آقاي دکتر نامدار که می
ها باید عوض شوند و دیگري  و باید این کار انجام شود که دیپلم. یاد نگرفتیم که دنبال مسئله بگردیم

این است که نظام آموزشی ما باید عملی شود یعنی ما باید در آموزش دبیرستانیمان ، دبستانیمان باید 
اي ها  هاي دانشگاهیمان را نیز تفکیک بکنیم و مدرسه فنی حرفه نیم ماباید رشتهخیلی اینها را عملی بک

  .ي یک تئوري خوب عملی نیست و هیچ چیز به اندازه. را بیشتر بکنیم و افراد عملی فکر بکنند

  :سخنرانی آقاي دکتر گلشنی

ه رسیدم که ما آقاي دکتر افروز واقعا سؤال خوبی کردند و من سالهاي سال است که به این نتیج
خواهد  رود و همانطور که ایشان گفتند وقتی که یک فردي می  هدر می ریزي دبیرستانهایمان کال به برنامه
رود پس به او باید حداقل معلومات را یاد بدهیم که  اي می  التحصیل شود معلوم نیست به چه رشته فارغ

  .د علوم، باید علوم را یاد بگیردخواهد بیای هرجایی رفت به دردش بخورد که اگر می اگر به

هاي دانشگاهی  رشته ي فلسفه در سطح کارشناسی ارشد ما از همه ایم در رشته ها را تجربه کرده ما این
تواند بیاید و علوم پایه  تواند بیاید مهندس می می پذیریم مالك آن امتحان ورودي است علوم انسانی می

شود و  آید وارد می ودي است اگر طرف رفت و یادگرفت میتواند بیاید مالك آن امتحان ور نیز می
گیرد و  رود فیزیک یاد می گیرد و آن کسی که از فلسفه وارد شده است می همان جا همه چیز را یاد می

گیرد ولی آن مینیممی که افراد جامعه باید  رود فلسفه یاد می کسی هم که از فیزیک وارد شده است می
دهیم که هرگز  ها یک چیز خشک را یاد می دهیم و به آن از دارند ما به آنها یاد نمییاد بگیرند و به آن نی

ممکن است از آن استفاده نکنند که این مسئلۀ عمده است و عمال اگر شما به آن نگاه کنید اکثریت 
 هاي دانش آموزان در دورة دبیرستان به خاطر کنکور یا علوم زیستی است یا علوم فیزیکی است دغدغه

گذارد و وقتی هم که جایی نباشد در دانشگاه هم که  اش این است و جایی براي علوم انسانی نمی همه
  .آید دیگر شأنی برایش ندارد و چرا باید برود به دنبال آن می

اي و از هر  تواند برود به هر رشته اي می شما اگر توجه کنید ببینید در آمریکا هر کسی از هر رشته
اي در فوق لیسانس کافی است شرایط آن را کسب کرده  تواند برود به هر رشته نس میاي در لیسا رشته
  .باشد

توان یکی از علل اساسی و بنیادي مغفول ماندن و  اند آیا از دید صاحبنظران محترم نمی سؤال کرده
منزوي شدن علوم انسانی از سوي جامعه و همچنین از سوي ساختار حکومتی را این موضوع ذکر 
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اعتمادي به سیستم  د که حکومتیان سعی در ایدئولوژي کردن علوم انسانی دارند و جامعه به دلیل بینمو
  نماید؟ در برابر آن مقاومت کرده است و آن را طرد می

که این موضوع بر دو نکته مبتنی است که یکی این است که : دهند جواب این سوال را دکتر رجبی می
در حوزه علوم انسانی وارد شدیم و قبل  61ایدئولوژي بکند ما از سال خواهد علم را  نظام حکومتی می

ایم و با مسؤلین حکومتی هم کم و بیش آشنا بودیم و  از آن هم بازدر جامعه شناسی مطالعاتی داشته
االمري بوده است که  دانم این ادعا یک مدرك مشخص دارد که مثال دستور ارتباط داشتیم بنده واقعا نمی

اش ایدئولوژیک باشد و کسی حق ندارد بحث  ها باید ایدئولوژیک حرف بزنند یا تحقیقات همه دانشگاه
ي ما هنوز هم دارد  اي که در فضاي جامعه علمی بکند و اگر این طور بود این همه انبوه کتابهاي ترجمه

ایدئولوژیک بودن دهند بنابراین  ها اجازه می اش ایدئولوژیک است چرا به این ها همه آید این هر روز می
  .سازد هاي نظامی می نه با آموزه که نظام برابر ایدئولوژیک بودن دارد و این

گویی کشف حقیقت، بیان حقیقت و عمل بر اساس حقیقت  هاي نظامی تأکید روي علم و حقیقت آموزه
ون باید اصالً بحث این نیست که بگوییم چون حتی در مورد این که اصالً مبانی عقیدتی را ما چ. است

چون . بپذیریم چرا ما معتقد به خدا و به معاد باید باشیم چون این حق است، چون این واقعیت دارد
پذیریم اصال بحث  یک مسئله مستقلی است نه این که چون کسی فرموده است ما نیز تعبداً می

  .ایدئولوژیک بودن مطرح نیست

خواهند  فرمودند اینکه باید بگوییم چون میو از آن طرف هم بنابراین من همانطوري که آقاي دکتر 
  . ایدئولوژیک بکنند و جامعه اعتماد ندارد و جامعه توده مردم هستند یا متخصصین

توانستند کار  توانند ولو حکومت ایدئولوژیک بگوید و اگر آنها اعتقاد نداشتند نمی متخصصین نمی
اي در مباحث اجتماعی یا در  نظریهگونه است که یک متفکري بخواهد یک  علمی کنند واقعا این

  .بدهد... و   شناختی مباحث روان

شاهدش هم این است که آن . گوید حق ندارید نظریه بدهید و نظریه پردازي بکنید آید می کسی می
جاهایی که خود رشته یک خرده جنبه کاربردي داشت و احساس نیاز کرده به سوي نظریه پردازي 

ها را مالحظه کنید یعنی هم به  آن نیز بیشتر بوده یعنی اگر شما نوشتهحرکت کرده است و کارآمدي 
شناسی و علوم تربیتی و  لحاظ دینی نظریه پردازي شده است در بحثهاي مشاوره در بحثهاي رشته روان

  .هم به لحاظ علمی نظریه پردازي شده است
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که یک وظیفه دینی است که عاملی که عرض کردم برداشته شود یعنی واقعا احساس کنید  4اگر این 
به آن بپردازید هیچ چیزي مانع نیست خود دین به تعبیر دیگر اگر مقصود ایدئولوژي اسالم است 

مگر در دوران نظام اسالمی از زمان پیامبر شکوفاترین دوران، دوران امام صادق . کند خودش تشویق می
ي  بینید اتفاقاً در سایه شما میاست خوب حکوت هم حکومت اسالمی مطلوبی نبوده است ولی » ع«

هاي  در رشته» ع«ایدئولوژي اسالم بود که این رشد علمی آن جا رخ داد یعنی شاگردان امام صادق
  .هاي ایدئولوژیک اتفاقاً وارد علم شدند دلیل انگیزه مختلف به

  بزرگان ما

یریم از تاریخ و گوید برویم و عبرت بگ هاي دینی است که می تأکیدشان روي این است که آموزه
  .پردازي بکنیم بنابراین ما باید نظریه

بنابراین به نظر من اگر ایدئولوژي، ایدئولوژي اسالم باشد نه تنها مانع نیست بلکه مشوق است و مؤید 
است و بستر مناسبی است براي اجراي آن و از آن طرف هم نظام حکومتی به نظر من به هیچ وجه 

ایم که آن  یک بشود البته این یک ارزش است و ما پاي ارزشهایمان ایستادهتالش براي این که ایدئولوژ
ساز  که با بومی کردن یک بخشش این است ولی این ارزشها مانع نیست بلکه بستر مناسب و زمینه

  .عامل تقویت کننده است

  .این دومین چیزي است که باید به آن توجه کرد

  سخنرانی دکتر گلشنی

ها  ها داریم برنامه مان ما که در دانشگاه آگاهانه است نسبت به وضعیت ین واقعاً غیرکنم ا من نیز فکر می
مسائل وقتی که . ها کنیم اصالً یک همچنین احساسی نداریم در هیچ کدام یک از حوزه را مشاهده می

شود، مسائل علمی اگر یک ربطی به سیاست پیدا بکند آن وقت هیچ جاي دنیا بدون مشکل  سیاسی می
  .یست واقعاً در هیچ جاي دنیان

. کند ولی در غیر این موضوع واقعاً نه همه جاي دنیا مسائل وقتی که سیاسی بشود مشکل پیدا می
ها در حد شعار است به دلیل اینکه قدرت  ها و همایش ي این کنگره فرمودند که به نظر این جانب همه

کنند مثالً سه تاریخ معاصر  سانی را مطرح میاجرایی ندارند اخیراً بحث تألیفهاي متعدد در علوم ان
نویسد قضاوت کنید وضعیت علوم انسانی  شود و فالنی سیاستمدار تاریخ معاصر می همزمان ارائه می
  .این هم تاریخش
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عالمانه است بردارید  شود جواب داد شما اگر کتابی که غیر ها را فقط با کار عالمانه می ببینید این ایراد
  .نه بکنید که این تنها راه آن استیک نقد عالما

این که کسی بخواهد بساطش را جمع کند و حرف زور نزند و نخواهد خودش را تحمیل بکند فقط 
  .کنند یک راه دارد عالمانه نقد کنید بساطشان را جمع می

شود براي این است که نقد مؤثر است وقتی که من یادم  یک علتی که در آمریکا خیلی زود اقدام می
رود در یک سالی که فرصت مطالعاتی در آمریکا بودم یکی از این مجالت کانسیم ریپرست چاپ  نمی

کرد که فالن اتومبیل ترمزش پیلیمت خراب است کارخانه مربوطه تمام این مدل را آن سال جمع کرد 
  . براي این که به پرستیژش برخورد نکند

ین چنین برخورد ناامیدانه با مطالب علمی و حقیقت مطلب این است که ا: جناب آقاي دکتر خلیجی
  .خورد هایی است که به علوم انسانی دارد می هاي علمی خودش یکی از ضربه این نشست

  پور جناب آقاي رفیع

توانیم زندگی کنیم حیات  خواهند انتقاد کنند ما به انتقاد احتیاج داریم و بدون انتقاد نمی دوستانی که می
اما این انتقادات نباید بار احساسی داشته باشد و بدون . نتقاد وابسته استعلمی یک دانشمند به ا

توانید استدالل بیاورید به این دلیل این کنکره هیچ  تخریبی داشته باشد یعنی شما می  ي استدالل جنبه
ب عالی ي علمی ندارد بنابراین من از جنا اند این یک جنبه اي ندارد تا موقعی که این دالیل نیامده فایده

  .کنم این جور موارد را که پاسخ علمی نیست مطرح نفرمایید خواهش می

  دکتر گلشنی

ها  نویسند هیچ کس هم به آن اي کتاب می آیند که در یک زمینه یه عده سواالتی هستند که افرادي می
من دهد البته جاي جواب دادن آن این جا نیست ولی این جا را پیدا کردند مطرح کردند  جواب نمی

خواستم بگویم یک عده زیادي سواالتشان از این قبیل است که واقعاً جغرافیا این طور است چرا  می
گونه است و هدف ما این بود که  جغرافیا این قدر مظلوم است چرا فالن این طور است که سواالت این

ها  ي رشته ببرد همهاگر به طور کلی یک جریانی بیاید و علوم انسانی را حمل بکند و با خودش به جلو 
مسائل جزئی آن را همان طور ... مسائل جزئی تایخ و علوم اجتماعی و . به دنبال آن کشیده خواهند شد

  .که فرمودند نباید این جا مطرح کرد
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ها  ایم تا کاري انجام بدهیم این هایی مثل دیپلم و مدرك گرایی و محیطی که ما آن را آماده نکرده مسئله
  .مان این است که به این ها بیشتر پرداخته شود تند و ما انتظاري کلی هس مسئله

ي مهم  هاي علوم انسانی را باید متناسب با پیشرفت علوم جدید توسعه داد و نکته پرسیدند که رشته
ها باید با آموزش و پرورش هماهنگ عمل نمایند و چه کسی باید چه  دیگر این است که دانشگاه

  .ها بگنجاند ههایی را در دانشگا رشته

  القلم جواب جناب آقاي سریع

کنیم که مفهوم خصوصی به نظر من نه خیلی در فرهنگ ما جاي دارد و نه در  ما در کشوري زندگی می
  .هاي اجتماعی ما ساختار

دهد این دانشگاه دانشگاه خصوصی است و  فرض کنید اگر یک استادي در دانشگاه یل آمریکا درس می
دهد و همین فضاي خصوصی که ارتباطش خیلی با دولت ساختاري  ودش انجام میهایش را خ تمام کار

  .کند آوري ایجاد می نیست و نهادینه نیست فضاي خالقیت و نو

  .هاي دولتی پس نظام علمی ما در کشور به شدت به دولت نزدیک است به نهاد

ی و در آن چارچوب دولت در همه جاي دنیا براي خودش محظوراتی دارد طبق فرمایش دکتر گلشن
  .باید عمل بکند

به هر حال دانشجویان، . کند دولتی داشته باشد بیشتر رشد می هرچه قدر که علم بتواند فضاهاي غیر
  .مان به دولت مربوط هستند هاي اساتید و نهاد

ی ها را بتوانیم فضاهاي غیر دولت ما اگر بخواهیم ساختاري فکري بکنیم به نظر من باید قدري دانشگاه
  .در آن ایجاد بکنیم بگذاریم در عالم خودشان تولید بکنند و نگران بازتابهاي این کار نباشیم

پور به آن اشاره فرمودند مستقل از این که  ي دیگر در رابطه با انتقاد است که جناب آقاي رفیع نکته
ولی . ي داریمدانشگاه چیست جامعه چیست دولت چیست ما ایرانیان یک مشکل اساسی در انتقاد پذیر

تر هستند با  ي من در کار علمی در ایران این است افراد روحانی به مراتب راحت ساله 18ي  تجربه
هاي مختلف نسبت به افراد دانشگاه یعنی با یک شخص روحانی که شما دارید با او صحبت  دیدگاه

به نظام آموزشی که در  گردد پذیرد و این برمی تر می هاي مختلف را به مراتب راحت کنید دیدگاه می
  .ها است دانشگاه
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پذیري را به وضوح در  این علم هر جا که رشد کرده فضاهاي انتقادي داشته است من این مشکل انتقاد
و ما اگر . هاي غیر علوم انسانی خبري ندارم بینم اما از این مشکل در رشته ي علوم انسانی می رشته

پردازیم و مهمترین وظیفه را در  دتاً به تعریف و تمجید میبخواهیم یک نقد و بررسی انجام دهیم عم
پذیري را در جامعه بتواند  این رابطه در وضعیت فعلی به نظر من صدا و سیما دارد که فرهنگ انتقاد

  .نهادینه بکند

  دکتر گلشنی

رواج  پذیري و ي انتقاد آید که مسئله من این نکته را عرض بکنم که از کجا آغاز بکنیم به نظرم می
کنم اگر منتظر  ترین مسائل است ولی فکر می پذیري همراه با ادب نفس یکی از مهم فرهنگ نقد و نقد

باشید که صدا و سیما شروع بکند یا دولت یا فالن مؤسسه شروع بکند یا فالن مقام شروع کند این به 
خود اصحاب علوم جایی نخواهد رسید به نظر من تنها یک راه براي شروع است و آن این است که 

اي هستند خودشان را جدي بگیرند سعی بکنند که مطرح کنند که  انسانی هر کدام در هر حوزه
این کار نه به عهده عامه مردم است نه به عهده مسئوالن . تواند انجام بدهد شان چه کاري می رشته

که نقش خیلی  این هیئت علمی. اند مملکت بلکه به عهده کادري است که این وسط قرار گرفته
  .منفعالنه دارد این باید فعال شود و خودش خودش را احیاء بکند

در فرمایشات مقام معظم رهبري این بود که شما باید نشان بدهید که در جامعه یک محلی ازاعراب 
  .ها است این شروعش با هیئت علمی و با استمداد از رسانه.دارید یک جایی واقعاً دارید

  رپو جناب دکتر رفیع

این که علوم انسانی الزم دارد این است که از دو جنبه باید به آن نگاه کرد اولین چیز این است که هر 
ي علوم انسانی باید یک حساب و کتابی در آن شود یعنی  آشفته علم یک سلسله مراتبی الزم دارد و باز

ن را یک پیرمرد دارد یا باید مشخص شود دانش علوم انسانی چیست و چه کسی آن را دارد آیا امکان آ
  .هاي علوم انسانی را ارزیابی بکنیم یک جوان و ما باید ساختار
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  يمجموعه گفتگوها

  بلند
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مقدمه 
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در حاشیه کنگره و همچنین در پیش زمینه هاي برگزاري آن برنامه هاي مشخصی براي گفتگو با 
ی برنامه ریزي گردید که ماحصل آن تعداد    گفتگوي استادان، صاحب نظران و مولفان علوم انسان

  . بلند و کوتاه است که در ادامه در اختیار خوانندگان قرار می گیرد
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  علوم انسانی به علمی یتیم بدل شده و
  پشتیبانی اجتماعی در آن نیست

  :گفتگو با

  استاد دکتر علیمحمد کاردان

  

  اشاره 

در رشته فلسفه و علوم تربیتی از دانشگاه تهران  1328یزد است و در سال دکتر علی محمد کاردان اهل 
در یزد  گذرانیده بود و به عنوان  1324تا  1322او دوره هاي مقدماتی را در سال هاي . لیسانس گرفت

پس از آن نیز به دانشگاه ژنو اعزام شد و در . شاگرد اول به تهران فرستاده بودندش براي شغل دبیري
ژان پیاژه روان شناس و نظریه . باز می گردد 1336علوم تربیتی تحصیل کرد که تاریخش به سال رشته 

کاردان وقتی درسش در سوییس تمام شد به ایران بازگشت، در . پرداز سوییسی رییس آن دانشگاه بود
در آمد  در امتحان دانشیاري دانشگاه تهران شرکت کرد و قبول شد و به استخدام آنجا 1337بهار سال 

سال هم رییس موسسه روا ن  13رییس دانشگاه تهران بود و  1348تا  1341سال از  8. 1379تا سال 
حاصل . می گوید تقریبا نصف عمر دانشگاهی ام را در مدیریتش گذرانده ام. شناسی دانشگاه تهران

  .است مقاله تحقیقی 100کتاب و بیش از  24قریب به نیم قرن تدریس و تحقیق و پژوهش او 

استاد با صبر به پرسش هاي ما پاسخ . دیدار با استاد پیر روان شناسی در پژوهشگاه علوم انسانی رخ داد
  .    گفت که حاصلش را در زیر می خوانید
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در ابتداي گفتگو، وضعیت علوم انسانی در روزگار ما را ! آقاي دکتر کاردان •
نده علوم انسانی کشورمان ترسیم ارزیابی کنید و بگویید چه چشم اندازي را براي آی

  می کنید؟
  

البته بررسی علوم انسانی اوال مستلزم آن است که ما بگوییم منظور ما از علوم انسانی چیست؟ در اغلب 
دانشگاه ها شاید به پیروي از دانشگاه تهران در کنار دانشگاه ادبیات یک سلسله رشته هایی وجود دارد 

مثال اگر شما بروید به دانشگاه تهران می بینید باالي دانشکده ادبیات . انیکه به آنها می گویند علوم انس
  .  نوشته شده دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مثال .قبل از انقالب منظور از علوم انسانی رشته هایی بود که ادبیات نبود ولی با ادبیات در ارتباط بود
تاریخ و جغرافیا و باستان شناسی و فلسفه و . رجیزبان انگلیسی و فرانسه و به طور کلی زبان هاي خا

  . اینها را می گفتند علوم انسانی

مثال اقتصاد . ولی امروز دامنه علوم انسانی گسترده شده و تعریف علوم انسانی هم وسیع تر شده است
و علوم سیاسی و حقوق و مدیریت و جامعه شناسی و مجموعه علوم اجتماعی را علوم انسانی می 

وقتی می گوییم . حاال چرا به اینها علوم انسانی می گوییم؟ براي اینکه در ارتباط با انسان است. مدانی
یا وقتی می گوییم جغرافیا، . تاریخ یعنی گذشته اقوامی در یک منطقه یا تاریخ عمومی بشر به طورکلی

ت هم در واقع حاال جغرافیاي طبیعی هم هست ولی باز همان طبیع. قسمت مهمی از آن انسانی است
اقتصاد هم علم انسانی است چرا که باالخره مربوط . در ارتباط با انسان مورد بررسی قرار می گیرد
  ... است به شیوه معیشت انسان و تولید و توزیع و 

حاال اگر این وضع را در نظر بگیریم  می توانیم بگوییم که از زمانی که این دوره جدید در ایران آغاز 
منتها به آن . نسانی رو به گسترش است و شعبات جدیدي برایش به وجود آمده استشده، علوم ا

حتی اینجا . یعنی این علوم هنوز پراکنده اند. نسبتی که این گسترش صورت گرفته، سازماندهی نشده
مثال اقتصاد . مثال خیلی از رشته ها زمانی در دانشکده هاي واحد قرار داشتند. کمک شده به تخصص

اما االن اقتصاد به نوبه خود رشته اي مستقل با دانشکده معین و حتی . ر دانشکده حقوق بوددر کنا
بنابراین در کنار این تأثیر، مساله تخصص و شعبه شدن و تا . تخصص هاي گوناگون شده است

چون این علوم غالباً به کل . حدودي دوري از یکدیگر و گاهی دوباره کاري هم به وجود آمده است
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انسانی مربوط می شوند ـ مثال وقتی از اقتصاد ، ثروت ، تولید توزیع و بازار و می گوییم همه بر  وجود
وقتی که اقتصاد را مطالعه می کنید نمی توانید نیاز را از سوي دیگر . می گردد به مسایل دیگر انسانی

اقتصاد . ارتباط دارد پس اقتصاد با روان شناسی. از طرفی نیاز موضوع علم روان شناسی است. نشناسید
در جامعه صورت می گیرد و باید مدیریت و اداره بشود و بر می گردد به مدیریت و اقتصاد و حقوق و 

ویژگی هاي این علم پیوستگی و ارتباط متقابلی است که با جنبه ها و ابعاد مختلف زندگی . همه اینها
مشکل امروز به عقیده بنده این . استدر حالی که خاصیت علم کنونی بیشتر تخصصی . انسانی دارند

است که تخصص نتوانسته  در علوم انسانی با علم کلی و جامع نگري توأم باشد و یکی از مشکالت ما 
  .این است

مطلب دیگر این است که این علوم غالباً مثل همه علوم غیر انسانی و مثل علوم دیگر اقتباسی است 
م را به عنوان علمی که مکان و زمان در آن ملحوظ نشده مطرح و غالباً عل) اگر نگویم تقلیدي است،(

اما اقتصاد کشور خودمان را به قدر . یعنی ما درباره اقتصاد بحث می کنیم ولی اقتصاد کلی . می شود
یا می گوییم جامعه شناسی و باز هم از بزرگان ایران و کشورهاي دیگر بحث می . کافی می شناسیم

این است که ما جامعه شناسی ایران را چنان . را به اندازه کافی نمی شناسیم کنیم ولی جامعه خودمان
اگر به آثار فعلی هم نگاه کنید می بینید که تحقیقاتی به عمل می آید اما . که باید و شاید نمی شناسیم

هان پراکنده است و اینها با هم تلفیق نشد و تبدیل به یک نظریه اي که بتواند به نظریه هاي موجود ج
  .امروز بشود  و به غناي این رشته در جهان کمک کند

  

یعنی می توانیم بگوییم که این دانش ها هنوز با توجه به نیازهاي جامعه ما  •
  ایرانی نشده اند؟

  

در واقع بعضی وقت ها فکر می کنند علم . در واقع می توان گفت این دانش ها هنوز تعریف نشده اند
یست و ما باید روي مطالعات محلی و بومی خودمان تمرکز کنیم و جهانی علمی مفید و سودمند ن

. نه همانطور که می دانید از خصایص علم کلیت و شمول و جهان نگري است. بگوییم علم آن است
وقتی از علم به . یعنی علم متعلق به یک کشور نیست اما علم کاربردي باید بر کاربردها متکی باشد

اما یک وقتی . کنیم مثل تعلیم و تربیت که مربوط به همه جهان است معناي نظري  و کلی بحث می
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قصد داریم تعلیم و تربیت را به اعتبار حل مساله تعلیم و تربیت یک منطقه یا یک کشور خاص 
این . یعنی بررسی مسایلی که در آن منطقه وجود دارد. بشناسیم، آنجاست که باید تحقیقات بومی باشد

ما غالبا به . ي غالباً غیر مستقیم کمک  می کند به پیشرفت به معناي عام کلمهبررسی مسایل منطقه ا
در حالی که بهتر است براي این که این علوم . یعنی از کلی می رویم به جزیی. عکس عمل می کنیم

بتوانند سودمند باشند از جزیی برویم به کلی و این حرکت نه در آموزش ما درست دیده می شود و نه 
  .هش هاي مادر پژو

  

مدتی است که در جریان هاي علمی کشور، بحث تولید علم و نهضت نرم  •
علوم انسانی، طبق همان تعریفی که . مطرح شده است)جنبش نرم افزاري(افزاري، 

یعنی مطالعه رابطه انسان با جهان و ...(علوم اجتماعی ، اقتصاد ، سیاست: گفتید شامل
  چه وضعیتی دارند؟درون این جریان تولید علم، ) طبیعت

  

ـ علم به عقیده بنده باید باالخره منجر شود به کشف قوانین ، یا ایجاد نظریه هاي جدید از این بابت به 
البته من نمی توانم به همه علوم انسانی و اگر چنین ادعایی بکنم درست . من ما کاري انجام نمی هیم

  .شتر با آن آشنا هستمآنچه که من به زمینه ایی باز میگردد به که بی. نیست

به عنوان نمونه در روانشناسی اجتماعی که من  اولین ) یعنی فلسفه، علوم تربیتی و روانشناسی(
مدرسش بودم و اولین کسی بودم که در این زمینه کتابهایی ترجمه و تالیف کردم، این علم دقیقاً در 

به دانشگاه تهران منتشر شدکه به  جز برنامه موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی وابسته 1337سال 
در . بنابر این به خودم جرات دادم که تدریس را شروع کنم. جنبه اجتماعی حاالت انسانی توجه داشت

این قریب به نیم قرن ، اگر کتابهاي روانشناسی اجتماعی را که تعدادشان هم کم نیست جستجو کنید 
گاهی . سعی کرده که بین آنها یک تلفیق بوجود بیاورد می بینید غالباً ترجمه است نه تالیف و نویسنده 

هم مثال موضوع در کتابها با نظریه هاي متعارض و متناقض پر شده است ونظریه هایی نوشته شده که 
تحقیقاتی هم که در این زمینه .  با هم نمی خوانند و نویسنده بی توجه هر دو را در کنار هم آورده است

صورت نوشتن رساالت فوق لیسانس و دکترا است که اغلب مربوط به مسایل  انجام می شود غالباً به
کشور است مثل مطالعه علل اعتیاد و بزهکاري ، نحوه استفاده از منابع طبیعی و علل اتالف آن و 
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اینها همه مسایل بومی . نداشتن همکاري و مشارکت مردم و تکرو بودن آنان و اینکه قانون مند نیستد
ي این مسایل مطالعه می کنیم، اما مطالعات ما هنوز بازگشت به نظریه هایی است که ما رو. ماست 

اما این کار آغاز شده ، یعنی می توان گفت تا .دیگران داده اند ، و ما خود آنها را مطرح نکرده ایم 
د علم درتولی. حدودي این بیداري ایجاد شده که علم تنها اقتباس و تقلید نیست، علم باید تولید شود

هم باید یک روش صحیح علمی به کار رود و یک سلسه اصول رعایت شود که مثالً یک نمونه اش 
شما وقتی در رشته ایی تحقیق می کنید، اگر ندانید که تا اآلن در دنیا چه . شناخت پیشینه است

و  چیزهایی مطرح شده کارهایی هم که انجام می دهید ممکن است، دوباره کاري و یا سطحی باشد
بنابراین شناخت پیشینه هر علمی مستلزم این است که وضعیت آن را . هیچ فایده اي هم نداشته باشد

  .در جهان کنونی بشناسیم، روش تحقیق بدانیم و کار را جدي بگیریم

  

نظام آموزشی سیاستگذاري ها و برنامه ریزي هایی در مورد تحقیقات،آموزش  •
راجع به بودجه ایی که در این زمینه تدوین  و پژوهش دارد، میخواهم به سوالی برسم

می شود، این سیاست گذاري ها و برنامه ریزي ها تا چه حد توانسته موجب رشد و 
تعالی علوم انسانی بشود، یا اصالً این موضوع براي علوم انسانی یک آسیب شده است 

  یا خیر؟
  

کلی توسعه اقتصادي مطرح است،  ــ در کشور هایی مثل کشور ما که مسئله پیشرفت صنعتی و به طور
غالباً فکر ما به سمت مسایل اقتصادي ، صنعتی ، ساختن سد، تاسیس کارخانه می رود و به طور کلی 

علوم انسانی هم از آن . علم ، به معناي علمی که فایده فوري ولی آتی داشته باشد، مطرح می شود
وم انسانی در جامعه چنانکه باید و شاید نیست اصالً به عل. چیزهایی نیست که نتیجه فوري داشته باشد

در آستانه . چرا ما فقط بر روي مهندسی یا علوم محض و پایه که نتایج آنی دارند، فکر می کنیم . 
براي . شروع دوران تجدد، ما وارد عصري شدیم که برایش آمادگی نداشتیم و باید آن را می آموختیم

براي آنکه .اما غالبا مجال آموختن نداشتیم. ت فراهم می شدآنکه بیاموزیم هم باید یک سري مقدما
اما غالبا ًمجالش نبود،  براي اینکه می خواستیم هر چه . بیاموزیم باید یک سري مقدماتی فراهم می شد

مثالً وقتی می خواستیم، یک قانونی تنظیم کنیم، سابقه اي که در نوشتن آن  . زودتر به نتیجه برسیم
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کم قضایی گذشته هم که به مسایل مثل بیمه توجه نداشته اند و بنا براین این باید از نو نداشتیم، در محا
نوشته می شده، چه باید کرد؟ تعلیم هم که نداده ایم، ترجمه هم که به نظر من کار آسانی به نظر می 

شان رسد البته در مسایل فنی ما خیلی راحت می توانیم یک کتاب مهندسی را ترجمه کنیم چون خود
اهل مهندسی و علوم پایه هستند ، علوم انسانی را اصوالً علم نمی دانند  یا می گویند که چیز آموختنی 

این است که جوي بوجود آمده که علوم انسانی به علمی یتیم بدل شده و پشتیبانی اجتماعی در . نیست
. وضع علم در جهان است اول؛ نداشتن سابقه است دوم؛ نشناختن : دالیلش را هم که گفتم. آن نیست 

مطالعه . بنابراین ما نه تنها در علوم انسانی بلکه در همه علوم، به مطالعه عینی مسایل اهمیت ندادیم
این غرب گرایی که می گویند تا حدودي . کتابی است استنادي، یعنی به استناد قول این و آن در غرب

  .ا کردیمدرست است، به این معنی که ما به اقتباس از غرب اکتف

  

به انقالب صنعتی می رسد، به فاصله خیلی کمی  18دنیاي غرب وقتی در قرن  •
می بینیم که جامعه شناسان و اندیشمندان اجتماعی و سیاسی، فرضاً جامعه شناسی 

  ...صنعتی را نظریه پردازي می کنند
  

ه پایه گذاران این علم شما وقتی به تاریخ جامعه شناسی نگاه می کنید، می بینید ک! خیلی زود نه  ــ 
مثل اگوست کنت از فلسفه شروع کردند و کم کم رسیدند به اینکه جامعه داراي دو جنبه است، مسایل 

  .فیزیولوژیک اجتماعی و مسایل مکانیک اجتماعی با همان ایده هاي مهدسی وارد جامعه شناسی شدند

به کار می رود  19روانشناسی قرن  یعنی فکر می کردند علم علم تجربی است یا مثالً اصطالحاتی در
که این اصطالحات شیمیایی هستند همین اصطالح تجزیه  تحلیل که ما اکنون استفاده می کنیم و می 
گوییم روحیات را باید تجزیه و تحلیل کرد از اصطالحات شیمی است یعنی علوم انسانی در آغاز با 

     .روش علوم تجربی انسان و جامعه را مطالعه می کردند

ویژگیهایی دارند که با علوم . کم کم در قرن بیستم متوجه شدند علوم انسانی علوم خاصی اند    
مسئله روش فهمی یا تفهمی را مطرح کردند و گفتند علوم انسانی . تجربی نمی شود آنها را فهمید

  .علومی است فهمی یعنی تا معنا را نفهمی نمی توانی درك کاملی از این علوم برسی
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الن ما در مقایسه با سایر کشورها در زمینه روان شناسی به طور اخص، در چه ا •
جایگاهی قرار داریم؟ آیا نظام آموزشی ما توانسته است با یک برنامه ریزي منسجم و 

  مدونی را براي پیشرفت این رشته انجام بدهد؟
  

وارد یک   1341من ما از سال  اما در یک برآیند کلی به عقیده. البته دانشگاه ها متفاوت عمل می کنند
در . فاز شدیم که تازگی داشت و آن این است که کم کم  متوجه شدیم که روان شناسی یک علم است

سابقاً در دانشگاه تهران یک درس روان شناسی . اغلب دانشگاه هاي ما یک عده متخصص پیدا شدند
غرب و البته اهمیت موضوع، یک دو کم کم به تبعیت از . داده می شد با عنوان روان شناسی عمومی

اولین رشته تخصصی روان شناسی کودك بود که دکتر جاللی کار را از . رشته تخصصی به وجود آمد
راه ترجمه آغاز کرد و یک روان شناسی که بیشتر جنبه علمی داشت با نام روان شناسی علمی که 

به . الباً فارغ التحصیالن اروپا بودندتا آن زمان استادان روان شناسی غ. سنجش و اندازه گیري بود
خصوص فرانسه و آلمان و آن چیزهایی که در ایران منعکس می کردند، درس هایی بود که در آنجا 

عده زیادي از فارغ التحصیالن امریکایی وارد دانشگاه ها شدند و اینها یک  42از سال . خوانده بودند
رح بود ـ چون امریکا در آن زمان سریعاً رو به تخصص سلسله تحقیقات و مباحثی را که در امریکا مط

مثل روان شناسی بالینی، روان . می رفت ـ در اینجا مطرح کردند و شروع کردند به تدریس، نه تحقیق
همانطور که گفتم مشکل تشعب و تخصص، پراکندگی . و این شعبه ها را به وجود آوردند... درمانی و 

ما االن کسی را که نسبت به روان . می کند و به تفکر زیان می زند است، یعنی افراد را از هم دور
به این طرف کم  42یعنی از سال .  شناسی جامع نگاه کند و تخصص ها را هم فراموش نکند کم داریم

اما اتفاق جدیدي که مفید و امید بخش است و در این چند سال اخیر رخ داده ، ایجاد نظام . شده است
دانشگاه ها اما در روان شناسی بیشتر گرفتار تخصص هستند و در برنامه .اوره استروان شناسی و مش

ریزي هم بیشتر روي مدرك حساب می شود و کسی در فکر این نیست که روان شناسی کشور را اول 
باید دید که چیست و چگونه می شود این کشتی را حرکت داد؟ یعنی چطور می شود این کل را به 

نکه ما در چه مرحله اي هستیم و باید چه کارهایی بکنیم که کل علم پیش برود از حرکت درآورد؟ ای
جمله روان شناسی به نظر بنده ما یک برنامه جامع و همه سو نگر براي آموزش و پژوهش روان 

امید هست که این نظامی که به وجود آمده یا برنامه ریزان دانشگاه ها در رشته روان . شناسی نداریم
  .اري براي این قضیه بکنندشناسی ک
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با توجه به تخصصی شدن خیلی از امور، هر کدام از اینها به نوعی به یک  •
روان شناسی کار، روان شناسی اجتماعی، روان . روان شناسی خاصی نیاز دارند

آیا پژوهش هایی که در این سالها انجام شده کمکی کاربردي به ... شناسی کودك و 
  این مسائل کرده است؟

  

چون  . این سوال را باید از اهل عمل و مدیران دستگاه ها که از روان شناسان استفاده می کنند، پرسید
آنچه من حس می کنم و تجربه به من نشان داده این است که مهم ترین . من به این قضیه اشراف ندارم

آموزش و پرورش  .زمینه اي که روان شناسی توانسته تحولی در آن ایجاد کند، آموزش و پرورش است
به معناي اعم کلمه یعنی آموزش و پرورش همگانی و احیاناً متوسطه یعنی روان شناسی در دانشگاه ، 

چون استادان اغلب خودشان را روان شناس می دانند و فکر می کنند همین اندازه که  . کاربردي ندارد
ارزیابی هم که به آن . فی نمی زندشاگرد هم که حر. رشته خودشان را شناخته اند استادان خوبی هستند

اما در دوره متوسطه و ابتدایی، چون . ما دستگاه ارزیابی از آموزش عالی مان ضعیف است. معنی نیست
اقبال مردم به خصوص به این رشته است و می خواهند بچه هاشان را بهتر تربیت کنند به آن عنایت 

خصوصی پیدا شده اند که روان شناسی بخصوص از مثال االن تعداد زیادي از مدارس . بیشتري دارند
مثال االن در مدارس ما کم کم عده اي با . سنجش و اندازه گیري ، راهنمایی و مشاوره استفاده می کنند

نام مشاور پیدا شده اند، شما این حرکت را در دانشگاه هم می بینید اما خیلی ضعیف و یا غالباً به این 
این که در پزشکی، صنعت و مدیریت چه قدر از روان شناسی و . دهند کارها جنبه خیلی اداري می

یعنی این . روان شناسان استفاده می شود، به اطالع متخصصان این رشته ها از روان شناسی برمی گردد
طور نیست که یک متخصص مدیریت یک روان شناس اجتماعی را در کنار دستش بخواهد و بگوید 

درس مدیریت را که در ان مطالب روان شناسی هم مطرح است ، در حدي . که بیا با هم همکاري کنیم
اما بین گروه روان شناس و مدیریت آن تعامل و همکاري . که ایشان می دانند تدرس یا تحقیق می کنند

  .که باید باشد ، به اندازه کافی نیست
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 در مورد نقد علمی در روان شناسی آیا فصلی با عنوان نقد در آثار روان •
  شناسی هم هست؟ آیا آثاري که تولید می شود مورد نقد و ارزیابی قرار می گیرند؟

  

. اصوال بعد از انقالب جایی براي نقد باز نیست و غالبا هم استادان و متخصصان از نقد وحشت دارند
 براي اینکه نقد کردن از دید نویسندگان و استادان یک نوع تجاوز به حقوقشان است و دخالت در علم

بنابراین اشخاص چه منتقد چه نقد شونده هیچ کدام براي نقد . و این ارزیابی را اشخاص بر نمی تابند
آن کسی که نقد می شود می ترسد که اوقاتش تلخ شود در حالی که شما در جاهاي . آمدادگی ندارند

دوم اینکه ما نقد را با . دیگر دنیا می بینید که در مجالت علمی قسمتی را با عنوان انتقاد جدا می گذارند
در حالی که نقد یعنی بر شمردن . بدگویی اشتباه می گیریم و در واقع کوبیدن را همان نقد می دانیم

و اخالقاً هم وقتی شما یک اثر و یا یک کتاب را . جنبه هاي مثبت و منفی و جدا کردن صحیح از سقیم
و . راي این ارزش ها و بعد هم این معایب استنقد می کنید اول باید محاسنش را بگوییم که این اثر دا

و من فکر می کنم که . غالبا دلتنگی ایجاد می کند. متاسفانه کمتر نقدي است که با تشکر همراه باشد
چون ما یک مقداري حقیقت جویی و حقیقت گویی را ارج نمی گذاریم، بنایراین نه حاضر هستیم که 

  . ر دانشگاه هاي ما جاي خودش را باز نکرده استو این جنبه د. نقد شویم و نه نقد کنیم
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  علوم انسانی در کشور ما مغفول مانده است
  : گفتگو با

  دکتر مهدي گلشنی

  رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

  

  :اشاره 
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ملی علوم انسانی دکتر مهدي گلشنی رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دبیر کنگره 
فیزیک خوانده و در کنار آن دروس حوزوي و فلسفه را هم به دقت . او دغدغه علوم انسانی دارد. است

  . و کامل خوانده است

  .برگزاري کنگره ملی علوم انسانی بهانه اي شد تا با دکتر گلشنی گفتگو کنیم

   

  

  لزوم برگزاري کنگره علوم انسانی در این برهه از زمان چیست؟ •

بهترین راهی هم . اصال در جامعه ما شانی ندارد. حقیقت این است که علوم انسانی مغفول مانده است
- که می توانید از این قضیه آگاه شوید این است که ببینید چه دانش آموزانی به سراغ علوم انسانی می

د رشته هاي علوم آنهایی که وار. روند در دبیرستان و بعد هم چه دانشجوهایی به دانشگاه می آیند
انسانی می شوند در انواع امتحانات نسبت به دانشجویان رشته هاي تجربی در سطح پایین تري قرار 

این نشان می دهد که علوم انسانی در جامعه شانیتی ندارد و خانواده ها هم چه مذهبی و غیر . دارند
شته هاي پزشکی یا مهندسی مذهی و چه دیروزي و چه امروزي به بچه هایشان توصیه می کنند به ر

اگر به مشاغل دولتی هم نگاه کنید می بینید که . آخرین انتخاب خانواده ها علوم انسانی است. بروند
عمدتاً از رشته هاي فنی و , صاحبان آنها حتی در حوزه هایی که به مسایل انسانی مربوط می شود 

فرهنگ سازند و باعث تقویت فرهنگ  این در حالی است که علوم انسانی. مهندسی و پزشکی هستند
یکی دیگر از مسایل . بومی می شوند و این است که به حفظ هویت و اسقالل مملکت کمک می کند

این است که در علوم انسانی به نیازهاي انسانی توجه می کنید و در علوم محض و مهندسی  به 
ها را نمی توانید فارغ از دغدغه هاي که شما این. ابزارهایی که مورد استفاده انسان است توجه می کنید

آنها که در . امروزه  علوم انسانی کامال منزوي هستند از  علوم محض. انسان ها دارند در نظر بگیرید 
اما آنها که در علوم  فنی و مهندسی هستند . علوم انسانی هستند معموال مورد مشورت قرار نمی گیرند

  .رار می گیرندالاقل به واسطه صنعت مورد مشورت ق

یک جرقه اي . هدف ما در این کنگره این بوده است که بگوییم؛ علوم انسانی نقش خیلی مهمی دارد
بزنیم که افکار را متوجه کند به آن چیزي که باعث می شود حتی محیط مناسب باشد تا علوم در آن 

کران و متخصصان و منظور ما در این کنگره زدن جرقه است براي جلب نظر عموم و متف. رشد کند
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نهادهاي حکومتی و قانونی  و کارگزاران حکومتی که باید براي  علوم انسانی جایگاه خاصی قایل 
  .باشند

  

  این جرقه اي که می زنید تا چه اندازه انتظار دارید آتشی بر پا کند ؟

  

می دهند به امید  این کار را عده اي از دوستان علوم انسانی انجام. می گوید از تو حرکت از خدا برکت
رسانه . اینکه تشکیالت حکومتی دنبال قضیه را بگیرند و برنامه ریزي کنند و رسانه ها به کمک بیایند

االن رسانه ها به طور خاص وارد مسایل فلسفی می شوند و این . ها در افکار سازي نقش مهمی دارند
این . ش علوم انسانی را روشن کننداگر رسانه ها نق. باعث شده که توجه جوانان به فلسفه جلب شود

که جامعه شناسی و روان شناسی و اقتصاد چه نقشی دارند و فلسفه چه نقشی در روشن ذهنی دارد، 
  . قضیه خیلی فرق می کند

پرسیدیم چه رشته اي . در مجارستان که بودیم، دیدیم که خیلی از رشته هاي مهندسی شان پر نمی شود
براي اینکه تازه از تبعیت شوروي آمده بودند بیرون و باید قانون گذاري . قبیشتر طالب دارد،گفتند حقو

به نظر من یکی از ابزارهاي مهمی  که می . می کردند و جوان هاشان متوجه این موضوع شده بودند
  . چه رادیو و تلویزیون و چه جراید. توانند به رونق علوم انسانی کمک کند رسانه است

شان قایل بشوند و امتیاز . گذاران می توانند به رونق علوم انسانی کمک کنند در مرحله دوم،  قانون
ببینید قریب به اتفاق جوایزي که داده شده به علوم فنی و مهندسی و پزشکی و گاهی به ندرت . بدهند

اگر یک دهم توجهی که در این . علوم انسانی سهم خیلی کمی داشته است. به علوم، داده شده است
آشنایی جوان هاي ما با . ه ورزش شده به علوم انسانی شده بود وضع خیلی بهتري داشتیممملکت ب

االن می بینید جوان هاي که فارغ التحصیل می شوند فرهنگ خود . فرهنگ دینی و ملی ما فرق می کرد
فنی و براي نمونه امتحانی بکنید و بروید دردانشگاه در رشته هاي . را نمیشناسند وبا آن غریبه هستند

اما ببیند برنده جایزه نوبل فیزیک وقتی . نمی توانند. مهندسی و پزشکی و بگویید ده تا غزل بخوانید
دانشجو رساله دکتري و فوق لیسانس می نویسد . مقاله اي می نویسد دو سه تا شعر چاشنی آن می کند

  . ده استاما غلط امالیی دارد و این نشان می دهد که علوم انسانی چه قدر فراموش ش
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ریشه هاي تاریخی و حکومتی . در ابتداي صحبت اشاره کردید که علوم انسانی مغفول مانده است
  این مغفول ماندن چه چیزهایی بوده است؟

  

از قرن نوزدهم که علوم روز به ایران وارد . دالیل متعدد دارد اما یک دلیل خیلی مهم و شاخص است
ه خاطر جنگ ها نیاز به تجهیزات و علوم و فنون دارد دانشجو شد و حاکمان ایران احساس کردند که ب

. این دانشجو ها در محیطی تربیت شدند ـ در اروپا ـ که علوم انسانی در حاشیه بود. به غرب فرستادند
اروپا هم در آن دوران همه چیز را در پرتو علوم تجربی می دید و تفکر پوزیتیویستی حاکم بود و براي 

این دانشجویان نیز در آن دوره ي اروپا تربیت . بود و شانیتی داشت که تجربی بودآنها چیزي علم 
. در بیست سی سال اخیر اما به کلی وضع تغییر کرد. علم جدید در آن موقع وارد ایران شد. شدند

تعداد مجالت علوم انسانی که در خارج می بیند بسیار زیاد است و بودجه اي که صرف پروژه هاي 
تعدا مقاالت علمی علوم انسانی چند برابر مقاالت فنی و مهندسی . انی می شود زیاد استعلوم انس

تعامل خوبی میان علوم تجربی و انسانی در اروپا و . علوم انسانی به شدت مورد توجه است. است
به نظر من .اما ما هنوز در همان وضعیت فکري و حال و هواي فرهنگ آن روز هستیم. امریکا هست

فرهنگی هم که با خودش آورد و به ما منتقل شد حتی در اذهان متدین هاي . اصلی آن است منشاي
شان اول را می دهند به علوم فنی و مهندسی و براي . تحصیل کرده ما هنوز هم همان فرهنگ است

ما چنان تحت ابهت علم و تکنولوژي غرب قرار گرفتیم که فکر کردیم . علوم انسانی شانی نمی دهند
غرب از آنجا که خودش را دائما نقد می کند متوجه شد که فقط این نیست و  . ا همین است و بسدنی

به همین جهت در بسیاري از دانشگاه هاي فنی و مهندسی محض بخش ها و حوزه هاي علوم انسانی 
براي اینکه حس کردند وضعیت چیست و بدون علوم انسانی آن مقاصدخودشان را هم . راه انداختند

االن درست است که به سالح و علم غرب نیاز داریم اما کانالی که آنها به ما اثر . ی توانند پیش ببرندنم
می گذارند علوم انسانی است از راه فرهنگی است و علوم انسانی ما نیز در بخش هاي عمده اي 

ایی انجام بخش هایی سنتی است که در آنها کاره. وارداتی محض است و ما هیچ نوآوري نداشته ایم
اما در بخش هاي وارداتی همیشه با مشکل و حاشیه رو به رو . شده است و خوب است اما کافی نیست

  . بوده ایم  و هیچ نوآوري نداشته ایم
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اگردرتاریخ علم کشور نگاه کنیم، می بینیم در دوره هاي زیادي علوم انسانی ـ به تعریف امروز 
مت ـ همراه با علوم فنی و پزشکی و هیات و نجوم بوده گویم به تعریف گذشته به معناي حکنمی
ما چرا این سابقه تاریخی را فراموش . ایمما نتایج شگفت انگیزي را هم در آن دوران دیده. است
  ایم؟  کرده

  

عمده حجم کسانی که به  دانشگاه ها رفتند شانی براي علوم . باید کسانی باشند که این را هشدار بدهند
  .سابقه قایل نبودند انسانی و آن

  

  .آنها آگاهی اش را نداشتند

  

اگر آگاهی داشتند که علوم . علت اینکه شانی قایل نبودند به خاطر این بود که آگاهی اش را نداشتند
  . انسانی چقدر درپیشبرد علوم خودشان تاثیر دارد که وضع غیر از این بود

ت که خودشان جایگاه علوم انسانی را تبیین اینجا وظیفه دشواري به عهده صاحبان علوم انسانی اس
هم در . خودشان نشان بدهند چه نقشی دارند هم در پیشبرد علوم دیگر هم در پیشرفت مملکت. کنند

اینجا می طلبد که . علوم انسانی نقش اساسی دارد. فرهنگ سازي و احیاي هویت تضعیف شده ما
  . اصحاب علوم انسانی خودشان جهادي کنند

  

سانی که قوي نباشد و نظریه پردازي نکند مسلما نمی تواند این تاثیري که می گویید بر علوم ان
اینجا می رسیم به سیاست گذاري هاي نظام آموزش عالی براي علوم انسانی و سر . جامعه بگذارد

. می بینیم که در اینجا ضعف داریم. فصل هاي درسی براي تربیت دانشجو و مسایل کلی آموزشی
که تربیت شده و از دانشگاه بیرون می آید توانایی علمی باالیی ندارد تا تاثیر گذار  دانشجویی

 این مشکل را کجا می توان بر طرف کرد؟. باشد در جامعه
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. اگر او بداند که شانی در جامعه دارد. شما همین دانشجوي متوسط را در علوم انسانی در نظر بگیرید
ما باید براي جامعه روشن کنیم که علوم . ضعیتش تغییر می کنداگر بداند از او استفاده می شود و

وقتی که دانشجوي ضعیف در علوم انسانی می پذیرید و دانشجویان خوب درصد . انسانی نقش دارد
استادان هم زحمت خودشان را می . کمی وارد علوم انسانی می شوند، نباید منتظر تولید خوبی باشید

باید انگیزه ایجاد شود . متوسط به باال می توانید تولید خوب داشته باشید به هر حال با دانشجوي. کشند
بدهند براي آنها که ... جوایز خاص، بورس هاي خاص و . تا دانشجوي مستعد وارد علوم انسانی بشود

یعنی هم نیروي قوي تري . آن وقت می بیند که وضع تغییر می کند. در حوزه هاي علوم انسانی اند
  .د و هم آنها که وارد می شوند می فهمند که شانی در جامعه دارند و می توانند کاري کنندوارد می شو

به نظر من کاري که باید کرد این است که وضعیت این علوم را  باید در جامعه تبیین کرد که این علم 
علوم باعث  واقعا شانی دارند و وظیفه دینی و ملی ما حکم می کند که از این علوم حمایت کنیم و این

  .   تقویت و رونق علوم دیگر می شود

  

  وضعیت بازار کار و تقاضا براي علوم انسانی چگونه ایجاد می شود؟

  

بخشی از . شما فکر می کنید مثال در اروپا وقتی کسی کاري دارد حتما در علوم فنی درس خوانده است
ران حکومتی و براي ارباب صنایع که از باید تبیین کرد براي کارگزا. بازار را علوم انسانی پر می کند

تخصص فنی و مهندسی جاي خود را دارد، اما در کنار ش تخصص علم . اینها می توان استفاده کرد
کل قضیه روابط انسانی است و . انسانی هم باید باشد چرا که همه تخصص ها فنی و مهندسی نیست

  . طلبدکارایی بیشتر مطرح است و این روابط انسانی بهتري می 

شما فکر . دانشجوي فلسفه از من می پرسد بعد از دانشگاه چه کار باید بکنم. باید انگیزه به وجود آورد
بسیاري . می کنید دانشجوي فلسفه در انگلیس می رود در فلسفه ادامه تحصیل می دهد یا کار می کند

وي فلسفه چون ذهن چرا که آنها احساس می کنند دانشج. از آنها جذب بخش بازرگانی می شوند
  . روشنی دارند می توانند به بازرگانی کمک کنند

  .باید فرهنگ قضیه را روشن کنیم اگر این اتفاق بیفتد بسیاري از مشکالت ما حل می شود
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وزارت علوم و نظام آموزش عالی با سیاست گذاري درسی و تهیه متون درسی و سرفصل هاي  
آیا االن در سطح . این دانشجویان را بر طرف کند کاربردي می تواند معضل توانایی عملی

  تحصیالت تکمیلی، دروس کاربردي در علوم انسانی وجود دارد؟

  

ببینید شما یک علم وارداتی دارید در یک حوزه هایی هم دانش بومی . درس ها کاربردي نیست!نه 
ر بگیرید باید آن را با فرهنگ شما وقتی می خواهید این علوم وارداتی را اینجا به کا. مثل فلسفه. داریم

چندي پیش طرحی داشتیم  . خوب شرایط محلی را در نظر نمی گیریم. و شرایط محلی سازگار کنید
. نمونه پرسش نامه هایی که آورده بودند مخصوص جامعه امریکا بود. با عنوان میزان تاثیر افراد از دین

دین دارد و جامعه ایرانی، نمی توانید این پرسش من گفتم با زمینه قبلی که جامعه امریکایی نسبت به 
علم ! نه . براي اینکه دین براي آنها نقشی دارد که اینجا نقشش متفاوت است. نامه را اینجا توزیع کنید

به نظر من برخی علوم . انسانی در ایران کاربردي نیست و این رخت به قامت ما دوخته نشده است
سی را که هم بخش نظري دارند و هم بخش کاربردي، در بخش نظري انسانی مثل اقتصاد و جامعه شنا

باید بپذیریم که ما هم می توانیم مانند آن امریکایی نظریه پردازي کنیم و در این . باید نوآوري کنند
آیا . در بخش کاربردي باید مسایل و شرایط محلی و بومی را در نظر بگیریم. مساله سهمی داشته باشیم

  . ز اقتصاد در ایران با انگلستان یکی است؟ اصال یکی نیستتلقی افراد ا

در بخش هاي نظري باید مطالعه شود تا ببینیم تا چه حد کارآمد . بنایراین باید آن علوم را بومی کنیم
چون انسان موجود . است و  اصال در بخش نظري الزم هست که تغییري داده شود با شرایط اینجا

یک مجموعه از الکترون ها در . سانی متفاوت از شرایط الکترونی استشرایط ان. پیچیده اي است
اما یک مجموعه . نیویورك همان رفتاري را دارند در شرایط یکسان که در تهران با همان شرایط یکسان

بنابراین باید وضعیت . انسانی همان رفتاري  را در تهران نشان نمی دهد که در نیویورك با همان شرایط
  .البته استثنائاتی وجود دارد. را در نظر بگیرند و عمدتا اینها مغفول مانده استهاي محلی 

  

دو محور اصلی این جنبش . در سال هاي اخیر جنبش نرم افزاري و تولید علم مطرح شده است
. یکی همان بومی کردن است که درباره آن مختصري گفتید و دیگري بحث نقد و نوآوري است

  ین مدت توانسته اند حرکتی رو به جلو انجام بدهند ؟علوم انسانی آیا در ا
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هر دو موضوعی که گفتید هم نوآوري و هم نقد در . باید صبر کرد. االن براي قضاوت زود است 
. اول باید فکر نوآوري در محیط مطرح باشد. اصال فکر نو آوري نداریم.کشور ما بسیار ضعیف است

به ندرت کسی را می بینیم که از . در کشور ما ضعیف است فرهنگ نقد پذیري. نقد هم همینطور است
این می تواند از عناصر اصلی . بسیاري نقد دوستانه را نقد خصمانه می گیرند. نقد اثرش خوشحال باشد

علت پیشرفت اروپا و امریکا در برخی از . اگر وضع نقد در کشور ما بسامان بشود. ترقی خواهد بود
نقد در . آنها مدام در حال نقد خود هستند. اله نقد پذیري مربوط می شودمسایل تا حد زیادي به مس

  .فرهنگ دینی مان هست اما ما از آن غافل هستیم

  

در حال حاضر با توجه به گسترش رشته هاي علوم انسانی در ایران، ما در نسبت با جهان پیشرفته 
  از نظر جایگاه علوم انسانی در مرتبه اي قرار داریم؟ 

  

تا نخبه گان . از طریق رسانه ها باید روشن گري کنیم. بر می گردم به اول بحث. ضعیف هستیم بسیار
هم می توانند به . را قانع کنیم به سمت علوم انسانی بیایند تا بازار علوم انسانی را داغ  و فعال کنند

اهمیت اش علت اینکه بازار راکد است این است که . نیازهاي داخلی کمک کند هم به علوم محض
  . روشن نیست

  

اصحاب علوم انسانی باید این نیازها را بشناسانند یا اهل حکومت . نیازها از کجا باید روشن شود 
  .ما در اینجا در یک دور گیر می افتیم. به متخصصان علم انسانی این نیازها را بگویند

  

یکی اصحاب . قشر می ماند دو. مردم معمولی که اصل نیاز برایشان روشن نیست. بله حق با شماست 
البته بخشی از . علم و در این مورد بخصوص اصحاب علوم انسانی و دیگري هم کارگزاران حکومتی

  ...آنها
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  .شما فکر نمی کنید کارگزاران حکومتی از علوم انسانی می ترسند

  

بودن من فکر می کنم مساله روشن ن. اینجا اصال بحث ترس نیست. نه من اینجوري فکر نمی کنم
یک جاهایی ممکن است ترس باشد ولی در . که آگاه نیستند به اهمیت این علوم . اهمیت قضایاست

اما . حکومت باید از اصحاب علوم انسانی بخواهد که روشنگري کنند. این مورد بخصوص ترس نیست
که  آنها هستند. اگر حکومت این کار را نکرد تکلیف از گردن اصحاب علم انسانی ساقط نمی شود

. من سهم عمده تقصیر را به عهده خود اصحاب علوم انسانی می گذارم. خودشان باید روشنگري کنند
حوزه هاشان را معرفی کنند و فعالیت بکنند و نشان . آنها خودشان باید از خواب غفلت بیدار شوند

ري را اینکه اصحاب علوم انسانی در غرب چه می کنند یکس. بدهند که یک کارهاي می شود کرد
ما طرحی داشتیم با یک کارخانه بزرگ . آنها می توانند به کارخانجات و صنعت کمک کنند. منتقل کنند

اما دست آخر از انجام کار سر باز . که با کارگرانش مشکل داشت و باید کار اجتماعی انجام می شد
کالت را حل کرد و این اهمیت قضیه که می توان با علوم انسانی مش.  بودجه کار هم چیزي نبود. زدند

  . علوم نقش دارند باید تبیین شود

  

مثال از . یکی از مسایلی که در تاریخ علم هست، استفاده از روش هاي تجربی در علم انسانی است
مثال ما در دانشگاه . روش هاي پوزیتیویستی در فلسفه و علوم اجتماعی بهره گرفته می شود

شدت نقد می کنیم اما وقتی می خواهیم تحقیق کنیم باز از خودمان این روش تفکر اثباتی را به 
آیا این تناقض ها به علوم انسانی لطمه نمی . همان روش اثباتی و پوزیویتیویستی استفاده می کنیم

  زند؟

  

بعضی افراد در جایی حرفی می زنند و جاي دیگر ان را نقض می . این تناقض ها در دو سطح است
در آکسفورد گفت نگاه نکنید  1932انیشتن در یک سخنرانی در سال . نیستاین هم چیز جدیدي . کنند

این یک . ته قلبشان با چیزي است که انجام می دهند. فیزیکدان ها چه می گویند ببینید چه می کنند
اما یک بعد دیگر قضیه این است که آنها که نقد می کنند همان ها . واقعیتی است و من منکر آن نیستم

مثال در حوزه هاي فلسفی عموما این روش ها را نقد می کنند و کسانی که . به کار می برند نیستند که
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در دانشکده هاي فیزیک و شیمی و زیست شناسی، . این روش ها را به کار می برند اصحاب علوم اند
از یک از فیزیک دان هاي بزرگ فرانسوي می گوید که پوزیتیویسم . کال تفکر پوزیتیویستی حاکم است

  . فلسفه رخت بر بسته و تضعیف شده اما متاسفانه هنوز برفیزیک حاکم است

  

یکی از رشته هاي مهمی که در جهان تدریس می شود علوم میان رشته اي مانند فلسفه ـ فیزیک 
  امروز ما در این موضوع چه کارهایی انجام داده ایم؟. است

  

مخصوصا در دکتراي فلسفه . ضوع پرداخته ایمما در دانشگاه شریف، در رشته فلسفه علم به این مو
  . ما اینکار را شروع کرده ایم. بخشی هم در فیزیک هست که بنیان هایش فلسفه است. علم

  

  این موضوع چه کمکی به رشد علوم انسانی می کند ؟

  

این نشان می دهد تفکر فسلفی در فیزیک و ریاضی . تفکر فلسفی بخش مهمی از تفکر انسانی است
االن کسانی را داریم که . نشان دهد که سایر علوم انسانی  هم می تواند شان داشته باشد این. داردشان 

در نتیجه  دکتراهاي مشترکی را ایجاد می . یک دکترا در علوم اجتماعی دارند و یک دکترا در فیزیک
ا به هم نزدیک کمک می کند که این دو افق ر. کند مانند پزشکی و علوم اجتماعی که در شیکاگو هست

  .کند

  

 . نهادهایی که کار علوم انسانی می کنند مانند پژوهشگاه علوم انسانی، مغز جامعه هستند 
تحقیقات و پژوهش هایی که در این پژوهشگاه انجام می شود تا چه حد جنبه کاربردي درسطح 

  جامعه دارد ؟

  

ي اجتماعی چیست و مثال معضالت در زمینه علوم اجتماعی طرح هاي میدانی داشتیم که ناهنجاري ها
در زمینه تولید فرهنگ ها و تصیح متون و . فارغ التحصیالن علم انسانی چه مسایلی است و از این قبیل



 81

در دایر کردن بعضی حوزه هایی که قبال رایج نبوده مانند علم و دین و غرب شناسی و  در این سالها 
یی کرده ایم و بخش فلسفه براي کودکان راه در زمینه جهانی شدن و فرهنگ و هویت ملی کارها

  .فعلیت هایی کرده ایم تا حوزه هاي جدیدي را مطرح کنیم. اندخته ایم

   

  براي آینده این فعالیت ها چه چشم اندازي را ترسیم می کنید؟

   

اگر از نهادهاي مملکتی کمک و . این چشم انداز بستگی دارد  به اینکه چقدر همکاري و تقویت بشود
همین کنگره علوم انسانی با همت شوراي بررسی متون و . یید بشود افق گسترده تري خواهیم داشتتا

اگر حمایت بشود . شورا االن ده سال است که فعالیت می کند. کتب علوم انسانی برگزار می شود
کارمان را در حد فعلی می توانسته ایم نتایج . مسلما تاثیر کارهاي شورا بسیار بیشتراز این خواهد بود

االن . اگر محل توجه قرار بگیرد می تواند تاثیر بیشتري بگذارد. در حد کتاب و مجله منعکس کنیم
اگر حمایت . تالش شورا این است که فعالیتش را در زمینه احیاي علوم انسانی در کشور قرار بدهد

  .عملی از علوم انسانی باشد بازده قضیه خیلی متفاوت خواهد بود

  

  :م هادوي تهرانیحجت االسال

  مشکل عمده علوم انسانی در ایران عدم تقاضا براي آن بوده است
  

  

  : اشاره

به عنوان شاگرد ممتاز از دبیرستان خوارزمى در . در تهران زاده شد 1340در سال  یمهدى هادوى تهران
یف رشته ریاضى و فیزیک دیپلم گرفت و در رشته مهندسى برق و الکترونیک دانشگاه صنعتى شر

پس از مدتى تحصیل غیر رسمى، تحصیالت رسمى حوزوى خود را  يهادو.  مشغول به تحصیل شد
 . در قم آغاز کرد 1359 سالاز 
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. او عالوه بر تدریس در حوزه علمیه، با دانشگاهها و مراکز آموزش عالى کشور همکارى علمى دارد 
و فناورى و رئیس گروه فقه و وى عضو شوراى بررسى متون علوم انسانى وزارت علوم، تحقیقات 

. حقوق این شورا و عضو شوراى علمى کارشناسى ارشد فلسفه علم دانشگاه صنعتى شریف است
در برخى از علوم جدید مانند اقتصاد، کالم جدید، فلسفه علم و فلسفه هنر، مطالعات و  نهمچنی

  .شده است تحقیقات گسترده اى دارد که بعضى از آنها در قالب کتب و مقاالت عرضه

  

بحث ما درباره کلیت علوم انسانی، کارکردها و ویژگی هاي آن در جامعه ! جناب آقاي هادوي
  ارزیابی شما از نقش علوم انسانی در جوامع بشري و به خصوص جامعه ایران چیست؟ . است

  

نکه یکی ای. وقتی شما از نقش علوم انسانی در جامعه سوال می کنید، به دو شکل قابل تفسیر است
یک . علوم انسانی چه نقشی باید داشته باشد، یعنی چه قابلیت ها و توانایی هایی در این علوم هست 

  . یعنی چه مقدار از قابلیت ها به فعلیت رسیده است. تفسیر دیگر این که چه نقشی داشته اند

سانی ـ قطع نظر از نسبت به قابلیت هاي علوم انسانی براي تاثیر در جامعه باید توجه داشت که علوم ان
صحت و سقم این علوم ـ از آنجایی که به مسایل انسانی به صورت محوري در ابعاد مختلف می 

چه در بعد اجتماعی در حوزه جامعه . پردازد، چه در بعد فردي در حوزه جامعه شناسی و روان شناسی
ي مانند فلسفه، چه در ابعاد شناسی و روان شناسی اجتماعی ، اقتصاد و سیاست، چه در ابعاد کامالً نظر

کامالً فکري مانند کالم و عرفان نظري، چه در حوزه هاي عملی مانند عرفان عملی، چه روابط بین 
انسان ها ، مثل حقوق و فقه، چه بعضی دانش ها که پدیدار انسانی دارند مانند تاریخ و باستان شناسی 

نظر بگیریم، قابلیت این علوم و تاثیرگذاري آنها و زبان شناسی، اگر در یک کلیت، علوم انسانی را در 
بر جامعه را بخواهیم بررسی کنیم باید بگوییم که در یک تعبیر کوتاه علوم انسانی متکفل مهندسی 

یعنی اگر ما بخواهیم یک جامعه را سامان بدهیم، بهترین ابزار علمی که در اختیار ماست . جامعه هستند
با تحلیل تاریخی و جامعه شناختی و روان شناسی اجتماعی یک جامعه یعنی . همین علوم انسانی است

و با بازگشت به مردم شناسی آن جامعه بتوانیم زمینه هایی را که وجود دارد ابتدائاً شناسایی کنیم و بعد 
با مطالعه وضعیت سیاسی و اقتصادي و فرهنگی  آن جامعه که در همین علوم انسانی صورت می گیرد، 

روش هایی که براي انتقال باید پیشنهاد بدهیم که . ایی را که باید به آن برسیم ترسیم کنیم ایده آل ه
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انسان هاي جامعه اي را اگر تغییر دهیم . چگونه هنجارها و روابط  موجود در جامعه را تغییر دهیم
  . نهایتاً جامعه را تغییر داده ایم

ف را در نظر بگیریم از فیزیک و شیمی  و ریاضیات به همین دلیل، در بین علوم ، یعنی اگر علوم مختل
و بیولوژي و زیست شناسی و علوم فنی و مهندسی و علوم پزشکی و علوم انسانی، موثرترین  عنصر 

چون هر یک از عناصر دیگر به یک بعد خاصی مرتبط می . در مجموعه جامعه همین علوم انسانی است
فرض کنید که مهندسی دستاوردش فن . می تواند موثر باشدشود که اگر در اختیار علوم انسانی باشد 

پیشرفت تکنیکی در صورتی که زمینه هاي فرهنگی،  . آوري است و نهایتاً پیشرفت تکنیکی در جامعه
اجتماعی و اقتصادي و سیاسی اش آماده نباشد چندان تاثیر گذار نیست و احیاناً در جامعه تاثیرات منفی 

  .می گذارد

اما این قابلیت تا چه حد در جامعه فعلیت پیدا کرده است یعنی . قابلیت علوم انسانی بوداین به لحاظ 
چه مقدار از علوم انسانی آن جایگاه شایشته و بایسته در جامعه را دارند، باید گفت ، میزان قابلیتی که 

این عوامل . از علوم انسانی در جامعه به فعلیت رسیده است در جامعه متاسفانه بسیارکم بوده است
یکی از این عوامل این است که علوم انسانی جامعه ما علوم انسانی بومی هماهنگ با . مختلفی دارد

این مشکل به نظر من ریشه در یک مشکل دیگري دارد که جمع این . فرهنگ و هنجارهاي ما نبوده اند
واقعی براي علوم انسانی وجود این که در جامعه ما تقاضاي . ها با هم نوعی تعامل و تاثر متقابل دارند

  .نداشته است

  

  این تقاضا را چه کسی و یا چه نهادي باید در جامعه ایجاد کند ؟ 

  

جامعه شناس در . در جامعه ما هیچ وقت این احساس پیدا نشده که ما نیاز به جامعه شناس داریم 
ه بیاید در مراکز آموزشی جامعه ما به ظاهر این است که برود در دانشگاه درس بخواند و بعد دوبار

اما واقعا براي اینکه جامعه شناس و دانش او به کار بیاید . ظاهراً فقط یک کار علمی است. درس بدهد
و در مسایل مختلف اجتماعی از آن استفاده کنیم و با ابزارهاي اجتماعی وضعیت فرهنگی جامعه را و 

  .ته استیا مساله خاصی از جامعه را بشناسیم، کاري صورت نگرف
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یک دلیل اینکه علوم انسانی درکشور ما رشد نکرده است همین بوده که کسی تقاضایی برایش نداشته 
وقتی قرار است استاد جامعه شناسی دانشگاه فقط همان مطالبی را که از غرب می آید توضیح . است

وضعیت جامعه  بدهد و دانشمند بودنش به این است که آن مطالب را خوب بداند و به این نیست که
  . خود را تحلیل کند، قهراً او هم تمام همت خود را می گذارد تا آن مطالب را خوب یاد بگیرد

این مشکلی است که وجود داشته و باعث شده که ضعف اساسی در ساختار علوم انسانی پیدا شود، 
به سمت علوم  استعدادهاي جامعه که در واقع تحت تاثیر تقاضا در جامعه جهت پیدا می کند کمتر

متاسفانه بیشتر استعدادهاي جامعه ما صرف هزینه هایی شده که تقاضا . انسانی سوق پیدا کرده اند
در زمینه پزشکی با این معضل رو . برخی مواقع هم تقاضا واقعی نبوده است. برایش وجود داشه است

ت علوم گفتیم که به چندین سال پیش در مجموعه هاي باالي سیاست گذاري وزار. به رو بوده ایم
باز هم . ولی ما نتوانستیم این موضوع را به جوانان منتقل کنیم. زودي بازار پزشکی اشباع می شود

ما پزشک تولید . البه یک مشکل ما در توزیع پزشک است. بسیاري از استعدادها به سمت پزشکی رفت
نتوانسته ایم این جامعه را با ابزارهاي  این بر می گردد به اینکه ما. کرده ایم اما خوب توزیع نکرده ایم

علوم انسانی ساماندهی کنیم که یا کمتر پزشک تولید کنیم و یا اگر تولید می کنیم درست توزیع کنیم و 
  . اگر بعد از تولید به اشباع رسیدیم بتوانیم با یک سیاست درست صادر کنیم

عمومی کمتر به سوي علوم انسانی می  نکته اي که می خواستم بگویم این بود؛ استعدادها به صورت
اما . بودند و هستند. این به این معنی نیست که در علوم انسانی آدم هاي مستعد و برجسته نداریم. رود

حاال . مجموعه جریان آموزش ما این طور نیست، که استعدادها را به سمت علوم انسانی سوق بدهد
و این بر می گردد به مهندسی جامعه ما . بازار کار استدرعلوم انسانی مشکلی که داریم همان تقاضا و 

به همین دلیل کمتر نقش . و هنجارهایی که داریم و نوع نگاهی که به متخصصان علوم انسانی می کنیم
همه اینها باعث می شود که علوم انسانی نتواند در کشور . علوم انسانی را در تصمیم سازي ها می بینیم

  . اید داشته باشدما آن جایگاهی را که ب

  

با توجه به مباحثی که مطرح شد، ما در نسبت با جهان ، در زمینه علوم انسانی در چه جایگاهی  
  قرار داریم؟
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من به کشورهاي مختلف سفر کرده ام و . اینکه وضعیت علوم انسانی اینطور است مشکل ایران نیست 
علت این مشکل این است که . کل جهان سوم استاین کالً مش. با مراکز فرهنگی آنها در ارتباط بوده ام

در واقع آن مجموعه اي که دانشگاه جدید را براي جهان سوم به ارمغان آورده، جهان سوم را به دید 
در فرهنگ غربی و . یک منبع ارزان قیمت براي تولید به تعبیر خودشان کارگران متخصص دیده اند

اي فنی و مهندسی و پزشکی و حتی علوم پایه کارگران کشورهاي پیشرفته، تلقی از متخصصان رشته ه
و . چون آنها تعبیرشان این است که جامعه در اختیار متخصصان علوم انسانی است. تخصصی است

متخصصان فنی و مهندسی ابزارها و کارگران متخصصان علوم انسانی هستند که با آنها جامعه را اداره 
نمی خواستند که از دست بدهند در جهان سوم علوم پایه و فنی آنها چون مدیریت جامعه را . می کنند

و دانشگاه ها را جوري ساختند که استعدادهاي این کشورها به سمت . و مهندسی را راه اندازي کردند
وقتی می آیید . براي همین است که می بینید امریکا پر است از مهندسان غیر امریکایی. این علوم برود

می بینید تعداد غیر امریکایی ها کمتر می شود و در سطح علوم انسانی خیلی کمتر به سمت علوم پایه 
  .چون از اول این را طراحی کرده اند. و در سطح مدیریت دیگر غیر امریکایی نمی بینید

. بهترین ها می آیند تا سطح دکتري. . ببینید بهترین استعدادهاي ما به سمت فنی و مهندسی می رود
یعنی امریکا بدون حتی یک دالر سرمایه . ی روند غرب و بهترین آنها می روند امریکابهترین آنها م

گذاري با استفاده از منابع ما، صاحب مهندسان و متخصصان فنی می شود و از آنها براي مشاغل از 
  . پیش طراحی شده استفاده می کنند

اصال نیامده . بعد هم علوم پایه چون دانشگاه از بیرون آمده و خواسته مهندس و پزشک تربیت کند و
چون . براي آنها مهم نبود که ما اقتصاد بدانیم  یا سیاست و جامعه شناسی. تا علوم انسانی تولید کند

آنها برایشان مهم بود که ما مهندسی خوب بدانیم و پزشکی و علوم . خودشان اینها را به ما می دادند
   .پایه و برویم کارهاي آنجا را انجام دهیم

خبرنگار یو اس اي تو دي در مصاحبه اي به من گفت که تعداد مهندسان برق ایرانی از  2000سال 
درست نقطه مقابل آنچه در جهان سوم است . این آمار باالیی است. مهندسان برق امریکایی بیشتر است

عدادها می که استعدادها  به سمت فنی و مهندسی و پزشکی می روند، در دنیاي پیشرفته بهترین است
در دوران دبیرستان معلم زبانی داشتم امریکایی که . من دراین باره خاطره اي دارم. روند علوم انسانی

من شاگرد اول بودم و وقتی این استاد کارنامه من را دید از . استاد رشته حقوق در دانشگاه هاروارد بود
من که این را شنیدم بر . گفت حقوقاو بی درنگ . او پرسیدم که در چه رشته اي ادامه تحصیل بدهم
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. او متعجب شد و گفت پس در ایران این طور است. آشفته شدم و گفتم  حقوق رشته بچه تنبل هاست
بعدها . چون رییس جمهور هاي ما همه حقوق دان هستند. در امریکا شاگرد اول ها به حقوق می روند

که آنچه جامعه را اداره می کند قانون است و فهمیدم که علت این است که آنها اینطور نگاه می کنند 
اما در جهان سوم به ما طور دیگري . در راس جامعه باید یک حقوق دان باشد که تسلط بر قانون دارد

  .القا شده و به صورت هنجار اجتماعی درآمده است

  

در  ما دچار سیکلی می شویم که اگر. درباره هنجارها و مهندسی فرهنگی جامعه صحبت کردید 
می گوییم علوم انسانی ضعیف است چون مدیریت . آن بیفتیم دوباره به علوم انسانی می رسیم

حاال . براي اینکه مدیریت قوي شود باید علوم انسانی قوي داشته باشیم. جامعه ضعیف است
چگونه می توانیم نگرش به علوم انسانی را تغییر دهیم که از پایه و دوران دبیرستان ذهنیت سالم 

  نسبت به علوم انسانی ایجاد شود؟

  

من معتقدم کوتاه ترین راه براي اینکه علوم انسانی درکشور رشد کند، این است که ما تقاضا براي علوم 
انسانی ایجاد کنیم و براي ایجاد تقاضا براي علوم انسانی باید به مرکز مدیریتی و تصمیم گیري و 

ایگاهی را که باید به علوم انسانی و صاحب نظران آن تصمیم سازي تفهیم شود و آنها عمل کنند و ج
مثال . البته اینها خوب است. این جایگاه با تعریف و تمجید و این حرف ها تحقق پیدا نمی کند. بدهند

اما . جامعه آشنا می شود با رشته جامعه شناسی. اگر از یک استاد جامعه شناسی تقدیر کنند خوب است
جامعه شناسی این نیست که شما بیایید همایش برگزار کنید و لوح بدهید و  تقدیر واقعی از یک استاد

اما تقدیر واقعی چیست؟ این است که بگوییم شما . اینها را نفی نمی کنم. نه اینها نیست. مقداري جایزه
که این قدر کار کرده اید و تخصص دارید بیایید ما از تخصص شما در صحنه عینی جامعه استفاده 

  .ن وقت است که واقعا قدر دانش او را شناخته ایمآ. کنیم

  

من فکر می کنم اکثر مناطق محروم ما بیشتر از اینکه به مهندس برق و آب نیاز داشته باشد، به  
. جامعه شناس و روان شناس نیاز دارد تا نیازهاي آنها را بشناسد و در اختیار مهندسان بگذارد

از اینجا به مساله دیگري می . ریزي و مدیریت گم شده استمتاسفانه این مرحله در نظام برنامه 
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او یک سري تئوري ترجمه شده را . آن جامعه شناس نوعی، اصال این جامعه را نمی شناسد. رسیم
خوانده که هیچکدام از آنها در قالب جامعه ما شکل نگرفته است، حاال در بحث تولید علم، نقطه 

با متن اصلی جامعه ما برخورد نداشته اند که بتوانند  آسیب ما همین جاست که این دانش ها
ما کاربرد عینی مهندسی و پزشکی را می بینیم اما حاصل کار علوم انسانی یا . کاربرد داشته باشند

  .دیده نمیشود یا اصال خبري از کاربرد اجتماعی نیست

  

در ساحت مهندسی آنچه . در بخش مهندسی هم بحث ظریفی هست که من نمی خواهم وارد آن شوم
مثال در ایمن سازي . چون بومی نشده است، آثار سوء آن را هم می بینیم. داریم هم بومی نشده است

براي . مسکن روستایی، تصمیماتی می گیریم که به هیچ وجه با بافت روستایی ما سازگار نیست
در بحث . ی نشده استروستاهایمان مسکن می سازیم که به هیچ وجه براي آن اقلیم و نیازهایش طراح

اقداماتی که ما انجام می دهیم . . بازسازي هاي بعد از زلزله ها این بحران را به صورت جدي می بینیم
و هزینه هاي بسیار باالیی را صرف می کنیم و دستاورد اندکی که داریم مشکالت و تبعات فراوانی 

  .برایمان ایجاد می کند

این است که اگر امروز از بسیاري از کارشناسان علوم انسانی  در حوزه علوم انسانی ، واقعیت قضیه
خودمان راه حل هایی براي جامعه خودمان بخواهیم متاسفانه خیلی از آنها نمی توانند راه حل هاي 

اقتصاد دانان ما به خوبی در موسسات غربی مانند بانک جهانی و صندوق بین . قابل اجرایی عرضه کنند
چون اینها اقتصاد غرب را با مسایلش یاد . نند اما در ایران نمی توانند کار کنندالمللی پول کار می ک

یک علتش همین بوده است که تقاضا نبوده یعنی . اقتصاد ما و مسایل آن را نمی دانند. گرفته اند
مجلس شوراي اسالمی وقتی می خواهد تصمیمی بگیرد که . دانشگاه با این تقاضا مواجه نبوده است

ه پشتوانه کارشناسی جدي اقتصادي دارد باید دانشگاه را در این مساله درگیر کند تا استادان و نیاز ب
. در زمینه آموزش و پرورش هم همین مساله صدق می کند. دانشجویان با مسایل روز آشنا بشوند

شناسی مسئوالن این وزارت خانه باید با دانشکده هاي روان . آموزش و پرورش ما هزاران مساله دارد
تا دانشجو فوق . وارد گفتگو شوند و مسایل را با آنها در میان بگذارند و کار تحقیقی انجام دهند

لیسانس و دکترا مجبور بشود برود و وضعیت آموزش و پرورش وبچه ها را ببیند و استاد هم همین 
  .ار می کننداینها وقتی با جامعه برخورد دارند مسایل بومی را می شناسند و روي آنها ک. طور
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به نظر من اگر مشکل جایگاه علوم انسانی و بومی سازي آن درکشور بخواهد حل شود باید تقاضا 
اگر ما بخواهیم که مردم به طور طبیعی تقاضا داشته باشند نیاز داریم که هنجارهاي مردم را . ایجاد کرد

فرهنگی هم نیاز به علوم  مهندسی. عوض کردن هنجارها نیاز به مهندسی فرهنگی دارد. تغییر دهیم
ساده ترین راه براي ایجا تقاضا این است که مراکز مختلف . آنجا همان دور تکرار می شود. انسانی

تصمیم گیري و تصمیم سازي که با مسایل مختلف مواجهه اند بیایند و از دانشگاه و مراکز آموزش 
هاي واقعی به علوم انسانی و عالم این وقتی ب. عالی و تحقیقاتی بخواهند تا مسایل آنها را حل کنند

  .علوم داده نشود نباید انتظار بهبود این وضعیت را داشته باشیم

  

آیا در این زمینه با توجه به . فقه و حقوق اسالمی ارتباط نزدیکی با زندگی روزمره ما دارند
م گیري هاي کالن تغییرات روزافزون جامعه، فقه اسالمی هم توانسته هم پایه این تغییرات در تصمی

  جامعه حرکت کند و تاثیر گذار باشد؟

  

اگر فقه را خیلی محدود نبینیم، . بعد به این سوال می پردازم. من ابتدا از یک بعد دیگر جواب می دهم
حقوق را از بعد اجتماعی آن در نظر . حاال به معناي سنتی، فقه به تعبیري همان حقوق اسالمی است

  . نظیم کننده روابط انسان ها با یکدیگر استمی گیریم، که به معنی ت

حاال جامعه . اینطور اگر نگاه کنیم ارزش فقه در جامعه اي است که بنا دارد بر اساس قانون عمل کند
به همین دلیل اسالم از همان ابتدا همت زیادي . ایده آل اسالمی یک جامعه کامال قانون مند است

ولین جامعه اسالمی در مدینه شکل گرفت ما شاهد آیات فراوانی زمانی که  ا. نسبت به فقه داشته است
چون جامعه اسالمی جامعه . هستیم که به مسایل فقهی می پردازد و روابط این جامعه را تنظیم می کند

فقیه از این جهت والیت دارد که . اصالً اساس بحث والیت فقیه هم همین است. اي قانونی است
  . در واقع والیت حقوق دان اسالمی است. متخصص قانون اسالمی است

یعنی هر مساله اي که . اگر جامعه اي قانون مدار باشد رجوع مردم به متخصصان قانون باید زیاد باشد
البته در سنت کشور ما مراجعه به فقیه زیاد بوده . پیش می آید مردم باید به حقوق دان مراجعه کنند

با آنکه بخش . وق به صورت دو امر جدا از هم مانده استولی با این حال  همچنان فقه و حق. است
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عمده اي از قانون ایران از فقه اسالمی گرفته شده است و فقط تبویب جدیدي شده، می بینیم که 
  . حقوق و فقه از هم جدا هستند

اما چه مقدار فقه پاسخگوي مسایل جدید است؟ توان ذاتی فقه براي پاسخگویی به مسایل جدید زیاد 
بعد از انقالب ما به دلیل درگیر شدن با مسایل مختلف و آمدن مسایل روز به صحنه تحقیقات . تاس

دستاوردهاي زیادي . فقهی حوزه و آکادمیک به لحاظ ادبیات تحقیقات در این زمینه پیشرفت کرده ایم
البته از این . در زمینه فقهی و حقوقی امروز در حوزه ها و مقداري هم در مراکز دانشگاهی وجود دارد

اما آن مشکل . دستاورد قسمت کمی به جامعه معرفی شده و قسمت کمتري تحقق پیدا کرده است
یعنی اگر واقعا حقوق دان در تصمیم . عمومی علوم انسانی یعنی عدم تقاضا را در اینجا هم می بینیم

صحیح است که به  حاال. سازي جایگاه شایسته خود را پیدا کند، شرایط مساعدي تحقق پیدا می کند
لحاظ مفاهیم ساختاري حکومتی می گوییم همه کارها به لحاظ فقهی باید به تایید برسد و یک مرجع 

ولی تا آن جایی که ما از بدنه کارشناسی . قانونی به نام شوراي نگهبان نیز براي آن تعریف کرده ایم
به اشکال مختلف کارهایی . ریمفقهی و حقوقی براي حل مسایل مختلف کشور استفاده کنیم فاصله دا

در بانکداري اسالمی شورایی تشکیل شده و جمعی فقیه و اقتصاد دان و متخصصان بانکی ، . می کنیم
ولی همین شورا جایگاه قانونی . به صورت خاص درباره فرآورده هاي جدید بانکی بحث می کنند

  .دجنبه مشورتی دارد که می توان به حرفش گوش داد یا ندا. ندارد

متخصصان علوم انسانی , این مشکل باعث میشود همان مشکل عمومی علوم انسانی که عدم تقاضاست
  .   چندان به مسایل جامعه خودشان اهتمام نداشته باشند
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  :دکتر رضا پور حسین             

  آسیب شناسی دولتی در علوم انسانی راه به جایی نمی برد

  

  

دکتر پور حسین براي آغاز بحث نظر و ارزیابی خودتان را از نقش رشته هاي علوم جناب آقاي 
  انسانی در تحوالت علمی و فرهنگی و اجتماعی در سطح جوامع بشري بفرمایید ؟

  

رشته هاي علوم انسانی بر حسب ظاهر در کنار رشته ها و شاخه هاي دیگري مانند علوم فنی و 
اما وقعیت این است که علوم . به عبارتی اینها در عرض هم هستند. مهندسی و پزشکی قرار گرفته است

هاي پژوهش و مطالعه در به عنوان مثال در روش. اي و زیر بنایی داردانسانی نسبت به اینها حالت پایه
. هاي منطقی انسانی داردمتدولوژي. علوم تجربی ناچار هستید که از یک متدولوژي خاص پیروي کنید

خه اي از علوم اگر بخواهیم از منطق متدولوژي علوم صحبت کنیم، ناچار نیاز به علوم ما در هر شا
نکته . به عبارتی علوم انسانی را می توان از یک نظر زیربنا براي علوم تجربی دانست. انسانی داریم

دیگر اینکه، چگونگی حرکت هاي علمی در حوزه هاي علوم فنی و مهندسی و پزشکی را که من تحت 
االن بحث . وان علوم تجربی از آن یاد می کنم، در علوم انسانی می توان رد گیري و پیگیري کردعن

فلسفه علم داریم در این بحث شما به میزانی به تاریخ علم رجوع می کیند و در یک وجهی هم به 
 پس علوم. این مربوط به نگاهی است که علوم انسانی به شما می دهد. چرایی تحول و رشد علوم

اگر این نسبت بین علوم انسانی و تجربی را . انسانی یک مبنا و پایه است براي شاخه هاي دیگر علوم
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الجرم باید از علوم ... بپذیریم، قاعدتاً می توان گفت که براي تحوالت علمی و فرهنگی و سیاسی و 
را به معنی ساینس گرفته البته من تحوالت علمی . انسانی استفاده کرد و نمی توان از این علوم غافل بود

اما وقتی . ام وگرنه در حوزه تحوالت اجتماعی و فرهنگی که علوم انسانی موضوعیت و حضور دارد
هم که صحبت از تحول علوم به معنی ساینس می کنید نوع حرکت و چرایی حرکت و تعیین چشم 

پس علوم انسانی پایه . م کنیداندار و منطق و متد حرکت را بدون نیاز به علوم انسانی نمی توانید ترسی
  . و مبناي تحوالت این چنینی در جامعه است

  

  پس می توانیم بگوییم که زیر بناي هر پیشرفت در جامعه، علوم انسانی است؟

  

ببینید زمانی است که شما صرفاً در حوزه علوم تجربی و یا علوم اجتماعی، یک . قطعا همین طور است
اما زمانی هم هست که براي . توا می تواند فقط مربوط به همان علم باشداین مح. محتوا تولید می کنید

به . تولید این محتوا و تبیین چرایی و ترسیم افق حرکتی آن محتوا، نیاز به علوم انسانی خواهید داشت
  . عبارت دیگر علوم انسانی یک چگونگی حرکت در تحوالت علمی را به شما نشان می دهد

  

طرح شده، در حال حاضر از نظر علوم انسانی چه جایگاهی را در سطح با توجه به مباحث م
  جهانی داریم؟

  

اما آنچه شنیده ام و نتایج آن را نگاه می کنم جایگاه ما خیلی . من به شکل آماري وارسی نکرده ام
  .ضعیف است

  

  این ضعف از چه زمانی آغاز شد ؟

  

به عنوان مثال در رشته روان . گر اتفاق افتاداز زمانی که یک تفکیک بین رشته اي افراطی و جزیی ن
شناسی وقتی مطرح شد که روان شناسی از فلسفه جدا شود و روان شناسی علم النفس نیست، به طبع 
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خوب روان شناسی در حوزه تجربی به . زمینه براي جزیی نگري و تجربی دیدن روان شناسی باز شد
وان شناسی رشد علمی خوبی پیدا می کند اما به مرور در اینجا ر. معنی روان شناسی علمی امروز است

