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 چشم انداز  
 جامعه، سازمان
دانش و علوم انساین
در ایران



در فاصله زمانی بین چاپ شماره نخست و دوم فصلنامۀ تخصصِی طرح 
جامع اعتالء، آراء و نظرات مّهم و تأثیرگذاری از مسئوالِن عالی رتبه نظام 
جمهوری اسالمی ایران درباره فضای علمی کشور و از آ ن جمله وضعیت 
و کارآیی علوم انسانی در ایران، مسائل و چالش های پیش روی جامعه 
ایرانی و نقش و وظیفه دانشــگاهیان طرح شد. از آنجایی ارکان، چشم 
انداز، اهداف و فعالیت های طرح جامع اعتالءـ  که خود برآمده از اسناد 
باالدستی کشور و ناظر به مسائل روز جامعه ایرانی استـ  با بخش های 
اصلی این بیانات هم ســو و منطبق اســت،به دلیل اهمیت این بیانات و 
ــعه راهبردی پژوهشگاه و اهداف اجرای طرح  تناسب آن با برنامه توس
جامع اعتالء، فصلنامه بر آن شد بخش هایی از این رهنمودها و بیانات را 

در ابتدای این شماره بازنشر نماید.     
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خیلی زیاد اس��ت، این نش��ان میدهد ک��