  . با پایه خودش که انسان شناسی و یا فلسفه است قطع ارتباط می کند

  

در این بین آیا حکومت ها در مهجور ماندن علوم انسانی در کشور ما نقشی داشته اند؟ یعنی نگاه 
  .آنها به علوم انسانی باعث این مساله شده باشد

  

بر می گردد به نوع نگاه جزیی نگر و تفکیک . کنم خیلی بحث حکومت ها مطرح نیستمن فکر می 
. یک نوع رعب فرهنگی هم دخالت می کند. البته ما در اینجا مساله استادان را هم داریم . یافتگی مطلق

راي ببینید علوم تجربی که ترجمه می شوند و ب. شما به راحتی نمی توانید مسایل را از هم تفکیک کنید
اینها با یک فلسفه شروع . ما می آید هم بی نیاز از مبناهاي انسانی شناختی و فلسفی خودشان نیستند

یک علم محض نمی . اینها از هم تفکیک نمی شوند. می شوند و به یک علم تجربه گرا می انجامند
ی نگري به این مشکل پس از تقسیم علوم و تفکیک و جزی. تواند بدون پایه هاي انسانی رشد کند

اما آنها . وجود آمد و این تنها مربوط به ایران هم نیست و در کشورهاي غربی هم همین طور است
خودشان راه را پیدا کرده اند و علوم میان رشته اي راه انداخته اند و حتی علوم محض را بدون ارتباط 

غربی ها آن . طرح می شودبا علوم غیر دقیقه نمی بینند و مسایل ماورایی در کنار مسایل تجربی م
  . تفکیک یافتگی افراطی را به نوعی جبران می کنند

خوب دست پرودگان این تفکر که عمدتاً ناشی از نهضت ترجمه و فرهنگ ترجمه هستند می خواهند 
مغز تجزیه شده غیر استراتژیست و جزیی نگر نسبت به علم و پایه . حرکت هاي علمی را سامان بدهند

خود به خود این جریان علمی . خواهد هدایت کننده یک جریان علمی بشوددش میعلمی، حاال خو
یعنی شما شاهد هستید که علوم کامال مبتنی بر ترجمه می آید و بومی . جزیی نگر افراطی رشد می کند

هر موقع هم که می خواهد متصل . نمی شود چرا که با مبناي انسانی خودش قطع ارتباط کرده است
علم نمی . می کند که می خواهد علم را از دست بدهد در حالی علم از دست نمی رودشود احساس 

  .مهم این است که التقاط به وجود نیاید. تواند از مبانی نظري انسان شناختی و فلسفی دور بشود
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ریشه اصلی این موضوع به لحاظ تاریخی در دوره اي از رژیم پهلوي اتفاق افتاد که نوعی حرکت 
ه تعبیري به حسب ظاهر و نوعی روشنفکر مآبی، رایج شد، تا رسید به مقطع انقالب فرهنگی علمی نو ب

اما متاسفانه با گیر کردن در . پس از پیروزي انقالب اسالمی که قرار بود یک آسیب شناسی رخ بدهد
مه یک سري مسایل صرفاً نظري، در آنجا موفق نشدیم که آسیب شناسی کنیم و این جریان همچنان ادا

دارد و علوم انسانی ما هنوز جایگاه اصلی خودش را نیافته و علومی ترجمه اي  و جزیی نگر است که 
مبناهایی که . گاهی می شود با تغییرات جزیی بر چیزي آن را بومی کرد.نمی توانید آن را بومی کنید

  .داریم غلط است و جایگاه علوم انسانی در شرایط فعلی جایگاه مناسبی نیست

  

ت اینکه این آسیب شناسی انجام نشد که تا امروز متوجه این جایگاه نامناسب شویم چه بوده عل
  است؟

  

علتش نبود مغزهایی بوده که بتوانند آسیب شناسی کند و منفک از جریان رایج باشند و حاال بیایند و 
وم پرورش یافته در انقالب فرهنگی من یاد دارم، در برخی علوم کسانی که درون آن عل. منتقد باشند

باید منتقدانی . خوب آن شخص نمی تواند خود را از آن فضا بیرون بکشد. بودند خواستند که نقد کنند
یعنی ما باید در این قضیه نوعی جسارت بدهیم به نظریه پردازي . باشند که بتوانند از بیرون نقد کنند

راحت بگویم آسیب شناسی . شناسی کنیمهاي جدید و براي نگاه نو به مسایل، و مناظره کنیم تا آسیب 
دولتی، داخل وزارت علوم و سیستم آموزشی نشستن، با همان کسانی در این سیستم بار آمده اند راه 

  . به جایی نمی برد

  

آیا می توان این آسیب شناسی را از مرحله پیش از آموزش عالی یعنی در سطح آموزش و پرورش 
  انجام داد ؟

  

اسی در علوم انسانی یک ارزیابی استراتژیکی  است و قاعدتاً حد آن در آموزش ببینید بحث آسیب شن
آموزش و پرورش ما قاعده گراست . اما اگر بحث مسایل آموزشی است فرق می کند. و پرورش نیست
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خالقیت با قاعده و نمره انضباط و درون یک . و این نوع نظام قاعده گرا و منضبط خالقیت کش است
  . رار گرفتن هم خوانی نداردنظام کالسیک ق

  

یعنی در نظام آموزشی ما کم استعداد ترین ها به سمت علوم انسانی می روند و این در سطح 
-مدیریت کالن آموزشی هم تاثیر می گذارد و مدیران و نظام هم بیشتر به علوم تجربی اهمیت می

  . دهند

  

تصادي و اجتماعی و فرهنگ عمومی شرایط اق. همه این مسایل هم به آموزش و پرورش ربط ندارد
شاید اگر آموزش و پرورش هم به علوم انسانی اهمیت بدهد، فرهنگ  و سیستم . جامعه هم موثر است

تغییر در این . غیر رسمی خانواده ها و رسانه ها اجازه ندهد که شما غیر از مهندس و پزشک شوید
ه علوم انسانی یک علم پایه براي حرکت هاي ما اگر بپذیریم ک. مساله بر می گردد به یک تعویض نگاه

علوم دقیقه است و این را بتوانیم منتشر کنیم و فرهنگ سازي کنیم، خود به خود نگاه بچه هاي ما به 
و این هم حرف درستی است که نخبگان کمتر به سمت . علوم انسانی یک نگاه دسته دوم نخواهد بود

می آیند اما خیلی کم است و آنها که به علوم انسانی می . نمی گویم نمی آیند. علوم انسانی می روند
آیند در معرض یک خانواده روشن و یا یک معلم خوب بوده اند که آنها را هدایت کرده است به سمت 

  .علوم انسانی و یا عالقه هاي شدید فردي موجب این امر بوده است

اه در آموزش و پرورش و رسانه ها و تغییر نگ. مشکل ما در حقیقت نوع نگاه به علوم انسانی است
برنامه ریزي هاي کالن کشوري نسبت به علوم انسانی همه دست به دست می دهد که ما نگاه تازه اي 

اما به لحاظ نظري من احساس می کنم که عمده مشکل بر می گردد به تفکیک . به این علوم کنیم
علوم دو چیز متفاوت اند، در صورتی که  یافتگی نظري میان علوم انسانی و تجربی، مثل اینکه این

رسد از همدیگر تفکیک پیدا می کنند وقتی به متدها می. متفاوت نیستند و مبناي معرفتی مشترك دارند
ضمن اینکه وقتی هم تفکیک پیدا می کنند به لحاظ متدیک علوم انسانی . و محتوایشان فرق می کند

  .است که سایه دارد بر علوم تجربی

رت اینکه علوم انسانی چیست و چگونه می توان علوم انسانی را مرتبط کرد با علوم دیگر، در هر صو
  . اگر یکبار تعریف شود و مبانی آن مشخص شود، نقطه عزیمت خوبی است
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  با توجه به این مبحث تعریف شما از علوم انسانی چیست ؟

  

رشته هاي زیادي هم با . ی گیردبه نظر من هر جا که موضوع انسان باشد علوم انسانی آنجا شکل م
اما همه اینها یک موضوع مشترك دارند به نام . توجه به هدف و موضوع و متد آنها ایجاد می شود

حاال جاهاي دیگري در کنار انسان، ساحت هاي دیگر مطرح می شود مثل اجتماع، که آنجا علوم . انسان
پس علوم انسانی . گر تقسیم بندي هاي بعدي استاینها دی. اجتماعی در کنار علوم انسانی قرار می گیرد

  . علومی هستند که موضوع آنها انسان است در ساحت فردي و اجتماعی

  

مدتی است که در جامعه علمی شاهد بحث جنبش نرم افزاري و نهضت تولید علم هستیم، به نظر 
  شما نقش علوم انسانی در پیشبرد این جنبش و نهضت چیست؟

  

این . با عنوان حمایت از کرسی هاي نظریه پردازي در علوم انسانی دایر شده است االن دبیرخانه اي
اول سطح نظریه پردازي، دوم طرح اندیشه هاي نو و سوم هم . دبیرخانه در سه سطح تعریف شده است

ببینید ما می خواهیم حرکتی کنیم که به تولید علم برسیم و در کنار آن تئوري هاي جدید را هم . مناظره
درست است که تئوري و نظریه . در زمینه تئوري هاي جدید من فقري را مشاهده می کنم. ارائه دهیم

اگر بخواهد مبانی اش حفظ شود هر چند ده سال یکبار یک تئوري بزرگ دست خوش تحوالت می 
در حوزه علوم . ولی در کنار این ما شاهد موضوعات جدید بودیم که تبدیل به تئوري می شوند. شود

ممکن است که اخیراً . انسانی کمتر به چیزي رسیده ایم که به عنوان یک تئوري جدید مطرح بشود
حرف هاي جدیدي زده شود اما این حرفها در معرض داوري قرار نگرفته و محک جدي نخورده و 

ا هخیلی وقت. میدان و عرصه دفاع پیدا نکرده است و شما فکر می کنید که کلی بازار تولید داغ است
اما ویژگی هاي یک . شود داورها می گویند که این حرف تازه اي استاین کرسی ها که برگزار می

در واقع این برداشت جدیدي است از یک . تئوري را ندارد تا بتواند نظریه جدیدي را به وجود بیاورد
لش هم ایجاد در دنیا با شتاب بیشتري در این موضوع نسبت به ما حرکت می کنند و دلی. نظریه قبلی

دهید و دفاع می وقتی شما خودتان را در معرض نقد قرار می. فضاي تعاطی و تضارب اندیشه هاست
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کنید و دیگران شما را در چالش قرار می دهند این صرفاً یک صیقل دادن فکر شما نیست، فکرهاي 
اتفاق کمتر افتاده  چون به این موضوع کمتر بها داده شده و این. جدید از این تضارب بیرون می زند

. است، قاعدتاً خیلی از حرف ها و جرقه ها که می توانست مبدع یک تئوري باشد در ذهن مانده است
آنهایی هم که حرف براي گفتن داشته اند سعی کرده اند که یک جانبه حرف بزنند و بگویند و بروند و 

گی هاي یک نظریه را داشته باشد ما حرف نویی که ویژ. خودشان را در معرض داوري قرار نداده اند
ولی این فضایی که ایجاد شده است اگر خوب دامن زده شود و گسترش یابد مطمئن باشید که . ندیدیم

  .شتابی غیر قابل پیش بینی به رشد علوم انسانی می دهد و آینده اي درخشان خواهیم داشت

تولید علم به معناي پیدا کردن ارتباط چند  .البته این را بگویم که برخی از مفاهیم باید باز تعریف شوند
نوشتن مقاله تولید علم . کاري که معموال به شکل یک مقاله در می آید. پدیده و متغیر با هم نیست

شما مقاالت زیادي از یک موضوع می . است به طور جزیی، اما لزوما منجر به نظریه پردازي نمی شود
تعداد مقاالت یک رشد شاخص علمی را به ما نشان می . شودنویسید اما معموال یک تئوري زاده نمی

پس ما تولید علم و نظریه پردازي را . دهددهد اما شاخص علمی به معناي نظریه پردازي را نشان نمی
تدوین دقیق این یافته ها می . در واقع یافته هاي علمی ما نظریه هاي علمی نیستند. مطابق با هم نگیریم

  .و نظریه نو، راه و منظر نو ایجاد می کند. نظریه علمی برساندباید ما را به یک 

  

آقاي دکتر ادامه بحث می خواستم بپرسم که چگونه می توان نگرش عمومی به  علوم انسانی و 
جایگاه و اهمیت آن را در فرهنگ عمومی بهبود بخشید و در این میان، کتابخانه ها، مراکز اطالع 

وزشی، نهادهاي فرهنگی دولتی و غیر دولتی چه نقشی در این زمینه رسانی، رسانه ها، موسسات آم
  .دارند

  

وقتی . در ایجاد این نگاه، مساله اقتصادي و شان اجتماعی موثراند. ببینید اینها بر می گردد به نتیجه کار
به جایی می رسید که در یک رشته علوم انسانی اگر تدریس نکیند مشکل معیشت خواهید داشت و 

گی یک شغل محسوب نمی شود، در این حالت با فرهنگ سازي صرف نمی توانید به مردم نویسند
یک کودك می داند که اگر . بگویید که علوم انسانی خوب است باید یک ما به ازاي عینی داشته باشد

احساس مولد بودن به لحاظ عینی می کند می گوید این قدر مریض . پزشک شد درآمد باالیی دارد
حاال روان .  در حوزه علوم انسانی اما وضع فرق می کند. کنم و اینقدر هم درآمد دارمویزیت می 
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می گویید که این قدر وکالت . شناس به پزشکی نزدیک است و در حقوق هم ما به ازاي عینی دارید
پس . اما شما بروید فلسفه بخوانید، یا باید معلم شوید یا پژوهشگر. می کنم و این قدر هم درآمد دارم
در برنامه ریزیهاي کالن کشور است که باید این موارد مورد توجه . به این ها نگاه اقتصادي می شود

یعنی یک نگاه فرهنگی به علوم انسانی به شکل استراتژیک و به شکل برنامه ریزي می تواند . قرار گیرد
اید مغز برنامه ریزان را پس صرفاً نباید مغزهاي افراد جامعه را هدف قرار بدهیم ب. فرهنگ سازي کند

ریال که شما صرف می کنید تبدیل به   Aدر اقتصاد هنر می گویند هر . مثال می زنم. هدف بگیریم
چون این . پس شما ذره اي سرمایه را هدر نداده اید. دیدنی نیست Aاما این چند . خواهد شد Aچند 

ریال بدهند باید  2گر در مسایل فرهنگی کنند انگاه وجود ندارد برنامه ریزان در سطح کالن احساس می
گیر کجاست ؟ گیر در مغز برنامه ریزان است که اقتصاد . پس نمی دهند. ریال را جواب بگیرند 3حتما 

. دهند چون نتیجه را نمی بیننددر آموزش و پرورش هم همین طور است پول نمی. هنر را نمی شناسند
ک مغز برنامه ریز باید نتیجه پول ریختن در آموزش و حتما ی. اما در جاده و عمران پول می دهند

گاهی برنامه ریزي استراتژیک دست آنانی نیست که می دانند هنر و . پرورش را به شکل ساختمان ببیند
دو نفر این . ما در فرهنگ سازي همیشه نیاز نیست که نگاه مان به آحاد جامعه باشد.  فرهنگ چیست

در پژوهش هم همین طور است احساس می کنند هر چه . ایجاد می شودنگاه را داشته باشند انقالب 
مغزي که صرفاً نتیجه سرمایه گذاري را به شکل عینی می . پول براي پژوهش می دهند هدر می رود

وقتی می گوییم فرهنگ سازي قرار نیست که یک کار . بیند نمی تواند علوم انسانی را نجات بدهد
ی با یک تغییر مکانیسم و حاکم کردن یک نگاه در برنامه ریزي و بودجه ریزي گاه. ارشادانه اتفاق بیفتد

بچه هاي ما اگر بدانند در پژوهش هاي علوم انسانی شانی هست . می توان فرهنگ سازي را ایجاد کرد
باید تجدید نظري در برنامه ریزان و . فکر نمی کنید که به میزان زیادي گرایش پیدا کنند به این سمت

  .من احساس می کنم که یک تسویه مغزافزاري باید داشته باشیم. ه ریزان کنیم بودج

  

با توجه به جایگاه رسانه و به خصوص صدا و سیما و اینکه خود شما یکی ازمدیران این رسانه 
  هستید آیا فکر می کنید می توان نوك پیکان انتقاد را به سمت رسانه و صدا و سیما چرخاند ؟           

  

رسانه براي ایجاد زمینه توجه بیشتر . ما در اینجا تعیین سهم نمی کنیم براي قصور. ال درست استکام
ولی قبول . پشتوانه تبلیغی و ایجاد انگیزه علم گرایی کار رسانه است. به علوم انسانی نقش زیادي دارد
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فرهنگ سازي کنیم و  اگر ما بیاییم. کنید حرکتی که من از آن یاد می کنم باید یک حرکت عمومی باشد
ما باید یک . ما به ازاي آن یک بودجه ریزي ضعیف باشد، ما به قولی سر بی صاحب تراشیده ایم

. حرکت فرهنگی کنیم و نگاه بودجه ریزي ما تغییر کند و در تعامل با هم حتما انقالبی رخ خواهد داد
شادانه و تبلیغی یک طرف است اگر ما بخواهیم یک نوسازي و بازسازي فرهنگی بکنیم، حرکت هاي ار

و همسو شدن اینها با همدیگر بر می . و حرکت هاي مکانیسمی و برنامه ریزي واقعیتی دیگر است
  . گردد به مدیریت کالن

  

علوم انسانی با توجه به کاربرد خاص شان در عرصه اجتماعی تا چه حد می توانند موجب ارتقاي 
  ر باال بردن امنیت و بهداشت روانی و اجتماعی دارند؟فرهنگی و اجتماعی باشند و چه اهمیتی د

  

. یک مقداري به خاطر جنگ است. جامعه ما امروز به لحاظ بهداشت روانی سخت دچار مشکل است
این تنیدگی ها ناشی از اضطراب و افسردگی . ما بعد از جنگ شاهد یک تنیدگی هاي پس ضربه هستیم

توجه به مولفه هاي :  1ن زیادي از آن به خاطر این است که اما میزا. و درهم شدگی هاي رفتاري است
علومی که باید حمایت کنند :  2نگرش و رفتار در برنامه ریزي ها و فرهنگ سازي ها کم می شود 

سهم روان شناسی امروز ایران به دلیل اینکه . ارتقا و تامین بهداشت روانی را در جامعه ضعیف اند
مولفه هاي بهداشت روانی و . اشت روانی مختص جامعه ما ناچیز استبومی نیست در ساماندهی بهد

روان شناسی امروز ما نه تنها . دالیل به هم ریختگی بهداشت روانی ما با کشورهاي دیگر متفاوت است
روان . نمی تواند دالیل به هم ریختگی بهداشت روانی را درمان کند حتی نمی تواند آن را شناسایی کند

پزشکی امروز ما رفته به سمت کلینیسین و بالینی به معناي کلینیکی و درمان هاي فردي  شناسی و روان
اما روان شناس بالینی زیاد داریم  که می . ما روان شناس استراتژیست نداریم. و نگاه استراتژیک ندارد

ناي انسانی غافل از این که این انسان در یک مب. رود یک نفر انسان را به ماهو انسان درمان می کند
دچار مشکل شده و شما اگر نگاه استراتژیست و جامعه شناختی نداشته باشید این جز را نمی توانید 

درست است که با یک قرص می شود سر بیمار را گرم کرد ولی این بیمار در یک زمینه . درمان کنید
مش به یافته هاي این است که جایگاه روان شناسی تا موقعی که چش. اي دچار این مشکل شده است

دیگران است و ترجمه می کند و از مبانی فرهنگ خودي که مبانی انسان شناسی الهی است دور است، 
  .       قاعدتاً این دانش در باال بردن سطح بهداشت روانی جامعه علیل خواهد بود
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  :دکتر سید کاظم اکرمی 

  الن دانشگاهی، افسردگی اجتماعی استمشکالت نسل جدید فارغ التحصی
  

  

  :اشاره

در رشته روان شناسی گرفت و فوق لیسانس در این  1342دکتر اکرمی مدرك لیسانسش را در سال 
مجال دکترا گرفتن، سال ها به طول انجامید و زندان رژیم شاه و انقالب . 1348رشته را در سال 

وزرات آموزش و پرورش، این مهم را به تعویق اسالمی و بعد کارهاي اجرایی و نمایندگی مجلس 
به عنوان دانشجوي دکترا به  68به دانشگاه تربیت معلم رفت و در سال  1367سال دراکرمی . انداخت

  . از رساله اش دفاع کرد 73کالس نشست و سال 

ه هاي مقاله در مجل 15او االن عضو هیئت علمی  دانشگاه تربیت معلم است و تاکنون قریب به حداقل 
مختلف که بعضی پژوهشی و بعضی ترویجی است نوشته و مشغول نوشتن کتابی هم هست که 

  . رسد و در زمینه تعلیم و تربیت است میانشاءاهللا به اواخرش دارد 

 .گفتگو ما در دفتر کار او در موسسه آموزش عالی ارشاد انجام شد

  

اعم از فرهنگی و اجتماعی و سیاسی  به نظر شما علوم انسانی چه نقشی در تحوالت مختلف بشري
  دارند؟

  

بی آنکه منکر نقش علوم تجربی باشیم که آنها هم در تغییر بینش و نگرش و منش انسانی اثر ویژه  
ی و سیاسی و اجتماعی کشورها به فرهنگخود را دارند، قطعاً تأثیر علوم انسانی در تحوالت علمی و 

  . مراتب بیشتر از علوم تجربی است
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اگر به این نکته توجه کنیم که پیشرفت و توسعه علوم تجربی در غرب از کجا آغاز شد قطعاً باید حتی 
  . برگردیم به تحولی که در علوم انسانی به وجود آمد

نظریات دانشمندان مختلف از دکارت به این سو و یا بعضی از کسانی که مثل لوتر و کالوین در 
اینها . اشتند سبب شد که در نگاه متفکران دگرگونی ایجاد شود روز اروپا تأثیر د آنگروههاي مذهبی 

و من ریشه آنچه را که . مقدمه تحول در بینش و حتی در روشهاي علمی و مطالعات علوم تجربی شد
در غرب توسعه به معنی کلی کلمه، نه توسعه مادي، توسعه در ابعاد گوناگونش گفته شده همین 

  . دست پیدا کرد آننی می دانم که غرب به دگرگونی در بینش فلسفی و انسا

ها یکسره نسبتشان را با خداي تبارك و تعالی و معنویات بر خالف آنحاال اگر گفته می شود این که 
قرون وسطی عوض کردند و کم کم رسیدند به اومانیسم و انسان محوري که انسان را اساس همه 

یدگاههاي خیلی تندي که بعضی از تحوالت جامعه بشري و حتی اساس هستی دانستند و د
اما . ها قابل انتقاد استهاي ملحد ـ ایناگزیستانسیالیست ها در این زمینه پیدا کردند ـ اگزیستاسیالیست

به هر صورت از روزي که به انسان توجه بیشتري شد، به این که انسان باید یک زندگی بهتري داشته 
نچه انسان می خواهد، آین همه چیز می باید متناسب باشد با باشد برخوردار از رفاه و بر روي همین زم

این دیدگاه وقتی دگرگون شد، به دنبالش تحوالت علمی ایجاد شد و بعد تحوالت فلسفی و  تحوالت 
علوم انسانی و بعد می بینیم که به دنبال همین هاست که اگوست کنت جامعه شناسی را به عنوان یک 

سفه و بعد علوم تربیتی و روانشناسی جدا می شود و در هر صورت اصل کند از فلرشته خاص جدا می
  . این تحوالت از تغییر دیدگاه نسبت به انسان و زندگی انسان حاصل شده است

ی نقش بسیار مؤثري است و ما هم اگر بخواهیم در فرهنگنقش علوم انسانی در تحوالت علمی و 
وز داشته ایم برسیم، باید قطعاً به علوم انسانی بیش از چه امرآنجامعه خودمان به تحوالتی بیشتر از 

  . گذشته توجه کنیم

علوم انسانی دنیاي امروز؛ علوم اجتماعی، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم تربیتی و اقتصاد به 
کنیم شاید سابقه  مییاد  آنمجموعه اي که ما به عنوان علوم انسانی از  آنمعناي امروزي، در تمام 

سیصد یا چهارصد سال بیشتر نداشته باشد، اما ما یک پیشینه بسیار عظیم و گسترده اي  اي حدود
پرسش من این است، در دنیاي امروز، . در زمینه علوم انسانی به معنی حکمت و فلسفه داشته ایم

چه به معناي قدیمش و چه به معناي جدیدش، در نسبت با جهان چه   ما در زمینه علوم انسانی،
  آیا ما توانسته ایم به آن قدرت و عظمت در گذشته دست پیدا کنیم؟. داریم جایگاهی
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ضمن بیان اینکه فلسفه در دنیاي اسالم به ویژه در ایران، نسبت به یونان تحوالت بسیار پیدا کرده  
مسئله  200است و به تعبیر مرحوم عالمه طباطبایی وقتی فلسفه یونان وارد دنیاي اسالم و ایران شده ، 

مسئله تکامل پیدا کرده است، با توضیحاتی که شهید مطهري هم دادند که بعضی راه حل  700بوده و به 
  .ها را فیلسوفان ما متحول کرده اند و بعضی مسایل جدید به وجود آورده اند 

این ها همه هست و االن هم می بینیم که نگاه نسبتاً مناسبی بعضی از متفکران غرب نسبت به فلسفه  
بخش  چه باید عرض کنم این است، آناما .  می ـ  فلسفه متفکران اسالمی بگوییم بهتر است ـ دارنداسال

در عرفان بیشتر از فلسفه توجه . خاص مربوط به انسان و مسایل او خیلی در فلسفه ما  پررنگ نیست
 آندي که روي را به عنوان موجو انسانبه انسان شده اما در فلسفه جز بحث نفس و دالیل تجرد نفس، 

تفکر بیشتري شود خیلی به صورت ویژه مطرح نکرده اند و به همین جهت ما در زمینه فلسفه تعلیم و 
خواهم  نمی.  تربیت، فلسفه حقوق، فلسفه علوم سیاسی، بیشتر بعد از انقالب شروع به کار کرده ایم

یشه مطرح است، در این سی ساله بگویم که قبل از انقالب نبوده، اما بیشتر مباحثی که در فلسفه و اند
چه در دنیاي غرب هست این است که ما تا کنون  آنبنابراین نسبتش با . مورد توجه قرار گرفته است

 آنبینیم که نظریات ابتکاري و جدید و بدیعی در جامعه ما در حدي که بتوان  نمی. تقریباً پیرو بوده ایم
خواهم منکر این باشم که فیلسوفان ما ، متفکران و  ینم. ها را در دنیا مطرح کرد عنوان شده باشد

سالی که دانشگاه تهران راه افتاده و دانشگاههاي دیگري که در کشور  40ـ  50استادان فلسفه ما در این 
به وجود آمده هیچ خدمتی نکرده اند اما خب در زمینه علوم فضایی ایرانیانی داریم که در امریکا 

مینه علوم انسانی کمتر متفکري داریم که در دنیا صاحب نام شده باشد در صاحب نام هستند ولی در ز
  .دیگر زمینه ها داریم آنحدي که در 

مقدماتی . بیشتر حرفهاي آنهاست و ترجمه داریم. بنابراین در زمینه علوم انسانی بیشتر پیروي داریم
و باقري در مورد علم دینی و فراهم شده، در همین دو هفته گذشته در دانشگاه تهران آقاي دکتر خسر

را به  آنشود به عنوان پست پوزیتیویسم که پوزیتیویسم را پشت سر گذاشته و نقدهاي  میاین که آیا 
ایشان بیان کردند که آیا می شود به عنوان پیش فرض متافیزیک را . نگاه کرد آنوجود آورده است به 

اینها حرکتهایی است که به تازگی . هران بحث کردندهم وارد کنیم، ایشان یک نظریه اي را در دانشگاه ت
 نمی. مقدار که بنده در جریان بودم و هستم، خیلی کم بوده است آنقبل از انقالب . دارد انجام می شود

. گویم هیچ بوده، ما استادان زیادي داشته ایم اما بیشتر کارها ترجمه آثاري است که از غرب آمده
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متأسفانه خصوصاً در زمینه علوم اجتماعی و . خودمان باشد کم داشته ایم تحقیقاتی که راجع به جامعه
رایط و وضعی که بخواهد تحقیقات عمیقی در زمینه جامعه ایران صورت بگیرد ش آنسیاسی االن هم 
  .خورد نمیخیلی به چشم 

هند تحقیق هم اکنون در یزد همکاران من در دانشگاه تربیت معلم گله از این دارند که وقتی می خوا 
بر روي جوانان ایران با بعضی سواالت مواجه می شوند و خیلی  آنکنند در باب تأثیر ماهواره و امثال 

امیدواریم انشاءاهللا با توجه به نهضت نرم افزاري و تولید علمی که الحمدهللا به پیشنهاد . زمینه کار ندارند
  . هم کارهاي بزرگتري انجام بشودرهبر انقالب در جامعه شکل گرفته در زمینه علوم انسانی 

  

متاسفانه علوم انسانی در یک چنین جریانی . اشاره کردید به نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاري
یک نقش حاشیه اي دارد این طور که ما فقط یک سري نظریات  در زمینه علوم انسانی ارایه   صرفاً

در زمینه هاي تبیین رفتارهاي انسانی در  دهیم، آیا چنین است؟ یا ما در زمینه هاي کاربردي و
در جریان نهضت تولید علم، علوم . جامعه باید انتظاري کاربردي از علوم انسانی  داشته باشیم

  انسانی چه نقش و جایگاهی دارد ؟

   

االن این نهضت تولید . ـ باز نسبت به علوم تجربی می توان گفت علوم انسانی در مرحله دوم است 
در علوم انسانی، در فلسفه، . سالی هست که در کشور ما جریان پیدا کرده استعلم یکی دو

البته در همین پژوهشگاه علوم انسانی در عرض این . کار ویژه اي نشده است... روانشناسی، حقوق و 
ولی تا این ها  سال درباره نقد کتابها و نگارش کتابهاي جدید در این زمینه حرکتهاي خوبی شده،  10

رحله اي برسد که نظریات جدید در علوم انسانی با توجه به شرایط خودمان تولید شود زمان الزم به م
علوم انسانی نیز به همین خاطر   انسان  موجود پیچیده اي است و ابعاد گوناگون دارد و قطعاً. دارد

ر این زمینه ها پیچیدگی دارد و با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادي که در روزگار ما هست تحقیق د
  . به سادگی علوم تجربی نیست

سال اخیر ،از وقتی  4ـ  5در این     االن یکی از گله هاي استادان علوم انسانی این است که خصوصاً
استادان در رشته هاي فیزیک و به خصوص شیمی و زیست شناسی به   پیش آمده، ISIبحث مقاله در 

مقاله علمی ارایه  500قاله علمی ارایه دهند و ممکن است تا راحتی می توانند با مقداري آزمایش یک م
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اما براي استادان علوم انسانی چنین امکانی به سادگی فراهم . شود و در مجالت علمی نوشته شود
تحقیقی که در سطح جهان قابل عرضه باشد و نه اینکه خیلی   نه می توان به سادگی تحقیق کرد،. نیست

ی دارد می توان در عرصه جهانی مطرح کردو به هر صورت برخی از از آنها را که بحث خصوص
  .مقاالت ما در مورد ایران است و با دیدگاههاي داخلی آن را می پذیرند

به هر حال  این نهضت هم اگر چه مبارك است و میمون و باید خیلی مورد استفاده قرار گیرد،  اما در  
در مرحله دوم هستیم و باید تالش بیشتري بشود که بتوانیم  زمینه علوم انسانی نسبت به علوم تجربی ما

  . این نهضت را در زمینه علوم انسانی بیشتر بپرورانیم

یک نکته دیگر هم هست بعضی از بخشهاي علوم انسانی مثل علوم سیاسی و علوم اجتماعی و 
که مسئوالن سیاسی  اقتصادي با آن شور و شوقی که استادان در این زمینه نشان می دهند ، برخوردي

 10ـ 15در این مدت که .  آن ها را خیلی تشویق نمی کنند. کشورمان با آنها می کنند مناسب نیست
بحثها  سال اخیر در مجله هاي مختلفی استادان علوم اقتصادي در زمینه اقتصاد ایران حرف زده اند، 

چون بازتاب مثبتی متوجه این   ی دادند،استاد تذکرات 50گاه مثل سال گذشته .کرده اند، نقدها نوشته اند
یکی از نکاتی . انگیزه اینها براي تحقیق در علوم هم باالخره کاهش پیدا می کند  دانشمندان نمی شود،

که دولتمردان بایدبه آن توجه کنند این است که اگر بخواهند علوم انسانی آن شکوفایی الزم را در این 
در اقتصاد، در  به ویژه در علوم سیاسی، . ادان علوم انسانی توجه کنند کشور پیدا کند باید به نظرات است

- چون معموالً همه دوست دارند که علوم تربیتی. در علوم تربیتی مشکل کمتر است. مدیریت و رهبري

. ها سخن بگویند و نظر ارائه دهند و مشکالت تربیتی را حل کنند و در این زمینه کسی مشکلی ندارد
اگر تشویق عملی نشود ما . ل اقتصادي و سیاسی همان طور که عرض کردم مشکل داریمولی در مسای

  . همچنان نسبت به گذشته عقب و عقب تر خواهیم رفت
  

اما یک موضوع دیگر . این انگیزه که اشاره کردید یکی از فاکتورهاي مهم در این موضوع است  
بحث بودجه در پژوهشهاي علوم انسانی هم هست که اکثر کارشناسان به آن اشاره دارند و آن 

است که همیشه می گویند اگر نسبت به علوم تجربی یا فنی بخواهیم حساب کنیم، اصالً قابل 
چه کارهایی در این زمینه انجام شده است؟ آیا طرحهایی . مقایسه نیست و پایین تر قرار می گیرد

  ختصاص دهند ؟دارند تا بودجه در زمینه علوم انسانی و علوم اجتماعی ا

  



 105 

وزارت   واقعاً. ـ این ها کارهایی است که متصدي اش بیش از هر دستگاه دیگري وزارت علوم است
علوم است که باید توجه کند به این که نقش علوم انسانی بیش از پیش پررنگ شود، تحقیقات علوم 

اقتصادي، سیاسی و   ی،انسانی بیشتر شود و توسعه یابد و این چالشهایی که در زمینه مسایل اجتماع
در سوال اول عرض کردم در دانشگاه تربیت معلم و . فرهنگی داریم با تحقیق عمیق می تواند حل شود

سایر دانشگاهها، همکاران گله دارند که وقتی می خواهند به عمق مسایل احتماعی و فرهنگی بپردازند 
باید وزارت علوم تصدي اش را به  زمینه مناسبی براي کار کردن نیست و این ها کارهایی است که

معاون محترم پژوهشی، . عهده بگیرد و دغدغه هاي علوم انسانی را معاونان محترم وزارت توجه کنند
و بعد هم . مشکلشان را پیدا و حل کنند  معاون محترم فرهنگی، توجه کنند و استادانی که مشکل دارند ،

اهم کنند باز چون در علوم  تجربی سریع می توان به آن امکانات الزم براي تحقیق در این زمینه را فر
رسید و می توان نتیجه گرفت می توان مقاله نوشت و می توان سخن گفت، سخن گفتن در زمینه علوم 
تجربی چون برخوردي با مسایل انسانی ندارد راحتتر از آن حمایت می شود ، ولی در علوم انسانی 

قاد از برخی کارها منجر می شود با آغوش باز از تحقیقاتش استقبال چون برخورد پیدا می کند و به انت
  . نمی شود و بودجه الزم که باید در اختیار محققین علوم انسانی قرار داده شود وجود ندارد

  

حتی ما . رشته هاي علوم انسانی در آموزش و پرورش همیشه کم اهمیت ترین بخش درسهاست   
حجم اطالعات مفیدي که در کتابهاست سال به سال کاهش پیدا  در متون درسی هم می بینیم که

ولی از آن طرف توي مسایل فنی و ریاضی و علوم . می کند و مطالب قدري ساده می شود 
حتی . کتابها به روزتر می شود و در علوم انسانی کتابها به روز نمی شود تجربی بیشتر توجه شده ،

سؤال من این است که سیاستگذاریها و برنامه ریزي هاي . در دانشگاه هم همین مشکل را داریم
نظام آموزش عالی تا چه حد توانسته علوم انسانی را رشد دهد و تا چه حد آسیب رسانده و این 
سرفصلهاي دانشگاهی و درسی مثالً  در رشته هاي روانشناسی و علوم تربیتی، آیا می تواند 

  پاسخگوي عملی نیازهاي جامعه باشد؟

  

که می فرمایید در زمینه علوم تجربی در حوزه آموزش و پرورش در مقایسه با علوم انسانی توجه  ـ این
مقایسه هم اگر . قبول کنم بیشتري می شود و کتابهاي آن سال به سال ساده تر می شود نمی توانم کامالً 

برنامه درسی  سال اخیر، استادانی که در زمینه 10بخواهم بکنم این است که باید بگویم در این 
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در سالهایی که بنده خودم در . تخصص پیدا کرده اند و با هم همکاري دارند بیشتر از گذشته شده
آموزش و پرورش بودم در در زمینه برنامه درسی شاید یک نفر که تحصیالت دوره دکتري داشته باشد 

سانی انجمن برنامه ریزي بحمداهللا االن در این زمینه یکی از انجمن هاي فعال در علوم ان. نداشتیم
شاید در علوم انسانی هم در آموزش و پرورش این کار متناسب با علوم تجربی تحول . درسی است

چون من االن دقتی در این مسئله ندارم نمی . صحبت جنابعالی هم قابل بحث است. پیدا کرده باشد
هاي بخشهاي مربوط به دروس اما در زمینه سرفصل. توانم ارزشیابی کنم و بگویم درست است یا خیر

علوم انسانی در دانشگاه در چند سال اخیر ، اختیار به خود دانشگاهها داده شده که دانشگاهها در زمینه 
خب مشکلی که هست این است که خیلی از دانشگاهها متخصص . برنامه ریزي خودشان کار کنند

در این کار احتیاج به این دو . اریممتخصص برنامه ریزي آموزشی ما ند. برنامه ریزي درسی ندارند
 50در دانشگاهها کسانی باید باشند که مجموعه علوم انسانی و علوم تجربی را در این . تخصص داریم

که ما دانشگاه در کشور داریم بررسی کنند که فراز و نشیبش چه بوده؟ ) چیزي در همین حدود(سال 
قیق در داخل بوده؟ چقدر به دردمان خورده آنچه که چقدر ما کارمان ترجمه بوده؟ چقدر از کارمان تح

  .نوشته ایم

کسی که متخصص روانشناسی و جامعه شناسی است باید در . بعد سرفصلهایش را باید بررسی کنند
با هم بنشینند و کارکنند و بتوانند این تغییرات را به وجود . کنار متخصص برنامه ریزي قرار بگیرد

چه که من در این چند سال دیده ام کار چشمگیري هنوز در دانشگاهها انجام بیاورند در این زمینه آن
. هم به دلیل نبود متخصص و هم به خاطر مشکالت روزمره اي که دانشگاهها دارند. نشده است

مشکالت اقتصادي و مالی دانشگاهها . مسئولین دانشگاهها دایماً با مشکالت روزمره دست به گریبانند
. صبح تا عصر باید رئیس و معاون فکر کنند که این مشکالت را چگونه حل کنندبه قدري است که 

این را . اصالً به تحقیق علمی و و کار علمی و پیشبرد علم در دانشگاه کمتر فرصت می کنند فکر کنند 
رئیس و معاون دانشگاه باید به قدري فکرشان آزاد و راحت باشد که بتوانند در . دولت باید حل کند

ر متخصصین برنامه درسی متخصصین رشته هاي مختلف علمی به این کار به طور مشترك بپردازند کنا
و چه در زمینه علوم تجربی و چه در زمینه علوم انسانی بدانند چه کار کنند و چه تغییري در سرفصلها 

  . و کتابهاو روش تدریس باید ایجاد بشود

هها این است که روش تدریس تقریباً حافظه مدارانه یکی از مشکالت ما در عوالم انسانی در دانشگا
نمی گویم همه این طور هستند ولی غالب دانشجویان وقتی که با ایشان صحبت می کنیم از این . است

درسی گفته می شود، معلم هم   مثل دوره دبیرستان کتابی ارایه می شود ، نکته شکایت دارند که تقریباً 
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و منفعل و شنونده و آخر ترم هم باید حفظ کند و پاسخ دهد و دو ماه بعد و دانشج  بیشتر گوینده است،
در دوره . در علوم انسانی خیلی زیاد نیست  هم همه را فراموش کند و زمینه کار تحقیقی خصوصاً

کارشناسی ارشد و دکتري باید که رساله اي بنویسند و کاري بکنند ولی خود من مواجه ام که وقتی به 
ی گویم که باید فکر کنند و در آخر ترم دو سوال هم می دهم که احتیاج به فکر کردن دانشجویان م

ایم حفظ کنیم ما یاد گرفته. ایم فکر کنیمدارد، غالباً گله مند هستند و می گویند ما تا به حال یاد نگرفته
ارتخانه باید این از مشکالتی است که  دانشگاهها دارند و وز. و پاسخ دهیم و بعد هم یادمان برود

والّا همین نهضت نرم افزاري هم با این وضعی که داریم پیش می رویم بعید . برایش چاره اندیشی کند
  .می دانم بتواند کاري در دانشگاهها بکند

  

تعداد دانشجویان علوم انسانی . حال از زاویه اي دیگر آسیب شناسی کنیم مسایل علوم انسانی را 
شتر است و تعداد دانشگاههایی هم که رشته هاي مختلف، علوم انسانی به نسبت علوم فنی خیلی بی

از دانشگاههاي دولتی گرفته تا دانشگاه آزاد و موسسات . را تدریس می کنند خیلی بیشتر است 
عده اي هستند که   در این زمینه وجود دارد ،  دو نظر معموالً. آموزش عالی مختلفی که وجود دارند

ن می شوند و می گویند ما این همه دانشجو می خواهیم چه کنیم و شغل آنها را منتقدانه وارد جریا
چگونه می خواهیم تامین کنیم؟ فرضاً این همه تحصیل کرده توي رشته هاي تاریخ و فلسفه و 
جغرافیا و علوم تربیتی و روانشناسی به چه درد ما می خورد؟ نیازهاي ما اشباع می شود عده اي 

شما در این زمینه با کدام . ویند این باعث ارتقاي سطح فرهنگی جامعه می شودهم هستند که می گ
  نظر موافقید؟

  

یکی از معاونین فعلی وزارت کار که همشهري بنده هم هست و در ایام دانش آموزي  84ـ در سال 
ریم که میلیون جوان لیسانسیه بیکار دا 4ـ  5اش با من ارتباط زیادي داشته ، تعریف می کرد که حدود 

میلیون تومان به شما وام می  20ما می گوییم . مراجعه می کنند به وزارت کار و از ما شغل می خواهند
. می گویند ما یک قرانش را هم نمی توانیم بگیریم. دهیم ، خب بروید خودتان یک کاري راه بیندازید

می گویند ما . م خب بلهمی گویی. می گوییم چرا ؟ می گویند خب باید این را باز پس بدهیم دیگر
خب یک ماه، دو ماه، سه ماه، شش ماه، ما کاري نمی . فرضاً ما این پول را گرفتیم. چیزي بلد نیستیم 

در کتابهاي درسی می خواندیم که بعضی از کشورها پیدا کرده   بنابراین، مشکلی که ما قبالً. توانیم بکنیم
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. در جامعه خودمان یکی از مشکالت اساسی است اند و آن مشکل فارغ التحصیالن بیکار است االن
باید چاره اي براي   مدتی است من گاهی در بعضی جلسات به دوستان وزارت علوم هم گفته ام واقعاً

از میان همین تعداد فارغ التحصیل رشته هاي علوم انسانی که کاري بلد .این مشکل اندیشیده شود
ادارات چه مقدار از اینها را می توانند . د استخدام کندنیستند، آموزش و پرورش مگر چقدر می توان

یک تناسبی باید بین نیازهاي اجتماعی و کار در دانشگاهها باشد والّا  این تناسب اگر برقرار . بگیرند
نباشد مشکالت بسیاري به وجود می آورد، بله قبول داریم که باالخره تحصیالت دانشگاهی یک مقدار 

  ...ند و دانشجو را متوجه محیط و دور و اطراف خود می کندفکر روشن ایجاد می ک

  

  ...توقعات را هم باال می برد 

   

اما به شرطی که . آن کسانی که می گویند این تحصیالت مفید است ما هم قبول داریم، مفید است. ـ بله
ان من در دانشگاه یکی از نکته ها که یکی از همکار. این تحصیل کرده بعداً بتواند از آن استفاده بکند

یک افسردگی . تربیت معلم عنوان می کند در زمینه مشکالت نسل جدید، افسردگی اجتماعی است
فردي داریم و یک افسردگی اجتماعی هم داریم وقتی که دانشجو می بیند بعد از فراغت از تحصیل 

  .ی شودراهی ندارد که حرکت کند و جلویش بسته است و کاري چیزي برایش نیست افسرده م

من خودم دیده ام که بعضی وقتها دانشجویانی که فارغ التحصیل شده اند خصوصاً دخترها آمده اند 
خب . پیش من و شروع کرده اند به  گریه کردن، که ما به شهرستان می رویم و هیچ کس را هم نداریم

م فرهنگ باال برود و هم بنابراین باید یک پلی زد بین این ها که ه. چه فایده که ما لیسانس گرفته ایم
وگرنه ما بی . تحصیالت باال برود و هم این که تحصیالت و فرهنگ پاسخ دهد به نیازهاي اجتماعی

سال بعد  4حساب و کتاب هر سال هزاران و ده ها هزار دانشجو در رشته هاي مختلف می گیریم و 
اما اگر بازار کار فراهم نکنیم این  .سالی با تأخیر وارد بازار کار می کنیم 3 ـ 4هم آنها را دوباره 

  . افسردگی اجتماعی بیشتر و بیشتر می شود و مشکالت دیگري هم براي جامعه به وجود می آورد

  

از دیگر آسیب هایی که در این زمینه وجود دارد این است که دستگاههاي اجرایی معموالً خیلی از 
در رشته روابط عمومی در دنیا دیگر به  فرضاً  کار. کنند نمیمتخصصان علوم انسانی استفاده 
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درصد سازمانهاي  80ـ  90ولی متأسفانه می توانم بگویم . شود میشکل یک کار تخصصی انجام 
روابط عمومی نخوانده   دولتی یا غیر دولتی ما به عنوان مدیر روابط عمومی شخصی را که اصالً

هها بر می گردد و یا به دستگاههاي دانم به دانشگا نمیحال این مشکل من . استخدام می کنند
یک کارشناس علوم اجتماعی فرضاً در . این روابط عمومی را به عنوان مثال عرض کردم. اجرایی

باالخره ما وقتی می خواهیم . سازمان مدیریت برنامه ریزي می تواند خیلی نقش موثري داشته باشد
وم اجتماعی داریم یا متخصص یک طرح اقتصادي را اجرا کنیم نیاز به یک سري متخصص عل

روانشناسی که ببیند در فالن روستا نیازهاي مردم چیست و مردم چه ویژگی هایی دارند تابتوانیم 
  ایراد کار به نظر شما در کجاست؟. جا انجام بدهیم آناین کارها را در 

  

چه گفتیم یک اگر . دانشگاه که کار خود را می کند. بیشتر تقصیر متوجه دستگاههاي اجرایی است 
د مطابق برنامه .دانشجو وارد می شو. کند میولی به هر صورت دانشگاه کار خود را . نقص هایی داریم

از . باید مقداري از دروس را بگذراند تاموفق به گرفتن مدرك کارشناسی یا کارشناسی ارشد بشود
معلم گاه به خود من می  جمله گله هایی که دانش آموختگان رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه تربیت

کنند این است که ما کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی گرفته ایم، فارغ التحصیل شده ایم، معلم هم 
. دهند مدیریت است نمیایم مدرکمان را گرفته ایم، اما آنچه به ما هستیم و در عین اینکه معلم بوده

مدیریت نخوانده به هر   دبیر را که اصالًیک آموزگار یا یک . مدیریت دبیرستان هم به ما نمی دهند
دلیلی مدیر می کنند و کسی که مدیریت خوانده و به هر صورت نسبت به او اطالعات خیلی بیشتري 

اینجا دستگاههاي اجرایی مسئولند، دولتها که باید توجه . کنند میتواند کار کند، رها  میدارد و بهتر 
بلکه حتی . ه این کسانی که در یک زمینه اي تخصص دارنددهند به همه وزارتخانه و نظارت کنند ک

اطالعات و تجربه دارند و به نسبت افراد معمولی می توانند مفیدتر باشند به کار بگیرند و اگر 
وگرنه همچنان که شما . دستگاه باید پاسخگو باشد آندستگاهی از این ها استفاده نکند باالخره مسئول 

آورد و یک کالم  نمیدر حالی که کسی هیچ از روابط عمومی سر در  می فرمایید و درست هم هست
آورند و مسئولیت می دهد و کسی که درسش را  میدر این زمینه درس نخوانده به هر دلیلی او را 

قطعاً همان مشکل افسردگی را . خوانده بیکار است یا کار دیگري می کند که ربطی به تخصصش ندارد
بدي   افراد بی انگیزه می شوند درکار کردن و خیلی نتایج و عواقب واقعاً. رددر جامعه به وجود می آو

  . مسئول این ها دستگاههاي اجرایی اند و به وزارت علوم ارتباطی ندارد. دارد
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می توان گفت که یکی از کاربردي ترین علوم انسانی . برگردیم به بحث علوم تربیتی و روانشناسی
آن در ارتباط قرار می گیرند روانشناسی و علوم تربیتی است و در دوره  که مردم به طور مستقیم با

اي طوالنی از تحصیل بچه ها در آموزش و پرورش که یکی از بازتابهاي اصلی این علوم در 
اما سال ها ست که با نوعی از روانشناسی در جامعه رو به رو . آنجاست با آن برخورد می کنند
سی کاربردي از آن یاد می کنند کتابهاي مختلفی هم از آن چاپ می هستیم که به عنوان روانشنا

شود و ترجمه می شود و مطالبش هم خیلی علمی نیستند و عموماً بازاري ند که براي دلخوش 
اینها به نظر شما خوب است؟ آیا باعث می شود که این قشر از . کردن خواننده چاپ می شوند

ي تري به مخاطب وارد می کند و نقض غرض می شود و مخاطبان کتاب خوان شوند یا آسیب جد
  هدفی که از کتاب خواندن باید کسب شود بدست نمی آید؟

  

ـ همانطور که شما فرمودید خصوصاً در امریکا کسانی که در زمینه علوم تربیتی کتاب می نویسند دو 
  . می نویسندیکی متخصصین دانشگاهی و یک عده هم کسانی که براي بازار کتاب . عده هستند

  

  ...روانشناسی موفقیت  و امثال آن

  

البته گاه نکات قابل استفاده اي هم دارند حاال چون . و این ها به فارسی هم ترجمه می شوند. ـ بله 
گیرند و خواننده هاي عام را به خود جلب  میاین کتابها به عنوان کتابهایی که خالصه بازار را به دست 

 آنی از مطالب نامناسب نیستند و حاال دو تا نکته تربیتی هم ممکن است در خال. شوند میکند نوشته 
  . باشد

دقتی بکند و خب بحث  آندسته مسایلی است که اگر بگوییم وزارت ارشاد می بایست در  آناین از 
وظیفه صدا و سیما ست که مردم را متوجه . پیش می آید که سانسور کردند و چه کردند و چه نکردند

  . کند
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  ...به طور کلی رسانه ها

  

ـ بله رسانه ها مردم را باید متوجه کنندکه هر کتابی که به نام علوم تربیتی باشد نوشته یک متخصص 
خواهد آن را بخرد به نوعی از تایید وزارت ارشاد یا صدا و سیما که گاهی در  مینیست و هر کس 

مردم بپرسند که چه . باخبر شوند بخشهاي مختلف شبکه هاي گوناگون در این باره بحث می شود
  . کتابهایی بازاري است و باالخره خیلی مطالب نامناسب دارد و مفید نیست و چه کتابهایی علمی است

چون همه مردم مشتاقند که راجع به . خصوصاً درباره علوم تربیتی. و این کار خوبی است که فرمودید
ها هم از تحقیق برنخاسته و  آناما خیلی از . ند می گیرند و می خوان. هاشان چیزهایی بدانند بچه

جا چون مردم مطلع آناما . مربوط است به اهالی جامعه امریکا. نظراتشان ارتباطی با جامعه ایران ندارد
. جا شاید پاسخ مثبت بدهد آن فرهنگکنند و دوماً متناسب با  نمیهستند اوالً این کتابها را مطالعه 

دیگري است و همه خوانندگان این کتابها بایست به این نکته توجه داشته  و ارزشهاي ما چیز فرهنگ
  . باشند

  

دقیقاً همان نکته اي بود که سالهاپیش، صمد بهرنگی در کتاب کند و کاوي در مسایل تربیتی 
که خیلی از توصیه هاي تربیتی این کتاب ها که در اینجا هم ترجمه می شود متناسب با . نوشت
و هنوز هم ما می آییم و اینها را . روستایی در آذربایجان زندگی می کند نیستاي که در  بچه

یکی از وظایفی است که رسانه ها می . کنیم و به مردم می گوییم میتوصیه می کنیم و تجویز 
  ...توانند آن را به عهده بگیرند 

   

توانند در این  میمه ها هم در باب اینکه فرمودید رسانه ها، روزنا. ـ البته اینجا نکته اي هم هست 
هر هفته یک بحثی با یک متخصص علوم   یعنی روزنامه ها اگر مثالً. زمینه نقش خوبی داشته باشند

تربیتی مطرح کنند و کتابهایی را تجویز کند که مناسب است و در مورد رفتار و ارتباط با کودك،  گفتار 
در هفته اگر دو سه بار در ستونی چنین بحثی باشد . ن هابا جوان، رفتار با دختر، رفتار با پسر و امثال ای

  . با یک متخصص تربیتی، براي مردم می تواند راهنماي خوبی باشد
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االن رنگین نامه . دهند میروزنامه ها و نشریات خیلی از مواقع دقیقاً بر عکس این کار را انجام 
دقیقاً می آیند و با کسانی که این . ی آیندهایی داریم که با عناوین مجله خانواده و امثالهم بیرون م

کتابهاي بازاري را ترجمه کرده اند گفتگو می کنند و به شکل طالع بینی با مسایل راونی و عاطفی 
  . رخورد می کنندبو ارتباطات انسانی 

  

. امه هاهم رسانه ها رادیو و تلوزیون باید کار کنند و هم روزن آنکه . ـ بله متأسفانه این ها وجود دارد
این که روحانیون هم نقش  آنالبته در جامعه ما نکته اي دیگر هست و . و گرنه مردم که متوجه نیستند

طور که من اطالع دارم یک شب یا  آنغالباً در هفته . چون مردم سر و کار دارند با مساجد. دارند
ن تبلیغات توصیه دوشب روحانی مسجد سخنرانی می کند ، اگر این روحانیون هم از طریق سازما

بشوند که کتابهاي خوب را به مردم معرفی کنند، یکی دو تا را نام ببرند و مردم را برحذر کنند از این 
  . کتابهایی که براي بازار تهیه و ترجمه می شود این هم می تواند اثر خوبی داشته باشد

  

رفتار نوجوانان  دراریم که روزگارمان یک مشکل اساسی د درما . اشاره به تعلیم و تربیت کردید  
می بینیم اینکه احساس می شود احترام نسبت به بزرگترها در جوانان ونوجوانان کم رنگ تر شده 

از جامعه است؟ از رسانه هاست؟ چه کار . این مسئله تربیتی و رفتاري به کجا بر می گردد. است
  می توان برایش کرد ؟

  

علل داخلی اش مقداري به کارهایی که پس از . ی داردـ این موضوع علل و عوامل داخلی  و خارج
اتفاقاً دیشب در شبکه قرآن  بحثی داشتیم مبنی بر اینکه ببیندید قبل از . انقالب کردیم  برمی گردد

شد تذکري به او داده می  میاگر دانش آموزي از حد انضباط خارج . انقالب معلم یک اقتداري داشت
- مدرسه جمعی از معلمان می درشد بار سوم و بعد  نمیذکر می دادند، شد، بار دوم به او ت نمی. شد

گاهی . ایشان در این مدرسه نباید باشد، مدرسه دیگر باید برود  نشستند و تصمیم می گرفتند که مثالً
مواقعی که می دیدند خیلی . اوقات هم ممکن بود که بگویند اصالً در این شهر نباید به مدرسه برود 

خواهم بگویم که این درست بود اما بعد از انقالب این اقتدار  نمیمن . است دانش آموزبی انضباط 
روزگاري که خود من مسئول آموزش و پرورش بودم از شهر کاشان می . معلم را روز هر روز شکستیم
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جا معلمی مثالً به دانش آموزي تذکر داده، ممکن هم هست که یک آنکردند که در  میآمدند و گله 
فرض بفرمایید یک کار نادرستی هم شده باشد و تنبیهی هم کرده باشند، من از این کار دفاع  موقع
رفته اند شکایت کرده . ی انضباطی کرده بخیلی  بچهدر هر صورت معلم تذکري داده و یک  کنم،نمی
میان براي در این . آمده اند در مدرسه به دست معلمی دستبند زده و او را به دادگستري برده اند. اند

گذرد  میسال دارد  20االن نزدیک به . است 65ـ  66گویم به سال  میاین که . ماند میمعلم دیگر چه 
- میو گاه و بیگاه که می بینم . االن هم کمابیش معلمان از این موضوع گله مند هستند. از این موضوع

هر . ها تو بگوییم بچهیم به اصالً نمی توان. گویند خیلی کار در دبیرستانها خصوصاً سخت شده است
این کار با مباحث اساسی تعلیم . بی انضباطی که بکنند بخشنامه شده که ما بایستی باالخره تحمل کنیم

گوید تأدیب اگر  میافالطون یک مطلبی دارد که . یک نکته از افالطون می گویم. و تربیت منافات دارد
منظورش از تأدیب این است که اگر از همین . تعلیم می گوید تأدیب نه. عقب بیفتد جبران ناپذیر است

دوران کودکی ، قبل از دبستان آهسته آهسته بعد در دبستان، بعد دوران نوجوانی کسی نتواند خواستهاي 
. خودش را کمی کنترل کند و به خواستهاي دیگران توجه کند، این آدمی می شود که خود محور است

ما شاهدیم که . چه خودش دلش می خواهد انجام می دهدآنفقط  یک آدم خود محور در بزرگسالی هم
یک تفکر اجتماعی . خواهد کار خودش را بکند میکه هر کس  استدر رانندگی هم اغلب مشکل این 

وجود ندارد که چند ثانیه من صبر کنم تا راننده مقابل حرکت کند و االن که اتومبیل ها به هم گره 
اگر من بخواهم بروم ، او هم بخواهد برود که وضع درست . تر حرکت کنمخورده اند من چند ثانیه دیر

به قول افالطون این تأدیب اگر عقب بیفتد دیگر آدم . این ناشی از همان تأدیب نداشتن است. شود نمی
این وضع را ما در نظام آموزش و پرورش به . تواند خودش را عوض کند نمیبزرگسال به راحتی 

. ا و سیما بر روي مردم گذاشته استصدعد هم یک تأثیر بدي بحث هاي تربیتی در ب. وجود آورده ایم
کردند، حاال فکر می کنند که  میاین است که خالف گذشته که پدر و مادر خیلی سخت گیري  آنو 

  . این دو تا عامل در داخل. شود میعقده دار  بچهیک تذکري هم بدهند  بچهاگر به 

ها می توانند به راحتی به خیلی از سایتها  بچهصال به شبکه اینترنت است که از بیرون هم ماهواره و ات
هم یکی از کارهایش این است که نسل جوان ما را نسبت به اخالق اسالمی و  آن. دسترسی پیدا کنند
یکی از آثار ماهواره و ارتباطی که به . کار تحقیقی در این مورد انجام شده است. ایرانی سست کند

ها دارند و خیلی از مواقع سعی می کنند به آنچه آنها القا می کنند برسند این است  بچهترنت شکل این
  .بوده است لزومی ندارد توجه کنیم که آنها می گویند بله ما به این ارزشهاي خودمان و سنتهایی که قبالً 



 114 

این است که  ند، کنیم و هم از خارج دارند دخالت می کن میپس ما هم در داخل اشتباهاتی داریم  
 آنکه من گاه در دانشگاه می گویم . احتارم و نظم و نظام اجتماعی مان متأسفانه دارد سست می شود

سال قبل شروع کردند و حاال بعد از جنگ جهانی دوم دوباره برگشتند  200ـ  300چه را که غربی ها 
گاه من این مسئله را . نیستزندگی فقط علم و تکنولوژي . شود نمیبه معنویت و سنت و دیدند که 

سر کالسهایم می گویم که الوین تافلر می گوید ما در امریکا از لحاظ علم و تکنولوژي سرآمد همه 
جهانیم و درکنارش درهمین امریکا از لحاظ استفاده از داروهاي ضد اضطراب و ضد استرس هم 

ر این که در غرب نظام ارزشی و پس این ها چطور کنار هم جمع شده؟ به خاط. سرآمد ملتهاي جهانیم
  . حاال رسیده اند به این که باید اینها را دوباره احیا کنند. انسانی سست شده است

سال قبل رفته اند و می بینند اشتباه است ما تازه شروع کرده ایم به  200ـ  300ما داریم راهی را که آنها 
و پرورش باید تالش کنند که اقتدار خانواده هم صداوسیما و هم رسانه ها و هم آموزش . امتحان کردن

من آنچه که قبل از انقالب بوده و سختگیري ها و تنبیهاتی که   دوباره بر گردد، اقتدار عاقالنه خانواده ،
ها باید بیاموزند با عقل و خرد و  بچهاما این که .  کنم نمیدر خانواده ها بوده و غلط هم بوده تأیید 

 نمیهر سنتی را . من منظورم سنت عاقالنه است. نن اجتماعی را رعایت کنندآزادي و آگاهی باید س
. شود  نمیبه بزرگترها احترام بگذارند و بدانند که اگر این طور نباشد بعداً سنگ روي سنگ بنا . گویم

االن خیلی اوقات در صدا و . یک روزي بزرگ خواهند شد و در برابر فرزندشان قرار خواهند گرفت
بینیم به عنوان این که بخواهند این ارزش را تحقیر کنند، این چیزي که به وجود آمده، اینکه  سیما می

خواهند بگویند این کار غلط است و برنامه  میجوانان پدر و مادرشان را در خانه سالمندان می گذارند، 
 جامعهسالمندان در چیزي به نام خانه   در گذشته اصالً. خب چرا ما این طور شده ایم. هایی می سازند

کردند تا موقعی که  میها و نوه ها زندگی  بچهپدر بزرگها و مادربزرگها با .ما وجود نداشته است 
به خاطر همان لذت . به خاطر همان بی احترامی . خب این ها را غرب وارد کرده است. ازدنیا بروند 

نان را متوجه کنیم که اگر این باید با منطق و استدالل جوا. طلبی و خود محوري که در غرب هست
ارزشهاي انسانی از بین برود در روزگاري که آنها بزرگ خواهند شد بسیار مشکالت بیشتري نسبت به 

  . االن خواهیم داشت
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  :دکتر فیروز حریرچی
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  فهم ایرانیان صاحب اندیشه از قرآن بیشتر از اعراب بوده است

  

  : ه اشار

او سال هاست در زمینه ادبیات عربی فعالیت میکند و در . دکتر در زبان و ادبیات عربی استحریرچی 
عمده آثار حریرچی . » موشح در زبان و ادبیات عربی«اولین کتابش تألیفی است با نام  . س می دهد

یت مدرس مدیر او  سال ها در دانشگاه هاي تهران و ترب. ترجمه و تصحیح متون قدیمی بوده است
  . گروه زبان و ادبیات عربی بوده است

  

گیري از  که به خاطر بهره. اي با ادبیات عربی دارد دانیم که ادبیات فارسی پیوند دیرینه می •
مفاهیم قرآنی، احادیث و امثال اینهاست و این تا حدي است که ما یک قالب شعري با عنوان ملمع 

خواهیم  اي که هست، می حاال با این پیشینه. عربی داردبینیم که یک بیت فارسی و یک بیت  می
  ببینیم که جایگاه اصلی زبان و ادبیات عرب در روزگار ما متناسب با این اهمیت و ارزش هست؟

بله، اگر ما جایگاه زبان و ادبیات عربی را نسبت به قبل از انقالب بسنجیم، انصافاً زبان و ادبیات عربی 
دانید که  به این معنا که شما می. مند است اي بهره ه ري اسالمی، از جایگاه ویژبعد از انقالب، در جمهو

ایم که اینها تا  هاي زبان و ادبیات عربی افتتاح کرده دانشگاه دولتی و آزاد، رشته 50االن ما شاید در 
در کشور  ارتباط زبان و ادبیات عربی با قرآن، جایگاه واالیی. کنند ي دکتري دانشجو تربیت می مرحله

اي که زبان تحقیق و مکالمه چندین میلیون مسلمان است،  زبان و ادبیات عربی به عنوان زبان زنده. دارد
دیگر اینکه زبان و ادبیات عربی تمام کشورهاي عربی را در دوره . کنیم از آن دیدگاه به آن توجه می

معتبر اسالمی و عربی هست  هاي کشورهاي اي که امروز در دانشگاه معاصر و قدیم به همان شیوه
توانیم منکر شویم در زمینه زبان  اي پیدا کرده این را ما نمی بنابراین جایگاه بسیار ویژه. کنیم بررسی می

  . و ادبیات عربی

  

مختصري هم به این ارتباط بین زبان و ادبیات فارسی و عربی در متون ادبی فارسی    اشاره •
  بفرمایید؟
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خواهند زبان فارسی را  یعنی من بارها به همه تأکید کردم، کسانی که می. استاین ارتباط خیلی زیاد 
ایست یاد بگیرند،  خوب یاد بگیرند حتی زبان فارسی روز، باید عربی را تا آن مقداري که ضروري

این قدر این زبان و ادبیات عربی به خاطر نزول قرآن و . مخصوصاً استادان زبان و ادبیات فارسی
د آمدن احادیث اهل سنت و شیعه در زبان فارسی زیاد است که بایستی اینها خوب عربی همچنین پدی

ام که شما هم اگر بخواهید حتی  در کشورهاي عربی هم، من اگر سخنرانی کرده باشم تأکید کرده. بدانند
 براي اینکه ما اگر مثالً. ادبیات عرب را خوب یاد بگیرید باید زبان فارسی را خوب یاد بگیرید

هاي عربی را از کشورهاي عربی و از زبان عربی گرفتیم در زبان و ادبیات فارسی با یک  المثل ضرب
نمونه اشعار عربی و . ها چنین منظوري را خودشان به کار نبردند که عرب. تمدن واالتري به کار بردیم

منشی استفاده کرده، ابداً در  بینید به این زیبایی که ابونصر هاي عربی را که مثالً در کلیله می المثل ضرب
هایی که به این زیبایی و با این مفاهیم زیبا و در ادبیات فارسی  که از این مثل. کنید کشور عربی پیدا نمی

ها در ادبیات عربی بسیار در سطح پایینی به  المثل به کار برده شده، آنها به کار ببرند، یعنی این ضرب
  .کار می رفته است

هاي ایرانی بپرسم  از  قبی به تاریخ بزنیم،می خواهم از  نقش  نویسندهخواهیم یک ن می •
مقفع و روزبه شروع کردند به فعالیت در زمینه زبان و ادبیات تا نصراهللا منشی که نام  زمانی که ابن

االصل بودند و در عین حال به زبان عربی مسلط بودند،  بردید و دیگرانی که فارسی زبان و ایرانی
  ه نقشی در پیشبرد و اهمیت پیدا کردن زبان عربی و ادبیات عربی در ادبیات ما داشتند؟ها چ این

  

من اگر بگویم که تمام واضعان علوم ادبی عربی، یا ایرانی بودند یا به نوعی شاگردان دانشمندان ایرانی 
هاي  ، کتابدانید که هر چه صرف و نحو امروز شما خودتان می. این واقعیت است. بودند اغراق نکردم

اي دارد نویسندگانش ایرانی بوده اند، حاال سیبویه یکی از آنهاست، ابوعلی فارسی، بزرگترین  برجسته
جنی که در  نحوي در زبان و ادبیات عربی است که از اسمش پیداست که فارسی است و خود ابن

لی فارسی دارم و این من هر چه دارم از ابوع: گوید شناسی زبان عربی کار کرده است می مسائل زبان
تا زمان عبدالقاهر جرجانی که همین گرگان امروز است، علم . رساند که چه نقشی ایرانیان داشتند می

شما . عبدالقاهر جرجانی درست کرده است. بالغت در زبان عربی به صورت علمی در نیامده بود
کنند،  ن سنی ما از آنها استفاده میکنید، تفاسیر ارزشمندي که حتی امروز برادرا تفاسیر را که نگاه می
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منتهی . زمخشري از ناحیه خوارزم است» کشاف زمخشري«مثل تفسیر . ها نوشتند بیشتر اینها را ایرانی
اند، شکی نیست که به خاطر  ها به آن توجه کرده این زبان و ادبیات عربی که ایرانی: اي است یک نکته

شد، امکان نداشت ایرانیان به زبان و ادبیات عربی این  زل نمییعنی اگر قرآن به این زبان نا. قرآن است
بینید زبان و ادبیات عربی با این وسعت و با این شاهکارها تدوین شده، آن  شما می. قدر خدمت کنند

ام و خدمت  هاي این زبان را روشن کنم، در واقع به اسالم خدمت کرده ایرانی گفته اگر من پیچیدگی
ایرانی اگر به زبان و ادبیات عربی بسیار توجه کرده، . این نکته مهم است. وراستمن نزد خداوند مأج

توانیم منکر شویم و آن روزگار هم این طور نبوده که  این را نمی. همه به خاطر نزول قرآن است
ل به خاطر اینکه خواستند مسائ. ها یا به ایرانیت خودشان افتخار کنند یا به عربیت افتخار کنند ایرانی

ها قبل از اسالم هم صاحب فکر  دوم اینکه اصوالً ایرانی. غامض و پیچیده قرآن و احادیث را حل کنند
، نگاه »الفهرست ابن ندیم«شما اگر به کتاب . و اندیشه بودند و در بسیاري موارد علمی، کتاب نوشتند

ریانی را به زبان عربی ترجمه هاي پهلوي یا س هاي ایرانی هستند که کتاب بینید که تمام خانواده کنید می
چون آنها صاحب . اند و ادبیات عربی یا بگوییم یا ادبیات عربی اسالمی را توانمند و غنی کردند کرده

چون ملت ایران از قبل از اسالم هم صاحب اندیشه و تفکر بوده، و صاحب . علم و فرهنگ بودند
نید دانشگاه جندي شاپور که آن زمان شما اگر نگاه ک. حتی در علوم انسانی و علوم محض. علوم

کرده و همان اطباء هستند که بعدها در  اسمش گندي شاپور بوده، بزرگترین اطباء را تربیت می
ها خودشان  یعنی ایرانی. گردانند هاي طبی و ریاضی را به زبان فارسی برمی الحکمه مأمون، کتاب بیت

. کنند شوند به این خاطر توجه می ی باال مواجه میصاحب تمدن عظیمی بودند، وقتی هم با مفاهیم قرآن
کنند که در این قرآن مفاهیم بسیار  ها درك می یعنی خودشان صاحب اندیشه بودند و بهتر از خود عرب

دانید  کنند و می روند این همه جانفشانی می به این خاطر می. واالي فکري، الهی و فلسفی موجود است
این قاموس فیروزآبادي یا . »قاموس فیروزآبادي«ها نوشتند مثل همین  نیبهترین کتابهاي لغت را ایرا

ما اگر . کنید که چطور یک نفر این کتاب را نوشته بینید، اصالً وحشت می هاي دیگري را وقتی می کتاب
نفر  200المعارفی درست کنیم،  بخواهیم امروز یک چنین فرهنگی به زبان فارسی بنویسیم بایستی دایره

چرا او این کار را . آنجا استخدام کنیم و تازه معلوم نیست که به صحت کار فیروزآبادي در بیاید را هم
کرده براي این که اعتقاد داشته، اعتقاد دینی داشته که اگر به زبان عربی خدمت کند به زبان قرآن 

ا شاید هفتاد یا ام م من همیشه این را گفته. خدمت کرده یعنی آنجا دیگر مسأله ملیت در نظر نبوده
هشتاد سال است که به زبان انگلیسی و فرانسه توجه داریم، شما یک کتابی نشان بدهید که ما امروز به 

براي اینکه به هر . زبان انگلیسی یا فرانسه نوشته باشیم که مورد استناد فرانسوي ها و انگلیسی ها باشد
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براي اینکه یک جور اعتقاد . گیریم یک ابزار یاد میمان ایرانی است و این زبان را به عنوان  حال ما ملیت
  .خریدند تا به زبان قرآن خدمت کنند ها را این نویسندان به جان می ي مشقت  دینی بوده یعنی همه

صرف و نحو عربی را . هایی بیشتر ایرانی بودند اي به نحو کردید و اینکه نحوي یک اشاره •
کردند و ساختار زبان فارسی و عربی هم با  سی تدوین میها خیلی زودتر از دستورزبان فار ایرانی

ها را به  یعنی اصالً شاید دو زبان کامالً متفاوتند، فقط یک سري واژه. اي دارد هاي عمده هم تفاوت
ها و ادیبان ایرانی  کنید که این نگاه تاریخی که ایرانی فکر نمی. کنند صورت مشترك استفاده می
  تأثیر منفی در تدوین دستور زبان فارسی داشته است؟ نسبت به نحو عربی داشتند

  

گویند اولین بار حنظله بادغیسی یا فیروز مشرقی، شعر گفته،  دانید شعر فارسی که می نه، اصوالً شما می
وقتی مسلمانان آمدند ایران را فتح کردند دیگر مجالی براي نوشتن کتاب به . ها خیلی متأخر است این

ها هم به  ایرانی. سوم پیدا نشد و آن روز زبان علمی و زبان دینی روزگار عربی بودهزبان فارسی تا قرن 
ها بهتر یاد بگیرند تدوین صرف و نحو کردن  خاطر قرآن آمدند هم خودشان بهتر یاد بگیرند و هم عرب

  .را

یعنی این در آن دوره دلیل سیاسی نداشته؟ به خاطر آنکه خلفاي عباسی هم در آنجا  •
  کردند؟ حکومت می

  

ها هم عربی بوده، طبیعی  شود و زبان دینی و زبان حاکم نه، وقتی زبان علمی روزگار، زبان عربی می
تواند رشدي پیدا  کند، نمی وقتی که تا زمان طاهریان وسامانیان که ایران استقالل حکومتی پیدا می. است

هاي مستقلی تشکیل دهد، از  متیعنی آن روزي که ایران توانست حکو. اش این است دلیل سیاسی. کند
منتها باز چون تا قرن هفتم زبان علمی ، زبان عربی است، . آن روز، به دستور فارسی هم توجه شد

کند، اولین  قاره هند رونق پیدا می وقتی که زبان فارسی در شبه . کمتر توجه شده به دستور فارسی
یعنی ما اگر در دوره معاصر دستور . قبل از مانویسند،  دستورهاي زبان فارسی را در شبه قاره هند می

ي  اي در زمینه هاي بسیار تازه پنج استاد یا مرحوم دکتر محمد معین یا دکتر خانلري را داریم که اندیشه
دستور فارسی دارند، اینها بعد از دستورهایی است که در شبه قاره هند تدوین شد، چون آنجا زبان 

کنند به تدوین دستور زبان فارسی و اصوال  روز هم اینها شروع می شود و آن فارسی زبان رسمی می
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ها معموال خودشان کمتر به دستور زبان  زبان ها و چه فارسی زبان اي هست که چه عربی یک نکته
خواستند زبان عربی را خوب یاد بگیرند، در نوشتن دستور  ها می چون ایرانی. کنند خودشان توجه می

خواستند فارسی را خوب یاد بگیرند، آنها هم در  مردم شبه قاره هند هم می. ندزبان عربی پیشقدم شد
چون یک بیگانه تا گرامر و قواعد آن زبان را یاد نگیرد، . اند ها مقدم تدوین دستور زبان فارسی بر ایرانی

ان چون خود اهل زبان، به خاطر اینکه زبان خودش. تواند صحیح حرف بزند و  بنویسد و بخواند نمی
  .نویسند زنند و صحیح هم می است ملکه شده و صحیح حرف می

  

آن رابطه تنگاتنگی که زبان عربی و زبان فارسی، ادب . دوباره برگردیم به روزگار امروز •
هاي ما داشت، آیا در  فارسی در واقع با ادب عربی در دوران سعدي و حافظ و جامی و تا نزدیک

؟ یا اگر گسسته شده این ارتباط و گسستگی چه دالیل دوره امروز هم این موضوع وجود دارد
  اي داشته است؟ تاریخی و فرهنگی

  

هاي مهجور عربی در زبان فارسی  طبیعی است که بسیاري از لغت. دو مطلب است در دوره معاصر
نامه،  مثالً شما لغاتی را که به زبان عربی در مرزبان. خودش از بین رفته یعنی یک نوع گسستگی دارد

چون به هر حال زبان فارسی تحول . شوند بینید امروز استفاده نمی تی در سعدي و حتی در مولوي میح
اگر به این معنا شما بگویید که چطور آن همه لغات عربی در متون و ادب فارسی قدیم . پیدا کرده

اما . است بینید و امروز نیست، امروز تحول پیدا کرده و مفاهیم عوض شده، این یک نوع گسستگی می
بینیم که ادب فارسی در دوره معاصر، تقریباً با  از لحاظ فکري اگر هر روز مطالعه ما بیشتر شود می

کشورهاي عربی اسالمی، خیلی وجوه مشترك دارد مثالً اخیراً ما شروع کردیم به دانشجویان دوره 
رسی ایجاد کردیم مثالً لیسانس یک نوع ادبیات تطبیقی در دوره معاصر بین عربی و فا دکتري و فوق

یا  . الشعراي بهار اي گذراندند فرض کنید که حافظ ابراهیم و مقایسه آن با اشعار مرحوم ملک رساله
بینیم که با کشورهاي  کنیم می خوب که مطالعه می. فرض کنیم علل تحول شعر کالسیک ما به شعر نو

در . که یک تحول عظیمی پیدا شودیعنی در آنجا نفوذ فرهنگ غربی موجب شده . عربی مشترك است
دوره معاصر این روابط و اندیشه فرهنگی میان کشور عربی و کشورهایی مثل ایران، گسسته نیست بلکه 

بینیم خیلی از وجوهش مشترك  امروز اگر ما مطالعه کنیم می. قابل مطالعه است ولی مطالعه کم شده
  .است
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انیان با اعراب دارند، یکسري هاي فرهنگی که ایر به دلیل یکسري از نزدیکی •
هاي تاریخی هست، منطقه خاورمیانه و خیلی از مسائل دیگري که یکی از مسائل  خوردگی گره

ادبیات امروز دنیاي عرب، آیا آن . اصلی اش اسالم است که اینها یک پیوند فرهنگی نزدیکی دارند
ز ما آیا تعامل صحیحی دارد؟ جایگاه گذشته خودش را دارد و این ادبیات با ادبیات معاصر امرو

  ها را ایجاد کرد تا به غناي ادبیات هر دو کمک کند؟ شود این تعامل اگر ندارد چطور می

  

دانید که شاعران برجسته داریم چه شاعران نو پرداز و چه شاعرانی که به سبک  دوره معاصر ما می
و از نظر لفظی به پاي خیام و مطلقاً اینها طبیعی است که از نظر فکري . گویند کالسیک شعر می

هاي ملی که  البته بعضی افکار به خاطر مسائل دوره معاصر، انقالب. رسند باباطاهر و مولوي و اینها نمی
بنابراین . در دوره معاصر در تمام کشورهاي عربی و حتی در ایران پیدا شده، یک وجوه مشترك دارد

رایی قوي  داریم، نه با آن پاکی و قدرت گذشته این که شما فکر کنید در ادبیات عربی هم ما شع
هاي فکري و همین استعمارهاي جدید در ادبیات  اما مفاهیمی است که انقالب. توانیم پیدا کنیم نمی

در دوره معاصر که ما هستیم . دیدیم در ایران هم همین طور است بینیم که در گذشته نمی عرب می
آید، مفاهیم  رود و شاه قبلی می چند سالی که رضاخان می. لق بوددانید در دوره رضا خان استبداد مط می

حاال یا  –شود و آن خفقان دوره رضا خانی  چون یک مقدار آزادي پیدا می. شود بسیار جدیدي پیدا می
بینیم که شعراي فارسی ما حتی مثل بهار، نفس  رود و می از بین می –براي فریب یا هر چه که هست 

طور است مثالً پیدا شدن همین انتفاضه یا انقالب فلسطین یا حتی مثالً پیدا  همین آنجا هم. کشند می
کما . شدن جمال عبدالناصر در کشورهاي عربی، یک تحول عظیم فکري در کشورهاي عربی ایجاد کرد

اینکه در دوره محمد مصدق که به عنوان پیشواي ملی نفت شناخته شده شعر هم مفهوم دیگري پیدا 
بینید که مفاهیم جدید است ولی آن قدرت زبان فارسی سعدي و  کنید می ا خوب که نگاه میام. کرده

اگر مراجعه کنید به کشورهاي عربی، عوام . دلیلش همین است. مولوي و عمر خیام و باباطاهر را ندارد
که ده خطی از شعر شعراي برجسته را حفظ هستند در فارسی هم شما اگر بروید از کسبه سؤال کنید 

علت این است که آنها زبان . حافظ: گویند با دوستان مروت با دشمنان مدارا می: مثالً این شعر از کیست
مفاهیم ما نو است، به خاطر اینکه . دانستند دانستند کما اینکه عربی را خوب می فارسی را خیلی قوي می

طرفدار سخت شعر نو هستند یا بینیم کسانی که  اما حتی می. این معانی نو در دوره معاصر پیدا شده
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خط از حافظ  50بینید که به راحتی  کنند اگر از خود اینها سؤال کنیم می دوره معاصر را خیلی تجلیل می
ولی اگر بگوییم یک شعر نو مثالً از مهدي اخوان ثالث بخوانند به سختی شاید . و سعدي حفظ هستند

در اشعارش الفاظ % 3باري از معانی دارد و شاید زند اما  سعدي خیلی ساده حرف می. خط بخوانند 10
تیري و پیري از » زن جوانی را تیري در پهلو به که پیري«: گوید در گلستان می. غریب عربی پیدا کنید

ز دست دیده و دل هر «: گوید یا باباطاهر می. شود این مطلب را گفت تر نمی شناس این زیباتر و جامع
زنم بر دیده تا دل گردد /  بسازم خنجري نیشش ز پوالد / یند دل کند یاد که هر چه دیده ب/ دو فریاد 

اینها زبان . گوید عجب شعر قشنگی کند و یک بیسواد هم می عارف برداشت خودش را می/. آزاد 
گذاریم اما شما در جامعه ببینید  ما به انوري و امثال خاقانی خیلی احترام می. فارسی را جاوید کرده

این قدرت آنها در خالقیت زبان فارسی است این که . ی فهم داریم، چقدر انوري فهم داریمچقدر خاقان
دانی  ها خودش خودکفا باشد، قدرت فارسی ي زمینه تواند در همه گوییم هنوز هم زبان فارسی می ما می

  . تواند رساند که می آنها می

  

در فاصله فردوسی تا مثالً  بینیم که هاي ادب فارسی بیندازیم می ما اگر نگاهی به سبک •
سنایی یعنی قرن چهارم تا ششم نثر مرسل و  ساده را داریم، سبک شعرگویی خراسانی را داریم 

بینیم که کمتر از لغات عربی و اصطالحات دشوار عربی  هاي نثر و شعر می که در این نوع سبک
بینیم که  ابوالفضل بیهی می در کار. شاهنامه  یک متن پاك و پاکیزه فارسی است. شود استفاده می

سؤال من این است از فاصله آن استیالي عرب در ایران که . لغات عربی کمتر داخل شده
هاي  ما انتظار داریم که در آن قرن. شود بینیم که برعکس می می 6و  5رسیم به قرن  گذریم و می می

اییم کمتر شود اما برعکس چهارم و پنجم استفاده از لغات عربی بیشتر باشد و هر چه جلوتر بی
بینیم اصطالحات عربی و زبان عربی بیشتر بر زبان فارسی نفوذ  می 7و  6رسیم به قرن  می. شود می

  این از احاظ تاریخی چگونه تعبیر می شود؟. پیدا کرده است

   

یعنی . شود نویسی یک نوع اظهار فضل می آیید عربی هر قدر که شما از قرن ششم به این طرف می
لی از نویسندگان فکر کردند که هر قدر لغات عجیب و غریب عربی را به کار ببرند خیلی عالم خی

نویسی بودند و این کار را  دیگر اینکه بسیاري از حاکمان، خودشان هم طرفدار همین نوع عربی. هستند
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آن . هاي بعدي درست است که اغلب ایرانی هستند اما ترك زبانند یعنی حکومت. کردند تشویق می
بینید که زبان فارسی قدرت می یاید، چون حکام در ترویج زبان فارسی  زمانی که در دوره سامانیان می

آید  تر می سامانیان یک حکومت ایرانی بودند بعد از آن هم هر چه این طرف. خالص بسیار مؤثر بودند
که مقدار زیادي از ها ترك زبانند اینها بر ما حکومت کردند و این خودش موجب شد  اغلب حکومت

  .قرن هفتم تا دوره قاجار، زبان هاي غیر از فارسی در ادبیات ما رسوخ کند

  

شود یعنی در اشعار صائب و بیدل این وضعیت را  حتی در سبک هندي هم این دیده می •
  .بینیم می

  

ل ما در هر حا. شود نادیده گرفت به هر حال نفوذ قرآن را هم نمی. اي هم هست منتهی یک نکته
ها یا حاکم بودند و علم را سروري  ایم و در تمدن اسالمی هم ایرانی ایرانیت خودمان را حفظ کرده

هاي مسلمان، حکومت علمی و فکري به دست  ها بوده، عرب کردند یا اگر حکومت به دست عرب
  .است بینید که اوج تمدن اسالمی در دوره عباسی ها بوده شما می ایرانی

  

  .ن همه ایرانی هستنداصالً وزیران هارو •

  

در هر . ها اینها چه کسانی هستند؟ ایرانی. بینیم که ادبیات عرب رشد کرده عالوه بر آن این همه می
. امیه دیوان اسالمی درست شد که همین یعنی اداره کشور که تماماً از ایرانیان گرفتند زمینه در دوره بنی

علمی داشتند و هم حکومت و یا اگر به علل سیاسی ها یا مثل دوره سامانیان هم سروري  یعنی ایرانی
  .ها نبوده سروري علمی با آنها بوده و این نکته خیلی مهمی است حکومت درست ایرانی

  

نویس بزرگ  اش داستان یک نمونه: بینیم در ادبیات امروز عرب ما چند شاخص مهم را می •
نذار : بینیم ر هم بسیاري را میدر دنیاي شع. نجیب محفوظ. عرب که چندي پیش هم از دنیا رفت

خواهم به یک موضوع اشاره کنم، ادبیات عرب به خصوص شعرش  می... قبانی، محمود درویش و
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در پنجاه سال اخیر با مسائلی چون مقاومت، پایداري، استعمار، مسائل سیاسی و خیلی از این 
است که   اش اشعاري نمونه .شود مسائل روز که از آن تفکر فلسفی گذشته فاصله گرفته، روبرو می

خود نذار قبانی یا محمود درویش دارند آیا اینها باعث غناي ادبیات عرب و نفوذ در توده هاي 
  مردم شده است؟

  

مبارزه فلسطین یا . اند براي اینکه مفاهیمی که اینها دارند، در ادبیات قدیم عرب نیست اینها کمک کرده
ها  از دوره جدید، شعر در ایران قدیم حماسه بوده ولی عربمقاومت یک مفهوم جدید است یعنی قبل 

بینیم که مسأله فلسطین به تمام کشورهاي عربی وحدت  به عنوان یک ملت مطرح نبودند اما امروزه می
اند منتهی گفتم شیوه بیان  اینها کمک کرده. بخشیده، ممکن است سران کشورهاي عربی توجه نکنند

  .رداینها آن قدرت قدیم را ندا

  

ها هستند  اوالً بعضی از رشته. سؤال بعدي من در زمینه مسائل آموزشی ادبیات عرب است •
توانیم این ساخت و سازها را را انجام بدهیم، در علوم  گوییم نیازش را اینجا داریم و می که ما می

شناس نیاز  مثالً ما واقعاً براي چه به جامعه. شود این نیازها را تشریح کرد انسانی خیلی سخت می
چه . آید داریم؟ براي چه به یک فیلسوف نیاز داریم؟ این سؤال در زمینه ادبیات هم پیش می

خواهم ببینم این نیازهاي جامعه ادبی و علمی امروز، آیا با  می. ادبیات فارسی و چه ادبیات عرب
شود؟  میاي که ما داریم، در رشته ادبیات عرب به خصوص، برآورده  هاي آموزشی این سرفصل
گیرد، بتوانددر  کند که وقتی در جامعه امروز قرار می ها تا چه حد به دانشجو کمک می این سرفصل

  . حل مسایل علمی توانایی داشته باشد

  

ها نیازهاي  آموزش زبان عربی بعد از انقالب، انصافاً تحول عظیمی پیدا کرد، منتهی مثل بقیه رشته
به همین جهت ما االن در پی . کند اش را تأمین می که ما داریم بخشیجامعه را این زبان و ادبیات عربی 

ریزي کردم با همکاران ارجمندم در مجتمع  هاي جدید هستیم، مثالً دو سال قبل من برنامه افتتاح رشته
هایی که مخصوص  االن روز به روز شنیدم که تلویزیون. آموزش عالی قم، رشته مترجمی باز کردیم

فرض . شود و اینها به مترجم روز احتیاج دارند در ایران و در جاهاي مختلف زیاد میزبان عربی است 
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کنید که اگر قرار باشد در بسیاري از نقاط ایران براي کشورهاي عربی زبان برنامه پخش کنیم، باید 
خیراً کسانی باشند که در زمینه ادبیات عرب، فرهنگ عربی و اسالمی به زبان عربی روز متبحر باشند و ا

چون اساساً زبان عربی رسانه خودش یک فن . اي اي هستیم به نام زبان عربی رسانه ما در پی رشته
ما االن بیشتر این زبان و ادبیات عربی که در کشور داریم، به درد دبیري و مؤسسات تحقیقاتی و . است

در تدریس، در دانشگاه خورد یعنی کاربرد روزش در مؤسسات تحقیقی دبیري است مثالً  ها می دانشگاه
البته به ادبیات معاصر هم خیلی توجه  –اما ما باید . حتی کشورهاي عربی، چون بسیار قوي است

توانید معرفی کنید که ما در رسانه از آنها  ولی مثالً اگر شما االن بگویید چند نفر مترجم می –کنیم  می
هاي جدیدي  یم این است که ما در صدد افتتاح رشتهتا باشند، بیشتر ندار 10استفاده کنیم شاید به اندازه 

  .هستیم

  

  عالوه بر آموزش، پژوهش هم یکی از مسائل اصلی است •

  

یعنی . آن هم در زمینه زبان و ادبیات عربی نسبت به قبل از انقالب بسیار پیشرفت چشمگیري داشته
االن تمام . بودید اسگزار میکردید باید سپ رساله در باب ادبیات عرب اگر پیدا می 2قبل از انقالب 

اي  هاي دکتري زبان و ادبیات عربی و ادبیات کالسیک زبان و ادبیات عربی، حتی ادبیات مقایسه دوره
که در همین   هاي درسی اگر مراجعه کنید به کتاب. هاي زیادي کردند ادبیات فارسی و عربی، پژوهش

فقط هفتاد هشتاد جلد کتاب سازمان سمت  بینید که واقعاً مؤسسه پژوهشگاه علوم انسانی است می
این . هاي زبان و ادبیات عربی کالسیک و جدید است کتاب درسی چاپ کرده که اغلب در زمینه

ادبیات تطبیقی فارسی و عربی که . رشته  ادبیات تطبیقی هستیم االن مشغول افتتاح. رساند پیشرفت را می
  .است اي کالسیک و هم معاصر هم شامل ادبیات مقایسه

  

در زمینه ادبیات تطبیقی و ترجمه از آثار معاصر، از نیما به بعد چه در زمینه شعر و چه در  •
نیما، صادق هدایت، جالل آل احمد، احمد . هاي بزرگی داریم زمینه ادبیات داستانی، ما شاخص

  ست ؟آیا آثار اینها به زبان عربی ترجمه شده ا. هاي دیگر آبادي و خیلی شاملو، محمود دولت
  



 126 

بله، االن یک جایی وجود دارد به نام اتحاد الکتاب العرب، سندیکاي نویسندگان عرب، اینها چندین 
ي  اند و چندین شماره از مجله اي عربی و فارسی چاپ کرده شماره در زمینه زبان و ادبیات مقایسه

دادند و ترجمه  هاي کوتاه از جمله بوف کور اختصاص خودشان را به معرفی صادق هدایت و داستان
اند  کردند به نام البوم العمیاء و حتی دیدم چند تا از داستانهاي جمال میرصادقی را ترجمه و چاپ کرده

  .دهند منتهی اینها کافی نیست هایشان این کارها را انجام می و امروز هم باز در خود سوریه، در دانشگاه

  

  اب؟دهند یا خود اعر ها انجام می این کارها را ایرانی •

  

هایی که فارسی  ها عرب وقت  یا گاهی. کنند ها آنجا هستند که خودشان به عربی ترجمه می ایرانی
منتهی باید تعامل در این . اند هاي شریعتی را ترجمه کرده اند، مثالً برخی از کتاب دانند و یاد گرفته می

  . قسمت خیلی قویتر از این باشد

  

یعنی واقعاً آن روح کار . چطور است؟ نثر آنها ها حاال در همین زمینه کیفیت ترجمه •
  نویسان و شاعران ایرانی به زبان عربی منتقل شده است؟ داستان

  

ي متن فارسی را  اگر ایرانی زبانی است که عربی روز را خوب بلد است، این روحیه. دو جور است
ی کاملی نیست، اینها حفظ کرده ولی یک موقع عربی است که فارسی یاد گرفته که آن هم فارسی خیل

آنها بسیار خوب است . اند روحیه شعر فارسی یا نثر فارسی معاصر را به زبان عربی نقل کنند نتوانسته
نامه  اند، سیاست هایی که از ادب کالسیک ترجمه کرده مثالً یکی از ترجمه. اینها اما مقداري نقص دارد

  . است که خیلی قشنگ آن را به عربی برگردانده است

  

هاي زیربنایی و  علوم انسانی معموالً نقش. پرسشی در زمینه  کلیت علوم انسانی دارم •
. توان گفت در تحوالت سیاسی دارد اجتماعی و حتی می –اساسی را در تحوالت فرهنگی 

هاي سال است در زمینه علوم انسانی فعالیت  خواهم ببینم ارزیابی شما به عنوان کسی که سال می
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این قضیه چیست؟ امروز آیا علوم انسانی ما این قابلیت را دارد که این تحوالت  کند، در مورد می
هاي علمی، فرهنگی و اجتماعی ایجاد کند؟ و با توجه به جریانی که با عنوان نهضت  را در زمینه

ایم؟  افزاري، چند سالی است که در کشور به راه افتاده، ما االن کجا قرار گرفته علمی و جنبش نرم
  این جریان هستیم در جهان معاصر؟ کجاي

ها و  ها پیشرفت داشته اما چندان مورد توجه دانشگاه علوم انسانی بعد از انقالب مجموعاً در اغلب رشته
افرادي هستند که بسیار خوب در علوم . بینید به این دلیل است اگر افتی می. مراکز فرهنگی نیست

تی که ما امروز در تاریخ اسالم بعد از انقالب داریم مطلقاً زنم پیشترف نویسند مثال می انسانی کتاب می
اي مثل آقاي دکتر سید جعفر شهیدي، آقاي دکتر صادق  متخصصین برجسته. قبل از انقالب نبود

وند، آقاي رسولیان و آقاي دکتر گرجی که آن کتاب تاریخ پیامبر را نوشته یا آقاي دکتر زرگرنژاد  آیینه
% 99از اول انقالب متأسفانه .ها و مراکز فرهنگی کمتر بوده است دانشگاه منتهی توجه در. هستند

افت از . رؤساي دانشگاه ها از غیر علوم انسانی انتخاب شده و اینها توجهی به علوم انسانی ندارند
هاي علوم انسانی یا کاربرد تحقیقاتی دارند یا کاربرد دولتی و  دیگر آنکه چون عمالً رشته. اینجاست

کما اینکه مثالً . کار هستند، موجب شده که آهسته آهسته در علوم انسانی افت پیدا کنیم اغلب بیچون 
در حالی که . کار هستند هاي عربی و ادبیات فارسی بی بینیم بسیاري از دکترها و فوق لیسانس ما االن می

شما . شود اخته میي مهم س ي همین چند رشته انقالب ما فرهنگی است و اصل فرهنگ ما هم به وسیله
اگر قبل از انقالب توجه کنید اغلب کسانیکه که در رشته علوم انسانی بودند به نوعی ایدئولوگ نظام 

هاي ما در رشته  امروز باید دانشگاه. اصالً کاري به ماهیت و خوب و بدش ندارم. شاهنشاهی بودند
شود چون متأسفانه اغلب کسانی که  یاما توجه نم. را رشد دهند  علوم انسانی در واقع فرهنگ اسالمی

ها دارند به علوم انسانی بسیار بسیار اندك توجه دارند و شاید  هاي اداري و اجرایی را در دانشگاه سمت
برم آقاي دکتر حداد عادل، آقاي دکتر  توجهی هم ندارند و امروز یک عده محدودي هستند که نام می

اینها هر چه در باب علوم انسانی . اند لوم تجربی را هم خواندهاند و ع الریجانی که علوم انسانی خوانده
هاي فنی و مهندسی که  اظهار نظر کنند بسیار خوب است ولی جالب این است که بسیاري از رشته

خوانند، اظهار  اند، شاید حتی ببخشید روزنامه کیهان را هم غلط می اصالً از علوم انسانی هیچ نخوانده
زنند که علوم انسانی رشد  و مدام هم تهمت می. کنند انه در علوم انسانی مینظرهاي بسیار متخصص

کنند و امور اجرایی مهم هم  نکرده، در حالی که اینطور نیست و اینها امروز در علوم انسانی دخالت می
  .متصدي مانده در کشور دست اینهاست و این است که علوم انسانی به نوعی بی
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ش به آموزش و پرورش و دوران تحصیل ابتدایی و متوسطه ا به نظر شما، این ریشه •
  ها بوده است؟ ترین رشته گردد که همیشه علوم انسانی ضعیف  برنمی

  

در حالی که فرهنگ یک کشور را اگر بخواهند در دراز مدت پایا باشد باید از . بله، همین طور است
  . یک انقالب فرهنگی و اسالمی است هاي علوم انسانی استفاده کنند، مخصوصاً که انقالب ما رشته

  

خواستم در زمینه ادبیات دانشگاهی دو بحث را مطرح کنم یکی در زمینه نقد ادبی که آیا االن  می
هاي دانشگاهی و خارج از آن نقد ادبی به معناي علمی آن داریم؟ و دیگري  در مورد  ما در جریان

ات عربی و چه فارسی، ما خیلی کم  ادبیات هایمان، چه ادبی حضور  ادبیات معاصرً در دانشگاه
  بینیم؟ معاصر را در سر فصل هاي درسی می

  

  .شود ها ادبیات معاصر فارسی هم در چندین واحد تدریس می چرا، االن در دانشگاه

  

گذرد،  بله، اما خیلی کم است و آن جریان اصلی که در جامعه در زمینه ادبیات می •
دانشجو براي اینکه به آن دسترسی پیدا کند باید از یکسري . اند دانشجویان از آنها فاصله گرفته

  .محافل بیرون از دانشگاه با آن نوع ادبیات ارتباط برقرار کند

  

ما امروز . من تا جایی که اطالع دارم ادبیات فارسی هم در نقد ادبی هم در ادبیات معاصر پیشرفته است
لیسانس و  اي که در فوق پردازیم و هر رساله عاصر میهاي ادبیات عربی، بیشتر به ادبیات م در رشته

ام درست است که ما  نویسند در واقع یک نوع نقد ادب عربی معاصر است که من گاهی گفته دکتري می
به ادبیات عربی معاصر باید خیلی توجه کنیم اما یک مقدار بیشتر به ادبیات کالسیک عرب توجه کنیم 

هایی که االن تنظیم  ما اغلب رساله. خورند د و به درد فارسی ما هم میها پیشوا هستن که آنجا ایرانی
کنیم همراه با نقد ادبی ادبیات معاصر است منتهی یک علت هم دارد چون خیلی از مفاهیمش ممکن  می
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توانیم  این را دیگر نمی. زند است براي یک عده خاص قابل فهم باشد ولی با زبان دل شما حرف نمی
بینید که این  خوانید می شما وقتی مولوي می. در ادبیات عربی هم همین طور است. کنیم به زور وادار

  . زبان دل شماست ولی این در ادبیات معاصر نیست و انصافاً باید به این نکته توجه کرد

الشعراي بهار، میرزاده عشقی را نقد کنند به هر حال نقادي  خواهند اشعار شهریار، ملک کسانی که می
هاي دانشگاهی،  خواهند نقد کنند، جوان ها می کنند اما وقتی شعراي معاصر نوپرداز را جوان ی میخوب

فهمند و شما این را بدانید که چه شعر نو معاصر زبان فارسی و عربی، در واقع  هاشان واقعاً نمی خیلی
شما یکی را پیدا کنید  برند، باید یعنی ترکیباتی که به کار می. هاي ناقصی است از ادبیات غربی ترجمه

  .فهمم چه نقدي بکنم که بگوید منظورشان از این ترکیبات چیست و وقتی که من یک چیز را نمی

  

  گردد؟ این به پیچیدگی دنیاي مدرن برنمی •

شما هر . اي دارد در سبک نو که در باب مادر گفته نه، شما نگاه کنید مثالً مرحوم شهریار یک قطعه
براي اینکه زبان . اما قافیه و اینها مثل شعر کالسیک ندارد. فهمید د خوب میخوانی موقع این را می

فهمند ولی  هایی استفاده کرده که فارسی زبانان آنها را می از ترکیبات و واژه. فارسی قابل فهم است
این  کنند و خوانند و آنها را با مفاهیم فارسی بیان می ها ادبیات انگلیسی، روسی و فرانسه را می بعضی

قابل فهم نیست آن شاعر ممکن است خودش بفهمد ولی یک نقاد مانده که اگر من بگویم فالنی در 
چنین چیزي نیست این . گویند کی چنین چیزي گفته گیرند و می گوید یقه من را می شعرش این را می

  .هایش است هم یکی از عیب
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  :دکتر علی محمدولوي  

  به هم ریخته ي نقل تاریخ، متوقف شده ایمدر  کالف 

  

  :اشاره 

رشته اصلی که االن درگیر آن است، . دکتر ولوي تحصیالتش را در چند عرصه و حوزه انجام داده است
شناسی و روانشناسی و  هاي دیگري مثل تاریخ ادیان و عرفان، مردم ولی در رشته. تاریخ اسالم است

از مهمترین آثاري که از ولوي . مطالعات و تحصیالتی داشته است. ده علوم اجتماعی و ادیان هم کار کر
کتاب . منتشر شده کتاب تاریخ علم کالم و مذاهب اسالمی در دو جلد و کتاب دیانت و سیاست است
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آثار  در دست تألیف ولوي یک دوره . فرهنگ کار در اسالم، و کتاب شاهدان شهادت نیز از آثار اوست
ی شیعه و دیگر مذاهب اسالمی مثل اشاعره و معتزله و دیگر مذاهب اسالمی تاریخ فکري و سیاس

انجام داده است که خیلی کار ) س(است، و کاري  روي سیره پیامبر اکرم ، و زندگانی حضرت فاطمه
  .حجیمی است و هنوز منتشر نشده است

  

تباط است با ادبیات، هایی است که با بخشهاي دیگر علوم انسانی و اجتماعی در ار تاریخ از دانش
شناختی تاریخی داریم، نگاه فلسفی  ما در مسایل انسانی نگاه جامعه... شناسی و فلسفه و  جامعه

حاال با توجه به این نگرش در نسبت با سایر علوم انسانی و . هست و اصالً تاریخ ادبیات داریم
ه جایگاه و اهمیتی اجتماعی در روند توسعه اجتماعی فرهنگی و سیاسی یک کشور، تاریخ چ

  دارد؟

شود و از زوایاي مختلف اگر به آن نگاه کنیم  هاي علمی محسوب می تاریخ یکی از مهمترین رشته
تواند آینه هویت  تاریخ اگر خوب خوانده و خوب عرضه شود، می. اهمیتش روشن و مشخص است

شود از  ب اساسی اي میاز زوایاي دیگر هم خوب اگر که به موضوع نگاه کنیم، مطال. یک ملت باشد
جمله معروفی هست که؛ سیاستمداران و مدیرانی که تاریخ نخواندند معموالً تاریخ را . تاریخ درآورد

اگر سیاستمداران، حاکمان، مدیران، تاریخ را خوب بخوانند . کنند و این رهنمود مهمی است تکرار می
در همه . کنند هایی که نباید بکنند دیگر نمیکنند و کار خیلی جاها دیگر کارهایی را که باید بکنند می

بینند ولی خوب در جامعه ما متاسفانه  شود تاریخ را به عنوان علم می جاي دنیا به تاریخ نگاه خاصی می
هنوز این رشته آن منزلت و موقعیت حقیقی را پیدا نکرده، چون همه خودشان را به نوعی تاریخدان 

در مورد نسبت تاریخ با سایر . ها یک نگرش علمی به تاریخ نیستدانند و به همین خاطر نگرش آن می
هاي تاریخنگاري خودمان در ایران بیشتر عادت  خوب ما به دلیل اینکه در سنت. علوم هم پرسیدید

یابی بکنیم بین علومی مثل  کنیم ، نتوانستیم هنوز خوب نسبت کردیم تاریخ را به عنوان تاریخ نگاه می
حتی بعضی از علوم مقداري دورتر . شناسی و تاریخ یخ، روانشناسی و تاریخ، مردمشناسی و تار جامعه

شناسی و تاریخ، اینها همه علومی است که در دنیا با  فرض بفرمایید زبان. شناسی و تاریخ مانند باستان
 و واقعاً باید اهل تاریخ ما، یا دانشجویان و استادان. هاي خیلی روشن و مشخص دارد تاریخ نسبت

دانید همانطور  خوب شما می. ها را پیدا  و از آن استفاده کنند تاریخ ما بروند به این سمت که این نسبت
شناسی متولی شناسایی و تحلیل شرایط هر عصر است تاریخ هم متولی همین کار در برشهاي  که جامعه
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کند در عصر خودش،  شناس می بنابراین همه آن کارهایی را که جامعه. مختلف زمانی در گذشته است
  .تواند آن را در طول تاریخ در برشهاي مختلف زمانی انجام دهد یک مورخ می

هاي علمی حتی در ریاضی و فیزیک شما یک نگاه تاریخی دارید، وقتی که تاریخ آن علم  در همه رشته
نوان علم شود نگاه تاریخی، ولی آن چیزي را که به ع خواهید بررسی کنید طبعاً نگاه شما می را می

کند که شما بیایید روي مناسبات انسانی  کنیم آن زمانی موضوعیت و معنا پیدا می تاریخ به آن نگاه می
  .روي نهادها و موسساتی که به هر حال در جوامع اسالمی در طول تاریخ وجود داشتند کار کنید

  

هاي   ندیشهمنظورم از این نگاه تاریخی در واقع آن مفهوم آگاهی تاریخی است که در ا
  نئومارکسیستی است؟

  

شناسی خواندند یا خوب اقتصاد خواندند، کسانی  یعنی کسانی که خوب جامعه. طبعاً همینطور است
مثالً فرض بفرمایید یک شخصیتی مثل مارکس . هستند که بینش تاریخی را وارد علوم خودشان کردند

یا محققان کالسیک، مثل مارکس ، ... و پردازان جدید مثل میشل فوکو  وبر، یا بعضی از این نظریه
هاي دیگر، اینها کسانی هستند که به جز آن حوزه تخصصی خودشان تاریخ را هم خوب  لوکاچ و خیلی

بینید به تاریخ چین احاطه دارد، به  مثال وبر را شما به عنوان یک نمونه اگر بررسی بکنید می. بلد بودند
الم آشنا است تاریخ مسیحیت را خیلی خوب کار کرده، و به این با تاریخ اس. تاریخ اروپا احاطه دارد

مثالً شخصیتی مثل وبر با وجود اینکه اصالتاً  حوزه . کند خاطر یک شاخصیت و برجستگی پیدا می
هاي  پردازان بزرگ  که توانستند با نظریه شناسی است و یا خیلی از این نظریه کاري اش حقوق یا جامعه

در  تفکر آنها بینش تاریخی بسیار غنی وجود داشته و داراي جایگاه ویژه . ییر بدهندخودشان، دنیا را تغ
اي بوده، به این خاطر هست که واقعاً اگر محققی از حوزه هاي دیگر علمی بخواهد حوزه تخصصی 

  . خودش را خوب بفهمد باید هم تاریخ و هم تاریخ علم تخصصی اش را بلد باشد

  

خبر باشد  ین عنوان که؛ کسی که از سه هزار سال پیش خودش بیاي معروف هست با ا جمله
شناسی و سایر علوم دیگر با داشتن یک بینش  هاي جامعه یعنی در واقع ما در دانش. داند هیچی نمی
  توانیم به نگاه بهتري به دنیاي امروزمان برسیم به جامعه امروزمان برسیم؟ تاریخی می



 133 

  

ایقی قبل هم عرض کردم در مورد مثالً سیاستمداران، ببینید ما در گذشته اي را که دق بله، بله همان جمله
هایی کردند،  هاي سیاسی فراوانی داریم، کسانی که به حکومت رسیدند و بعد فعالیت تاریخی تجربه

کارهاي مهمی کردند که ناکام ماندند یا موفق شدند اگر سیاستمدار امروز از آن تجارب استفاده نکند 
  .ون است و خیلی جاها نخواهد توانست آن نقش تاریخی خودش را ایفا بکندطبعاً مغب

مان در نگاهی که به تاریخ داریم در نسبت با جهان غرب چه  هاي تاریخی ما االن در پژوهش
هایی  دهیم؟ یا بیشتر از آنها در پژوهش جایگاهی داریم؟ آیا ما هم به اندازه آنها به تاریخ اهمیت می

  دهیم؟  هاي تاریخی است به تاریخ اهمیت می شکه صرفاً پژوه

  

انسانی ما متاسفانه خیلی فاصله داریم با دنیا، دالیل مختلفی هم   به نظرم هم درتاریخ و هم در کل علوم
اي یا علمی آن در واقع یکی  حوزه و آن دالیل درون. دالیل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی دارد. دارد
اي از حوداث، وقایع  مجموعه. یشه به تاریخ به عنوان تاریخ فقط نگاه کردیمتواند این باشد که ما هم می

نیامدیم تاریخ را از حیطه حوادث مهم خارج بکنیم و ببریم به سمت . و اتفاقاتی که افتاده و نقل کردیم
نند ک سازي می هاي مردم هستند که تاریخ توده. سازند اینکه به هر حال این مردم هستند که تاریخ را می

وقت کوشش  هاي مردم هم نهادها، موسسات و آن تاسیسات خاص خودشان را دارند، هیچ و توده
نکردیم از منظري و دیدگاهی متفاوت به تاریخ نگاه کنیم و به همین خاطر است که دائما خودمان را در 

دنیا از  این کالف به هم ریخته نقل تاریخ متوقف گذاشتیم و گم شدیم در این کالف، در حالی که
حدود شاید صد سال پیش این حرکت را شروع کرده و شاید از آن هم حتی بیشتر، و تاریخ را به 

شود، خوانندگان  یعنی دیگر تاریخ ملموس می. دهد بیند و مورد بررسی قرار می شکلی پویا دارد می
ي تاریخی در دنیا ها کنند به همین خاطر است که پژوهش تاریخ، تاریخ را زنده و به درد بخور حس می

شود ، اما متاسفانه درکشور خودمان در تاریخ  هاي دنیا کار می خیلی گسترش داشته و واقعاً در دانشگاه
اسالم که به هر حال ما باید متولی آن باشیم، نه متخصص به اندازه کافی داریم و نه طرح پژوهشی یا 

یعنی . طور است در تاریخ ایران هم همین تحقیقات پژوهشی به اندازه کافی در این قسمت انجام شده،
هاي مختلف تاریخی ایران را اگر بخواهید  شناس یا فرض کنید قاجارشناس یا دوره مثالً شما صفویه

این اساتید هم . بشناسید و دنبال متخصص بگردید، از تعداد انگلشتان یک دست هم، شاید بیشتر نباشند
کنند، به  د که دیگر فرصت تحقیق و پژوهش را پیدا نمیآنقدر درگیر کارهاي آموزشی خودشان هستن
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در تاریخ اسالم وضع . کند گذارد و کار علمی می وقت وقت می آن معنایی که یک محقق تمام
بارتر است ، با وجود همین سابقه چند صد ساله حوزوي یا سابقه صد ساله دانشگاهی که داریم  فاجعه

االن در این کشور، سه چهار نفر در مجموع شاید بیشتر نباشند . متاسفانه ما محقق تاریخ اسالم نداریم
دهد که فاصله ما با دنیا چقدر زیاد  که بشود اسمشان را محقق تاریخ اسالم گذاشت و این نشان می

نفر متخصص تاریخ اسالم  50ـ  40بینید در دانشگاه اسکاتلند، حداقل  آن گوشه دورافتاده دنیا می. است
هاي مختلف دنیا وضع اینگونه است اما در  در دانشگاه. کنند روي تاریخ اسالم کار میدارد که دارند 

انسانی هم  هاي علوم جامعه ما متاسفانه تعداد محققان در تاریخ اسالم و یا تاریخ ایران و سایر رشته
ل اشکال دوم اینکه ما به لحاظ روش هم مشک. اي است این یک اشکال اساسی و پایه. خیلی کم است

هاي علمی تحقیق و به  داریم مشکالت روشی داریم، خودمان را به روز نکردیم از نظر استفاده از روش
بینیم به دیگران،  تر است و خودمان را نیازمند می این خاطر همیشه تحقیقات ما از دنیا یک مقدار عقب

یا در تاریخ . کنند نیازمندیم یها م خیلی بد است که در تاریخ اسالم مثال ما هنوز به کارهایی که اروپایی
ایران هم همینطور، با کمال تأسف باید این مطلب را گفت که یک محقق انگلیسی مثل آقاي مک برمود 

هاي ما بلکه  نویسد در ارتباط با عقاید کالمی شیخ مفید که این کتاب نه تنها براي دانشگاه  کتابی می
یعنی اینقدر فقیر هستیم از . اب نمونه سال هم شدهاي ما هم جذابیت و کشش دارد و کت براي حوزه

  .لیسانس او هم بوده که این کتاب نوشته است این حیث که چون ظاهراً رساله فوق

  

  با این حساب دیگر نباید انتظار داشته باشیم که دانشجویان ما در مورد تاریخ جهان تحقیق کنند؟ 

  

در تاریخ اسالم و ایران وضعیت این است، حاال در تاریخ ها که  االن اینقدر فقیریم در این عرصه!ً قطعا 
. تر از همه جاي دنیا هستیم جهان و اروپا و تاریخ چین و تاریخ هند و اینها که طبعاً خیلی عقب

هاي  هایی تاسیس شده، بعضی گروه سال اخیر، پژوهشکده 8ـ  7خوشبختانه حرکتی شروع شده در 
سال آینده حرکتی، جهشی  10ـ  15تکمیلی وامیدوارم که در آموزشی جدي رفتند به سمت تحصیالت 

هاي جدید خودشان را آشنا بکنند  اگر نسل بنده و امثال من کوشش کنند که هم با روش. صورت بگیرد
آید ، و هم اینکه این نسل یک مقدار احساس  و اینها را انتقال بدهند به نسل جدیدي که به میدان می

وقت کار کند تا این خالء هولناکی که وجود  ی کند که بتواند به صورت تماماز خودگذشتگ مسئولیت و 
شناس در  کشور  ما با کمال تأسف االن یک چین. دارد بین ما و دنیا در رشته تاریخ بتوانیم پر بکنیم
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یک متخصص در تاریخ اروپا که بشود به عنوان مرجع به او مراجعه کرد نداریم، درس تاریخ . نداریم
ها درس بدهد ولی استادي که بشود به عنوان مرجع به او مراجعه کرد و  را داریم که در دانشگاه اروپا

نظراتش بتواند نظر اجتهادي باشد و قابل استناد، متاسفانه نداریم کسی را در تاریخ هند نداریم و در 
خواهد  ما هم وقتی می در حالی که اینها همه برایمان مهم هستند یعنی سیاستمدار. تاریخ آفریقا نداریم

در سفري با مردم یک کشور ارتباط برقرار کند باید بداند هویت تاریخی، پیشینه ذهنی آن کشور 
ما االن در دانشگاههاي خودمان واقعا . چیست، تا بتواند باب مکالمه و مراوده با آنها را برقرار کند

شناسی داریم، نه اروپاشناسی، نه  چین نه هندشناسی داریم، نه. هیچکدام از این حوزه ها را نداریم
کنید در  این در حالی است که شما مالحظه می. آفریقا شناسی داریم خیلی فاصله داریم با دنیا

کند  سال است دائم دارد کار علمی می 160ـ  150شناسی  هایی مثل دانشگاه لندن بخش شرق دانشگاه
خیلی جاهاي دیگر و کارهاي فراوانی عرضه  روي شرق، روي ایران، روي دنیاي اسالم، روي هند و

براي پرکردن این خالء یک کوشش . دانیم کرده که ما االن خودمان را به شدت نیازمند به آنها می
  .روزي همه جانبه و به تعبیري جهادي را باید انجام داد، تا بتوانند این خالء وحشتناك را پر کند شبانه

  

دادند و ایجاد کردند اما در تاریخ ما آنچه به ما رسیده و  جایی گفتید که تاریخ را مردم شکل
بینیم و خیلی  ها و حاکمان و ارتباط آنها را می بینیم که مردم جایی ندارند و حکومت خوانیم، می می

  بینیم این علتش چه بوده است؟ از مردم اثري نمی

  

ه هر حال قرنهاست که در این نگاه ویژه و خاص شرقی است به همه چیز، یعنی از آنجا که ما ب
هاي توتالیترو خودکامه و دیکتاتوري زندگی کردیم، نگاه ما همیشه یک نگاه فردگرا، نگاه به رأس  نظام

هرم قدرت و نگاه به آن کسانی بوده که به تعبیر خودمان، به تعبیر غلط تاریخی جامعه خودمان، 
خوب این نگاه، نگاه غلطی است آن . زدند سرنوشت افراد و آحاد جامعه را در دست داشتند و رقم می

این تعبیر را شما به وضوح از قرآن . هاي مردم هستند کسی که سرنوشت جامعه را در دست دارد توده
ساز باشند ده ها آیه داریم در  توانند سرنوشت این مردم هستند که خودشان می. توانید بیرون بکشید می

ولی نگاه شرقی و یا نگاه حاال ویژه ایرانی ما این بوده که  .قرآن یک چنین داللت و هدایتی را دارد
کننده  همیشه این رأس هرم قدرت آن چهار نفري که حکومت را در اختیار داشتند اینها هستند که تعیین

سازند و خوب این نگاه در ابعاد مختلف جامعه ما انعکاس پیدا  سازند و جامعه را می هستند، سرنوشت
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خوب تبعات سیاسی اجتماعی فراوانی را هم به دنبال داشته، وقتی که این نگرش  کرده متاسفانه، و
کند خود به خود این سر و صداها ما را گمراه  توتالیتر و خودکامه در جامعه بسط و گسترش پیدا می

شوند مردم به حساب  کند خوب طبعا مردم تحقیر می این نگاه وقتی گسترش و بسط پیدا می. کند می
است که ... شوند، از عوارض آن یکی رواج چاپلوسی و نفاق و د مردم به بازي گرفته نمیآین نمی

شود متاسفانه مالحظه  مثال در جامعه خود ما، تبدیل به عادت می. شود معموالً در جامعه شرقی دیده می
هاي  ن عادتکنید بعد از این تحوالت عظیمی که به واسطه انقالب اتفاق افتاده در جامعه ما هنوز ای می

هاي میانه جامعه، گاهی اوقات براي پیشبرد  ها، در مدیریت خودمان را از دست ندادیم در سازمان
ق چیزها داریم یکی از . اینها متاسفانه در جامعه ما تبدیل به فرهنگ شده. کارمان نفاق و چاپلوسی و تملّ

  .وتی سوق دادکارهاي مهمی که باید کرد این است که این فرهنگ را در مسیر متفا

بر محقق ما و بر هر کسی، در . خوب این نگاه طبعاً در طول تاریخ بر مورخ ما هم سیطره داشته است 
هر سطحی نگاه کنیم به هر حال این نگاه سیطره داشته و تبدیل به یک فرهنگ شده است، هم در میان 

هاي تاریخی ما حاکم  ر کتاباغلب فضاي حاکمانه ب. مردم بوده و هم در میان علما و دانشمندان ما
این باعث شده که خوب در همه چیزمان شاهان . است یعنی تاریخ پادشاهان، تاریخ پادشاهان سلطنتی

ساز هستند و اصال تاریخ روي دوش مردم است  مان، مردم تاریخ را اصل دیدیم و از جمله در تاریخ
نشده یا خیلی کم توجه شده به  آید، هیچوقت توجه گیرد و به وجود می روي دوش مردم شکل می

  .مردم

  

شود که  ها معموالً باعث نمی هاي توتالیتر، وجود این نوع حکومت اشاره اي کردید به حکومت
خواهد تحقیق کند در  تاریخ شکلی تک بعدي و رسمی پیدا بکند و به تبع آن دانشجوي ما می

اریخ رسمی نیاز دارد و به آنها مورد مسائل تاریخی و به یک سري منابع دیگر غیر از منابع ت
  دسترسی پیدا نمی کند، آیا این نوع نگرش مشکالتی را ایجاد نکرده است؟

  

اي که در جامعه وجود داشتند در  هاي سلطه چرا، خوب طبعاً در جامعه ما این اتفاق افتاده، یعنی نظام 
کنید که  ما حتی مالحظه میطی سه هزار سال تاریخ ، اینها در محور تحول تاریخ تصور شدند یعنی ش

اي  هایی که توده وقتی که ما تاریخ صدر اسالم را بخواهیم بنویسیم بر محورتوده مردم یا شخصیت
آییم بر محور منصور، مهدي و هارون و مأمون و اینها تاریخ  نویسیم، می هستند مثال ائمه، تاریخ را نمی
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کنند شما  ینید این دوعبارت خیلی با هم فرق میبب. کنیم می نویسیم، اینها را محور تاریخ تصور می
اصال . کرد توانید بگویید امام رضا در زمان مأمون بود یا بگوئید مأمون در زمان امام رضا زندگی می می

که این شخصیتی که . دو تا پیام کامالً متفاوت است این را محور قرار بدهید یا او را محور قرار بدهید
هاي مردم است ویا یک شخصیتی را که حاکم و صاحب سلطه  ه در متن تودهبه هر حال در متن جامع

هاي اول را مبناي تاریخ قرار دادیم و نیامدیم روي گزاره  ما متاسفانه همیشه آن گزاره. و قدرت است
دومی این کار را بکنیم به این خاطر که ذهن دانشجو و معلم و محقق ما، به این سمت بیشتر گرایش 

ا باید برویم راهکارهایی را پیدا بکنیم که بتوانیم تاریخ را از منظرها و زوایاي دیگر هم ببینیم، دارد، واقع
هایی که موجود است ما تا حاال عادت  حاال این راهکارها البته هست در مطالعات تاریخی یا در روش

در حالی که خوب ...   الصفاء و کردیم به اینکه فقط متن بخوانیم، اعتماد کنیم به تاریخ طبري و روضه
شود استفاده کرد و دوباره  ها می راهکارهاي دیگري هم براي شناسایی تاریخ وجود دارد و از آن روش

خواهند بیایند وارد این گود بشوند  نسل جوان ما اینهایی که تازه می. هم تاریخ را دید و تاریخ را فهمید
ها و ابزارهایی  یسند این امکان وجود دارد البته تکنیکها را یاد بگیرند و دوباره تاریخ را بنو این روش

تواند خیلی خوب کمک بکند براي اینکه  هم وجود دارد که االن خوشبختانه به وجود آمده، اینها می
  . اینها موفق باشند در کار خودشان

  

ادبیات . بسیاري از نویسندگان، پژوهشگران ادبی معتقدند که ادبیات آینه تمام نماي یک ملت است
تواند کمک به شناخت گذشته و تاریخ ما کند ؟ هم ادبیات دوره معاصر و هم  تا چه حد می

  ادبیات دوره کالسیک؟

  

یکی از آن ابزارهایی که خوب . تواند به شناخت تاریخ کمک کند ادبیات هم مثل همه علوم دیگري می
هاي مردم و  شود مقداري به توده تواند به پاسخ سئوال قبلی کمک کند و یکی از راههایی که می می

چون به هر حال در ادبیات ما بعضی از . آفرینی آنها در تاریخ نزدیک شد استفاده از ادبیات است  نقش
اگر ما علوم دیگر را به تاریخ نزدیک کنیم . هایی که تودم مردم داشتند منعکس است ها و نقش این جنبه

نیم براي فهم تاریخ، یکی از محاسن آن هم این خواهد بود و از علوم دیگر از جمله ادبیات استفاده ک
کند که  ها و مطالبی گزارش می که چون در ادبیات، ادیب بیشتر با مردم جامعه سروکار دارد یا از گزاره

درست است که در ادبیات هم گاه . گردد  به هرحال به مناسبات انسانی و مناسبات متن جامعه برمی
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پردازند ولی آنهم می تواند باز به فهم بهتر  الطین به هرحال صاحبان قدرت میشاعران و ادیبان به س
فرض بفرمایید گلستان سعدي، یا حتی شاهنامه، یا خیلی از متون ادبی مهمی که .  تاریخ کمک کند

داریم، حتی مثنوي، اینها اگر با روشهاي جدیدي مانند مدل یا روش تحلیل گفتمان تحلیل محتوا بشود، 
هاي مربوط به جامعه انسانی در آن برش زمانی  ز درون این متون بسیاري از حقایق و واقعیتشما ا

عزي، شما اگر با دقت بررسی کنید بسیاري از مناسبات  خاص را می توانید پیدا کنید مثالً دیوان م
بسیاري از یا اگر  عبید زاکانی را بررسی کنید . توانید از آن دربیاورید اجتماعی عصر سلجوقی را می
تواند به مورخ کمک  توانید شناسایی کنید و بسیاري از این آثار ادبی می مناسبات فرهنگی عصر را می

فقط . یکی از کارهاي مهم ما باید همین باشد که ما از این علوم استفاده بکنیم براي بازسازي تاریخ. کند
یم، باور بکنیم که گاهی از اوقات با مراجعه به تاریخهاي عمومی و تواریخ سنتی، تاریخ را ننویس

هاي تاریخی مهمتري را ممکن است از یک متن ادبی، متن کالمی، متن فقهی و متون دیگر  اشاره
  .دربیاوریم و در رابطه با آن دوره مورد مطالعه خودمان نگاه متفاوتی به تاریخ پیدا کنیم

  

شان احتیاج  کنند، در زندگی روزانه می اي که زندگی شما به این اعتقاد دارید که مردم در هر دوره 
. تواند فهم تاریخی را به عامه مردم بدهد سینما است یکی از ابزار که می. به فهم تاریخی دارند

سینما در صد سال اخیر، خیلی از تاریخ استفاده کرده، و نگاه تاریخی خاصی را هم به مخاطب 
نی سینما و هنرهاي دیگر نتوانسته اند فهم خودش داده است، ما در این زمینه ضعیف بودیم ، یع

طبق گفته شما این کار مشکلش از کجاست؟ مورخها و . تاریخی مناسبی به مردم جامعه ارائه بدهد
  کاري کردندیا هنرمندان ؟ تاریخدانان ما در این زمینه کم

  

بدلیل . ابتدایی ماگردد به همان مباحث  این باز برمی. شود به این موضوع نگاه کرد از دو طرف هم می
مان، و اگر چند نفري هم باشند در دانشگاهها به شدت  اینکه ما محقق و مورخ کم داریم در جامعه

کنند که با هنرمندان گفتگویی داشته باشند یا  خاطر فرصت نمی درگیر کارهاي آموزشی هستند ، به این
. اسی و علمی در مباحث هنري ندارندهنرمندان ما هم اعتقادي به کار کارشن. اي داشته باشند مراوده

ها و سریالهاي تاریخی  را دیدیم که ساخته شده اما متأسفانه  خوب بعد از انقالب چند تا از این فیلم
فردي آمده و متنی را جلوي خودش گذاشته و آن متن را . کار کارشناسی آن خیلی قوي نیست

فیلم یا یک سریال کرده که متأسفانه هیچ بازسازي وتبدیل به یک سناریوي متناسب با ساختن  یک 
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این کارها، یک کارشناس زبده علمی نیاز دارد که لحظه به لحظه کار را . پشتوانه علمی مشخصی ندارد
خواهند یک فیلم تاریخی بسازند، اول کلی مطالعات  که می درحالیکه در دنیا وقتی. زیرنظر بگیرد

شاید به همان اندازه که ساختن فیلم زمان . شوند ن فیلم میکنند، بعد دست به کار ساخت کارشناسانه می
اهللا را که  مثالً شما مالحظه بفرمایید فیلم محمد رسول. کنند برد، به همان اندازه هم کار کارشناسی می می

اروپاییها و غربیها البته به کمک ظاهراً لیبی یا یکی از کشورهاي عربی ساختند، کامال مشخص است کار 
فهمم که پشت آن  بینم به عنوان یک مدرس تاریخ اسالم می ی شده،  االن هم که فیلم را میکارشناس

هاي  شناسی شده، رفته اند  در بیابان کارهاي کارشناسی خیلی دقیق هست، تا حدود زیادي  کار مردم
ت آنها را ها را بررسی کرده اند، نوع پوشش، نوع مراودا جزیره عربی دقیقاً از نزدیک وضعیت بدوي شبه

و بعد از مدتها کار کارشناسی آمدند آنرا به تصویر کشیدند و تبدیل به . دیده و تاریخ را خوب خواندند
ولی در جامعه ما یک کار کارشناسی توسط یک فرد غیرکارشناس یا کمتر کارشناس ظرف . فیلم کردند

کنند به  همان را تبدیلش میآیند  گیرد بعد هم کسانی می ها هم یک ماه صورت می مدت دوماه و بعضی
هاي فعلی مثل سینما، فیلم و سریال  خوب اصل کار خیلی خوب است چون که  زبان این رسانه. فیلم

گیرم و یا  آورم و به کار می بسیار مؤثر و توانمند تر است از زبانی که بنده در کالس به استخدام درمی
هاي مردم موثرتر باشد ولی متأسفانه آن کار  ودهسازي در ت تواند مخصوصاً در فرهنگ اینها می. کتاب

 45در هر فیلم نیم ساعته یا . اش باشد نیست یا خیلی ضعیف است  کارشناسی قوي که باید پشتوانه
شود اگر من بنشینم پاي تلویزیون و با حوصله نگاه کنم دهها ایراد و انتقاد علمی و  دقیقه که پخش می

کنم زبان، زبان بسیار توانمند و قوي  به هرحال فکر می. آن بگیرم توانم به کارشناسی و تاریخی می
اي داشته باشد  کننده تواند حتی در ایجاد تحول در فرهنگ تأثیر بسیار تعیین زبان فیلم و سریال می. است

. آنها را با هویت تاریخی و ملی و با ارزشها آشنا کند. هاي مردم حتی ملموس کند و تاریخ را براي توده
لی واقعاً معتقدم به اینکه در این کار نباید عجله کرد باید کارهاي کارشناسی خیلی عمیق و دقیق انجام و

  .داد بعد دست به کار شد

  

پیرو صحبت شما راجع به کار تاریخی در تلویزیون و سینما، باید گفت  بعضی وقتها یکسري 
ا را کارگردان  و نویسنده مسائل در تاریخ گم و یا گنگ است یا نوشته نشده، یکسري جاه

تواند کامالً به مستندات رو بیاورد چون شاید تاریخ مخدوش باشد و فیلمساز به تخیل خود  نمی
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زند  اي به تاریخ می موضوع  مشکلی دارد یا نه؟ فیلمساز با این کار لطمه  رو می آورد، خوب این
  یا نه؟

  

اي را به اسم اینکه این  د یک مطلب غیرثابت شدهطبعاً اگر شما بخواهید چیزي را جعل کنید یا بخواهی
یک واقعیت تاریخی است به مردم بدهید این خیلی خدمت بزرگی نیست و این تصور را در ذهن مردم 

ولی آن قسمت اول فرمایش شما که خوب بعضی جاهاي  تاریخ کمتر . ایجادکنیم که این تاریخ است
شود همان قسمتها را هم با آسیب  روشهایی می یعنی با یک. شناخته شده است حرف درستی است

کنم  خواهد، آن نگرانی هنرمندان را هم من درك می کمتري بازسازي کرد و این کار کارشناسی می
هاي خاصی  هاي هنري، کشش به هرحال جاذبه. شود آن نگرانیها را هم  تا حدود زیادي برطرف کرد می

شود از دل تاریخ درآورد و به یک اثر  نها را هم میسازي موردنظر یک هنرمند است آ که در فیلم
اي که  این جعلیات به همان اندازه. گیرد ولی نگرانی آنجایی است که جعلیاتی صورت می. پیوست کرد

یک مورخ مثال در قرن سوم و چهارم آمده یک دروغ، یک حدیث جعلی، یک خبر جعلی را وارد 
اگر مثال . چراکه این زبان، زبان بسیار مؤثرتري است. اشدآفرین ب تاریخ کرده، شاید بیشتر مسئولیت
گران  نوشت، در زمان خودش ممکن است در بهترین شرایط استنساخ محمدبن جلیر طبري کتابی را می

بتوانند از سیصد یا چهارصد نسخه رونویسی کنند و در حد جوامع علمی و دانشمندان و متفکران آن 
  . هاي موجود االن با میلیونها انسان سروکار دارد بان امروزین رسانهزمان هم توزیع بشود ولی این ز

  

ایران  در منطقه جغرافیایی قرار دارد که در طول تاریخ همیشه گذرگاهی بوده از غرب به شرق، و 
در طول تاریخ حمالتی به ما . جاده ابریشم نمونه اصلی این گذرگاه است. بهترین گذرگاه هم بوده

. هاي مختلف تاریخی نیان، حمله اعراب و حمله مغول و خیلی حمالت در دورهشده؛ حمله یونا
ها ما چه چیزهایی را گرفتیم و چه چیزهایی را از دست دادیم؟  پرسش من این است؛ در این دوره

بینیم چه کیفیتی  است در کشورمان می 1385آن حاصل تاریخی که امروز ما در این دوره که سال 
چربد، آن چیزهایی که از دست دادیم یا چیزهایی که بدست  کدام کفه مینظر شما  دارد؟ به

  آوردیم؟ این بده بستانهاي فرهنگی و تاریخی مثبت بوده یا منفی ؟
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کند که خوب  تحوالت را اگر به صورت خرد نگاه کنیم، گاهی این ذهنیت را براي انسان ایجاد می
تنها ضرر نیست بلکه همیشه  کالن نگاه کنیم نه جامعه گرفتار ضررهاي جدي شده، ولی اگر به صورت

آیه بسیار زیبایی در قرآن هست با این که اگر خداوند بعضی از مردم را به بعضی دفع . منفعت است
شد، همه مظاهر  هاي مردم، همه چیز نابود می کرد یعنی همین منازعات و اختالفات نبود میان توده نمی

مردابی که آرام و ساکن . شد عنی جامعه تبدیل به یک مرداب میی. رفت فکري و فرهنگی از بین می
در نگاه کالن به این تحوالت، این اتفاقات . برد است و بدون تحرك که خودش خودش را از بین می

ها و تضادهایی که بین اقوام و  بخاطر اینکه این مراودات و ارتباطات و چالش. همه خیر و خوب است
ها وافکارمختلف پیدا شده، همیشه زمینه را براي رشد و تحول فراهم  گاهجوامع مختلف حتی با دید

ها و  کرده، در این جوامعی که این موقعیت چهارراهی یا یک موقعیت باصطالح عبور و مرور دیدگاه
هایی از  افکار وعقاید و اقوام مختلف را داشتند مثل جامعه خود ما، مثل جامعه یونان در یک برش

. النهرین، در نگاه کالن، جوامع با نشاط، زنده و با هویتی بودند جوامع دیگر مثل بین تاریخ یا بعضی
بینید جامعه جاهایی  ضربه خورده، متضرر شده، اشکال  کنید البته می ولی وقتی به سطح خرد نگاه می

اه رسند، شاید همین باشد که نگاهشان نگ کسانی که در تحلیل این تحوالت به ارزیابی دقیقی نمی
کنید که این باعث  اگر از باال و با نگاه کالن به موضوع بنگرید، مالحظه می. موضعی و مقطعی است

  .شود جامعه سرزنده و شاداب و پرتحرك باشد می

  

سال زبان خودمان را از  2000بودن ما این است که بعد از  می توان گفت  یکی از دالیل زنده
کنیم، حتی  فهمیم و با آن زبان ارتباط برقرار می دوسی را میدست ندادیم و هنوز زبان هزار ساله فر

زنیم، یعنی  به این صورت فرهنگ در طول تاریخ ما  ها با آن زبان اصالً حرف می خیلی موقع
  تر شده است؟ فربه

  

کنید حاال هر  وقتی که فکر دیگر را به فکر خودتان ضمیمه می. این یک قاعده منطقی است.  مسلماً
ها که آمدند، به جامعه ایران خیلی ضربه زدند،  مغول. کر کوچک باشدفکرتان گسترده میشودچقدر آن ف

ولی شما تحوالت فرهنگی و تمدنی را که به واسطه ورود مغوالن در جامعه ایرانی ایجاد شده اگر 
به این طرف مباحث فرهنگی جامعه  7از قرن. خیلی گسترده و وسیع است بینید خیلی بررسی کنید می

کنید که  خودمان را در ابعاد مختلف، چه در علوم انسانی چه در علوم طبیعی بررسی کنیم، مالحظه می
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کنند و به لحاظ فکري، فرهنگی آن  اي خورده ودانشمندان بزرگی ظهور می جامعه تکان گسترده
شتابی نهادهاي تمدنی که به هر حال الزمه حیات هر جامعه هستند در مسیر تحول تعیین کننده و پر

هایش این  اي که شما گفتید اصلش این است؛ این ملت  یکی از ویژگی البته آن نکته. قرار گرفته اند
کند  است که شاه بیت حیات خودش یعنی زبان و فرهنگ ملی و بومی خودش را همیشه سعی می

زمانی که . توانید مالحظه کنید این را در تمام تاریخ ایران شما می. کند حفظ کند و آن را گم نمی
باري از فکر و فرهنگ و تمدن وارد این سرزمین شدند در ادوار بعد این  هاي متمدن با کوله سلوکی
تهاجمات را خیلی فکر و فرهنگ و تمدن همراهی نکرده ، یا به ندرت این اتفاق افتاده، ولی   جریان

... و افالطون و ها حامل تمدن یوناي بودند، تمدنی که پشت سر خودش ارسطو، سقراط  سلوکی
در این حال می بینید ایران باز  هویت خودش را . هاي دیگر را داشت فیثاغورت و خیلی شخصیت

شوند، و  ها گرفتار استحاله می یعنی سلوکی. کند به نحوي که آنها را گرفتار استحاله می. کند حفظ می
در ورود اسالم به ایران، اسالم هاي بعد هم همین طور است  شوند، در دوره شاید در فرهنگ ما غرق می

شود، درست است که اعراب پشتوانه فکري و  با پشتوانه عظیمی مثل قرآن وارد این سرزمین می
جامعه ایرانی این توانمندي را . شود فرهنگی ندارند، ولی اسالم با پشتوانه اي قوي وارد این سرزمین می

کند در حالی که جوامع با پشتوانه دیگري  یهاي سنتی خودش را هم حفظ م گیرد و آن توانمندي می
هاي حیاتی خودشان را از دست دادند مثل  رگ مثل جامعه مصر، که مشابه با جامعه ایران خیلی از شاه

ولی ایران را نگاه کنید؛ در مقاطع بعدي هم . زبانشان، و گرفتار نوعی استحاله در قومیت عربی شدند
افتد و  آیند همین اتفاق می افتد، مغوالن که می هم این اتفاق می آیند باز همینطور است، ترکان که می

بینید امواج مختلف به نحو خیلی قابل توجهی در جامعه ایرانی گرفتار یک  آیید جلو می همینطوري می
ولی در عین حال در یک نگرش کالن به نظرم به روند تحول . شود استحاله سیاسی، فرهنگی، فکري می

  .کند  ارتقاء جامعه کمک میجامعه ایرانی و 

  

در تحوالت و . پرسش بعدي من درباره نقش ایرانیان در پرورش علوم اسالمی است
در مورد . هاي دیگري را گرفته  و آنها را پرورش داده ایم هایی تاریخی ما همیشه فرهنگ رویارویی

هنوز حکومت اسالمی  شود موقعی که اسالم وارد ایران می. افتد علوم اسالمی هم چنین اتفاقی می
ها انجام  شکل نگرفته، هنوزاز متون اسالمی  چیزي استخراج نشده، این کار را عمدتاً ایرانی
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خواهم ببینم واقعا ارزش این کار  در تاریخ چقدر است؟ کاري که ایرانی ها براي  می. دادند می
  ها هم موثر بود؟ علوم اسالمی  انجام دادند، در فرهنگ خود ایرانی

  

اي داریم و نهادهاي تمدنی در  ما ملتی با پیشینه ایم که  مباحث فرهنگی گسترده. لی طبیعی استخی
شود نهادهاي مختلف تمدنی شکل گرفته و  زمانی که اسالم وارد ایران می. جامعه مان شکل گرفته بود

خیلی . نندک اش بحث می شناسها و فیلسوفان تاریخ درباره این به دلیل مسائل مختلفی است، جامعه
شود که در این محدوده جغرافیایی این نهادهاي تمدنی  دهد و باعث می مسائل دست به دست هم می

هاي ایرانی گسترده  حاکمیت. شکل بگیرد و به وجود بیاید که یکی از این نهادها طبعاً حکومت است
هم در دوره هخامنشی  ساالري ساالري دارد که این دیوان حاکمیت با حکومت یک نوع دیوان. هم بودند 

اما . ساالري بسیار گسترده و حجیم و وسیع دیوان. هم در دوره اشکانی و هم در دوره ساسانی هست
به بعد به اعتقاد من وجود نظام هاي  4اشکال این جامعه ایرانی در این مقطع از تاریخ و بعد هم از قرن 

شود  اي ایجاد می الت توتالیتر در یک جامعهوقتی این ح. سیاسی توتالیتر دیکتاتورمأب و خودکامه است
شما اگر دقت کنید بسیاري از . گیرد خود به خود جلوي رشد فکر و ذهن و شکوفایی فرهنگی را می

ها در فرهنگ جامعه ما زمانی اتفاق افتاده که مقداري فشار حکومت ها بر مردم کم شده، یعنی  پیشرفت
شود مردم  ها زیاد می قرن چهارم که دعواهاي داخلی حکومت قدرتها به جان یکدیگر افتادند، مثال در

شود و بسیاري از این بزرگان علمی را ما در این  کنند و در جامعه تولید فکر می احساس آزادي می
به هر حال . بینیم؛ ابوعلی سینا، ابوریحان، در این مقطع بودند، مقطع پرآشوبی هم بوده مقطع زمانی می

ساالریی مشخص است که   خودکامگی بسیار سازمان یافته، داراي یک دیوانتا ظهور اسالم این 
یکی از اتفاقات مهمی که با ورود اسالم . گذارد  توده مردم آن آزادي شکوفایی فکري را پیدا کنند نمی
ریزد و انگار مردم  ساالري به کلی به هم می این دیوان. شود افتد همین است که این نظام شکسته می می
  .شوند د میآزا

  

  بیند؟ به خاطر شکسته شدن این نظام، جامعه ایرانی از لحاظ ساختار نظام اجتماعی لطمه نمی 
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شکند ولی  ریزد و می آید، خیلی از نهادها را به هم می طبعاً تزلزلی در نظام اجتماعی به وجود می
هاي دینی  م آزاد شدند و آموزهمهمترین اثري را که ایجاد کرد همین بود که مردم را آزاد کرد، توده مرد

برد ین  یکی از کارهایی که اسالم می کند این است که نهادهاي علمی را می. پیوست شد به این آزادي
درحالیکه تا دوره ساسانی این نهادهاي علمی در اختیار حاکمیت بود، کامال دولتی بود، یک . توده مردم

آن کشیدند که فقط شاهزادگان و نخبگان سیاسی و کردند یک دیوار بلند دور  جندي شاپور تأسیس 
اما . توانستند این کار را بکنند توانستند وارد این حصار بلند شوند دیگر مردم نمی نخبگان اجتماعی می

هاي علمی درست شد، در هر محله مکتب  اسالم که آمد وارد عرصه شد دیگر در هر مسجد پایگاه
که این اتفاق  افتد و وقتی ین خیلی اتفاق بزرگی است که میا. اي شد تأسیس شد و اصال علم توده

بینید بالفاصله از اواخر قرن اول، کهکشانی از عالمان و  حاصل شد افکار هم شکوفا شد، و شما می
ریزد و به نظر یک  بله خیلی از ساختارهاي سنتی به هم می. کنند دانشمندان و متفکران ظهور می

که شما برآیند تحول را نگاه  شود ولی وقتی د مختلف جامعه دیده مینظمی آنارشیسمی در ابعا بی
آمیزي نیست یک  واقعا تعبیر من تعبیر اغراق. قرن دوم نگاه بکنید  کنید آخر قرن اول یا اواسط می

دان،  شود، متکلم، فقیه، شیمی هاي مختلف پیدا می کهکشانی از عالمان و متفکران و دانشمندان در رشته
شما مالحظه می کنید که بهترین . کند افتد که آن هم کمک می ه اتفاقات دیگري دنبالش میو بالفاصل

دانهاي ما مربوط به این دوره هستند بهترین ریاضیدانان ما، بهترین فیزیکدانان، که االن هم به آنها  شیمی
ه ایرانی داشت، اسالم چنین تأثیري روي جامع. کنیم، مربوط به همین ابعاد تاریخی هستند افتخار می

مردم را آزاد کرد، و بدلیل اینکه این توده قدرت انتظار داشت قدرت نسبت برقرار کردن دارد و این 
بینید از جامعه  به این دالیل می. یابی کند دهد که دخل و تصرف کند، نسبت اجازه را به خودش می

سیل بالقوه هم درون جامعه وجود ایرانی آن فشارها برداشته شد، دیوارها حذف شد و این قدرت و پتان
 5و  4ما نتایج اصلی را در قرن . دفعه افتاد توي مسیر بسیار شکوهمند به لحاظ علمی داشت که یک

نظیري است در تاریخ بشر به لحاظ تحوالت فکري و تحوالت  واقعاً دوره کم.  توانیم مشاهده کنیم می
وي خوب این اتفاقات طبعاً د با اینکه اسالم در شبه جزیره عربی ظهور . افتد نمی علمی، ولی در جوامع ب

کند ولی شما مثالً در کل شبه جزیره عربی در همان قرون اولیه هم بگردید یک انگشت کوچک  می
االن هم همینطور است یک ذهنیت بدوي این توانمندي را ندارد که . توانید پیدا کنید سینا را هم نمی ابن

ند، مثال باصطالح طرح و تئوري بدهد، این است که یک جامعه داراي انتزاع کند نسبت برقرار بک
آید به کمک او،  ها و اتفاقات می که مجموعه این تحوالت و آموزه پتانسیل مستعد مثل جامعه ایران وقتی

هاي دینی مخصوصاً در آن رهنمودها و  شود و خوب واقعاً باید پذیرفت آموزه دفعه شکوفا می یک
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بینم پافشاري و تأکید  که می آفرین بود، وقتی در آن مسیر خیلی نقش. خیلی نقش داشتندهدایتهاي نبوي 
گوید هرکس اگر یک کلمه  می) ع(ابیطالب بن آموزي به این اندازه است که علی پیامبر روي علم و علم

این  بینید دقیقاً به من یاد بدهد مرا بنده خودش کرده، و بعد در سیره عملی این حضرات هم شما می
دفعه جامعه را از آن  کند یک آید تغییرسازي می دفعه می ها یک این آموزه. کنند ها را پیاده می آموزه

آیند از  و اینطوري است که آدمهایی بیرون می.آورد حصارهاي تنگی که برایش ایجاد کرده بودند درمی
انیم هنوز شما در کالم شیعه د درون این تحول که هنوز که هنوز است ما خودمان را نیازمند آنها می

هاي این دوره هستند اینها، یا مثال در  صدوق و سیدرضی و سیدمرتضی، بچه مفید، شیخ گویید شیخ می
سینا،  گویید فارابی، ابن در فلسفه هر روز شما می. ریاضیات همینطور است، در فلسفه همینطور است

ي مثال علمی خودمان را در مثال رشته هاي دیگر هم ما بزرگترین شخصیتها ابوریحان، در تخصص
هایی که درمورد نور و انعکاس نور  هیثم مثال تئوریها و نظریه ابن. فیزیک و نجوم در همین دوره داشتیم

اینها جزو فرزندان این . کند است که مطرح می  مطرح می کند که هنوز قابل طرح است در همین دوره
گیرد یا تفسیر  دینی هم نیست که ما بگوئیم فقه فقط یاد میاین فقط منحصر در علوم . سرزمین هستند

شود در پزشکی در نجوم در ریاضیات در همه چیز  گیرد یا کالم ، نه، چنان این راه باز می یاد می
  . کارهایی می کنند

  

الفالسفه است  بعد از رنسانس آمدند این قول را شکستند که ارسطو خاتم 15ـ  16در اروپاي  قرن 
وقتی که این حرف شکسته شد اروپا شروع . همه مسایل  حرف استاد فصال الخطاب استو در 

هاي مختلفی آمدند و تفکر جدید را ارائه دادند، ما  کرد به پیشرفت کردن در اندیشه، در علم، آدم
مان این است که این روند قدرت فکري که در جامعه ایران ایجاد شد ادامه پیدا  انتظار تاریخی

هاي سیاسی،  شود، این توقف به نظر شما آیا علت بینیم که متوقف می اي می ما یک دورهکند، ا
گردد به خودمان یا  هاي درونی؟ این ضعف برمی هاي بیرونی دارد یا علت اجتماعی دارد؟ آیا علت

  این ضعف از بیرون به ما چیره شده است؟

  

وچند . علل داخلی است تا علل درونیولی بیشتر . مجموعه علل وعواملی هستند که دخالت دارند 
من شخصا معتقدم که روشنفکران دنیاي اسالم در این شکست یا در این . عامل دست به دست هم داد

گرایان و روشنفکران دنیاي اسالم بودند  اي داشتند، معتزله که جز عقل کننده رفتن نقش تعیین عقب
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یک اتفاق بد تاریخی که افتاد . ی خیلی توجه داشتندهاي عقالنی و عقلگرای هایی بودند که به گرایش آدم
خوهد  حاال چرا به قدرت نزدیک شدند چند جلسه بحث می. این بود که اینها به قدرت نزدیک شدند

وقتی که به قدرت نزدیک شدند متاسفانه ضوابط تقرب . که چه اتفاقاتی افتاد تا منجر به این مسئله شد
برداري  خیلی پیروزمندانه آمدند و شروع کردند به سوءاستفاده یا بهرهقدرت را هم رعایت نکردند دیگر 

اي بود که به جریان فکري در دنیاي اسالم خورد و شروع  از قدرت سیاسی، این اولین و مهمترین ضربه
هایی که متاسفانه این روشنفکران  جنایت. کردن و دستگیرکردن مخالفان فکري خودشان کردند به تعقیب

کنند ولی ضربه بسیار بزرگی به دنیاي اسالم زدند،  کردند که دارند خدمت می فکر می. شدندمرتکب آن 
کردند نسبت به  ها را نمی هاي سلفی بود آنها هیچوقت این سختگیري قبل از آن حاکمیت با جریان

که مخالفان به نحوي که بعد از آن. مخالفان فکري خودشان، ولی معتزله اینکار را کرد و راه را باز کردند
معتزله آمدند به قدرت رسیدند و عمدتاً هم اهل حدیث سلفیه بودند، دیگر اینها به کسی رحم نکردند 

این اولین و مهمترین . و توجیهی دستشان بود که بخواهند مخالفان فکري خودشان را تعقیب کنند
و بعد شاید بشود گفت  5 شوکی بود که به دنیاي اسالم وارد شد و این کشاکش ادامه پیدا کرد تا قرن

. اي از حوداث و وقایع که دست به دست هم داد و تشدید کرد این اتفاق را که مجموعه 6اوایل قرن 
یکی مثال ورود ترکان بود به دنیاي اسالم، خوب ترکان  زندگی بدوي داشتند مثل اعراب بدوي، بدون 

ارد دنیاي اسالم شدند اتکاء آنها به شمشیر اینها که و.اینکه هیچ پشتوانه فکري و فرهنگی داشته باشند
خیلی به قلم اهمیت . توانستند خیلی عالمانه اینها را برتابند و بفهمند بود و به بازو، و دیگر نمی

اي آمدند و  دادند تا زمانی که توانستند اهمیت این موضوع را درك بکنند خیلی زمان برد و بعد عده نمی
کنم تا زمانی که خود دانشمندان و علماي دنیاي اسالم تیشه را  فکر می هایی کردندکه باز سوءاستفاده

متاسفانه خود . توانستند حریف شوند و نه این تحوالت ها می برنداشتند و به ریشه نزدند نه حکومت
بر سر شاخ نشسته بودند و بن . عالمان شروع کردند، خود عالمان تیشه را برداشتند شروع کردند

این عالم با وجود . دانم نقش مخرب غزالی را در این تحوالت بسیار بسیار عمیق می من.  بریدند می
هاي علمی که داشت و واقعا آدم با نبوغی است لطمات خیلی بزرگی زد به  همه فراست و توانمندي

الفالسفه، احیاءالعلوم الدین، قصدش از احیاء علوم  با نوشتن کتابهایی مثل تهافت. دنیاي فکري اسالم
هاي  ها و شعبه دین این بود که بسیاري از علوم دیگر را نابود کند و شروع کرد به تهاجم به همه شاخه

کرد، به متکلمین هم می تازد،  به  علمی، حتی کالم، خودش متکلم است ولی به کالم هم رحم نمی
وغ گسترده و کند و با توجه به آن نب ها تعرض و تجاوز می به همه شاخه و شعبه. تازد فالسفه می

بعد از . شناخت، خودش درس می داد خوب تهاجم کرد ها را خوب می فراوانی که دارد و همه علوم
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در اواخر . شود و بزرگترین لطمات را ما از داخل خوردیم بینیم خیلی چیزها تعطیل می غزالی عمالً می
دانند به دنیاي  خدمت بزرگی می ها ها را بعضی نظامیه . ، نظامیه ها هم  تاسیس شد6و اوایل قرن  5قرن 

ها شکل گرفت ولی واقعش این  هاي دنیا در همین نظامیه  کنند خوب اولین دانشگاه تصور می. اسالم
آرام با  علم وقتی که حکومتی، دولتی و رسمی شد دیگر آرام. ها علم را دولتی کرد است که نظامیه 

وقت نتوانستند  هاي خاص که اسالم دارد هیچ تانسیلالبته به دلیل آن پ. گیرد هاي مردم فاصله می توده
هایی وجود داشت اما اینها آمدند با  در دوره ساسانی چنین آموزه. کاري را کنند که ساسانیان کردند

کنند،  پروري  کردند تا  نخبه دادند ، امکانات فراهم می هایی که به دانشجویان شهریه می تاسیس دانشگاه
نوشتند در این دانشگاه باید این چیزها تدریس شود مثال کسی حق ندارد  می بر سردرشان هم معموال

. فقه شیعی تدریس بکند حتما باید فقه شافعی تدریس شود فقه حمبلی را کسی حق ندارد تدریس کند
و این محدودیت و انحصار و تنگناها در کنار اتفاقاتی که افتاد و بعضی از تحوالت تاریخی دیگر، اینها 

به این طرف افتاد در  6ست به دست هم داد و دنیاي اسالم را به جایی رساند که از قرن همه د
سینا  سازي در علم، مثال از ابن هاي علمی درست کردن، توتم آرام توتم بعد شروع کردیم آرام.  سراشیبی

محصول توتم . شود سازي شروع می شوند توتم ها حقیر می وقتی آدم. و ابوریحان توتم درست کردیم
و ما شروع کردیم . کند وقت توتم درست نمی غارت انسان است وگرنه  انسان عزیز و انسان رشید هیچ

ها، در علوم طبیعی  هاي فقهی در همه عرصه  هاي کالمی، توتم هاي فلسفی، توتم سازي، توتم به توتم
مام شده، در فلسفه سازي کردیم، مثال گفتیم حرف اول و آخر را در نجوم فالن منجم زده و ت توتم

مگر دیگران کسی هستند که بیایند روي . سینا و فارابی زدند همینطور، گفتیم حرف اول و آخر را ابن
سینا، اینها خودشان از خودشان انگار چیزي  شوند شارح ابن سینا حرف بزنند و دیگران می حرف ابن

ت گرفت، وقتی که انسان به سازي که در علم صورت گرفت و ناگزیر هم صور همین توتم. ندارند
ها را  اي از قداست دور این آدم این اتفاق که افتاد هاله. کند افتد ناگزیر توتم درست می حقارت می

این روحیه تا . شود وارد حریم آنها شد نمی. اینها نقدناپذیرند. ناپذیرند گرفت که انگار دیگر اینها تعرض
واقعاً باید . کنند ها، این نقش توتمیک خودشان را بازي می یتاالن این شخص. زمان ما هم ادامه پیدا کرد

سینا  توانم ابن سینا آدمی بوده و من هم آدمی هستم من هم می جرأت و جسارت کرد و گفت که ابن
. باشم حتی از او جلوتر بروم، این فرهنگ را باید ساخت و طبعاً آن وقت تحول ایجاد خواهد شد

کنیم در حوزه کالم هنوز ما  ها داریم زندگی می به امروز با این توتم متأسفانه ما از قرن ششم تا
خوار  کنم در کالم اهل سنت هنوز جیره مفید هستیم، کالم شیعه عرض می صدوق و شیخ خوار شیخ جیره

کسانی مثل ابوالحسن اشعري هستیم، دیگر هیچ تولید جدیدي نداشتند خود غزالی شارح اینهاست، یا 
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نویسد، ایشان با یک مهندسی  طوسی که تجرید را می یا خواجه. ها و عقاید اینها را اندیشهکنند  منقح می
کند که خیلی جذاب است و  تري عرضه می ها را در قالبهاي قشنگ آید همان حرفهاي قبلی جدید می

ق اما دیگر بعدش هیچ خبري نیست و انگار هیچ تحولی دیگر اتفا. دهد بندي جدیدتري ارائه می قالب
گردد به همان  هاي مختلف علمی دیگر هم قضیه همین است و اصل مفاهیم برمی نیفتاده است در شاخه

هاي خودش پناه ببرد،  شود به توتم افتد مجبور می اي به حقارت می عرض قبلی من که وقتی جامعه
شود به آنها  میشوند دیگر ن دیگر انتقادناپذیر می. شوند ناپذیر می ها که مقدس شدند دیگر آسیب توتم

  .شود تعرض کرد و همین باعث سکون و رکود می

  

  :دکتر ثمره 

  کمی مایوس کننده استزبان شناسی اوضاع 

  

  

  :اشاره 

دکتر ثمره دوره لیسانس زبان ن وادبیات فارسی را در دانشگاه تهران گذراند و و به عنوان شاگرد اول 
یسان و دکترا در زبان شناسی دریافت کرد و با بورسیه تحصیلی دولت به انگلستان رفت و فوق و ل

به تهران بازگشت و از ان تاریخ تا  1347اما سال . سال در لندن تدریس کرد 2حدود  1967درسال 
آثار دکتر ثمره عموما درباره آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبان . امروز مشغول تدریس بوده است

  . ها بوده است

  

  

  

  سالی در دانشگاه تهران تاسیس شد؟ رشته زبان شناسی از چه

مرحوم دکتر محمد مقدم رشته زبان شناسی را تاسیس کرد که  ابتدا لیسانس و فوق لیسانس  1342سال 
و دکتري داشت که بعدها رشته لیسانس تعطیل شد و فقط فوق لیسانس و دکتري باقی ماند، البته 
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ناسی مخلوط بود و یک رشته را تشکیل می دادند ابتداي کار فرهنگ و زبانهاي باستانی با رشته زبان ش
این دو رشته از هم  1370اما در سال . و در گروه زبان شناسی عمومی و فرهنگ و زبان باستانی بود

جدا شدند و زبان شناسی گروهی مستقل تشکیل داد و اولین مدیر گروه این رشته نیز خود من  بودم و 
هاي دیگر و ند و بعد از آن هم در دانشگاه آزاد و دانشگاهام کردکه بازنشسته 76تا  70از سال 

  .پژوهشگاه علوم انسانی مشغول به تدریس هستم

  

در آن سالها با توجه به اینکه منابع زیادي براي زبان شناسی وجود نداشت تدریس مشکل تر از 
هاي ی و هم به زباناکنون نبود که به اندازه یک کتابخانه بزرگ منابع زبان شناسی هم به زبان فارس

  دیگر موجود است؟

   

زمانی که گروه زبان شناسی تاسیس شد، تقریباً ما منبع خاصی نداشتیم به فارسی که مطلقاً نبود و بیشتر 
استادان گروه هم فرهنگ و زبانهاي باستانی خوانده بودند، مانند دکتر محمد مقدم، مرحوم دکتر 

کتر بهرام فره وشی در این رشته تحصیل کرده بودند و کفه خانلري، مرحوم دکتر صادق کیا، مرحوم د
رشته زبان شناسی نسبت به فرهنگ و زبان باستانی سبک تر بود و دانشجو ها نیز بیشتر به سمت رشته 
فرهنگ و زبان هاي باستانی گرایش داشتند و آرام آرام با آمدن زبان شناسان مانند خود من از خارج، 

ی ما پس از آمدن شروع کردیم به تهیه منابع تالیف و ترجمه تا بتوانیم دوره را رونقی بیشتر گرفت، یعن
بچرخانیم و بعضی از دروسی را که تا آن زمان تدریس نمی شد جز برنامه درسی دانشجویان زبان 

 سال اول همه منابع به زبان 4الی  3البته . شناسی قرار گرفت، البته تا چند سال تالش ما تهیه منابع بود
ولی به تدریج ما سعی کردیم زبان شناسی را در خدمت زبان فارسی . هاي انگلیسی و گاهی فرانسه بود

بگذاریم چون در واقع شعار ما از اول این بود که زبان شناسی را بومی کنیم ، یعنی زبان شناسی در 
یه زبان شناسی در خدمت زبان و ادبیات فارسی باشد و نه الگویی از کشورهاي دیگر، البته الگوي اول

. اینجا متعلق به دانشگاه پرینستون آمریکا بود که با نیازمندي هاي کشور و زبان ما همخوانی نداشت
ولی ما این چرخش و تحول را ایجاد کردیم و امروزه خوشبختانه ما می توانیم ادعا کنیم که در این کار 

  .تش روي زبان فارسی و در خدمت آن استموفق شده ایم و زبان شناسی امروزه بیشتر کارها و مطالعا
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حال . تر است و با مبانی مشخص پیش می رودزبان شناسی به نسبت خیلی از علوم انسانی علمی
با توجه به این پیچیدگی شما چه تعریفی را از زبان شناسی دارید زیرا زبان شناسی مثل سایر 

. هاي مختلفی وجود داردرشته نظریه هاي مختلفی دارد و در اینهاي علوم انسانی تعریفرشته
  بندي شما از تعریف و تبیین زبان شناسی چیست؟جمع

  

حال هر زبانی براي ایجاد ارتباط بین . به طور کلی زبان شناسی مطالعه نحوه کارکرد یک زبان است
 زبان یک نهاد اجتماعی و یک نماد فرهنگی. این تعریف عمومی براي این رشته است. افراد جامعه

کند با بسیاري از جنبه هاي حیات انسانی و در واقع به طور مثال اگر شبی همه است و ارتباط پیدا می
افراد یک شهر مثل تهران از خواب بیدار شوند و همه زبان فارسی را فراموش کرده باشند و هیچ زبانی 

ر نابود می شود، افتد، خوب شهوجود نداشته باشد، شما فکر می کنید چه اتفاقاتی درون شهر می
بنابراین زبان همه چیز یک جامعه است؛ فرهنگ جامعه، علم جامعه، حیات سیاسی و اجتماعی جامعه 

حال یک چنین نهاد مهمی ارزش آن را دارد که در موردش بررسی شود . و همه چیز یک جامعه است
  . که چگونه چنین وظیفه اي را انجام می دهد

را مورد مطالعه  بشرش اجتماعی و فرهنگی و نقش همه جانبه حیات زبان شناسی به طور کلی این نق
رشته اي بسیار علمی است زیرا صحبت نظریه پردازي صرف  گفتیدقرار می دهد و همان طور که 

یعنی ما مثل فیزیک و شیمی به همان اندازه که این رشته هاي  .نیست و جنبه علمی و تجربی هم دارد
ها مورد آزمایش قرار می گیرد و قابلیت صدق و کذب دارند و به صورت علوم تئوري دارند و تئوري 

  . تجربی می تواند قرار گیرد، عیناً رشته زبان شناسی هم همینطور است

و نظریه هاي جدید آن نیز . امروز زبان شناسی جزء حتی علوم دقیقه به حساب می آید مثل ریاضیات
یعنی کسانی که زمینه و تحصیالت ریاضی داشته باشند  .ارتباط زیادي با ریاضیات برقرار کرده است

  .زبان شناسی را بهتر می فهمند و بیشتر می توانند کار کنند تا رشته هایی مثل هنر و ادبیات

  

زبان شناسی شاخه هاي مختلفی دارد، مثل زبان شناسی همگانی، زبان شناسی ادبیات و زبان 
زبانی مثل زبان فارسی پیشینه تاریخی وسیعی . دیگر دارنداینها چه تفارتی با یک... شناسی فلسفه و 

دارد و زمان درازي بر آن طی شده، آیا همه زبان ها این ویژگی را دارند که این دوران تاریخی را 
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سال متوجه می  1000ما زبان فردوسی را گذشت . طی کرده باشند و تغییري هم نکرده باشد
  رار دارند؟ شویم،آیا زبان هاي دیگر هم این خصلت

  

هر زبانی این طور است . زبان هم مانند یک موجود زنده رشد و تحول و جنبه ها مختلف پیدا می کند
درست مثل درختی که به طور . و با پیشرفت جامعه و علم و فرهنگ زبان هم تحول و پیشرفت می کند

  . ندمثال یک سري از برگ هایش می ریزد و یک سري دیگر برگ جاي آنها در می آی

حال خارج نیست یا سابقه فرهنگی  2زبانها وقتی بوسیله یک زبان دیگر مورد هجوم قرار بگیرند از 
آنها آنقدر هست که می تواند مقاومت کند در مقابل هجوم زبانی دیگر، یا حتی تقویت شود و بعضی 

خود را می بازند و زبانها هم سابقه فرهنگی کافی را ندارد و ضعیف هستند و در برابر زبانهاي دیگر 
مثالً یکی از زبانهاي هندي تبدیل به اردو می شود و حتی اردو خود . تبدیل به چیزي دیگر می شوند

  . چیز دیگري می شود نسبت به آنچه که قبالً بوده

اما اشاره شد به زبان فارسی که چگونه است که زبان . این وضعیت در هر زبانی کمابیش هست
ال خیلی تفارت نکرده البته نمی شود گفت اصالً تغییر نکرده چرا که بسیاري از فردوسی بعد از هزار س

واژه ها و ترکیبات و ساختارهاي فارسی هست که در متون زمان فردوسی یا قبل از آن را ما نمی فهمیم 
و مستلزم ترجمه و بازنویسی است ولی آنقدر که به طور کلی زبان عوض شود نیست و تغییر ایجاد 

علت آن این است که ایرانیان نسبت به هویت و فرهنگ خود خیلی تعصب داشتند و در .  استنشده 
ما از قدیم ترین زمان همین خصلت را داشته ایم و به همین . نگهداري سنت هایشان تالش می کردند

 علت ایران بعد از این همه مصائب تاریخی که داشته، هنوز ایران است و هنوز ما ایرانی هستیم ما
و فردوسی با . خب زبان هم بخشی از فرهنگ و هویت است. فرهنگ و هویت مان را حفظ کرده ایم

سرودن شاهنامه خواسته است به ایرانیان بگوید زبانتان را نگهدارید و این پیام خیلی هم خوب به نسل 
ه ما دین اسالم را البت. هاي دیگر منتقل شده و همه نسلهاي بعد از او سعی کرده اند فارسی را نگه دارند

پذیرفتیم و زبان عربی هم که زبان مذهبی و دینی ما بود براي مصارف مذهبی قبول کردیم ولی براي 
مصارف اجتماعی و فرهنگی و مناسباتی که بین افراد وجود دارد زبان خودمان را قبول کردیم و 

خواستند زبان ضعیف شود و و این نشان دهنده این است که ایرانی ها نمی . نگذاشتیم از بین برود
سعی کرده اند رسالت و پیام فردوسی را حفظ کنند و به نسلهاي بعد بسپارند و تا به امروز این کار را 

و زبان ما . چون می خواستیم هویت مان را حفظ کنیم. کرده اند و ما امروز زبان فردوسی را می فهمیم
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ه هر حال تحول پیدا کرده و این موضوعی جالب نسبت به زبانهاي دیگر کمتر دچار تغییر شده ولی ب
  . توجه است

یکی . می نشستند و کسانی به دیدنشان می آمدند) ره(یادم است چند روز بعد از انقالب حضرت امام 
او در محضر امام نشست و امام دستور فرمودند یک مترجم بیاید و میان . از این افراد یاسر عرفات بود

و حرفها عرفات را به فارسی ترجمه کند و امام هم به فارسی صحبت می ایشان و عرفات بنشیند 
یعنی ما مسلمانیم و زبان دینی ما هم عربی . این یک پیام و پندي بود که امام به مردم ایران داد. کردند

است و به موقع خودش از آن استفاده می کنیم ولی ما ایرانی هستیم و زبانمان فارسی است و هویت 
. یرانی است و باید زبان فارسی را حفظ کنیم و این یک پیام بسیار خوب و مفیدي براي ما بودمان هم ا

چرا که حضرت امام به زبان عربی مسلط بودند می توانستند به عربی با یاسر عرفات صحبت کنند و 
رسی ضعیف اشکالی وجود نداشت اما امام این کار را نکردند و اگر امام این کار را نمی کردند زبان فا

  . می شد و به خطر می افتاد و من این مثال را همیشه در همه کالسهایم هم مطرح کرده ام

  

. فلسفه یا تئوري هاي ادبی. زبان شناسی از لحاظ ساختاري به کدام یک از علوم نزدیک تر است
اما در زبان شناسی از یکسري روشهاي تجربی و روشهایی که صد در صد علمی هستند هم 

در واقع پرسش من این است که ساختار علمی زبان شناسی چیست؟ و زبان . اده می شوداستف
شناسی از چه شیوه هایی پیروي می کند، از شیوه هاي علوم تجربی یا از شیوه هاي فلسفی و 

  ادبی؟

  

جنبه آوایی  -1زبان شناسی یعنی مطالعه یک زبان از دیدگاه زبان شناسی که چند جنبه مختلف دارد، 
هر زبانی از لحاظ آوایی با زبانهاي دیگر فرق دارد و فونتیک مربوط به این جنبه از زبان می شود که  که

صداي هم خوانی یا  23چگونه یک زبان از تعداد محدودي صدا استفاده می کند مثالً زبان فارسی 
کیب می کند و زبان فارسی با هم ترصداي مصوت دارد اینکه  چگونه اینها را  8الی  6صامت دارد و 

واژه می سازد، این جنبه آوایی صدایی که مربوط می شود به آواشناسی یا فونولوئیا جنبه دیگر ساختار 
یعنی زمانی که ما واژها را ساختیم چگونه این صدا را کنار هم می گذاریم و واژه ساخته . زبان است

ش واژه سازي است که مربوط می شود و آنچه  در هر زبانی نسبت به زبان دیگر فرق می کند، رو
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است به صرف در زبان و بعد چگونه واژها را کنار هم می چینیم و از آن جمله می سازیم که ساختار 
نحوي زبان را تشکیل می دهد که این هم در هر زبانی متفاوت است و حتی از لحاظ معنایی اینکه ما 

هر کدام از این . هاي آنها در جهان خارج چگونه ارتباط ذهنی برقرار می کنیم میان واژه ها و مصداق
. جنبه ها تئوري خاص خود را دارد و براساس یک روش تجربی مورد آزمایش و مطالعه قرار می گیرد

صحبت می کنیم می توانیم فیلم آنها را نشان بدهیم که ) صداها(مثال هنگامی که ما راجع به فونتیک 
ین باشد مثال این صدا ساخته نمی شود، یا واج شناسی چگونه ب یا ت ساخته می شوند که اگر غیر ا

اینها هر کدام نظریه و روش تجربی خاص خود را براي آزمایش دارد به این ترتیب . هم همینطور است
بعضی مثل واج شناسی و آواشناسی خیلی تجربی . علم هاي مختلفی در زبان شناسی بوجود می آید

و به جنبه هاي مثل فلسفه نزدیک می شوند مثل معناشناسی،  هستند و بعضی دیگر عمال تجربی هستند
که تا حدودي بیشتر از آوا شناسی با فلسفه سروکار دارد و یا مثال معنا شناسی تا حدودي بیشتر از آوا 

اما به این معنا نیست که با ادبیات هیچ ارتباطی نداشته باشد مثال . شناسی با ادبیات سروکار دارد
رسی تا حدودي مربوط به آهنگ و نحوه ترکیب صداها است و مفهومی که به ذهن زیبایهاي شعر فا

مثال تحقیقی در مورد ارتباط صداها با مفهوم در . خود صداها ممکن است ایجاد کنند. متبادر می شود
تا .  شاهنامه انجام دادیم و داستان بیژن و منیژه را از دانشجویان خواستیم تحلیل آوایی، صدایی کنند

این تجربه بسیار معنا دار بود  یعنی ما دیدیم  هر . بینیم که چه ارتباطی میان صدا و مفهوم وجود دارد ب
  . کندکند از صداهاي انفجاري استفاده میجا که فردوسی صحبت از جنگ می

  چو فردا برآید بلند آفتاب             من و گرز و میدان افراسیاب : مثل بیت 

  نش بکوبم به گرز گران               که پوالد کوبند آهنگرانچونا              

درصد صداها را  80بینیم صداي انفجاري  ¬اگر درصد صداها را با موضوع شعر در نظر بگیریم، می
 . می دهد تشکیل 

هر جا که موضوع  بزم و جشن است صداهاي سایشی مثل سین و شین درصد باالتري را دارد و این  
د که آوا شناسی کامال با ادبیات و زیبایهاي ادبیات ارتباط پیدا می کند ، مثال وقتی حافظ می ده نشان 

 : گوید می

شب است شاهد و شمع و شراب و شیرینی توالی شین ها پشت سر هم حالت رخوت و لم دادن و 
 .بزم را به ذهن می آورد و هیچوقت موضوع نبرد را به ذهن نمی آورد جشن و
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 یعنی آوا شناسی و. با مفهوم ارتباط پیدا می کند که این مربوط به ادبیات است اینجاست که صدا
با ادبیات و معنا شناسی با فلسفه یا مثالًمطالعاتی که ما از نظر جامعه شناسی انجام می   واجشناسی

 ها گونه هاي مختلف دارند مثالً زبان یک استاد دانشگاه یا یک ادیب با یک  دهیم، فرض کنید زبان
متفاوت است، که به این رده سناسی گفته می شود، حتی ترکیبات و   بیسواد یا یک نجار یا آهنگر

اند و حتی ما نیز کم  همین زبانی که جوانان امروزي اختراع کرده  ساختمانهاي زبان متفاوت است، مثالً
 جوانی را تشکیل می زبان به نام زبان کیکه ... خیلی  مخلصیم و :کم در حال یادگیري آن هستیم ؛مثل

هستند، که ما از طریق این گونه ها تیپ اجتماعی و نوع رده   دهد و این ها گونه هاي مختلف زبان
زبان از . مردم شناسی و جامعه شناسی  پیدا میکند با کنیم و این ارتباط اجتماعی افراد را معلوم می

چگونه است که وقتی ما در برابر آدم بسیار  مثال .لحاظ روانی با رشته روان شناسی ارتباط پیدا میکند 
و زبان انسان دستخوش مسایل روانی  شویمگیریم کمی از لحاظ روانی دستپاچه می  مهمی قرار می

 .میشود و این ارتباط پیدا میکند با روان شناسی

 هعزبان شناسی یک رشته میان رشته اي است که با فلسفه از لحاظ معنا شناسی و با جام  يمنظراز  
برند و حتی با مسایل  شناسی  و مردم شناسی و حتی قوم شناسی  از لحاظ نوع زبانی که به کار می

با مطالعات زبانی می توانیم یک سري مسائل اجتماعی در زمانهاي  ما. باستانی سر وکار پیدا  میکند
نگ قبرها و مطالبی که و ساختارها حتی می توانیم از طریق کتیبه ها، س هاگذشته پی ببریم از نوع واژه 

فرهنگی داشته باشیم از لحاظ باستان شناسی نیز ارتباط پیدا  مطالعاتروي آنها نوشته شده می توانیم 
در کل زبان شناسی یک رشته ایی است که . پیدا می کند ارتباطمی کند حتی با تاریخ و جغرافیا نیز 

هاي مثل ریاضی و فیزیک و شیمی و  با رشته البته. کندتقریباً با همه رشته میتواند ارتباط برقرار 
زبان شناسی یک رشته پیچیده اي است که . شودپزشکی نیز چون با زبان در ارتباط هستند، مرتبط می 

 . مخصوصا ادبیات مرتبط استها با بسیاري رشته 

  

 .ردشناسی به عنوان یک دانش میان رشته ایی کاربردها زیادي در علوم انسانی و تجربی دا زبان
را طراحی کرده اند و نوشته اند ... براساس مبانی و اصول زبان شناسی، اصول نقد و هرمنوتیک و 

هاي  ما در نظریه هاي خیلی از بزرگان غرب که در زمینه نقد کارکرده اند مخصوصاً در نظریه
فاده اي پست مدرن در زمینه نقد و ادبیات روي زبان شناسی تاکید دارند حال ما در ایران چه است
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ایم و زبان شناسی چون یک رشته و دانش علمی است در باقی  از زبان شناسی در نقدهایمان کرده
 آنها کرده است؟ پیشرفترشته هاي علوم انسانی چه کمکی به 

  

تا االن که زبان شناسی در ایران وارد شده و اسمش مطرح شده با این حال  42اقرا کنم از سال  باید
د و شاید معرفی نشده، هنوز هم حتی در محافل دانشگاهی هستند کسانی که قبول هنوز آنطور که بای

نتیجه اش این است که آنطور که باید مورد استفاده  .یک رشته علمی ندارند زبان شناسی را به عنوان
به صورت مثال برخی همکاران ما . قرار نگرفته و مشکالت زیادي هنوز بر سر ایران راه وجود دارد

ی گوییم دستور زبان فارسی و کال دستور زبان را باید یک زبان شناس تدریس کند می گویند وقتی م
و چنین سد  فتدکه دستور زبان را سالهاست یک ادیب درس داده و حاال نیز باید همین اتفاق بی

عث راههایی مانع این بوده که زبان شناسی آن طور که باید و الزم است مورد استفاده قرار گیرد و با
مثال در دوران تحصیلی فرزندان ما دروسی مثل انشا، . پیشرفت علوم و خصوصا در زمینه آموزش شود

تا از لحاظ ساختار و . کند سزبان و دستور فارسی و داریم که به نظر ما باید یک زبان شناس تدری
نمی  واژگانی در مورد دروس صحبت شود و عدم رعایت این باعث می شود فرزندان در دانشگاه

توانند آنطور که الزم است توانایی هاي کمتري دارند حتی بعضی رساله هاي دکتري در دانشگاه باعث 
است زبان شناسی مورد استفاده  نتاسف ما می شود یعنی دانشجو بلد نیست بنویسد و دلیل اینها ای

نزدیک می خواهیم با ما در آینده ایی .  قرار نگرفته و کمکی به پیشرفت به علوم دیگر نتوانسته کند
و . مسئوالن وزارت آموزش و پرورش نشستی بگذاریم تا توضیح بدهیم که برخی کتب باید تغییر کند

شناسی تدریس شود تا به تدریج دانش آموزي  زباندرسهایی مثل انشا فارسی و از این قبیل باید توسط 
خود را به نحو احسن می تواند انجام  که بعدها به دانشگاه راه پیدا می کند بتوانیم مطمئن باشیم کار

 .دهد

پاسخ به سوال شما البته زبان شناسی در برخی رشته ها در ایران تعدادي استاد تربیت کرده ایم و  در
منابع تهیه کرده ایم و روي زبان هاي مختلف ایران تحقیق کرده ایم و گویش شناسی یکی از رشته 

بین رفتن  زمثال گویش هایی است در ایران که در حال ا .هایی است که خیلی روي آن کار کرده ایم
زیرا هر گویش یک ستون و رکن از هویت و فرهنگ . هستند و پایه هر چه زودتر جمع آوري شود

ماست و بسیاري مسایل فرهنگی گذشته را می توانیم از طریق این گویش ها پیدا کنیم چرا که اگر اینها 
اموش شده و به نظر من درس گویش شناسی باید به صورت از بین برود مثل چراغی است که خ
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درکل براي پاسخ به . اجباري ونه به صورت اختیاري    در مقطع لیسانس و فوق لیسانس قرار بگیرد
سوال شما با کارهایی که در آینده انجام خواهد شد دورنمایی روشن پیش رو است اما اکنون اوضاع 

 . کمی مایوس کننده است
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  :دکتر حسینعلی قبادي

  نظریه پرداز علوم انسانی باید در بیان نظریه خود احساس آزادي کند

  

  

  :اشاره 

در  1337او درسال . حسنعلی قبادي رییس پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی است
او عالوه بر تدریس مشاغل  .ا گرفتدانشگاه تربیت مدرس دکتراي ادبیات خود ر آمل به دنیا آمد و در

ریزي آموزشی دانشگاه تربیت  کمیسیون جامع برنامههم اکنون نیز رییس . اجرایی بسیاري داشته است
تحقیق در ، تحقیق در ادبیات عرفانی فارسی، تحقیق در ادبیات حماسیقبادي در زمینه  . است مدرس

گفتمان شناسی و تحلیل گفتمانی رمانهاي (ادبی پژوهش و بررسی در زمینه نقد ، ادبیات معاصر فارسی
 )…معاصر، ظهور سمبولیسم اجتماعی نوین با ویژگیهاي نئوکالسیسم، بازآفرینی میراثهاي ادبی و

 .مقاالتی نوشته است

  
  

  

با توجه به مشغله هاي اجرایی که شما دارید بحث را از سیاست گذاري ! جناب آقاي دکتر قبادي
در سال هاي اخیر برنامه ریزي . ی در رشته هاي علوم انسانی آغاز می کنیمهاي نظام آموزش عال

هاي آموزش عالی درباره علوم انسانی، آیا باعث رشد و تعالی این علوم شده است و دیگر اینکه 
  علوم انسانی از این منظر چه آسیب هاي دیده است؟

  

سیاست هاي آموزش . مطرح کردید سوال خوب و کاربردي را متناسب با اقتضائات جامعه دانشگاهی
اما یکی از اثر گذار ترین سیاست هاي . عالی در دهه اخیر زمینه ها و حوزه هاي گوناگون داشته است

آموزش عالی، واگذاري اختیارات برنامه ریزي آموزشی و درسی به خود دانشگاه هاست که این اتفاقاً 
این سیاست این است که دانشگاه هایی بالغ و راهبردي ترین وجه . موفق ترین سیاست ها بوده است
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دانشگاه ها شخصیت علمی پیدا می کنند و از انتزاعیات جدا می . رشید و تولیدگر علم را خواهیم دید
ل این سیاست، بسیاري از رشته هاي دانشکده هاي فنی واقع گرا عمل می کنند و دغدغه . شوند ب از ق

از طریق ارتباط دانشگاه با صنعت استادان می توانند برنامه . بومی شدن دانشگاه و تولید علم دارند
  . ریزي عملی کنند تا دانشجویان بهتر و بیشتر جذب بازار کار شوند

اگر بر اساس نیازهاي جامعه عمل کنیم سیاست موفق تر است و . در علوم انسانی هم همین طور است
اخت نیازهاي جامعه، جبهه علمی را حفظ می دانشگاه از طریق شن. دانشگاه در انتزاع عمل نمی کند

استادان ما آن قدر رشید و علم پرور هستند که استانداردها را رعایت کنیم و از این طریق آنها را . کند
در ربط و پیوند دانشگاه با جامعه و صنعت قرار دهیم و از ظرفیت و پتانسیل دانشگاه براي توسعه 

  . جامعه بهره بگیریم

اگر علم .  از یک مساله علمی، مساله علمی دیگر زاییده می شود. یابی دقیق رشد می کندعلم با مسله 
اگر ما بخواهیم راه مساله یابی و مساله مندي را . مساله مدار نباشد می میرد و توسعه نخواهد یافت

. بال کنیمپیش روي دانشگاه بگذاریم این سیاست واگذاري اختیارات برنامه ریزي به دانشگاه را باید دن
  .چرا که ارتباط طبیعی بین علم و صنعت حفظ خواهد شد

  

گفتید که استادان براساس شناخت خود از جامعه و بر اساس نیازها سر فصل هاي درسی را 
آیا یک تعامل منطقی و صحیح میان . تعریف می کنند، اما اینجا مساله بازار کار پیش می آید

 4مثال وقتی که سازمان سنجش دانشجو جذب می کند . دارددانشگاه و دستگاه هاي اجرایی وجود 
  سال بعد که این دانشجو وارد جامعه می شود، بازار کار او پیش بینی شده است؟

  

هنگامی که . یکی اینکه ما اساس را بر تمرکز بگذاریم. سوال شما را در دو سطح باید جواب داد
ط آنها با صنعت بیشتر باشد، خوب می آیند و سر دانشگاه هاي ما تقاضاي دانشجو می دهند اگر ارتبا

چند دهه . دانشگاه ها باید خود گردان باشند تا راه خود را پیدا کنند. فصل هاي جدید تعریف می کنند
دانشگاه هاي اروپا قصدشان از دانشگاه، تولید . پیش تفاوتی بین دانشگاه ها اروپا و آمریکا پیش آمد

دانشگاه . مریکایی عالوه بر تولید علم به فکر خدمات اجتماعی علم افتادنداما دانشگاه هاي ا. علم است
با خودگردان . ما هم دانشگاه ها می توانیم این کار را کنیم . هاي خود را بر این اساس ساماندهی کردند
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باید رشته هایی را تعریف کنیم که طبق استانداردهاي  علمی . شدن دانشگاه ها این امر محقق می شود
  .و پژوهشی و کاربردي عمل کند

االن رشته هایی داریم که دستگاه هاي اجرایی آن را طراحی کرده اند وفارغ التحصیالن هم جذب همان 
منتها . گزینش دانشجو به صورت متمرکز با کاربردي کردن رشته ها تناقض ندارد. وزارتخانه می شوند

را اعمال کرد که رشته هاي جدید متناسب با باید به دانشگاه ها فرصت داد و سیاست هاي تشویقی 
  .  نیاز دستگاه ها تعریف کنند

  

  مساله این است که دستگاه هاي اجرایی می توانند براي اشتغال پاسخگو باشند؟ 

  

توسعه دانشگاه ها . شما برنامه چهارم توسعه را از این جهت  ببینید،  خیلی عادالنه و حساب شده است
جایگاه علوم انسانی دراین برنامه با توسعه دانایی محوري و مسایلی ازاین قبیل . منطقی دیده شده است

  .تعریف و چشم انداز آموزش عالی ترسیم شده است

  

یکی از مشکالت آموزش عالی در سطح کارشناسی ارشد، قدیمی و ناکارآمد بودن سر فصل هاي 
  آیا تغییراتی صورت گرفته است؟. درسی بوده است

  

% 80می توانم بگویم برخی از دانشگاه ها تا . به این سو سرفصل ها متحول شده اند 1382از سال  
  . تغییر یافته اند

  چه زمانی باید منتظر عملکرد فارغ التحصیالن در بازار کار و صنعت و فرهنگ باشیم؟ 

  

  . است مطالعه کنید و ببینید چه تفاوت هایی رخ داده. من دانشگاه هایی را به شما معرفی می کنم 

  

  .بحث بر سر علوم انسانی است. خوب در زمینه فنی ملموس تراست 
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. درسیاست گذاري عمومی علم و فن آوري. فن آوري اطالعات. در زمینه علوم انسانی مثال می زنم 
چندین دانشگاه در این زمینه . فن آوري اطالعات و ارتباطات که مسایل آن مبتنی بر روابط انسانی است

االن فارغ التحصیالن فن آوري اطالعات . در علوم انسانی هم فعالیت خوبی داشته ایم. کنند فعالیت می
  . و ارتباطات بازار کار خوبی دارند

  

ما می توانیم این رشته را . مثال فن آوري اطالعات. اینجا بحث علوم میان رشته اي مطرح می شود
پرسش من این است که در برنامه ریزي . در زمینه جامعه شناسی و یا فیزیک و شیمی تعریف کنیم

  هاي جدید آموزش عالی تا چه حد به این رشته ها توجه شده است؟

  

منتها یک عزم و قدرت و دانش برنامه ریزي می خواهد . سیاست مهم برنامه چهارم توسعه، همین است
ي در برنامه ظرفیت خوبی براي علوم میان رشته ا. که سیاست هاي تشویقی براي دانشگاه بگذارد

  . مشکل جامعه ما هم همین است که میان رشته اي نگاه نکرده ایم. چهارم توسعه دیده شده است

  

بومی شدن وقتی کارآمد می شود که بر اساس نیازهاي اجتماع . اشاره به بومی شدن علم کردید
اش آشنا نمی مثال دانشجوي جامعه شناسی تربیت می کنیم اما این دانشجو با ساختار جامعه. باشد

شود و وقتی وارد سازمانی می شود فقط به اتکاي مدرکی که گرفته شغلی به دست می آورد، اما 
این اشکال از دانشگاه هاست که سرفصل هاي نامناسب طراحی می کنند یا . کارآیی چندانی ندارد

  کنند؟ اشکال از مراجع و دستگاه هاي اجرایی که نمی توانند از آنها و تخصصشان استفاده

  

یک . که در حال اصالح شدن است. یکی به سر فصل ها برمی گردد. چند دسته اشکال وجود دارد
دسته سوم . بخش عمده آن به بیگانگی نظام اجرایی ما و فاصله از فرهنگ استفاده از متخصصان است

در این . صله داریماین اشکاالت هم به این بر می گردد که ما هنوز با بنیادهاي علمی در علوم انسانی فا
  . بخش مقصر استادان و صاحب نظران ما هستند و بخشی هم دستگاه هاي اجرایی
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ما هنوز میان آن بخش از کارآمدي علوم انسانی که به فن و تکنیک و شیوه  و ابزار مربوط می شود و 
ی باشد که ممکن است در مبانی روان شناسی مسایل. آن بخش مفهومی و مبانی، تفکیک قایل نشده ایم

با مبانی ارزشی ما هماهنگ و سازگار نباشد، اما باید توجه کنیم که این علوم تا چه اندازه توانسته 
پس جامعه ما باید زودتر به کارآمدي .  مسایل و مشکالت اجتماعی و روانی جامعه ما را حل کند

  .کاربردي نقش موثري بیابندبخش تکنیکی و ابزاري علوم انسانی اعتماد کند تا این علوم هم در زمینه 

  

در حال حاضر . در سال هاي اخیر بحث جنبش نرم افزاري و تولید علم در کشور مطرح بوده است
علوم انسانی چه نقشی در این . اگر بخواهیم به بومی شدن دانشگاه ها برسیم باید تولید علم کنیم

  آیا این جنبش به جایی رسیده و نتیجه گرفته است؟. امر دارند

  

اگرچه در این چند سالی که این . باید منتظر ماند. حرکت هاي علمی به این زودي جواب نمی دهد
بحث مطرح شده است انتظار می رفت که بیشتر از این کار شود اما به نظر می رسد که باید منتظر 

  .باید زیر ساخت ها و شالوده کار را فراهم کنیم. بمانیم تا میوه را بچینیم

باید وضع موجود را آسیب شناسی . ر علوم انسانی پیش شرط هاي خاص خود را داردتولید علم د
  . علل اجتماعی و تاریخی و انسانی و سیاسی و فرهنگی را باید بشناسیم. کنیم

دانشگاه هم زمانی باور مند . یکی دیگر از راه ها این است که دانشگاه ها را باورمند به این موضوع کنیم
نکته دیگر این شما به عنوان یک نظریه پرداز علوم انسانی باید . ماد متقابل باشدمی شود که حس اعت

  . در بیان نظریه خود احساس آزادي کنید

  

همگان اذعان دارند که ادبیات بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ . سري هم به دنیاي ادبیات بزنیم 
در تاریخ . و هنرهاي انسانی است از سوي دیگر ادبیات دیرینه ترین بخش از دانش ها. ایران است

امروز ادبیات ما . شاهد بوده ایم که ادبیات بخش عمده اي از جامعه زمان خود را نشان داده است
  تا چه حد توانسته نماینده و نمایانگر جامعه روز خود باشد و فرهنگ ایرانی را به جهان بنمایاند؟
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صر ایران به دشواري فراون مانند آبی که زیر به اجمال عرض کنم که ادبیات معا. سوال مهمی است
ادبیات ما در دوره مشروطه با اینکه بسیار به رشد نهضت . سنگ بوده با فشار راه خود را باز کرده است

یکی اینکه به دلیل رویکرد زیاد به مسایل . هاي اجتماعی کمک کرد اما در دو زمینه لنگیده است
وم اینکه، به جاي کارکرد فرهنگی، یک طرفه رفته است و اجتماعی دچار افت هنري شده است و د

نکته اي که از جهت تاریخ معاصر و اندیشه و فکر و . بسیاري از وقایع جامعه ایران را نشان نداده است
گفتمان ایرانی معاصر بسیار مهم است، ضعف جناح مذهبی در تولیدات ادبی است و کم عنایتی و 

. نگاه کنید به تاریخ مشروطیت. امروز هم از این نقیصه رنج می بریم. بیاتمسلح نبودن آنها به ابزار اد
در آثار آنها هم که مقابل جناح مذهبی بودندـ مانند کسروي که در تاریخ خود از مشروطه به پتانسیل 

ـ اذعان به قدرت مذهبی مشهود .قوي و قدرت بالقوه و تحرك جناح مذهبی در ایران اشاره می کند
  . است

وقتی . جا این سوال مطرح می شود که این گروه با قدرت نفوذ در میان مردم چرا ادبیات ندارنداین
با . را در هم کوبید و قلع و قمع کرد، موازنه ادبیات هم تغییر کرد... رضاشاه جناح مذهبی و ملی و 

ساماندهی کند اینکه رضاشاه خیلی کوشش کرد تا ادبیات رمانتیک و بخش نامه اي گسترده اي درایران 
و تا حدي هم در این راه موفق شد اما می بینیم آنچه مردم به آن اقبال نشان می دهند ادبیات مقابل 

  . چه ادبیات مذهبی و چه ادبیات غیر مذهبی.رژیم است

پیش ازاین اندیشه ها و تئوري هاي مارکسیسیتی بود که . ادبیات مارکسیستی هم از این دوران رایج شد
. اما ادبیات مارکسیستی با نوشته هاي علوي و به آذین آغاز شد. ی آن را ترویج می کردندامثال اران

گروهی هم ادبیات اجتماعی می نوشتند مانند مشفق کاظمی با رمان تهران مخوف که مقابل مذهب 
  . نبودند اما مذهبی هم نبودند

نه دغدغه مذهب داشتند و نه با اینها . اما گروه دیگري در ادبیات معاصر بودند مانند صادق هدایت
البته مسیر هدایت خیلی خاص تر بود و دومی . آنها مسیر خاصی را طی کردند. رضاشاه موافق بودند

اما رژیم . در عین حال با رضاشاه هم به لحاظ خانوادگی هم به لحاظ سیاسی درگیر بود.  نداشت
  .ازیار براي مبارزه با مذهب استفاده کردپهلوي دوم از داستان هاي او مانند پروین دختر ساسان و م

به هر حال با گذشت زمان در دوره پهلوي، مسیر ادبیات اصیل و اصل ادبیات، بر خالف مذاق رژیم 
مرداد داستان  28بعد از کودتاي . در دوره معاصر شعر خیلی زودتر مسیر ادبیات را روشن کرد. است

او با طرح سمبلیسم اجتماعی در . همه مساله را فهمیددر شعر، نیما زودتر از . این کار را می کند
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اما نیما هوشیار و زیرك بود و تئوري ادبیات . ادبیات، در مسیر مخالفت با رژیم پهلوي گام برداشت
انتقادي را هم خواند و ادبیات را دچار ژورنالیسم و روزمرگی نکرد و این یک از رموز ماندگاري 

  . نیماست

گان و شاعران مارکسیست ، که ادبیات را صرفا ژورنالیستی و مارکسیستی و نیما بر خالف نویسند
گفت عنصر هنري ابهام و چند معنایی و جوهره هنري در شعر . بخش نامه اي کردند، شعر را نجات داد

شبکه تصویر پردازي نیما را اگر بررسی . اصل است، ضمن اینکه می باید واقعیت اجتماعی را هم گفت
  .یم که این ادبیات کامال سیاسی استکنیم می بین

حزب توده به دلیل معادالت قدرت . اوضاع تغییر کرد 32تا  20از سال .  1320این ادامه داشت تا سال 
جهانی، در ایران قدرت  و فضا پیدا کرد، و از همه مهم تر تضعیف استبداد مرکزي ایران بود، که جریان 

در اینجا یک اخالق بد توده اي ها رخ نمود و آن . یجاد کردندسازي هاي ادبی را با یکه تاري بیشتر ا
آنها . آنها فقط رژیم را تضعیف نمی کردند بلکه مذهب را هم ضعیف کردند. هم تضعیف مذهب بود

  . در داستان هایشان مذهب را عامل ناپایدار و فاقد پتانسیل براي نگاه داشت انسان تبلیغ می کردند

داستان از نظر . داستان دراین دوره حرف اول را می زند. ه عوض می شودقضی. 32می رسیم به سال 
الزام داستان نویسان به اینکه به طور مستقیم با دیکتاتور وارد مبارزه نشوند، آنها . هنري قوي تر می شود

همه فضاي ادبی مذهبی نبود اما .  را به یک زبان سمبلیک سوق می دهد و باعث غناي ادبی می شود
در این دوره افراد مستقلی که تحصیل کرده بودند و در انحطاط . ها هم خودشان را پیدا کردند مذهبی

سو "از دل اینها رمان . رژیم پهلوي هم گرفتار نبودند و به فرهنگ ایران عالقه داشتند وارد میدان شدند
هد یا بخوا "سو و شون". یک فرایند است یک حادثه نیست "سو و شون". زاییده شد  "و شون

نخواهد میراث دار آل احمد است، همانطور که میراث دار سیاوش است و عاشورا با آن عنصر شهادت 
هنوز تحلیل . رمان حساب شده اي است "سو و شون". که در داستان بسیار قوي عمل کرده است

این رمان مثلث عناصر فرهنگی باستانی و اسالمی و . دقیقی روي این رمان صورت نگرفته است
  . نیازهاي اجتماعی عصر  با گرایش رئالیستی است

بهترین آثارش را . به این طرف متحول می شود 32حال اگر به آل احمد نگاه کنیم می بینیم که او از  
مدیر مدرسه، داستان کوتاه جشن فرخنده که مانیفست چالش تجدد و . هم در این دوران می نویسد

تک نگاري هاي آل احمد نیز به یک معنا رمان . تجدد استسنت است و سنت در آن مایه ور تر از 
  . است که رئالیسم منطقی و متکی بر شعور و هوشمندي بر آن استوار است
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در تاریخ ادبیات ما رمان هاي برجسته اي وجود دارد که مانند آنها دیگر تکرار نمی شود آثاري  
 "کلیدر"و یا  "جاي خالی سلوچ" ،"مدیر مدرسه"که اشاره کردید،  "سو و شون"مانند همان 

این . امروز دیگر خبري از آن آثار نیست. تولید می شود 50و  40تقریبا تمام آنها در دهه ... . 
  نظر شما در این باره چیست؟. عده اي معتقدند که علل جهانی دارد. ضعف از کجا ناشی می شود

  

جامعه اي که در حال تحول . گرددبخش دیگرش به جامعه ما بر می . یک بخش از آن جهانی است
در . باشد، مطمئن باشید که ژورنالیسم در آن از شعر و داستان پیش می افتد و داستان کوتاه از رمان

نفس تحوالت . چنین جامعه اي نه خواننده فرصت خواندن رمان دارد و نه نویسنده فرصت نوشتن
. را به تاخیر می اندازد و دچار درنگ می کنداجتماعی، داستان نویسی و داستان خوانی و داستان دانی 

طبیعی است وقتی خواننده همه چیز را در معرض نابودي می بیند نمی تواند رمان بخواند و یا نویسنده 
  . تا این کار بشود همه چیر عوض شده است. رمان بنویسد

  

  آیا ساحت رمان فراتر از مسایل روز نیست؟ 

  

نکته دیگر اینکه جامعه اي که فکر . این یکی از عوامل اثر گذار است. ردباالخره تحت تاثیر قرار می گی 
از این جهت در جامعه ایران فکر فلسفی پویا . فلسفی مستمر و پویا و بلند دارد رمان هم خواهد داشت

قبل از انقالب هم آن انتظاري که از .  پس می بینیم ضعف رمان یک امر مقطعی و اتفاقی نیست.  داریم
  . ت می رفت بر آورده نشدادبیا

باید بپذیریم که دست اندرکاران و معتقدان و عامالن مذهب در دوره معاصر کمتر به سراغ ادبیات 
خوب جامعه هم که دچار کنش و واکنش مذهبی می شود . محض و داستان و به ویژه رمان رفته اند

  . این ضعف بیشتر آشکار می شود

ه اخیر نگاه کنید می بینید که در حال بازیابی و بازشناسی و این ضعف در حال اصالح است، در ده
  .البته به همان اندازه که دیر شروع شده دیر هم جواب می دهد. تولید است



 165 

دو دهه براي قضاوت . طبیعت رمان همین است. نکته دیگر اینکه رمان واقعا زمان بیشتري می خواد
رمانی جهانی می . ز اول با مسایل انسانی تولید کنیمما باید صبر کنیم و رمان هاي طرا. رمان کم است

  . شود که دغدغه انسانی دارد

فرهنگ نقد، به ویژه نقد ادبی و نقد رمان در ایران . عامل مهم دیگر در زمینه رمان فرهنگ نقد است 
یکی اینکه با نقد خوب به نسل بعد یاد می دهیم که چگونه رمان . نقد چند خاصیت دارد. ضعیف است

. نقد اگر رواج پیدا کند به خواننده جرات ورود به مساله را می دهد. بنویسند و مبرا از کاستی ها باشند
اگر این عوامل باشد و خواندن هم زیاد باشد و رمان نوشته می شود و هر رمان خوبی که نوشته شود 

  .  رمان دیگري را در پی خواهد داشت

             

         

  

  

  

  

  :دکتر افخمی

  زبان شناسی نقش منطق ریاضی را  براي فهم همه علوم دارد

  

  :اشاره

تحصیالت متوسطه رادر . در یکی از بخش هاي یزد به نام عقدا متولد شد 1331دکتر افخمی  در سال 
دیپلم علوم تجربی گرفت و در کنکور زبان وادبیات 1349دبیرستان ایرانشهر یزدگذراند و در سال 

بعد از اخذ لیسانس ادبیات انگلیسی دوره اي را به کمبریج رفت چندین سال . دانگلیسی را انتخاب کر
 1358در سال . به عنوان معلم زبان انگلیسی در شهرستان هاي مختلف من جمله تهران تدریس کرد

علی رغم این که در کنار انگلیسی به عنوان زبان دوم یا سوم فرانسه . براي ادامه تحصیل به فرانسه رفت
. د گرفته بود، به مدت  یک سال نیز در سوربن تحصیل نمود و دیپلم عالی زبان فرانسه را اخذ کردرا یا
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از دانشگاه فرانسه گرفت و دکتراي  1981سپس وارد دانشگاه شد و فوق لیسانس زبانشناسی را در سال 
نسکو همکاري مدتی با سازمان علمی و فرهنگی یو. اخذ کرد 1985زبانشناسی را در همان دانشگاه در 

به ایران آمد و  وارد دانشگاه شد و تا حال که قریب به بیست و یک  1364و  1365داشت و در سال 
افخمی . شود در دانشگاه تهران مراحل استادیاري ، دانشیاري و استادي را پشت سر گذاشتسال می

و هم اکنون به . آن بود بنیانگذار دانشکده زبانهاي خارجی دانشگاه تهران و به مدت یازده سال رئیس
  .عنوان استاد گروه زبانشناسی و رئیس کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران فعالیت می کند

  

ارزیابی شما از نقش علوم انسانی و رشته هاي آن در تحوالت علمی و فرهنگی و سیاسی و 
  اجتماعی چیست؟

  

طعاً علوم انسانی و شاخه هاي آن نقش اساسی و ق. سوال بسیار به جا و ارزنده اي مطرح می فرمایید
این بر هر متفکر و . حیاتی در رشد و توسعه علمی به مفهوم علم روز و فکري و هویت بخشی دارد

منتها علوم انسانی در سال هاي اخیر در کشور ما به گونه اي مرعوب . اندیشمندي پوشیده نیست
پژوهشی و فرهنگی که خود دستی تا حدودي در  تکنولوژي واقع شده است و سیاستگذاران علمی و

مسایل تکنولوژي و گه گاه در علوم پایه دارند، متصدي مسایل علمی و پژوهشی و فرهنگی شده اند 
  . که با ذهنیت خودشان علوم انسانی را به بیراهه برده اند

  

  آقاي دکتر تکنولوژي در بحث شما به چه معنی و شامل چه مصادیقی است؟

  

اول وقتی صحبت از تکنولوژي می کنیم مسایل مربوط به صنعت و علوم پایه می شود و خود  در وهله
شما از کسی که سواد زیادي ندارد، بپرسید فالنی در رشته ادبیات و یا . همین فرهنگی ایجاد کرده است

و تاریخ تحصیل می کند و دیگري در رشته فیزیک فوراً می گوید فیزیک خیلی مهم است و ادبیات 
شما از همان . یک مسیري طی شده تا این فرهنگ سازي و بینش ایجاد شده است. تاریخ ارزشی ندارد

. کس بپرسید که فیزیک و یا ادبیات به چه دردي می خورد هیچ جواب منطقی براي این پرسش ندارد
ت مشکلی در حالی که ما اگر در حوزه صنع. ولی ذهنیتی ایجاد شده که براي علوم انسانی کشنده است
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کما اینکه تا امروز هم اینچنین بوده  و ما در ( داشته باشیم می توانیم آن قطعه صنعتی را وارد کنیم، 
اما شما با هویت فرهنگی و استقالل فکري و معنوي چگونه برخورد می ) تولیدش موفق نبوده ایم

  . رهنگ به جهان بوده ایمکنید؟ می توانید اینها را وارد کنیم؟ ما که صادر کننده علم و تمدن و ف

  

این طور برداشت می شود که ترجمه نظریه هاي علوم انسانی در دهه هاي اخیر موجب این امر 
  .شده است

  

ترجمه هم خط خاصی را دنبال می کند و . ترجمه، داستانی است که می خواستم بعدا به آن اشاره کنم
نوعی کندي ورخوت و چشم بستن بر  با شتاب خاصی جلو رفته است، حتی در علوم انسانی باعث

همان طور که در علوم فنی هم اول ترجمه می . حقایق و مسایل شده است که نمی توانیم انکار کنیم
در مسایل فکري و فلسفی هم دست به ترجمه هایی زدیم . کنیم پیش از ان که به کنه مطلب پی ببیریم

کنیم ، نیم بند و ناقص، به خورد مصرف کنندگان و می زنیم پیش از آنکه آن فکر را بفهمیم و دریافت 
بنابراین داستان ترجمه ، خودش کمک موثري کرده است به افول و ضعف . این اندیشه داده می شود

در حالی که ما می توانستیم آنچه را داریم خودمان بیان کنیم و نیازي نداشته باشیم به . علوم انسانی
مثال ملموسی می . ط به فرهنگی دیگر است که آن را نمی شناسیمترجمه ناقص آرا  و افکاري که مربو

هزاران هزار ... االن در کتابخانه هاي کشورمان مانند کتابخانه مجلس و ملی و دانشگاه تهران و . زنم
نسخ خطی داریم که همه از علوم و معارف دینی و ملی گذشتگان ماست، و اینها در یک گنجه اي می 

و نسل جدید ما حداقل دو نسل بعد از انقالب از این گنجینه و معارف چیزي ماند و حفظ می شود 
االن کتابی داریم مربوط به قرن چهارم که درباره علم مکانیک است و هیچ . نمی داند و نمی فهمد

منبع درسی آنها جزوه هاي ترجمه شده ناقصی است از . دانشجوي فنی امروز از آن سر در نمی آورد
ایجاد این بینش و طرز تفکر و نادیده گرفتن مواریث قدیم . کر می کنیم از ما پیشترندکشورهایی که ف

. در علوم انسانی هم وضع همین است. قدم موثري است در جهت ضعف و مظلومیت علوم انسانی
دانشجوي کارشناسی ارشد ما هم در رشته هاي جامعه شناسی و حقوق و فلسفه هم دستش به نسخ 

ر هم نسخه خطی را  در اختیار این دانشجو بگذاریم نمی داند با چه روشی باید از اگ. خطی نمی رسد
  . آن استفاده کند
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  شما در این باره چه اقداماتی انجام داده اید؟

  

 500ـ  400در حال آماده کردن کتابی هستیم در . ما در کتابخانه دانشگاه کار کوچکی انجام دادیم
ست دانشجویان ارشد و حتی لیسانس برسد تا یاد بگیرند با یک صفحه، از مواریث گذشته تا به د

  . نسخه مواجه بشوند و آن را تصحیح و استفاده کنند

سال پیش در دانشکده ادبیات کسی که ادبیات فارسی می خواند باید در حد اعال  50شما فرض کنید 
براي فهم . ک متن عاجز استزبان و ادبیات عربی می دانست، االن دکتراي ادبیات فارسی از خواندن ی

این یکی از مکانیسم هایی است که منجر به ضعف علوم . ادبیات فارسی ، نیاز به زبان عربی است
فقط در حوزه علوم انسانی ، زبان عربی که در جاي خود محفوظ است، دانشجو . انسانی شده است

  . باید حداقل یکی از زبان هاي اروپایی مدرن هم باید بدانند

  

اره نسخ خطی که فرمودید، علت رو نیاوردن دانشجویان به اینها چیست؟ آیا آنها خودشان درب
مشکل و ضعف دارند و یا فرهنگ سازي نشده است و یا اصال مسوالن این نسخ را در اختیار آنها 

  قرار نمی دهند؟ 

سخ را در اختیار این طور نیست که مسئوالن نخواهند که این ن. من سوال شما را از آخر جواب می دهم
من می خواهم بگویم که متولیان رشته هاي علوم . در کتابخانه ها باز است. دانشجویان قرار ندهند

اکثر . انسانی به دالیلی اصال دانشجو را آماده نمی کنند براي این کار یکی از مسایل زبان است
سیاري از تحقیقاتی هم که از ب. مخطوطات ما به زبان عربی است، دانشجو نمی فهمد و از آن می گذرد

  . سوي خارجی ها در این زمینه انجام شده به زبان انگلیسی است

  

چگونه می توان نگرش عمومی به  علوم انسانی و جایگاه و اهمیت آن را در فرهنگ عمومی بهبود 
 بخشید و در این میان، کتابخانه ها، مراکز اطالع رسانی، رسانه ها، موسسات آموزشی، نهادهاي

  .فرهنگی دولتی و غیر دولتی چه نقشی در این زمینه دارند
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اما پیش از اینکه  نقشی به نهادها بدهم، هدف نهایی و مهم حوزه هاي . همه نهادها نقش خود را دارند
وقتی می خواهیم سیاستی را . در آموزش و پرورش، سیاست گذار اهل فن نیست. آموزشی تبیین بشود

سال . مثال می زنم. ار نیاز دارد که مشاوران علمی و فرهنگی داشته باشندتبیین کنیم آن سیاست گذ
زبان هم می تواند کلید فهم علوم، اعم از . هاست که در آموزش و پرورش ما زبان تدریس می شود

اما در سطح بسیار نازلی تدریس می . انسانی و فنی  باشد و هم خود شاخه اي از علوم انسانی است
من سال ها متولی .  گفتی براي آن هزینه می شود و نتیجه و بازدهی آن صفر استشود و بودجه هن

ما وظیفه داشتیم به همه دانشجویان از پزشکی و فنی گرفته تا علوم . رشته زبان هاي خارجی بودم
یک دانشجو در هر رشته اي نیاز دارد که مقاالت تخصصی رشته خودش را به . انسانی زبان بیاموزیم

ما برنامه اي داشتیم با عنوان تست طبقاتی که در کل دانشگاه . خارجی بخواند و ترجمه کند زبان هاي
 99دانشجوي پزشکی داشتیم که در کنکور با . اجرا می کردیم تا سطح سواد آنها را مشخص کنیم

ار درصد نمره در رشته زبان وارد دانشگاه شده بود اما در تستی که ما گرفتیم، در سطح پیش نیاز قر
این می رساند که سال ها زبان خواندن در مدرسه و روش ارزیابی کنکور هیچ ارزش علمی . گرفت

یک از دانشجویان فوق لیسانس . آیا آموزش و پرورش قدمی در این باره برداشته است؟ خیر. نداشت
و سطح دو به این نتیجه رسید که بین سطح یک . زبان تحقیقی انجام داد درباره کتاب هاي زبان مدارس

دیدیم که خود انها هم به این , وقتی به آموزش و پرورش رجوع کردیم. یک خال عظیمی وجود دارد
را  2فهمیده بودند که دانش آموز درس هایی از کتاب . مساله از راه تجربه رسیده اند نه از راه علمی

ما . چرا حذف می کنندقبل از اینکه بدانند . نمی فهمد و بخشنامه کردند که این درس ها حذف شود
. سال هاست در مدارس ما دستور زبان فارسی تدریس می شود. البته فقط مشکل زبان انگلیسی نداریم

دستور سنتی و غیر علمی تدریس می شود، اما دانشجوي ما وقتی می خواهد گزارشی بنویسد پر از 
ن شناسی اما یک دبیر نیست که حاال آمده اند کتابی نوشته اند براساس اصول علمی و زبا. غلط میشود

. دبیرانی هستند که ادبیات قوي دارند اما از تدریس این کتاب عاجز هستند. بتواند آن را تدریس کند
وقتی که این کتاب نوشته میشود باید . وقتی می گویم سیاست گذار مشاور ندارد به خاطر همین است

  . به فکر آموزش به دبیرش هم باشند

  

  ن و به خصوص جهان غرب، علوم انسانی ما در چه جایگاهی قرار دارد؟   در نسبت با جها
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وقتی که افتخارات ادبی و فرهنگی گذشته را با امروز مقایسه می کنیم با یک کمبود و افت مواجه 
حاال چرا این افت واقع شده . این واقعیتی است که نمی توانیم چشم بسته از آن عبور کنیم. هستیم

  .گذشته ما روشن تر از امروز ماست. ددي دارداست دالیل متع

  

  آیا مسایل اقتصادي در این امر موثر است؟

  

ببینید درست است که مسایا اقتصادي موثر است اما من استادانی را می شناسم در همین دانشگاه تهران 
. راي انجام کاراما مساله اقتصادي نمی تواند مانعی باشد ب. که سال ها بدون دریافت حقوق کار کرده اند

  . البته دولت امروز کارهاي مثبتی در این زمینه انجام داده است

این بی انصافی . نمی توانیم مولفه اقتصاد را وارد کنیم و بگوییم که همه قضایا به اقتصاد ختم می شود
بایستی این کم کاري حل . مشکل اصلی ما کم کاري و ضعف تعهد اخالقی براي کار بیشتر است. است
االن اگر علوم انسانی هر روز بد تر . دست اندرکاران هم باید توجه ویژه اي به علوم انسانی کنند. بشود

شما کل این ادبیات را بیندازید دور، اما اگر فالن کارخانه . و بدتر بشود می گویند خیلی مهم نیست
در دانشگاه ادبیات را  اثر آن مشخص است اما اگر شما دو سال. تعطیل بشود همه صدایشان در می آید

خوب این ملموس . ببندید، به ظاهر هیچ اتفاقی نمی افتد اما در پشت قضیه فاجعه به بار می آورد
  . نیست و کسی هم به فکرش نمی افتد

االن براي تحصیالت . این مساله به خاطر این است که به رشته هاي علوم انسانی توجه نمی شود
فنی و علوم پایه می تواند در دکترا رشته هاي علوم انسانی شرکت کند تکمیلی هر فارغ التحصیل رشته 

یعنی برنامه ریزي هاي ما در سطح آموزش عالی در زمینه . اما بر عکس این مساله امکان پذیر نیست
ببیند براي کار در آموزش و پرورش هر لیسانسیه اي را می پذرفتند حاال امروز . علوم انسانی غلط است

تخصص ها در زمینه علوم انسانی . ست، اما براي کار در بخش صنعت این طور نیستکمتر شده ا
در کشورهاي صنعتی اگر کسی بخواهد در یکی از شاخه هاي علوم انسانی وارد . نادیده گرفته می شود

بشود و مثال معلم تاریخ بشود بایستی از یک کنکور سختی عبور کند که از گرفتن دکترا در رشته برق و 
  . ثال آن به مراتب مشکل تر استام

  



 171 

پس با این صحبت ها به این می رسیم که متاسفانه در زمینه علوم انسانی در نسبت با جهان رتبه و 
  .              جایگاه ضعیف تري داریم

     

قطعاًً  آنها . هر کدام از کشورها ویژگی هاي خاص خود را دارند. من با این تقسیم بندي موافق نیستم
  .هدفشان مشخص است در حوزه علوم انسانی کار بهتر و مدون تري انجام می دهند چون

     

ولی االن باز در عصر حاضر . ما در عین این که فلسفه غرب را داریم، فلسفه مالصدرا را هم داریم
  آیا کسی را داریم که نظریه اي داده باشد که نظرات غربی را تحت تاثیر قرار دهد؟

  

شما از این شخصیت . که در راستاي موضوع بحثمان هم قرار می گیرد. شاره فرمودیدبه مثال خوبی ا
بله ایشان صاحب یک نظریه، یک فکر و یک نوآوري . شاخص دینی ، فکري ، فلسفی مان نام بردید

یا االن هم اگر . می شود در دنیاي فکر و اندیشه و منطق که بعد از او ما مشابهی برایش پیدا نمی کنیم
ما آن را قرائت می کنیم، . یقی در حوزه مسایل فلسفی صورت بگیرد ما صرفا خواننده آن هستیمتحق

  . این می شود وجه اختالف ما با آنها. دیگران سعی می کنند تولید فکر هم داشته باشند. تولید نمی کنیم

  

به دستور مقام همان طور که مطلع هستید چند سالی می شود که در کشور ما جریانی به راه افتاده 
می خواهم برایمان توضیح دهید که علوم . معظم رهبري در رابطه با تولید علم و جنبش نرم افزاري

  انسانی در زمینه تولید علم و این نهضت چه جایگاه و نقشی می تواند داشته باشد؟

  

سیار مبارکی قطعا آن چه که مقام معظم رهبري مطرح فرموده اند و موجی که ایجاد کرده اند، حرکت ب
است و اگر این پیام و این ایجاد ذهنیت جدي گرفته شود دیگر به یک حوزه خاص مثال علوم انسانی 

ابالغ این پیام،  این را                . و یا علوم پایه و صنعت مربوط نمی شود و تمام حوزه ها را در بر می گیرد
کراري و تقلیدي تا جایی که ممکن است دست اي و تمی رساند که ما بایست دیگر از کارهاي ترجمه

برداریم  و خودمان در صدد تولید فکر، اندیشه، نوآوري و چه بسا به طرح نظریه اي در آن زمینه 
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حرکت . چه در حوزه علوم انسانی و چه در حوزه علوم تجربی به عنوان دو مقوله عام و کلی. برسیم
سیار مهم و مقدس که می تواند آینده درخشانی را هایی صورت گرفته، ولی براي اینکه این هدف ب

براي کشور ما نوید بدهد، ابزار و وسایلی نیاز داریم که اگر ما آن ابزار و وسایل الزم را مهیا نکنیم این 
اي صورت می گیرد، اما این فکر به نظر من هاي جسته گریختهحرکت. نظر و فکر محقق نخواهد شد
در حوزه و مراکز علمی شناخته شده خودمان متولی و نظامی پیدا کند و  بایستی چه در دانشگاه و چه

  .راه و روش هاي خاص خود را دنبال کند تا بتواند به این هدف برسد

  

سوال بنده در مبحث زبانشانسی این است که این رشته از جمله علومی است که نسبت به علومی 
پس در ابتدا . تی نا شناخته  مانده استن آيمثل جامعه شناسی یا اقتصاد یا حتی علوم جدید چو

براي اینکه راحت تر بتوانیم وارد بحث زبانشناسی شویم ابتدا لطف کنید و تعریفی از زبانشناسی 
  .ارائه کنید 

  

ها در سطح دکتري و                  البته همان طور که می دانید این رشته سالهاست که در ایران در دانشگاه
هرچندکه بنا به ضرورتها . تدریس می شود و در مقطع لیسانس ما چنین رشته اي نداریم فوق لیسانس

معموال لیسانس زبانهاي خارجی و گهگاه .تصویب شده است در سطح لیسانس هم این رشته دایر شود 
کنند هایی را طی میادبیات و بعضی رشته هاي دیگر با گذر از کنکور وارد این رشته می شوند و دوره

  . تا به دکتري برسند

ها هم اگر از خیلی از شما اگر در سطح همین دانشگاه. و اما اینکه چرا زبانشناسی شناخته شده نیست
کنند زبان شناس کسی ها هم بپرسید زبانشناسی چیست و زبان شناس کیست؛ فکر میکردهتحصیل

ن شناس ممکن است فقط زبان یک زبا. در حالی که این طور نیست . است که با چندین زبان آشناست
زبان شناسی علمی است مثل باقی علوم،  منتها به عنوان یک شاخه علمی . مادري خودش را بلد باشد

و آثار و نتایجش در زمینه هایی . به بررسی و مطالعه علمی زبان به مفهوم کلی و عام کلمه می پردازد
ر درمانی و مطالعات آزمایشگاهی زبان در هایی مثل گفتامثل ادبیات، ترجمه، علوم شناختی، رشته

اي رشتهبنابراین زبان شناسی حالت بین. ختم شود و البته کاربرد آن در فلسفه... مخابرات و کامپیوتر و 
کما این که ریاضی می تواند . دارد و  می تواند براي رشد وتوسعه و پیشرفت سایر علوم مفید باشد

تان اشاره فرمودید، مثل اقتصاد و به چند رشته خاص در سوال. کند چنین نقشی را براي همه علوم ایفا
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خواهم عرض کنم بله زبانشناسی نسبت به این علوم کمتر شناخته شده، اما می.  جامعه شناسی و غیره
این علم به عنوان یک روش جدید از قرن بیستم . این به معناي آن نیست که یک شاخه جدید است

آغاز کرده ولی زبانشناسی از قرن ها پیش مطرح بوده و آثاري از آن به  رونق و پیشرفت خود را
از طرف دیگر امروزه این رشته با روان شناسی همراه است و ما یک رشته میانه به نام . جاست

می گویند و نام فارسی اش  psycholinguisticروانشناسی زبان داریم که در زبان انگلیسی به آن 
شناسی روانشناختی بنامیم چون در آنجا یک راي آن نیست و باید آن را زبانبرابر چندان درستی ب

psychology of language این . هم داریم که اگر آن را روانشناسی زبان بنامیم درست است
  . نزدیک شدن زبانشناسی به مسایل روانی است

داریم که  sociolinguisticزبان شناسی به جامعه شناسی هم نزدیک شده است و ما رشته اي به نام 
االن در دپارتمان هاي همه دنیا و از جمله ایران تدریس می شود و باز اینجا هم شاید با عدم دقت 

باید گفته شود زبان شناسی اجتماعی ، یعنی . ترجمه شده به جامعه شناسی زبان، که برابر درستی نیست
و جامعه شناسی زبان . ررسی می شودکار زبانشناسی در رابطه با بافت جامعه و فرهنگ خودش ب

sociology of language  است که در انگلیسی معادل آن را هم داریم  و آن هم جایگاه خود را
زبانشناسی با مطالعه زبان می تواند خدمت بزرگی به فهم ادبیات و . دارد و کار خود رادنبال می کند

شاید با توجه به عدم شناخت و نبود رابطه . اره کنمنقد ادبی کند و بد نیست من در اینجا به نکته اي اش
بین دپارتمان هاي ادبیات فارسی و زبانشناسی بتوانید  پی به کنه مطلب ببرید که چرا علوم انسانی از 

  . رشد و شکوفایی خاص خود برخوردار نیست

  

کی از سوال بعدي من هم در رابطه با این موضوع مورد بحث شماست که زبانشاسی به عنوان ی
  . دانش هاي بین رشته اي چه نقشی در گسترش علمی شدن علوم انسانی دارد

  

مثال کسی . قطعا زبان شناسی می تواند در علمی شدن و رونق بقیه علوم انسانی نقش زیادي داشته باشد
اگر فردي بخواهد در زمینه نقد ادبی کاري . که زبان شناسی نداند در تصحیح مخطوطات هم می ماند

اگر کسی بخواهد فلسفه زبان را به عنوان . ام دهد بدون دانش زبان شناسی موفقیتی نخواهد داشتانج
شاخه اي از فلسفه فرا گیرد بدون دانش زبان شناسی وتسلط بر زبان شناسی جدید توفیقی بدست نمی 

مبحثی به  اگر در زبان شناسی. زبانشناسی می تواند خدمت بزرگی به مسایل تاریخی داشته باشد. آورد
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نام زبان شناسی تطبیقی تاریخی دنبال می شود قطعا اگر این درس و این روال و سررشته از زبان 
شناسی در رشته هاي تاریخ و باستان شناسی مطرح نشود آن رشته ها هم به آن جایگاه و مقامی که 

نسانی که در رشته هاي مالحظه می فرمایید که زبان شناسی نه تنها در زمینه  علوم ا. بایست نمی رسند
در زمینه هاي مسایل مخابرات ، کامپیوتر، . فنی هم می تواند خدمت بزرگی به جامعه علمی ارائه بدهد

  . مسایل صنعت به مفهوم خاص قضیه ، به زبانشناسی نیاز داریم

  

سوال دیگري به ذهنم رسید ساختار زبان شناسی  به کدام یک از رشته هاي علوم انسانی  نزدیک 
همه علوم را . تر است؟ به فلسفه، به ادبیات، به الهیات، به تاریخ؟ یا اینکه نه، هیچ فرقی نیست

  تحت شعاع خود قرار می دهد؟

  

ولی اگر به سوال شما برگردیم که در . زبان شناسی نقش منطق ریاضی را  براي فهم همه علوم دارد 
یا  روانشناسی یا الهیات نزدیک است؛ می  آموزش و پرورش به کدام یک از این رشته ها مثال فلسفه

توان گفت که  در وهله اول به آموزش زبان در کل،  و در جزء به آموزش زبان مادري و زبان خارجی 
ناتوانی و زبونی که در این حوزه دیده می شود بر می گردد به خالیی که در . کندکمک بسیاري می

  . سفه هم می تواند کمک کندبه معارف و ادبیات  و فل. زبانشناسی داریم

اگر بخواهم به ترتیب و پله پله آن را وصف کنم می توانم بگویم زبان شناسی می تواند به ادبیات ، و 
پس از آن به مسایل ترجمه، به مسایل نقد و  خصوصا به آموزش زبان خارجی بسیار نزدیک باشد و 

  . ست که در زبان شناسی وجود داردهر ضعفی که در این سه چهار جایگاه دیده شود از نقصی ا

  

ما می دانیم که زبان شناسی . شما جایی فرمودید که زبان شناسی به نقد می تواند کمک کند
می خواهم . یکی کاربرد آن در نقد علمی است. کاربرد زیادي در رشته هاي علوم انسانی دارد

  استفاده قرار می گیرد یا نه؟بدانم که آیا امروزه این مبانی زبان شناسی در نقد علمی مورد 
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کرد، زبان شناسی در نقد علمی  نمی گویم همچون گذشته که نقد روش سنتی خاص خود را دنبال می
اما در این چند سال اخیر اهمیت موضوع براي حوزه هاي ادبی ما . هیچ مورد استفاده قرار نمی گیرد

ی داریم و هر جا هم نقد موفقی              روشن شده و گرایش هاي خوبی هم به سمت و سوي زبان شناس
را شاهد بوده ایم  به وضوح مالحظه می فرمایید که بیگانه از مسایل زبان شناسی نبوده و علم زبان 

  .شناسی در آن کار و اثر خود را نشان می دهد

  

ما به نظر شما پژوهش و آموزش در رشته زبان شناسی با چه مشکالتی رو به روست و پیشنهاد ش
  براي رفع این چالش ها چیست؟

  

علم زبان شناسی که االن به آن اشاره شد در دو مقطع فوق لیسانس و دکتري تدریس می شود ، قطعا 
شاید بتوان گفت که . کنیمما این را انکار نمی. مثل بقیه جاها. با کسر و کمبودها و نواقصی همراه است

همه رشته ها صادق است و آن این که تجدید نظري  مشکالت از عمومیتی نشأت می گیرد که در مورد
شناسی به طور خاص در ایران از یک هاي زبانما االن در تمام رشته. گیرددر سرفصل ها صورت نمی

هایی است که در حین تعطیلی دانشگاهها و در زمان انقالب کنیم و آن سرفصلبرنامه واحد استفاده می
ی در این بیست و چند سال نکرده، در حالی که در کشورهاي غربی فرهنگی نوشته شده و تغییر چندان

ها من جمله زبان شناسی بعد از چهار یا پنج سال تغییرات عمده اي می کند و هاي همه رشتهدرس
هایی را تدریس ما هنوز سرفصل. گیرد و مسایل جدیدي مطرح می شودتجدید نظرهایی صورت می

در کشورهاي . کنیم که از بیست سال قبل نوشته شده استتربیت میکنیم و فوق لیسانس و دکترا می
دیگر شاید دو دپارتمان زبان شناسی پیدا نکنید که نعل به نعل و تابع هم برنامه هاي درسی شان مطابق 

در حالی که ما برنامه زبان شناسی مقطع  فوق لیسانس در دانشگاه سیستان و بلوچستان .  یکدیگر  باشد
بیست و چند سال هم از . در تهران هست و آنکه در اهواز و شیراز هست هیچ فرقی نداردبا  آن که 

در حالی که بسیاري از مسائل . عمر همین برنامه می گذرد و تجدید نظري در آن صورت نگرفته است
جدید زبان شناسی داریم که کتب وآثار و مقاالتش به دستمان می رسد و ما هنوز آن ها را وارد 

کما این که در رشته هاي دیگر علوم انسانی هم از . ایم و این یک نقص استهایمان نکرده سرفصل
کنند و تجدید نظري به عمل             همین سرفصل هاي نوشته شده در چندین سال گذشته استفاده می

ازنگري و به هایی که در سر راه پیشرفت علوم انسانی داریم همین عدم بشاید یکی از گره. اندنیاورده
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این بزرگترین مشکل است که اگر بازنگري و رفع شود خود باعث . هاي درسی استروز نبودن برنامه
  .  برطرف شدن بسیاري از موانع و مشکالت می شود

البته در گذشته ما براي تدریس همین سرفصلها در زمینه کتب علمی و درسی و مواد آموزشی هم بسیار 
ها مجبور بودند از روي آن کپی تهیه  قط در چند نسخه وارد می شد، و بچهیک کتاب ف. مشکل داشتیم

در حالی که مثال در . کنند که آن هم ناخوانا بود، و دسترسی به کتب و منابع علمی بسیار سخت بود
یا . فالن کتاب نوشته شده و ما االن آن را در اختیار داریم 2006رشته فیزیک در فالن کشور سال 

  .شود یا عین آن خوانده می شودترجمه می 

که از بیرون آمده،  من شخصا در  2006مثال کتاب سال . ما هم این را در رشته خودمان داریم 
  . کالسهاي امسال خودم استفاده کرده ام

و الحمد هللا قدم بزرگی . پس ما مثل گذشته مشکل منابع و کتب و مجالت مثل بیست سال پیش نداریم
ه دانشگاهها و وزارت علوم کوششهاي فراوانی کرده اند تا  چنین شرایطی را برداشته شده است ک

براي این که سرفصل جدیدي بنویسیم . اما در قسمت اولی که گفتم گره بزرگ آنجاست. فراهم کنند 
در زمینه مواد علمی و درسی مشکلی نداریم، فقط بایستی تغییري در  جهت به روزرسانی آن ها  انجام 

  . نوز انجام نشده و متوقف مانده و این نقص بزرگی استدهیم که ه
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  :دکتر حسین کچوییان

  جامعه ي ما در تعامل با تجدد ستون فقراتش زده شده است

  

در حال حاضر آموزش علوم اجتماعی در سطح آموزش عالی در ایران چه وضعیتی دارد؟ آیا 
هاي دروس و به طور کلی تربیت دانشجو ي سر فصلهایی که در زمینهریزيبرنامه سیاستگذاریها و

  شود ، مطابق با نیازهاي امروز جامعه ماست؟می

  

گیر کلی از  آنکه . ـ قضایاي مربوط به مسایل آموزشی در رشته هاي علوم انسانی، یک گیر کلی دارد
از طرف دیگر به وضع کلی علوم اجتماعی در گردد و طرفی به وضع علوم اجتماعی در ایران بر می

  . کنم میبراي این که بتوانیم مبنایی مناسبی براي ورود به بحث داشته باشیم از جهان شروع . جهان

علوم کالً یک وجوه نظري و شناختی دارند و یک وجوه و نسبتی با جهان   در حالت ایده آل و مطلوب،
جامعه علوم، پاسخی به نیازهاي  به طور اساسی، . مرتبط شودالبته این وجوه هم باید با هم . موجود
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هستند، هرچند که بعضی از این وجوه ممکن است که االن پاسخ مشخصی به یک نیاز خاص نباشد، 
شما باید دائماً برنامه آموزشی را طوري  در وضعیت مطلوب ،. ولی این ارتباط به طور کلی وجود دارد

هاي شناختی و نظري منعکس شود و هم این که شما نیازهاي جامعه را  نوآوري آنتنظیم کنید که هم 
در هر وضعیت علوم غیر اجتماعی و علوم طبیعی . یعنی هر دو بعد را باید لحاظ کرد. بر طرف کنید

ولی مسائل . در علوم اجتماعی هم به طور معمول اینطور بوده و عمل می شده است. مشکلی ندارند
مثالً در علوم اجتماعی از جایی به بعد . وز کرده که اختالالتی ایجاد کرده استهایی برخاصی از برهه

خود همین براي برنامه ریزي هاي آموزشی . پردازي و گرایش ها داریمتنوع خیلی شدیدي در نظریه
مشکل ایجاد می کند، که حاال از این همه اقوال و گفته ها  و نظرات، کدام باید منعکس شود و به چه 

ولی علی رغم وجود این مشکل در علوم . این مشکلی است که وجود دارد.  ان و به چه شکلمیز
حوزه را در  آناجتماعی، مثل علوم طبیعی نیست که شما با یک آزمایش می توانید تمام دستاوردهاي 

. ياختیار بگیرید و نیازي ندارید به خیلی بحث هاي تاریخی، نیازي ندارید به تضادها و تنوعات نظر
، این  1385یا  2007ولی در این علوم طبیعی وقتی شما رسیدید به این جایی که االن  هستید مثالً سال 

اما در علوم . شود در یک کتاب به راحتی منعکس کرد میجا نقطه ي ختم است که این نقطه ختم را 
 میحل و فصل در غرب حاال این یک جوري . اجتماعی، در غرب داشتیم در کشور خودمان هم داریم

این جریان غالب خودش این را منعکس می   به این دلیل است که یک جریان غالبی وجود دارد،. شود
حواشی هم به یک ترتیب هایی به روز است یعنی  آندر سیستم آموزشی حواشی اي هم دارد که . کند

  . مرتبط است و خیلی دور نیست

چون این علوم را از غرب اخذ می . اجتماعی گیر داریم اما در ایران  ما چه مشکلی داریم؟ ما در علوم
مثالً در جامعه . کنیم و خودمان زایش هاي الزم را هم به لحاظ تئوریکی و هم به لحاظ عملی نداریم

 میجامعه شناسی سیاست، وقتی در غرب درس داده . شناسی سیاست یا جامعه شناسی هاي دیگر
د، در واقع از این جهت که تئوري است، درنسبت با اوضاع و شو میچه به لحاظ تئوریک گفته آنشود، 

جا ـ که آن تئوري پرورش پیدا کرده ـ  نقل اوضاع و احوال سیاسی خود غرب  آناحوال اجتماعی 
فقط یک بعد تئوریکی دارد و هیچ  سیاست درس بدهند،  جامعه شناسیاما در ایران که می آیند . است

. ندارند، نه از حیث مثال هایش و نه از حیث دغدغه ها و مسائل دیگر نسبتی با اوضاع و احوال ایران
سیاست هم می خواند و حتی  جامعه شناسیهمین است که کسی دوره کارشناسی را می گذراند و 

خیلی واحدهاي مرتبط با سیاست را هم طی می کند ولی آخرِ امر چیزي راجع به جامعه ایران، راجع به 
اشکال دیگري هم  داریم، در این درس به لحاظ . ایران دستش نمی آیداوضاع و احوال سیاست 
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چه  آنهمیشه تأخّر زیادي از نظر زمانی نسبت به .) چون خود ما زایش نداریم و تأخر داریم(تئوریک 
که دیگر به طور  آنشود داریم و از لحاظ نسبت با اوضاع و احوال اجتماعی  میکه در غرب گفته 

به این معنا آموزش هاي علوم اجتماعی نه تنها دانشجوي ما را با .  حاد هستیممطلق دچار مشکالت 
کند به دغدغه ها و  نمیفضاي اجتماعی ـ سیاسی و جامعه ي خودش آشنا نمی کند و  او را آماده 

مسائل اجتماعی موجود در ایران جواب دهد، بلکه به این معنا هم تجهیزش می کند با امکانات و 
  . به کارگیري و استفاده از آنها، به تخریب جامعه ي خودش منجر خواهد شد ابزارهایی که

بنابراین ما چند مشکل داریم در این زمینه؛ یکی مشکل تأخر زمان است، مشکل دیگر این است که به 
این که اصالً هیچ آشنایی الزم و . بی ربط است جایی را هم که می گیریم،  آنلحاظ تئوریکی حتی 

  .دهیم نمی را نسبت به فضاي اجتماعی خودمان به دانشجومورد نیاز 

همان بحث تنوع و تکثر و . البته مشکالت دیگري هم داریم که شبیه مشکالت خود غرب است
این  آنخالصه مشکالت کلی اي که علوم اجتماعی دارند، که یک چیزهاي دیگري هم اضافه شده و 

اوضاع و احوال این علوم، دچار تنش هاي حادي  که ما تحت تأثیر اوضاع و احوال فلسفی جهان و
شاید . یعنی هیچ مبناي قرص و محکمی نیست که روي آنها دانشجویانمان را هدایت کنیم. شده ایم

یعنی باالخره فکر می کردیم علوم اجتماعی علم . سال پیش اگر بود ما این مشکل را نداشتیم 40مثالً 
ولی االن ما اینچنین . انه اش تحت تأثیر و فشار نبوداست و مشکلی ندارد و موضع معرفت شناس

یعنی طوري است که من فکر . مشکالتی را زیاد داریم که این برنامه آموزشی را خیلی دشوار می کند
 میکنم دانشجویانمان به همین دالیل، به آخر کار که می رسند دچار یک نوع سرخوردگی و یأس  می

ما از . خالصه وضع خوبی نیست. ن این احساس را پیدا می کنندشوند و حتی بعضاً در بدو ورودشا
  . البته صرف نظر از مسائل عملی که من نگفتم. این حیث وضع دشواري داریم

از گفته هاي شما این طور بر می آید که، وقتی که یک دانشجویی فرضاً به عنوان پژوهشگر 
از دانشگاه می آید بیرون،  جامعه شناسیاجتماعی فارغ التحصیل می شود یا به عنوان فوق لیسانس 

  توانایی شناخت جامعه ي خودش را یا پژوهش در جامعه ي خودش را پیدا نکرده است؟

  

اگر یک دانشجویی وقتی که . زنم که شاید اینجا هم بتواند کمک کند میمن همیشه مثالی . ـ بله، واقعاً
در . ش این است که هیچ چیز پیدا نکرده استپایان کارش می رسد، نتواند یک مسئله پیدا کند، مفهوم

یعنی دانشجو می داند روي مواد، الکتریسیته، روي چه چیزهایی باید . فیزیک یا شیمی این طور نیست
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رسد به پایان  میولی در علوم اجتماعی، وقتی یک دانشجوي . کار کند و مسائلش کامالً مشخص است
مسئله اش چیست؟ مدتها اذیت می شود تا مثالً پایان نامه یا در هر مرحله اي اگر از او بپرسید  کارش، 

در می زند که من چی  آنرود به این در و  میاو . این که مسئله اي ندارد براي. رساله دکترا پیدا کند
یعنی این قدر مغشوش و عجیب و غریب رشد . مفهومش این است که هیچی نفهمیده است. دنبال کنم

  . آدمی که تا این حد مختل است، یعنی هیچ ندارد. ند چه باید بکنددا نمیکرده که آخر کار 

  

می خواستم این را بپرسم که در . در میان صحبت هایتان، جایی به زایش تئوري اشاره کردید
شود که این زایش در محیط علمی علوم  میحوزه ي علوم اجتماعی امروز، چه موانعی باعث 

شود تولید فکر انجام نشود و نظریه  میاین موانعی که باعث  .اجتماعی ما رخ ندهد و انجام نشود
  پردازي اجتماعی ما نداشته باشیم، چیست؟

  

یعنی   ـ این مشکالتی که گفتم در مورد اوضاع و احوال آموزشی، در نهایت به خود ما هم بر می گردد،
یرون، سئوالی نداشتیم، هستیم که وقتی آمدیم ب مجموعه آنما یک برهه اي دانشجو بوده ایم و محصول 

بهترین هاي ما آنهایی هستند که هر چه را که در غرب بوده گرفته اند و سعی کرده اند سیستم آموزشی 
موجود را دور بزنند و بروند غرب و یا اینکه ازهمین سیستم استفاده کنند براي این که خودشان را 

کنید به واسطه ي تنش هاي متعددي که  میه ولی حتی این ها را هم که شما نگا. ها کنند آنمرتبط با 
 آنبه طور مشخص تر اگر بخواهم بگویم،  یعنی. وجود دارد، قابلیت اینکه کاري را انجام بدهند ندارند

هیچ کدام مسئله  یعنی. مشکلی که گفتیم در مورد دانشجوها هست در مورد اساتید هم وجود دارد
والی نداشته باشند و نتواند سئوال یابی کند در جامعه ي وقتی هیچ کدام مسئله ندارند و سئ. ندارند

خودشان، چه طور می خواهد زایش پیدا کند و حرفی بزند؟ براي اینکه فرآیند شکلی یک حوزه ي 
نظري ـ علمی ، به جریان دربیاید و بعد به مرحله ي زایش برسد، لوازم متعدد و نیازهاي کثیري وجود 

را مثل یک موجود زنده یا یک گیاه و یا یک حیوان اگر در نظر بگیرید،  ولی به طور مجمل جامعه. دارد
این گیاه یا حیوان وقتی که حالت مختل شده اي نداشته باشد، سیستم اش درست عمل می کند، یعنی 
در موقع مقتضی برایش نیاز به غذا، نیاز به مسکن را ایجاد می کند و نیازهاي مختلفش را به اقتضاء 

اگر شرایط خاص بیرونی به وجود آمد، مثل این که زمستان شد یا . به وجود می آورد شرایط برایش
اش هم برایش مهیا یک جنگی اتفاق افتاد که این حیوان برایش اصالً آموزش ندیده و سیستم غریزي
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ولی این چون یک موجود معتدل و سالمی است و به عنوان یک سیستم عمل می کند و . نشده است
ه اوضاع و احوال محیطی و خالصه اقتضائات و نیازهاي رشدشان پاسخ بدهد و در هر می تواند ب

جامعه اي که یک . جامعه هم همین طور است. مقطعی، کاري را که باید انجام دهد، انجام می دهد
موجودیت سالمی دارد که به نظر من هسته ي اصلی موجودیت سالم، داشتن تصور صحیح و روشن 

. و هستی خویش است، این بخش هاي مختلف به طور سازگار عمل خواهند کرد نسبت به موجودیت
یعنی اگر ما بدانیم چی هستیم و چه نیازهایی داریم، ارتباط منطقی با فضاي محیطی ما و محیط 

خواهیم برویم، چه چیزهایی برایمان میاین یعنی این که ما می دانیم کجا . درونیمان ایجاد خواهد کرد
چه چیزي فرصت است براي ما؟ وقتی ما می دانیم چه هستیم، می . ه چیزهایی غذاستمرض است، چ

دانیم که رشدمان  وابسته به چیست؟ نیازهایمان کدام است و چه شرایطی، شرایط تهدید کننده است و 
دانیم، همه ي اینها در هم ریخته است، یعنی به طور  نمیولی وقتی که . چه شرایطی تهدید کننده نیست

اصالً موجودیت جامعه به . بیعی یک جامعه اینگونه است، یعنی این ستون فقرات یک جامعه استط
وقت هیچ کدام از بخش هاي جامعه، جاي رشد پیدا نخواهد  آنوقتی که این نبود، . این تصور است

ا تجدد جامعه ي ما در تعامل ب. چه قالبی رشد کرده اند درکرد و اگر رشد پیدا کنند، معلوم نیست که 
 آنجایی که باید ارتباط می گرفته، ارتباط خوبی نگرفته و  آنیعنی . ستون فقراتش زده شده است

 آنبعد یک چیزهایی از . سال تخریب شده است 60یا  50موجودیتی که داشته، تهدید شده و براي 
  ه وجود دارد،اما در شرایطی که  چیزهایی که درون جامع. احیا کرده راباقی مانده و دوباره خودش 

براي همین مثالً ما سر بعضی . آدم هایش  دانشگاهش،. ندارد آنهیچ نسبت مشخصی با  دیگر اصالً
حاال شما فکر کنید که در صحنه . چیزهاي خیلی اساسی در صحنه ي سیاسی کشور دچار تردید هستیم

. ع به ملی گراییمثالً مواقعی یک بحث هایی در جامعه وجود داشت راج. ي آموزش چه طور هستیم
. ملی گرایی چیست؟ منافع ملی ـ مذهبی چیست؟ یک مفهوم علمی که کاربرد سیاسی هم داشته باشد

، می بینید که منفعت ملی، کنیدمنافع ملی ما چیست؟ اگر هر کدام از تئوریسین هاي غربی را مالحظه 
منیت ملی هم عمده قضیه یعنی در بحث ا. حول مفهوم ارزش هاي بنیادین این سیستم تعریف می شود

براي یک سیستم، این است که، ارزش هاي اساسی اش را بتواند رشد و توسعه بدهد و مطابقش عمل 
ولی یک موقعی در این جامعه، تشکیک هاي عجیب و غریبی راجع به مفهوم منافع ملی و امنیت . کند

ما است؟ که اگر جایی تهدید شد  ارزشهاي اساسی و بنیادي آنمثالً آیا اسالم جزء . ملی ایجاد می شد
 دربه عنوان منفعت ملی، ما سیستم امنیتی را به سمتی سوق دهیم که این تهدید را دفع کند؟ وقتی شما 

یک سري مسایل اساسی و بنیادي در سطح عملی، خودتان دچار مشکل و تعارض هستید، به طور 
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این سیستم آموزشی تعبیه شده است براي ببینید، . طور خواهد بود همینطبیعی در سطح آموزشتان هم 
اینکه بقا و حیات و رشد و نمو شما را به عنوان یک موجودیت خاص، یک هستی اجتماعی خاص، 

وقتی موجودیت خودت  یعنیوقتی  معلوم نیست شما چی هستید، و چی باید باشید، . تضمین کند
خص کنی و نه منافع و فرصت را  و براي خودت مبهم است، به طور طبیعی نه تهدید را می توانی مش

یعنی . کل سیستم آموزشی که قرار شده به این مساله جواب بدهد، خودش هم دچارمشکل می شود
این سئوال   ، و چون نستبی ندارد، اصالًاینسیستم آموزشی یک وصله پینه اي است که نسبتی ندارد با 

چون این سیستم درست عمل . بینید نمیغرب اصالً شما این سئوال ها را در . ها معنا پیدا نمی کند
ي آموزشی مان درست عمل می کند یا نه، در بعضی از این سوال که آیا ما برنامه. کرده و آمده جلو

اصالً ممکن . جزئیات ممکن است درست باشد ولی به این شکل اساسی که ما االن در ایران داریم، نه
  .نیست

ور طبیعی سیستم آموزشی هم مشکل دارد و به طور طبیعی وقتی موجودیت دچار مشکل است، به ط 
چون این سیستم آموزشی وصل نیست به هویت اجتماعی و . هم زایش علمی نخواهد داشت

به تعداد آدم هایی که اینجا هستند، . بنابراین کارکردهاي خودش را ندارد. موجودیت و هستی جامعه
و جهان هستی آمده اند، براي شما حرف هاي متفاوت  بسته به این که از کدام طبقه اجتماعی وآموزش

ي  مجموعه آنبا  یعنی. جزیره هاي بی ربطی هستند، خودشان بی ربط هستند با خودشان. می زنند
وقت چه طور ممکن است سیستم، زایش داشته باشد؟ ببینید،  آن. تا چه رسد با جامعه شان. آموزشی

جایی هستند که آدم هایی تکلیفشان با  آن؟ زایش هاي ما زایش هاي ما را شما نگاه کنید که کجاست
. هستی اجتماعی، هستی اجتماعی خودشان هم نباشد آنهر چند که . هستی اجتماعی شان روشن است

فهمیم که  نمیجهان چهل تکه اش، اصالً  آنمثالً اگر کسی بگوید من غربی هستم، مثل شایگان،  در 
این . ي فرانسوي است» ما«یی که می گوید » ما«رانسوي است با ف. آن آدم فرانسوي است یا ایرانی

  .تئوري می دهد و کلی هم ممکن است کتابش خوانده بشود و خوانده هم می شود. زایش دارد

هرکس هویت تعریف شده ي مشخص تري براي خودش داشته باشد، لزوم ندارد که آدم ها او را در 
 میموجودیت خودشان دچار تناقض و اغتشاش نباشد،  که همینصحنه ي آشکار ذهنشان بیاورند، 

همیشه ما می گوییم که دانشجویان ما می روند در کشورهاي . تواند بیاید و وارد مراحل بعدي بشود
توانند  نمیولی چرا اینها در فضاي خودشان . خارجی و خیلی رشد پیدا می کنند، زایش پیدا می کنند

اگر همگان بپذیرند  یعنی. عی موجودشان، فضاي مغشوشی استرشد کنند؟ براي اینکه فضاي اجتما
این اغتشاش هویتی ما هنگامی موجودیت معنادار پیدا کرد که ما انقالب کردیم یعنی دست به یک عمل 
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انقالب چیزي نیست که یکی دو روزه و وقتی من و شما خواستیم انجام شود، در . تاریخی بزرگی زدیم
ع تاریخی بزرگی حاصل شود شما می توانید انتظار زایش داشته باشید ولی مورد انقالب باید یک اجما

تا وقتی که این گیرها وجود دارد و سیستم آموزشی ما تأیید نشده است، حقیقیت همین است که می 
 آنبحث ها  آنروید در علوم تجربی و پیشرفتی و رشدي پیدا می کنید، براي اینکه  میشما اگر . بینید

گیرند و  میجا گفته اند و تأیید کرده اند،  آنجا مرتبط با خارج هستند، همان مسائلی که  آن. جا نیست
  . ولی در علوم انسانی ، مشکل، مشکل حادي است. شوند نمیمی روند جلو و دچار مشکل 

  

قولی تاریخی هست که می گوید بین روشنفکرهاي ما و بدنه ي جامعه و هویت اجتماعی اصلی  
شود که این تفاوت و مشکل پیش بیاید؟  نمیاصله وجود دارد، این فاصله باعث مردم شکاف و ف

ریز مسائل چون یک بخشی از روشنفکران ما هستند که در واقع نظریه پرداز و سیاستگذار و برنامه
  . اجتماعی هستند

  

سیستم یک جایی، سیستم حوزویمان که  ازما . دقیقاً مشکل این است. ـ اصالً اصل قضیه همین است
کار خودش را نکرده، به دلیل اینکه جهان عوض . آموزش طبیعی این جامعه بوده مختل شده است

چون اصالً حذفش کرده . شده، این سیستم نتوانسته خودش را به روز کند و جلویش را هم گرفته اند
ا البته از سیستم آموزشی حوزوي م. اند یعنی تا آمد با جهان مدرن مرتبط بشود، این سیستم حذف شد

چرا؟ چون بعد از صفویه تدریجاً آموزش علم در ایران حالت دینی صرف پیدا . خیلی پیش مرده بود
ابن سینا و رازي و دیگران پرورش پیدا می کردند،  آندر حالیکه سیستم آموزشی قبلی ما که در . کرد

فاوت داشت که یک سیستم واحدي بود که یک مراحل مقدماتی و مشترك داشت و بقیه مراحلش ت
درهر صورت از صفویه به ... رفت به سوي علوم دینی و یکی طب و  میرفت فلسفه ، یکی  مییکی 

این سیستم مختل شد و باید خودش . بعد این سیستم مختل شد و ضربه ي آخر را هم که رضا شاه زد
وز هم مختل است و تا اینکه هن. کرد اما نکرد و در همان قلمرو خاص خودش ادامه داد میرا به روز 

یک سیستم . همان سیستم حوزوي ما هم مختل است و البته در بعضی موارد تالش هایی هم می کند
. دیگري از جاي دیگري کنده شد و آمد به آموزش ما و بدنه ي جامعه ما پیوند خورد به اسم دانشگاه

ودند، همان آدم هاي قدیمی آدم هایی که این سیستم را ایجاد کرده ب آنموقعی که  آناین سیستم تا 



 184 

آدم هاي قدیمی بودند تازه این سیستم یک زایش هایی  آنآموزش هاي قدیمی، وقتی که  آنبودند با 
  . داشت

ها بودندکه به  آن. خیلی ها بودند که در سیستم آموزش ما هم درس می دادند یا اصالً موسسش بودند
وقتی هم که یکی آمده خودش شده این سیستم،   .یک ترتیبی از درون حوزه هاي گذشته آمده بودند

و . سال ها هیچ کاري نکرده ایندر تمام . هیچ کاري نکرده. شده یک وصله ي ناجور براي این جامعه
یکی از اعتراضات همین دانشگاهیها، این سیستم . محل اصلی این انقالب به یک معنی، دانشگاه بود

اینها می . کرد نمییعنی سیستم کار . ر کاري نداشته باشیمسیستم آموزش بود اصالً به جاهاي دیگ. بود
بنا براین اینکه گفتید شما ، در واقع بیان . فهمیدند، این دانشجوها معترضترین بخش اجتماع بودند

جامعه ، سیستم آموزشی حوزویمان که مشکل داشت،  اینیعنی ما در . دیگري از همان حرف من بود
ي  قرار بود پاسخ بدهد به این اوضاع و احوال، ولی یک وصلهسیستم آموزشی جدیدي آمد که 

یک مقطعی هم که . ناجوري شد و این سیستم همین طور به جاي اینکه اصالح شود، ایجاد بیماري کرد
بینید که  میاگر شما . آمد این کار را بکند یعنی بعد از انقالب متأسفانه به هردلیلی ما توفیقی نداشتیم

 آندانشگاه . قاتی داریم، به نظر من توفیقات خیلی نسبتی ندارد با انقالب اسالمییک جاهایی توفی
موجودیت، و دائماً این را  اینبخش عاقله ي یک جامعه است که قرار است نسبت داشته باشد با 

 تواند این را بفهمد، براي چه نمینیازها و اقتضائات رشد و تکاملش را فراهم کند، اما وقتی که . بفهمد
، این موجودیت، و هستی را قبول مجموعهقبول ندارد ، یعنی این   کسی می خواهد کار کند و یا اصالً

شود، وقتی هم که این ارتباط  نمیندارد، وقتی هم که قبول ندارد به طور طبیعی این ارتباط برقرار 
  . طرف پیدا می شود آنبرقرار نشود کلی مشکل این طرف و 

  

کنم که در یک بخشی از تاریخ که از قضا به ما  میشما، این برداشت را از بخشی از صحبت هاي 
ي ما در کلیتش دچار یک بیماري شده که اسم هاي مختلفی می توانیم  جامعهخیلی نزدیک است، 

می خواهم بدانم در این ... برایش بگذاریم، بیماري تجدد، غرب زدگی یا هر بیماري دیگري
د، ما از یک سو به سمت صنعتی شدن پیش می رویم و در یک وضعیتی که براي ما پیش می آی

به طبع در یک چنین شرایطی . سنتی مان جاري است فرهنگ آنبخش عمده اي از جامعه هنوز هم 
ان براي حل جامعه شناسمی خواهم ببینم در این بحران ها رجوع به . آید می، بحران هایی پیش 

  وده است؟این مشکالت در جامعه ي امروز ما چقدر ب
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زمانی که ما  آنشما اگر . ولی شاخص است دیگر. ـ من یک مثال و شاخص نه چندان خوب می زنم
رفتید دانشگاه علوم اجتماعی، می بینید که اصالً قابل مقایسه  میدانشجو شدیم یعنی قبل از انقالب، 

یک مورد خیلی مشخصی چقدر بودجه پژوهشی داشتیم؟ ولی  کتاب منبع داشتیم،   نیست و چند تا مثالً
رفتید می دیدید که اساتید گروه علوم اجتماعی چه ماشین  میشود،  میکه به مورد شما خیلی مربوط 

موقع پیدا می کردید که استادي داشته  آنهایی دارند؟ ممکن بود یک ماشین پیکان درب و داغون 
. بینید که چه طوري است میآیید، باشد، االن شما اگر ماشین ها را نگاه کنید به سمت دانشکده که می 

در ایران . طرف می گیرند نشان دهنده ي این است آنو به طور کلی این طرح هایی که این طرف و 
طرح هاي ملی که همچنان در . براي اولین بار طرح هایی چند میلیاردي در علوم اجتماعی اجرا شد

سر بزنید، می بینید که چه پول هاي  شما به هر جا که. حال اجرا شدن است و در دستور کار است
  . و این مفهومش چیست؟ رجوع کردن. کالن پرداخت شده و پرداخت می شود

  

بخش اصلی سوال این است که می خواهیم ببینیم که چه بازتابی داشته . این بخش اول سوال بود
  این هزینه ها ؟ 

  

شما می . خره اطالعات می خواهیدسطح چیست ؟ باال آن. ـ البته در یک سطحی که حتماً اثر داشته
در این سطح ما اثر داشته ... کنید و  میخواهید بدانید چند نفر مجرم دارید، این مجرمان را دسته بندي 

که ... طرح هاي مختلفی هست درباره بهزیستی، فحشا و . شناسنامه جهاد درست کرده ایم  مثالً. است
یک سطح دیگر کار . خره بخشی از کار است که ما الزم داریماینها باال. این ها اطالعات خام می آورند

مقامات  ایناین تصمیم گیري هایی که می کنند . طرف رفته اند آناینها باالخره این طرف و . این است
مثالً اگر شهرداري یا نیروي انتظامی ، مثالً نگهبان محله را می زند ، . شود  می، چه طوري تصویب 
ی هنري فرهنگطرحش را داده است؟ کارشناس علوم اجتماعی یا شوراهاي  شما فکر می کنید کی

  شود ، طرح هایشان را که داده است؟ میانجام  آنیاکارهایی در 

مشکل . همین اطالعات و مشاوران کار می کنند یعنیدهد که در سطوح مهم قضیه  میاین ها نشان 
همان . قدش می کنید، یک جاي دیگر استن آنر اساس باصلی ما در علوم اجتماعی که معموالً هم 



 186 

یعنی به لحاظ تئوریک تکلیف خیلی از . جایی است که نتوانسته همان مشکالتی را که گفتم حلش کند
خیلی از مسایل کالن و اساسی و عمیق ما را روشن کند، اینجاهاست . مباحث تاریخی ما را روشن کند

  . که در واقع ما وضعیتمان روشن نیست

که ما از چه زاویه اي به این مسائل نگاه کنیم، از چه زاویه اي که تشخیص مسئله  آناین ،  مهم تر از
عینکی که  آنمثالً از لحاظ تئوریک آیا جامعه شناسی ما، . هم دچار مناقشه هستیم آنبدهیم، در مورد 

ی یا به هم عینک درست است یا اینکه خط خط آن نگاه کنیم، آنجامعه را با  به ما امکان می دهد ،
بینی؟ این مباحث است  نمیگذاري کورت می کند؟ و دیگر هیچ چیز  میریخته است که وقتی چشم 

  . که ما دچار مشکل هستیم

  

ما یک دوره ي دو سه ساله اي است که در جریان هاي علمی کشور، بحث نهضت تولید علم و 
یکی از . خیلی مهمی دارند علوم انسانی هم در این جریان، نقش. جنبش نرم افزاري را داریم

انتظاراتی که از علوم انسانی داریم؛ این است که موجب ارتقاي امنیت و بهداشت روانی ـ 
این مسیر بردارد؟  درمدت توانسته گام هایی را  اینآیا علوم انسانی در . اجتماعی جامعه شود

دم با آسایش روانی چون هدف اصلی علوم اجتماعی این است که یک مسیري را ترسیم کند که مر
  .ـ اجتماعی در رفتارهایشان با هم برخورد داشته باشند

  

دانند مصیبت این ها  نمیچون . ـ این آدم هایی که در پزشکی و فنی و مهندسی هستند، خیلی راحتند
یعنی درگیر . نه این که جسارت شود. فهمند نمییعنی واقعیت این حرفها را . در حوزه هاي دیگر است

می خواهند یک ابزاري بسازند، و می سازند و اصالً اینکه علم چیست؟ تکنولوژي چیست ،  .نیستند
مهمتر از همه اینکه آنها یک سرمشق را گرفته اند و طبق . زایش و خالقیت چیست؟ مساله آنها نیست

ما در علوم . معنایی که علم و تکنولوژي در خارج دارد آنسرمشق هم چیست؟  آن. کار می کنند آن
دهد و ما  میاجتماعی، االن حتی راجع به همین موضوع یعنی همین تحوالتی که در علوم دیگر رخ 

اسمش را می گذاریم خالقیت و جشن می گیریم ، براي اینها مسئله داریم یعنی اینجا سئوال ما این 
گفته چه کسی گفته است که اینها خالقیت است؟ کی گفته اینها نوآوري است؟ زایش است؟ کی : است

به دلیل اینکه مسائل را . چیزي است که ما قرار بود بهش برسیم؟ ما در علوم اجتماعی، گیر داریم آن
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ما وقتی راجع به این مسئله دچار تشتت هستیم، به طور کلی در علوم اجتماعی به . متفاوت می بینیم
  اصالً. دار نیست هاي پزشکی و مهندسی معنا مجموعهاین حرف ها براي . طور حادتري مشکل داریم

  . این سوال برایشان مطرح نیست

مقاصد و  آنالبته معلوم نیست این کارهایی که انجام می شود تحت عنوان تولید علم ، خالقیت، 
  . اهدافی بوده باشد که قرار بوده ما به سمتشان حرکت کنیم

سیده ایم؟ چه در علوم اجتماعی چه چیزي زایش علمی است؟ ما چه کار کنیم به زایش علمی ر
یعنی براي بعضی ها ، همان کاري . اقداماتی انجام بدهیم، زایش علمی است؟ ما دقیقاً دچار مسئله ایم

است  آنیعنی یک تعریف از زایش در این حوزه ها . زشکی کردند یعنی زایش علمیپکه در مهندسی 
ها تئوري داده اند چالش آناي که که ما خودمان را برسانیم به غربی ها و به نحوي بتوانیم در هر زمینه 

در علوم اجتماعی . ما یک  چیزي بیشتر بگوییم در روابط و راستاي تمدن جهانی . ایجاد کرد
چون این دقیقاً با همان . جا داریم را اینجا بیاوریم آنتعریفی که  آنتوانیم  نمیخوشبختانه  یا بدبختانه 

راجع به اصل زایش علم و اینکه زایش علم در علوم اینجا چون . سر و کار پیدا می کند »موجودیت«
اجتماعی جه معنایی دارد، دچار مناقشه و مسئله هستیم، چه طور می توانیم زایش علم داشته باشیم؟ ما 

مثالی که شما زدید مستلزم این  آن. توانیم حرکتی کنیم نمیاینجا با این مشکالت حاد مواجه هستیم که 
بحران روانی ـ اجتماعی داریم و مسئله ما حل   این باشد که مسئله ما مثالًاست که تشخیص مسئله مان 

آید اگر یک کسی به  میو اساساً علوم اجتماعی از عهده حل این معضل بر . و فصل این معضل است
علوم اجتماعی اي که ما  آنعلوم احتماعی قرار نیست چنین کاري بکند، حداقل  اصالً : شما گفت 

اگر ما گفتیم سیستم ما سیستمی است . خواهد بکند نمیتواند این کار را بکند، و  نمیدنبالش هستیم 
جهت دهد به دانشجویانش که برود  یعنیتواند تشخیص مسئله بدهد در سطح آموزشش  نمیکه 

  مسئله یابی کند و آخر کار مسئله داشته باشد، چه طوري ممکن است ما زایش داشته باشیم؟ 
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  :یدکتر احمد رض

  بردادبیات معاصر ما بویژه از جهت فلسفی و اندیشگانی در ضعف به سر می

  

  

هاي آن در تحوالت علمی و فرهنگی و سیاسی ارزیابی شما از نقش علوم انسانی و رشته •
  و اجتماعی چیست؟ 

  

 به علت ارتباط مستقیم تحوالت علمی، فرهنگی و. هاي مرتبط با انسان استعلوم انسانی متکفل دانش
هاي علوم انسانی نقش محوري در این تحرکات سیاسی با انسان و جامعه انسانی، طبیعی است که رشته

اي حتی در علوم تجربی ، مستلزم تحول در نظام معرفتی و به عالوه تحول در هر زمینه. داشته باشند
هاي علوم هقلمرو رشت. دستگاه فکري ـ فلسفی جامعه انسانی است که ریشه در علوم انسانی دارد

  انسانی بسیار گسترده و متنوع است 

  

در عرصه علمی کشور، جریانی با نام نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاري  به راه افتاده  •
  است، علوم انسانی در این نهضت و در تولید علم در کشور چه نقش و جایگاهی دارد؟

  

علمی را طی کنیم به طوري که دانش خواهیم با جنبش نرم افزاري به صورت جهشی مسیر رشد ما می
علوم انسانی در فرهنگ سازي و پشتیبانی فکري این حرکت بسیار موثر است و . بومی ما نیز ارتقاء یابد

تواند به حرکت این جنبش پردازي میبنابراین علوم انسانی از طریق نظریه. ها هم در بومی سازي دانش
  .یی آن در جامعه ما بیفزایدشتاب بخشد و از طریق بومی سازي بر کارآ

  



 189 

هاي نظام آموزش عالی تا چه حد موجب تعالی و رشد ریزيگذاري ها و برنامهسیاست •
توان از زاویه دیگر نیز می. هاي کاربردي شده استها و به تبع آن در زمینهعلوم انسانی در دانشگاه

  هایی شده است؟  به این مقوله نگریست که علوم انسانی از این منظر دچار چه آسیب

  

ها واقعی و اجرایی ریزيسیاستگذاري ها در جامعه ما معموالً دوراندیشانه و خوب است اما برنامه
هاي علوم انسانی؛ به بازي نگرفتن آنها در عرصه اصوالً یکی از علل در جا زدن بسیاري از رشته. نیست

این مساله موجب شده است تا  اجرایی و دور بودن متخصصان آنها در حوزه کاربرد و عمل است
  .متخصصان رشته هاي علوم انسانی به ناکار آمدي متهم شوند و پایگاه اجتماعی آنها تزلزل یابد 

  

چگونه می توان نگرش عمومی به علوم انسانی و جایگاه و اهمیت آن رادر فرهنگ  •
ا و موسسات آموزشی، هها مراکز اطالع رسانی، رسانهدر این میان کتابخانه. عمومی بهبود بخشید

  نهادهاي فرهنگی دولتی و غیر دولتی چه نقشی در این زمینه دارند؟

  

ابتدا باید نگرش به علوم انسانی تغییر کند و توقعات از آن واقعی شود آنگاه مراکزي که از آنها نام 
شوند و خود ها پشتیبانی کنند همچنین متخصصان علوم انسانی باید به بازي گرفته بردید از این رشته

نیز در عرصه عمل کار آمدي علوم انسانی را به اثبات برسانند براي این کار الزم است به مساله بومی 
زیرا یکی از علل عدم موفقیت . کردن تئوري ها الگو ها و مدلهاي وارداتی به صورت ویژه توجه شود

ا و الگوها با شرایط متفاوت متخصصان بعضی از رشته هاي کلیدي در جامعه ما تطبیق دادن آن تئوریه
  .جامعه ماست

  

با توجه . ترین بخش از علوم انسانی در میان بشر و به خصوص ایرانیان استادبیات دیرینه •
هاي فرهنگی و اجتماعی کار آمد کنیم به ایم ادبیات خود را در عرصهبه این قدمت آیا ما توانسته

هاي فرهنگی و اجتماعی ما در دوران معاصر نحوي که ادبیات ما براي دیگران، بیانگر ویژگی
  باشد؟



 190 

  

دهد و هاي فرهنگی و اجتماعی آن دوره را بازتاب میاي ویژگیادبیات به طور طبیعی در هر دوره
هاي شناخت خصوصیات فرهنگی و اجتماعی جامعه ما در عصر حاضر مطالعه اصوالً یکی از راه

فرهنگی مباحث مربوط به ادبیات و نقد ادبی از جایگاه ادبیات معاصر است، امروزه در حوزه مطالعات 
ها تفاوت جوامع امروزي با گذشته آن است که  امروزه با تنوع و تکثر گرایش. اي برخودار استویژه

  .بینیمدر عرصه فرهنگ روبرو هستیم که بازتاب آنها را به شکلی در آثار متنوع ادبی می

   

ان و شعر تا چه اندازه با علوم انسانی از قبیل فلسفه و ادبیات معاصر ایران؛ در عرصه داست •
-تاریخ و جامعه شناسی و روانشناسی تعامل دارد و اصوالً ادبیات امروز ما به چه مسایل و چالش

  روبروست؟... هاي اجتماعی و فرهنگی و اندیشه ورزي و فلسفی و هاي در عرصه

  

نویسندگان و شاعرانی وجود دارند که به . نوع استآثار ادبی تولید شده در دوره معاصر گسترده و مت
ها و تجربیات خود در آن را در آثار خود اند آگاهیهاي دیگر تعلق خاطر دارند و توانستهرشته یا رشته

ها  بازتاب دهد اما این افراد در مقایسه با کل مجموعه زیاد نیستند بنابراین تعامل ادبیات با سایر رشته
توان گفت که ادبیات معاصر ما بویژه از جهت فلسفی و بخش نیست و میدر مجموع رضایت 

برد اما در حوزه تحقیقات ادبی وضعیت بهتر است زیرا در این حوزه اندیشگانی در ضعف به سر می
  .اي به سرعت در حال گسترش استنگاه میان رشته

  

ن یک هنر از سویی و حال با توجه به مباحثی که در این گفتگو مطرح شد، ادبیات به عنوا •
دانشی در زمره علوم انسانی، چه جایگاهی در سطح کالن علوم انسانی دارد و چه راهکارهایی 

  کنید؟براي ارتقاء و تعالی این رشته پیشنهاد می

  

ما باید بین حوزه آفرینش ادبی و حوزه تحقیقات ادبی تفاوت و تمایز قائل شویم آثار ادبی در حوزه 
- آیند و اصوالً جز علوم شمرده نمیهاي هنر به حساب میگیرند و از زیر شاخهمی آفرینش ادبی قرار
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هاي علوم انسانی از جمله توانند به عنوان مواد پژوهش، در بسیاري از رشتهشوند البته این آثار می
و جامعه شناسی و روانشناسی مورد استفاده قرار گیرند اما مطالعات و تحقیقات ادبی در رشته زبان 

از . کندادبیات فارسی جز علوم انسانی است زیرا از اصول، چارچوب ها و روش علمی پیروي می
آنجایی که موضوع کار این رشته ادبیات سرزمین ماست و این موضوع با فرهنگ وهویت ملت ما سرو 

یژه مسوالن ارتقا این رشته مستلزم نگاه و. کار دارد باید جایگاه ویژه اي در علوم انسانی داشته باشد
آموزش عالی براي رفع موانع پژوهش و تالش همه جانبه متخصصان این رشته براي به روز کردن 

  .گیري از فناوري اطالعات استها و بهرههاي خود به خصوص در زمینه تئوریها، روشآگاهی

  

هاي ادبیات در دانشگاه کمتر به ادبیات معاصر توجه دارد، آیا این موضوع سر فصل •
شود که از راهی کند یا موجب نمیگذرد بیگانه نمیجو را نسبت به آنچه در روزگار خود میدانش

  گذرد دست یابد؟غیر از دانشگاه به آنچه در جامعه می

  

البته برخی از . هاستهاي درسی دانشگاهکم توجهی به ادبیات معاصر یکی از ضعفهاي مهم برنامه
. انداند و بر تعداد دروس ادبیات معاصر افزودهدرسی اقدام کرده هايها نسبت به اصالح برنامهدانشگاه

براي اینکه این فراگیر شود سازمان سنجش نیز باید در آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات 
  .فارسی به این دروس توجه ویژه نشان دهد

   

تاثیري بر  هاي دانشگاهی و خارج از آن چهوضعیت نقد ادبی در روزگار ما در جریان •
  روند تولید متون ادبی دارد؟

  

که نتایج آن را در بهبود وضعیت ادبیات . در زمینه نقد علمی متون ادبی کارهاي زیادي انجام شده است
اما به رغم چند دهه منتقدان ادبی، نقد ادبی در ایران . به خصوص در حوزه ادبیات داستانی می بینیم

عرصه نقد نتوانستیم نظریه پرداز تحویل جامعه بدهیم مباحث زیرا در . هنوز در ابتداي راه است
کتابهاي نقد ادبی نیز اغلب نگاهی تاریخی به مساله نقد دارند و بیشتر در باره آداب نقد نویسی توضیح 
می دهند به عالوه آنکه بیشتر آثار در زمینه نقد ادبی از نوع ترجمه اند و محتواي کتابها بازتاب دهنده 
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کثرت این دیدگاهها زمینه ساز نوعی نوعی مصرف زدگی در مواجهه با . خارجیان است دیدگاههاي
اندیشه ها و تئوري هاي فرامرزي می شود و اعتماد به نفس را در پژوهشگران داخلی براي نوآوري 

  .حقیقی از بین می برد

  

روزگار ما  در. انداي را انجام دادههاي ارزندهسال اخیر نسلی از ادیبان پژوهش 100در  •
    هاي ادبی از چه جایگاهی در محافل دانشگاهی برخوردار است؟ پژوهش

کنند بسیار پژوهشهاي ادبی از جهت کمی و از جهت تعداد پژوهشگرانی که در این حوزه فعالیت می
خوب است اما وجود مشکالت جدي ، موجب ناباروري بسیاري از پژوهشها در این عرصه شده است 

کم توجهی به مساله محوري در تحقیقات ادبی، کم توجهی به مقوله روش : نها عبارتند ازکه مهمترین آ
در تحقیقات ادبی،  کم توجهی به پژوهشهاي میان رشته اي،کم توجهی به نیازها و کاربردي نبودن 

 . هاي ادبی و همچنین خلط حوزه پژوهش ادبی با حوزه آفرینش ادبیبسیاري از  پژوهش
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  :دکتر محمود شکیب انصاري          

علوم انسانی فعلی ریشه در فرهنگی دارد که دین و خدا را از اقتصاد و سیاست جامعه بیرون رانده 
  است

  

  اشاره 

روزي که قرار بود جناب دکتر محمود شکیب انصاري به تهران سفر کنند براي جلسه اي که در 
استیم فرصت را مغتنم بشماریم و گفتگو را انجام دهیم، بخت یارمان پژوهشگاه داشتند، ما نیز می خو
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نشد و هواپیماي اهواز به تهران به دلیل بدي آب و هوا پرواز نکرد و ما از دیدار حضوري و چالش در 
  . گفتگو محروم ماندیم و بسنده کردیم به کالم مکتوب استاد که بی کم و کاست می خوانیدش

  

  

• ش علوم انسانی و رشته هاي آن در تحوالت علمی ، فرهنگی رزیابی شما از نقا
  و سیاسی و اجتماعی چیست ؟ 

  

آثاري که در زمینۀ  .ترجمه اي نیمه آزاد از علوم انسانی غرب است ،علوم انسانی در جهان اسالمـ 
ر مباحثی است گردآوري شده از آثا ...علم سیاست و ،علوم تربیتی، علوم اجتماعی، اقتصاد، مدیریت

  . دانشمندان غربی و هیچ سنخیتی با اوضاع فرهنگی ما ندارد 

البته اگر این علوم واقعاً با روش علمی انجام گرفته باشد ممکن است تأثیر مثبتی بر اوضاع اجتماعی 
ولی پر واضح است که علوم انسانی امروز زیر بناي سکوالر دارد و از مکتب توحید الهی به  .بگذارد

قطع اگر برخی از این علوم وارداتی و غیر بومی زیانی نداشته، سودي نیز نداشته  به طور .دور است
زیرا که پژوهش هایی که این علوم را تولید نمود، در جوامعی غیر از جوامع اسالمی و شرایطی . است

  .ویژه از نظر فرهنگی و اعتقادي که خاص جهان غرب بوده پدید آمده است

از غربی ها می گرفتیم و در شرایط خاص جامعۀ خودمان را علوم انسانی البته چنانچه روش تحقیق در 
در تحوالت  یکه تأثیر مثبتبودیم به پژوهش می پرداختیم در این صورت ما داراي علوم انسانی بومی 

  .علمی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی می داشت

  

  گاهی قرار دارد؟در نسبت با جهان و به خصوص جهان غرب، علوم انسانی ما در چه جای

بیشتر مباحث علوم انسانی ما در واقع از علوم انسانی غرب به صورت کپی مخدوش گرفته شده و به  ـ
در این حال علوم انسانی ما نسبت به جهان بویژه جهان غرب چه  .زبان فارسی ارایه گردیده است
  جایگاهی می تواند داشته باشد؟
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ضت تولید علم و جنبش نرم افزاري به در عرصه علمی کشور، جریانی با نام نه •
راه افتاده است ، علوم انسانی دراین نهضت و در تولید علم در کشور چه جایگاه و 

  نقشی دارد ؟
  

، نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاري هم اکنون به راه افتاده  و متولیان علوم انسانی باید این هبل 
و با این حرکت همراه و هماهنگ شوند و از این فرصت مرحله را از تاریخ علم در ایران درك کنند 

و براي بومی شدن علوم برنامه ریزي کنند، هدف ها مشخص و . تاریخی به بهترین وجه بهره ببرند
چارچوب ها معین گردد  و با در نظر گرفتن خصوصیات جامعۀ ایرانی مسلمان به تولید علم بپردازند، 

  .معه پیدا کنندتا جایگاه واقعی خود را در این جا

  

سیاست گذاري ها و برنامه ریزي هاي نظام آموزش عالی تا چه حد موجب  •
آن در زمینه هاي کاربردي شده به تبع تعالی و رشد علوم انسانی در دانشگاه ها و 

مقوله نگریست که علوم انسانی از این منظر این است، از زاویه دیگر نیز می توان به 
  ت؟دچار چه آسیب هایی شده اس

  
سیاست گذاري ها و برنامه ریزي هاي نظام آموزش عالی در خالل ربع قرن اخیر با همۀ ادعایی که ـ 

توسعه کمی . بخشد داشته، نتوانسته علوم انسانی در ایران را از سلطۀ ایدئولوژي هاي غرب رهایی
الزم برداشته  ما براي اصل کار که همان بومی کردن علوم انسانی است گام هاياصورت گرفته است ، 

! آسیب هاي دردناکی گردیده است نه خود علوم انسانی در واقع این جامعه است که دچار. نشده است
از خود بیگانگی و خود باختگی در حقیقت از عوارض آموزش هاي علوم انسانی  ،دوگانگی شخصیت

اي اخص که به زبان فارسی عرضه می شود، حتی این که به عنوان علومی به معناست غربی 
)Sciences (البته در چند سال اخیر حرکتی آغازیده که هدفش ! ویژه اي به آن بخشیدند قداست

پرداختن به علوم انسانی خارج از چارچوبهاي غربی و با در نظر گرفتن مسائل فرهنگ ملی و بومی به 
کتب علوم  نمونه این حرکت فرخنده همین شوراي بررسی. نقد و بررسی آن علوم توجه گردیده است
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انسانی است که مطابق معیارهاي اسالمی و ملی به نقد و بررسی و ارزیابی این کتاب ها همت گماشته 
فعالیت هاي علمی دیگري نیز صورت گرفته که هم اکنون مراکز بحث و پژوهش پیرامون علوم . است 

ن در حال انجام است انسانی در حوزه هاي علمیه ، هم به صورت انفرادي و هم با مشارکت دانشگاهیا
و برگزاري این همایش خود نشانۀ توجه به ضرورت نقد و بررسی وضع موجود این علوم است که 

  .انشاءاهللا نتایج مهم و مؤثري در پی خواهد داشت

  

چگونه می توان نگرش عمومی به علوم انسانی و جایگاه و اهمیت آن را در  •
بخانه ها، مراکز اطالع رسانی، رسانه فرهنگ عمومی بهبود بخشید و در این میان، کتا

ها، مؤسسات آموزشی نهادهاي فرهنگی دولتی و غیر دولتی چه نقشی در این زمینه 
  دارند ؟

  

علوم انسانی فعلی ریشه در  .جامعۀ ایرانی از دیرباز داراي باورها و گرایش هاي دینی و مذهبی است ـ
در نتیجه نگرش عمومی . امعه بیرون رانده استفرهنگی دارد که دین و خدا را از اقتصاد و سیاست ج

به این علوم انسانی آمیخته به شک و تردید است و جامعه ما هم اکنون دچار یک نزاع و کشمکش 
درونی میان آن چه در اعماق نفس خویش پذیرفته و آن چه علوم انسانی وي را بدان فرا می خوانند 

قاجاریه فعالیت هاي فرهنگی خود را در جهت تغییر مالحظه فرمایید، فرهنگ غربی از زمان  .است 
 1358این حرکت در عهد پهلوي به اوج خود رسید ، اما در سال . نگرش دینی ایرانیان آغاز کرده است

بنابراین، این . جامعه رأي به حکومت اسالمی دادند% 99با یک فراخوان از یک طلبه علوم دینی بیش از
و بومی گردد تا نگرش عمومی نسبت به آن بهبودي یابد، توده  علوم انسانی است که باید علمی

شعور برخوردار از ما از ضریب  باالیی امیلیونی اگر چه تیتر و عنوان دکتر و مهندس و دانشمند ندارد ، 
  .است

  

ادبیات دیرینه ترین بخش از علوم انسانی در میان بشر و به خصوص ایرانیان  •
ما توانسته ایم ادبیات خود را در عرصه هاي فرهنگی با توجه به این قدمت آیا . است
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که ادبیات ما براي دیگران بیانگر ویژگی هاي  يو اجتماعی کار آماده کنیم به نحو
  دوران معاصر باشد؟  فرهنگی و اجتماعی ما در

  

 سعدي،  ، ادبیات کهن ما از دیرباز جاي خود را در میان ملت هاي شرق و غرب باز کرده، حافظ،هبل ـ
روي آوردن مردم در  .جهانیان خواه در شرق یا غرب بودند و هستند مورد احترام و تقدیر... موالنا و

جهان اسالم و در غرب به این ادبیات بیشتر به خاطر بعد فرهنگی و معنوي آن است که در شرق و 
در آمریکا پر مطبوعات اخیراً نقل کردند که گزیده اشعار موالنا  .استغرب در دوران معاصر کمیاب 

اما ادبیات معاصر ما بجز مواردي استثنائی، غالباً ادبیات غربی با ! فروش ترین کتاب ادبی بوده است 
این گونه ادبیات در داخل کشور آن رونق و پذیرش الزم را نداشته . الفاظ و ترکیب هاي فارسی است
د ادبی است، زیرا که ما در دوران عامل اصلی رکود ادبیات ما نبود نق !است، چه رسد در جوامع دیگر 

هم قبل از انقالب، هم بعد از انقالب شاهد درگیري  منمعاصر تنها مدح و ثناگویی را دوست داریم، 
  ! متولیان ادبیات دانشگاهی و غیر دانشگاهی بر سر نقد یک مقاله و یک قصیده یا رمان بوده است

د، ناقدان نیز باید شجاع باشند و در راه ند پذیر باشنقد ادبی باید فعال گردد، اهل علم و ادب باید نق
فرهنگ و ادب هزینه هایی بپردازند تا ادبیات رونق بگیرد، تا نگرش عمومی بهبودي یابد، تا حافظ و 

  .سعدي و موالناي دیگر متولد شوند

  

حال با توجه به مباحثی که دراین گفتگو مطرح شد، ادبیات به عنوان یک هنر و  •
و چه  چه جایگاهی در سطح کالن علوم انسانی دارد   ره علوم انسانی،دانشی در زم

  کارهایی براي ارتقا و تعالی این رشته پیشنهاد می کنید ؟
  

و کار  ادبیات هنري است که با روح و روان آدمی سر. درواقع ادبیات آمیزه اي است از علم و هنر ـ
دیگر ادبیات بخش عمده اي را از موضوعات  از سوي. دارد و بر شعور و احساس وي تأثیر می گذارد

و در علوم دستوري )  Phonetics(و با آواشناسی   تشکیل می دهد )Linguistics(زبان شناسی
)Syntax ( و ساختارشناسی)Morphology (و داللت شناسی)Semantics   (این .  سر و کار دارد



 198 

فهوم زبان ادبی را الفاظ شیوا و سخنان رسا چنین ادبیات در زمرة علوم انسانی در آمده است  و اگر م
پس جایگاه . و علوم دیگر بدان نیازمندند  ادبیات با علوم انسانی پیوند نزدیکی دارد  در نظر بگیریم، 

  .زبان و ادبیات در دنیاي علوم  و در زندگی ملت ها بس مهم و تأثیر گذار است

یات ملی ما آن توجه و آن اهتمام الزم نمی که در حال حاضر نسبت به زبان و ادب استمایه تأسف 
بلکه برخی از رسانه ها نه تنها توجه کافی به ادبیات ما ندارند بلکه خود به تخریب آن می  شود، 

  . مطالب اکثر مطبوعات و برنامه هاي دیدنی و شنیدنی رسانه ملی گویاي این واقعیت تلخ است. پردازند

هاي زمانه نیز در این بی مهري نسبت به ادبیات به ویژه قند البته سرگرمی هاي نوین  و گرفتاري 
  :ر حال راهکارهایی براي ارتقاو تعالی ادبیات پیشنهاد می شوده به. پارسی سهیم بوده است

ایجاد انجمن هاي علمی براي رشته هاي زبان و ادبیات هم براي اعضاي هیأت هاي علمی و هم   :یک
  .براي دانشجویان آن رشته ها

و آزمون اختصاصی و  گزینش دانشجو براي رشته هاي زبان و ادبیات بر اساس عالقه و رغبت : دو 
  .مصاحبه باشد

  .تخصصی و گرایشی کردن رشته هاي زبان و ادبیات در سطح کارشناسی ارشد و دکتري: سه 

بهترین  رمان،  بهترین تعیین جایزه ادبی ساالنه براي بهترین دیوان شعر ، بهترین پژوهش ادبی، :  چهار 
  .... مجموعه داستانی و 

افزایش واحدهاي زبان و ادبیات فارسی در رشته هاي علوم انسانی و دیگر رشته ها، همچنین : پنج 
  .افزودن درس ادبیات تطبیقی به رشته هاي زبان و ادبیات خارجی دانشگاه ها

همچنین تشویق   و شهرستان،ایجاد انجمن هاي ادبی براي دبیران زبان و ادبیات در هر شهر : شش
  .دانش آموزان به تشکیل هسته هاي ادبی در واحدهاي آموزشی

از ناسره مشخص می کند  و ما نباید از را الزم است که به نقد ادبی توجه شود، نقد ادبی سره :  هفت 
قد واقعی زیرا که ن نقد شعر یا مقاله یا پژوهش و یا کتاب خود برنجیم، باید از نقد استقبال کنیم، 

  . سازنده است و نقاط ضعف و قوت ادبیاتمان را آشکار می کند

حال که ما انسان هستیم و عقل مطلق نیستیم چه نیکوست که این آدم جایزالخطا از عیب هایش، از 
  .شودمی ادبیات پیرایش  نقد اگر فعال شود، . از ضعف هایش باخبر شود نارسائی هایش، 
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علمی آموزشی دانشگاه پیام نور جهت دانش افزائی متصدیان امور در رسانه  استفاده از امکانات:  هشت
البته با هزینۀ . به عنوان ادامه تحصیل در دورة کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتري  ها و مطبوعات،

  .واحدهاي مربوطه و کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و تخفیف شهریۀ دانشگاه

ضروري   دارند، یز که دانش آموختگان آن ارتباط نزدیکی با توده هاي مردمدر حوزه هاي علمیه ن: نه 
د ااست در برنامۀ آموزشی آن ها زبان و ادبیات فارسی جایگاه شایسته اي داشته باشد و مورد اهتمام زی

  . قرار گیرد

الت ادبی ایجاد باشگاه هاي ادبی براي شاعران و پژوهشگران غیر دانشگاهی و کمک در انتشار مج:  ده
  .و تخصصی

و ادبیات  و خالصه باید انگیزه ایجاد کرد و امکانات فراهم نمود تا قبیله اهل ادب دست به کار شوند  
در حقیقت بوستان ادب در ایران . جایگاه مناسب خود را در میان علوم انسانی و در جامعه پیدا کند

  .  باغبان تا درختان به شکوفه بنشینند ما باغبانی الزم است و عنایتا،  استزمین بسیار حاصلخیز 

  

سر فصل هاي درسی ادبیات در دانشگاه کمتر به ادبیات معاصر توجه دارد ،  •
آیا این موضوع دانشجو را نسبت به آنچه در روزگار خود می گذرد بیگانه نمی کند ، 

نمی شود که از راهی غیر از دانشگاه به آنچه در جامعه می گذرد دست  یا موجب
  .دیاب
  

از جمله نقاط قوت این ادبیات گرایش شعر  .هم نقاط قوت دارد و هم نقاط ضعف  ادبیات معاصر،ـ  
ساده نویسی نثر فارسی و   دوري از محسنات بدیعی،  به مسائل اجتماعی و انسانی، تنوع در فنون ادبی،

نارسائی هایی نیز پیدا ولی با وجود این تحوالت در شعر و نثر، . استرهایی از نثر مصنوعی و مسجع 
جدید نه تنها ادبیات معاصر ایرانی بلکه فرهنگ و ادب در میان سایر  رشما می دانید در عص .شده است

ملت ها تحت تأثیر فرهنگ و ادبیات غرب قرار گرفته است، در ادبیات غرب مکتب هاي گوناگون و 
ل مکتب سمبلیسم و شعر نو یا بر حسب مثا. دگرگونی هاي بسیاري در عرصۀ ادبیات رخ داده است
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شعر سپید، که بازتابی در ادبیات معاصر ما داشته است و بسیاري از ادبیات سمبلیسم معاصر ما آن قدر 
  . در رمز غرق گردیده است که به سخنانی مبهم و نامفهوم تبدیل شده است

ه بررسی شعر سپري دربارة شعر سپید که در واقع نثر زیبا و مرتبی است خوانندگانی که یک عمر ب
مگر می شود ما ااشکالی ندارد ،  ،کرده اند چگونه می توانند بپذیرند که شعر حاال قافیه نداشته باشد

گاهی علت این کم توجهی به ادبیات معاصر از این که به زبان روز گفته شده  !شعر بدون وزن باشد
ر کردند که دانشجو در استفاده از این است نشأت می گیرد و برنامه ریزان رشته ادبیات فارسی شاید فک

البته به نظر بنده توجه به ادبیات  .لذا بیشتر به ادبیات کهن پرداختند ادبیات با مشکل مواجه نمی شود، 
  .است معاصر و نقد و بررسی آن در دانشگاه بسیار ضروري

  

وضعیت نقد ادبی در روزگار ما در جریان هاي دانشگاهی و خارج از آن چه  •
  ري بر روند تولید متون ادبی دارد ؟تأثی

  

من در کتاب تطور ادبیات معاصر عربی چاپ انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، در بخش عوامل  ـ
نقد ادبی را به عنوان یک عامل مؤثر در روند تولید و ارتقاي ادبیات مورد بحث  ,نهضت نوین ادبیات

ثیر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه دانسته است ؛ قرار داده و تأثیر آن در ادبیات همسان با تأ
زیرا که فقدان امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ، آن را دچار ناهنجاري ها و نابسامانی هاي 

لذا ضروري است که  .بسیاري می کند ، غیاب نقد ادبی از عرصۀ ادبیات نیز چنین سرانجامی دارد
با فراخوان مقاله نویسی در زمینۀ نقد ادبیات نوین و قدیم و با انتشار نشریات دانشکده هاي ادبیات 

ویژه نامه هایی در این باره گام هایی مؤثر در فعال کردن نقد ادبی بردارند، که موجب اعتالي زبان و 
    .ادبیات خواهد شد

  

سال اخیر نسلی از ادیبان پژوهش هاي ارزنده اي را انجام داده اند ،  100در  •
  وزگار ما پژوهش هاي ادبی از چه جایگاه در محافل دانشگاهی برخوردار است ؟در ر
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نوتیک وجود ماز نظر هر. سال پیش تاکنون است  100یعنی از » سال اخیر  100«مفهوم عبارت : ج 
سال پیش خارج می  100معنا را تغییر می دهد و روزگار ما از قلمرو زمانی » در روزگار ما « قرینۀ 

در گذشتۀ نه خیلی دور نسلی از « بهتر بود سئوال بدون تحدید این چنین مطرح می شد که لذا . کند
سال  100البته توجه به زبان و ادبیات ملی در  .»... ادیبان پژوهش هاي ارزنده اي را انجام داده اند 

این : مورد نظر از زمان حکومت قاجار آغاز می شود و در دوران حکومت پهلوي به اوج خود می رسد
توجه و اهتمام مفرط تنها در ایران نبوده ، بلکه در ترکیۀ عثمانی سپس جمهوري ترکیه و در سرزمین 

اما چه عوامل و انگیزه هایی پشت سر . هاي عربی و دیگر کشورهاي خاورمیانه نیز نمود داشته است
گامان این نهضت این توجه و اهتمام قرار داشته است؟ چرا خاورشناسان غربی مشوق بلکه خود پیش

در واقع انگیزه ها و عوامل آن در حوادث ژئوپولیتکی جهان اسالم و  ادبی قومی ناسیونالیستی بودند؟
  .غرب نهفته است

را فتح نمودند  و آن قدر در جنوب ) استانبول فعلی ( میالدي ترکان عثمانی قسطنطینیۀ   1453در سال 
این رخ داد اروپائیان را دچار وحشت . خت اتریش رسیدندغرب اروپا پیش رفتند تا به دروازة وین پایت

و آن ها را به چاره جویی و طرح و نقشه کشی جهت نابود کردن این دشمن  و هراس شدید کرد  
  .نیرومند واداشت

از جمله طرح هاي غرب در این راستا ، ایجاد اختالف میان دو حکومت عثمانی و صفویۀ ایرانی که 
گسیل داشتن خاورشناسان و مسیون هاي مذهبی به سرزمین هاي . ازا کشیدسال به در 24بیش از 

مذهب سازي در میان ملت هاي  اسالمی  و ایجاد حرکت هاي فراموسونري و صهیونیستی  و دین و
اسالمی بویژه ملل تابعه خالفت عثمانی، همۀ این برنامه ها در جهت ایجاد تفرقه و اختالف در بین 

  .بوده است ...و عرب و  مسلمانان ترك و فارس

غرب در اجراي برنامه هاي خود خیلی موفق گردید و دولت عظیم خالفت عثمانی را که آسیا و آفریقا 
  .و بخشهایی از اروپا را دربر می گرفت به ترکیه فعلی تبدیل کرد

. داختندمی پر خاورشناسان به بهانه احیاي ادبیات کهن ترکی ، عربی و فارسی به تبلیغ ناسیونالیستی
مریدان آن خاورشناسان در دانشگاه ها نیز قدم در جاي پاي آن ها گذاشتند و دراین مسیر  شاگردان و

ما در احال اگر چه آن پژوهش ها خالی از غرض ورزي ها نبوده است . به تحقیق و پژوهش پرداختند
مهم و مفیدي را انجام  تصحیح و انتشار میراث علمی و ادبی ایرانیان و ترکان و اعراب کارهاي بسیار
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 به تشویق این  بویژه که حکومت هاي وقت نیز که بر شالودة ناسیونالیستی و قومی پاي گرفته بود. دادند
   .برنامه ها می پرداختند

پژوهش هاي ادبی با  و استدر روزگار ما اگر چه پژوهش هاي باستان گرایانۀ تاریخی هنوز فعال 
نشگاههاي کشور به صورت پایان نامه و رساله دکتري و کارشناسی گسترش رشتۀ ادبیات فارسی در دا

ارشد و گاهی تحقیقات ادبی اعضاي هیأت علمی دانشگاهها گسترش پیدا کرده است، لکن تا رسیدن 
  .به وضع مطلوب و جایگاهی که سزاوار زبان شیرین و ادبیات پربار فارسی فاصله هاي زیادي داریم

  

نه با زبان عربی دارد و این به دلیل بهره مندي از ادبیات فارسی پیوندي دیری •
با توجه به این امر امروز جایگاه اصلی . مفاهیم قرآنی و احادیث در متون ادبی است 

  زبان و ادبیات عرب مناسب با این اهمیت است ؟

  
پیوندهاي زبان عربی و زبان فارسی در حقیقت به سدة پنجم میالدي، یعنی به دوران دولت عظماي 

بسیار ) عرب، عبرانی، ارمی ( روابط پارسیان با اقوام سامی جزیرة العرب . هخامنشی باز می گردد
  . دوستانه و صمیمی بوده است

قبائل عربی را جزو سربازان خود   .هخامنشیان دبیران و منشیان دربار خود را از ارمی ها برمی گزیدند
ده بودند و کوروش کبیر به خاطر نجات عبرانی و حامیان مرزهاي غربی امپراطوري هخامنشی قرار دا

نصر فرمانرواي خودکامه بابل یک جنگ تمام عیار آغازید که به رهائی عبرانی  ها از یوغ استبداد بخت
  . ها از قید اسارت  و سقوط آن حاکم مستبد انجامید

ن و همدان و جاهاي افزون بر این مرزهاي ایران به سوي عبرانی ها و پیامبرانشان گشود تا در خوزستا
دیگر ایران زمین سکونت گزیند و همچون دیگر مردمان ایران از نعمت هاي الهی در این مرز و بوم 

  . برخوردار شوند

تأثیر و تأثر متقابل آن ها با زبان فارسی از آن زمان  زبان هاي سامی که در ریشه و اصل مشترك بودند ،
  .دها استوارتر و گسترده تر گردیدآغاز شده است  و بعد از ظهور اسالم پیون
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جایگاه اصلی زبان و ادبیات عربی که خود ما ایرانیان در پروراندن و قاعده مند ساختن آن نقش بسزایی 
داشتیم همچنین با در نظر گرفتن اهمیت و ضرورت آن زبان و ادبیات در مطالعات ایران شناسی و 

  .علوم و معارف اسالمی تناسب ندارد

  

ادبی و علمی امروز ، آیا نظام آموزشی و سر فصل هاي درسی  نیاز جامعه •
  رشته ادبیات عرب برآورده می شود ؟

  

نظام آموزشی و سرفصل هاي درسی رشته ادبیات عربی نیاز جامعه ادبی و علمی امروز ما را برآورده  
آموزي زبان . نمی کند، این را طی یک طرح پژوهشی با همکاري سازمان سنجش به اثبات رساندم

امروز به صورت یک علم درآمده است، و ما با شیوه هاي پنجاه شصت سال پیش این زبان را آموزش 
می دهیم که انگار زبان ادبیات عربی یک زبان مرده نه این که پنجمین زبان رسمی سازمان بین الملل 

  . لیارد عرب و مسلمان با این زبان می کند یا آشنا هستندیو یک م است

ضرورت کاربردي کردن زبان و ادبیات عربی در دانشگاه که به همایش : مقاله اي تحت عنوانبنده در 
علوم انسانی ارایه نمودم به تفصیل به این سئوال پاسخ داده و راه کارهاي تغییر و اصالح را نیز بیان 

  . داشتم
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  :پناهیدکتر محمد حسین 
  مزیت نسبی ما نسبت به جهان غرب در علوم انسانی

  و اجتماعی است 
  

  اشاره 
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. دکتر محمد حسین پناهی، دیپلم ریاضی گرفت و بعد وارد دانشگاه تهران شد و جامعه شناسی خواند
براي ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در آنجا فوق لیسانس علوم سیاسی و جامعه شناسی و سپس 

به ایران آمد و در  69بعد از چند سال تدریس در آمریکا از سال . عه شناسی را دریافت کرددکتراي جام
حوزه کاري او جامعه شناسی سیاسی به معناي عام است،  . دانشگاه عالمه طباطبایی تدریس را آغاز کرد

  .همین طور فعالیت در حوزه تغییرات اجتماعی و فرهنگی

کتابی .  ی دو کتاب دارد درباره انقالب اسالمی و شعارهاي انقالبپناهی در حوزه جامعه شناسی سیاس 
او هم اکنون عضو هیات علمی دانشگاه عالمه . هم در حوزه جامعه شناسی سیاسی زنان نوشته است

  .طباطبایی است

  .گفتگوي ما در اتاق کار کوچک او در دانشگاه علوم اجتماعی عالمه طباطبایی انجام شد

  

می خواستیم  بدانیم شما چه ارزیابی از نقش علوم انسانی در در ابتداي گفتگو  •
همه ابعاد و زمینه ها و رشته هاي وابسته به آن در تحوالت علمی، فرهنگی و سیاسی 

  جامعه، دارید؟
  

چون در . الزم است نکته اي را راجع به علوم انسانی عرض کنم و آن دامنه ي علوم انسانی است -
و علوم اجتماعی با هم مد نظر است  اما در دنیا معموال این دو از هم جدا  جامعه ي ما علوم انسانی

می آورند که شامل هنر، ادبیات و انواع   humantismعلوم انسانی را تحت مجموعه ي. هستند
علوم اجتماعی در مجموعه ي دیگري تحت همین عنوان علوم اجتماعی می آید . مختلف آنها می شود

هر دوي . هاي وسیعی از اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی و مردم شناسی استکه آن هم شامل رشته 
بنابراین اگر منظور ما از علوم انسانی، علوم اجتماعی و . اینها حوزه هاي وسیعی را پوشش می دهند

تصور من .هنر و ادبیات باشد یک جور جواب داریم و اگر منظور یکی دیگر از آنها باشد جور دیگر
اگر اینجور به موضوع نگاه کنیم . علوم انسانی گفته می شود هر دوي اینها مد نظر استاین است وقتی 

در واقع جایگاه بالقوه علوم انسانی و اجتماعی در تغییر و تحوالت اجتماعی باید در سطح بسیار باالیی 
امع یعنی این علوم در حدي از توسعه در دنیاي امروز هستند که جایگاه برجسته اي در جو. باشد

امروزي دارند و مخصوصا در کشورهاي پیشرفته اهمیت بسیار زیادي به این علوم داده می شود و 
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اما در جامعه ي ما به دلیل اینکه جایگاه و اهمیت علم هنوز . قاعدتاً نقش مهمی هم ایفا می کنند
آن نقشی را که  شناخته شده نیست  و حتی در زمینه هایی هم باور به اهمیت آنها وجود ندارد، قاعدتاً

باید، در تغییر و تحوالت اجتماعی ایفا نمی کنند و در وضعیت موجود نقش مجموعه علوم انسانی  
  .بسیار پایین تر از آن چیزیست که باید باشد

  

می دانیم که  ریشه ي اصلی عمده ي تحوالت بزرگ دنیا حداقل در این چهار  •
وزه هاي مختلف فلسفه، اقتصاد، علوم قرن  اخیر نظریات دانشمندان علوم انسانی در ح

سیاسی، علوم اجتماعی بوده است و تغییرات و اثراتی که علوم انسانی در جریان هاي 
بزرگ اجتماعی و سیاسی در جهان غرب، در امریکا و اروپا گذاشته، غیر قابل انکار 

ه که آیا ما نیز این اثرات را در تاریخ خودمان داریم؟ یعنی به این شکل بود. است
  نظریات سیاستمداران و فیلسوفان در تحوالت جامعه ما در طول تاریخ تاثیر بگذارد ؟

  

ببیند، مخصوصا در تاریخ تحوالت دنیاي غرب، علوم انسانی و تفکر واندیشه هاي اجتماعی از قرن   -
از  به نحوي که بسیاري. به بعد در دوره ي رنسانس و بعد از آن بسیار تاثیر گذار بوده است 16

اندیشمندان، معتقدند که آن دگرگونیهاي فکري و تغییر در علوم انسانی و اندیشه هاي اجتماعی، بنیان 
این موضوع اهمیت این حوزه از فعالیت بشري را در . گذار انقالب صنعتی در دوره هاي بعد شد

انه در ایران چنین منتها تا آن جا که مطالعات من اجازه می دهد، متاسف. زندگی اجتماعی نشان می دهد
تحوالتی نداشتیم که بتواند تحت عناوینی شبیه یک نوعی از احیاي فکري جدید یا رنسانسی بشود  و 
آن را به عنوان یک تغییر و تحول و نو زایش علوم انسانی، تفکرات و اندیشه هاي جدید انسانی و 

م که در این مواجهه علوم انسانی و ما بیشتر این وضعیت را از مواجهه با غرب داری. اجتماعی تلقی کرد
  .اجتماعی غرب را وارد کردیم

  

   یعنی ترجمه کردن؟ •
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بله، البته اگر به گذشته ي دور برگردیم یک زمانی را که آن هم به ارتباط با غرب ربط پیدا می کند -
ي غربی می توان سراغ گرفت و آن زمانی ست که نهضت ترجمه به راه افتاد و بسیاري از آثار فالسفه 

اگر به عقب تر از آن . به زبان عربی ترجمه شد و یک حرکت علمی وسیع در ایران آن زمان آغاز شد
هم برگردیم می توانیم قائل به این باشیم که با ورود اسالم به ایران و گسترش آن، تغییر و تحول فکري 

ولی در سده . مان گذاشتو اندیشه اي در حوزه ي اجتماعیات اتفاق افتاد که اثرات زیادي در آن ز
  .هاي اخیر متاسفانه چیزي شبیه به زایش غرب در ایران نداشتیم

  

اشاره کردید به نهضت ترجمه، که حدود قرون سوم و چهارم هجري آغاز شد   •
و تاثیر بسیار زیادي در تبادل علمی بین ایرانی ها و یونانی ها و متون علمی آن زمان 

سال  100ضتی را به شکل یک جریان ترجمه در در حال حاضر هم چنین نه. گذاشت
کتاب هایی که در زمینه علوم سیاسی، اجتماعی، روانشناسی و حتی .اخیر داشتیم

تئوري هاي نقد ادبی و هنري ترجمه کردیم، چرا آن تاثیري که در آن دوره روي  
  پیشرفت  دانش ما گذاشت در این دوره آن پیشرفت را نمی بینیم؟

  

بود که در آن دوره، مسلمانها با مسلح شدن به تفکر اسالمی با اقتدار و قدرت با  علت اصلی این -
به . سعی کردند غربی ها را تغییر بدهند. غرب و تفکرات غربی مواجه شدند و مغلوب آنها نشدند

 اما. نحوي که تولید علمی نابی را از آن دوره شاهدیم که غربی ها بعدها از آن استفاده بسیار می کنند
در دوره اخیر روشنفکران ما به قدري مرعوب غرب شده اند که به خودشان اجازه ي برخورد نقادانه و 

بلکه به صرف . برخورد از موضع قدرت و صاحب فکر و اندیشه بودن را با این واردات فکري ندارند
توجه به زمینه  تقلید کردن از آنها آن هم، شرایط امکان تقلید عینی در جامعه ي ما وجود نداشت و با

هاي تاریخی و فرهنگی که داشتیم این کار قاعدتا نمی توانست نقشی را ایفا کند که باید یک نهضت 
  .فکري جدي و بومی متکی به خود بازي کند
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در عرصه علمی کشور، مدتی است که جریان تولید علم و جنبش نرم افزاري  •
وم اجتماعی، در این نهضت چه علوم انسانی و به تاکید شما عل. به راه افتاده است

ممکن است بسیاري تصور کنند که علوم فنی و پایه هستند که . جایگاه و نقشی دارند
این جنبش را رهبري می کنند و نقش عمده دارند، اما نمی توانیم از تاثیر و جایگاه 

شما در حال حاضر چه . نظریه پردازانه علوم انسانی و اجتماعی چشم پوشی کنیم
  .ی براي علوم انسانی در این جریان می شناسیدجایگاه

  

بله ، دید غالب این است که قاعدتاً وقتی از علوم صحبت می کنیم، علوم تجربی و طبیعی مد نظر  
این متاسفانه دیدگاه . ماست و آنها هستند که علم تولید می کنند و از آنها باید انتظار تولید علمی داشت

این به معناي در نظر نگرفتن و . و بعد از انقالب در کشور ما وجود داشت غالبی بود که پیش از انقالب
به معناي دیگر . به یک معنا استفاده نکردن از مزیت نسبی قوي است که کشور ما نسبت به غرب دارد

اگر ما قائل باشیم  به اینکه ایران به عنوان کشوري کهن و تمدن ساز داراي مزیت هایی نسبت به 
ی است، این مزیت ها صرفاً درحوزه علوم انسانی و تفکرات اجتماعی و حوزه فرهنگی کشورهاي غرب

بنابراین اگر . است، که باید بگویم علوم انسانی و اجتماعی به معنایی علوم فرهنگی به حساب می آیند
 ما بخواهیم چیزي به دنیا عرضه کنیم که اتفاقاً دنیاي غرب هم تشنه آن است، در همین حوزه علوم

اگر بناست ما منتظر تولیدات علمی ِ جدي باشیم که متکی به خودمان باشد و داراي . فرهنگی است
از این جا باید کار را شروع . مبانی غنی ایرانی، باید تاکیدمان بر حوزه علوم انسانی و اجتماعی باشد

نگاه نمی کنیم، علوم  چون این طور. کنیم تا به علوم دیگر برسیم که قاعدتاً تقلیدي هستند و وارداتی
اجتماعی در حاشیه قرار می گیرند و آن نقشی را که باید، در سطح تولید علم داخلی و در سطح 

این یک واقعیت . پاسخگویی به نیازهاي مبرم فعلی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی ایفا نمی کنند
اجتماعی و انسانی است و است که مشکالت مهم جامعه ما مشکالت مربوط به حوزه فرهنگ و علوم 

مشکالت اساسی جامعه ما را علوم . اینها هستند که می توانند مشکالت موجود در جامعه را حل کنند
آنها خودشان با ورودشان و با نقشی که در جامعه ایفا می کنند، . تجربی و فنی حل نخواهند کرد

اهیم جامعه مان را به یک جامعه در حالی که اگر ما بخو. مشکالت بسیاري را به وجود می آوردند
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پیشرفته به هر معنایی که شما آن را در نظر بگیرید، برسد هیچ راهی غیر از توجه جدي و بیشتر به 
  . علوم انسانی و اجتماعی نداریم

حتی به نظر خود غربی ها هم توسعه اقتصادي از بعد توسعه فرهنگی و اجتماعی می گذرد و بدون در 
  . نه، حتی به توسعه اقتصادي و فنی هم به درستی نمی توان رسیدنظر گرفتن این زمی

متاسفانه نخبگان سیاسی و اجتماعی ما به علل مختلف به این قضیه توجه ندارند و علوم اجتماعی را 
رفته رفته کار به جایی می رسد که وقتی صحبت از . جدي نمی گیرند و نقشی را براي آنها قائل نیستند

ضت نرم افزاري می رسد بیشتر توجه ها به علوم تجربی و فنی معطوف می شود تا تولید علمی و نه
علوم اجتماعی و انسانی که باید مهبط این نوع تولید علم باشند و به وفور می تواند عرضه شود و این 

نمونه . تولیدي است که دنیاي غرب و دنیایی که در حال جهانی شدن است بیش از همه به آن نیاز دارد
مثال وقتی کتاب موالنا به زبان انگلیسی ترجمه و به یکی از پرفروش ترین . ایش را شما می بینیده

ما در . کتاب هاي غرب تبدیل می شود، براي این است که خالء این موضوع در آنجا حس می شود
این به جاي بنابر. این قبیل موضوعات بسیار می توانیم به دنیا مطلب عرضه کنیم و دنیا نیازمند آن است

اینکه در این حوزه و تولید علمی و فرهنگی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی سرمایه گذاري کنیم، که 
مزیت نسبی ما در عرصه علمی جهان است، متاسفانه کمتر اهمیت می دهیم و بیشتر توجه مان را به 

  .می مانیم علوم دقیقه معطوف می کنیم و از پتانسیل هاي بالقوه خودمان هم بی نصیب

  

می توانیم بگوییم که یکی از پیش شرط هاي رسیدن به آن جنبش نرم افزاري  •
یعنی اگر انسان ها از . در واقع توسعه این جنبش در تفکر و اندیشه انسان هاست

لحاظ انسانی به توسعه و پیشرفت نرسند نمی توانند در زمینه هاي فنی هم براي یک 
وجه به این بحثی که در مورد علوم دقیقه و علوم انسانی با ت. جامعه انسانی موثر باشند

قرن اخیر علم و دانش نگاهی می  5مطرح کردید، وقتی بر می گردیم و در تاریخ 
اندازیم می بینیم که خیلی وقت ها علوم انسانی و به خصوص علوم روان شناسی و 

امروز هم این  آیا. اجتماعی از تئوري ها و روش هاي علوم تجربی استفاده می کنند
  تاثیرات متقابل در نظریه ها و روش هاي کاربردي این علوم وجود دارد؟
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چون روش هاي علمی غرب بیشتر در حوزه علوم . این از مسایل مهم مبتالبه علوم اجتماعی است 
در مقطعی از تاریخ، روش علوم . اجتماعی مربوط است تا علوم انسانی به معناي ادبیات و حوزه هنر

بی در غرب به عنوان روش غالب حساب می شد و اصحاب علوم اجتماعی هم اعتقاد داشتند که تجر
روش علوم تجربی باید در علوم اجتماعی هم به کار گرفته شود و راه توسعه علوم اجتماعی از همین 

در واقع این منجر شد . حتی ادعاي علمی بودن علوم اجتماعی هم از همین روش ممکن است. جاست
در عین اینکه االن این دیدگاه از سه دهه قبل در غرب . تحکم دیدگاه پوزیتیویستی در علوم اجتماعیبه 

به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و در حال حاضر دیگر کسی اعتقاد ندارد که علوم انسانی علمیت شان 
روش حتی در خود علوم تجربی هم دیگر . بسته به استفاده از روش هاي پوزیتیویستی است

پوزیتیویستی مورد انتقاد جدي قرار گرفته و به نحوي که مطالعات زیادي در حوزه جامعه شناسی علم 
  . نشان می دهد که آن علوم هم به مقدار بسیار زیادي محتوایی فرهنگی و اجتماعی دارند

هاي تجربی با توجه به این تغییري که در این سه دهه اخیر در غرب اتفاق افتاده است اساساً آن روش 
و پوزیتیویستی در تحقیقات علمی، مخصوصاً در حوزه علوم اجتماعی دیگر خیلی کمتر مورد توجه و 

اما متاسفانه هنوز این موج به کشور ما نرسیده است و کماکان در کشور ما همان دیدگاه . استفاده است
اعی استفاده شود غالب اثباتی رایج است و این دیدگاه که باید از روش هاي تجربی در علوم اجتم

این خود یکی از موانع عدم توسعه علوم اجتماعی در حال حاضر در کشور است و همین طور . است
یکی از موانع مهم عدم بهره برداري از منابع فرهنگی بومی براي تولید علمی محسوب می شود که 

  .امیدواریم این تغییر اتفاق بیفتد

  

به یکی از اصلی ترین موضوعات در بحث از این مطلب که گفتید می رسیم ـ  •
گفتید که این دیدگاه ضد پوزیتیویستی هنوز به ایران . یعنی مبحث آموزش. تولید علم

نرسیده و در نظام آموزشی ما جاي نگرفته است حال پرسش من این است که 
سیاستگذاري ها و برنامه ریزي هاي نظام آموزشی عالی تا چه حد موجب تعالی و 

انسانی در دانشگاه ها و به تبع آن در زمینه هاي کاربردي شده و علوم  رشد علوم
انسانی از زاویه و منظر دانشگاه چه آسیبی دیده است؟ مثل همین به روز نبودن در 
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آموزش علوم اجتماعی چه آسیب هایی به ماهیت و اصل علوم انسانی و اجتماعی زده 
  است؟

  

آموزشی عالی ما تحت قیمومیت وزارت علوم و تحقیقات و  االن نظام. این آسیب قاعدتاً زیاد است
فناوري است و سیاست گذاري هایی که وزارت علوم در حوزه علوم اجتماعی انجام می دهد خیلی 

شاید گفتن این قضیه خیلی راحت نباشد که . یکی از مشکالت ما هم از همین جاست. تاثیر گذار است
انقالب، علوم اجتماعی و اصحاب علوم انسانی و اجتماعی  در وضعیت موجود حتی در دوران بعد از

به عبارت . در مدیریت کشور نقش و جایگاه جدي نداشته اند و این شامل وزارت علوم هم می شود
دیگر کسانی که مدیریت هاي باالي این وزارت خانه را عهده دار بوده اند غالباً از اصحاب علوم 

این با توجه به دید نه چندان مثبتی که اساساً اولیاي علوم . اجتماعی تجربی بوده اند نه علوم انسانی و
تجربی نسبت به علوم اجتماعی و انسانی دارند سبب شده که توجهی که در خور این علوم است در 

در واقع به علوم انسانی و اجتماعی همیشه به طور حاشیه اي نگاه شده . وزارت خانه به آنها نشود
ن معنی نیست که در این رشته ها دانشجوي کمی گرفته باشند اتفاقا بر عکس، شاید البته به ای. است

این به این علت نیست . درصد دانشجویان ما در حوزه علوم اجتماعی و انسانی باشند 70یا  60بیش از 
 که به این علوم اهمیت بیشتري داده می شود، به خاطر این است که این علوم را علومی تلقی کرده اند

که آموزش در آنها، بسیار راحت تر است و کم هزینه تر اند و بنابراین راحت می شود با هزینه کم 
تعداد زیادي دانشجو را به این حوزه ها روانه کرد و در مقابل سرمایه گذاري هاي اصلی را به علوم 

لوم اجتماعی اگر نسبت سرمایه گذاري اي که وزارت علوم در این بخش از ع. تجربی و فنی می دهند
و علوم انسانی می کند با آن نسبتی که براي علوم تجربی و فنی اختصاص می دهند علیرغم آن 
دانشجوي کمتر در این حوزه  در نظر بگیرید، خواهید دید که نسبت سرمایه گذاري و بودجه اي که به 

این . ذاري می شودعلوم انسانی می دهند بسیار کمتر از آن چیزي است که در علوم تجربی سرمایه گ
یکی از آسیب هایی که داریم . با توجه به نگاه نه چندان مثبت به علوم انسانی و اجتماعی طبیعی است

در حالی که در دنیاي امروز در سطوح مدیریت باالي کشورها متخصصان علوم انسانی و . این است
ولی . تصمیم گیرندگان اصلی هستندآنها هستند که . اجتماعی قرار دارند که نقش اصلی را ایفا می کنند

در کشور ما متاسفانه این طور نبوده و کماکان علوم اجتماعی و انسانی زیر سیطره و قیمومیت علوم 
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این موضوع اجازه نمی دهد که آن نقش و جایگاه علوم انسانی و . تجربی و اصحاب آن قرار دارند
  .توسعه علمی و آموزشی شاهد باشیماجتماعی را  در صحنه هاي تصمیم گیري و اثر گذاري و 

 

می دانیم که در . حال به بحث درباره بودجه  پژوهش و تحقیقات می رسیم •
زمینه مسایل علوم انسانی و اجتماعی و آن چیزي که در واقع مربوط به رفتارهاي 

پژوهش هایی که همواره . انسانی در جامعه است به پژوهش هاي روزآمد نیاز داریم
ون با توجه به سرعت زیاد و سرسام آور تغییرات اجتماعی که حداقل انجام شود، چ

سال شاهد آن بوده ایم و ورود تکنولوژي هاي مختلف، و تاثیر آن بر  15در این 
آیا در این زمینه ها پژوهش هایی . رفتارهاي فردي و اجتماعی، نیاز به پژوهش داریم

اه و دستگاه هاي اجرایی چه به صورت فردي و چه به صورت جمعی از سوي دانشگ
انجام شده است؟ و آیا دستگاه هاي اجرایی و متولیان علوم اجتماعی هزینه ها و 

  بودجه هایی را براي پژوهش ها در نظر گرفته اند؟
  

البته در سال هاي اخیر بودجه پژوهشی دانشگاه ها به طور کلی و تا حدي حوزه هاي علوم اجتماعی و 
البته باز هم سهم . و زمینه را براي تحقیقات در این حوزه ها باز کرده است انسانی افزایش پیدا کرده

علوم انسانی در مقایسه با علوم تجربی کمتر است اما نکته مهمی اینجاست؛ مزیت نسبی ما دراین زمینه 
لم بنا براین اگر ما بخواهیم حرفی بزنیم در دنیا، باید سرمایه گذاري بیشتري در زمینه تولید ع. هاست

این می طلبد که بودجه . که منابعش را هم در اختیار داریم. درحوزه علوم انسانی و اجتماعی کنیم
نکته مهم دیگري که باید به آن اشاره کرد این است که ما در علوم . تحقیقات در این بخش افزایش یابد

بی علومی هستند که به هر حال علوم تجر. تجربی نمی توانیم به نقش تخریبی آنها خیلی اشاره کنیم
  .راحت تر وارد می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند

  

  این به دلیل ملموس تر و کاربدي تر بودن علوم تجربی و فنی  نیست ؟ •



 213 

  

. بله، ملموس تر هستند و به هر حال فنی ترند و آثار از خود بیگانه کننده کمتري از آنها مشهود است
چون .ماعی ما نیاز شدیدي داریم که این علوم را خودمان تولید کنیم اما در حوزه علوم انسانی و اجت

اینها ماهیت فرهنگی دارند و اینطور نیست که شما از یک کشوري علوم انسانی را بگیرید و وارد کشور 
براي آنکه این علوم بتوانند در جامعه اي که وارد می شوند مفید . دیگري کنید و از آن استفاده کنید

این کار . ید بومی شوند باید در وضعیت فرهنگی و اجتماعی آن جامعه تطبیق داده شوندباشند با
مستلزم سرمایه گذاري در تحقیقات بسیار زیادي است که بتوانیم یا علم بومی در این حوزه تولید کنیم 

حقیقات و یا گر بخواهیم از بیرون وارد کنیم باید سرمایه گذاري زیادي روي آن کنیم و آنها را با ت
وارد کردن علوم انسانی و اجتماعی عیناً از . یعنی بومی شان کنیم. جدي براي خودمان قابل استفاده کنیم

یک کشور با یک تمدن و فرهنگ متفاوت به کشوري دیگر و بهره گیري از آن مشکالت زیادي را براي 
اجتماعی و اقتصادي و سیاسی و و قاعدتاً نه تنها نتیجه مثبتی براي توسعه . آن جامعه به بار می آورد

اگر ما بخواهیم جلوي این را بگیریم معنی اش این . فرهنگی نخواهد داشت بلکه اثرات مخربی هم دارد
است که باید تحقیقات خیلی بیشتري در این حوزه ها انجام گیرد که این علوم بومی شوند تا بتوانیم 

همه اینها وقتی به . ي عرضه کردن داشته باشیمجوابگوي نیازهاي هاي جامعه مان باشیم و چیزي برا
این نتیجه می رسد که سرمایه گذاري در حوزه علوم اجتماعی و انسانی باید بیشتر مورد توجه قرار 

  . گیرد تا ما به مرحله تولید علم بومی برسیم

  

ما چه شرایط اجرایی و علمی  باید در آموزش و جامعه ایجاد کنیم تا به این  •
چگونه . می خواهم به طور مشخص درباره جامعه شناسی صحبت کنیم. ممرحله برسی

می شود که دانشجوي جامعه شناسی ما وقتی که جامعه شناسی روستایی یا شهري می 
اما می . خواند به طور ملموس با مسایل جامعه روستایی و شهري خودش مواجه بشود

مسایل جامعه خود را نمی  بینیم که فارغ التحصیالن ما در رشته هاي علوم اجتماعی
حتی با . یعنی یک از خود بیگانگی با مظاهر فرهنگی و تاریخی خود دارند. شناسند

چه کار باید بکنیم تا به شرایطی برسیم که شاهد این . ملموس ترین آنها هم بیگانه اند
  .وضع نباشیم
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مومی در حوزه علوم اجتماعی و ما اگر بخواهیم جدي به این مقوله نگاه کنیم، واقعاً نیاز به تحول ع 
این تحول شامل تحول در دیدگاه و نگرش اصحاب علوم اجتماعی و انسانی هم نسبت . انسانی داریم

ما نیاز داریم که واقعاً در این زمینه یک بازنگري جدي در کل . به خودشان هم نسبت به این علوم است
ما االن، دچار یک دور . باید در این زمینه ایفا کنندتا اینها بتوانند آن نقشی را که . علوم انسانی کنیم

باطلی هستیم و این دور باطل این است که نخبگان سیاسی ما چندان دید مثبتی به علوم انسانی ندارند 
در نتیجه آن نقش و اهمیت الزم را چه در . و اهمیت این علوم آنچنان که باید و شاید درك نکرده اند

نتیجه این کار جدي نگرفتن . ایه گذاري در این حوزه در نطر نمی گیرندمدیریت جامعه چه در سرم
این علوم هم در جامعه هم در دید متخصصان و دانشجویان این حوزه و عدم توسعه آن در جامعه 

این عدم توسعه در این بخش در چشم نخبگان سیاسی این گونه منعکس می شود که این رشته . است
دارند توسعه نیافته اند و یا بر عکس و به همین دلیل الزم نیست روي آنها ها چون حرفی براي گفتن ن

این دور باطل یکی از موانع است و . یک دور این چنینی به وجود آمده است. سرمایه گذاري کنیم
شکستن آن در واقع مهم ترین اولویتی است که باید به آن اندیشید و این کاري ست کارستان که نیاز به 

اگر ما این علوم و متخصصان آن را در . جدي در زمینه علوم اجتماعی و انسانی دارد یک تحول 
جایگاه مناسب خودشان در جامعه قرار دهیم، آن متخصص و دانشجو متوجه می شوند که چه نقش 

  . اساسی را باید در جامعه ایفا کنند

  

ی در در بحث اهمیت علوم انسانی، من فکر می کنم اگر جایگاه علوم انسان •
. فرهنگ عمومی بهتر شود تا حدي با این مشکل، به طور  زیر بنایی برخورد کرده ایم

متاسفانه از دوران دبیرستان . مشکالتی که ما داریم صرفاً مربوط به دانشگاه نیست
از آنجا که خانواده ها اصرار دارند که فرزندانشان علوم ریاضی و . شروع می شود

م دانش آموزانی که اصطالحاً نمره نمی آورند رشته علوم تجربی بخوانند و معموالً ه
حال در این جایگاه اجتماعی که ما قرار داریم، رسانه ها . انسانی را انتخاب می کنند

مانند رادیو تلویزیون و روزنامه ها می توانند نگاه عمومی را نسبت به علوم انسانی 
  تغییر دهند؟
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ا این روش ها می شود افکار عمومی را نسبت به علوم اجتماعی و من مساله را این طور نمی بینم که ب 
آن هم نیاز اصلی براي این مشکل نیست، نیاز اصلی براي ما تغییر افکار نخبگان . انسانی تغییر داد

  .سیاسی حاکم است

  

  یعنی رسانه ها نمی توانند این کار را انجام دهند؟ •
  

چون . شی ایفا کنند در اینجا نقش خیلی پیچیده اي استاگر رسانه ها نق. نه این کار رسانه اي نیست
  . اثر گذاري رسانه ها در افکار عمومی خیلی بیشتر است تا افکار نخبگان سیاسی

            

اگر بخشی از نخبگان اداره رسانه ها را به عهده بگیرند روزنامه ها می توانند  •
به این شکل نمی تواند تاثیر  رسانه ها. محل مناسبی براي تبادل افکار نخبگان باشد

  بگذارد؟

  
این کار همان . اما پاشنه آشیل این موضوع آنجا نیست. چرا، نمی گویم نمی تواند تاثیر گذار باشند

اگر این اتفاق . نخبگان سیاسی حاکم است که نوع تلقی شان از علوم انسانی و اجتماعی باید تغییر کند
در این صورت . سانی و اجتماعی در جامعه باال می رودبیفتد آن وقت جایگاه متخصصان علوم ان

اصحاب علوم اجتماعی و انسانی هم در بعد معنوي هم در بعد مادي داراي منزلت اجتماعی می شوند 
اما تا زمانی . ومنابع مالی هم اختصاص می یابد. و آن وقت افکار عمومی هم نسبت به آن تغییر می کند

بر این عقیده باشند که اگر بروند و در حوزه علوم انسانی تحصیل کنند یا که افکار عمومی و جوانان ما 
کاري نخواهد داشت و یا با حقوقی اندك زندگی خواهند کرد قطعاً بدانید همین اتفاقات ادامه می یابد 

براي اینکه آنها در آنجا موقعیت و . و اولویت هاي کنکور به سمت علوم مهندسی و تجربی خواهد بود
بهتري را براي خودشان تصویر می کنند و نتیجتاً نخبه هاي فکري ما متوجه آن حوزه ها می  آینده
اما اگر علوم انسانی تا سطح این علوم باال بیاید، سطح متخصصان، سطح توجه و پرداخت . شوند
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 تولیدات این علوم باال برود، آن وقت مطمئن باشید که نخبگان ما علوم اجتماعی و انسانی را اول
می توانند . براي اینکه آن را خواهند دانست که می توانند از طریق آن زندگی کنند. انتخاب می کنند

  . آینده اي براي خودشان ترسیم کنند

اساساً یک تغییر و تحول جدي در این . اینها مستلزم تغییرات جدي در نگرش نخبگان سیاسی ماست
در جامعه دارند، تا زمانی که آنها در سطح پایین  حوزه و در نوع موقعیتی که نخبگان این حوزه ها

هستند و موقعیت فعلی را دارند یعنی منزلتی پایین دارند، نباید انتظار داشت که کسی که می خواهد 
این به وضعیت این . مگر اینکه خیلی استثنا باشد. وارد دانشگاه شود اولین انتخابش علوم انسانی باشد

تا این وضع اصالح نشود و این سیستمی که ما داریم ادامه . بستگی دارد علوم و اصحاب آن در جامعه
جایگاه عینی . پیدا کند شما نمی توانید به راحتی افکار عمومی را با چند برنامه در تلویزیون تغییر دهید

 و واقعی متخصصان این علوم و خود این علوم باید تغییر کند تا افکار عمومی متأثر از آن باشد وگرنه
  .نمی توان کار زیادي در این مسیر از پیش برد

  

وقتی که براي یک کشور برنامه ریزي می کنیم و می خواهیم امکانات و بودجه  •
به بخش هاي آن اختصاص دهیم نیاز به متخصصان و کارشناسان جامعه شناسی، 
جمعیت شناسی ، آمار و محققان زیادي در مسایل انسانی و اجتماعی داریم، فرضا 

ي زیر ساخت هاي اجتماعی یک طرح عمرانی باید اطالعاتی از ویژگی هاي برا
می بینیم که نقش علوم انسانی و اجتماعی . جمعیتی و فرهنگی آن منطقه به دست آورد
ما هم اکنون در برنامه ریزي ها و سیاست . در برنامه ریزي کشور غیر قابل انکار است

  هاي علوم انسانی بهره برده ایم؟گذاري هاي کالن کشور تا چه حد از ظرفیت 
  

در همان سازمان برنامه ریزي که نگاه کنید، می بینید نقش و موقعیتی که . متاسفانه خیلی کم 
امروز در . در صورتی که نقش آنها پایه اي است. متخصصان علوم اجتماعی دارند بسیار پایین است

کته اذعان دارند که اگر جامعه اي بخواهد توسعه دنیا، ، از سازمان ملل گرفته تا همه متخصصان به این ن
پیدا کند و برنامه ریزي موفقی در جامعه پیاده شود، امکان ندارد مگر با بررسی زمینه هاي اجتماعی و 
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تا این کار انجام نگیرد برنامه ها موفق . فرهنگی و شرایط انسانی آن برنامه اي که می خواهد اجرا شود
مینه هاي اجتماعی و فرهنگی مطالعه نمی شود و این بعد از کار اساساً به براي اینکه ز. نمی شوند

متخصصان ما در این حوزه ها باید باور کنند که بدون این زمینه . عنوان یک بعد مهم تلقی نشده است
سازي و استفاده از زمینه هاي فرهنگی و اجتماعی موجود و بنا نشدن برنامه هاي توسعه روي آنها ما 

اگر این باور به وجود آمد و نخبگان سیاسی . این باور باید به وجود بیاید. خوبی نخواهیم گرفتنتیجه 
ما و تصمیم گیرندگان ما این را پذیرفتند که چنین چیزي هست، اگر ما دیدیم که متخصصان مربوط را 

تقویت کنیم، این در این حوزه ها نداریم باید آنها را تربیت کنیم  و یا اگر توان آنها کم است باید 
اگر ما احساس نیاز کنیم آن وقت می توانیم در این حوزه نخبه پروري کنیم و این موانع را . عملی است

مشکل اساسی این است که ما در جریان برنامه ریزي و تصمیم گیري کل کشور این . از سر راه برداریم
خواهیم وضعیت ما در آینده تغییرات احساس نیاز را نداریم و این جاست که به نظر من اگر واقعاً ب

و یک تغییر و تحول جدي در . جدي کند باید کاري کرد تا به نوعی سیکل این دور باطل شکسته شود
  .نگرش نخبگان سیاسی ایجاد کرد

  

بحث آموزش علوم اجتماعی از آن مباحث مفصل و اساسی در این موضوع  •
انتخاب شده پاسخگوي نیازهاي  آیا این برنامه ها و سر فصل هاي  دروسی که. است

  علمی و کاربردي کشور مان هست؟
  

براي اینکه االن هم خیلی از این سر . تا آنجا که من اطالع دارم نیست! باز هم باید بگویم متاسفانه نه
. فصل ها حالت انعطاف ناپذیر و منجمدي پیدا کرده اند که گویی اینها نباید تغییر و تحولی پیدا کنند

ید اینها روزآمد شوند و خیلی از استادان محترم هم این قالب را قالبی تصور کرده اند که باید گویی نبا
بنا براین ما یا نباید چنین . حتما از آن تبعیت کرد و ال غیر و تحوالت بشري را نباید در آن وارد کرد

هدف اصلی درس،  قالب هایی را می داشتیم و اجازه می دادیم تا استادان با دست باز و با تعیین
یا اگر این قالب ها . خودشان آن چه را صالح می داند و روزآمد، در این حوزه براي تدریس وارد کنند

بنا براین در خیلی از زمینه ها این . را دائماً متحول کنیم تا بتوانند با نیازهاي جامعه ما تطبیق داشته باشد
یک . ظیم شده نیاز به بازنگري جدي و دائمی داردشرح درس ها و این برنامه هایی که به این شکل تن



 218 

مقدار هم نیاز به قالب شکنی دارد که انعطاف پذیري این برنامه ها را براي مدرسان  واستادان بیشتر 
از طرف دیگر هم ما باید سیستمی را ایجاد کنیم که استادان در . تا استادان ما هم روز آمد شوند. کند

ه باشند و استاد خواه ناخواه با تحوالت علمی حوزه خودش هم آواز و دانشگاه به مسایل روز آگا
باید در کل برنامه ها و نگرشی که نسبت . این شرایط را می شود ایجاد کرد. همراه باشد و عقب نماند

و شرایطی را ایجاد کرد که استاد به این قضایا جدي تر نگاه کند . به اینها می شود اصالحاتی انجام داد
براي همه اینها نیاز به سرمایه گذاري و توجه بیشتر به علوم انسانی و اجتماعی دارد تا . بگذارد و وقت

  .خود استادان این حوزه باور کنند که نقش مهمی را در جامعه ایفا می کنند

  

آیا تا به . سال اخیر با پدیده اینترنت رو به شده ایم 15به عنوان مثال در این  •
معه شناسی اینترنت داشته ایم که در دانشگاه مورد بررسی و حال بحثی با عنوان جا

مداقه قرار گیرد؟ می بینیم که اینترنت تا حد زیادي رفتارهاي جمعی ما را هم تحت 
تاثیر قرار داده است پس یک دانشجو و استاد جامعه شناسی می بایست به آن توجه 

  .کند
  

اما . در  دانشگاه خودمان نه، کاري انجام نشده استالبته در جامعه شناسی تا آنجایی که  من می دانم 
این نوع مسایل مدام باید در . در حوزه ارتباطات قاعدتاً بخشی در این باره وجود دارد و این مهم است

این . حال تغییر و تحول باشد تا انعطاف پذیري سیستم آموزشی بیشتر شود که متاسفانه این طور نیست
الب گیري شده بر می گردد که وزارتخانه به دانشگاه ها ارجاع می دهد و هم یک مقداري به وضعیت ق

دانشگاه هم خود را ملزم می کند که در آن قالب کار کند و آن انعطاف پذیري الزم را که تغییرات دائم 
قدري هم البته . بتواند در حوزه ها انجام بدهد در سطح خود دانشگاه شاید االن وجود نداشته باشد

نشگاه و دانشکده ها در این زمینه می توانند از ظرفیت هایی که وجود دارد در حال حاضر خود دا
    .  که آنها هم کم اسفاده می کنند. استفاده کند
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  دکتر سید مرتضی هزاوه اي
  علوم انسانی قلب سند علمی کشور اند

  

  

و  ارزیابی شما از نقش علوم انسانی و رشته هاي آن در تحوالت علمی •
  فرهنگی و سیاسی و اجتماعی چیست؟

  

هر گونه تحول در عرصه هاي علمی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی فی النفسه مقوله اي متأثر از 
قطعاً این . تحول در نگرش ها و جهت گیري ها و راهبردها و رفتارهاي کنشگران فردي و جمعی است

علوم انسانی . ي مرتبط با آن قابل دستیابی نیستتحول مبنایی جز در ارتباط با علوم انسانی و رشته ها
با گستره و پهنه وسیع خود هم موضوع توسعه علمی و فرهنگی و هم به نوعی غایت آن محسوب می 

از سوي دیگر جامعه توسعه نیافته محصول انسان هاي توسعه نیافته و انسان هاي توسعه نیافته . شود
  .ه علوم سه گانه اقتصاد و مدیریت و سیاست استمحصول تلفیقی نتایج علوم انسانی به ویژ
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در نسبت با جهان و به خصوص جهان غرب علوم انسانی ما در چه جایگاهی  •
  قرار دارد؟

  

علوم انسانی در کشور ما به نسبت وضعیت این علوم در جهان به ویژه جهان غرب تا حدود زیادي 
چه آنکه عمدتاً در گذشته نه چندان . و داردجنبه کاربست غیر انتقادي در روش ها و منابع را داشت 

دور این علوم بر اساس ترجمه متون غربی در ایران شکل گرفته اند به خصوص این وضعیت در ارتباط 
. پایه و اساس محسوب می شود...) علوم اجتماعی و سیاسی و روان شناسی و ( با علوم انسانی جدید 

ی  ایرانیان از این جهت بسیار درخشان و تا حد زیادي این در حالی ست که پیشینه تاریخی و تمدن
پژوهشگران مسلمان ایرانی با شکستن  خطوط و . تأثیر گذار بر روند این علوم در غرب بوده است

هیچ دلیل قانع کننده علمی مبنی بر . مرزهاي دانش هاي علوم انسانی غربی به نوآوري و ابداع بپردازند
علوم انسانی هم می توانند ضمن حفظ و رعایت . انی اقامه نشده استیکدستی و یک گونگی علوم انس

  .روش هاي علمی مبتنی بر مسایل و موضوعات هر جامعه شکل بگیرد

  

در عرصه علمی کشور جریانی با نام نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاري به  •
نقش و علوم انسانی در این نهضت و در تولید علم درکشور ما چه . راه افتاده است
  جایگاهی دارد؟

  

نهضت نرم افزاري بیش و پیش از آن که چه دستاوردهایی را داشته باشدف محصول اراده عالمان 
کشور و پژوهشگران ایران اسالمی است و این اراده نیز متأثر از تغییر در باورها و عقاید و توانمندي 

. یعی نیز زیر ساختی انسانی قرار داردبنابراین نهضت نرم افزاري  حتی در عرصه علوم طب. هایمان است
از این منظره پیشتازي علوم انسانی در این نهضت علمی هم موجب پیشرفت این علوم و مقدمه 

  .محسوب می شود...) پایه و مهندسی و کشاورزي و ( پیشرفت علمی  در سایر علوم 
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سیاست گذاري ها و برنامه ریزي هاي نظام آموزشی عالی تا چه حد موجب  •
تعالی و رشد علوم انسانی در دانشگاه ها و به تبع آن در زمینه هاي کاربردي شده 

  است؟
  

موضوع سیاست گذاري و برنامه ریزي در عرصه علوم و فناوري در کشور تا آن حد حائز اهمیت است 
ت و در تعبیرات مقام معظم رهبري نیز تح. که شاید بتوان از ان به نقشه راه توسعه کشور تعبیر کرد

طبق برنامه چهارم توسعه وزارت علوم و . عنوان نقشه جامع علمی کشور مورد توجه قرار گرفته است
این .  تحقیقات و فناوري نیز به عنوان مسئول تنظیم راهبردي سند توسعه کشور مشخص شده است
زیرا  .سند در صورتی به اهداف خود دست خواهد یافت که پایه و اساس آن توسعه علوم انسانی باشد

علوم انسانی با شناخت و حل مسایل  اجتماعی هدایت دانش و تقویت و باز تولید هویت جمعی انسان 
و از این رو علوم انسانی چونان قلب سند علمی . و جایگاه او در جهان و دلبستگی هاي او می پردازد

  .کشور عمل می کند

  

میت آن در چگونه می توان نگرش عمومی به علوم انسانی و جایگاه و اه •
فرهنگ عمومی بهبود بخشید و در این میان کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی و رسانه 
ها و موسسات آموزشی و نهادهاي فرهنگی دولتی و غیر دولتی چه نقشی در این 

  . زمینه دارند
  

بعاد ایجاد تغییر در نگرش عمومی به علوم انسانی و اهمیت آن در فرهنگ عمومی مستلزم تغییر در ا
ـ  4ـ تغییرات برنامه ریزي  3ـ تغییرات مدیریتی  2ـ تغییرات ساختاري  1: چهارگانه زیر است 

در ایران تغییر نگرش عمومی به علوم انسانی مستلزم تغییرات مداوم و متوازن . تغییرات آموزشی 
دچار  برخی ساختارها و روش هاي مدیریتی و برنامه ها و روندهاي آموزش. درابعاد فوق است

مشکالت و انحرافات جدي از جایگاه واقعی علوم انسانی در کشورند که می باید تغییر نمایندو قطعاً 
  .مراکز پژوهشی و اطالع رسانی و نهادهاي فرهنگی می توانند در این زمینه ایفاي نقش کنند
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ارزیابی شما از تأثیرات متقابل روش ها و نظریه ها در علوم انسانی و تجربی  •
  ؟ چیست

  

این امر به ویژه در علوم انسانی . روش و نظریه در علوم انسانی و تجربی تأثیرات متقابل فراون دارند
نظریه ها به تبیین پدیده هاي اجتماعی و سیاسی . مانند علوم اجتماعی و سیاسی ابعاد مهمتري می یابد

از چند نظریه صورت می  این تبیین در چارچوب یک یا ترکیبی. و فرهنگی و حتی تجربی می پردازند
و این تجویز و پیشگویی به نوبه خود امکان . پذیرد و قطعاً تجویز و پیشگویی را تسهیل می کند

راه مطالعه و ) رهیافت ها ( از سوي دیگر روش ها . طراحی هاي علمی و راهبردي را ممکن می سازد
تمانی ، انتخاب عقالیی، تحلیل نظریه هاي هنجاري، نهادي، گف. شناخت پدیده ها را ممکن می سازد

رفتاري، مهم ترین نظریات تبیینی در عرصه علوم انسانی اند و روش هاي کمی و تحلیل کیفی و 
به نظر من نظریه و روش مکمل . مقایسه اي وساختاري بهترین روش هاي مطالعه پدیده ها هستند

  .نظریات و روش هاست پیشرفت علوم انسانی تا حد زیادي متأثر از شناخت این. یکدیگرند

  

علم سیاست نقش غیر قابل انکاري در توسعه یک جامعه حداقل از جنبه  •
امروز تا چه حد ازظرفیت این علوم براي برنامه ریزي و سیاست گذاري . سیاسی دارد

  هاي برنامه توسعه بهره گرفته شده است؟  
  

توسعه در ایران هم غایت توسعه و  توسعه سیاسی که از دید برخی از اندیشمندان و صاحبنظران مسایل
از جمله این ساز و . هم ابزار ان محسوب می شود بی گمان در گرو تهیه ساز و کارهاي الزم است

کارها توجه به آموزش مبانی علم سیاست در میان همه شهروندان به شکل عام و به فعاالن ساسی به 
توجهی را براي توسعه سیاسی ایجاد نمود و طبعاً انقالب اسالمی ظرفیت باالي قابل . طور خاص است

اما همچنان به . موانع عمده موجود در این مسیر که در نظام کهن استبدادي وجود داشت رخت بربست
ویژه در عرصه نظریه پردازي و مطالعه پدیده ها ي سیاست داخلی و خارجی، مبانی علم سیاست، جز 
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آموزش دانش سیاست می تواند روند جامعه . ی شوددر میان اهل فن و کارشناسان به کار گرفته نم
پذیري سیاسی را تسهیل کند و راه را براي فعالیت هاي سیاسی مسئوالنه از یک سو و افزایش ظرفیت 

از سوي دیگر اهمیت مقوله معیشت اقتصادي و الزامات توجه به بعد . جامعه سیاسی ایران هموار کرد
ه توسعه سیاسی در کشور که بخش قابل توجهی از برنامه اي اقتصادي جامعه باعث می شود که برنام

  .توسعه کشور را شامل می شود تا حد زیادي مغفول مانده است که امید است مورد توجه قرار گیرد

  

آنچه در علم سیاست مانع در تولید فکر و اندیشه است و یا باعث جمود و  •
و آسیب ها را به حداقل خشک اندیشی می شود چیست و چگونه می توان این موانع 

  رساند ؟
  

آنچه را موجب جمود و خشک اندیشی در تولید فکر و اندیشه سیاسی می شود، در موارد زیر می توان 
  : بر شمرد

  الف ـ سطحی اندیشی به پدیده هاي سیاسی و رفتارهاي کنشگران سیاسی

  ب ـ عدم آموزش سیاسی و تحلیل سیاسی به ویژه در ارتباط با مردم

  خلف از روش هاي علمی تحقیق و بررسی در پدیده هاي سیاسیج ـ ت

  د ـ شخصیت زدگی در نگاه به مسایل و پدیده هاي سیاسی 

ه ـ پرداختن صرف به مبانی علم سیاست غربی و بی توجهی به تولید علم بومی و اندیشه سیاسی در 
  کشور

است در برنامه ریزي و ترویج ارج نهادن به عالم سیاسی، علم سیاست و کاربست یافته هاي علم سی
  .آموزش سیاسی و تحلیل سیاسی می تواند این آسیب ها را به حداقل برساند
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وضعیت آموزش در رشته علوم سیاسی در سطح عالی چگونه است و آیا  •
برنامه ریزي هاي آموزشی و درسی پاسخگوي نیازهاي علمی و کاربردي کشور 

  هست؟
       

ي سیاسی در مقاطع مختلف آموزش اعم از کارشناسی و کارشناسی علیرغم گسترش پذیرش دانشجو
به ویژه عالیق و ( ارشد و دکترا، این امر توأم با گسترش کیفی نبوده و ضمناً گزینش در این رشته 

در دانشجویان جدي گرفته نمی شود و به عالوه سر فصل ها متناسب با نیازهاي ) صالحیت علمی 
هم چنین متون غربی بنیاد علوم سیاسی نسبت به مبانی دینی سیاست  جدید مستلزم بازنگري است و

بنابراین مراکز آموزش عالی در زمینه علوم . در ایران به عنوان گفتمان مسلط علوم سیاسی مطرح است
سیاسی  بیش از پیش از آنکه به امر تربیت دانشجو بپردازد هم چون سایر رشته ها بیشتر به امر آموزش 

و به همبن دلیل دانشجوي ورزیده و تحلیل گر مسایل سیاسی . ات و متون می پردازدیکسري محفوظ
  .  معموال از مراکز آموزش عالی فارغ التحصیل نمی شوند

  
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  :دکتر قادري 
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  یکی از ابزار کارساز مدرنیته درام بوده است

  

  :اشاره 

لیسانس را در و رشته علوم طبیعی گرفت  در، دیپلم را از شهرستان بجنورد 1331بهزاد قادري، متولد 
دانشگاه فردوسی مشهد زبان و ادبیات انگلیسی و فوق لیسانس در دانشگاه شیراز در  رشته ادبیات 

در رغت  آمریکا به 1370 سال  و در .دانشگاه شهید باهنر کرمان استخدام شددر  امریکا گرفت و بعد
 .کرده استنه مطالعات ترجمه نقد و ادبیات نمایشی کار در زمیاو   .دکترا گرفترشته ادبیات نمایشی 

  

  

ابتدا از نقش رشته علوم انسانی و رشته هاي وابسته آن در تحوالت علمی، فرهنگی، سیاسی 
  .واجتماعی در جوامع انسانی  بفرمایید

  

من در این زمینه همیشه سرکالس با دانشجوها که صحبت می کنم ناگهان از مقطع خاصی شروع نمی 
مثالً فرض کنید عطار را با منطق الطیرش انتخاب می کنیم، . به صورت مقایسه اي بحث می کنم. کنم

بعد گیلگمش را از پیش از اسالم وممکن است افسانه هاي کنتربري را هم انتخاب کنیم و بعد با 
ن چه هستند؟ اگر اما گفتما. گفتمان اند. دانشجو مطرح می کنم که بیایید ببینید اینها قطعات ادبی هستند

قطعات ادبی محض هستند در انتزاع و بدون ارتباط با چیزهاي دیگر چرا اینگونه اند؟ و اگر نیستند 
  چرا؟ 

به نظرم می آید که مفهوم شهر در اثر سنت اگوستین که اعترافات اوست یا آن دیگري، شهر خدا، دقیقاً 
دقیقاً همان اوایل است که مرغان که جمع می . یداتفاقاً در منطق الطیر هم شهر می آ. این مفهوم می آید

در شهر خداي سنت آگوستین . شوند می گویند که ما در این شهر می خواهیم شهریاري داشته باشیم
دانشجو و کسانی که در معرض ادبیات هستند یا علوم انسانی، . باز می بینیم که شهر مبناي کارست

حاال من بصورت کلی نگویم علوم . وم انسانی نهفته استمتوجه می شوند مدنیت در دل ادبیات و عل
بعد بررسی می کنیم شهري که عطار می . انسانی بلکه می توانم صرفاٌ در زمینه ادبیات صحبت کنم

سازد  یا شهري که آگوستین می سازد براساس چه جهان بینی اي است؟همه اینها در ادبیات اتفاق می 
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در منطق الطیر شما می بینید که هفت شهر . صی ساخته می شودافتد و براساس جهان بینی هاي خا
عشق را باید بگذرانیم و بعد به مرحله اي بیرون از خود و درون از خود و به یک حالت انتزاعی 

منظورم این است که علوم انسانی بخصوص ادبیات گفتمان فرهنگی، سیاسی، اجتماعی دوره . برسیم
و بررسی  و تجزیه و تحلیل اینها براي مامهم بوده که بدانیم که در هاي مختلف را در خودشان دارند 

بنابراین رابطه نقش علوم انسانی در . گذشته چه می خواستیم و امروز از مدنیت چه در ذهن داریم
  . مدنیت بسیار باال و بسیار مهم است

و بعد ساینس و . اورنددر قرن نوزدهم بود که می خواستند علوم انسانی را از اریکه قدرت به زیر بی
اما در جاهایی که متوجه . جایشان را بگیرند... علوم محض مثل فیزیک و شیمی و زیست شناسی و 

این مسئله بودند به شدت سعی کردند که توازن و تعادل را ایجاد کنند و باز هم براي علوم انسانی 
ت که بررسی گذشته بر عهده به  این صور. نقش عمده اي در تحوالت علمی و  فرهنگی قایل شدند

علوم انسانی است و پرتاب به سوي آینده هم باز براساس همین مباحث و نظریه هایی ست که با 
 .شناخت از گذشته، حال و به اصطالح سامان دادن آینده شکل می گیرند

  

 در حال از نظر پیشرفت در علوم انسانی، در نسبت با جهان غرب در چه جایگاهی قرار داریم؟

  

من کشوري را مثل چین که غرب .. وقتی شما می فرمایید غرب، در مورد تعریفش هم باید دقت کرد
هم نیست یا مالزي را هم جزییاز آنچه شما گفتی قرار میدهم، آنها چه عناصري داشتند ؟ آیا غرب زده 

خوب از . شدند و پیشرفت کردند؟ در زمینه هاي مختلف چین پیشرفت کرده مالزي هم پیشرفت کرده
اینها هم می بینیم که از خیلی جهات به گفتمان . نظر فرهنگی هم می گوییم به ما هم نزدیکتر هستند

  .رایج نهادینه شدن گردن گذاشتند

  

  یعنی به  جهانی شدن  نزدیک شدند؟ 

  

یعنی شما تصور کنید که می . منظورم این است به گفتمانی که براي نهادینه شدن الزم است رسیدند 
میگوییم این را مرحله به مرحله با . هیم مدنی شویم، می گوییم می خواهیم دانشگاه داشته باشیمخوا



 227 

ستاد انقالب فرهنگی . سال که دارد از انقالب میگذرد 29 -28اآلن . احتیاط انجام بدهیم ونقد کنیم
ما چیزي را . کار کنیمخیلی دیر داریم به فکر آن می افتیم که باید چه  . روزگاري تغییراتی را انجام داد

حاال می گویند که دستگاهی ماندگار است که بالنده . کم داریم که من اسمش را نقد از خود میگذارم
یعنی اینکه . ما گفتمانی کم داریم که حتی در مالزي هم احتماالَ نتیجه داده. باشد که نقد از خود کند

ت و شایسته ساالري مطرح است و خیلی براي نهادینه شدن جایگاه هایی هست و شایستگی مطرح اس
. مسائل دیگر که این جایگاه براي این فرد است با این توانش ها و مسئولیت را از شایستگی بخواهند

ولی به نظر می آید که ما دیر در این زمینه و در این راه گام برداشته ایم و بخاطر همین احتمال می 
. اآلن در آموزش و پرورش هم دچار بحران هستیم. هستیم دهم که داریم فکر می کنیم که دچار بحران

  .آموزش عالی هم شاید در دانشگاه رشته خودم درست کم و این را حس می کنم  در

  

با توجه به مطالبیکه گفتید علوم انسانی در ارتباط با تولید علم چه جایگاهی دارد؟ یعنی باید 
  ویژه اي راایفا کند براي تولید علم؟جایگاهی را درست کرد که بشود علوم انسانی نقش 

  

. خودتان هم می بینید در خالصه مقاالتی که رسیده، خیلی ها دوست دارند چیزهاي دیگري کار بشود
خیلی دوست داریم که شیوه نگاه کردن به . ماخیلی دوست داریم برنامه هاي درسی مان تغییر کند

دگرگونی، نسخه هایی را نوشتیم که همان  از سی سال پیش که شروع کردیم به. مسایل عوض بشود
یکی از دوستان . براي اعالم نیاز یک بر زدن الزم است. ما اعالم نیاز می کنیم. زمان دیگر رنگی نداشت

. ساعت درهفته درس میدهم26گفتم من . آمریکایی ام از من می پرسید چند ساعت درس می دهم
ت چطوري می نویسی؟ خوب بینید اینها آن چندین قدم از من دور شد و بعدش گفت که آن وق

شب به بعد داریم مثل فرهاد که کوه می  8،9چیزهایی ست که ما را از پاي در می آورد خوب ما از 
مطمئنم که . ببینید این جوري نمی شود ما یک تعادل می خواهیم. کند با چنگ و دندان پیش می رویم

ی حاال تلقی عمومی این هست که علوم انسانی میان خیلی از دوستان من در زمینه علوم انسان
  .دچاربحران است
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سیاست گذاري ها و برنامه ریزیهاي آموزش عالی کشور تا چه حدي موجب رشد تعالی رشته 
علوم انسانی و به تبع آن زمینه هاي کاربردي شده است؟  و علوم انسانی از این منظر دچار چه 

  آسیب هایی شده است؟

  

چنین اسمی می توان گذاشت؛ از رنجی که می بریم ، من فکر می کنم دوستانی در این به این سوالتان 
حسی که دارم . زمینه تحقیق درستی انجام بدهند وچون گاهی اوقات احساس آدمیزاد به دروغ میگوید

در زمینه  برداشتهایی که در علوم انسانی مطرح . این است که جامعه ما شدیداً دگرگون شده است
. چون ما اینهارا در زمینه کار خودمان جدا نمیکنیم. اال ادبیات فلسفه و سیاست و هرچه هستاست، ح

یعنی طیفی بیرون از . ولی خیلی جالب است که بدانید به نظر من داشنگاه در این قافله عقب بوده
به موضوعاتی دانشگاه کار کردند نه اینکه اصال دانشگاه نقشی نداشته دراین زمینه، ولی اگر نگاه کنیم 

که چاپ شده به نظر می آید برنامه ریزیهایی که در داشنگاه انجام شده به این صورت بوده است، یک 
البته شایسته ساالري که صحبتش می شود با مدرك خیلی فرق . مدرك گرایی خیلی بدي را جا انداخته

یرون از دانشگاه هستند کار بنابراین دانشگاه نتوانسته از صاحب نظرانی استفاده بکند که ب. می کند
خوب هر کسی به دانشگاه واردشده . کردند و مدرك نداشتند و به آنها ظلم شده و به دانشجوهایمان

ناگهان وزارت علوم . از طرف دیگر ما نتوانستیم مدرك دار خوب بپرورانیم. این مدرك را باید بگیرد
من در چند مورد در مورد . ا انجام ندادندگزینش دانشجو و موضوع خاص به آنها دادند که این کار ر

دانشجوها این کار را انجام دادم با موضوع  خاص دانشجو برود به بیرون و با همین موضوع بخواهیم 
ما گفتیم مدرك مهم است ما در مقطع دکتري می خواهیم و بعد . نیاز این مملکت است. برگردد

چند تا دانشجوي دوره دکتري درجاهاي مختلف داریم شما فکر میکنید ما . خودمان این را نمی فرستیم
از فالن دانشگاهی که مهرتأیید وزارت علوم . که اینها می روند براي اینکه مدرکی بگیرند و بیرون بیایند

اینها در حاشیه هاي این مملکت میروند مشغول به کار می شوند یک سال، . را هم میتواند داشته باشد
اینهایی که . د می آیند براي اینکه تبدیل وضعیت بشوند از آزمایشی به رسمیدوسال و یا سه سال و بع

شایسته هستند و تولید علمی داشته اند و بیرون گود بودند چون صرفاَ به دنبال مدرك نرفتند با آنها 
این ست که از این پس ما مقاله سازي داریم اما پژوهش دیگر نخواهیم . نتوانستیم ارتباط برقرارکنیم

  .اشتد
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آیا ما توانستیم ادبیات خودمان در عرصه هاي . ادبیات از قدیمی ترین بخشهاي علوم انسانی است
فرهنگی و اجتماعی کارآمدکنیم به نحوي که این ادبیات براي دیگران بیانگر ویژگی هاي خاص 

  زندگی فرهنگی، اجتماعی در دوران معاصر باشد؟

  

ی می نویسم، گمان می کنم که یک مقدار زیادي از آن چیزي که من اآلن درباره رستم واسفندیار مطالب
در . در رستم و اسفندیار مطرح می شود می تواند مسایل روز باشد یا مسایلی که ما با آن درگیر هستیم

مجموعه شاهنامه مسایلی مطرح می شود در ارتباط با قدرت، زیاده خوهی شیوه حکومت و غیره من 
ما ادبیات را چه شعر، چه داستان، نمایشنامه و . ز رستم و اسفندیار می بینمدر قصه روایتی است که ا

هرچه باشد در واقع چهار راهی میدانیم یا نه بیشتر، میدانی می دانیم که فلسفه روانشناسی ، اقتصاد، 
یعنی اگر همین رستم و اسفندیار را نگاه . سیاست همه اینها به آن منتهی می شود و در دورنش هست

نم فردوسی هم سنگ با نظریه پردازان دیگر درباره شیوه نگاه کردن به قدرت حاال اگر بخواهیم کی
  . آنارشیزم اسمش را بگذاریم به ترور و به همه اینها نگاه کرده است

رشته زبان و ادبیان انگلیسی و دگیر رشته هاي مطالعات زبانهاي خارجی نقش مهمی که باید برایش 
من اگر درباره . ل درباره همین مسایل هست و صدورشان به جاهاي دیگر دنیاقایل باشم بحث و جد

جنبه اي از کارهاي مثالً همینگ وي بنویسم چندان شق القمر نکردم، اما اگر بتوانم مسایلی را که در 
. پیوند با فردوسی مطرح کنم که بگویم که ما انسانهایی بودیم که در شعرمان و حماسه یمان فلسفیدیم

فلسفیدن یعنی اینکه زندگی چیست؟ عدالت چیست؟ جدل . فیدن منظورم چیزهاي انتزاعی نیستفلس
و دادخواهی چیست؟ فرزانگی و خردورزي چیست؟ همه اینها در همان مقوله ادبیاتمان بوده  و ما اینها 

من اآلن در . را بررسی و سازمان دهی نکرده ایم و دانشگاه هاي ما در این زمینه نقش بسیار مهمی دارند
. زمینه ادبیات انگلیسی اگر بخواهم پایان نامه اي را کار کنم هنوز هم باید متنم باید متن آنجایی باشد

این نیازمند آن است که من . می توانم متن اینجایی را انتخاب کنم و به انگلیسی درباره اش بنویسم
من باید بتوانم با ادبیات و ادبیات  .کنم عالقه اي ایجاد. بتوانم با رشته هاي دیگر پیوند برقرار بکنم

فارسی خومان زمینههاي مشترك کاري پیدا کارهاي مشترك انجا م بدهیم به زبان انگلیسی و بعد 
دیگران کار کردند ادیات  جدیدمان هم به به این صورت . بگوییم فردوسی ما در این زمینه کار کرده

ه تحقیق و پژوهش ما داریم فراموش کردن نویسندگان است حال یکی از مسایلی که بنابراین در زمین
معموالً نویسنده هاي روزگاران براي نسل هاي دیگر گذاشته می شوند در . براي نسل هاي دیگر است
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انسانهایی که آمدند و مبحث . صورتی که در زندگی معاصر در اروپا به مفهوم گسترده اش نداریم
ده و از این نقد همان انسانها چیزهاي تازهاي یادگرفته و هم نوشتند چیزي گفتند و نقد آنها مطرح ش

بنابراین در زمینه پژوهش و پایان نامه . آن جامعه اش چیزي یاد گرفته و آن را متأسفانه ما نداشتیم
من بعضی اوقات میگویم که باید پایان نامه دکتري باید نوشت . نویسی کارهایی باید بشود کارستان

ن نامدار و بگوییم که این داستان گویی ما چه چیزي هست و کجا هست و چه گونه درباره امیر ارسال
  . است آن وقت است که حرف براي گفتن در بازار جهانی داریم

  

حتی اگر نمایش پانتومیم را هم نگاه . و از هم منفک نیستند. ادبیات و هنر نمایش با هم پیوند دارند
یکی از جاهایی که متنهاي ادبی . ک متنی برایش نوشته بشودکنیم بازهم یا ادبیاتی دارد و باید ی

وضعیت نمایش نامه نویسی و اقتباس هاي ادبی در تئاتر . تجلی پیدا می کند صحنه نمایش است
  امروز چگونه است؟

  

یکی از جنبه هایی که اآلن در چند دهه . تلقی امروزي که در جهان حاکم است متنوع و گوناگون است
ولی . این است که نه الزاماً متنی الزم نیست متن در حین اجرا می تواند شکل بگیرد مطرح شده است

خوب بک تلقی رایج هست آن هم این است که اول باید متنی نوشته بشود و بعد اجرایی باشد که 
چیزي که در اینجا مهم است این است که ادبیات نمایشی را با . هنوز در همه جاي دنیا این گونه هست

خیلی جاها گفتند که براي این که انقالب نشود . تر جزء عناصر تحول اجتماعی و رفرم دانسته اندتئا
به . برویم به سمت رفرم و گفتند تئاتر و ادبیات نمایشی در زمینه رفرم بسیار به ما کمک خواهد کرد

گوس و دو تا این دلیل که ادبیات نمایشی و تئاتر براساس دیالوگ است و دیالوگ دست کم دو تا لو
منطق و از تک منطقی می گریزیم و می رویم به سمت انتقاد از خود و دوحق را مطرح می کنیم نه 

می دانید که یکی از عناصري که این در یک جامعه بالنده و پویا می خواهند . یکی حق و دیگري ناحق
نیستید بتوانید حق قایل در نظر بگیرند این است که شما باید در عین حال براي آن کسی که حق قایل 

یکی از ابزار کارساز مدرنیته درام بوده و شما اوج مدرنیته را . یعنی خودتان را جاي او بگذارید. شوید
در دوره مدرنیته آغازین و نوزایش ببینید در اروپا چه . با درام نگاه کنید ببینید به چه صورت بوده است

ما دراین زمینه هم کم . نند و به معضالت نگاه بکننداصال قرار است معضل آفرینی بک. خبر می شود
داریم و این کم داشتن ها بخاطر خیلی از مسایل می تواند باشد بعضی وقها می گوییم جا و امکانات 
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من فکر کنم که یک آماري از سالن هاي موجود در این مملکت داریم از انگلیس بیشتر . نداریم
کیفیتش هم حاال نمی خواهیم مقایسه . شتر نشود کمتر هم نیستاگر بی.  حاال شاید اغراق بشود.است

به نظر می آید این خود فریبی بیشتر نباشد که بگوییم جانداریم، . کنیم که  کیفیت هردو یکسان است
  . امکانات نداریم

  

با توجه به صحبتی که کردید من اینگونه برداشت کردم که وضعیت نمایش نامه نویسی و اقتبا 
  یات ما خیلی بد است؟سهاي ادب

  

بد نیست، کافی نیست، سازمان یافته نیست، ببینید درباره تئاتر ملی ما هنوز معضل داریم در مورد  
اینکه تئاتر ملی چیست؟ هنوز گاهی وقتها فکر می کنیم که این آداب و رسومی و آیینی که ما در 

مدرنیته چرا از دیگرانی که به این نمایش داریم اینها تئاتر ملی هستند؟ خوب حاال وقتی میگویند 
که این رپرتوار ملی یکی از جنبه هایش یک از . مسایل نگاه کردند و گفتند تئاتر ملی رپرتواریاست ملی

یعنی تئاتتر ملی حتماً باید . گنج هاي ملی اش این است که تا چه  اندازه با جهان خارج ارتباط دارد
که بتواند عرض اندام کند در زمینه هاي سیاسی مثالً چین اجراهاي خارجی داشته باشد و اجراهایی 

تئاتر ملی ـ صرف نظر از .  خیلی وقتها حرکات سیاسی است. این کار را انجام می داد درزمان مائو
باید اجراي کارهاي خارج در . زیبایی شناسی، جمال شناختی ـ باید دعوت از خارجی ها داشته باشد

یکی دیگر هم این که .اینها از جنبه هاي تئاتر ملی است . به خارج باشدفرستادن کارها . اینجا باشد
دراین جا اجرا می کند برود در دور افتاده ترین نقاط هم اجرا بکند چون او هم مالیات این مملکت را 
می دهد به هرحال سهم دارد و یکی دیگر اینکه تئاتر ملی از شیوه هاي آیینی اجرایی آنها بیاورد در 

  . مردم ببینندمرکز 

  

اول بگویید که . امروز در جامعه هنري و ادبیمان ترجمه از جایگاه ویژه و خاصی برخوردار است
ترجمه هایی که صورت می . وضعیت ترجمه ما از نظر فنی و ادبی در چه مرتبه ایی قرار دارد

امع دیگر می گیرد به غناي ادبی جامعه کمک می کند یا اینکه تنها ما را مصرف کننده ادبی جو
  کند؟
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یکی اش برمی گردد به همان عنصر ارگانیک فرهنگی که گفتیم بعضی وقتها . ببینید اینها دوچیز هستند
هست که یک نفري می دانیم که مایه اش را دارد شما او را می شناسید و می آیید به او مأموریت می 

را نکنید مترلینگ این کار را می کند که خوب شما این کار . دهید که این را براي من به درام در بیاور
. این کار را کرد شاهنامه را بر می دارد و قسمتیش را به صورت درام در می آورد و کار انجام می شود

میخواهم بگویم که اگر ما نیاز را احساس کنیم، فرض کنید که منطق الطیر ما در گفتمان آن روز چه 
آیا گفتمانش، گفتمانی است کهن به معناي قدیمی . الجی بشودگونه جا دارد و اآلن چگونه میتواند ح

اش، یا نه هنوز معضل ما حل نشده و به همین دلیل هست که ما می خواهیم ارتباط برقرار کنیم و مثالً 
  .که اگر اینکار را انجام ندهیم کسان دیگري انجام می دهند کما اینکه انجام دادند. متنی بسازیم

  

  .ی فرمایید این ترجمه براي ما نیاز است؟ نیازي واقعی استیعنی اینکه شما م 

ما چیزهایی داریم که با بازیابی آنها باید به آنها قوام بدهیم و در شناخت . ببینید من این را نمی گویم 
انگلیسی ها فوکو . خیلی چیزها نداریم که دیگران می آورند. خودمان درباره خودمان خیلی مهم است

  . اخیراً به این فکر هم افتادند که خودشان تولید بکنند. بور شدند ترجمه کنندرا نداشتند مج

  

  ترجمه هاي ما از نظر فنی و ادبی چه وضعیتی دارند؟

  

بنابراین من حکم کلی . ولی هنوز نقد ترجمه نداریم. اآلن نشریات مطالعات ترجمه بهتر از گذشته است
اخه هاي مختلف و گرایشهایش اینجا حتی در دانشگاه نمی توانم صادر بکنم هر چه نقد ترجمه به ش

ها و بین دانشگاه و جاهاي دیگر مسایل بخواهد حالجی شود ما آن وقت می توانیم در ترجمه نظر 
من خودم چون کار ترجمه انجام می دهم من حدود بیست نمایشنامه ترجمه کردم براي هرکدام . بدهیم

ین را به مفهوم و دلیل انجام ندادم که کار دیگران تعطیل بشود کار ولی ا. اینها فکر کردم که نیاز هستند
خیلی از ناشران با ترجمه بهتر راحت . دیگرانی که می توانند بومی باشند و از متون خودشان کار کنند

حال در نظر بگیرید در زمینه نقد و یا نظریه نمایش . اند تا اثري که من خودم در این زمینه بنویسم
جمه یک اطمینان خاطر به آنها می دهد و شاید یک مصونیت، اطمینان خاطر گاهی اوقات می باشد، تر
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قسمت دیگر این . تواند از نظر این باشدکه موضوع علمی است و متنی که تألیف کردم غیر علمی بدانند
حتی خیلی از نویسنده ها هستند که . مصونیت و یک حرفی است که دیگري زده و کسی دیگري گفته

  . ر پس نویسنده هاي دیگر، پشت چهره هاي آنها پنهان می شوند و می توانند خودشان بنویسندد

  

نقد ادبی و هنري همیشه از مسایل مورد مناقشه در عرصه ادب و هنر بوده درحال حاضر نقد به  
  معناي علمی و اصولی اش در چه جایگاه و وضعیتی قرار دارد؟

  

م شدم و در دانشگاه تدریس می کنم و از همان وقت نقد را تدریس معل 57من حدوداً از همان بهمن  
یعنی اینکه بسته به این است . عناصري را نقد دارد که بعضی هایش در بیرون از خود نقد است.کرده ام 

وقتی آن دیالوگ برقرار بشود در نقد . که آیا جایگاه ادبیات نمایشی و تئاتر را نهادهاي جامعه پذیرفتند
ه این وجه خواهیم رسید که همه یا هیچ نداریم این یا آن را نداریم هم این و آن این اصالً ذات هم ما ب

یعنی من باید . درست است که سفسطه می کند ولی نهایتاً در سفسطه خودش پی می برد. نقد است
م به پایان، بگویم که من تا این جا اندیشیدم، اندیشه را ورزیدم آیا درعین حال وقتی که می خواهم برس

هر انسانی را اگر باور کنیم که در حال تالش کردن است باید نقد یا . در را نبندم، در را باز بگذارم
این کار سخت می . دوسوي جهان خود را ببینیم. تجزیه و تحلیل کاري که انجام می دهد این باشد

خودم قرار است که . یاموزیماصالً باید یاد بگیریم که در نقد بیش از آنکه به دیگري چیزي ب. شود
  . بیاموزم و این واقعاً خیلی سخت است

مشکل ما احتماالً در شیوه نگارش است که وقتی نقد مینویسیم به دیگري می خواهیم بگوییم که 
اي، ولی ما دوست من تو را بخاطر شیوه اندیشه ممکن است رد کنم اما دوستت دارم چون اندیشیده

من به این نتیجه رسیده ام که ما به کلونی ها در دامن جامعه مان دامن زدیم مثالً . متأسفانه این را نداریم
کلونی ایکس، مثالً دانشگاه ایکس یک کلونی درست شده و آن یکی دانشگاه دیگر، خیلی وقتها اینها با 
هم تعامل ندارند من می گویم اگر کسی را حدس می زنم و نگاه کردم می بینم که این براي این 
فرهنگ نقشی دارد باید چنان سازمان پیدا کند و که کلونی درست شود که کلونی ها ضد هم می توانند 

ولی به این صورت است که اگر در دانشگاه الف کسی . عمل کنند و یا تخریب هم می توانند عمل کنند
بچرخد در جاهاي هست ،برنامه ریزهایی باید باشند که بگویند که این مثمر ثمر است این باید بتواند 

در نقد هم این کلونی ها را داریم در نقد سینما، . این را نداریم اآلن این چنین چیزي را نداریم. دیگر
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من چند سالی است . من برایتان یک نمونه خیلی جالب می گویم. تئاتر و ادبیات این کلونی ها را داریم
ار استاد آریان پور، ایشان نوشته ایبسن آشوب که در زمینه ي ایبسن کار می کنم یک زمانی نگاه کردم آث

من گفتم که ایپسن آشوب گرا یک خورده به آن آنارشیزم محضی که به ایپسن پرداخته شده شاید . گرا
چون طور دیگري نگاه کرد و مطرح کرد من در یکی، دو تا جا دیدم در واکنش نشان . خوب نباشد

اندیشه اش مدافع . تی دارد ایستاده، مدافع نمی خواهدامیر حسین آریان پور براي خودش هوی. دادند
خودش هست حاال اگر هم هست با پرخاش نیست چون من چیزي را که می خواهم مطرح کنم 

اصالً تاب نداریم اگر کسی را که جزء کلونی . استدالل هایی دارم حاال ممکن است که ناقص باشد
یرا هم اندیشی این است هم اندیشی دیالوگ و خودمان نیست آخر به این هم اندیشی نمی گویند ز

درام است، بیاییم که دو گویی را رواج بدهیم و آن وقت هست که یکی از پایه هاي اساسی و رفرم 
اصالحات گذاشته شده ما یکبار انقالب کردم حق هرملتی این است اگر توانست هیچ انقالبی نکند ولی 

است بار دوم فروپاشی است بنابراین باید به دنبال  یکبار را حق دارد انقالب بکند بعدش تمام
  .اصالحات برویم و اصالحات را باید بصورت ارگانیته انجام بدهیم

  

سؤال آخر برنامه ها و سرفصلهاي آموزشی که براي رشته هاي ترجمه زبان ادبیات غیز از زبان  
  ادبی و علمی است؟ فارسی در دانشگاه هاي ما تدریس می شود آیا پاسخگوي نیازهاي جامعه

  

واقعاً در این زمینه صحبت دارم و مشغول نوشتن هستم و درد بچه ها و دانشجوها را می دانم فکر می  
آن برنامه اي که براي آن . کنم دست کم در زبان ادبیات و مترجمی چون در هردو رشته تدریس کردم

ا دیگر گفت و شنود آزمایشگاهی را ذهن دانشجوي م. پرسیمزمان ریخته شده سی سال بعد اآلن ما می
واحد باید گفت و شنود آزمایشگاه  10الزم ندارد چون درصد باالیی از اینها این چنین هستند اآلن اینها 

  .داشته باشند

  

ببینید دانشجوي من که به اینجا می آید . ما براي اینکه ما چیزي را جایگزین کنیم باید کارشناسی بشود 
نیازش است اینها را در سرفصلها . ت، فلسفه و روانشناسی و غیره سرو کار دارداآلن با مسائل سیاس

نداریم ما باید این آمیزه اي را براي دروس عمومی درست کنیم که دانشجو بیاید و براي مطالعات 
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رم ساعت در دو ت 8اینها را نداریم ما مثالً . بیاید به ادبیات به این صورت نگاه کند. فرهنگی آماده بشود
حاال من منظورم این است که نمی گویم اینها اصالً نباشند و اینها باید . دستور و آیین نگارش داریم

طوري برنامه ریزي بشودکه خیلیها از این صافی بگذرند با دروس دیگر جلو بروند و خیلی هاي دیگر 
د چیزهاي مقدماتی تر شاید آنها حتی بیش از این آیین و دستور نگارش داشته باشن. با صورتهاي دیگر

خوب قبالً دانشجو . یک برنامه انعطاف پذیر هست نه اینکه همه را بیرون بریزیم. را بخواهند بگذرانند
بوده در یک سطح پایین بود که دانشش در زبان و ادبیات در یک سطح جانبی بود ولی به خاطر 

هاي این چنینی فرستاد و سرمایه تحوالتی خانواده ها خیلی زحمت کشیدند و فرزندانشان را سر کالس
مثالً من در انگلیس تدریس می . گذاري کردند و بر روي این ها سرمایه گذاریشان  جواب نمی دهد

کردم این قضیه این گونه است که دانشجو که سال اول می آید بیشترین دروس عمومی را که می 
ویند بیا این سو برو و به دیگري می گذراند بعد جهت را عوض میکند و باز مشاوران می آیند و می گ

که زبان و ادبیات فارسی  نوشته نشدهاین از همان اوایل روي پیشانی اش . گویند از سوي دیگر برو
باید این را بگذرانی و هم آن را باید حداقل این برنامه ها عوض شود البته ستاد انقالب فرهنگی .هستی

م این کار براي ما یه جایگزین من باید از نو دوباره مطالعه کندر برنام. این را به گروهها واگذار کرده 
 .کمی سخت می شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  :دکتر محمد سپهري 
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تاریخی نگري و بینش تاریخی نقش عمده اي در پیش برد جریانهاي 
  ی، مذهبی و اجتماعی داردفرهنگ

   

  اشاره 

و براي همین گفتگو . ه سه پرسشاما تنها ب. دکتر محمد سپهري ، مکتوب به پرسش هاي ما پاسخ داد
  .  کمی کوتاه تر است اما خواندنی است

  

به این . علم تاریخ چه نقشی در جریان هاي اجتماعی و فرهنگی روز دارد •
معنی که با دانستن علم تاریخ آیا می توانیم از بروز بحران هاي اجتماعی و فرهنگی و 

  حتی سیاسی جلوگیري کنیم؟
  

قرآنی به بیان و یادآوري و تاریخ اقوام و ملل گذشته، پیامبران و صالحان، و  بخش زیادي از تعالیم  
روایات و احادیث نیز بر  در. اختصاص دارد آنحاکمان ستمگر و جریانهاي الحادي و کفر، و سرانجام 

در وصیت به ) ع(امام علی . اهداف و آرمانهاي بشري تأکید شده است بهنقش مهم تاریخ در نیل 
او را به مطالعه دقیق و عبرت آموزانه سرگذشت و تاریخ اقوام سفارش فرموده بیان کرده اند  فرزندش،

است اما سرگذشت آنان را چنان دقیق که هر چند با اقوام و ملل گذشته نبوده و با آنان زندگی نکرده
یعنی . ستان گشته و بلکه از اول تا آخر با آنان زندگی کرده اآنمطالعه نموده که همچون یکی از 

ن مردمان که حداکثر صد سال آعمري به درازاي عمر اقوام گذشته یافته نه به اندازه عمر یک عضو از 
  .اقوام را فراگرفته است آنخواهد شد بلکه قرنها و هزاران سال تجربه و دستاورد 

و عبرت  تاریخ نه به عنوان حوادث و وقایع بلکه به مثابه نقد، ارزیابی و بررسی کم و کیف حوادث
هاي دینی ما، تاریخ می تواند از طریق انتقال مفاهیم، از این جهت و مطابق آموزه. مهم است آنآموزي 

مضامین و رویدادهاي گذشته به حال، چونان چراغی روشنگر آینده و به عبارتی آینه عبرت باشد؛ 
ازمان دهی همه امور نهادي فراگیر براي اهداف آموزشی و توسعه مدنیت و بلکه کارکرد مهمی در س
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تا سیاست، و از افتصاد تا امنیت داشته باشد و همه و همه را به گونه اي در پوشش  فرهنگجامعه از 
اصوالً حکمرانان و سیاستمداران با بینش تاریخی در تحقیق اهداف خویش موفق عمل . خویش گیرد

مناسبی با توجه به ریشه هاي با بینش تاریخی و به عبارتی تاریخی نگري می توان بستر . می کنند
سیاسی، دینی، فرهنگی و اقتصادي جامعه فراهم آورد و حوزه هاي مختلف علمی و اجرایی را در این 

  .مسیر به سوي کمال پیش برد

ثم انظرو کیف «یا » قل سیرو فی االرض فانظروا کیف کان عاقبه الذین من قبل «: مگر قرآن نمی گوید 
  !؟ »فانظروا کیف کان عاقبه المجرمین« یا  »کان عاقبه المکذبین

  چرا خاورشناسی غربی و نهادهاي وابسته به کلیسا اینقدر به مطالعه تاریخ ملل مشرق زمین خصوصاً
  مسلمانان همت می گمارند؟ 

چه بیان شد، آشکارا می توان فهمید که علم تاریخ یعنی تاریخی نگري و بینش تاریخی نقش عمده آناز 
مسلماً می تواند به طرز فزاینده اي . ی ، مذهبی و اجتماعی داردفرهنگجریانهاي  اي در پیش برد

،  توانمندي مدیران و دستگاههاي دولتی سیاست گذار و مجریان امور را در جهت دهی افکار عمومی
  .کنترل بحرانهاي مختلف داخلی و حتی خارجی باال برد

  

ا برنامه ریزي هاي وضعیت آموزش تاریخ در سطح عالی چگونه است و آی •
  آموزشی و درسی پاسخگوي نیازهاي علمی و کاربردي کشور هست ؟

  

پس از پیروزي انقالب اسالمی تالشهاي قابل   هرچند در راستاي توسعه کمی آموزش عالی خصوصاً
تقدیري در توسعه آموزش تاریخ انجام شده است اما باید اذعان کرد که متأسفانه آموزش این علم در 

معموالً دانش آموزان با . شود  نمیطوح آموزشی ما آنچنان که شایسته است ، جدي گرفته کلیه س
آورند  میاستعداد جذب رشته هاي فنی و پزشکی می شوند و آندسته همه که به علوم انسانی روي 

حتی المقدور به سراغ رشته هایی می روند که به اصطالح نان و نام دار است مثل حقوق و علوم 
  .سیاسی

فارغ  میانباد که در نهادهاي اجرایی و سازمانهاي تصمیم گیر، مدیران عالی از  آنشاید علت اصلی 
و الاقل زودتر به کسب معیشت می رسند در  شوند، میالتحصیالن سایر رشته ها انتخاب و منصوب 
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شانس  هم آنحالی که در رشته اي مثل تاریخ باید سطوح عالی علمی و تحقیقی را پیمود و پس از 
هم اکنون در  . چندانی براي جذب افراد در نهادهاي شایسته خصوصاً در دانشگاهها وجود ندارد

شماري رشته ها با مدرك کارشناسی ارشد، زمینه جذب و استخدام وجود دارد در حالی که مدرك 
مراکز دکتري تاریخ هم براي استخدام در یک دانشگاه خصوصاً در مراکز آموزشی مستقر در تهران و 

  . استانها کافی نیست

مگر چند نقر کارشناس ارشد در حوطه تاریخ در . مدیران سایر دستگاهها بهرشته تاریخ اعتقادي ندارند
ی با مدرك تاریخ داریم ؟ تا چه رسد به فرهنگدستگاه دیپلماسی حضور دارند یا چند نفر رایزن 

  . و دیگر سازمانها نهادهاي نظامی و امنیتی، 

  

در . همیشه راهگشاي بسیاري از بن بست هاي علمی بوده است نقد علمی •
حوزه تاریخ ما ته چه اندازه به نقد اهمیت می دهیم و جایگاه نقد در علوم امروز از 

  چه مرتبه اي برخوردار است؟
قدر جزم  آنوانگهی . نقد علمی منصفانه که نقاط ضعف و قوت را با هم ببیند یا نداریم یا اندك است

ان که باید چشم و آن. گیرند میوجود دارد که همین نقدهاي عالمانه منصف را هم به باد ناسزا اندیشی 
گوششان به نقد باز باشد، در تخیالت خود چنان غوطه ورند که متأسفانه جز خودشان هیچ کس 

در همین رشته تاریخ، در هر دانشگاهی یک گروه ویژه حکمفرمایی . دیگري را صاحب نظر می ندانند
از نظر آنان، دانشمند خودشان هستند و . به حساب نمی آورند و بالعکس طلق دارد و دیگران را اصوالًم

همکارانشان و تاحدودي شاگردانشان، دیگران که در سایر دانشگاهها هستند، حق و توان اظهار نظر 
ان که در گردهم چن. کنم در سایر رشته ها این قدر اختالف داخلی وجود داشته باشد نمیفکر . ندارند

چند بار براي تشکیل انجمن علمی . آوردن اصحاب تاریخ واقعاً کار مشکلی است و بلکه ناشدنی 
مگر چند مجله علمی درحوزه تایخ . تاریخ اقدام کردیم اما به همین علت، متأسفانه به سمامان نرسید

دهاي منصفانه آنان دلگیر داریم که با رعایت اصول علمی ، مقاالت دیگران راهم چاپ کنند و از نق
  !نشوند؟

 

  



 239 

  

  

  

  

  :دکتر محمدزاده

  فلسفه یعنی علوم انسانی، یعنی اصل معرفت

  

  :اشاره 

  .دکتر محمدزاده دکتراي فلسفه اسالمی از دانشگاه تهران، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق است

  . تدریس می کند او در دانشگاه امام صادق و سایر دانشگاه ها فلسفه اسالمی و روش شناسی

  

در ابتداي بحث الزم است کلیت علوم انسانی، ویژگی ها و کاربردهایش و سیاست گذاري هاي 
  آموزش عالی و در نهایت جایگاه علوم انسانی در ایران را براي ما تبیین کنید؟ 

  

موزشی من در مقام و موقعیت برنامه ریزي آ. داستان علوم انسانی در کشور ما به تراژدي شبیه است
دغدغه هایی را احساس می کنم و در زندگی اجتماعی و اخالقی و روحی جاي خالی پدیده اي به نام 

 1شاید در یک گفتگوي . این زمینه اهمیتش زیاد است و ابعاد مختلفی دارد. علوم انسانی را می بینیم
و مشکالتی را که االن یکی از مهم ترین دغدغه ها . ساعته نشود درباره تمام ابعاد آن بحث کرد

بعد ببینید آن برنامه ریزي ها تا چه حدي می تواند این . گرفتارش هستیم براي شما تصویر می کنم
ما مسلمان ها و کسانی که در زمینه فلسفه اسالمی بحث می کنیم، هم به . دغدغه ها را بر طرف کند

اوري، معتقدیم حقیقت جهت مالحظه ملیت و هم به لحاظ مالحظات اعتقادي و دغدغه هاي دین ب
. انسان از دو بخش تشکیل شده است، یکی آن جنبه مادي حقیقت است و دیگري هم جنبه غیر مادي

یکی هسته و . معرفت از دو پیکره تشکیل شده است. عین این وضعیت را در معرفت هم قائل هستیم
. و علوم انسانی هسته آن آنچه از آن تعبیر به علوم انسانی می کنیم آن رویه معرفت است. یکی رویه
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- لذا گاهی در فلسفه اسالمی این تعبیر را به کار می برند و می. یعنی علوم انسانی جان سایر علوم است

جزیی دراین تعبیر دقیقا به معنی آن . گویند که علوم  حکمی علوم کلی اند و سایر علوم جزیی اند
جه بشوید که جان دارد اما روح ندارد این با اگر با انسانی موا. چیزي است که اهمیت چندانی ندارد

- اگر با معرفتی مواجه بشوید که آن جان در کالبدش وجود ندارد به آن نمی. سایر اجسام فرقی ندارد

  .توانیم حیات و پویایی و طراوت را نسبت بدهیم

را    Humanismآن چیزي که از آن به علوم انسانی تعبیر می کنیم حتی اگر تعریف غربی به معنی 
علوم غیر انسانی بدون علوم انسانی . انسان بدون روح انسان نیست. ببینیم، اصل آن روح انسان است

  . امکان پذیر نیستند

ما همه جا نشانه ها و عالیم این عدم . یکی از مشکالتی که وجود دارد عدم توجه به این مطلب است
  .لمس می کنیمتوجه به ارتباط بین این پیکره با آن روح را در کشور 

. غربی ها که اعتقادات و ریشه هاي ارزشی ما را ندارند به مراتب توجه شان به علوم انسانی بیشتر است
به دلیل اینکه آنها به این نکته توجه دارند که ارزش هاي انسانی و وجودي انسان در گرو توجه به 

  .علوم انسانی است

ما در آموزش عالی . وزه آموزش عالی بحث می کنمحاال در کشور ما چه اتفاقی افتاده است؟ در ح
آن . آن پیکره و رویه را به آنها می دهیم اما آن هسته در آن نیست. مهندس و پزشک تربیت می کنیم

پزشک و مهندس به خاطر اینکه آن اصل را ندارد در جنبه هاي خالقیت و نو آوري و اتصال به 
این به نظر من . و واکنش ها و یافته هاي آنها می بینیم این مشکل را در رفتارها. حقیقت مشکل دارد

. علوم انسانی باید آمیخته با علوم غیر انسانی باشد. دردآورترین چیزي است که در کشور ما وجود دارد
شما وقتی دارید پزشکی و شیمی و فیزیک آموزش می دهید همان زمان باید ابعاد مختلف دانش هاي 

. هسته معرفت را باید به دانشجو منتقل کرد. این امکان پذیر است. کنید انسانی را به آنها منتقل
  .دانشجویان ما از این لحاظ ضعیف اند

ساحت عقالنی . ساحت عرفی معرفت که همه دارند. معرفت را به سه ساحت می توان تقسیم کرد
چیزي به آن  عقل مشغول فعالیت است اما تا. معرفت که وجه تمایزي نسبت به عرف ایجاد می کند

و . اما حوزه اي از معرفت است که فراتر از اینهاست. می سازد و پس می زند. ندهید عمل نمی کند
الزم نیست چیزي به آن بدهید تا . اما عقالنیت فعال است. این هم عقالنیت است. معرفت حکمی است

لحاظ آموزه هایی که به در علوم غیر انسانی باید فرد را از . خودش فعال است. چیزي تحویل بگیرید
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اگر این اتفاق بیفتد طبیب . علوم انسانی مربوط می شود به جایی رساند که وصل بشود به اصل معرفت
اگر پزشک و مهندس ما با اتکاي به علوم انسانی کارهاي عجیبی . ما هم مثل ابن سینا فیلسوف می شود

  .می کنند و این می شود معجزات انسانی

ر فلسفه ذهن را خیلی مشغول می کند این است که وجه تمایز آنان با غیر انسان یکی از نکاتی که د
ما با توجه . چیست؟ وجه تمایز این نیست که قدیمی ها می گفتند انسان ادراك دارد و غیر انسان ندارد

ریم هر چیزي را در این عالم در نظر بگی. به اعتقادات مذهبی نمی توانیم بگوییم فقط انسان ادراك دارد
در رویه ها و مراتب و درجات . پس فرق بین انسان و غیر انسان در اصل ادراك نیست. ادراك دارد

حرفی که من می زنم . اگر به این رویه ها توجه نکنیم به انسانیت توجه نکرده ایم. معرفت است
ستقل از همه چیز اومانیسم غربی نیست ما انسان را اصل می دانیم اما نه انسانیتی که مبتنی بر انسان م

و اینجا آنچه انسان را متمایز . ما انسانیتی را قبول داریم که به خیلی جاها وصل است. حتی خدا باشد
  .می کند، درونه معرفت است

در برنامه ریزي ها، ما باید از کسانی براي آموزش . بعد از انقالب اتفاقاتی افتاده است اما کافی نیست
متاسفانه ما خیلی چیزها را فراموش . را ممزوج با علوم انسانی تدریس کننداستفاده کنیم که علوم فنی 

خیلی طبیعی است که با جامعه اي رو به ور می شویم که ارزش هایی که ناشی از توجه به . کرده ایم
من معتقدم کوچکترین جرمی که در جامعه صورت می گیرد از . علوم انسانی است در آن نمی بینیم

ر به سر کار می رود تا راننده اي که حرمت خط عابر را رعایت نمی کند تا مسئولی که کارمندي که دی
  .همه مشکل از هسته است... گاهی اوقات وظیفه اش را انجام نمی دهد و

خود را بی نیاز از این توجهات . شرایط جامعه ما طوري شده است که به این مسایل توجه نمی شود
چرا؟ براي اینکه وقتی برنامه ریزي می کنند به اینها توجه نمی . ورمی دانند حتی قشر فرهیخته کش

  . کنند

غربی ها که در بسیاري مبانی ارزشی و تفکري پایین تر از ما هستند، به این نتیجه رسیده اند آموزش 
براي همین پروژه اي . هاي فلسفی به عنوان وسیله اي براي درست فکر کردن در هر ساحتی الزم است

در این پروژه حرف هاي فلسفی را از بچه ها بیرون می . فلسفه براي بچه ها را اجرا می کنند با نام
  . کشد و معلم زمینه هاي توجه و انطباق را فراهم می کند

این باید در برنامه هاي . اما کسی باید این زمین ها را بشناساند و بپروراند. ما این زمینه ها را داریم
حاال در کشور ما . تن هایی را باید انتخاب کرد که این ویژگی ها را داشته باشددرسی گنجانده شود و م
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باورتان می شود بگویم اولین . مباحث عقلی و منطقی و فرهنگی فقط در علوم انسانی مطرح می شود
چرا . منطق اسالمی را پزشکان نوشتند. کسانی که در تاریخ ما متدلوژي را طراحی کردند پزشکان بودند

االن شما در حوزه . براي به دست آوردن یافته هاي تجربی نیاز به هسته داشتند. احساس نیاز کردندکه 
هیچ روشی که بر مبناي آن . علوم تجربی ببینید روش تحقیقی که وجود دارد روش تحقیق میدانی است

ست ها را نقد می فلسفه هیوم و پوزیتیوی. در دانشگاه ما فلسفه غربی را نقد می کنند. هسته باشد نیست
حاال همین استاد که  پوزیتیویست ها را می کوبد وقتی می خواهد تحقیق کند با روش . کنند

دانش غربی درست است که بسیاري از مسایل رفاهی ما را ساماندهی . پوزیتیویستی تحقیق می کند
. م رجوع کرده اندما با یک سردي مواجه هستیم در کسانی که به این علو. کرده است اما بی روح است

  .ما در علوم انسانی باید عقل فعال دانشجو را تقویت کنیم

آنچه در برنامه ریزي آموزشی باید مورد توجه باشد این است که چه قدر به این هسته توجه شده 
ثبات و آرامش و . آیا با صرف در نظر گرفتن چند واحد می شود این نیاز را بر طرف کرد. است

با این همه درد در کشور به جاي . انبساط، امکان ندارد مگر با وجه به علوم انسانیخالقیت و احساس 
  .وصل شدن به هسته به سمت پوسته می رویم

چارچوب هایش را . بنده اعتقاد راسخ ام ین است که به علوم انسانی آنچنان که باید توجه نکرده ایم
متن درسی و نه دانشجو ویژگی هاي الزم براي  ما نه استاد و نه. به آثارش عنایت نداریم. نمی دانیم

در سرمایه عظیم و میراث علمی که متفکران ما بر جاي گذاشته اند . ارتباط با علوم انسانی را ندارد
امروز . دو مرتبه باید به علوم انسانی مشغول بشویم. از نو باید فکر کرد. نکات بسیار عالی براي ماست
این درد بزرگی است که افراد به . توجه می کنیم و از اصل دور شده ایمبه پوسته اي که از غرب آمده 

  .آن مبتال هستند و فریاد هم نمی کشند و با وجود درد لبخند هم می زنند

  

من فکر می کنم این معرفت ها را . شما بحثی را مطرح کردید درباره معرفت عقالنی و حکمی
پرسش من . رغ از این کتاب ها صورت می بنددجایی فا. صرفاً نمی توان در دانشگاه کسب کرد

نکته دیگر اینکه ما در عصر . این است که ما چگونه می توانیم به این معرفت دست پیدا کنیم
دورانی که . جدید و در دوران قدرت رسانه ها شرایط متفاوتی را نسبت به گذشته می گذرانیم

ه اي باید درباره مسایل حکمی وقت زندگی تنگ شده است و امور تخصصی شده و انگار عد
این تناقضی را به وجود می آورد، در فرصت تنگی . بحث کنند و عده اي هم بیایند موشک بسازند
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که انسان دارد آیا فرصت این هست که من نوعی به عنوان یک انسان معاصر هم سراغ فلسفه به 
  ... معناي ریشه و نگاه انسانی بروم و هم سراغ تخصص مهندسی و 

  

این رشته یکسري . مثالً فیزیک ـ فلسفه. در کشورهاي پیشرفته رشته هایی را می بینم که ترکیبی هستند
ممکن است بپرسید کسی که . دو نظام فکري را با هم یاد می دهند. آموزش هاي میان رشته اي است

از این موقعیت فیزیک ـ فلسفه می خواند چه کاره می شود؟ فیزیکدان یا فیلسوف؟ او چگونه می تواند 
باید بگویم کسی که این رشته را می خواند بازار کارش به مراتب از کسی که . معرفتی خود استفاده کند

در . چون این آدم احاطه دارد به فلسفه و نوع نگاهش متفاوت است. فیزیک محض خوانده بیشتراست
  .غرب که نگاه کنید می بینید که بازگشت به تفکر حکمی رخ داده است

  

  ما چگونه می توانیم به این معرفت برسیم؟ 

  

هر جا الزم باشد بر اساس ساختار . ببینید وقتی من ادبیات عرب درس می دهم تمام قواعد را می گویم
دانشجو می فهمد در کنار آموختن این زبان باید چیزهاي . زبان از مسایل فرامعرفتی استفاده می کنم

. ا متاسفانه متونی نیست که بر اساس این مسایل تالیف شده باشدمتون درسی م. دیگر را هم یاد بگیرد
و استادانی . می توانیم متون درسی را این گونه تنظیم کنیم و در سر فصل ها به این مسایل توجه کنیم

  .را پرورش بدهیم که براین مسایل تاکید کنند

نیست که به آنها پاسخ داده االن کسانی که علوم تجربی می خوانند حرف و دغدغه دارند اما جایی 
من همیشه می گویم از صاحبان علوم تجربی . ذهن آنها سوال دارد و باید پاسخ را پیدا کنند. شود

شما . متشکرم که به مسایلی پرداخته اند که ما زندگی راحتی داشته باشیم تا بتوانیم کار بزرگتري کنیم
ید با چه چیزهایی سر و کار داشته باشد تا ما او با. یک پزشک علوم آزمایشگاهی را در نظر بگیرید

همان طور که او براي من رفع نیاز می کند من نیز باید نیازهاي او را . سالمت باشیم و بتوانیم فکر کنیم
  .رفع کنم
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  آن نیاز براي این آدم ها شناخته شده هست؟

  

ی هستند ولی براي ممکن است براي او شناخته شده نباشد چون آنها هنوز در ساحت معرفت عرف
اندیشمندان در نقش مغز جامعه هستند و باید . کسانی که باالتر فکر می کنند این نیازها مطرح است

. پژوهشگاه علوم انسانی و مراکز اینچنینی این وظیفه را به عهده دارند. راجع به این مسایل فکر کنند
ه ما هنوز به بلوغ نرسیده است جامع. مگر بچه مصلحت خود را می داند. مردم تشخیص نمی دهند

  .استادان ما نتوانسته اند جامعه را ه آن مرحله برسانند

سر فصل ها را ... به جاي اینکه بگویم فلسفه مشاء، فلسفه مالصدرا و . من االن طراحی رشته کرده ام
شناسی وقتی می گویید انسان . اینها با هم فرق دارد. می گویم انسان شناسی فلسفی. عوض کرده ام

در نهایت می گویید . فلسفی، پیکره معرفت انسانی را نگاه می کنید که همه تفکر ها در آن هست
  . بشریت فکر و ذهنش درباره انسان چیست

این توانایی را علوم انسانی ایجاد می . انسان این قدرت را دارد که پوسته را بشکافد و به هسته برسد
باید فکر . ما تا کی باید ناله و شکایت کنیم. بکنند که مغز جامعه اندکسانی می توانند این کار را . کنند

. البته در توجه به مبانی. ما در مبانی کم داریم. در طراحی رشته به اینها نیاز داریم. کنیم و حرکت کنیم
اگر هیچ کس دغدغه علوم . نهادهاي مانند پژوهشگاه علوم انسانی، نقش عمده اي دراین رابطه دارند

اگر محورهاي اصلی این همایش گردآوري . سانی نداشته باشد اینجا باید این دغدغه را داشته باشدان
وقتی وارد ادارات . شود و در اختیار نهادها قرار بگیرد، بسیاري از مسایل و مشکالت آنها حل می شود

ت اما مشکل فرضاً متخصص اقتصاد اس. می شویم با آدم هاي مواجه می شویم که اینها مشکل دارند
  .او فقط رفته و اقصاد یاد گرفته به آن هسته توجهی نداشته است. دارد

  

فلسفه از جمله دانش هایی است که در تعریف و تبیین آن اختالف نظرهاي بسیاري وجود داشته  
با توجه به این مسایل تلقی و تبیین . ما فلسفه را یک دانش میان رشته اي در نظر می گیریم. و دارد
  از فلسفه چیست؟ شما
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کتابی می نویسند با . تعریف فلسفه امروز خودش یک مساله است. این درست است که شما می گویید
اما در فلسفه اسالمی این . نام مسایل فلسفه، اولین مساله اي که مطرح می کنند تعریف فلسفه است

را فقط یک روش و ابزار نمی  ما فلسفه. یعنی اصل معرفت. فلسفه یعنی علوم انسانی. مشکل را نداریم
ما در فلسفه اسالمی به دنبال حکمت . فلسفه اصل دانش و معرفت است. ما ابزارگرا نیستیم. بینیم

اگر از روش هاي فلسفی استفاده می کنیم مانند آنچه ارسطو و دیگران گفته اند، اینها معد . هستیم
علت اعدادي زمینه را . یقی و علت اعداديعلت حق. ما در فلسفه اسالمی دو گونه علت داریم. هستند

پرداختن به سایر روش ها علت اعدادي است براي وصل شدن به . براي علت حقیقی آماده می کند
زمانی هم آن عقل را به کار نمی گیري اما به حقیقت وصل هستی . فلسفه علت حقیقی است. حقیقت

وقتی ابن سینا . اصال قابل استدالل نیست. آیداو می گوید معرفت با اشراق می . از دیدگاه شیخ اشراق
می . می خوانید و بعد به سراغ شیخ اشراق می روید می بینید شیخ اشراق اصال فلسفه نیست، ادعاست

ولی ابن سینا هر چه می گوید دلیل . حاال به چه دلیل؟ دلیلی ندارد. گوید حقیقت این عالم نور است
  .شیخ اشراق به دنبال عقل نیست دنبال حکمت است. ندچون می خواهد عقل شما فعال ک. دارد

  

  این اشاره به همان داستان معروف ابن سینا و ابو سعید ابوالخیر است؟ 

  

وقتی می . یعنی غرق در معرفت. نگاه کنید می گوییم عارف. اشاره به داستان فلسفه و عرفان است 
وقتی می گوییم تعقل کرده است . تگوییم کسی شهود کرده یعنی با خود حقیقت برخورد کرده اس

  .درباره حقیقت فکر کرده است

در این جهان هر چه . می گوییم فلسفه به دنبال حقیقت است. ما در تعریف فلسفه هیچ اختالفی نداریم
او به بقیه . منتها نوع نگرش ما با کسی که فیزیک کار می کند متفاوت است. باشد موضوع فلسفه است

. تعریف فلسفه در نگاه اسالمی کامال روشن است. اما فیلسوف همه هستی را می بیند. چیزها کار ندارد
اگر به یک فیزیکدان بگویید که درباره چی بحث می کند . چون فلسفه مبدا و مبادي را شکل می دهد

حاال اگر بپرسید از کجا می داند که جسمی وجود دارد که درباره آن بحث می . می گوید درباره اجسام
جالب است که ابن سینا به . د تسلیم می شود و می گوید از کسی که متافیزیک می داند بپرسیدکن

  . فلسفه می گوید ما قبل الطبیعه نه ما بعدالطبیعه
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حال با توجه به مباحثی که مطرح کردید می . فلسفه را می توان نگاه هستی به جهان دانست 
آیا اینها در ماهیت قابل . یا فلسفه شرق و فلسفه غرب توانیم بگوییم فلسفه ایرانی و یا اروپایی و

  تفکیک هستند و یا در واقع همه یک نگاه بشري هستند ؟

  

این . اگر من به این پرسش از جانب کسی که کار فلسفه می کند پاسخ دهم نوعی موضع گیري کرده ام
آیا اندیشه فلسفی اندیشه  اینکه ارتباط ما با اندیشه فلسفی چگونه است و. یک بحث زنده فلسفی است

  اي واحد است یا نه؟

می . مالصدرا در جلد پنجم اسفار همه نظریات را مطرح می کند. من از زبان مالصدرا پاسخ می دهم
کسی که می گوید جوهره هستی آب است به بخشی از هستی توجه . گوید همه اینها درست است

ما هستی منبسط داریم و . ی تشکیل می دهدمالصدرا معتقد است حقیقت عالم را هست. کرده است
چند لیوان . یک استخر آب را در نظر بگیرید. هر چی اطراف را می بینید هستی مقید است. هستی مقید

یک آب در استخر دارید ولی وقتی لیوان ها را در استخر فرو برید آبهایی دارید که قید . آب بگذارید
ما اگر از وجود این تلقی را داشته . رچه در استخر یکی استاما با همان آب منبسط یکپا. خورده اند

در کتاب هاب فلسفه قدیم این هست که معرفت . باشیم آن موقع به اصل وجود می توانیم بگوییم آب
  .هاي هستی در حیطه هسته همه به انبیا بر می گردد و انبیا هم آن را از خدا گرفته اند

  

اکثر فالسفه ما به شعر روي اورده اند و بیشتر شاعران ما نیز در تاریخ ادبیات که نگاه می کنیم 
پرسش من این است که این امر چگونه رخ می دهد . نمونه واضح آن موالناست. فیلسوف بوده اند

  و بین شعر وفلسفه چه ارتباطی موجود است؟

  

  .اصل حکمت و فکر خالق است. ببینی نه ادبیات اصل است و نه آن عقل گرایی

  

  .دبیات خالقیت داردخوب ا
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در ادبیاتو عرفان و . ما فلسفه را همین امروز در دسته بندي هاي آموزشی درحوزه ادبیات می بینیم
شما می توانید با اظهار آهنگین . فلسفه یک نقطه اشتراك است و آن نقب زدن از ظاهر باطن است

. ظ با نگاه کردن این کار را انجام دهیدکلمات نقب به درون بزنید و پرواز کنید و می توانید به جاي الفا
که / دراندرون من خسته دل ندانم کیست . گاهی دیده اید که کسی ساکت است اما درونش غوغاست

با زیبایی زبان و فکر و . این شعر همین را تصویر می کند/ من خموشم و او در فغان و غوغاست
در درگبر هستی شده است که می گوید فانی آنق. شما عارف را که می بینید مدام مشغول است. شهود

علوم . به معنی اینکه با هستی یکی شده است. فانی نه به ایم معنی که نابود شده است. در هستی است
آن وقت به هر چیزي نگاه کنید از . آدم ها را با هستی متحد کند. انسانی می تواند این کار را بکند

ببینید، شرح دیوان حافظ در کتاب ها نیست در دل . می ماندمنظري است که هیچ چیز بر شما پنهان ن
آدم هایی را میبیند که خیلی وارسته اند می پرسید معنی فالن کلمه در شعر حافظ چیست . شماست

  . وقتی که می خواند باب معرفت بر او گشوده می شود. نمی داند فقط حس می کند

      

  

      

  
 

       
   

  :دکتر حسین کلباسی 

  ان خودآگاهی جمعی  بزرگترین آسیب روزگار ماستفقد

  

  :اشاره 
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اثر تالیفی و  7دکتر حسین کلباسی اشتري دانشیار فلسفه در دانشگاه عالمه طباطبایی مولف حدود 
متولد شد و در دانشگاه تبریز  1341او در سال . ترجمه در حوزه فلسفه غرب و فلسفه تطبیقی است

مقاله در حوزه فلسفه مربوط به ادیان و  30کلباسی .  اه تهران دکترالیسانس فلسفه گرفت و در دانشگ
کتاب هاي سنت ارسطویی و مکتب . تطبیق آنها به خصوص مسیحیت و اسالم منتشر کرده است

نوافالطونی ، مدارس و دانشگاه ها در قرون وسطی، مدخلی بر روان شناسی کتاب مقدس، نقدي بر 
ر روش هاي شرق شناسی در دوره معاصر، آثاري از حسین شرق شناسی معصر که گذاري است ب

  .    کلباسی هستند

  

براي شروع گفتگو می خواستیم که ارزیابی خودتان را از وضعیت و نقش ! آقاي دکتر کلباسی 
  .رشته هاي علوم انسانی در تحوالت علمی و فرهنگی و اجتماعی در جوامع بشري ارائه کنید

  

به طور . قرن از وضع و رایج شدن آن می گذرد 2حی است که حدود اصطالح علوم انسانی، اصطال
عصر منورالفکري اروپا، در نوشته هاي برخی از نویسندگان و  18تقریبی می توان گفت از حدود قرن 

علوم طبیعی . فیلسوفان و متفکران آن دوره، علوم انسانی در مقابل علوم طبیعی وضع و جعل شده است
ت که به لحاظ موارد و روش و غایات عمدتاً با حوزه هاي تجربی سر و کار شامل علومی بوده اس

داشته و علوم انسانی مشتمل بر دانش ها و شاخه اي از معارف بشري بوده است که غیر مستقیم یا به 
خاستگاه علوم انسانی . طور کلی دور از حوزه هاي تجربه مورد تأمل و پژوهش متفکران قرار می گرفته

  . رتیب باید بگوییم که مغرب زمین و به لحاظ زمانی هم متعلق به دوره جدید استبه این ت

  

  .البته این علوم انسانی که می گویید  تعریف جدید این دانش بشري است

  

یعنی با عنوان یک ترم مدرن و جدید در مجموعه معرف نوین تعریف می شود و گرنه قبل از قرن . بله
اصطالح علوم . ی را نداریم  و تعریف بندي علوم به یک نحو دیگر استاصالً اصطالح علوم انسان 18

از زمان ورود و رایج شدن این . از عمرش چندان نمی گذرد. انسانی اصطالح دویست ساله است
می شود گفت تقریباً . اصطالح هم در ایران و در نوشته هاي متفکران ما هم عمر زیادي نمی گذرد
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یعنی دوره آشنایی ایرانیان با علوم و معارف و دانش هاي جدید و فلسفه  .عمري حداکثر یک قرن دارد
جدید بیشتر نمی گذرد و در نوشته هاي کسانی که در دوره قاجار و زمان ظهور اندیشه هاي 
منورالفکري و مصلحانی که در دوره قاجاریه بوده اند این اصطالح آمده و وارد ادبیات علمی ما شده 

ریخی این می تواند به طور مستقل مورد توجه قرار بگیرد که به نظرم فوق العاده حاال جنبه تا. است
اما سوال شما این است که علوم انسانی چه نقشی در توسعه و تحوالت و دگرگونی هاي . مهم است

صرف نظر از تعاریف فنی و تخصصی، در این خصوص باید . اجتماعی و سیاسی جوامع انسانی دارد
انسانی به طور خیلی ساده عبارت است از دانش هایی که متعلق و موضوعش خود بگویم که علوم 

انسانی مشتمل بر مجموعه اي از خواست ها و کنش ها و هنجارها و امیال و اغراض و . انسان است
علوم . به طور خاص. طبع ها و آرمان ها و به هر حال دنیایی از معنویات و روحیات و عواطف است

سایر علوم، قلمرو و متعلق شان طبیعت به طور مستقیم موجود . ین موجودي می رودانسانی سراغ چن
علوم انسانی به این معنا انسان را به . است و چیزهایی که به نحوي غیر مستقیم با انسان سرو کار دارد

. قش کندطبیعتاً چنین دانشی می تواند به صورت پایه اي و بنیادین ایفاي ن. ماهو انسانی مطالعه می کند
یعنی انسان را به لحاظ اینکه سازنده است به لحاظ اینکه خالق است ایجاد می کند و بر خالف 

شما در هنر چه چیزي را مطالعه . موجودات دیگر مبادي این خالقیت را مورد پژوهش قرار داده است
هنري مورد  می کنید؟ محصول خالقیت به جاي خود مبادي و خاستگاه هاي زایش اثر هنري و آفرینش

یک وقتی شما یک تابلوي نقاشی، . مثالی که از هنر گفتم مثال بسیار کلیدي است. توجه قرار می گیرد
در مورد . یک نمایشنامه، یک رمان یک، قطعه موسیقی، یک اثر منظوم یا منثور ادبی را مالحظه می کنید

و در چه شرایطی این اثر هنري  اما اگر بروید سراغ اینکه چه شده. آنها قضاوت هاي مختلف می کنید
در واقع می شود گفت که قسمت . خلق شده، دید شما به مراتب دید کلیدي تر و بنیادي تري است

عمده اي از تالش هاي متفکر دینی که در علوم انسانی تأمل می کنند و پژوهش می کنند متوجه مطالعه 
طبعاً اگر چنین قلمرویی را در کل . ایعنی رسیدن به ریشه ها و خاستگاه ه. در همین مبادي است

متاسفانه در کشورهاي توسعه . معارف بشري و هنجارهاي او ببینیم، نقش بنیادي اش روشن می شود
نیافته و در حال توسعه از آنجایی که عادت به مصرف یعنی گرفتن غذاي آماده،  در واقع از فرایند 

ش خالقیت ضعیف شده در مورد این مبادي کمتر تولید گذشته، پیدا کرده اند و نقش تولیدي  و نق
لذا عمده کشورهاي مصرف کننده که ما براي مثال می گوییم مشرق زمین، . حوصله به خرج می دهند

اینها به جاي اینکه در مبادي علم و تکنیک و محصوالت مغرب زمین فکر بکنند بیشتر به خود محصول 
رده هاي غربی و عدم توجه به اینکه این فرآورده ها از چه یعنی گرفتن و نتایج و فرآو. عادت کرده اند



 250 

آن علوم انسانی که ما از آن صحبت می کنیم در واقع رفتن و سیر کردن در . خاستگاه هایی گذشته اند
براي همین است که در کشورهاي توسعه یافته حتی . این مواد منجر به تولید علم و تکنولوژي است

ی و هوا فضا ترجیح می دهد یا سیستم آموزشی او را ترغیب می کند و یک دانشجوي فیزیک و مهندس
  .سوق می دهد که به مبادي انسانی یعنی نظري چنین تولیدي هم گوشه چشمی بیاندازد

  

یعنی با توجه به این تعریف می توانیم بگوییم که علوم انسانی رشته هایی را در بر می گیرد که از 
  ي با انسان سر و کار دارد؟فلسفه تا اقتصاد به هرگونه ا

  

یعنی تامل در شرایط . متعلق یا موضوع آن خود انسان است به منزله یک موجود تولید کننده و خالق 
شما در روان شناسی و . خالقیت یک متعلق می تواند به نحو خاص قلمرو علوم انسانی را تشکیل دهد

ف و قلمروهاي گوناگون هنري بیشتر می جامعه شناسی و اقتصاد و فلسفه و حقوق و حوزه هاي مختل
در . خواهید بدانید که چه شد و چرا و تحت چه شرایطی چنین روند و چنین پدیده اي ظهور می کند

مطالعات جامعه شناسی ما دنبال چه هستیم؟ می گوییم فالن جا بی نظمی است و فالن جا نظم حاکم 
یک نظم قابل قبولی در آن حاکم نیست یا است و فالن جا به لحاظ هنجار اجتماعی مشوش است و 

مطالعه جامعه شناسی می رود سراغ اینها و می گوید . مردم قانون گریز هستند یا برعکس قانون پذیرند
چرا چنین است؟ که قانون گریزي و قانون پذیري در آنها نهادینه شده است؟ براي همین است که در 

در کنار رشد علوم کاربردي، علوم انسانی و نظري هم نظام هاي آموزشی کشورهاي توسعه یافته هم 
اگر پا به پاي آن نباشد باید بگوییم که در برخی موارد بیش از آن و فراخ تر از آن رشد و اهمیت پیدا 

لذا براي تهیه یک سخنرانی یا نطق فالن چهره . در برنامه ریزي ها مورد توجه قرار می گیرد. کرده است
کن است که چندین نفر از جامعه شناسان و روان شناسان و اهل سیاست و حتی سیاسی یا اجتماعی مم

فیلسوفان کمک بدهند و با توجه به زمینه ها و عوامل مختلف، یک متن چهار یا پنج صفحه اي را براي 
اینجا در واقع متخصص و عالم و . یک نطق حساس سیاسی یا فرهنگی یا اجتماعی تدارك ببینند

سانی است که می تواند نقش خود را ایفا می کند به این ترتیب که در اثر گذاري پژوهنده علوم ان
شناخت بافت ها و پیوند هاي اجتماعی خاص مخاطب و خیلی چیزهایی که در واقع در چنین 

گفتم که مشکل عمده و اصلی در کشورهاي توسعه نیافته این . تولیدات و پدیده هایی موثراند تامل کند
آنکه به مبادي توجه کنند به محصول رو می آورند یعنی استفاده کردن و باز محتاج تر  است که بیش از
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خود نقش خالقیت و آفرینندگی در اینجا . و نیازمندتر شدن به آن چیزي که قبالً طلب کرده بودند
اهمیت علوم انسانی در این است که در مبادي و چگونگی و استمرار این خالقیت باید . حذف شده

  .کند و ارائه طریق کندفکر 

  

بحث را به جایی رساندیم که می توانیم این پرسش را مطرح کنیم که در نسبت با جهان و به 
آیا . خصوص جهان غرب کشور ما از لحاظ علوم انسانی در چه مرتبه  و جایگاهی قرار می گیرد

و در رفتارها و توانسته ایم از علوم انسانی در قانون گذاري هایمان و در مسایل اجتماعی 
  ارتباطات انسانی استفاده کنیم؟

  

سوال شما را باید به دو بخش تقسیم کنیم و آن اینکه آیا در سنت ما، فارغ از دستاوردهاي علوم و 
دانش هاي جدید بشري، زمینه هایی مشابه با آنچه در علوم انسانی امروز می بینیم وجود دارد یا نه؟ آیا 

هنجارهاي فکري، فردي، اجتماعی، علمی و آموزشی و پژوهشی ما باشد؟ می تواند حامی و پشتیبان 
  آیا چنین چیزي داریم یا نه؟ 

سوال بعد این است که آیا آن چه ما داریم احیاناً مشابه با آن چیزي . این بخش اول سوال می شود
  است که در سنت غربی و تجربه جدید بشري ظهور کرده است؟ 

مواد و . آري به قوت و اطمینان می شود گفت که ما زمینه هایی داریم پاسخ سوال اول این است که
مصالحی داریم که می تواند این نقش بنیادي و زیربنایی را براي علوم کاربردي و دانش هاي علمی ما 

چنانکه از قدیم هم میان دانش علمی و نظري تفکیک وجود داشته و در میراث و مآثر حکمی . ایفا کند
منتها متاسفانه باید عرض کنم که قسمت قابل توجهی از آن به . چنین زمینه اي را داریمو فلسفی ما 

پاسخ سوال دوم . صورت بالقوه و خام وجود دارد و به زبان و با مقتضیات جدید پردازش نشده است
شري این یک تجربه جدید ب. اساساً شباهت یا مطلقاً وجود ندارد و یا بسیار اندك است! این است که نه

است که در بسترهاي تاریخی خودش و با رهیافت هاي اجتماعی سیاسی فلسفی خودش بروز کرده 
حاال ما براي آینده و براي طراحی یک . است و در مشرق زمین چنین تجربه اي وجود نداشته است

  جامعه پیشرفته مدرن خود کفاي با رشد و توسعه متوازن دانش ها چه باید کنیم؟
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نجام بدهیم این است که از ماده خامی که در اختیار مان است با یک پردازش جدید کاري که باید ا
آنچنان که در کشورهاي توسعه یافته و مدرن بوده است با یک طراحی استادانه و مدبرانه اي که تولید 

کار البته دشوار است و اگر فکر کنیم با صرف اسم . علم بومی یا دانش بومی است حرکت کنیم
به اینکه دانش بومی یا اسالمی کردن علوم ما می توانیم این راه را هم باز کنیم و به انجام گذاشتن 

حقیقتاً یک اهتمام و یک پشتکار و عزم ملی را براي همه . برسانیم این یک فکر ساده انگارانه است
دهه اخیر ولی به هر حال این جاده تا حدودي حداقل در این چند . خردمندان و متفکران ما می طلبد

تا حدودي حداقل ادبیاتش ایجاد شده . نمی خواهم بگویم هیچ کاري نشده است. کوبیده شده است
ولی اینکه حاال چارچوب ، ساختار، بایدها و نبایدهاي فعلی . است حداقل این پرسش طرح شده است

ار اش چگونه است و در واقع آسیب شناسی موضوعی اش هم چه جوري باید تدوین شود هنوز ک
  . فراگیري در موردش انجام نگرفته است

  

کارهایی هم . ما مدتهاست که در محافل علمی بحث جنبش نرم افزاري و تولید علم را می شنویم
اما می خواستیم اختصاصاً در حوزه . انجام شده است در زمینه اي علوم مهندسی و علوم انسانی

بر سر راه تولید فکر و اندیشه در این حوزه ـ فلسفه این پرسش را مطرح کنیم که ما چه موانعی را 
حوزه اي که به طور کلی با فکر و اندیشه سر و کار دارد ـ  داریم؟ چه طور می توانیم این موانع 

  را به حداقل برسانیم تا بتوانیم به آن نقطه مطلوب که مد نظرمان هست برسیم؟

  

تولید مدلی این غایتی است که مد نظر سوال شما به اصطالح امروز نوعی آسیب شناسی و بروز یا 
اگر کلمه آسیب شناسی بتواند اینجا گویا باشد باید عرض کنم که آسیب هاي ما می تواند . شماست

دو الیه  اصلی و حوزه اصلی این آسیب ها را می . طبقه بندي و دسته بندي شود در مقوالت مختلف 
. ختی آسیب هاي درونی و معنوي و روحیآسیب هاي روش شنا. توانیم به این شکل تفکیک کنیم

یعنی تامل در حوزه هاي مختلف معرفت . آسیب هاي روش شناختی شامل جنبه هاي بیرونی است
این را باید از میان متفکران و نخبگان . بشري که یک کاري است که صورت منطقی و متدولوژیک دارد
اما . د براي آن روش شناختی دربیایدو اندیشمندان ما به صورت یک تأمل فکري که مقدمه اي باش

مشکل تر و اساسی تر بر می گردد به آسیب شناسی روحی،  روانی و انفسی این موضوع که عبارت 
از یک طرف ما . است از یک نوع وضعیت روحی و روانی ما که به گذشته تاریخی ما هم بر می گردد
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آنچه از بیرون بر ما وارد شده است که ما یک نوع وادادگی و سر سپردگی روحی و معنوي داریم به هر 
اگر آن اصطالح را نگوییم، می . اصطالحاً در ادبیات روشنفکري و تجدد به غرب زدگی تعبیر می کنیم

نقطه مقابل . گوییم نوعی شیفتگی و سر سپردگی و قبول تام و مطلق هر آنچه از بیرون بر ما وارد شده
و هرگونه جا به جایی  در آن هندسه ي معرفتی که به طور عبارت است از مقاومت در برابر تغییر 

یعنی یک نوع جماد و یک نوع تحجر فکري که متاسفانه در الیه هایی از . سنتی در ما وجود دارد
یعنی هر گونه تغییر را به منزله نوعی انحراف و انحطاط . متفکران  ما هم در گذشته و امروز وجود دارد

این دو طرف . به هم خوردن سازمان معنوي معطوف به دین تلقی کرده اندیا دور شدن از مبادي یا 
خطرناك قضیه بوده که در تاریخ تفکر ما براي رسیدن به تولید علم و دانش متناسب با مقتضیات 

در ذیل هر کدام از این دو دسته ما میتوانیم عوامل فردي و جزیی دیگري را . موجود وجود داشته است
اگر سوال این باشد که مشکل اصلی و ام المسایل ما در این باب . االن امکانش نیستهم برشماریم که 

چیست؟ باید بگوییم که درافتادن به دو عرصه موانع روش شناختی و موانع و ساختارهاي روحی و 
در بیست و چند سال بعد از انقالب این . این دو هم باید به موازات هم مطرح شود. روانی ما است

خود اصطحکاکی هم . مجال به وجود آمده که ما به برخی از این عوامل مشکل زا توجه کنیمفرصت و 
یعنی ما . که بین افکار و اندیشه هاي مختلف در این باب وجود داشته می تواند به فال نیک گرفته شود

درد نقاط قوت و ضعف این تراوشات فکري را چه آنهایی که از طرف متدینین بوده و چه آنهایی که 
اینها را با هم جمع کنیم و به یک . دین داشتند و چه آنها که سکوالر بودند و اساساً درد دین نداشتند

نکته مهم تر از این به نظر من نقطه امیدي است و می تواند براي آینده ما یک . وضع مطلوب برسیم
مقتضیات تاریخی و  این است که روز به روز بر ضرورت تولید دانش متناسب با. دستمایه اي باشد

البته باید توجه کنیم این ضرورتی که می گوییم همواره و همیشه و در همه . فعلی ما بیشتر می شود
از نشانه هاي توسعه نیافتگی این است که انسان تسلیم ضرورت . جهات نمی تواند مثبت تلقی شود

وجه کنیم که اگر ضرورتی ما باید ت. یعنی کارش و فعلش فقط و فقط بر اساس ضرورت باشد. بشود
از یک طرف به گذشته ما و از طرف . هم هست ضرورت امروز ما نیست یک ضرورت دامنه دار است

  .     فقط به حال و اکنون محدود نیست. دیگر به آینده ما متصل و مرتبط می شود 

  

در علوم  در این آسیب شناسی که گفتید می توانیم ترجمه کردن صرف آثار نظریه پردازانه غرب
انسانی ـ از علوم رفتاري و روانی گرفته تا مسایل آموزشی مسایل فلسفی حتی نظریه هاي ادبی ـ 
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را هم جزیی از این آسیب شناسی بشماریم؟ ما همه اینها را در این سالها ترجمه کرده ایم و 
  . معموالً خودمان چیزي به هیچ کدام آنها اضافه نکرده ایم

   

یعنی گرفتن یک خوراك . ی هم گفتم که نشانه توسعه نیافتگی مصرف محض استدر مطالب قبل. قطعاً
این را اینجا اضافه کنم که اساساً هیچ تمدن بالغی هیچ فرهنگ مستدام و رشیدي را . آماده براي رفع نیاز

 ما باید این را براي. ما سراغ نداریم که بدون تانی با پهنه هاي دیگر بتواند خودکفا و پربار باشد
خودمان فرض بدانیم و اصالً اجتناب ناپذیر است که فرهنگ و تمدن و وضع اجتماعی سیاسی خودمان 

این یک نکته بسیار مهم و کلیدي . را بدون دخالت و انضمام تجارب بشري دیگر بتوانیم نگه داریم
ر دانش از طرف دیگر همان نکته اي که اشاره کردید مساله اي که تحت عنوان ترجمه محوري د. است

ما راه افتاده بود منجر به این شده بود که ما فقط از آنچه براي مان پرورده بودند و پردازش شده بود 
حاال اگر . یعنی صورت دهندگی و گیرندگی محض رابطه یک طرفه را مطرح کنیم. بتوانیم بهره بگیریم

ال و تعاطی را در یک بخواهیم این جریان به نحو مطلوبی عوض شود باید این ترجمه و این انتق
پس اینجا می رسیم به اینکه کدام هاضمه است که می تواند این . هاضمه علمی مناسب جذب کنیم

. ما عیب ترجمه را در ترجمه به ماهو ترجمه نمی بینیم. ترجمه ها را جذب و  حل و مستحیل کند
علمی و فرهنگی و  اگر یک فرهنگ و تمدنی بتواند عناصر. ترجمه کردن فی حد ذاته ممدوح است

اجتماعی و به طور کلی تجارب معرفتی بشر را بگیرد و مطلع شود و بتواند نقاط قوت و ضعفش را 
تفکیکی کند و سپس در هاضمه خودش جذب کند ما آنچه که داشتیم و به عنوان یک تجربه تلخ داریم 

ن تمام ارگانیسم و تمام بنابرای. این بوده است که هاضمه مناسب براي گرفتن  اینها وجود نداشته
در نتیجه این وابستگی و این . متابولیسم این حیات فکري و فرهنگی ما فقط با همان غذا عادت کرده

در این . سر سپردگی بیشتر می شود و حرکت براي استقالل روحی و فکري و اجتماعی و فردي کمتر
که ما هم سخن و حرف و کالمی و  بیش از دو دهه بعد از انقالب اسالمی این خود آگاهی پیدا شده 

اما دلخوش کردن به . این خودآگاهی  را نباید دست کم گرفت. فکري براي  تغذیه  خودمان داریم
اینکه فقط داریم ولی پردازش جدید از آن صورت نمی گیرد و با این قضایاي بیرونی نمی توان رابطه 

  . اتفاق افتاد نخواهد بودو نسبت خود را بر قرار کند نتیجه اي جز آنچه در قبل 
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حاال این هاضمه چه بالیی سرش آمده که در طول تاریخ دچار این مشکل و بیماري شد؟ چون ما  
در قرون سوم و چهارم، نهضت خیلی با ارزشی با عنوان نهضت ترجمه را دیدیم که خود آن 

د و ترجمه، منشا اثر چرا امروز چنان اتفاق نمی افت. مبنایی شد براي تولید علم در قرون بعدي
  مثبتی نمی شود؟

  

رسیدن به یک تحلیل دقیق از تحوالت اجتماعی براي یک قوم، حداقلش آن است که ما بتوانیم ! ببینید
در سوال شما . تمام عوامل را فهرست کنیم و کنش و ارتباط این عوامل را با یک دیگر بررسی کنیم

فردي و اجتماعی و سیاسی و اقتصادي دست به  فهرست قابل توجهی از عوامل بیرونی و داخلی و
دست هم داده، نقش حکومت ها، نقش طبقات و الیه هاي اجتماعی، نقش قدرت هاي سیاسی و 
اقتصادي آن روز به عنوان عوامل فشار و تعیین کننده معادالت سیاسی و بین المللی، مسایلی از قبیل 

کمپانی ها و مجموعه اي جدید ي که نمونه اش را مساله نفت و تجارت دنیاي جدید، استعمار، تشکیل 
شما مثال درباره . موارد بسیار متعددي را می توانیم دخیل کنیم. به عنوان کمپانی هند شرقی میشناسیم

ایران در همین حدود دویست سیصد سال اخیر تحوالت دنیاي اسالم را از تحوالت حکومت عثمانی 
. ان و تا آشنایی مشرق زمین را با تحوالت دنیاي غرب ببینیدبگیرید تا تحوالت مصر تا عراق و ایر

اینکه پدیده اي به نام غرب اصال وارد میدان فکر و ذهن و عمل و اقتصاد و فعل و پارادایم هاي 
اجتماعی مشرق زمین و جوامع اسالمی شده و هزاران هزار تغییر و دگرگونی از قبل همین کنش ها و 

ود آمده که اینها را اگر کسی بخواهد احصاء کند مطالعات وسیعی را می واکنش ها و تبادالت به وج
حاال اینکه وضع مطلوب ما چه بود و چه بر ما آمد و چه بر ما رفت و مقصر . طلبد که البته انجام شده

کیست و کجا کوتاه آمدند و کجا به رفتار طبیعی خودش ادامه می دهد به نظر من فصل دیگري را می 
اقعیت این است  که اگر بخواهیم در یک کالم بگوییم من آسیب جدي و مهم ترین آسیب را طلبد اما و

در این سستی و عدم  خالقیت که منجر به آسیب هاي سیاسی و اجتماعی و حکومتی و منشی و در 
واقع عوامل متعدد دیگر می شود، فقد و فقدان خودآگاهی جمعی می دانم و بزرگترین آسیبی که ممکن 

آن است . مین امروز ما را تهدید کند و از ادامه راه تا رسیدن به غایت انقالب اسالمی باز دارداست ه
عوامل . که زمینه و بستر خودآگاهی در جامعه ما رو به کاهش بگذارد و یا خداي ناکرده مسدود شود

ختلف مختلف فرهنگی و اجتماعی و اطالع رسانی و سیاسی و تصمیمات دولتمردان در حوزه هاي م
کلمه . می تواند این را شتاب دهد و یا از سرعت بیاندازد... طبقات اجتماعی مساله جوانان و 
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با آگاهی . خودآگاهی کلمه بسیار حساسی است واژه اي نیست که فقط یک خود و آگاهی داشته باشد
  . فرق می کند

  

لسفه، چه فلسفه که من آن را در دروس ف. پرسش بعدي من در مورد وضعیت نظام آموزشی است
اسالمی و چه فلسفه غرب ،محدود می کنم، می خواهم ببینم این دروس چه وضعیتی در آموزش 
در سطح عالی امروز دارند و آیا این برنامه هاي آموزشی و درسی که در دانشگاه ها، چه در مقطع 

  رده می کند؟کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا، نیازهاي علمی و کاربردي جامعه ما را برآو

  

راجع به این سوال شما، می توانم بگویم تامل و مطالعه اي توسط محققان و صاحبنظران ما به طور  
وسیع انجام شده است و محصول آن را ما در همین سال گذشته در قالب یک همایش بسیار وسیع با 

کصد ساله آموزش در واقع تجارب حداقل ی. عنوان همایش برسی متون و منابع کتب انسانی دیدیم
  .فلسفه به روش نوین در دانشگاه هاي ما مورد بررسی قرار گرفت

یک وجه این قضیه برمی گردد به منابع و متون و مصادري که در اختیار استاد و . اما دو صورت دارد
دوم بر می گردد به روش ها و تکنیک هایی که در آموزش علوم . دانشجو در حوزه و دانشگاه ما است

به لحاظ متون و منابع باید عرض کنم متاسفانه ما هنوز در . ش هاي فلسفی در کشور ما رایج استو دان
بسیاري از عرصه هاي اختصاصی، منبع کافی و جامع براي انتقال موضوعات و چارچوب هاي نظري 

چند سالی است که در برخی از موسسات و دستگاه هاي تحقیقاتی این حرکت . در اختیار نداریم
ع شده به صورت تامین منبع براي رشته هاي علوم انسانی از جمله فلسفه که مثالً در کشور ما هم شرو

است که هدفش تامین منبع آن هم به زبان ) سمت(یکی از آنها سازمان مطالعات و تدوین کتب انسانی 
سخ بدهم که خواهید این سوال را دقیقاً پاحاال اگر می. روز و متناسب با برنامه هاي آموزشی است

دهد، یک وجهش این است که این احساس معلوم شود این احساس نیاز خودش را بیشتر کجا نشان می
شما در . نیاز، از مواجه سنت فکري فلسفی ما با سنت فکري فلسفی جدید مغرب زمین بر می آید

اي که احساس نوشته هاي فلسفی مثل سیر حکمت در اروپا محمد علی فروغی اگر نگاه کنید، نویسنده 
می کرده اگر متون و منابع فلسفی فیلسوفان جدید ، ترجمه شود و در اختیار مخاطب قرار داده شود ، 

. اسباب یک تحول اجتماعی و فرهنگی را ایجاد می کند، از آن موقع تا به حاال همین کار اتفاق افتاده
فلسفه هاي جدید غربی چه تحولی در  می توانیم زمانی این سوال را ما به این سمت ببریم که آشنایی با
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اما می خواهم عرض کنم که . که این خود ش یک فصل دیگري را می طلبد. مملکت ما ایجاد کرد
بسیار مهم و تامل برانگیز آن است که این ضرورت ناشی از این مواجهه بوده است، در مورد  نقطه

سالمی، کالم اسالمی، بیشتر از همه در آموزش سنت هاي فلسفی خودمان مثل فلسفه اسالمی ، عرفان ا
حوزه ها و اندکی هم در در دانشگاههاي ما ، همین موضوع به یک شکل دیگر  رواج دارد آن این 
است که متون و منابعی که امروز دانشجو، محصل و طلبه ما بتواند استفاده تام و تمام از آنها کند و با 

بسیاري از منابع و متون حکمی . سفانه به قدر کافی نیستساختارهاي امروز هم خوانی داشته باشد متا
گذشته از اینکه . و فلسفی و عرفانی ما هنوز به زبان روز و مطابق با ساختار آموزشی ما تدوین نشده

یا عربی است و از آن مشکل تر عربی فنی پیچیده و غیر قابل فهم براي . زبان اینها زبان مغلغی است
زنویسی و به یک شکل وساختار مناسبی دربیاید قطعاً می تواند اسباب یک تحول اگر اینها با. همه است

به لحاظ روش هاي آموزشی باید بگویم که دغدغه خیلی از متفکران ما این . قابل توجهی را ایجاد کند
نبوده است که ما برنامه آموزشی ارائه دهیم که شامل ارائه واحدهاي درسی باشد و آنقدر براي ما 

این موضوع اهمیت دارد . داشته باشد که بتواند اسباب یک رنسانس و یک نهضتی را ایجاد کند اهمیت
بر اساس یک دردمندي و مساله دار . نه به قدر اینکه بتواند یک فهمی را از استاد به شاگرد منتقل کند

به آن هدف  شدن و دوم اینکه منابع و نوشته ها و مصادري وجود داشته باشد که دانشجو را بتواند 
من گمان نمی کنم در خوش بینانه ترین صورتش که عبارت باشد از تدوین یک برنامه . برساند

آن و قت تازه . آموزشی بسیار پیشرفته و به روز و با استاندارد، ما بتوانیم بگوییم که کارمان تمام شده
استادي چه نظام اداري و آن اینکه براي چنین برنامه اي چه متنی چه . در آغاز  مشکل خواهیم بود

دانشجویی که فارغ التحصیل . دیوانی که بتواند این را حمایت کند و هزار جور مسایل دیگر الزم داریم
می شود حاال از این مواد و ساختار آموزشی چه استفاده اي می خواهد بکند در بیرون از محیط 

این نیست که بگوییم من واحدهاي  شما االن خودتان می دانید معضل آموزش عالی ما.  آموزشی اش
آموزشی و منابع درسی را چطور با هم متناسب کنم االن مساله آموزش آن است که ورود و خروج 

در کشورهاي . دانشجو، چه در جنبه کشف استعدادها و چه در زمینه کاریابی و مشاغل مشکل دارد
یک جایی را . ي است و هم خروجتوسعه یافته هم ورود بر اساس یک نیاز و ضرورت و برنامه ریز

بنابراین اگر قرار است برنامه اي را ما در باب آسیب شناسی متون . براي این شخص تعبیه کرده است 
  . و منابع و روش هاي آموزشی ببینیم جداي از این حلقه هاي پیشینی و پسینی باید ببینیم
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  :دکتر بهروز دري 

  سیار پیچیده تر است از تولید علم در سایر علومتولید علم در علوم انسانی ب

  

  :اشاره 

ولی به . او مدیریت صنعتی است رشته اصلی. دکتر بهروز دري دانشیار دانشگاه شهید بهشتی است
دالیلی که در این مصاحبه گفته است در دهه هاي اخیر به حوزه منابع انسانی پرداخته و محورهاي 

اوصاحب تألیفات .نابع انسانی در سازمانهاي بزرگ کشور کار کرده استمطالعاتی مختلفی را در حوزه م
و نوشته هایی است که امیدوارست که این محصوالت مؤثر و پاسخگوي بخشی از نیازهاي علمی 

 .رشته مدیریت باشد

  

  

  نقش علوم انسانی را در تحوالت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي چگونه ارزیاي نی کنید؟

  

شتن یک ارزیابی دقیق از نقش علوم انسانی در تحوالت علمی و فرهنگی، اجتماعی و سیاسی براي دا
شاید بتوان گفت که . هایی نیازمندیم که بتوانیم این ارزیابی را دقیق تر  مطرح کنیمبه یک شاخص

به خصوص از منظر سیاست گذاران و اندیشمندانی که در . دغدغه هایی درحال حاضر در جامعه هست
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رفیتهاي مختلف قانونی و فعالیتهاي مرتبط نهادهاي حکومتی در مناطق مختلف به این موضوع توجه ظ
داشتند، می شود در وضعیت کلی، ارزیابی از نقش علوم انسانی را به معناي وجود مسئله و دغدغه 

ط با نظام به این مسئله واقف شده اند که هنوز منزلت جایگاه علوم انسانی در ارتبا. هایی تلقی کرد
اسالمی و همچنین محدودیت و فعالیتهایی که این نظام هدف گیري کرده، از وضعیت مناسبی 

شاهد دقیق این مورد هم توجه قانونگذاران و اسناد قانونی در ارتباط با این موضوع . برخوردار نیست
این مقوله رسیدیم ما در سند قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی کشور به . است

که در فصل چهارم، در ماده چهل و سه، بند دو از برنامه، بازنگري در ساختن و نوسازي فرایندهاي 
اي شدن پژوهش تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی به منظور توسعه کیفی و حرفه

اسخ گویی به نیازهاي تصمیم هاي اجتماعی در سطح جهانی و پو ایجاد توانایی نظریه پردازي در پست
ساز در دستگاه اجرایی در سال اول برنامه سال چهارم توسعه، صحبت شده و این نشان دهنده یک نیاز 
است که قانونگذار حتی دستگاههاي اجرایی را ملزم به این مقوله دانسته است که در سال اول این 

  .اي طرح و نقشه مناسب به خودش را داشته باشدچنین مسئله

شود این جمع بندي را از این صحبتها داشت که نقش علوم انسانی و رشته بنابراین به نظر میرسد که می
هاي آن در تحوالت علمی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی نقش بسیار مهم و ارزنده است ولی این که 

ادي از آن چیزي این ایفاي نقش به چه ترتیبی انجام شده است، شواهد نشان می دهد که ما فاصله زی
و امیدوار هستیم با تمهیدات از طرف . که نیاز هست و آن چیزي که باید به منصه ظهور برسد، داریم

قانون و ظرفیتهاي قانونی و نهادهاي مختلف انجام این تکالیف است، شاهد بروز مفاهیم و موضوعات 
  .کشورمان باشیم علوم انسانی و رشته ها در نیازهاي علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی

  

در حال حاضر با توجه به آن چه گفتید جایگاه علوم انسانی در ایران در نسبت با جهان در چه 
  مرتبه اي قرار دارد؟

  

اگر بخواهیم این قیاس را به این معنا جهت بدهیم که غرب از محصول علوم انسانی چه استفاده اي 
اگر علوم انسانی به این . بهتر به این سؤال توجه کنیم کرده و ما چه استفاده اي می کنیم، شاید بتوانیم

معنا باشد که تمامی آن چیزي که در محیط پیرامون و واقعیت اتفاق می افتد مشحون از یک تفکر 
منطقی مستتد و مناسب است، براي نیازهاي بشر ـ هم نیازهاي مادي است و هم معنوي ـ غرب به این 
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که ما از محصوالت غربی در همه زمینه ها می بینیم نشان می دهد  مسئله توجه داشته است و آن چیزي
در علوم انسانی جایگاه خود را تا حد مناسبی یا با توجه فلسفه اي که در غرب در این مورد هست یا 

در مقایسه ما با همین وجه نظر از نظر . لحاظ کرده یا حفظ کرده و یا به معنایی به آن توجه می کند
ده هاي علوم انسانی در پاسخ به معضالت و نیازهاي یک جامعه می توانیم این استنباط توجه به فراور

از طرف دیگر خوب نیازهاي جامعه بشري متناسب . را داشته باشیم که فاصله قابل مالحظه اي داریم
نوي جامعه اسالمی ما طبیعتاً شاید به دلیل یک نوع نگاه مع. با نگاه هاي ارزشی و قیدهاي مربوطه است

ولی این فاصله ما با جهان غرب به این معنا . و ارزشی، توجه واالتري را به نقش علوم انسانی نیازدارند
که ما دچار کاستی هاي متعددي به پاسخ گویی با نگاه ارزشی به نیاز جامعه هستیم، این نشان می دهد 

ات و لوازم براي پرداختن به که ما چه در تألیف، چه در جایگاه و چه در منزلت و چه در تهیه امکان
این علم در کشور تمهیدات الزم را در نظر نگرفتیم و شاهد بسیار مشخص آن معضالت بسیار عدیده 
اي در جوامع ما و مثل ما است که نشان می دهد که ما در واقع به علت عدم توجه به رویکرد و روش 

حاال که این ظرفیتها تا چه . د نشده ایممنطق حل مشکالت جامعه انسانی از این علم و علوم بهره من
ولی در مقایسه جایگاه، اگر در معانی و تعاریف . حد در کشور ساختارمند است بحث جداگانه اي دارد

  .موضوعیت دارد ولی در مصادیقش موضوعیتی ندارد

  

  علت این رکود چیست ؟

  

کامال برآیند حرکت را از تایید تا نظام فکري . به نظر بنده این به خاطر نبودن نظام منسجم مناسب است
یعنی علم . عمل تنظیم می کند غرب هم به دلیل نگاه هاي فلسفی خودش به این مسئله توجه کرده

گرایی را به عمل گرایی نزدیک کرده و من فکر می کنم در این موضوع ها دچار گسستی هستیم در 
و من فکر می کنم که ما داراي یک نقش علم گرایی موفق نبودیم در عمل گرایی بیشتر موفق نیستیم 

حرکت و مسیر حرکت مناسبی از تفکر به عمل حرکت نیستیم و همین باعث فاصله ما نسبت به غرب 
  .است

آنجا هر مسئله یا به هر حال سعی بر این است که یک تولید نهایی برسد و مورد استفاده قرار بگیرد ما 
  .و تفقد ولی در عمل بسیار بسیار کندیم در یک سري مراحلی توفیق داریم در اندیشه
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  علت این ضعف در عمل چیست؟

  

که اگر نظامی وجود داشته باشد فکر به عمل . نبود تفکر سیستمی یا نبود یک نظام فکري و عملی
  تبدیل می شود اگر وجود نداشته باشد دچار گسست فکر و عمل خواهد شد 

  

علوم . م جنبش نرم افزاري بوجود آمده استمدتی است  که جریانی به اسم نهضت تولید عل
انسانی در این نهضت در ارتباط با تولید علم چه کارهایی می تواند انجام بدهد و اینکه چه 

  جایگاه و نقشی می تواند داشته باشد؟

  

چون کلمه تولید مطرح است طبیعتاً تولید یک فرایندي دارد که این فرایند هم  بستر و هم نظام کاري  
ب است تصور من از تولید علم این است که تولید کنندگان علم داراي یک انسجام فکري و عملی مناس

در رشته هاي علوم انسانی به دلیل جنبه هاي بسیار وسیع مغز افزاري و نرم . مناسب براي تولید هستند
مانی و عدم افزاري، که ـ  فاصله این علم را در رشته هاي دیگر مشخص می کند ـ  ما دچار یک نابسا

آمادگی ارگانیک و سیستماتیک هستیم یعنی به دلیل اینکه رشته هاي علوم انسانی با هم پیوند 
ناگسستنی دارند و با هم و مکمل هم می توانند به یک تولید مناسب برسند و شاهد مثالش هم همین 

غ از سایر رشته ها مقوله بین رشته اي بودن بسیاري از موضوعات علوم انسانی است که نمیتواند فار
به همین دلیل فکر می کنم که تولید علم در علوم انسانی . حتی در مراحل علمی هم طی طریق کند

به همین دلیل ویژگی هاي خاص و محتوایی . بسیار پیچیده تر است از تولید علم در سایر علوم
و فکر می کنم که  از این منظر به تولید علم یک موضوع و یک اهمیت در کشور تلقی شده. موضوع

جاي بسیار ارزشمندي است ولی از این نظر که چه تمهیداتی براي تولید علم در علوم انسانی باید 
شود که با نگاههاي سخت افزاري صرف به تولید علم در علوم انسانی رسید که اندیشیده شود این نمی

د را انجام بدهد توسط علم در علوم براي تولید علم در علوم انسانی آن نقشه اي که قرار است این تولی
انسانی با چه تمهیداتی و امکاناتی و با چه پشتیبانیهایی از منظري باید انجام بشود که به نظر می رسد 

به نظر می رسد توفیقات الزم را نداشته باشد ولی از این بابت به هر . که شاید یک پیچیدگی هاي  دارد
رم افزاري حرکتهایی را شروع کرده که زمینه ساز طرح همین حال جریان نهضت تولید علم و جنبش ن
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مسایل است که براي  حرکت در تولید علم در علوم انسانی باید یک نگاه هاي ویژه و خاص با توجه 
به محتواي موضوع ذاتش و نگاه هاي بعضاً مهندسی هاي آن چنانی شاید پاسخ گویی موضوع نباشد و 

م در این زمینه از اندیشمندان و متفکرانی حمایت شود که آنها  کامالً علم نیازمند این است که تولید عل
علوم انسانی را می شناسند و فرایند تولید علم را در علوم انسانی می دانند و در این فرایند پیش بینی 

  .هایی را نسبت به امکانات و لوازم اطرافش را دارند

  

وم انسانی تا چه حد موجب رشد و تعالی این سیاست گذاري هاي نظام آموزشی در زمینه عل 
  علوم و کاربردي شدن آنها در جامعه شده است؟  

البته اگر من بخواهم در پاسخ سؤال و صحبت جنابعالی بیشتر جنبه اثباتی موضوع را دنبال کنم شاید  
زهاي یک طبیعی است به دلیل نیا. بهتر باشد جنبه نفی و بحث آسیبها را هم می توانیم مطرح کنیم

سال از انقالب اسالمی و حساسیت هایی که  28و  27جامعه مثل جامعه ما با پشت سرگذاشتن حداقل 
آرمان هاي انقالب ایجاد کرده که همه دست اندرکاران و سیاست گذاران به مسئله علوم انسانی توجه 

ون انسانها با هیجاناتی کنند، چون به نظر می رسد انقالب، انقالبی در علوم انسانی به نوعی بوده و چ
که در تفکر و اندیشه شان با ارزش هاي اسالمی داشتند زمینه ساز این انقالب بودند، بنابراین به نظر 
می رسد این ضرورت و جبر ناشی از تحرکاتی که در انقالب اسالمی بود نیازمند توجه به سیاست ها 

ولی واقعیت امر این است که با توجه وبرنامه هاي مناسب به خصوص نظام آموزش عالی کشور است 
به آن اشاره اي که در سؤال قبلی داشتم که اگر قرار است یک اتفاقی بیفتد در مقوله علوم انسانی 
بخصوص در حوزه نظام آموزش عالی، کشور نیازمند همان مؤلفه هایی است که مجموعاً و جمیعاً می 

به طور مشخص اندیشمندان و عمل گرایانی  این محصول هم. تواند محصول مناسبی را ارائه کند
هستند که با خروج از نظام آموزش عالی کشور می توانند این سیاستها و این برنامه ها را در اجرا 

در یک ارزیابی کلی من فکر می کنم که در واقع با توجه به زمینه کاربردي که اشاره . تضمین کنند
ش عالی کشور را از حیث کاربردي، یعنی استفاده از به کردیم ما سیاستها و برنامه هاي نظام آموز

تعبیري منافع و مزایاي این موضوع، هنوز قابل تردید می دانیم حاال شاید در همین سؤال به این قضیه 
آسیب ها را یک موقع از محصول توجه می کنیم یک موقع از فرایند توجه می کنیم در فرایند . برسیم

ی کشور، در رسید ن به یک مقوله تعالی و رشد علوم انسانی، به نظر می فعالیتهاي نظام آموزش عال
این کاستی ها و دشواري ها هم بیشتر از منظر نبود . رسد که ما کاستیها و دشواري هایی را داریم
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تمهیدات الزم براي  اجراي سیاستها و برنامه هاست و به طور مشخص ما وقتی که در  فرایند جذب 
انشجو و اداره رشته هاي علوم انسانی در نظام آموزش عالی کشور هستیم به این دانشجو، آموزش د

نقیصه کامالً پی می بریم که در تمامی این موارد دچار یکسري مشکالت و مسایلی هستیم که به فرض 
بنابراین آسیب را در . سیاستگذاري و برنامه ریزي صحیح در این نظام ما نتیجه مناسب نمی رسیم

آسیبهایی در محصول یا فراورده کار نظام . دچار مشکالتی بودیم که اشاره کردم. ررسی کنیمفرایند ب
آیا توجه در خروجی هاي نظام آموزش عالی کشور در رشته .آموزش در ارتباط با علوم انسانی داشتیم

هاي علوم انسانی به طور تخصصی و نیازهاي مربوط به این موضوع در دستگاهها جذب می شوند؟ 
اال شاید متوجه نظام آموزش عالی کشور نباشد ولی همان نظام آموزش عالی کشور می تواند اگر ح

فرایند تولید محصول خودش را درست تنظیم کند طبیعتاً این محصول بازار مناسب خودش را داشته 
شاید به تحقیقی بشود انجام داد در جایی که مشاغل مربوط به این موضوع در دستگاههاي . باشد

اجرایی کشور، یا نیازمندیهاي کل نظام، نیازمند به افرادي با نگاه علوم انسانی هستند و تخصص و 
چقدر شاغلین این موضوع از این محصوالت که از این علوم بهره مند شده . حرفه این کار را دارند

رصتهاي شغلی هم در بینیم؟ که این شاغلین نه تنها از این مقوله و فرایند عبور نکردند بلکه فباشند می
اختیار افرادي قرار داده شد که با این موضوع  بیگانه هستند و این آسیب هم به نظام آموزش عالی 
کشور هست هم به اعمال سیاستها و برنامه ها برمی گردد و هم اینکه اساساً دستگاههاي مختلف کشور 

شغلی به افرادي داده بشود که آنها که باید توجه جدي داشته باشند در واگذاري مشاغل و موقعیتهاي 
  هم مورد غفلت قرار گرفته باشند 

  

طبعاً یکی از . مثالً قبل از ورود به دانشگاهها. خوب این آسیبها نمیتواند یک زمینه اي داشته باشد 
معضالت ما نظام آموزش و پرورش است و از آنجا پایه ریزي نمی شود و یک فرهنگ بدي جا 

که در درسش ضعیف تر است نمره پایین تري می گیرد باید برود علوم  انداخته اند آن کسی
  .انسانی یا هنر و آن کسی که درسش خوب است برود تجربی و ریاضی

  

در حیطه سیاست گذاري و برنامه ریزي نظام آموزش عالی خیلی نمی توانیم نظام آموزش و پرورش را 
آموزش عالی کشور در سیاستگذاري و برنامه ریزي دور و بعید بدانیم اگر فرض به این باشد که نظام 

این می . طبیعتاً جایگاه مهم آموزش و پرورش را هم در این زمینه در خاستگاه اصلی در نظر می گیرد
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که چه بسا نبود پیوستگی و انسجام سیاست . تواند از این منظر آسیب را به تعبیري مشخص کند
یعنی اگر قرار باشد که ورودي هاي . را می تواند ایجاد کند گذاران با مالحظه این فرایند این اشکال

دانشگاهها محصول نظام آموزش و پرورش باشند و سیاستهاي نظام آموزش و پرورش هدف گیریشان 
را با توجه به سیاستهاي نظام آموزش عالی کشور نداشته باشد طبیعتاً این ورودي ها، ورودي هایی 

در خروجی برنامه هاي آموزش عالی بتوانند آن تضمین الزم را براي نیستند که چه در فرایند و چه 
بله من فکر می کنم که فرمایش شما در اینجا مهم و . واقعاً پاسخگویی به نیازهاي کشور داشته باشند

اساسی هست که ملزومات مربوط به حوزه هاي آموزش و پرورش هم می تواند یکی از آسیبها باشد 
یب را به دقت باید توجه قرار داد و جایگاه سیاست گذاري ها از این بابت ولی طبیعی است که آس

  .بیشتر به آن توجه کنیم

  

چگونه می توان تغییر نگرش در . ما نگرش خیلی خوبی نسبت به علوم انسانی در جامعه نداریم 
  د؟مردم ایجاد کردو رسانه ها و موسسات فرهنگی و کتاب خانه ها چه نقشی در ایم میان دارن

  

بله ببینید طبیعتاً اگر به ارزش گذاري مناسب به این مقوالت برسیم و ارزش گذاران هم در جایگاه  
زمانی که فرض کنید . مناسب، این ارزش ها را به منصه ظهور برسانند ایم مساله تا حدي حل می شود

ه فارغ التحصیل حقوق و مزایاي فارغ التحصیل فنی و پزشکی به هر شکل رقم  قابل توجهی نسبت  ب
رشته علوم انسانی است  خوب این طبیعی است که بازار کار براي آن رشته ها روز به روز داغ تر و 

نقش نظام به معناي اهمش . حساس تر و براي این رشته ها روز به روز کسادتر و راکدتر خواهد بود
یک جایگاهی محرز بدانیم  در این موضوع کجاست؟ طبیعی است که اگر ما بتوانیم ارزش گذاري را از

براي کسی که وارد این حیطه می شود و عالقه براي ورود به این حیطه پیدا می کنند تا حد ممکن می 
توانیم این تراز و برابري بین محصوالت این حوزه و محصوالت غیر این حوزه مثل فعالیتهاي پزشکی 

می تواند باشد که یکی از انگیزه هاي ورود و به نظرم پاسخ سؤال جنابعالی به این معنا . را محرز کنیم
حرکت در حوزه علوم انسانی تصور و در واقع دستیابی به یکسري اهدافی است چه از جنبه مادي و 
چه معنوي، که این به نظر میرسد که حاال جدایی از تمهیداتی که می تواند قانون و مقررات به اصطالح 

در این جا ارتباط با سؤال .  شدمی که از این شأن و منزلت میبه آن فکر کند برگردد به آن فضاي عمو
جنابعالی روي بحث رسانه ها و واسطه هاي به این ترتیب می شود در نظر گرفت اگر که فضاي 
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عمومی رسانه اي ما در این ارزش گذاري و بخصوص باالبردن شأن و منزلت این موضوع دقیق تر 
کر می کنم که تا حدي اقبال و گرایش افراد ارزشمند و ناب در بیش از گذشته به آن توجه بشود من ف

این زمینه بیشتر می شود یعنی چه؟ یعنی اآلن در دوره هاي مختلف رشته هاي مدیریت می بینیم اقبال 
. عمومی فارغ التحصیالن رشته هاي فنی و مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري رشته مدیریت بیشتر شده

نکه افرادي که با پیشینه هاي فنی وارد رشته هاي مدیریت و حتی علوم انسانی و اینها برمی گردد به ای
مشابه می شوند و هستند بعضی از آنها و رشته حقوق و جامعه شناسی اینها می شوند این نشان می 
دهد که حاال جداي از عالقه اي که افراد دارند ولی به نظر می رسد که کم کم جامعه بخشی از 

مثالً فرض کنید . را در این حیطه تعریف کرده و نیازمند مدیرانی در این رابطه است مشکالت خودش
رشته هاي حقوق در دنیاي امروز جایگاه خودشان را به دلیل برخورد با مشکالت مربوط دارند و چون 
جامعه به هر حال روز به روز نشان می دهد که نیازمند به این موضوع هست طبیعتاً اقبال عمومی و 

انواع و اقسام چالشهایی را باید در زمینه هاي جامعه . اقبال افراد براي ورود به این رشته بیشتر است
شناسی و روانشناسی و مدیریتی نشان دهد که پس نیازمند افرادي هستیم که چه در منظر علم بنشیند 

ما اشاره کردید زمینه تفکر در این موضوع توجه بکنند و فکر می کنم که در واقع هر دو زمینه اي که ش
مهمی است ما در زمینه توجه به سیاستها و برنامه ها باید تمامی ارکان مربوط با هم در یک نظام، با هم 
حرکت کنند تا فرایند را تکمیل کنند و پشتیبانی این فرایند هم می تواند  امکانات در کشور باشد که 

صیل رشته هاي علوم انسانی از یک شأن و فضاي عمومی را به این سمت سوق بدهد که فارغ التح
. منزلت و ارزش برخوردارند حاال این شأن و  منزلت را از جنبه هاي مادي و معنوي چگونه می بینیم

واقعاً شاید باید مدتی صبر کنیم که این فارغ التحصیل رشته علوم انسانی در یک فعالیت شغلی خیلی 
بیافتد طبیعتاً به حساب خیلی ساده عرضه و تقاضاي عرضه اگر این اتفاق . دغدغه مالی نداشته باشد

محصوالت علوم انسانی، فارغ التحصیالن رشته هاي مختلف طبیعتاً روز به روز هم توسعه پیدا خواهند 
کرد و هم درعمل پاسخگوي نیازها خواهند شد و جامعه به جایی خواهد رسید که در واقع تمهیداتی 

واقعاً جواب بدهد و جامعه از بسیاري از . اسب علوم انسانی استبراي یک فراورده و محصول من
  .مسائل و مشکالت مبري است

  

مدیریت فن آوري . مدیریت یک شاخه از رشته هاي علوم انسانی است و دانشی  میان رشته اي
اطالعات در دنیاي امروز یکی از مهمترین و مؤثرترین رشته هاي مدیریت است، دو سوال داشتم؛ 
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ینکه مدیریت فن آوري اطالعات در فعالیتهاي اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی ما چه برآیندي یکی ا
  چه جایگاهی در مدیریت امروز دارد؟ ITداشته است ؟ و دوم اینکه 

  

اگر از انتهاي سؤال شما بحث شما را شروع کنیم شاید بهتر باشد بحث جایگاه، من برخالف آنکه  
انی و دغدغه اي که در جایگاه علوم انسانی در کشور داشتم و ابتداي شاید نه اینکه بدبینی ولی نگر

عرایضم اشاره کردم ولی در این زمینه  فکر می کنم که قضیه کمی برعکس است یعنی این که ما اآلن 
را در رابطه با نیازهاي سازمانی و حتی نیازهاي علمی پیش از گذشته می بینیم و شاهد دقیق IT جایگاه

موضوع هم حمایت قابل توجهی است که عمالً در یک دهه گذشته از این علم است و این این مثال و 
وقتی در تعامل هاي اجتماعی و در . هم یک رشته جدایی از رشته هاي جامعه بشري امروز نیست

تعامل هاي مختلف با دنیاي بیرون نیازمند تبعیت از یک روش هستیم که این روش در تکنولوژي 
پس در این قالب و پیکره ارتباط علمی و ارتباط با دنیاي بیرون قرار . را نشان میدهداطالعات خودش 

در غیر اینصورت در حاشیه اي قرار می گیریم که در این حاشیه نمی شود یک زندگی . می گیریم
درست و متناسب با شئونات اجتماعی را داشته باشیم از این بابت فکر می کنم که به دلیل ضرورت و 

که این موضوع در دنیاي امروز وجود جامعه اطالعات، وجود سازمانهاي دانش بنیاد، در لزوم  جبري
هاي اطالعاتی در ارسال پیام، ارسال محصول، تأمین مایحتاج و همه چیز استفاده از انواع فن آوري

رمایه و س. کشور، ما خوشبختانه این توجهات ویژه به این مسئله را  حداقل یک دهه گذشته داشتیم
. در دانشگاهها است ITگذاري هایی را انجام داده که یکی از این سرمایه گذراي ها، توسعه رشته هاي 

واقعاً توجه مناسبی به این موضوع هست و خوشبختانه افرادي که از این رشته استقبال کردند یعنی به 
ور شاهد متفکران و عنوان دانشجو در مقاطع، مختلف نشان می دهد که ما در آینده نه چندان د

قطعاً که اینها زیر ساخت تفکري و عملی فعالیتهاي حوزه . اندیشمندانی راجع به این موضوع هستیم
هایی که در سازمانها و کشورها بود و من دورنماي خوبی را از این موضوع در آینده می بینیم که در 

  .ردار باشدمقوالت مربوط به این موضوع در کشور از انسجام مناسب تري برخو

  

کسانی که رشته مدیریت می خوانند یا در این رشته فعالیت می کنند یکی از اهدافشان رسیدن به 
آیا سیستم و توانایی مدیریتی کشور توانسته در این زمینه علی . بهره وري در کارشان است
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یریتی توان الخصوص از نوع اقتصادي و فرهنگی به بهره وري کامل برسد و اینکه آیا این نظام مد
  حل مشکالت کشور را دارد یا نه؟

  

یعنی پاسخ این سؤال واقعاً نیازمند تحقیقات . سؤال هم خیلی مهم است و هم خیلی  مخاطره آمیز 
وري در مفاهیم  اولیه موضوع توجه می کنیم، اثر بخشی و کارایی ما وقتی به تعریف بهره. دقیق است 
رایی دو تا معناي خاص خودش را دارد در اثر بخشی به دنبال نسبت بین اثر بخشی و کا. را می بنیم

. تحقق اهداف هستیم در کارایی به دنبال این هستیم که منابع خودمان را به چه نحو مناسبی به کار ببریم
اگر می خواهیم اینگونه به بهره وري نگاه کنیم اینکه واقعا آیا سازمانهاي ما به اهداف مختلف کمی و 

و این سازمان ها  به این اهداف، از چه امکاناتی و چه ترکیبی از امکانات و با چه نوع  کیفی رسیدند
با توجه به مالحظات هدف نگاري، هدف . تلفیقی، استفاده کرده اند، شاید بهتر بتوانیم پاسخ بدهیم

نابع را گذاري و تحقق اهداف، یک وجه رسیدن به بهره وري نسبی را میتوانیم توجه کنیم و از اینکه م
چگونه ترکیب کردیم با چه کیفیتی و با چه روشی، به یک شکل دیگري می توانیم بهره وري را مورد 

با توجه به بهره مندي از امکانات مختلفی که کشور دارد و یکی از اقالم مهم تحقق . مطالعه قرار بدهیم
موضوع رابه عنوان یک اهداف، برخورداري از سرمایه ها و منابع انسانی بسیار مناسب است این 

ورودي و از نحوه استفاده از این موضوع از خروج فکر و سرمایه هاي خوب از کشور به عناوم یک 
به همین دلیل دچار نقصان قابل توجهی در فعالیتهاي اجتماعی و سازمانی می . خروجی یاد می کنیم

یعنی از این محل که در یکی از . من فکر می کنم که بهره وري از این محل دچار تردید می شود. شویم
اقالم ترکیب منابع از سرمایه هاي فکري و منابع انسانی الزم برخوردار نمی شویم و مفهوم کارآیی 

بسیاري از چالش ها و مشکالت که این روزها در جامعه داریم به نظرم می . . تاحدي رنگ می بازد
در جنبه هاي کمی و کیفی تا حدي . تآرمانها مناسب اس/ رسد که در این زمینه است که اهداف

تعریف شده است شاهد مثالش هم تمهیداتی مثل داشتن برنامه ها و چشم انداز بیست ساله و داشتن 
از این منظر توجه سیاست گذاران و اندیشمندان جامعه به این منظور . برنامه هاي چهار ساله است 

. ریف شده در برنامه ها به این منظور می رسیماست که چقدر ما با توجه به شاخصهاي کمی و کیفی تع
این محل تردید است و مستند و خیلی بارز و مشخصه اش همین آخرین سند برنامه قانون برنامه 
چهارم کشور است شما مالحظه بفرمایید شاید درصد قابل مالحظه اي مواد این برنامه تحقق و زمان 

  .ی کند حتماً مشکالتی دارد که تحقق پیدا نمی کندخودش را پیدا نکرده البته اگر تحقق پیدا نم
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  خوب این مشکالت را در خود طرح و برنامه می بینید یا در سیستم مدیریت؟ 

  

من فکر می کنم که برنامه ریزهاي ما بدون مالحظه به نیازمندیها و تمهیدات . بخشی در طرح هست
قطعاً در اجرا دچار . عضی مواقع تدوین می کنندمنابع الزم از هر نظر برنامه ریزي می کنند، که حداقل ب

یکی از چالشهاي  85در آستانه تنظیم بودجه سال . مشکل خواهند شد و این مشکل را در عمل دیدیم
 15الی  10که حدود . بین مجلس و دولت مسئله تأمین بودجه براي پایان پروژه هاي ناتمام کشور است

از کجاست؟ ناشی از این است که ما شاید در تعریف پروژه هزار پروژه نا تمام هست که این ناشی 
هاي نیازهاي کشور اشکالی نداشتیم ولی در تمهیدات الزم براي اجراي پروژه و فراهم کردن امکانات 

ریزهاي ما دهد برنامهکه فقط هم  مادي نیست، براي اجراي پروژه دچار مشکل شدیم این نشان می
فرایند رسیدن به اهداف اندیشه هاي الزم را ندارند و شاید از طرف  درطبق گذاري و تعریف اهداف و

. ولی درعمل دچار مشکل خواهد شد. کارشناسان موضوع حمایت نمی شود این طرح ها و برنامه ها
حاال اگر همین را بعنوان یک شاخصه بهره وري در نظر بگیریم، در یک زمان پروژه اي به انجام 

رسد چقدر اتالف منابع دارد و همین شاخصه هایش در بهره وري به معناي نرسیده و اگر به انجام ن
پس می شود . بکارگیري منابع، در ترکیب مناسب منابع در رسید ن به اهداف دچار مشکالتی هستیم

گفت که بهره وري در کشور ما واقعاً مسئله است و چون یک مسئله است براي حل این مسئله هم باید 
یک نظام کاري و فکر مناسبی . توجه کرد و هم تعابیري که براي موضوع بهره وري به تدبیر عملی اش

. بهره وري را تحقق ببخشد بهره وري یک مفهوم ذهنی است ولی بیش از آن مفهوم عینی و عملی است
حاال از . یعنی از این بابت فکر می کنیم که این موضوع در کشور بعنوان یک چالش واقعاً مطرح است

ن به نوعی است و از دید خرد هم به نوع دیگر و از هر دو دید که نگاه کنیم من فکر می کنم دید کال
که کشور داراي اتالف منابع است ، و به همین دلیل است که شاید با هر نوع برنامه و سیاستهایی 

  .متأسفانه این برنامه ها تحقق عینی خودش را در بستر زمانی الزم پیدا نکند

  

هید بگویید این نداشتن مدیریت یا نداشتن برنامه ریزي درست هم اتالف ثروت و یعنی می خوا
  هم اتالف نیروي انسانی است؟
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. به نظر می رسد که کشور ما به خصوص به صورت بالقوه ثروتش را دارد. که هر دوتاي آنها را داریم 
اورده هاي مربوطه هستیم، وقتی که دراي این همه ذخایر مختلف حاال از هر نظر، نه تنها نفت و فر

از  حیث منابع مادي و طبیعی و حتی . بلکه در همه زمینه ها واقعاً کشور داراي یک غناي الزم است
ولی متأسفانه بخش مهمی از منابع انسانی در . بیش از منابع غیرمادي و طبیعی که منابع انسانی است

لش که واقعاً به طور مستمر خروج سرمایه گردونه مدیریت مربوط قرار نمی گیرد عرض کردم شاهد مثا
فکري از کشور است که هر چند که در سالهاي گذشته این فرار مغزها به مهاجرت نخبگان تبدیل واژه 
پیدا کرده ولی باز هم صورت مسئله پاك نمی شود که به هر حال سرمایه گذاري از گردونه مدیریت 

رغم تعلق و وابستگی فکري و معنوي که به جامعه خارج می شوند و چون خارج می شوند علی 
کشور دارند براي محصول آنها و تالش فکري آنها در کشور بکار گرفته نمی شود من فکر می کنم که 
از شاخص هاي نارسایی و ناکامی در رسیدن به مقاصد جامعه و سازمانها و توفیقات فرهنگی، 

مایه مهم است و عدم بهره مندي مناسب که به اجتماعی، سیاسی و اقتصادي کشور واقعاً نبود این سر
بهره وري به منظور اینکه ما زیر ساخت ها را داریم منابع را داریم حتی می : این ترتیب می شود گفت

توان گفت که می توانیم ترکیب منابع را داشته باشیم ولی به دلیل اینکه در عمل به نتایج محسوس با 
  .ره وري در کشور ما دچار مشکل و چالش جدي استتوجه به نیازهاي کشور نرسیدیم به

  

به نظر شما سر فصل هاي رشته مدیریت از لحاظ کاربردي در جامعه نیازهاي ما را برآورده می 
  کند؟ 

من می توانم اگر در بعضی پاسخ به سؤالهاي شما احتیاط کردم در این زمینه احتیاط نکنم و به جد  
سهاي دانشگاهی ما و رشته هاي ما اساساً متناسب با نیازها عرض کنم که سرفصلهاي موجود در در

علتش هم این است که در زمانی که سرفصلهاي مدونی که فعالً بعنوان یک مجموعه اي وجود . نیستند
دارد و مورد استناد قرار می گیرد به نحوي طراحی شده که در همان زمان هم نیازهاي جامعه و کشور 

گر قرار باشد تنظیم کنندگان سرفصل، افرادي باشند با اشراف کامل به نیازها و یعنی ا. در آن دیده نشده
فرایندهاي تأمین نیاز، در یک زمانی سرفصلهاي رشته به نحوي تنظیم شد به نوعی با شتاب زدگی و 
 عدم برخورداري از آن نگاه جامع و این سرفصلها طبیعتاً مورد استناد قرار گرفته و وجه بارز عدم توفیق

در دانشگاه ها . این اجراي سرفصلها، روشها و رویه هاي بسیار متنوعی بوده که  از اساتید شاهد هستیم
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و این نشان دهنده نقص و نارسایی این سرفصلها در پاسخ گویی به نیازهاي جامعه است من به طور 
نیازمند  جد می توانم عرض کنم که سرفصلهاي موجود پاسخ گوي نیازهاي جامعه ما نیست و چون

این هستیم که این سرفصلها به نحوي طراحی طراحی بشوند که یک نقشه مسیر مناسب در اختیار استاد 
قرار بدهند، براي یادگیري آن علم، نیازمند این هستیم که سرمایه گذاري مناسبی براي تدوین سرفصل 

در ابتداي یک ترم تحصیلی واقعاً  براي این منظور که این سرفصلها واقعاً مورد استناد قرار بگیرد.بکینیم 
یک استاد را براي تدریس کمک کند دانشجو را براي مراجعه به منابع علمی هدایت کند و چون چنین 
چیزي  را من به شخصه نمی بینم در این واحد دانشگاهی نشان می دهد که سرفصل هاي ما اصالٌ 

نده نارسایی هاي این سرفصل هاست و در این مورد استناد قرار نمی گیرد و نبود  این استناد نشان ده
زمینه هم واقعاً توصیه می کنم و این موضوع را مطرح می کنم که ما براي یک فرایند برنامه ریزي 

  .آموزشی به خصوص در آموزش عالی نیازمند سرمایه گذاري خاصی هستیم

  

شود ترجمه استفاده می یعنی این سرفصل هایی که اآلن داریم، ترجمه گراییاست؟ یعنی اینکه از
  بدون اینکه با فرهنگ و مدیریت بومی ما همسو باشد؟ 

  

یک اقتباس ناقصی از یک مجموعه اي که فرض می کنیم آن مجموعه از یک نظام مناسبی تبعیت  
به این معنا که اگر قرار است  یک منبع علمی، یک روش علمی به اینجا منجر بشود که یک . کرده

ج از این درس و این مجموعه دروس، فردي باشد با یک نگاه کارشناسی و یک دانشجو پس از خرو
. نگاه فکري براي پاسخگویی به این مشکل، ما این را اساساً در پرونده کاري دانشگاه خود نمی بینیم

اگر این نقشه درست پیاده نشود و درست طراحی نشده باشد طبیعتاً محصول این کار آن زینت اصلی 
انشجو باشد به جایی نمی برد که در یک طول ترم تحصیلی به یک نتیجه اي برسد که موضوع که د

و نکته اي . واقعاً با یک درس توانسته باشد به بخشی از آن پازل فکري خودش دسترسی داشته باشد
که من تأکید می کردم این بود که نظام آموزش عالی کشور باید بصورت مستمر براي به روز رسانی 

ي درسی برنامه ریزي،  تهیه منابع و امکانات بکند و اگر این کار را انجام بدهد یک تیم و به سرفصلها
تعبیري کمیته هاي دایمی و مستمر تنظیم، بررسی و اصالح سرفصل وجود داشته باشد این طوري 

ن نباشد ما فکر کنیم با تدوین یکباره یک سرفصل که نیاز بازنگري و موضوع مستمر یک ساله به ای
همواره به محصول توجه کنیم که تا چه حد براساس این سرفصل است که . سرفصل را نداشته باشیم
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اگر نارسایی در این پاسخگویی جامعه . دانشجوي این رشته توانسته پاسخگوي نیازهاي جامعه باشد
ک تمهیدات نیازمند ی. است ما تا چه حد به آن سرفصلهایمان دوباره رجوع کنیم و آنها را اصالح کنیم

ویژه، وجود تیم ها و گروه هاي کاري کامالً حرفه اي و مستمر براي این موضوع هستیم چون من در 
رشته مدیریت میتوانم بهتر مثال بزنم در مورد سرفصلهاي رشته مدیریت نیازمند فقط اجتماع متفکرین 

ضوع سیستم یعنی تشکیل مو. علمی موضوع نیستیم بلکه نیازمند همکاري عملگرایان و متفکرین هستیم
تیم هاي حداقل دو قطبی یعنی کسانی که در عمل دارند رشته و محصول رشته را می بینند و در این 
سرفصلها اینگونه محصول را تحویل می گیرند و کسانی که واقعاً راجع به این رشته بصورت علمی و 

یان حرفه اي و از به اصطالح علم اگر چنین ساختارهایی شکل بگیرید از عملگرا. فکري توجه می کنند
گرایان و دانشمندان این رشته، من فکر می کنم که حداقل در رشته مدیریت شاهد تنظیم سرفصلها 
براي پاسخ گویی به نیازها و اصالح سرفصلها براساس رشد و توسعه اي که رشته هاي علمی این 

  .روزها در دنیا هستیم

  

را در زمینه مدیریت و بهره گیري از تکنولوژي هاي  شما وضعیت تحقیقات و پژوهشهاي علمی
  روز و دانایی محوري در مدیریت و مسائل آن را چگونه می بینید؟

  

بخشی از سؤال شما را برگردانم به یکی از سؤاالت اولیه جنابعالی راجع به موضوع مقوله نهضت تولید 
به تولید علم داشتیم و ملزومات این  که طبیعتاً با آن بحث هایی که راجع. علم و جنبش نرم افزاري

من فکر می کنم که اگر به این ملزومات بیشتر . موضوع بخصوص رشته علوم انسانی هم خوانی دارد
توجه بشود یعنی اینکه متفکرین راجع به این نهضت، با توجه به اقتضاي این رشته ها و براساس این 

به تفکر و پژوهش فراهم بشود از این منظر  مقوله نهضت، تمهیدات الزم براي ورود اندیشمندان
میتوانیم بگوییم که پژوهش در زمینه مدیریت می تواند بیش از گذشته توفیق داشته باشد با این شکل 
موضوع من فکر می کنم به دلیل این که مدیریت یک رشته کامالً کاربردي از یک نظر و یک رشته میان 

ریت، پژوهش هاي شاید به یک نوعی دشوارتر و سخت رشته اي است، پژوهش هاي رشته هاي مدی
تر است از حیث اینکه این پژوهش باید به نتیجه اصالح و بهبود سازمان، فرایند سازمانی و ساختار و 

در واقع آزمایشگاه . اصالح و بهبود رفتارهاي سازمانی و یک جایی هم به رفتارهاي انسانی برسد
در حد یک جامعه بزرگ و جوامع سازمانی و حتی جوامع  تحقیقات مدیریت یک آزمایشگاهی است
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کوچکتر انسانی و از نظر کار، کار بسیار دشواري است و براي توفیق داشتن در این عرصه تحقیق 
نیازمند واقعاً سرمایه گذاري مناسب هستیم اگر ما اطالعات راجع به توزیع بودجه تحقیقات کشور را 

ی کنم که به دلیل نبود همان جایگاه علوم انسانی بخصوص جایگاه بخواهیم در نظر بگیریم من فکر م
این رشته ها در تحقیقات علوم انسانی و تحقیقات کشور، سهم مناسبی به این تحقیقات داده نشده 
است و سهم مناسبی داده نمی شود و عمده تحقیقات، تحقیقات فردي و عالقه فردي استادان و 

  . دانشجوبه این مقوله ست 

سهم بودجه ها و امکاناتی که قرار . یقات و پژوهش علمی هنوز سرچشمه ي زالل و شفاف نداردتحق
است به این تحقیقات داده شود سهم نازلی است مگر اینکه بتوانیم از یک پشتیبان و یک حامیان خیلی 

د مسیر قوي برخوردار بشویم من فکر می کنم ما از این نظر دچار یک نارسایی و مشکل هستیم که شای
بزرگ کشور را از حیث مدیریت دچار اشکال بشود چون پژوهش مناسب پشتش نیست و شاهد مثالش 

چقدر تفکر مدیریتی پشت این برنامه هاست و چقدر تفکر . آن توجه به برنامه هاي توسعه کشورست
یتی می غیر مدیریتی؟ چقدر متفکرین مدیریت برنامه ریزي کشور توجه می کنند چقدر توجه غیر مدیر

کنند؟ مرسوم است بد جامعه دانشگاهی ما که برنامه هاي توسعه کشور را بیشتر اقتصاد دانها می دانند 
این نشان می دهد که شاید یک سهم مناسبی براي این رشته ایجاد نکردیم و شاید یکی . تا مدیریتی ها

کري و کار برنامه ریزي شده در از مسائل بر می گردد به تعیین مقوله نبود سازمان و ساختار تیم هاي ف
این موضوع، که فکر می کنم این فرصتی خوبی است که پیامی داشته باشیم از این بحث ها که واقعا 
براي مقوله رشته هاي انسانی و بخصوص مدیریت نیازمند تخصیص بهینه امکانات هستیم اگر تقسیم 

خودشان تحقیق می کنند و این عالقه تا این امکانات انجام نشود محققین ما بیشتر با عالیق فردي 
عالقه جمعی بوجود نمی آید چون ما براي تیم هاي فکري و مطالعاتی . جایی می تواند پاسخگو باشد

تمهیدات الزم را بیاندیشیم یکی از معیارهاي دیگر که می توانیم به این مسئله بپردازد واقعاً نبود 
در زمینه مدیریت ما خیلی انجمن هاي . ین رشته ها هستیمبسیاري از انجمن هاي علمی مورد نیاز در ا

خوب نبود انجمن هاي علمی طبیعی است که آن اجتماعات علمی را براي تحقیقات فراهم . کمی داریم
نمی کند و در صورتی که وجود داشته باشد پشتیبانی هاي زیادي هم در نظریه پردازي و هم در تلفیق 

که فکر می کنم این وضعیت از این نظر پس . اي کشور انجام می دهدو تبدیل این نظریات به نیازه
  .دچار مشکل هست

  :دکتر الیاس  صفاران
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 ایران بهشت باستان شناسی است

  

  

  :اشاره 

الیاس صفاران، دکتراي خود را با درجه عالی از فرانسه گرفت و به ایران برگشت و در دانشگاه تربیت 
  . مدرس مشغول به تدریس شد

رشته باستان شناسی دانشگاه شهرکرد را تاسیس کرد و هنوز هم خودش مدیریت آن را به  صفاران
مقاله علمی ـ پژوهشی نوشته و در مجالت معتبر چاپ کرده  60از او تا کنون بیش از . عهده دارد

  . است

عنوان کتاب در زمینه هاي تخصصی هنر، باستان شناسی،نگهداري و حفاظت و  11الیاس صفارن 
  .مواریث هنري و فرهنگی، ترجمه، تصحیح و تالیف کرده است مرمت

  

  

براي شروع بحث در زمینه علوم انسانی به طور کلی و به طور اخص درباره باستان شناسی، ابتدا 
می خواهیم درباره نقش علوم انسانی و ارزیابی شما از نقش این علوم و رشته هاي تابعه آن در 

  .سیاسی و اجتماعی جوامع بشري، براي ما صحبت کنید تحوالت مختلف علمی ، فرهنگی ،

  

نقش علوم انسانی و رشته هاي آن در تحوالت علمی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی جامعه بسیار 
توانیم یعنی می. چرا که آدمی را  به تن و روان اوست. زیاد و داراي تاثیرات بنیادي و فراگیر است

فرهنگ و اندیشه استوار می شود و پایداري و ماندگاري تمدن هاي نتیجه بگیریم که حیات انسان، با 
بشري نیز که رهاورد زندگی اجتماعی است، به پویایی و فرهنگ اندیشه انسان ها بستگی دارد که در 
نتیجه تمامی  این مسایل به وضوح نقش علوم انسانی و رشته هاي مختلف آن را نشان می دهد که از 

در . هاي باستان شناسی و حفاظت و نگهداري میراث فرهنگی را نام ببریم جمله  می توانیم رشته
تحوالت علمی فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی جوامع بشري، از گذشته تا به امروز، اگر مثال هایی بزنیم 
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مثالً . در مورد خصوصاً باستان شناسی و نقش آن، می توانیم از نقاط مختلف جهان نمونه هایی بیاوریم
در زمینه شناخت جوامع گذشته و نحوه تغذیه و یا بیماري هایی که با آن گرفتار بودند، نحوه  ما اگر

مرگ  و میرشان، بخواهیم اطالعاتی پیدا کنیم، امروزه با استفاده از علم باستان شناسی و شناخت 
استانی، نحوه استخوانهاي باستانی یا دیرین استخوان شناسی، ما می توانیم از کیفیت تغذیه در جوامع ب

  .مرگ و میرشان یا بیماري هایی که با آن درگیر بودند به خوبی آشنا شویم

همین طور اگر ما بخواهیم با سیستم بهره وري در اجتماعات گذشته در زمینه کشاورزي یا سیستم 
محیط زیست آشنا شویم ، می بینیم که بررسی هایی در مناطق مختلف  باستانی انجام گرفته و مشخص 

ده که کدام  نقطه از فالن جامعه یا اجتماع ما، داراي زمین هاي بسیار مناسبی براي کشاورزي بوده یا ش
همه این ها را امروزه می توان با استفاده از شاخه ها  و رشته هاي  ... اینکه آب خوبی داشته باشد و 

غذایی اگر بخواهیم کار  یا اگر در زمینه علم نگهداري، علم بهداشت و مواد. مختلف باستانی شناخت
کنیم، یک مورد بسیار عامیانه وجود دارد که شما می بینید که در مقابر اهرام مصر، چگونه توانسته اند 

از چندین هزار سال پیش تا کنون، عسل هایی : از جمله. به خاصیت ضد میکروبی بعضی مواد پی ببرند
انواع و اقسام این خدماتی که به علم پزشکی  .که آنجا بوده و سالم مانده براي جامعه کشف شده است

شده، ما در چین و سایر مناطق با روش هایی را می بینیم که در پزشکی امروز فراگیر شده که با آن 
استفاده از گیاهان دارویی، استفاده از سنتها و روش ها . شیوه هاي سنتی از قدیم کار می شده است

توانیم بدانیم که علم یا علوم انسانی از جمله باستان شناسی و  همه اینها را ما می. براي درمان بود
شاخه هاي مختلف آن می توانند نقش و تاثیرات بسیار  بنیان  گذار، بنیادي و بسیار موثر براي جامعه و 

  اجتماع ما داشته باشند 

االن اسناد و فرض کنید بخواهیم در زمینه معدن کار کنیم، : مثالی دیگر براي تکمیل موضوع می زنم 
مدارکی داریم و در سازمان اسناد ملی ثبت شده، که نشان می دهد در نقطه اي از کشور در گذشته 

  تجربیاتی شده است، چرا االن  براي معدن کاري و ذوب فلزات از آن تجربه ها استفاده نمی کنند؟

جاه سال پیش انجام گرفته بعد از بررسی اسناد و مدارکی متوجه می شویم که تحقیقات مثالً صد یا پن 
است و نشان داده که آن منطقه اگر سنگ آهنی دارد، داراي خاکستري است که براي ذوب مناسب 
نیست یا در توالی تولید دچار مشکالتی می شود، خب اگر ما  بی توجه باشیم به این فاکتور ثبت شده 

ید بیاییم و دوباره سرمایه گذاري و تجربه گذشتگان که در اسناد و مدارك ما نگهدار ي می شود، با
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کنیم و در نهایت در پس از مرحله استخراج در باز پروري و رسیدن به مرحله تولید می فهمیم که بهره 
  .برداري ما مطلوب نیست ، در نتیجه می فهمیم که چرا ما به نکات علمی گذشتگان توجه نکرده ایم 

ارد به سوي تکامل رشد می کند، آنها از مبناي همان اگر امروزه صنایع غرب با سرعت بسیار شتابان د
پیشرفت هاي اولیه علمی، به ترتیب آمده اند استفاده کرده اند و همین طور رشد داده اند تا به امروز 

علم اموات یا مهندسی : تصور این نیست که فقط به اصطالح عوام به این علوم می گویند. اندرسیده
بیر بعضی از عوام گنج یابی یا دوره ناصرالدین شاهی ما اصطالحاتی داریم به اموات یا قبر کنی یا به تع

که خودشان در صددد این بودند که اشیاي فلزي گران بها را از دل خاك . نام تیغه کنی یا تیغه کن ها
بلکه این شاخه می تواند تاثیرات بسیار .بیرون بیاورند  و از اینها صرفا استفاده مادي صرف کنند 

  .ترده ایی در تولید علم در زوایاي مختلف داشته باشدگس

در کشور هاي پیشرفته و توسعه یافته می بینید درآمد موزه لوور یا موزه مترو پولیتن یا موزه هاي 
ما در این زمینه ها، متاسفانه کار . شوروي، به مراتبت  از در آمد نفت کشور هاي شرقی بیشتر است 

د که پس اگر ما  برگردیم به سوال اولمان،  علوم انسانی واقعاً جایگاه بسیار ایم و همین می رسان نکرده
هاي مختلف آن را نام اي در عرصه علم دارند و از جمله آنها می توان باستان شناسی و شاخهگسترده

برد که آنوقت باستان شناسی هم محدود به یک باستان شناسی خاص نمی شود و خودش شاخه ها و 
مختلفی دارد، از باستان شناسی اعماق دریاها و زیر آب گرفته تا بیاییم امروزه که حتی ما  گرایش هاي

  .باستان شناسی فضایی و آیندگان داریم

  

. شما در پاسخ به پرسش قبل، جایی اشاره کردید به آزمایش و خطاي بشر در روزگار  امروز
-نش باستان شناسی و تاریخ بدست میانسان معاصر با استفاده از تجربیات گذشته که از طریق دا

اما یک موضوعی هست، آیا ما . آید آن آزمایش و خطا ها را در آن موضوع خاص انجام نمی دهد
می توانیم بگوییم که در بسیاري از مسایل مثل مسایل انسانی، رفتارهاي انسانی، مسایل جامعه 

ن این اتفاق در زمان گذشته به این شناختی و مسایل روانشناسی به این اکتفا کنیم که بگوییم چو
شکل رخ داده ما در زمان حاضر هم باید به همان صورت استفاده کنیم؟ یا این چیزي که در مورد 
آزمایش و خطا گفتید، صرفاً به مسایل فنی و مهندسی یا مسائلی مثل معماري، مسایل جغرافیایی 

  ز تجربیات گذشتگان استفاده کرد؟توان در مسایل انسانی هم از اکند؟ میارتباط پیدا می
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دقیقاً به . شوداین مسایل صرفاً محدود به مباحث علمی یا به تعبیري تکنولوژي باستانی و امروز نمی
تر به بحث مربوط به کشورداري و همین طور شناسی و به تعبیري گستردهشناسی یا جامعهمسایل انسان

- هاي باستانی، می هاي تمدنگر برگردیم به برخی از نمونهما ا. گردندقوانین حقوقی و اجتماعی بر می

بینیم که مسایل مربوط به کشورداري یا تدوین قوانین سیاسی ـ اجتماعی که امروزه گاهی اوقات، 
. بینیم که اکثر این قواین جایگاهشان در شرق بوده استکنند که از غرب آمده، میها تصور میبعضی

هاي باز در جوامع غربی مطرح هاي سیاسی که امروزه تحت عنوان سیستممیعنی به عبارتی کلیت سیست
ي باستانی شرق هاي حکومت داري و سیاسی و اجتماعی و انسان محور گذشتهشده، برگرفته از سیستم

  . است

اگر بخواهیم در این زمینه از نظر فلسفی و اجتماعی نگاه کنیم، باید ببینیم که چگونه تمدن غرب، که  
داند، از قبل تمدن شرق، خصوصاً ایران باستان، آمد این مسایل دار خودشان میان باستان را میراثیون

آید به اروپاي قبل از رنسانس و بعد هم آید به رم و از رم هم میرا گرفت، بعد داد به اترسکا و بعداً می
اي زیادي به انسان امروزه می هشناسی کمکهاي باستانعلوم باستانی یا بگوییم رشته. رنسانس و امروز

- ها یا جنگ تمدني برخورد تمدنیکی از مسایل مهمی که ما اآلن با آن درگیر هستیم، مسئله. کند

گیرد که متأسفانه اگر آن هاي زیادي انجام میي امروزي بشریت، هزینهدر مسایل سیاسی جامعه. هاست
توان از بینند که چگونه  میباستانی نگاه کنند، می هايدولتمردان غربی، بیایند همین موضوع را در تمدن

ي هخامنشیان ـ با از جمله  دوره. ي ایران استفاده کردفرهنگ و تمدن انسان محو و انسان دوستانه
ي هخامنشیان بوده ـ چگونه یک ي اینکه دنیاي آن روز که اکثر مناطق آباد آن روز، زیر سیطرهمالحظه

آورد و فرهنگ و ها را بدست میکند و دلجهان با ابراز آن روز حکومت میتمدن اینگونه در سراسر 
پس دنیاي امروز هم . کندگذارد و هیچ دخالتی هم نمیهاي آنها را هم آزاد میمذهب و دین و گرایش

تواند درس بگیرد، بیاید به جاي تضاد، به جاي آن تک محوري و دنیاي امروز هم می. همین است
گري و صرف آن ها را داشته باشد و به جاي آن نظامیها و سازشها، همان شیوهتمدن خودمحوري، با

اند و مردم این مناطق را به کشتن هاي کالن در عراق و افغانستان، که با مشکالت مواجه شدهبودجه
ي اند که برعکس شیوههاي دیگري هم بودهحکومت. دهند، بیایند این مساله را در تاریخ ببینندمی

بگذارند جهان با صلح، با . حکومت انسان مدار ایران باستان، همین تجربیات را به کار گرفته بودند
دارند اداره شود، بیایند دهند و بیان  میآرامش، همان چیزي که هر روز از کشور ما، مسئولینش ندا می

ها، به جاي رهنگها و فدست به دست هم بدهند و با داشتن گفتمان مشترك گفتگوي  بین تمدن
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اي را ایجاد کنند که همه در صلح، آرامش و ها در جهات منفی، جامعهگري و صرف بودجهنظامی
خواهیم یک جهان پایدار، یک پس اگر ما می. ها هم در کنار هم بیایند زندگی کنندها  و تمدنفرهنگ

هاي اجتماعی و کشورداري در زمینههاي سیاسی و جامعه توسعه مدار داشته باشیم، باید بیاییم در زمینه
  .هاي گذشته نیز استفاده کنیمو انسان محوري نیز از تجربه

 

افزاري به ي علمی کشور مدتی است که جریانی با عنوان نهضت تولید علم و جنبش نرمدر عرصه
 ي تئوري یا مسایل مختلف شاهدشراه افتاده و ثمراتی هم در این مدت از این جریان در زمینه

خواهم ببینم علوم انسانی به طور کلی و به طور اخص علم باستان شناسی، چه نقشی می. ایمبوده
توانند توانند در این جنبش ایجاد کنند و چه کمکی میرا در این جریان دارند، چه تحوالتی را می

  بکنند به آن علوم کاربردي؟

  

  یعنی علوم انسانی کاربردي شود؟ -

  

تواند به کاربردي شدن عمران در دانشی مانند باستان شناسی تا چه حد میبله، حال مثالً یک 
  مسایل جنبش نرم افزاري امروز کمک کند؟

   

اوالً باید به عرض برسانم که هرگونه تالش و کوشش و یا هر قدم و حرکتی که در راه آموزش، 
انجام گیرد و در آن راه  گستري در کشور و جوامعپژوهش، نشر و به عبارتی تولید علم و مسیر دانش

باستان شناسی هم مانند . برداشته شود، مبارك بوده و باعث افتخار و جاي تقدیر و سپاسگزاري دارد
تواند در این زمینه اجرا بکند تا این رشته از علم هاي علوم بشري، نقش بسیار واالیی را میسایر شاخه
چه طور و چگونه؟ اگر در جهان غرب، اگر در اما . هاي عملی و کاربردي جامعه برسدهم به جنبه

اینها براساس تالش و کوشش و یا وجود . شودهاي غربی، پیشرفت هایی حاصل شده و میدانشگاه
ما اگر . آورندهاي شبانه روزي است که محققان آنها در این راستا به عمل میها و آن زحمتآزمایشگاه

تري قرار بدهیم مثالً بیاییم، فرانسه، انگلستان یر ذره بین دقیقبخواهیم یکی دو تا از کشورهاي آنها را ز
ي باستان شناسی آن هم تنها در ما اگر در قبل از انقالب، یک رشته. یا حتی آمریکا را در نظر بگیریم
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شناسی و تعدادي محدود دانشجو داشتیم، اگر مقایسه بکنیم ي باستاندانشگاه تهران فقط در سطح رشته
هاي نظري و یک مقدار هم کارهاي میدانی، در کشورهایی مثل فرانسه، امریکا و انگلستان، در شاخه

ها و صدها دانشگاه و مرکز تحقیق، دانشجو و محقق، نه تنها در سطح فقط کارشناسی، بلکه ده
ما در این رابطه تا قبل از انقالب حرکت خاصی نداشتیم . کردندکارشناسی ارشد، دکترا جذب نیرو می

و بعد از انقالب خوشبختانه، تقریباً از حدود هفت یا هشت سال پیش در دانشگاه تربیت مدرس براي 
آیند و وارد تحقیق و اولین بار مقطع کارشناسی ارشد و بعد هم دکترا راه افتاد و به تبع آن محققین می

د علم یا جنبش نرم یعنی اگر ما بخواهیم که نهضت تولی. شوندکارهاي میدانی و کارهاي پژوهشی می
از . هاي مختلف کشور استها و مصادر اولیه آن، ایجاد و رشد  رشتهافزاري ایجاد کنیم، یکی از پایگاه

ي باستان شناسی و از طرفی صرف ایجاد رشته که هاي علوم انسانی و خاصاً در اینجا رشتهجمله رشته
استاد و آزمایشگاه دارید، نیاز به بودجه دارید و نیاز کند، شما نیاز به منابع، کتاب، نیاز به تولید علم نمی

  .کندبه مجالت علمی و پژوهشی دارید، وقتی که رشته فراهم شد، اینها هم در کنارش رشد می

کنیم به آنها بینید که ما هزاران هزار آثار تاریخی یا میراث فرهنگی داریم که اصالً فرصت نمیشما می 
رود، اگر ما در این باره تحقیق کنیم، و تمدن بشري است که دارد از بین میهاي سر بزنیم، این نشانه

  .دانشکده بودجه بدهد تحقیق ها صورت کاربردي می گیرد

اي از ایران را که ایران بهشت باستان شناسی است، به دلیل اینکه ما هر گوشه و هر زاویه و هر منطقه 
براي . یابیمش از تاریخ یا آثار دوران اسالمی را در آن میزنیم، یک سري آثار تاریخی، آثار پیدست  می

هاي مختلف و اینکه نهضت نرم افزاري بیاید اینها را به منصه ظهور برساند، نیازمند این است در شاخه
ما حتی متأسفانه در مواردي نیاز داریم که براي . ها نیرو تولید کنیمهاي گوناگون این رشتهدر زمینه

بعضی از . ها خأل داریمیعنی ما در این قسمت. ها استفاده کنیمان از علم و دانش غربیکارهاي خودم
شناسی یا دیرین جانورشناسی، دیرین بیماري شناسی اصالً در بعضی از ها هستند مثالً دیرین گیاهشاخه
یک کشتی یعنی اگر . هایی نداریم در کشورمانهاي این رشته مثل باستان شناسی زیرآبی، گروهشاخه

تر از آن در بنادر جنوبی ما پیدا شود، ما اصالً امکاناتی که مربوط به دوران صفویه یا حتی پایین
. بخواهیم آنها را بررسی کنیم، نداریم و مجبور هستیم که از امکانات کشورهاي خارجی استفاده کنیم

ایه گذاري شده و مردان و رساند که در آن جوامع روي این مسایل سرمها، این را میي اینپس همه
هاي علمیشان را اند تولیدات و جنبشکنند تا توانستهجوانان آن کشور، سالیان سال، شبانه روز کار می

هاي علمی که براي ما ارائه شده از قبیل ي عملی برسانند، در قالب کتاب و مجله و یا یافتهبه مرحله
هاي زیادي که خصوصاً بعد از انقالب و بعد از الشاما ما هنوز علی رغم ت... و  DVDو  CDفیلم و 
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ي کمی و کیفی خوبی داده ي اخیر شده و توسعهانقالب فرهنگی، و خصوصاً در این ده، بیست ساله
گذاري هستیم تا بتوانیم اینها را به بعد عملی ایم، هنوز در این زمینه نیازمند کار هستیم، نیازمند سرمایه

  .برسانیم

از جمله مثالً . تواند در خدمت سایرعلوم قرار بگیردهاي خوبی که این رشته دارد، می یکی از ویژگی
فرضاً اگر ما بتوانیم بیماري شناسی را خوب رشد و گسترش دهیم، نه تنها . ي قضائیهدر خدمت قوه

 تواند براي شناخت جرم و جنایت و اثباتهاي باستانی به کار می رود بلکه میبراي شناخت نمونه
  .ي قضائیه باشدهاي قتل و موارد امروزي هم در خدمت قوهصحنه

  

کند، بحث میراث ي مستقیم پیدا میکنم با باستان شناسی یک رابطهیکی از نکاتی که من فکر می
یکی اینکه باستان شناسی و به طور : دو سؤال در این زمینه براي من مطرح است. فرهنگی است

توانند کمک کنند به اینکه ما میراث فرهنگیامان را ه حد میکلی علوم باستان شناسی تا چ
دیگر . بشناسانیم، حتی براي خودمان آنها را معرفی کنیم و بعد این قضیه را در سطح جهانی ببریم

هاي وقت، توجه خیلی زیادي به مسایل ایم که حکومتي اخیر، شاهد این بودهاینکه ما در سده
اند انجام اي که خواستهو هر نوع عمران و آّبادانی. اندی نداشتهباستان شناسی و میراث فرهنگ

اش شهرداري تهران که هر کاري خواسته انجام توجه به آن مسایل باستانی بوده، نمونهدهند، بی
بدهد، بدون توجه به اینکه این نقطه از تهران آیا اصالً بستر و اهمیت تاریخی دارد یا نه آن را 

اند و آثاري دیگر از آنها نمانده، ها خراب شدهو خیلی از بناهایی که در این سالانجام داده اند 
یکی اینکه . خواستم در این دو موضوع برایمان صحبت کنیدمی. نمونه هایی از این تفکر است
تواند کمک کند به شناساندن میراث فرهنگی ما به خودمان و جهانیان باستان شناسی تا چه حد می

توان اصالح کرد نگاه دولتمردان را نسبت به میراث فرهنگی و مسایل نکه چگونه میو دیگر ای
 باستانی؟ 

ي ما با آن درگیر است، مسئولین ما با آن درگیر هستند ي مسایلی است که جامعهاین موضوع از جمله
ها به و حتی باید گفت که متأسفانه خصوصاً در بخش دومش، نگاهی که دولتمردان و مسئولین قسمت

هاي مسایل فرهنگی یا همان مسایلی که مربوط به مناطقی که آثار باستانی دارند،نگاهی ویژگی
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هایی هم از طرف آن خارج نشینان براي ما شده است و باعث ایجاد یکسري شیطنت. فرهنگینیست
  . تبلیغات سوئی هم براي ما فراهم کرده است

ث فرهنگی به جامعه و مردم خودمان و همین طور به تواند به شناخت میراباستان شناسی چطور می
هاي فراوانی جهانیان، کمک کند؟ ببینید علم باستان شناسی همانند سایر علوم و سایر دانشمندان کمک

- ي تمدن و زندگی بشر را هر چه روشندر طول سالیان متمادي به جامعه بشري ارائه کرده اند تا سابقه

اند، شهرهاي گمشده، ها را شکافتهاند، دل خاكاعماق دریاها را در نوردیده باستان شناسان،. تر بنمایند
هاي سر، گنجهاي بیتاج و تاجاند، سرهاي بیقصرها و معبدهاي ویران را از دل خاك بیرون کشیده

ي زندگی هاي نحوهگنج بسیاري از معماها و مسایل کمک کرده و بر تیرگیگنجور و گنجورهاي بیبی
هاي مختلف اي که امروزه در سطح دنیا، شناخت اسرار اکثریت شاخهبه گونه. رتو افکنده استبشر پ

حتی در همین شرایط، دیگر کشورهاي . هاي باستان شناسی استوار استها و دادهي یافتهعلوم، بر پایه
مادي و معنوي هاي باستان شناسی را در اعماق تمامی ابعاد ي پژوهشي حوزهپیشرفته نه تنها گسترده

اند، و دستاوردهاي بسیار خوبی نیز براي ارتقاء دانش، تمدن و ها رسوخ و نفوذ دادهزندگی انسان
اي،  ـ یعنی ما یکی از کارهایی که اند، بلکه با استفاده از علوم بین رشتهفرهنگ بشري به ارمغان آورده

- اي میما وجود ندارد متأسفانه، هر رشته هاياي است که در رشتهباید اینجا بکنیم، همکاري بین رشته

خواهد برود ساز خودش را بزند و علم خودش را علم کند، در حالیکه در غرب با استفاده از علوم بین 
که ما اگر تا این کار را . هاي جدیدي از علم باستان شناسی نمودهاي، اقدام به تأسیس گرایشرشته

یابی ي ما، باستان شناسی را با نام مهندسی اموات یا گنجامعهانجام ندهیم، آن فرهنگی که هنوز در ج
هاي جدیدي از علم باستان شناسی را مگر اینکه ما بیاییم گرایش. شناسد، قابل تغییر نخواهد شدمی

که عناوین برخی از این . انجام دهیم مثل آنها و مشغول انجام تحقیقات مستمر در همان راستا شویم
اي برگذر زمان، باستان شناسی و باستان شناسی آینده، پنجره: ستان شناسی عبارتند ازهاي نوین باشاخه

باستان .... ها و و با استفاده از ماهواره GISواقعیت مجازي و باستان شناسی رقومی یا دیجیتالی مانند 
ه، چه طوري حفظ ي ماه، جاي پایی را که بشر آنجا گذاشتهایی راه افتاده که در کرهرشته: شناسی آینده

یعنی اآلن روي . شود به فضا، به آن جاي پا آسیبی نرساندهایی که پرتاپ میکنندکه سایر ماهواره
  . کنندمسایل این چنینی دارند کار می

سواد و به طور کلی فرهنگ یعنی ما باید فرهنگ دانشجویان، قشر باسواد یا بی: اي بر گذر زمانپنجره
بینیم که با ها را میمثالً غربی. به آنها نسبت به میراث تاریخی آگاهی بدهیمجامعه را باال ببریم و 

اي، تاریخ گذشته را پرده پرده هاي رایانهاستفاده از علوم روز و سرمایه گذاري و با استفاده از سیستم
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دهند با اي که آنجا فقط یک دیوارش بیشتر نمانده، نمایش میاند و بر روي همان آثار خرابهدرآورده
ي آن منطقه اي بر گذر زمان، تمام تاریخ گذشتهایم پنجرهاي که ما اسمش را گذاشتههاي  رایانهسیستم

- گیرند و یا کشورها دیگر میآیند نوبت میوقتی چنین چیزي شد، از سراسر جهان می. کندرا احیا می

وقتی . کنندثار باستانیشان پیاده میخرند و براي احیاي فرهنگشان آن را در آآیند این تکنولوژي را می
فهمند بینند، میآموز ما، جوان ما، نوجوان ما و پیر کهنسال ما ،وقتی اینها را میچنین چیزي بود، دانش

قیمت نیست، این جا یک تاریخ است، یک تمدن است و به این طریق که اینجا دیگر یک اثر فلزي گران
  .شناسندآن را می

هاي مختلف و کارهاي بین هایی که ما در این زمینه داریم، نداشتن رشتهن ضعفتریپس یکی از مهم
- گذاشتن همایش. ها به وفور استفاده کنیماي است که باید از امکانات صدا وسیما، امکانات رسانهرشته

 ها برداشتهاآلن هم قدم هاي خوبی در این جهت. هاها، بردن مرم براي دیدن این آثار و دیدن موزه
هاي این در ایران هم حرکت. ها براي نوجوانان رایگان استمثالً در فرانسه هر یکشنبه موزه. شده

اي کار ها را انجام دادیم، از نظر فرهنگی و رسانهبعد هم وقتی که ما این حرکت. چنینی آغاز شده است
اي هایی مانند پنجرهلوژياي، باید آنوقت در خود آن آثار هم تکنوکردیم، از نظر علمی و از نظر رشته

اگر ما مردم را جذب کردیم و آمدند و میراث ما را بازدید کنند، آنجا ما باید . برگذر زمان ایجاد کنیم
به آن بازدید کنندگان از . دانشجویان و متخصصانی را پرورش بدهیم که بتوانند راهنما باشند، لیدر باشد

ینجا چه ارزشی دارد، نه اینکه آنها فقط بروند آنجا را نگاه پیر و جوان با زبان خودش توضیح بدهد که ا
کنند یا با برخورد خشن و اخم فرد لیدر مواجه بشوند و اصالً از هرچه میراث فرهنگی است، زده 

اوالً باید ناامید نباشیم یعنی ما مردم و : لذا اینکه جاي بسیار کار دارد اما اگر بخواهیم بگوییم. بشوند
کند و اش دانش دوست است، دانش پژوهی را تشویق میخوبی داریم، دین ما همهفرهنگ بسیار 

گوید نباید آب گوید شما نباید حتی به یک درخت ضربه بزنید و اسالمی که میفرهنگی داریم که می
را آلوده کنید، نباید محیط زیست را از بین ببرید، این است که به میراث فرهنگی نیز از لحاظ حقوقی 

در همین راستا ما اول نباید ناامید باشیم و قدر این فرهنگ، جوانان و ملت . دهداهمیت می خیلی
خواهید بر روي چیزي اگر می: گویدخودمان را بدانیم و به این ضرب المثل چینی توجه کنیم که می

وقتی برنج  چون. سرمایه گذاري کنید که زود بهره برداري کنید و زود به مادیات برسی، برو برنج بکار
اما . توانی محصول را درو کنی و بفروشی و از مادیاتش استفاده کنیکاري، بعد از حدود یکسال، میمی

چون درخت حداقل دو سال یا سه سال زمان . تر انجام بدهی برو درخت بکارخواهی طوالنیاگر می
  . ار باشد، برو انسان تربیت کنخواهی کاري کنی که همیشه ماندگاما اگر  می. برد تا به ثمر بنشیندمی
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ي میراث فرهنگی نباید دید مادي درهمین راستا، مسئولین ما باید عنایت داشته باشند که در زمینه
گرایانه و منفعت طلبانه داشته باشند و باید خودشان را آماده کنند براي یک کار بسیار دراز مدت و 

گذاري کنیم و هر چه کنیم باز هم کم است تا در درجه  در نتیجه ما باید در این راستا سرمایه. طوالنی
اول مردم را بسازیم و الینه کنیم، واکسینه کنیم، بعد آنوقت همزمان براي صنعت توریست، مخصوصاً 

ها توریسم فرهنگی که مشتاق هستند که فرهنگ ما را ببینند، با استفاده از تبلیغات، چاپ و انتشار کتاب
هاي مربوط به هتل و راهنمایان خوب مختلف و همچنین ساخت آن زیر ساختهاي و مجالت به زبان

اي در سطح جهان، همینطور آنها را هم عمالً ها را هم از نظر تبلیغات رسانهو وسایل دیگر، بتوانیم آن
  .درگیر کنیم

دي و ي تالش ماي بشریت یعنی میراث فرهنگی یا عصارهتوانیم حافظهها، ما میبا کمک این شاخه
هاي بسیار پیشرفته به هاي باستان شناسی را از گذشته تا امروز، با روشي انسانی و دادهمعنوي جامعه

  .ها و حتی آن اعقاب خیلی دور یعنی براي پنجاه هزار سال بعد هم منتقل کنیمنسل

ا م. ي دیگري که باید در همین قسمت اول بگویم، موضوع گستردگی میراث فرهنگی استیک نکته
. هاي باستانی گذشته استکنیم، منظور این نیست که فقط یافتهوقتی از میراث فرهنگی صحبت می
هاي مادي و معنوي ي آن دادهاي دارد از نظر یونسکو، شامل همهمیراث فرهنگی تعریف بسیار گسترده

گی یک روستا یا ي گویش مردمان، سیستم زندگیرد براي مثال نحوهرا در برمی انسان از گذشته تا حال
فقط  .هایی داریم که در شمال باید ثبت جهانی بشودي گلها و نمونهها، جنگلشهر، یا ما اآلن کوه

هاي نادر حیواناتی داریم که اآلن ما درختانی داریم، نمونه. میدان نقش جهان یا تخت جمشید ما نیست
بینید که یک رود، یک تپه به نیم، میاین است اگر ما میراث جهانی را نگاه ک. باید همگی ثبت شوند

عنوان میراث جهانی ثبت شده، پس میراث جهانی بسیار گسترده است وقتی که بخواهیم به آن بنگریم، 
لذا کشور ما عالوه بر اینکه از نظر باستانی خودش معدن . گیردها و نمادهاي متفاوتی را در برمیفرهنگ

ها و ها، کوههاي طبیعت بکر و پاکی که دارد، از منظر رودخانهو بهشتی است براي این زمینه، از جنبه
تواند بهترین جایگاه باشد براي میراث و ما اي که دارد، این هم خودش مینمادهاي فرهنگی و مذهبی

هاي مختلف و به جامعه و جوانانمان ها را ثبت کنیم، از طریق روشوظیفه داریم که تمامی این
  .هم به جهان بشناسانیمبشناسانیم و از طرفی 

ي ما و اآلن آن هم بسیار کلیدي و حساس است براي جامعه: چه کار باید کرد. و اما درباره سؤال دوم
ما در . گیردهاي زیادي در این راستا از برون یعنی از بیرون مرزها براي ما انجام میهم متأسفانه شیطنت
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هاي مختلف علوم انسانی برخورد خوبی نشده و به ههایی داریم از جمله آنکه با شاخاین رابطه ضعف
ها، جاي بسیار ضعف است که کشوري مثل ترکیه یا ي رشتهاینها از نظر بودجه، امکانات و توسعه

هایشان، مقطع دکترا داشتند، ما آنوقت تازه هاي مختلف، دانشگاهها سال پیش در گرایشهندوستان، ده
وقتی چنین چیزي . ایم مقطع دکترا را راه بیندازیماوان توانستهچند سال است آن هم با مشکالت فر

فایده هاي علوم انسانی بگذاریم و نگوئیم که اینها بیي رشتهاست، ما باید سرمایه گذاري را در زمینه
ها را بیشتر کنیم، از آن طرف بهره هستند و ارزشمند نیستند، اگر ما هرچه سرمایه گذاري در این رشته

هاي هاي علمی و کاربردي نیز بیشتر خواهد شد و لذا این مشکالت ثانوي را در زمینهدر زمینه برداري
ي سدسازي و طرح جامع شهرها و درگیري بین مدیران و میراث فرهنگی و عمران و آبادانی، در زمینه

هاي باستان رشته اي که وجود دارد، اگر مااولین نکته. ایجاد فرایند منفی بین المللی را نخواهیم داشت
پرورش بدهیم، به تبع آن ما  ها توسعه بدهیم وکارشناسان خوبی را در این زمینهشناسی را در دانشگاه

ها یا هر سازمان و یعنی اگر شهرداري. ي باستان شناسی جامع کشورمان را داشته باشیمتوانیم نقشهمی
صنعتی و اقتصادي خودش کاري انجام بدهد،  ي عمران و یا پروژهدستگاه دیگري اگر بخواهد در زمینه

قبل از اجراي آن پروژه، متوجه خواهد شد که در این منطقه از خاك کشور، ما اینجا فالن آثار تاریخی 
خواهد معاصر هم باشد اما جزء میراث و فرهنگی را داریم یا فالن میراث فرهنگی را داریم که حتی می

ساز انجام نخواهد شد و تبعاً نه محاکم قضایی و دادگاه کشیده فرهنگی است لذا در آن جا، ساخت و 
و لذا ما یکی از خألهایمان همین است یعنی نداشتن کارشناسان، نداشتن کارهاي بزرگ . نخواهد شد

یعنی اینکه به دلیل . میدانی و پژوهشی و عملیاتی و در راستاي آن، از طرفی هم خأل فرهنگی هست
ي کشور، نبود نشریات و منابع و مراجع علمی که مشخص کند باستان شناسانهي جامع همین نبود نقشه

کجاها ما میراث فرهنگی داریم یا اصالً شأن و منزلت میراث فرهنگی را براي مسئولین جامعه بشناساند، 
و براي . آیدتفاوتی و عدم شناخت براي مدیران و برخی از مسئولین بوجود میتبعاً یک فرهنگ بی

این موضوعات حل شود، اوالً باید جلسات بسیار کارشناسانه و علمی و آموزشی براي مدیران اینکه 
از طرفی هم آن . ها کار شودها و میزگردها، نشریات علمی، در این زمینهترتیب داده شود و در رسانه
ا کار میدانی هاي آموزشی و پژوهشی جامعه داده شد که بیایند در این راستبودجه و امکانات به دستگاه

و از برخی . هاي علمی استفاده شوداز طرفی هم از شیوه. کنند و آن خألهایی را که بوده، مرتفع سازند
اي داشته ما در مسایل علمی اگر همکاري بین رشته. ها هم کاسته شودها و کج سلیقگیاز بدسلیقگی

اول باید آن کار علمی و فرهنگی  پس در درجه. توانیم مشکالت راه حل پیدا کنیمباشیم، صددرصد می
انجام گیرد و در درجه دوم هم خود آن مسئوالن و مدیران باید توجیه شوند و از طرفی هم ما باید 
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ها بدانند و قبل قوانین بسیار خوب و مناسبی را در این زمینه تنظیم کنیم، بخشنامه شود و تمام دستگاه
ها و د و از طرفی هم مدیران و نیروهاي علمی دانشگاهاز هر کاري بیایند این مسایل را رعایت کنن

  .هاي خودشان را مضاعف کنندمیراث فرهنگی ما نباید آرام بنشیند بلکه باید تالش

  

  

  

  

  

  

  

  

  علوم انسانی زمینه انتقال سایر علوم در جامعه است
 )ه زبان و ادبیات فارسی این دانشگاهگفتگو با دکترسعید بزرگی بیگدلی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و رییس گرو(

 

  :اشاره  

سال است که در دوره هاي کارشناسی  15سعید بزرگی بیگدلی دکتر در زبان و ادبیات فارسی، بیش از 
و کارشناسی ارشد و دکترا تدریس می کند و االن عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و رییس 

او عالوه بر پژوهش هاي دوره کارشناسی ارشد و دکترا، . ستگروه زبان و ادبیات فارسی این دانشگاه ا
بزرگی بیگدلی هم اکنون پژوهش . طرحی جامع درباه ادبیات داستانی پس از مشروطه انجام داده است

  .تحلیل متون نثر فارسی از آغاز تا قرن ششم را انجام می دهد

میت می دهد و معتقد است که براي او در زمینه ادبیات و پژوهش هاي ادبی به بحث اطالع رسانی اه
یکی از دغدغه هاي او . کارهاي ادبی به اندازه پژوهش هاي فنی و مهندسی ، اطالع رسانی نمی شود

بیگدلی می گوید وقتی از انسان می گوییم حرف جهانی هم زده . ظرفیت هاي انسانی ادبیات ماست
  .ایم



 285 

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس این گفتگو حاصل گپ و گفتی یک ساعته در دفتر گروه 
  .   است

در حال حاضر در موقعیت جامعه امروز، وضعیت علوم انسانی در تحوالت اجتماعی و  •
  فرهنگی، که ما به طور روزانه و مستمر با آنها در گیر هستیم، چگونه است؟

می تواند زمینه ساز  علوم انسانی همانگونه که از نامش بر می آید موضوعش انسان است و بالطبع
اگر نگاهی . انتقال سایر علوم اعم از  علوم دقیقه در زمینه علوم پایه و فنی و مهندسی و پزشکی باشد

به پیشینه تاریخی خود بیندازیم، همیشه دانشمندان و بزرگان علم و دانش، زمینه هاي پر رنگی در علوم 
از جمله ابن سینا و فارابی و بیرونی از . فق باشندانسانی داشتند که توانسته اند در حیطه علمی خود مو

در قرون درخشان تمدن اسالمی شاهد آن هستیم که علوم انسانی در حقیقت زمینه ساز و پایه . ایرانیان
  .بروز دیگر علوم شده است

ان شما اگر در تاریخ ادبی نگاه کنید، خیلی از آثار علمی ما یک صبغه ادبی دارند می بینیم که دانشمند
. ما درباره نجوم بحث می کنند اما نثر و نوع به کار بردن اندیشه در قالب هاي ادبی هم قابل توجه است

مورخان تاریخ می نویسند اما از لحاظ ادبی هم کار قابل  توجهی است و در سایر دانش ها هم همین 
بوده و دانشمندان از آن  یعنی رمزاثر بخشی علوم انسانی در زمینه انتقال علوم، مورد توجه. طور است

  .به خوبی استفاده می کردند

  

  .ما کتاب هاي پزشکی هم داریم که در تاریخ ادبیات از آنها یاد شده است •

  

هر چه قدر فاصله می . بله کتاب هایی مانند ذخیره خوارزمشاهی و هدایت المتعلمین و نظایر آنها
توجه به ادبیات از جانب دانشمندان رو به رو گیریم از آن زمان، طبیعی است که دیگر با آن شکل از 

این . بحث گسترش علوم و دانش ها پیش می آید و علوم مثل سابق دایره اش محدود نیست. نیستیم
وضع بالطبع ایجاب می کند که تخصص ها بروز پیدا کند و یک نفر نتواند از پس علوم رایج روز بر 

اما متاسفانه آن فاصله گرفتن از علوم . اپذیر استوقتی کارها تخصصی می شود این اجتناب ن. آید
انسانی به ویژه در دوره معاصر باعث می شود آن علوم هم به خوبی منتقل نشود و جامعه هم به خوبی 

  . نتواند از آنها بهره بگیرد



 286 

ما در جامعه خودمان این وضع را به وضوح می بینیم که علوم انسانی مسیري را طی می کند و علوم 
آن هماهنگی و پیوستگی که انتظار می رود به ویژه بین علوم انسانی و سایر . ر مسیر دیگري رادیگ

  .علوم باشد که بتواند مسایل را به جامعه منتقل کند وجود ندارد

ما در گذشته اگر پزشک حاذقی داشتیم، حتما در ادب دستی داشته و از علوم انسانی دیگر نیز بهره اي 
آنهایی هم که هستند آنچنان که باید مورد توجه . امروز این را بسیار نادر می بینیم اما. برده بوده است

این وضعیتی که االن دچارش هستیم و شکافی که در مسایل علمی در سطح اجتماع می بینیم . نیستند
یکی از عوامل مهمش بی توجهی به علوم انسانی است که این خود بحث درازدامنی را در پی دارد که 

رشناسان در این زمینه بحث هاي زیادي کرده اند و هم چنان این دفتر باز است و آسیب شناسی و کا
بی توجهی به علوم انسانی و پی بردن به موانعی که در سر راه توجه به علوم انسانی است می تواند تا 

به همت حد زیادي مسایل و مشکالتی که امروز در سطح جامعه داریم پاسخگو باشد و انشاءاهللا 
اندیشمندان و صاحب نظران ، ضمن شناسایی اینها بتوان راه هاي مقابله با این موانع و تعیین مسیر 
براي رسیدن به آن جامعه علمی که مورد نظر است راه را براي انتقال بهتر علوم و بالطبع ارتقاي سطح 

و چه در ابعاد معنوي  علمی کشور هموار کند و نتیجه آن هم توسعه و پیشرفت چه در ابعاد مادي
  .خواهد بود

  

. بسیاري از تحوالت جهان در قرون اخیر بر اساس نظریات علوم انسانی شکل گرفته است •
در نسبت با جهان . می توان گفت که سرچشمه اصلی رنسانس هم نظریات علوم انسانی بوده است

سی و اجتماعی و اقتصادي، اندیشه چگونه با علوم انسانی بر خورد کرده ایم و آیا دانشمندان سیا
یا به عبارتی روشنفکران ـ به معنی اندشمندان ـ توانسته اند تحوالت اجتماعی و سیاسی را به 

  .شکل نظري رهبري کنند

  

ما اگر به تاریخ کشور خودمان نگاه اجمالی بیندازیم به خصوص پس از ورود اسالم به ایران؛ شاهد 
هنگامی که در آن شرایط . سی ـ اجتماعی کشور هستیمتحوالت فراوانی در عرصه هاي حیات سیا

خاص دین مبین اسالم به مرزهاي ایران رسید نگاهی که روشنفکران و اندیشمندان ایرانی به دین اسالم 
تاثیري که از بیان پیامبر و جانشینان او . داشتند  نوعی نگاه انسانی و معرفتی و عدالت گرا بوده است

ک تحول عظیمی در جامعه ایرانی رخ بدهد و با این دین جدید طوري درك می کردند باعث شد ی
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رفتار کنند و طوري در مجموعه اندیشه و فرهنگ خود امتزاج کنند که حاصل آن مبدا تحوالت گسترده 
  . و عمیقی در سطح جامعه ایرانی بشود

اسالمی، ایرانیان  ما مشاهده می کنیم که بسیاري از اندیشمندان و صاحب نظران عرصه فرهنگ و تمدن
به ویژه در . علتش هم این بوده که اسالم همه آن اندیشه ها را با تسامح و تساهل پذیرفته است. هستند

حتی در قالب حکومت هایی . آن قرون اولیه صاحبان اندیشه براي خودشان مانع و رادعی نمی دیدند
ده بود که خواه ناخواه آن سردمداران که متناسب با زمانه قدرت داشته اند، به قدري این فرهنگ گستر

حکومت ها و وزرا اگر هم خودشان اهل فرهنگ و اندیشه نبودند بنا بر نیاز اجتماعی خودشان را 
موظف می دیدند که پیروي کنند یا خودشان در آن عرصه ها دستی داشته باشند و یا حداقل از آن 

  .حمایت کنند

انشمندان و ادیبان در پرتو این زمینه ها و حمایت هایی که براي همین است که می بینیم بسیاري از د
می شده توانسته اند آن نبوغ و اندیشه را بروز دهند و از عناصر مهم در ساختن فرهنگ و تمدن 

همین طور زبان فارسی به عنوان زبان دوم جهان اسالم مورد استفاده بود که . اسالمی و ایرانی باشند
و کنار جهان در قالب آثار خطی و کتیبه ها و در بناهاي تاریخی می بینیم و امروز آثارش را در گوشه 

عناصر واژگانی فارسی که در زبان هاي گوناگون از عربی گرفته تا اردو و هندي و نظایر آن کاربرد 
  . دارد

نسته بنابراین دانشمندان و روشنفکران ایرانی هم در هر مقطعی از تاریخ که زمینه فراهم بوده است توا
که قرن هاي چهارم و پنجم هجري از نقاط عطف این دوره هاست . اند عامل موثري در این راه باشند

و آثاري که در زمینه هاي گوناگون دانش بشري تالیف شده است و قرن ها مورد استفاده صاحب نظران 
وپایی و نظایر و اندیشمندان مناطق دیگر به ویژه سرزمین هاي غرب در جهان امروز که کشورهاي ار

آنها باشند بوده است و آنها بهره مند از این اندیشه و نبوغ روشنفکران ایرانی به عنوان یکی از 
سهم ایرانیان در پیشرفت و گسترش علم و تمدن بشري . دستاوردهاي بزرگ اندیشه بشري بوده اند

نقاط عطف، علل و ریشه  سهم بارزي بوده است که امروزه با نگاه بر گذشته و پیداکردن زمینه ها و
ما باید به علم روز مجهز بشویم تا بتوانیم آن علم و اندیشه بومی را . هاي شکوفایی در علم رامی بینیم

در این جامعه که بالطبع متاثر از دستاوردهاي بشري چه در غرب و چه در شرق خواهد بود در جهت 
  . رشد و تعالی جامعه به کار گرفته ببندیم
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جریانی با عنوان نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاري مدتی . به جامعه امروز رسیدیم •
در بدو . است در محافل آکادمیک مورد بحث قرار می گیرد و نظرات مختلفی درباره آن می شنویم

. امر بسیاري این تصور را دارند که این نهضت علمی مختص به علوم پایه و فنی و مهندسی است
شما چه . توانیم نقش علوم انسانی را در این میان نادیده بگیریم و انکار کنیمولی به واقع نمی 

جایگاهی براي علوم انسانی در این جریان قایل هستید و آیا این جایگاه در حد نظریه پردازي 
  .است یا به مرحله کاربردي هم می رسد

  

ید علم و دسترسی به بشر براي پیشرفت خودش ناگزیر است در هر زمان و هر دوره درصدد تول
در گذشته هم که نگاه کنیم در علوم اولیه و به ویژه در قرون . دانشهاي نو و مورد نیاز خودش باشد

دوم و سوم، نهضت هاي گوناگونی درباره علم و دانش ایجاد شد و حتی بخش هایی اختصاص داشت 
به این نتیجه رسیده بودند که علم و اندیشمندان آن دوره . به ترجمه متون و منابع علمی از سایر زبان ها

دانش مختص به یک قوم و جامعه و فرد نیست و دستاورد بشري است و همانطور که خداوند بشر را 
در کسوت و نژادهاي مختلف و سرزمین هاي گوناگون خلق کرده علم هم اختصاص به یک جامعه و 

ایید یک جامعه بشري در گوشه از این نژاد ندارد و ویژه همه انسانهاست و هر دانش و علمی مورد ت
دنیا باشد می توان از تجربه هاي آن دستاورد، در سایر مناطق متناسب با اقتضائات فرهنگی و اجتماعی 

بنابراین علم  را نمی توان به صورت ایدئولوژیک یا جغرافیایی تقسیم بندي کرد و به . آنجا استفاده کرد
  . لوق خالق بزرگ است اختصاص داردبشر در سطح جهان و هر انسانی که مخ

بر این اساس نهضت ترجمه در آن زمان یکی از نهضت هاي عظیم است که اندیشمندان با معارفی که 
در نقاط دیگر جهان است آشنا می شوند و این زمینه جریانی براي  تولید و انباشتن دانش و متون 

بعدها می بینیم . ز دیگران گرفته شده استعلمی ایجاد می شود که بر مبناي دستاوردهایی است که ا
اندیشمندان و روشنفکران خلف آینده از این دستاوردها استفاده می کنند و این مبنایی می شود براي 

  .رنسانس غرب و به هر حال تولید علم و افزودن بر این میراث جهان بشري

یررو به رو شدیم؛ یک از مهم ترین ما هم در این دوره با مسایل گوناگونی به ویژه در این دو قرن اخ
. آنها پیشرفت علم در سرزمین هاي دیگر به ویژه در کشورهاي غربی و عمدتا کشورهاي اروپایی است

این موضوع عللش . حال به علل مختلف، ما  این هماهنگی را در پیشرفت علوم با این جوامع نداشتیم
دمان، به علت محدودیت ها که در ارتباط یعنی اگر برگردیم به گذشه تاریخی خو. گوناگون است
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جامعه ایرانی با سایر جوامع بوده ـ که  آن هم دالیل خاص خود را داردـ  و بی اطالعی از پیشرفت 
اینها به رغم آن یادآوري هاي . هاي سرزمین هاي دیگر، مشکالتی را در این زمینه حس می کنیم

ین دوران به دستگاه هاي دولتی می کردند؛ مانند هوشمندانه اي است که اندیشمندان و روشنفکران ا
بی توجهی حاکمان و مدیران حکومت در این دوره ها . سید جمال الدین اسدآبادي و دیگر اندیشمندان

باعث می شود این عقب ماندگی آنچنان مورد توجه قرار نگیرد تا در بزنگاه هاي مهم که حکومت 
یکی از این بزنگاه . به عهده داشتند متوجه عقب ماندگی بشوند گران و آنها که مسئولیت اداره جامعه را

در آن جنگ به علت نا مجهز بودن سپاه ایران، به رغم . ها و نقاط بروز جنگ هاي ایران و روس است
همه مجاهدت هاي فراوانی که مردم و روشنفکران و علما و عده اي از روشن اندیشان دستگاه 

. ، آن شکست باعث می شود ایرانیان متوجه عقب ماندگی بشوندحکومت کردند ایران شکست خورد
اگر چه معموال نتیجه شکست ها در دو سوي  افراط و تفریط قرار می گیردند و بعضی نا امید می 
شوند از این که فاصله ها را پر کنند و برخی دچار توهم می شوند که در فرصت کوتاه پرداختن به 

هر دو اینها راه به جایی نمی برند و جریان  میانه . ماندگی را پر کنند جنبه هاي صوري می توانند عقب
در این دوره هم در حقیقت روشنفکران و . و معتدل است که همیشه می تواند منشا اثر باشد

کسانی مثل امیر کبیر و .اندیشمندان که دغدغه عقب ماندگی جامعه و مردم را داشتند دست به کار شدند
نی و عباس میرزا و دیگران، هوشمندانه در صدد جبران این فاصله و عقب ماندگی می قائم مقام فراها

  .افتند که خود داستانی طوالنی دارد

  این یعنی آغاز دوره مدرنسیم و تجدد در ایران ؟ •

  

تاسیس دارالفنون و نظایر آن که در تاریخ معاصر محل توجه است آغازي بر درك عقب ماندگی . بله  
صدد بر می آیند که ضمن اخذ علم و دستاوردهاي بشري، آن را متناسب با اقتضائات آنها در. است

همانطور . جامعه بومی کنند و این خود نشانی می شود براي اندیشه و تفکر ایرانی براي نیازهاي ایرانی
د که جنبه هاي خیلی خوش باورانه و در مقابل مایوسانه راه به جایی نمی برد و یکی به نظرش می رس

که ما هیچ گاه به آن عرصه هاي پیشرفت علمی نمی رسیم و نسخه از سر تا پا فرنگی شدن می پیچید 
و دیگري می گفت که ما نیازي به دیگران نداریم و همه چیز در دسترس خودمان هست و اخذ این 

ث می شود از این رو هر دو این تفکرا ت باع. علوم  را به تقلید و پیروي صرف و بی دینی  می کشاند
آنچنان که باید به بحث پیشرفت جامعه توجه نشود و در اینجا آن جریان معتدل که معتقد است که باید 
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ضمن اخذ علوم آن را متناسب با نیازها و اقتضائات جامعه هماهنگ کرد و آن را زمینه ساز تولید علم 
ه می دهد و امروز هم اگر ما و تفکر و اندیشه و نظریه پردازي قرار داد، کماکان به راه خود ادام

ضمن آنکه از . بخواهیم به آن رشد واقعی برسیم آن جریان است که می تواند کارساز باشد
دستاوردهاي بشري در زمینه علم و اندیشه بهره می گیرد، آن را پایه اي قرارمی دهد براي تولید علم و 

معاصر هم چاره اي جز این نداریم که با نظریه و اندیشه در جامعه ایرانی و بالطبع ما در این دوره 
استفاده از دستاوردهاي علمی جوامع بشري زمینه هاي الزم را فراهم بیاوریم براي پژوهش و تولید 

در اینجا به فضایی وارد می شویم که بحث تحقیقات و پژوهش در کشور است و آن هم یک . علم
  .شرح دراز دامنی دارد آن هم به ویژه در علوم انسانی

نکته دیگر این که در بحث علم، ضمن گرامی داشت پیشرفت هاي علمی در زمینه هاي گوناگون 
صنعت و تکنیک و علوم پایه و پزشکی و فنی و مهندسی و کوشش خستگی ناپذیر پژوهش گران و 
اندیشمندان در این زمینه ها، ما تا در زمینه علوم انسانی صاحب نظر و اندیشه و راهبرد مورد نیاز 

کارهایی خواهد شد . جامعه خودمان نباشیم، علوم دیگر هم آن چنان که باید به مقصود نخواهند رسید
اگر بنا باشد که توجه به علوم . اما اینکه به چه سویی می رویم تعیین کننده اش علوم انسانی است

آن علوم می  انسانی حتی در مقیاس هاي فعلی با همین وضعی که علوم پایه دارند و آن توجه که به
شود و یکی از علل این است که خیلی از جنبه هاي این علوم  به فراورده هاي مورد نیاز جامعه منجر 
می شود و کاربردي تر است، نباشد، بالطبع نمی توانیم انتظار داشته باشیم که در جامعه بتوانیم به آن 

ع موجود، طبیعی است که فاصله رشد علمی دست پیدا کنیم و اگر هم خودمان را راضی کردیم به وض
و عقب ماندگی از پیشرفت علم در سطح جهان و کشورهاي پیشرفته همچنان با یک زاویه بزرگتري 

  .ادامه خواهد یافت

  

چشم اندازي که شما از تولید علم در کشور ترسیم می کنید محتاج به پیش نیازهایی است  •
سیاست گذاري ها و برنامه ریزي هایی که . تکه از اصلی ترین آنها نظام آموزشی و دانشگاه هاس

در االن در زمینه علوم انسانی در سطح کالن آموزشی انجام می شود آیا این نوید را به ما می دهد 
  که علوم انسانی  یک اهرم قوي براي حرکت دادن علوم دیگر درکشور باشد؟
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نچنان که باید در یک مجموعه اصوال نظام آموزشی و برنامه ریزي ما آ. متاسفانه باید گفت خیر
نمونه این موضوع را در بسیاري مسایل اولیه و بدیهی می بینیم که در آن شکاف و . هماهنگ قرار ندارد

. ناپیوستگی در بحث تولید علم و همین طور آموزش در سطح آموزش و پرورش و آموزش عالی است
گی را در این سطح ندارد و در خیلی زمینه هنوز آنچنان که باید نظام آموزشی ما آن هماهنگی و پیوست

ها هست که می بینید در دوران قبل از دانشگاه در آموزش متوسطه مسایلی گفته می شود و جنبه هایی 
یا بر . از دانش مورد بررسی قرار می گیرد که در آموزش عالی آن پیوستگی طبیعی حفظ نمی شود

نها باید در ادامه هم باشند در حالی که اینها در دو حیطه یعنی اگر ما در نظام جامع ببینیم که ای. عکس
  .عموما جداگانه سیر می کنند

نظام آموزشی ما ـ نظام آموزشی در مفهوم کلی می . مهم تر از همه بحث پژوهش و تحقیقات است
گویم نه صرفا آموزش و پژوهش مصطلح در مراکز علمی که آموزش به یک جنبه اختصاص دارد و 

بخش هایی که ما . یک جنبه دیگر، ـ آموزش و پژوهش در یک تعادل متناسب قرار نداردپژوهش به 
به هر حال تدریس و آموزش پایه . می پردازیم بحث آموزش است و به مفهوم دقیق تر تدریس است

تمام مقررات و آیین نامه ها و بودجه بندي ها و نظایر آن چه در سیستم . پژوهش و تحقیق می خواهد
و پرورش و چه در آموزش عالی ـ البته وضع آموزش و پرورش مان اسفناك تر از این حرف آموزش 

ـ وجود دارد .هاست، چرا که در آموزش عالی مان بحث پژوهش و تحقیقات تا حدي محل توجه است
  . مخصوص آموزش است و پژوهش سکه رایج این عرصه ها نیست

از این چند دهه که از عمر آموزش عالی ما در  در بحث مقررات آموزشی می شود گفت تقریبا، بعد
شکل نوین اش می گذرد، بسیاري از آنها متناسب با نیازهاي آموزشی پیش بینی شده اما در بحث 

البته کوشش هایی در سال هاي اخیر شده است، اما هنوز در ابتداي راه . تحقیقات ما فاقد اینها هستیم
هاي علمی و رسیدن به مرزهاي دانش موفق باشیم باید در یک اگر بخواهیم در زمینه دستاورد. هستیم

فرصت زمانی محدود با جدیت بسیار فراوان و اختصاص منابع و امکانات و تدوین مقررات و آیین 
نامه هاي الزم، حداقل این فاصله بین آموزش و پژوهش به مفهوم مصطلحش را پر کنیم، تا به یک 

ار داشته باشیم که اینها بتوانند در بحث پیشرفت علمی کشور موثر واقع بعد باید انتظ. نقطه تعادل برسند
واقعیت این است که امروزه به رغم کوشش هاي اصیل که در توجه به پژوهش انجام شده و . بشود

تبلیغات و شعارهایی که نوعا عده اي آن را سر می دهند، ما در بحث تحقیقات و پژوهش تا رسیدن به 
نقطه مطلوب البته جاي بحث دارد، حتی رسیدن به آن تعادل که بین . زیادي داریم نقطه مطلوب فاصله

از این رو تا زمانی که در عرصه پژوهش و تحقیق ، پژوهشگر ما . آموزش و پژوهش برقرار شود
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مطمئن نباشد که می تواند خیلی از این امور مربوط به رابطه خودش و تحقیقات را مثل یک مدرس و 
د در حیطه آموزش تنظیم کند، چندان امیدي نمی توان داشت که ما در عرصه پژوهش به معلم و استا

ما در همین وضع موجود حاال اگر از جنبه بودجه نگاه کنیم که یک بخش . دستاوردي قابل توجه برسیم
قضیه است، ـ همه امور به بودجه و مسایل مالی مربوط نیست اما به هر حال یکی از بخش هاي الزم و 

ـ می بینیم امکاناتی صرف می شود سمینار و بزرگداشت هایی برگزار می شود که .ضروري اش است
اما در همین عرصه ما وقتی یک پروژه تحقیقاتی را از هنگامی که زمینه . جاي خودش مورد توجه است

 پیشنهادش آماده می شود تا هنگامی که تصویب می شود و به اجرا در می آید هفت خوانی طی می
  .شود که اصال قابل مقایسه با مسایل آموزشی نیست

  

می خواستم بپرسم ما . من فکر می کنم این مباحث به پژوهش هاي جمعی مربوط می شود •
در صد ساله اخیر در زمینه ادبیات پژوهش هاي بسیار خوبی داشتیم که به صورت فردي انجام 

امروز وضعیت پژوهش در این زمینه . مشده بود و امروز سابقه درخشانی را در این رشه می بینی
  چگونه است؟ آیا اصال پژوهش هایی انجام می شود؟

  

پژوهش هاي جمعی . باید بگویم که آنچه درباره پژوهش گفتم مربوط به پژوهش هاي فردي است
در بحث پژوهش هاي فردي امروز، به طور مشخص یک پژوهشگر می . خود داستانی دیگر دارد

نجام دهد، چه در دانشگاه و چه در مراکز پژوهشی و چه در دستگاه هاي اجرایی خواهد پژوهشی را ا
در یک پژوهش  پژوهشگر گرانبهاترین ماده و وسیله را به کار می گیرد و . که بودجه تحقیقاتی دارند

براي دستگاه هاي اجرایی برگزاري .  آن اندیشه است، و متاسفانه این براي مسئوالن ملموس نیست
و دادن هدیه و چند سکه و غذاي فالن، ملموس تر است چون که فاکتور دارد و هزینه می سمینار 

ولی اگر بگویند فالن آقا می خواهد از اندیشه اش استفاده کند و این فکر گرانبهاترین چیز است، . شود
ا در خیلی هم هنر بکنند می فرمایند که شم. بنابراین دنبال یک چیز ملموس می گردند. ملموس نیست

این تحقیق چند نفر ساعت کار می کنید که آن را در قالب ساعت اضافه کاري و حق التحقیق محاسبه 
ما یکی از . و اثبات این هم براي کسی که اهل این کار نیست جزو محاالت است. و پرداخت کنیم

ترین عامل  مشکالت اصلی مان این است که آن اندیشه و تفکر و نیروي انسانی که در تولید علم مهم
  .است به هیچ گرفته می شود
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بهترین . قوي ترین شبکه ارتباطی را ایجاد کنید. شما در بهترین مکان ها بهترین ساختمان ها را بسازید 
کتابخانه ها را فراهم کنید، تا نیروي انسانی نباشد تا آن اندیشمند و آن محقق نباشد هیچ طرفی نمی 

ما آن . ی ما یکی از اسفناك ترین مسایل، بی توجهی به این جنبه استمتاسفانه در نظام تحقیقات. بندیم
یعنی اگر یک پروژه اي باشد که در آن . نیروي انسانی را در حقیقت چیزي به حساب نمی آوریم

اما اگر آن وسایل نباشد و تحقیق پرداختن به . لوازمی ملموس باشد، کارفرما مبالغ باالیی هزینه می کند
ی  و معنوي باشد که با اندیشه انسان سر و کار دارد اگر به اندازه یک دهم آن قبلی هم یک جنبه معرفت

و مساله این است که در تحقیقات و بویژه . بودجه اش تقلیل بیاید باز هم براي کارفرما ملموس نیست
پژوهش در رد مباحث علوم انسانی ، عموما با گوهر اندیشه انسان سر و کار داریم و این از نقاط آسیب 

  .نظام دانشگاهی ماست

  

چون با کالم سر و کار دارد با .  ادبیات یکی از دیرینه ترین دلمشغولی هاي انسان است •
با جامعه شناسی، فلسفه، تاریخ . سایر بخش هاي علوم انسانی نیز ارتباط نزدیک تري پیدا می کند

ما یک پیشینه هزار ساله . ته استادبیات غیر از این، همیشه یک نمود اجتماعی داش. و روان شناسی
سوال این است آیا . می توان گفت بخشی از تاریخ ما در این ادبیات متجلی است. در ادبیات داریم

ادبیات ما با توجه به این قدمت، توانسته است امروز در عرصه هاي اجتماعی و فرهنگی آن قدر 
گران از دریچه ادبیات  فرهنگ و جامعه ما کار آمد باشد که آیینه تمام نماي اجتماع ما باشد تا دی

  را بشناسند؟

  

حاال اگر آیینه صد در صد . ادبیات هر دوره در هر اجتماعی یک بازتابی از اوضاع آن جامعه است
اما انعکاسی از مسایلی است که در آن جامعه می گذرد و بسته به این که . هست یا نه، جاي تامل دارد

اي الزم را ایجاد کرده باشد، بالطبع می تواند بروز وسیع تر و یا تا چه حد آن جامعه زمینه ه
همان گونه . البته این محدودیت یا گسترده بودن را کارشناسان متوجه می شوند. محدودتري داشه باشد

اگر مثال شاهنامه یا مثنوي خلق می . که در بررسی ادبیات پیشینیان به این نکات می توانیم پی ببریم
هور می رسد طبیعی است که این گوشه اي از اندیشه هاي واالي فردوسی و موالناست و شود و به ظ

اگر بنا می بود که همه جامعیت اندیشه آن بزرگان به ظهور بپیوندد، خیلی وسیع تر از این می توانست 
 لذا با همین مقداري که هست اهل نظر آن را تا حد مناسب خودش می توانند بزرگ کنند و پی. باشد
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پژوهش هایی هم که همچنان متداوم و پی . ببرند چه می گذشته است درزمان حکیم فردوسی یا موالنا
گیر بر این آثار می شود حاکی از این است که می خواهند ببینند چه زوایایی در اندیشه این بزرگان 

  .دیگربوده که می توانند آن را واکاوند و از آن استفاده کنند در عرصه ادب و دانش هاي 

امروزه هم در دوره اي که واقع شدیم بالطبع آثاري که خلق می شود در عرصه شعر و در عرصه نثر 
. اعم از ادبیات داستانی و پژوهش ها و تحقیقات علمی، مبین این است که در جامعه ما چه می گذرد

ی بر جامعه ما حاکم یعنی اگر ناظري از دور این آثار را مورد توجه قرار دهد پی می برد که چه وضعیت
در این دوره هم با همه فراز و نشیب هایی که پس از مشروطه داشته ایم آثاري که به وجود آمده . است

اگر چه معموال این حادثه . بعد از پیروزي انقالب اسالمی هم همینطور. مبین وضعیت اجتماع ماست
باشد، و اگر بخواهیم به آثار یک ساله  هاي بزرگ از نظر ادبی بالفاصله نمی تواند منعکس کننده وقایع

اما واقع این است، آثاري که ارائه . و دوساله و حتی ده ساله بپردازیم شاید نماي ناقصی ارائه دهیم
در عرصه ادبیات هم متناسب با امکانات و وضعیت چه از . شده، مبین واقعیت هاي اجتماعی است

هم بوده اندیشمندان و صاحب نظران این عرصه، به لحاظ مادي و چه از لحاظ معنوي تا حدي که فرا
اگرچه ارزیابی و اینکه کم و کیف این تولیدات و این آثار . تولید آثار ارزنده اي دست پیدا کرده اند

چگونه است مستلزم پژوهش هاي جامعی است که به ما نشان دهد که سیر ادبیات معاصر ما چگونه 
ها به هر حال به همت اندیشمندان ما خیلی از عرصه هاي  فی الجمله در برخی زمینه. بوده است

و آن هم به هر حال ریشه ها و مشکالت خود را . جهانی دور نیستیم اما در جنبه هایی فاصله هست
در قالب پژوهش ها و سمینارها می . دارد که در جاي خود مستلزم تحقیق و بررسی و واکاوي است 

تواند راهنمایی موثر باشد براي درك درست تحوالت ادبی معاصر توان به این موضوع پرداخت که می 
  .دنیا

  

چند سالی است که بحث جهانی شدن ادبیات میان ادیبان و نویسندگان و شاعران مطرح  •
و عمدتا به مساله زبان . هر کدام از آنها موانعی را بر سر راه جهانی شدن بیان کرده اند. شده است

نی شدن ادبیات در چه شکلی قایل هستید و جهانی شدن ادبیات چه شما به جها. اشاره می کنند
  ویژگی هایی دارد؟
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ادبیات چون دست مایه اش انسان است، خود به خود موقعی که به طور اصیل به مسایل انسان می 
حال اگر جهانی شدن را به این معنا بگیریم که اثري ترجمه شود به . پردازد، خودش جهانی شده است

ي دیگر چاپ بشود، بحثی دیگر است و اینکه به مسایلی پرداخته شود که ملتزم به مسایل انسان زبان ها
اگر تا دو قرن پیش . به عنوان مثال می گویم مثنوي موالنا یک اثر جهانی است. معاصر است بحثی دیگر

ورهاي وقتی کش. آنچنان که باید مورد توجه نبود و نمی شناختند، نمی شود گفت که جهانی نیست
دیگر با مثنوي آشنا می شوند و پی می برند که چه دریایی از اندیشه در آن نهفته، خودشان به آن رو 

بنابراین صرف اینکه اثري ادبی به زبانی . نیازي نیست ما ترجمه کنیم. می آورند و ترجمه می کنند
ر بحث جهانی شدن، منتشر بشود یا نشود جهانی نمی شود هر چند می گویم که بی تاثیر نیست و د

اما آن جنبه اي که از همه مهم تر است و در کانون اثر قرار . زبان و امکانات معرفی این آثار موثر است
اگر اندیشه آن مایه از جهانی بودن را داشته باشد خود به خود آن موانع هم بر . می گیرد اندیشه است

ی هم عرضه شود، تاثیرش زودتر و وسیع تر وقتی اندیشه جهانی باشد و به زبان جهان.  طرف می شود
اما این به این معنا نیست که اگر اندیشه جهانی بود و به زبان مرسوم جهان هم نبود پس این . است

جهانی نیست، آن در حقیقت از لوازم کار است که زبان چه باشد و چه امکاناتی در معرفی این اثر به 
وقتی اندیشه اي جهانی باشد بالطبع آن آثار هم جهانی . کار گیرد و اال اصل و اساسش اندیشه است

  .     خواهد شد

در رشته ادبیات . بر گردیم به نظام آموزشی و اختصاصا به سرفصل هاي رشته ادبیات •
حتی خیلی از جریان هاي ادبی روز که  در . دانشگاه بسیار کم به ادبیات معاصر توجه شده است

. گاه ندارد و یا دانشگاه تاثیري در جریان ادبیات روز نمی گذاردجامعه می گذرد بازتابی در دانش
این علتش چیست؟ چرا این اتفاق می افتد که دانشجو در محیط دانشگاه از روزگار ادبی خودش 

  .مطلع نیست و باید براي رسیدن به آن به راهی خارج از دانشگاه متوسل بشود

  

می دانید که در هر نظام آموزشی در . موزشی عالی استاین هم به نظر من از نقاط آسیب پذیر نظام آ
همانطور که بشر در عرصه هاي . هر دوره اي بحث هایی درباره بازنگري دروس انجام می شود

براي اینکه بتوانیم متناسب با . مختلف تحول پیدا می کند دستاوردهاي علمی هم تحول می یابد
هاي علمی مان به روز باشد بالطبع باید برنامه هاي پیشرفت هاي جوامع بشري حرکت کنیم و دستاورد

در عرصه نظام برنامه ریزي به هر حال اندیشمندان و صاحب نظران عرصه برنامه . ما روزآمد باشد
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تا جنبه . ساله را پیش بینی می کنند تا در سر فصل ها بازنگري شود 4ریزي عموما یک دوره حداقل 
  .حاظ کاربردي در زمینه اي پایه اي و بنیادي جایگزین شودهایی که مورد نیاز جامعه است از ل

اساسش هم واگذاري . در آموزش عالی در سال هاي اخیر خوشبختانه این حرکت شروع شده است 
دانشگاه ها به عنوان واحدهاي آموزش عالی در حقیقت صف برخورد با . اختیارات به دانشگاه ها بود

  . ستاد این قضیه انداین مسایل هستند  و وزراتخانه ها 

در سال هاي اخیر این هوشمندي به خرج داده شده و اختیار برنامه ریزي آموزشی به مرور به دانشگاه 
به هر حال دانشگاه ها . که امیدواریم این سیر مثبت با نظارت وزارت علوم ادامه پیدا کند. واگذار شد

که بتوانند از زاویه اي که مسئولیت تولید علم  طی سالها که از عمرشان می گذرد به این بلوغ رسیده اند
  .و تربیت نیروهاي متخصص را دارند نیازهاي جامعه را تشخیص بدهند

این کار وقتی در دانشگاه ها شروع شد موجی از امید و نوید به روز شدن این رشته ها ورفع نیاز هاي 
ه ها در همین دوره بیندازیم تحوالت جامعه را پدید آورد و اگر نگاهی اجمالی به دستاوردهاي دانشگا

البته نباید انتظار داشت که این فاصله اي که طی دهه ها ایجاد شده در این مدت . شگرفی را می بینیم
اما در همین مدت کوتاه می بینیم که در عرصه علوم انسانی کارهایی انجام شده است و . کوتاه پر شود

برگزاري کنگره ملی علوم انسانی گامی بزرگ در این راه مراکزي مانند پژوهشگاه علوم انسانی با 
می توانیم امیدوار باشیم که این مسیري که در پیش گرفته شده است در آینده به سرانجام . برداشته است

مقصودش خواهد رسید و با این مشکالت و برنامه ریزي به اهداف خود می رسد که به امید خدا می 
  .  رشته هاي علوم انسانی به ویژه ادبیات را شاهد بودشود نوآوري و روزآمد کردن 

  
                    

  :دکترقاسم افتخاري 

مشکل ما این است که از لحاظ اشاعه توزیع و فرهنگ عقب مانده 
  ایم

  نه از نظر فرهنگی 
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  :اشاره 

شهد خواند و با او رشته زبان و ادبیات انگلیسی را در م. در خوي است 1313دکتر افتخاري متولد  
بورس کتابداري به امریکا رفت و فوق لیسانس این رشه را دریافت کرد و پس از آن دکتراي روابط بین 

تنها . او سالها فقط تدریس کرده و هیچ شغل اجرایی را نپذیرفته بود. الملل را گرفت و به ایران برگشت
در دانشگاه  1349افتخاري از سال . تریاست کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی را به عهده داش

  . تهران است

  

  

   

براي شروع بحث درباره علوم انسانی، ابتدا شمایی از علوم سیاسی و سابقه این دانش در  •
  .جهان را بیان کنید

  

اینکه علوم انسانی به دانش هایی اطالق می شود مانند فلسفه . ابتدا من یک مساله اي را روشن کنم
یعنی چیزهایی که یک فرد انسانی می تواند در اتاقش را ببندد و آن را . حدودي عرفانشعر ادبیات و تا 

از مطالعه پدیده انسانی دانشی . این کارها را که از انسان ناشی می شود پدیده انسانی است. انجام دهد
د آن را بعضی از کارهاست که انسان تنها نمی توان. به دست می آید که به آن می گویند علوم انسانی

انجام بدهد، براي انجام آن باید جمعی از انسان ها باشند و مثال انسان نمی تواند به خودش دروغ 
انسان نمی تواند با خودش به تنهایی بجنگد، باید کس دیگري هم . بگوید و باید کس دیگري هم باشد

  . باشد
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  یعنی اینها می شوند علوم اجتماعی ؟ •

  

از مطالعه پدیده . که از اعماق جمع انسان ها ناشی می شود پدیده اجتماعی انداین پدیده هاي . دقیقاً 
آنچه شما به دنبالش . هاي اجتماعی هم دانشی به دست می آید که به آن علوم اجتماعی می گویند

حاال به چه دلیلی نمی توانم بفهمم چرا به علوم . علوم اجتماعی است. هستید علوم انسانی نیست
من . اینها به تخصص من مربوط نمی شود. من نقاش و شاعر و ادیب نیستم. یند انسانیسیاسی می گو

نه از یک انسان . یعنی علومی که از روابط بین انسان ها ناشی می شود. متخصص علوم اجتماعی هستم
و  سیاست روابط بین الملل، اقتصاد. به هر حال این یک اشتباه عمومی است که دلیلش را نمی دانم. تنها
  . تا جمعی از انسان ها نباشند به وجود نمی آیند... 

پس با این تعریف من چیزي درباره علوم انسانی نمی گویم آنچه من می گویم درباره علوم اجتماعی 
انسان ها وقتی مشترك اند و کاري . علوم اجتماعی از مطالعه روابط بین انسان ها پدید می اید. است

بنابراین تا این پدیده ها هستند انسان ها . می دهد که پدیده اجتماعی استانجام می دهند اتفاقی رخ 
چون انسان ها . آن را مطالعه می کنند و معرفتی به دست می آوردند و به آن علوم اجتماعی می گویند

از روابط .  دانش هاي گوناگونی هم درباره روابط انسان ها به دست می آید. روابط مختلفی با هم دارند
از . تصادي میان انسان ها پدیده اقتصادي زاییده می شود و از مطالعه آن علم اقتصاد به وجود می آیداق

روابط سیاسی میان انسان ها رویدادهاي سیاسی رخ می دهد و از مطالعه آنها علوم سیاسی ایجاد می 
  .شود

انی آن، که مورد نظر شماست علوم انسانی به معنی انس. اینها هستند که علوم اجتماعی را ایجاد می کنند
از آن زمانی که انسان ها به صورت پراکنده زندگی می کردند در واقع می . سابقه بسیار طوالنی دارد

بعدا انسان ها رفته رفته چیزهایی کشف . توانیم بگوییم که مساله زندگی جمعی انسان ها آغاز می شود
. شوند به جاي اینکه دنبال شکار و چراگاه باشند می کنند مانند دامداري و کشاورزي و ناچار ساکن می

بنابراین اولین جوامع انسانی دهکده ها . وقتی درجایی تخم پاشیدند می مانند تا محصول برداشت کنند
از این طریق رفته رفته سنت خانواده پیدا می شود و به این ترتیب که . و واحه هاي کوچک هستند

. کردند که در مطالعه جامعه انسانی مد نظر قرار می گیرد جامعه صورت گرفت و روابطی برقرار
انسان مثل اینکه سرنوشت خود را به دست . پیشرفت هایی  صورت گرفت و مغز انسان گسترده تر شد

اقبال و ستاره داده بود و فکر می کردند که مسایل اجتماعی علت رویدادهاي اجتماعی در خود جامعه 
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بعد می بینیم که از یونان باستان بعضی از اندیشمندان به مسایل . داشتندنیست در نتیجه به آن کاري ن
به این ترتیب بناي آنچه ما علوم اجتماعی و انسانی می نامیم گذاشته . اجتماعی انسان توجه می کنند

  .می شود

ي انسانی دانسته ها. این را هم به خاطر داشته باشید که ما دانسته هاي انسان را نمی توانیم علم بنامیم
پاره هاي آجر پراکنده اي هستند وقتی آنها به طور منظم روي هم چیده می شود و ساختار منظمی پیدا 

دانسته هاي انسان همیشه وجود . آن پراکنده ها علم نیستند، دانسته ها هستند. می کند می شود دانش
سته ها و دست چین کردن آنها تالش مجدانه براي منظم کردن دان. داشته اما به شکل علم درنیامده بود

  .از یونان باستان آغاز شد

اولین بخش از علوم . از این زمان بود که انسان متوجه شد پدیده هاي اجتماعی هم موضوع علم هستند
چون که علم سیاست با زندگی  جمعی انسان . اجتماعی که مورد توجه قرار گرفت علم سیاست بود

انسان ها شکل گرفت، مساله فرماندهی و فرمانبري و حکومت هم از وقتی اجتماع . سر و کار دارد
با گسترش جوامع انسانی روابط انسانی هم گسترده تر شد و با افزایش جمعیت  نیازهاي آنها . پیش آمد

زیاد شد و روابط پیچیده و رو به گسترشی ایجاد شد و دهکده ها تبدیل به شهر شدند و شهرها مناطق 
باالخره آنچه به معنی . ا و مذاهب و مکاتب فلسفی و سیاسی شکل گرفتندشدند و ایدئولوژي ه

از . قرن دارد 4سیاست مطرح است سابقه اي طوالنی دارد اما به معناي امروزي سابقه اي در حدود 
در گذشته این ملت نبوده و قوم و قبیله و عشیره بوده است و پس . زمان به وجود آمدن ملت ـ کشور

به پیروان یک . ن هم عقیده بود که مشخص می کرد چه کسی مربوط به چه بخشی استاز پیدایی ادیا
ساله بین کلیسا و مخالفانش، قدرت و سلطه کلیسا  30در جنگی  17در قرن . مذهب هم امت می گفتند

گروه پیروز . از بین و رفت و سندي به نام وستفالی امضا شد که کلیسا حق دخالت در سیاست را ندارد
هر بخشی از اروپا در اختیار یک شاهزاده قرار گرفت . دگان و نجبا و جمعی از روشنفکران بودندشاهزا

پیش از این پادشاه هر بخش را کلیسا انتخاب می کرد و . و این آغاز پیدایش ملت ـ کشور بود
مردمان یک . پس از افول قدرت کلیسا بحث ملیت مطرح شد. مشروطیتش را از آنجا می گرفت

از آن . بنا بر اینکه در کجا زندگی می کنند و چه خصوصیاتی دارند کشوري را ایجاد کردند سرزمین
  .پس نظام بین الملل بر این اساس شکل گرفت

   

  در حال حاضر در دانشگاه ها وضعیت رشته علوم سیاسی چگونه است ؟ •
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دلیلش هم تا . است باید بگویم که علوم سیاسی در دانشگاه هاي ما هیچ وقت وضعیت مطلوبی نداشته
. به دالیل مختلف در کشورهاي شرقی ـ البته ما خود را نباید شرقی بدانیم. حدودي مشخص است

یادتان نرود که ما از دوران امپراتوري ایران باستان هم مرز . فرهنگ ما بیشتر متاثر از غرب بوده است
مثل . البته فواصلی افتاد. شیمخیلی طبیعی است که ما بیشتر تحت تاثیر غرب با. با یونان بودیم

ساله گذشته، مبتنی بر  1500ـ  1400ـ متاسفانه از لحاظ ساختارسیاسی در همین . امپراتوري عثمانی
و می جنگیدند بدون . شمشیر و قدرت طلبی بود و شمشیر نشان می داد که مرز یک کشور کجاست

ز آنکه جنبه علمی داشته باشد بیشتر علوم سیاسی در شرق بیشتر ا. آنکه بدانند براي چه می جنگند
  . این موضوع باعث شد که ما نتوانیم در این علم پیشرفت زیادي کنیم. جنبه قدرت طلبی داشته است

  

  مشکلی که ما دراین زمینه  داریم از کجا ناشی می شود؟ •

  

عداد مشکل ما در کمبود است. مسایل علوم سیاسی و عدم پیشرفت آن ریشه در مسایل بسیاري دارد
هر چه . عوامل بسیاري باعث می شود که نتوانیم نظریه هاي بدهیم که طرفدار زیادي پیدا کند. نیست

مساله دیگر اینکه  باید یک . نظریات از واقعیات اجتماعی ریشه بگیرد همان اندازه مفید خواهد بود
رانسه چاپ می شود یک نظریه یا حرفی که به زبان انگلیسی و ف.  گستره فرهنگی وجود داشته باشد

. این باعث می شود که باالخره با نظریه اي مقبول رو به رو می شویم. میلیون ها خواننده پیدا می کند
اما آنچه ما می گوییم عموما به زبان فارسی است و خوانندگان محدودي دارد و این در پذیرفتن و 

اندیشمندان در فرهنگ هاي گسترده به علت این که ما می بینیم بیشتر این . نپذیرفتن آن تاثیر دارد
نکته دیگر . وجود می آید یکی همین مساله اشاعه آن چیزي است که اندیشمند به آن پرداخته است

البته . هر چه محیط کوچکتر باشد باید انتظار ماهی کوچک باشید. اینکه نهنگ فقط در دریا شنا می کند
با وجود وسایل ارتباط جمعی محدودیت هاي  .اینترنت وضع دنیاي امروز را دگرگون کرده است

این را از . ایرانی ها اندیشه هاي ظریفی دارند. گذشته را می توان توجیه کرد. گذشته از بین می رود
اما وقتی به مسایل سیاسی می رسند همان کسی نیستندکه شعر می . نقاشی و شعر و ادبیات می بینیم

این مهم است که چه . مغز عده اي محدود بیرون می تراود نظریه عموما چیزي است که از. گقته است
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هر نظریه اي هم . آن نظریه اي هم که طرفدار پیدا کرده نظریه اي جا افتاده است. قدر طرفدار دارد
  . ممکن است درست نباشد، هر نظریه اي هم که طرفداران زیادي دارد لزوما نظریه درستی نیست

  

ه شرایطی که باید ایجاد شود براي تولید علم و نظریه در صحبت هایتان اشاره کردید ب •
  چطور می توان به این شرایط دست یافت؟. پردازي

  

شرایط این است از لحاظ فرهنگی . این را راحت می توان گفت اما عمل کردن به آن سخت است
فکر کردن . این شرط اول است. انسان ها آزادي هاي فکر کردن و بیان آنچه فکر می کنند داشته باشند

پس مهم تر از بیان . من فکر می کنم اما اگر نتوانم بیان کنم فایده اي ندارد. دردي را دوا نمی کند
اگر این باشد شما خواهد دید . بنابراین این اصل اول است آزادي اندیشه  و بیان. آزادي بیان است

. شما فرض کنید اوایل دولت خاتمی. انبوهه اي از اندیشه ها و هنر و استعدادها پا به میدان می گذارند
. این اندیشه ها اجازه بیان یافتند. مقداري آزادي محدود ایجاد شد و روزنامه هاي وزینی به وجود آمد

االن هم شما می توانید طرح ها و اندیشه ها و توانایی هایی در این جامعه  ببینید شاید ما هم زیاد خبر 
  .ه کرد یعنی این که نیستوقتی چیزي را نمی شود عرض. نداریم

اگر کاالیی فکري تولید . باید عرضه شوند تا دیده شوند. کاالهاي فکري هم مانند کاالهاي مادي است
ولی اگر توزیع شد باعث . شد اما توزیع نشد در انبار خاك می خورد و دیگر به درد کسی نمی خورد

اگر می خواهیم کاالي فکري . خورده استاین دو مشکل ما گره . می شود دوباره تولید هم ایجاد شود
. تولید شود باید یک بازار آزاد مبادله کاالي فکري ایجاد شود تا گردش فکر در این جامعه انجام گیرد

بنابراین اگر شرایط مناسب باشد راه چاره اي هم . وقتی انبارها خالی شد کاالي جدید تولید می شود
آزادي فکر به معناي به هم . کاالي فکري هم تولید می شودپیدا شود که فکر و اندیشه آزاد بشود 

مشکل ما . ولی نباید به بهانه نظم بازار را تعطیل کرد. هر جامعه اي به نظم نیاز دارد. ریختن نظم نیست
  .این است که از لحاظ اشاعه توزیع و فرهنگ عقب مانده ایم نه از نظر فرهنگی

  

ما در خانواده سنتی اجازه اظهار نظر به . ده دارداین که گفتید ریشه در تاریخ و خانوا •
حاال می توان این را بر . این رفتار بازتاب گسترده اي در جامعه بزرگتر دارد. فرزندان نمی دهیم
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براي رفع این . عکس هم دید یعنی بازتاب استبداد تاریخی درجامعه به خانواده کشیده شده است
  معضل چه می توان کرد؟

  

. نباید انتظار داشت از یک حوض و یا آب کثیف چیز تمیزي شکار کرد. و شروع کنیمباید از هر د
یعنی در جامعه اگر دروغ نگوییم کار ما پیش نمی . جامعه اگر کثیف باشد خانواده را هم کثیف می کند
نظر یعنی فرد از . جامعه روي فرد خیلی تاثیر دارد. رود یقینا در خانواده هم دروغ رواج پیدا می کند

  .جسمی و روحی فرآورده جامعه است

یعنی ما در عوالم و ساحت هاي متعددي . ولی از طرف دیگر محیط کوچکتري به نام خانواده داریم
ساحت شخصی و فردي، ساحت خانواده، و . زندگی می کنیم و هر کدام بر دیگري اثر می گذارد

  .ساحت جامعه

ما نمی توانیم به خانواده ها بگوییم با . خیلی زیاد است خانواده را نمی توان تغییر دارد، چون تعدادش
هزارها سال آنان که وعظ و پند و اندرز می . اصال موثر واقع نمی شود. فرزندان خود چگونه رفتار کنید

در . اما جامعه و دولت ساختار مشخصی دارند. دهند گفته اند چه چیزي خوب و چه چیزي بد است
بررسی . کدام ساختار و قانون  در جامعه باعث ناکارآمدي و فساد می شوداینجا می توان تشخیص داد 

البته این هم وجود دارد که اصالح باید از انسان . این آسان تر است تا برویم سراغ تک تک خانواده ها
و همیشه این بحث است انسانی که خود اصالح نشده چگونه می تواند جامعه را . ها صورت بگیرد

وقتی جامعه اصالح شد . ین گونه می توان در زمینه ساختارهاي جامعه اصالح ایجاد کردا. اصالح کند
ما اگر این ساختارها و نهادهاي اجتماعی را . سطوح پایین تر با سطوح باال خود را تطبیق می دهد

 دولت می تواند سواد را اشاعه بدهد. اصالح کنیم این خود به خود به سطوح پایین جامعه هم می رسد
اصالح باید به نحوي از انحا از هر دو . این را نمی توان از خانواده انتظار داشت. و بهداشت را بهتر کند

اما در سیاست تک تک  هیچ . البته خود مردم عامل بزرگی هستند. هم خانواده هم دولت. انجام شود
. شود کاري کرد بنابراین اگر جمعی دست به دست هم بدهند می. سیاست کار جمع است. کاره اند

فرد توانایی ندارد که با . بنایراین باید اجازه بدهند جامعه اي ایجاد شود تا واسطه دولت و فرد باشد
پس باید حد فاصلی وجود داشته . دولت به راحتی می تواند هر کسی را خرد کند. دولت مقابله کند

تشکل هاي جوامع مدنی است  این سنگر. باشد مثل سنگري ، جلوي تجاوز دولت به مردم را بگیرد
نمی . جامعه مدنی ضربه را می گیرد.... یعنی متشکل شدن انسان ها به صورت حرفه اي و سیاسی و 
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به این ترتیب فرد هم احساس آزادي می کند و می بیند که تنها . گذارد ضربه دولت به فرد منتقل شود
ساختار جامعه در . اختار بسیار مهم استس. این ها راه هایی است که باید در پیش گرفته شود. نیست

ما اعتقاد مردم را نمی . ساختار ها را می توان تغییر داد. رویدادهایی که رخ می دهد اثر گذار است
فالن قانون را می توانیم فسخ کنیم و فالن . توانیم عوض کنیم اما ساختار را می توانیم عوض کنیم

  . تر است تا برویم سراغ تک تک افراد و خانواده ها تغییر ساختارها راحت. قانون را بنویسیم

البته پیشینیان از  افالطون به این طرف معتقد بودند که اکثر مردم جامعه عوام اند و از آنها نمی توان 
. به خاطر همین یکی مثل افالطون مخالف دموکراسی بود. انتظار داشت مداخله موثري در سیاست کنند

سیاست مدار باید سر جامعه باشد نه دم . ال خواست توده هاي مردم عوام رفتنمی گفتند این یعنی دنب
ما االن آن وضع را . االن وضعیت به گذشته دگرگون شده است.و جامعه را به دنبال خود بکشد. جامعه
ا بنابراین نباید مردم را ب. درصد مردم با سواد هستند و آگاهی فکري دارند 80می بیند بیشتر از . نداریم
  .   سال پیش مقایسه کرد 200مردم 

  

نقد نظریه ها و اندیشه . یکی از نکاتی که می تواند به پیشرفت اندیشه سیاسی کمک کند •
  .می خواستم به نقش نقد و جایگاه آن در رسانه ها اشاره کنید. هاي در رسانه هاست

  

مثال فالن کس چیزي . دیکی نقد چیزهاي بی ارزش و فرعی است که اهمیتی ندار. نقد دو گونه است
آنچه اهمیت دارد نقد مسلمات . این نقد سطحی است که عوام فریب است. گفته است، مساله اي نیست

نقد . اشکال عمده در آنهاست. یعنی آن چیزي که انسان ها به عنوان مسلم و حقیقی پذیرفته اند. است
نقد ها خیلی کم عمق است . ام دهدیک جامعه باز می تواند این نقد را انج. آنها بسیار مشکل است

. اصالحات خیلی خوب است. مثال می گویند اصالحات. براي اینکه چیزهاي کم اهمیت را نقد می کند
. اما در ایران معنا ندارد مگر اینکه از اصالح قانون اساسی شروع شود. اصالحات از باال باید شروع شود

پایین تر از آن چیزهاي فرعی . آن دست زد و این هم شده است یک چیز مقدس که نمی شود به
ما باید چه چیز . به همین خاطر است که می گویم این نقدها در رسانه هاي ما منتشر نمی شود. هستند

یکی کشف عیب است و دیگري رفع . پیشرفت دو گام دارد. را نقد کنیم؟ نقد بهترین چیز ممکن است
اما عیب . ناخته شد کسی هم می تواند آن را رفع کندعیب وقتی ش. کشف عیب را می گوییم نقد. عیب

  .  اما باید رفت سراغ عیب هاي اساسی تا مشکل را ریشه اي حل کرد. هاي ناشناخته را نمی توان رفع
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آنها مثل ما و حتی .  نقطه قوت غرب همین بود که به نقد پرداخت و مشکل اساسی اش را حل کرد
نقد ترازوي . که ما چرا بپذیریم که پدران ما بیشتر از ما می دانستند آنها گفتند. متعصب تر از ما بودند

بنابراین در هر امري و نهادي عیب وجود دارد و هیچ کار . سنجش باورها واعتقادات انسان است
انسانی نیست که عیبی نداشته باشد از قانون و نهادها گرفته تا تشکیالت سیاسی و اجتماعی همه عیب 

انسان نمی . بر این است که همه چیز عیب دارد و کمال و بی عیبی در علم معنا ندارد فرض علم. دارند
  .    تواند حتی ذره اي از هستی را چنان بشناسد که در آن چیزي بیشتري براي شناخت در آینده  نباشد
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  گفتگوهاي کوتاه
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  :دکتر حاکم قاسمی

 

المللی امام خمینی در حاشیه کنگره ملی علوم انسانی  دکتر حاکم قاسمی عضو هیأت علمی دانشگاه بین
انسانی در خیلی از کشورها  اهمیت علوم: درباره جایگاه علوم انسانی در ایران و نسبت آن با غرب گفت

  .دهند قرار می انسانی را در رده دوم نسبت به علوم تجربی وعلوم پایه کمتر است یعنی علوم

کما اینکه یکی از مقاالتی هم که در سمینار ارائه شده بود همین بحث بود که چرا :  قاسمی افزود 
درجه دوم دیدن محدود به کشورهاي جهان سوم . دانند بندي علوم درجه دوم می انسانی را در رده علوم

همیت  و درجه اول بودن علوم ا. یا کشور ایران نیست حتی در کشورهاي غربی هم چنین حالتی دارد
فنی در کشورهاي غربی به این دلیل است که ایجاد سرمایه و تولید ثروت خیلی مهم است و توجه به 

آیند  ساز و درآمدزاست و طبیعتاً می علوم دیگر کشورها بیشتر از این زاویه است که آن علوم بیشتر پول
پایه می کنند و علوم انسانی در رده دوم براي آنها گذاري خودشان را در علوم تجربی و علوم  و سرمایه

  شود حساب می

درست است که در کشورهاي غربی هم به علوم انسانی کمتر اهمیت داده :  این استاد دانشگاه گفت 
اینکه .  اهمیت دیدن علوم انسانی نسبت به علوم دیگر در کشور ما بیشتر است شود ولی نسبت کم می

گشا باشد و مسائل جامعه را حل بکند به آن  تواند مشکل را به عنوان علمی که میدر واقع علوم انسانی 
  . نگاه نمیکنند

توان از سطوح خرد تا کالن در نظر بگیریم  آن را می  یکی بخش: قاسمی در علت یابی این مساله گفت 
هی که دارند نگا. و یک بخشی از آن یک نگاه کلی و به نوعی ناشی از آن نگرش فرهنگی جامعه ماست
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دانند که این علم بتواند مسائلشان را حل و فصل  اساساً این است که علوم انسانی را به نوعی علمی نمی
لذا این نگرش کلی نسبت به علوم . کند مسائلشان را حل می. اما با علوم تجربی درگیر هستند. کند

  . انسانی  وجود دار

  هاي اولیه زندگی رفع ضرورت: و انسان دانست و گفت  وي ابعاد دیگر این مساله را در  نیاز جامعه
کند  چون علوم تجربی این ضرورتهاي اولیه زندگی را بالفاصله و مستقیم تأمین می. اهمیت زیادي دارد

بندي جامعه تربیت پزشک مهم تر از  مدت نیاز دارد، طبیعتاً در اولویت ریزي بلند ولی علوم انسانی برنامه
  . ات استتربیت متخصص ادبی

هاي آموزشی ما  یک بخش دیگر به سطوح آموزشی ما مربوط میشود که به هر شکل در درون سیستم
کنیم تا برسیم به سطح دانشگاه با همین نگاهی که به بازار کار دارند  هم همیشه از دبستان که شروع می

آموز و دانشجو این  دانششود در فکر  طبیعتاً این باعث می. دهند اهمیت جلوه می انسانی را کم علوم
یک بخشی از آن هم شاید نگاه سازمانی، نگاه . تر است اهمیت انسانی کم مسئله جا بگیرد که علوم

گیري ما، اساساً همه خودشان را در حوزه  در درون ساختارهاي تصمیم. سیاسی، یا نگاه حکومتی باشد
انسانی باید برود  کند که حوزه علوم نمیدانند یعنی یک مدیر نیازي احساس  نظر می انسانی صاحب علوم

حاال . کند کند خودش در این زمینه حاال نظري دارد و آن را اعمال می سراغ متخخصص آن کار، فکر می
که در رأس  چون کسی. کند نتایج ده سال پانزده سال دیگر چه خواهد شد خیلی به آن توجه نمی

خصیص بودجه در تخصیص امکانات در تصویب گیري است چنین نگاهی دارد قاعدتاً در ت تصمیم
  .دهد انسانی را در اولویت قرار می ها عمدتاً غیرعلوم ها  و برنامه طرح

بودن علوم انسانی، این  در زمینه  ترجمه و بومی: قاسمی درباره ترجمه و بومی شدن علوم انسانی گفت
اگر به عنوان اینکه . ترجمه چیز بدي نیست یعنی لزوماً. مان ببینیم مسئله را باید متناسب با شرایط جامعه

گاهی ممکن است دیگران کاري را انجام دادند و شما اگر بخواهید از ابتدا و صفر شروع بکنید که تا 
مانید شاید آنجا الزم است آنچه را که دیگران انجام دادند  به آن نقطه برسید خوب طبیعتاً عقب می

خواهیم  آید این است آنچه را که می ما آنچه خطر به حساب میا. برگردانید و از آن استفاده بکنید
ترجمه بکنیم تبدیل بشود به یک فرهنگ، یک عادت و به عنوان یک سنت همیشگی، که ما همیشه 

شود، آنچه  آن وقت ایراد دوم حاصل می. دنبال این باشیم که دیگران کار بکنند و ما ترجمه بکنیم
عتاً متناسب با یک فرهنگ یک جامعه و متناسب با نیازهاي آن جامعه شود در جاي دیگر، طبی ترجمه می
شود و اگر آن برگردد ترجمه شود و در جامعه به کار گرفته شود ممکن است خیلی از  تولید می
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ترجمه باید انجام شود اما ترجمه به عنوان یک رفتار دائمی و همیشگی . مشکالت ما را پاسخگو نباشد
شیم، نباشد بلکه آنچه که ترجمه میشود در کنار آن کار تولید هم صورت بگیرد که کننده با که ما مصرف

کند متناسب با نیازهاي جامعه، متناسب با  کند و آنچه را که تولید می بتواند آنچه را که ترجمه می
اگر این اتفاق بیفتد آن وقت . هایی که در جامعه وجود دارد متناسب با فرهنگ جامعه باشد خواسته

گیري و هم متناسب با شرایط  ولید علم است یعنی شما علمی را که دیگران تولید کردند به کار میت
  .اینکه ترجمه تبدیل به تقلید بشود خطرناك است. کنی ات تولید می جامعه

 

 :زاده قاسم

  باید دانشگاه ایجاد کنیم و دانشجو و استاد خارجی بیاوریم

  

به : ی درباره احساس نیاز به برگزاري کنگره ملی علوم انسانی گفتزاده استاد دانشکده علوم قضای قاسم
. رسد که در علوم انسانی باید اقدامات بنیادي صورت بگیرد و اشکاالت موجود برطرف بشود نظر می

این کنگره هدفش این است که موانع موجود را شناسایی بکند و به راهکارهاي صحیح و مناسبی 
  .دسترسی پیدا بکند

هاي خاصی کند و اگر در این  باید دولت حمایت: اده به حمایت هاي دولت اشاره کرد و گقتز قاسم
سیاست فعلی : زنم من یک مثالی می. توجهی بشود به نظرم ما به یک بحرانی خواهیم رسید زمینه بی

تشار ان. وزارت علوم براي ارتقاء استادان این است که یک یا چند مقاله در مجالت خارجی منتشر بشود
هاي فنی، ریاضی در نشریات خارجی با یک اغماض قابل قبول است البته بنده آنجا هم  مقاله در رشته

حرفهایی دارم چون در جاي دیگر باید گفته شود ولی چاپ مقاالت علوم انسانی االن در نشریات 
اي ندارد بلکه  یدهها دارند براي ما هیچ فا ها و آمریکایی هایی که اروپائی خارجی با توجه به سیاست

کنند کافیست که کسی بدوبیراه  کند چاپ نمی بار است چرا؟ چون آنها مقاالتی که ما را حمایت می زیان
را  ولی متاسفانه این بزرگواران این. دهند برند جایزه می بگوید انتقادهاي ناروایی وارد کند حتی آن را می

یک نشریه خارجی که آن تایید کند آیا این اعتبار علمی  متوجه نیستند که باید ما مقاالتمان را بدهیم در
دارد یا نه؟ خوب چرا ما این نشریات را خودمان ایجاد نکنیم  چرا به خود محتواي مقاله نگاه نکنیم به 

دهند و آن انگیزه و ارتقاء هم  بینید که آنهایی که پایبند هستند مقاالتشان را ارائه نمی همین دلیل می
دهند  دهند و آن طرف هم جایزه می و افرادي که ضعیف هستند خوب هر بدوبیراه را می شود منتفی می
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شما حساب بکنید که در تاریخ، حقوق و غیره آنها چه مبانی را قبول دارند؟ حرفهاي اساسی و منطقی 
و پذیرند این را به عنوان یک مثال گفتم که اگر وزارت علوم، سیاست خودش را مطرح نکند  ما را نمی

  .انسانی نگاه بکند قضیه حل نخواهد شد اینها باید اصالح بشود  به آن دید فیزیک و ریاضی به علوم

اعزام دانشجویان به خارج از کشور، دادن مقاالت به مجالت خارجی مثل یک : وي در این باره افزود
وي خارجی، ما باید دانشگاه ایجاد بکنیم، دانشج. شود خانه نمی مستاجر است که هیچوقت صاحب

استاد خارجی را بیاوریم اینجا، ما باید مجله وزین و علمی ایجاد بکنیم آنها شائق بشوند که بیایند اینجا 
آمدن یک استاد خارجی و تدریس او در اینجا براي ما هیچ خطري ندارد . منتشر بکنند نه اینکه برعکس

حتی قضیه باالتر از این است دانشجو  گردد چه بسا متأثر شود از فرهنگ ما، در مورد دانشجو و برمی
گذارد ولی دانشجویی که خارج  آید اینجا، بعد ازسه یا چهار سال کامالً فرهنگ ما در او تأثیر می می
. هاي قوي ایجاد کنیم فرستیم معلوم نیست که همان دانشجوي پیشین برگردد بنابراین ما باید دانشگاه می

انسانی و همینطور در مجالت، و   ه آنها را اینجا بیایند در رشته علومها ک ها و زمینه قطب علمی و انگیزه
  .درجه برگردد و بچرخد 180جذب استادان احیاناً اگر الزم باشد یعنی سیاست باید 
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  :دکترحسن باهر

  در گسترش دانشگاه ها دست به تولید انبوه استاد زدیم

م انسانی درباره آسیب هاي علوم انسانی و ورود نخبگان به دکتر حسین باهر در حاشیه کنگره ملی علو
ببینید بعد از انقالب به دلیل ازدیادجمعیت قشر جوان و نیاز به تحصیل از دبستان : دانشگاه ها گفت 

گرفته تا دانشگاه، بالطبع ما مجبور بودیم که اینها را پاسخ بدهیم و براي پاسخ به اینها قاعدتاً بایستی که 
گسترش . کردیم و فرصت تولید کیفی نبود د انبوه دانشگاه و استاد و امکانات آموزشی مییک تولی

دانشگاهها بصورت کمی، براي جذب دانشجو یک ضرورت بود ولی ما به آن نسبت استاد نتوانستیم 
نه استعداد دست به تولید انبوه استاد زدیم یعنی افرادي که لزوماً نه عالقه اینکار را داشتند و . تولید کنیم

لیسانس از یک دانشگاه داخلی هم بودند از طریق یک  در حد فوق. و نه واجد شرایط این کار بودند
بخشنامه کردند که هر مربی که . آمدند دانشگاه و بعداً هم که گفتند حتماً باید اینها دکتر باشند رابطه می

ند دکتر شود و دانشگاهی مثل توا در دانشگاه است، بدون گذراندن مراحل سخت کنکور دکتري می
حتی خود دانشگاه تهران دهها . اندرکار دادن دکترا شدند تربیت مدرس و تربیت معلم و غیره، دست
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بلکه صدها دکترا در مدیریت و غیره به همین صورت داد به افرادي که االن خود آنها هم مدعی 
  .هاي مختلف هستند تخصص مدیریت یا علوم انسانی در رشته

کنند یعنی در  ها تنگ می آیند داخل، جا را براي با کیفیت بالطبع اینهایی که می: در ادامه افزود باهر
کند آدم بد هم آدم خوب را  گویند پول بد پول خوب را از جریان خارج می حقیقت مثل اقتصاد می

جو وارد به یک کیفیت را بعنوان استاد یا دانش که شما انبوهی از افراد کم یعنی وقتی. کند خارج می
ماند فقط اگر بتوانند چند صباحی تقابل  سیستم بکنید خوب مسلماً دیگر جایی براي تعامل باقی نمی

شود که  هاي افرادي زده می نشینی و افسردگی کنند و نهایتاً دست به فرار مغزها، جایگزینی، خانه می
ما نگاه کنید مدیریت گروهها با ش. براي هر کدامشان میلیونها دالر در خارج و داخل خرج شده است

ها با چه کسانی است حتی ریاست دانشگاهها با چه کسانی است؟  مدیریت دانشکده. چه کسانی است
سال اصالً  28ـ  27در این : این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به فرار مغزها و تهاجم فرهنگی گفت 

ها به خارج از  ي کردیم که راهی جز رفتن اینخودمان کار. تهاجم فرهنگی کاري به ما نکرده است
. کشور باقی نمانده یعنی اینطور نیست که آمریکا مغزهاي ما را جذب کرده، ما مغزهایمان را دفع کردیم

  کنیم  و این یک مسئله است که ما به آن توجه نمی

  

  :دکتر محمد زاهدي

  ددانشمندان علوم انسانی هم باید در صحنه هاي علمی حضور یابن

  

دکتر محمد زاهدي وزیر علوم در حاشیه کنگره ملی علوم انسانی درباره حمایت وزارتخانه از محققان 
  .آن مصصم است وزارت علوم در بحث حمایت از علوم انسانی و گسترش   : علوم انسانی گفت 

می که وجود امیدواریم این اهتما. وزارت علوم و شوراي عالی انقالب فرهنگی به این امر اهتمام دارند
، یک مقداري .انسانی موجب تجوالت مثبتی شود دارد و حضور جدي خود اندیشمندان حوزه علوم

هاي علمی در دانشمندان علوم انسانی ما ایجاد شده بود، خود آنها  احساس عدم حضور جدي در صحنه
حتی علوم پایه و اگر اهتمام جدي کنند و بدانند جایگاه علوم انسانی خیلی فراتر از ... هم انشاءا

هایی که  مهندسی است و این باور را داشته باشند و بیایند به تولیدات علمی بپردازند ما هم با حمایت
  .شود کنیم یقیناً یک موفقیت بزرگی و پیشرفت بزرگی ایجاد می می



 313 

سیار ضرورت پرداختن به علوم انسانی در کشور ما ب: وزیر علوم درباره ضرورت برگزاري کنگره افزود 
اولین رشته علوم انسانی در دانشگاه تهران تاسیس شد اما  1342بسیار زیاد است با وجودي که از سال 

یعنی هنوز سر و سامانی که باید . انسانی در ایران جوان است توانیم بگوئیم که رشته علوم تا به امروز می
  .گرفت نگرفته است به خودش می

انسانی  در رژیم گذشته به علت اینکه علوم:  رژیم گذشته گفت وي درباره آسیب هاي علوم انسانی در
شد چون مدیران اجتماعی بنا نبود که از ایرانیان باشند  قدرت مدیریت اجتماعی را دارد به آن توجه نمی

انسانی  هاي علوم ها اداره اصلی جامعه را به عهده داشتند بنابراین به رشته ها و عمدتاً آمریکایی و غربی
بودن  بعد از انقالب هم که توجه شد و به ضرورتش پی برده شد مشکل غیربومی. شد جهی میتو کم

  .ها را در محاق برد و دچار مشکالت رشد و توسعه شد انسانی بود که مقدار زیادي این رشته علوم

تکلیف کشور از لحاظ ... امروز که الحمدا: دکتر زاهدي درباره وضعیت علوم انسانی امروز افزود
یاسی چه در داخل و چه در خارج کامالً روشن هست و نظام مبارك جمهوري اسالمی به تثبیت س

انسانی بپردازیم و ساماندهی متناسب با  رشته علوم  کامل رسیده، طبیعی است که ما باید به سر و سامان
انی کشورمان انس امیدوارم که حداقل گردهمایی عالمان علوم. نیازهاي خودمان را برایش تدارك ببینیم

انسانی  سازي علوم در این کنگره گرد موجب بشود که این مسئله طرح بشود و در راستاي بومی
  .اش اقدامات بایسته انجام بگیرد درکشور و رشد و توسعه

در شرایط : دکتر زاهدي با اشاره به جایگاه نهادهاي دولتی در حمایت از علوم انسانی تصریح کرد
انسانی خود دولت است و اگر در جایی ما  کننده تولیدات علوم گترین مصرفکنونی در کشور ما، بزر

انسانی مناسبی در  گردد به اینکه کاالي تولیدي علوم شویم با مشکالتی در دولت، برمی حتی مواجه می
اند کاالي مناسبی را انتخاب  هاي مختلف، یا خود آنها نتوانسته حاال به علت. اختیارش قرار نگرفته است

به هر تقدیر چون . نند از وضع موجود و یا اینکه کاالي مناسبی تولید نشده بود که مصرف کندک
کننده اصلی خود دولت  است، الزم است زیربناها را هم خود دولت فراهم کند و  مصرف
ا توانیم مخارجش ر ما نمی. بر است انسانی هزینه کاالي علوم. هاي زیربنایی را انجام بدهد گذاري سرمایه

هاي صنعتی یا پزشکی از بخش خصوصی تأمین کنیم بنابراین الزم است که خود دولت  رشته  مثل مثالً
انسانی انجام بدهد، عالمانی را که واقعاً درد  هاي شایسته و بایسته را روي علوم گذاري سرمایه

کنند به اینها  میانسانی دارند و در راستاي تطبیق آن با شرایط موجود در کشورمان دارند تالش  علوم
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امتیازاتی داده بشود تا با فراغت برایشان فراهم بشود تا آنها کار کنند و بتوانند . بهاء داده بشود
  .انسانی کشور حل بشود محصوالتی را تولید کنند که این مشکالت اجرایی کشور و مشکالت علوم

انسانی متحول نشود ما در  طعاً تا علومبه اعتقاد بنده ق: وزیر علوم در ارتباط با جنبش نرم افزاري گفت 
االن هیچ یک از علوم موجود ما براساس مبانی فلسفی . توانیم تحول بوجود بیاوریم ها نمی بقیه رشته

قطعاً ما فیلسوفان بسیار بزرگی داریم از جمله مالصدرا، اما شما هیچ . تولید شده در داخلمان نیست
هاي  اي را در اختیار همه علما در رشته تواند مبانی بسیاري ارزنده هاي مالصدرا را که می بازتاب اندیشه

ها و  اي براساس اندیشه یعنی برخی از اندیشمندان ما حتی مقاله. کنید مختلف قرار بدهد مالحظه نمی
فلسفه مالصدرا ننوشته اند و بعد از او تمام فیلسوفانی که ما داشتیم حتی متاخرین مثل شهید مطهري، 

گردد به اینکه در  این برمی. ما نتوانستیم از مبانی فلسفی آنها علومی استخراج بکنیم و بسازیم نیز هنوز
در . انسانی اتفاق بیفتد افزاري در علوم انسانی اتفاقی نیفتاده، به نظرم باید تحول و جنبش نرم علوم
باید روي این . هم داشتندهاي علمیه کسانی جلو افتادند و کارهایی انجام دادند، دستاوردهایی را  حوزه

به دانشگاهها سرایت پیدا بکند دانشگاهها با دلسوزي و عالقه به این تولیدات . دستاوردها کار شود
افزاري به عنوان یک حرکت عمومی  انسانی اتفاق بیفتد و این جنبش نرم بپردازند و وقتی تحول در علوم

  .م تسرّي پیدا بکند و آنها هم به تولید علم بپردازندهاي دیگر ه امیدوار هستیم که بعد در رشته. دربیاید
 
 

  
  
  

  :محمد فتحعلی خانی

  ریزي و هدایت جامعه را عهده دارد انسانی خط مقدم برنامه علوم
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خانی معاون پژوهشی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه درباره حمایت دولت از علوم انسانی  محمد فتحعلی 
گیري را  منتهی این جهت. نی مداخله بکند و امکانات بگذارددولت حتماً باید در علوم انسا: گفت

داشته باشد که تعریف درستی کند و انگیزه کافی ایجاد کند که بخش خصوصی در این موضوع درگیر 
یعنی آغاز کار با دولت است و لیکن اگر چنانچه انجام کار را هم بخواهد طوري طراحی کند که . بشود

باید بخش خصوصی و به تعبیر دیگر بخش . ، این ثمربخش نخواهد بودمنحصراً در دست خودش باشد
  .غیردولتی درگیر بشود

ها پتانسیل  در کشور ما هم پتانسیل زیادي براي این منظور هست حوزه:این استاد دانشگاه گفت 
ن هم انسانی در آنها بسط و گسترش پیدا بکند و آنچه که اال بسیاري باالیی دارند به خاطر اینکه علوم

ها  تر بشود دولت باید عزم جدي داشته باشد و با دادن امکانات، امتیازات، فرصت موجود است گسترده
  .تواند بکند و مجالهاي جدیدي این کار را می

انسانی خط  ببینید علوم: معاون پژوهشی حوزه و دانشگاه درباره تولید علم و جنبش نرم افزاري افزود
تان خالی  اگر چنانچه شما خط مقدم حرکتی توسعه. امعه را عهده داردریزي و هدایت ج مقدم برنامه

هاي مورد نیاز در آن خط به کار گمارده نشوند برنامه توسعه شما دچار  باشد یا متخصصان و دانش
توسعه کشور ما هم در ابعاد مختلف اقتصادي و فرهنگی و هم توسعه درخصوص . شود مشکل می

انسانی آغاز نشود هدایت درستی نخواهد شد و رشدش رشد  وسعه در علومحوزه دانش اگر چنانچه با ت
شود در همه ابعاد، به درستی  سرطانی خواهد بود و در واقع لوازم و نتایج اقداماتی که براي توسعه می

بینی نشد ما در حرکت توسعه  شود، وقتی پیش بینی نمی یعنی به صورت علمی پیش. شود شناسایی نمی
بینی  ه با تصمیمات موضعی دفعی مجبوریم که جریان امور را پی بگیریم، چون پیشخودمان همیش

ایم که توسعه صنعت خودرو با جامعه و مدیریت شهري و محیط زیست ما چه می کند، بعد از  نکرده
  . اینکه تولید شد و مسائل جدي و بغرنجی را پدید آورد تازه در فکر حل مسئله خواهیم بود

انسانی و  اي که از منظر علوم توسعه: جع به توسعه از منظر  علوم انسانی نیز تصریح کردخانی را فتحعلی
وقت که  اما اگر آن. گیرد تا امروز نبوده، االن ما با این معضالت مواجه میشویم نگر صورت می جانبه همه
هاي مختلف  هانسانی، شاخ خواستیم سرمایه کشور را به سمت توسعه یک صنعت ببریم از منظر علوم می

علوم انسانی به شکلی جامع، لوازم و عواقب این اقدام خودمان را سنجش میکردیم آن وقت با چشم 
گرفتیم که آیا این اولویت را براي توسعه این شاخه قائل بشویم یا نه؟  باز و بصیرتی کافی تصمیم می

یزان باشد؟ چون نه این زمینه ثانیا حد و حدود اهتمامی که به توسعه این بخش و شاخه داریم تا چه م
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شود که آن نتایج براي جامعه ما  نیست یا حاال ضعیف است اقدامات ما همیشه منجر به نتایجی می
 .کند ایجاد بحران می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :دکتر احمد کتابی

 علوم انسانی در ایران مورد کم لطفی بوده است



 317 

  

  احمد کتابی ـ جامعه

کنم که علوم انسانی ، در مقام مقایسه  کالً فکر می: نی در ایران گفتشناس ـ درباره وضعیت علوم انسا 
ها هم  ریزي عنایتی در برنامه لطفی و کم لطفی قرار گرفته ، و طبیعتاً این کم با علوم پایه و غیره مورد کم

  .خودش را کامالً نشان داده است

. ا شاید چندان ایرادات اساسی نداردسرفصله: کتابی در ادامه با اشاره به سر فصل هاي دانشگاهی افزود
شود یا  آید؟ واقعاً تدریس می شود و به مرحله عمل درمی که سرفصلها اجرا می بیشتر مساله این است

ها فقط یک بخش کوچکی از این  کنم در خیلی از رشته یعنی فکر می. فقط بیشتر جنبه دکور دارد
کند تا به  ها است و در برنامه بیشتر انعکاس پیدا می شود فقط اینها بیشتر در برنامه سرفصلها تدریس می

  .مرحله اجرا دربیاید

کنم که ما یک مقدار در فرهنگ نقد مشکل  فکر می: وي درمورد نقد علمی در حوزه علوم انسانی گفت
جویی است، یعنی فقط  کنیم که معناي نقد یعنی اینکه ناقد بیشتر در مقام عیب و کمبود داریم و فکر می

جویی براي  را عیب گیرد این کند و آن که مورد نقد قرار می بیند و آنها را بزرگ می ط ضعف را مینقا
آید درحالیکه اگر یک فرهنگ صحیح نقدي  کند و بیشتر درصدد مواجهه با ناقد برمی خودش تلقی می

و ضعفش را  گیرد باید ممنون باشد از ناقد، که نقاط اشکال که کارش مورد نقد قرار می داشتیم کسی
صورت باید و شاید جا نیفتاده، ولی  مطرح کرده، ولی به هر صورت، فرهنگ نقد در جامعه ما به آن

کنم به هرحال یک گامهاي نخستین در این مسیر است  شود من فکر می همین قدمهایی که برداشته می
مدت ساخته شود  فرهنگ چیزي نیست که در کوتاه. شود به هرحال یک روزه این تحوالت حاصل نمی

  .خواهد تدریجاً باید انجام بشود خواهد پرورش می خواهد تربیت می زمان می

کنم که همه  فکر می: این روان شناس در ادامه راجع به ورودي هاي دانشگاه علوم انسانی افزود
چون من خودم هم . اشکاالت را روي ورودیها فرافکنی نکنیم که مشکل اساسی درمورد ورودیها است

تقصیر نیستیم ما هم مبرا نیستیم که خودمان را  گویم ما هم بی االخره مدرس علوم انسانی هستم میب
کامالً کنار بکشیم و بگوئیم همه تقصیرها بعهده دیگران است یا مثالً ورودیها کیفیت ندارند آیا اینکه ما 

محل تأمل است بسیاري از  کنیم یا نه؟ خیلی هاي کافی در این علوم براي دانشجویان ایجاد می جاذبه
هاي الزم براي دانشجویان هستند این خیلی باید  کنم که فاقد آن جاذبه این دروس علوم انسانی فکر می

روي این فکر کرد یک مقدار مثالً از تکراري بودن مطالب در درسهاي مختلف مثالً مطالب تکرار 
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خواند بعد فرض کنید در  شناسی می جامعه پوشانی دارد اینها را در اصطالح هم شود مطالبی که به می
بیند طبیعتاً وقتی چیزي تکراري شد دیگر آن  شناسی هم می بیند در جمعیت اقتصاد هم دو مرتبه می

شود حاال این  عالقگی می دهد و موجب بی لطف و تازگی و بدیع بودن خودش را از دست می
  .هایی بود که فعالً به ذهنم رسید نکته

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :ر علیرضا دهقانیدکت

  ما می توانیم علوم انسانی را به غرب صادر کنیم
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و مدرس فقه و اصول دانشگاه درباره تولید ) ع(علیرضا دهقانی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق
مقام معظم رهبري فرمودند که هر گاه اسالم در یک جا توانایی از : علم و جنبش نرم افزاري گفت 

اسالم امروزه چنین جایگاهی را .  شوند تا بشناسند دنیا متوجه این عامل توانمند می خود نشان داد تمام
چون . شود هاي علمیه می در دنیا پیدا کرده، وقتی که دنیا بخواهد متوجه اسالم بشود، طبعاً متوجه حوزه

  . کنند می هاي علمیه متولی مسائل دینی هستند و یا دانشگاههایی که به نحوي در این حوزه کار حوزه

اسالمی را دارد و ما از  دنیا امروز ارتش علوم. انسانی است دانش علوم اسالمی، دانش علوم: وي افزود
. اسالمی را پر کنیم تا پاسخگوي نیاز دنیا باشیم هر جهت که نگاه کنیم الزم است که سنگرهاي علوم

مثالً . اشیم باید ادبیات دنیا را بشناسیماسالمی یک داد و ستد علمی با دنیا داشته ب اگر بخواهیم در علوم
اگر ما بخواهیم حوزه امنیت را از نظر اسالمی تبیین کنیم و دیدگاه اسالم را در این چارچوب امنیت به 
دنیا مخابره کنیم باید بیاییم امنیت را در حوزه علوم سیاسی مطالعه بکنیم یعنی اگر بخواهیم آن فرمایش 

هاي دینی را به دنیا عرضه  علوم دینی را جامع عمل بپوشانیم و آن مولفهمقام معظم رهبري در حوزه 
. دهیم کنیم و اطالعات خودمان را افزایش می اسالمی را تقویت می کنیم ما ناچاریم که ضمن اینکه علوم

بیاییم به علوم دیگري مانند مثالً علوم سیاسی و حقوق و اینها تمسک بکنیم اگر که علوم اسالمی را 
اهیم در حوزه روانشناسی مثالً سالمت روان،  کار بکنیم و به دنیا بگوئیم که اسالم در حوزه بخو

اش این است که ما بیاییم از دانش روانشناسی که یکی از دانش  سالمت روان این معارف را دارد، الزمه
دنیا تشخیص موضوعات را با کمک این دانش با ادبیات رایج . برداري بکنیم انسانی است بهره علوم

  . بدهیم و احکام اسالم را در این موضوع استخراج بکنیم و به دنیا عرضه کنیم

فرمایید که ما حتی براي اینکه علوم اسالمی را که خودش یک بخشی از  شما مالحظه می: دهقانی افزود
ی نیازداریم انسان هاي دیگر علوم علوم انسانی است، به دنیا بخواهیم عرضه کنیم به آن فروعات و شاخه

خیزش در حوزه اسالمی، خیزش در حوزه سیاسی حتی اقتصاد . و این جنبش و این خیزش الزم است
  .کند ناپذیري می  البته هر کدام از اینها که به نحوي اسالم دیدگاه دارد اجتناب

ریم بندي علوم که دا ما در یک تقسیم:  این استاد دانشگاه راجع به تقسیم بندي علوم انسانی گفت
هر دو . بندي دانش است انسانی و اجتماعی را در کنار هم قرار دادیم یعنی یک تقسیم آمدیم علوم

اگر ما این . هایی که با هم دارند این تفکیک را انجام دادم موضوعشان انسان است ولی به خاطر سنخیت
فته بودیم، منتهی وقتی کردیم به خطا نر انسانی حساب می تفکیک را انجام نمی دادیم همه را ذیل علوم
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واالّ اینها سنخشان یکی . کنند ناپذیر می هاي باز بیشتري را اجتناب بندي شوند تقسیم که علوم گسترده می
در اقتصاد شما . کنید شما در حوزه دانش اجتماعی، اقتصاد مگر در مورد انسان صحبت نمی. است

در حوزه علوم سیاسی . کنید بررسی می کردن انسان از نظر معیشتی هاي بهتر زندگی آیید روش می
یک روح حاکمی که . ها با یکدیگر از نظر ارتباطات مطرح می شود کردن انسان هاي بهتر زندگی روش

انسان تنها یا در . بر کل اینها وجود دارد این است که این چیزي که مطرح است موضوعش انسان است
  . ارتباط با یکدیگر، باالخره روح حاکم یکی است

. البته پاسخ خیلی پاسخ افتخارآمیزي، نیست: انسانی ایران در جهان گفت  دهقانی راجع به جایگاه علوم
هاي علوم اسالمی را جدا بکنیم که آنها پیشتازي داشتند و مستند به وحی هستند و  ما اگر که حوزه

که تا مقدار زیادي ها ما حقیقتاً باید گفت  خوار این فرهنگهاست در سایر حوزه غرب همچنان ریزه
حاال به خاطر گسترش دایره متصرفات اسالم یا عوامل مشابه دیگر، واردات . انسانی داریم واردات علوم

برد و حتی ممکن است آن مسیر  برد هزینه زمان می اي می علم داشتیم وقتی واردات علم باشد هزینه
بینانه حرف  ین دید نگاه بکنیم باید خوشالشعاع قرار بدهد اگر از ا تولیدي را که خودمان داشتیم تحت

. رسد ها می بزنیم یا اینکه ما تقریباً به مرحله اشباع در این واردات رسیدیم و نوبت االن به پردازش
داریم و با آن چیزهایی که حاال از آنجا  آئیم، پردازش می کنیم، میراث خودمان را برمی منتهی وقتی می

هاي ایرانی این آمادگی هوشی و ذهنی را  فکر ایرانی و دانشگاه. گذاریم میگرفتیم این دو تا را کنار هم 
سازي دانش، نوبت به  ما انتظارمان این است که پس از یک بومی. ها را بومی کند دارد که این دانش

ارتقاء سطح آن دانش برسد که اگر این اتفاق بیفتد جهت صادرات و واردات علم به غرب هم شکل 
  . خواهد گرفت

 

  
  
  

 پور دکتر فرامرز رفیع
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 بخش شعاري علوم انسانی در ایران رایج است

  

جاي محتواي علوم انسانی در : دکتر فرامرز رفیع پور درباره نسبت علوم انسانی ایران با جهان گفت 
خوب مفهومش هم . تر هستند ایران و دارندگان نقشهاي علوم انسانی در مجموع بطور میانگین ضعیف

یعنی مسائل عملی . توجه دارد که علوم انسانی اصالً به مسائل ایران بطور نسبی خیلی کماین است که 
علوم انسانی در حد . شود از طریق علوم انسانی حل کرد به آن خیلی کم توجه می شود ایران که می

اي است مطالب و مسائلی که اصالً به کشور ایران مربوط  اش ترجمه زیادي دو جنبه دارد یک جنبه
یک جنبه دیگر هم جنبه شعاري دارد و . شوند فقط براي تدریس شود از خارج کتابها ترجمه می نمی

تواند  گویی و فلسفی است این هم بخشی است که در ایران رایج است هیچکدام از اینها نمی بسیار کلی
  .مسائل ایران حل بکند

ما : ره تفاوت این علوم با گذشته گفت رفیع پور در ادامه با اشاره به تعریف جدید علوم انسانی دربا
ها در نظر فالسفه  این رشته. کنیم هاي جدیدي را که داریم تعریف می هاي علوم انسانی را رشته رشته

شما مثالً سعدي را نگاه . مطرح نبودند مسائل اجتماعی، روانی و اینها بیشتردر بین حکما رایج بوده
سینا بوده و  فارابی بوده ابن. تماعی و تربیتی را توانسته بگویدبینید که خیلی از مسائل اج کنید می می

شود فلسفه یک نگاه  علوم انسانی از فلسفه تنها تشکیل نمی. بیش از هرکسی موالنا بوده، اینها بودند
دهد بعنوان یک قالب که این براي جامعه الزم است اما حل مسائل انسانی  عمیق و جامع را نشان می

  .هاي دیگر را به آنها توصیه کنیم رشته طلبد که ما می

که مسائل  باید یک عده از کسانی: این استاد دانشگاه درباره سر فصل هاي درسی علوم انسانی گفت
شناسند این را بررسی کنند مسائل را دربیاورند و متناسب با آن مسائل نیازها را دربیاورند  کشور را می

استاد آمده یک کتابی ترجمه کرده این را به سرفصل تبدیل کرده، . اها ر حل و متناسب با آن نیازها، راه
  . دانشمندان باید بیایند حرفشان را آزادانه بزنند نقد بکنند و یک عده دانشمند هم اظهار نظر بکنند

 ما نقد علمی نداریم اگر شما در ایران کتابهاي بنده را بخوانید: وي در ادامه با اشاره به نقد علمی افزود 
آید درباره فساد کتاب سرطان اجتماعی فساد  ترین کتابها است االن کتابی که از من بیرون می انتقادي

همه اینها اجازه چاپش را دادند بنابراین امکان انتقاد علمی وجود دارد اما بحث سر این است که . است
  آیا نقد علمی است؟ یا احساساتی یا غیرمنطقی؟
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توانید اینجا تحقیق کنید و تا یک  اصالً شما نمی: ناسب ندانست و گفترفیع پور وضعیت تحقیق را م
ما به یک نظام علمی احتیاج داریم که در قالب آن . نظام علمی نداشته باشید نمی توانید تحقیق کنید

  .بشود دانشمندان را انتخاب کنیم تا مسائل را دربیاورند و بعد براساس مسائل تحقیق کنند
 

  
  
  
  
  
  
  

  :مانانی تیاحمد برا

  رابطه بین دانشگاه و سازمانها و صنعت گسیخته است

  

هاي نظام آموزش عالی در حاشیه کنگره ملی علوم  ریزي مانانی درباره سیاستها و برنامه دکتر احمد براتی
هاي آموزشی و به هر  سیاست آموزش عالی به هرحال باتوجه به اینکه در راستاي برنامه: انسانی گفت 

نظرم   نی تخصصی و نیازهاي شغلی مملکت است کامالً یک امر مؤثر و سازنده است و بهحال نظام ف
  .باید کل سیستم آموزشی کشور از کانال نظام آموزش عالی و سیاستهاي آموزش عالی عبور کند
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ها الزم است  سرفصلهاي دروس در همه رشته: براتی در ادامه با اشاره به سر فصل هاي آموزشی افزود
روز علم در حال تغییر است بخصوص در علوم انسانی، یعنی شما  بدلیل اینکه روزبه. نگري شودکه باز

  .بینید در علم فیزیک، ریاضی و علوم پایه هیچ تغییر و تحوالت آنچنانی نمی

ولی در علوم انسانی باتوجه به اینکه ما با انسان طرف هستیم و محور ما انسان است و : براتی گفت  
روز در حال تغییر است، نیاز به تغییر سر  هاي انسانی روزبه اجتماعی و به هرحال سیستمهاي  سیستم

هایی که محوریت اصلی آن  انسان است مثل علوم تربیتی و  بخصوص در رشته. فصل ها داریم
  ...روانشناسی و 

رو به توسعه و  سیستم هاي مدیریتی کامالً : براتی با اشاره به توسعه سیستم هاي مدیریتی تصریح کرد 
روز تغییر  این است که ما مجبوریم با این تغییر و تحوالت علم و دانش که روزبه. تغییر و تحول است

هاي کاري و  گردد به سیستم مان را که نهایتاً برمی هاي آموزشی کند تغییر کنیم و بتوانیم سیستم می
بهبود خروجی سازمانها و نهادهاي دولتی سازمانی با علم روز منطبق کنیم تا بتوانیم در جهت توسعه و 

  . و خصوصی استفاده کنیم

سازمانها یک نهاد اجتماعی : وي درباره کاربرد برخی از علوم انسانی در نهادهاي اجتماعی گفت 
هستند ما مجبوریم علوم انسانی را بکار ببریم و اینجاست که تربیت دانشجویان رشته مدیریت و 

علم روانشناسی کاربرد بسیاري دارد ولی در . روانشناسی اهمیت بسیاري داردهاي علوم تربیتی و  رشته
ضمن اینکه ما براي حل مسائل انسانی و مسائل . جامعه ما متأسفانه خیلی به آن بهایی  داده نمی شود

  .اجتماعی که االن متأسفانه فراگیر جامعه ما است، نیاز زیادي به این علوم داریم

باتوجه به اینکه : ییر سر فصل هاي درسی و انطباق آن با نیازهاي جامعه افزودوي ضمن اشاره به تغ 
هاي سرفصل و فصول و متون  علم  و دانش به سرعت در حال تغییر است ما مجبوریم که این بازنگري

هاي  هاي نوین و روشهاي نوین علمی و آن چیزي که مطابقت دارد با سیستم درسی را براساس شیوه
تصادي، فرهنگی و ارزشی جامعه انجام دهیم،  تا بتوانیم عملکرد سازمانها و مدیران را اجتماعی، اق

اگر  علم فقط در دانشگاهها تدریس شود ولی در عمل بکار برده نشود یادگیري صورت . افزایش دهیم
 که تغییر رفتار گیرد و وقتی که یادگیري صورت نگیرد یعنی تغییر رفتار صورت نمی گیرد وقتی نمی

آید و متأسفانه هم بازدهی  صورت نگیرد هیچ نوع نوآوري و درواقع سازندگی در سازمانها بوجود نمی
  .گوئیم آید که ما به آن کارآیی و کارآمدي می و هم اثربخشی سازمانها پائین می
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ین متأسفانه رابطه ب:  هاي مدیریتی کشور گفت وي در ادامه درباره گسست میان مراکز تحقیقاتی با  رده
رود و سازمانها راه  دانشگاه و سازمانها و صنعت بریده و گسیخته است و دانشگاه راه خودش را می

اندازد بین ما و کشورهاي  آنچه  اختالف می.متأسفانه عملکرد سازمانهاي ما پائین است. خودشان را
بیشتر مشکل  . یمدر فیزیک، ریاضی، مکانیک و مهندسی ما مشکلی شاید زیاد ندار. پیشرفته همین است

هاي  بخصوص باید یک مدیر قابلیت. هاي مدیریت، علوم تربیتی، روانشناسی، مدیریت داریم ما در رشته
انسانی باالیی داشته باشد تا بتواند با کارکنان کار کند و در آنها انگیزه ایجاد کند و بتواند خروجی 

رش علم را آنگونه که باید داشته باشند، ندارند سازمانها ما متأسفانه ظرفیت پذی. سازمانها را باال ببرد
  .سازد فرهنگ هر سازمان را مدیران ارشد می). هایشان حتی نگرش علمی ندارند بعضی(

نگر باید در جامعه طراحی بشود که همه  نگر و کل ما دنبال این هستیم که نگرش نظاممند، جامعه
ی عبور کنند و دیگر  اینکه رابطه بین دانشگاه و مدیران ما و سازمانهاي ما از یک فیلترهاي علمی خاص

  . صنعت و سازمانهاي اداري خیلی نزدیکتر بشود

نقد علمی را  متأسفانه بر عهده  یکسري : براتی  در ارزیابی  فضاي نقد علمی در علوم انسانی گفت 
ین است که در نقد دانند ا افراد با درجه باال این موضوع را قابل اهمیت می. آدمهاي کوچک می گذارند

متأسفانه در نقدهاي . ورزي افرادي خارج از هرگونه غرض. علمی باید افراد درست انتخاب شوند
پذیر باشد ومیدان به  باید در کالسها نقد باشد باید استاد انتقاد. شود ورزي انجام می علمی غرض

معی کارهایی انجام شود چون دانشجویان داده شود باید در زمینه نقد علمی در صداوسیما و ارتباط ج
ها از بین  همیشه بهترین تصمیم. توانیم به تفاهم و توسعه دست پیدا بکنیم با همین نقدها هست که می

توانیم همیشه در نقدها یک بعدي و  به هرحال ما نمی. آید آراء موافق و آراء مخالف بدست می
  . کت کنیمجهتی و براساس تعصبات خاص شخصی یا فردي یا جناحی حر یک
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  : دکتر حسین قریب

  حیات علوم انسانی به کیفیت نقد و نقادي بستگی دارد 

  

نظرم این است : دکتر قریب در حاشیه برگزاري کنگره ملی علوم انسانی درباره اهمیت این کنگره گفت 
اد نیازهاي و یافتگی، ابع اي به سمت مراحل توسعه که در روند توسعه کشورها از مرحله در حال توسعه

  .شود تر و متکثر می شان خیلی متنوع وجوه نیازهاي نظري و عملی

اي  شناختی آنها تنوع و تودرتویی ویژه هاي معرفت با پیچیده شدن نیازهاي انسانی، الیه: قریب افزود
کنید  لذا در این مرحله گذار، شما هرچقدر به سمت و سوي توسعه بیشتر میل پیدا می. کند پیدا می

شاید کشورها ابتداً در این قلمرو مهندسی که . شود ساس نیاز به علوم انسانی بیشتر و بیشتر میاح
چیزي ملموس و تجربی است زودتر خودشان را تثبیت کنند، منتهی در همان چرخه وقتی یک حرکت 

  .انسانی نیاز دارد بینید که به بال دیگري در قالب علوم کند می رو به رشدي را کشور پیدا می

زنیم و  ما هم باالخره در این راستا داریم قدم می:  قریب با اشاره به موقعیت کشورمان گفت 
حتما بایستی . کنیم انداز که داریم کار می خواهیم برویم به سمت توسعه پایدارتر در افق سند چشم می

ران علمی نظري را در انسانی ببینیم چنانچه اگر که این چالش را و این بح جایگاه ویژهاي را براي علوم
انداز هم تحقق پیدا  ها و محورهاي اصلی سند چشم این بخش نتوانیم مرتفع بکنیم به نظرم یکی از پایه

  .نخواهد کرد

کند و یک  به نظر کشور ما االن در مسیري به سمت توسعه پایدار حرکت می:  وي در این باره افزود
و این شاید یکی از نیازهاي اساسی بوده که کشور  انداز را براي خودش تعریف کرده قالب سند چشم
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هاي پردازش  ها و ایستگاه تواند کانون هاي این چنینی می کند به علوم انسانی و این کنگره احساس می
با توجه به اینکه ما در این قسمت حتما و حتما باید شرایط اجتماعی خودمان را . ها باشد این نگاه

انسانی بسیار   کردن علوم ن جلسات و نشستهاي تخصصی واقعاً در بومیوجود ای. مدنظر داشته باشیم
انداز تثبیت  تواند مباحث توسعه پایدار را در سند چشم موثر است و آثار جنبی آن همانطور که گفتم می

  .کند

هاي  هر حوزه علمی در راستاي استراتژي: قریب در باره حمایت دولت از علوم انسانی تصریح کرد
حاال چه توجه به . اي شود تا آن مقوله راه بیفتد ویژه بایستی حمایت منظر اهداف سیاسی، میکشور از 

قطعا براي اینکه . شان و چه مباحث درسی و سایر تحصیالتی که باید توجه پیدا کند علمی مباحث هیأت
به دست بیاوریم  ها ما بتوانیم در زمان کمتر، رشد قابل توجهی را در این حوزه در مقایسه با سایر حوزه

که االن هم به زعم همه کارشناسان این توازن الزم وجود ندارد، اگر این توازن علمی وجود نداشته 
توانست تحقق پیدا بکند ، چون باالخره توان حتماً باید در  ها، مطمئناً توسعه پایدار نمی باشد بین حوزه

هاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی  سعهاش را ما در تو هاي علمی وجود داشته باشد که ثمره حوزه
قطعاً یکی از آن نقاط . ها دنبال کنیم تر در سرچشمه بنابراین ما باید بحث را از نگاه خیلی کالن. ببینیم

  . انسانی است  تواند از این علوم مهم، همین حمایت دولت و نخبگان سیاسی می

یعنی بحران . مسئله متقابلی است: فت قریب درباره رابطه بحران فرهنگی و وضعیت علوم انسانی گ
فرهنگی این وضعیت علوم انسانی را بوجود آورده و این وضعیت علوم انسانی هم بحران فرهنگی را 

  . مرغ تر یک دور باطل است که هم مرغ مشکل دارد و هم تخم به عبارت ساده. دامن زده

به نظرم این نیاز، به خوبی تعریف نشده : وي به رفع نیازهاي کشور در علوم انسانی اشاره کرد و گفت 
ها هم  گردد بلکه سایر رشته از این بابت که این چالش و مشکل فقط به علوم انسانی هم برنمی. است

مثال . توانیم تعریفش کنیم ها دنبال میکنند تماماً در راستاي نیازهاي کشور نمی مباحثی که در دانشگاه
ض کنم این است که اگر ما مراجعه کنیم به وضعیت اشتغال در توانم در این رابطه عر بارزي که می

کشور و ارزیابی کنیم ترکیب افرادي که با مدارج تحصیلی مشخص زیردیپلم و دیپلم و کارشناس و 
هاي اجرایی کشورمان و بخش خصوصی به  باالتر از کارشناسمی بینیم علیرغم نیازهایی که دستگاه

زایی بین افرادي که دیپلم و زیر دیپلم هستند به طور نسبی  ت اشتغالنیروي ماهر دارند متاسفانه نسب
شوند آنطور  التحصیل می کسانی که در دانشگاه فارغ  چرا اینطور است؟ به خاطر اینکه واقعاً. بیشتر است

هاي علوم انسانی و علوم تجربی  توانند در عرصه کنند و نمی که باید و شاید مهارت الزم را پیدا نمی
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اء اثر باشند و بازار کار برود و آنها را جذب کند و این گویاي این است که متاسفانه ما فاصله داریم منش
از نیازهاي کشورمان و از طرف دیگر هم این نیازهاي اجرایی به نوع دیگر نیازهاي علمی کشورمان را 

چالش را ما بیشتر توانم بگویم که در علوم انسانی این  هم باز پاسخگو نیست پس در یک کالم می
شوند  التحصیل شدند جذب نمی هایی که فارغ التحصیالتش در رشته بخش اعظم فارغ. کنیم مالحظه می

اندیشی کرد چرا که  هایمان هم وجود دارد که باید چاره ولی این چالش و این مشکل براي بقیه بخش
  کند که نیروهایی فارغ ها می اههاي قابل توجهی را دولت صرف دانشگ هاي قابل توجهی و یارانه هزینه

هاي پربازده را ما انتظار داریم از این  هاي بیشتر بخورند و اشتغال التحصیل بشوند که به درد کارآفرینی
کنیم و  ها می گذاري که در دانشگاه توجهی را بین سرمایه گذاري، ولی متاسفانه فاصله قابل سرمایه

ند و بازار کاري که نیازدارد به نیروهاي ماهر داریم که متاسفانه شو ها خارج می نیروهایی که از دانشگاه
هاي درسی  هاي ما و سرفصل این نیاز را دانشگاه. توانند اینها را پیدا بکند ها نمی تمام و کمال از دانشگاه

  .متاسفانه به طور کامل جوابگو نیستند

در یک جمله اگر بخواهم عرض کنم : دکتر قریب درباره نقد علمی و جایگاه ان در کشور تصریح کرد
حیات علوم انسانی بستگی دارد به کیفیت نقد و نقادي، درخصوص نقد باید دوتا رویکرد را مورد 

کنیم چه نقدي واقعاً هدف ماست؟ و چه نقدي  وقتی صحبت از اهمیت نقد می. بازبینی قرار دهیم
رویکرد در نقد تفاوت قائل شویم، یک منظورنظر ماست؟ آیا هر نقدي؟ جواب این است که ما باید دو 

رویکرد نگاهش نقد براي نقد است که این لزوماً به حیات علوم انسانی کمک نخواهد کرد این نقادیها 
وقوس مسائل مختلف سیاسی  بیشتر از سر یک کنجکاویهاي فردي و یا بعضاً ژورنالیستی و یا در کش

عنوان یک  ه دوم، نقد براي یک هدف باالتر یعنی نقد بهاما رویکرد دوم و نگا. توانیم تعریفش بکنیم می
بخش است براي  تر و باالتر، این نقد بسیار بسیار حیات براي یک هدف متعالی. شود روش محسوب می

کند و تدریجاً این ایده به نظریه  اي را مطرح می الواقع وقتی دانشمندي ایده علوم انسانی، چراکه فی
پذیري  باید در میدان عمل محک بخورد این نقادان هستند که میزان انطباقشود خوب نظریه  تبدیل می

ثمره این فعل و انفعاالت ما . توانند مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهند ها می یا عدم انطباقش را با واقعیت
سازد که در مرتبه باالتر از آن موقعی است که  هاي جدیدي رهنمون می را به یک نظریات و دیدگاه

وز این نظریه به آزمون گذاشته نشده، بنابراین فعل و انفعاالت رشد و حیات در گرو نقد است هن
آزمایشگاه در . کنیم تر در آزمایشگاهها دنبال می همانطور که ما در علوم تجربی خیلی بحثها را راحت

چون . تتر اس حقیقت آن میدان نقد علوم تجربی است ولی در علوم انسانی بحث آن بسیار پیچیده
انسانی که تمام وجوهش شناخته شده نیست و از طرف دیگر راهش به جامعه . نگاهش به انسان است
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پس بنابراین نقد ما . کنیم اي را از آن مالحظه می بینی و پیچیده است که بسیار رفتارهاي غیرقابل پیش
ذارید یک خروجی اش در یک محیط آزمایشگاهی که شما یکسال، دو سال وقت و انرژي را بگ دامنه

توانید بسیاري از شرایط را ثابت فرض  مشخصی را داشته باشید، نیست چراکه در آزمایشگاه شما می
کنید همه شرایط واقعاً  کنید یا در مسائل اجتماعی وقتی مطالعه می بکنید اما در انسان وقتی مطالعه می

یده و پویا و مرکب است و نقادي ثابت نیست کامالً در تغییر است بنابراین مدل شما یک مدل پیچ
توانم ذکر  بنابراین من می. تواند به روز همه نظریات شما را روح و حیات بیشتري بدهد است که می

گردد اما نقد براي هدف، بنابراین رویکرد دوم را من  بکنم که علوم انسانی حیاتش به قوت نقد برمی
ما هنوز به فرهنگ نقد اشراف ندارد و بعضاً مالحظه اعتقاد دارم، که متأسفانه در این قسمت هم کشور 

هاي احساسی و به روزي را دارد و  کنند که استفاده کنیم بیشتر منتقدین ما نقد براي نقد را دنبال می می
  .توانیم از رویکرد اول انتظار داشته باشیم به آنصورت آثار مثبت و بلندمدتی را ما نمی

بندي که  دیدگاههاي مختلفی هستند درخصوص دسته: جمعی گفت وي درباره علوم انسانی فردي و 
توانم اینرا ذکر  اما در یک نگاه مشترك می. در علوم انسانی وجود دارد و بین دانشمندان مطرح است

کنم که علوم انسانی به معناي عام موضوع آن انسان است، اعم اینکه در عرصه فردي یا عرصه اجتماعی 
الواقع موضوعی مثل   گیرد فی لذا در قالب علوم انسانی قرار می. بال کنیمبخواهیم مباحثش را دن

شود اما در رشد و  روانشناسی خوب یک بحثی است که در علوم انسانی با نگاه فردگرایانه دنبال می
هاي تخصصی آن مباحث روانشناسی اجتماعی  کنید االن یکی از زیرشاخه تکامل این رشته مالحظه می

در مباحث علوم سیاسی هم همینطور است نگاه عمدتاً نگاه اجتماعی . اي را دارند الن ویژهالتحصی فارغ
است و سیستماتیک و نظام است اما در کانون علوم سیاسی مباحث مدیریت و نخبگان سیاسی و 
رفتارهاي مدیریت و شخصیت روانشناختی نخبگان و رهبران حوزه علوم سیاسی یکی از بحثهاي بسیار 

کند بنابراین علوم انسانی از  اي است که در کارکردهاي فردي و اجتماعی ظهور و بروز پیدا می پیچیده
دهیم  دهد ما در اینجا قرارش می اي که انسان را به معناي اعم مورد تجزیه و تحلیل قرار می آن زاویه

بندیها  دستهولی دوتا عرصه وجود دارد هم عرصه فردي و هم عرصه اجتماعی که مثالً در بعضی از 
خوب در رابطه با بحث اقتصاد، باتوجه به پیشرفتهاي زیادي که این رشته در بکارگیري علوم ریاضی 

به هرحال وقتی صحبت از . کنند بندیها اقتصاد را تدریجاً از علوم انسانی خارج می داشته، بعضی از دسته
ظر داریم و نکته دوم ضریب رفاه کنیم چون رفتار انسان و یکی دیگر رفاه انسان را مدن اقتصاد می

کنیم در رابطه با معیشت افراد  اجتماعی را مدنظر داریم و باز وقتی رفاه اجتماعی را دنبال می
گردد به مباحث باز علوم  اش برمی کنیم که همه خوب مالحظه می. کنیم هایش را دنبال می شاخصه
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میالدي دیگر دنبال  90اي که در دهه  مدهانسانی، در رابطه با بحثهاي توسعه، خوب االن شاخصهاي ع
کند اما شاخصهایش اگر شما  رشد توسعه انسانی بود و این توسعه انسانی، بحث انسان را دنبال می

کند به این معنا که سطح آموزش  بینید مباحث فردي و اجتماعی را تلفیقی دنبال می دقت  کنید باز می
دهد که ما از منظر توسعه انسانی  ها نشان می ند که آمار اینک سطح بهداشت و درآمد سرانه را دنبال می

شویم؟  توانیم محسوب بشویم یا محسوب نمی یافته می یافتگی هستیم یا نیستیم؟ توسعه در مدار توسعه
شان جزو  بنابراین بحث فرد و عرصه فردي و اجتماعی بحثهایی هست که متنوع است منتهی همه

گیرند چراکه نوك پیکان به سمت انسان هست و تبیین و تجزیه و  ار میهاي علوم انسانی قر زیرشاخه
  .دهد تحلیل رفتاري انسان را اولویت شناخت و معرفت علمی خودش در این گروه قرار می
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  :حجت االسالم والمسلمین رضاغالمی

  نیافتگی مواجه است انسانی با یک نوع توسعه علوم

انسانی با یک نوع  علوم: حاشیه کنگره ملی علوم انسانی گفتحجت االسالم رضا غالمی در 
انسانی مخصوصاً بعد از انقالب اسالمی  نیافتگی مواجه است و با وجود اهمیت خاصی که علوم توسعه

  .انسانی در این سالها نشده است داشته توجه جدي به علوم

م پژوهشی آن نیازمند به یک انسانی وچه نظا چه نظام آموزشی علوم:  غالمی دراین باره افزود
طبیعی . ساماندهی جدي هست و این کنگره در واقع درصدد است که مسیر را براي اینکار باز کند

انسانی، متخصصان، اساتید راجع به  است اگر قرار باشد اتفاقی در این زمینه بیفتد باید خود اهالی علوم
  .ایی کشور را به این سمت راهنمایی بدهندآن فکر بکنند، پیشنهاد بدهند و در واقع مسئوالن اجر

انسانی  شود در خارج از این چنین قلمرویی راجع به علوم نمی:  این پژوهشگر علوم انسانی تصریح کرد
صحبت کرد یا راجع به آن تصمیم گرفت به هر حال این صحبت مغتنمی است براي اینکه اصحاب 

ی فکر کنند و نقاط ضعف و قوت نظام آموزشی و پژوهشی انسان انسانی اوالً بنشینند راجع به علوم علوم
انسانی را مورد بررسی و ارزیابی قرار بدهند نهایتاً راهکارهایی را براي اصالح و تحول در این  علوم

  .زمینه ارائه بکنند

دولت عالقمند است براي اینکه در این زمینه کارهایی را :   هاي دولتی گفت  غالمی درباره حمایت
کنم این  انسانی تهیه شده وفکر می ها براي ارتقاء علوم در این دوسال اخیر بعضی طرح. بکندشروع 

گذاري نداشته   کنگره و جمعبندي نهایی آن براي دولت مفید باشد چون دولت تا االن چنین سرمایه
  .آوري بکند براي اینکه مجموعه دیدگاهها و نظرات اساتید و محققان را جمع

قطعاً مفید است براي : هاي دولت بیان داشت ریزي ه بازخورد این همایش براي برنامهوي درباره فاید
انسانی وابسته است به وزارت علوم،در واقع این کنگره خارج از  اینکه خوب خود پژوهشگاه علوم

بندي  هاي تخصصی که نیاز است براي جمع شود گفت که آیتم حوزه دولت برگزار نشده، به هر حال می
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شود در این مجموعه شرایط و معیارهاي کار علمی در اینجا  گیري در این کار کامالً دیده می جهو نتی
کنم جمعبندي این کنگره حتماً به کار مسئوالن وزارت علوم بیاید و بتواند ظرف  دیده شده، فکر می

 .انسانی فراهم بیاید چند سال آینده بتواند زمینه یک تحول جدي در علوم
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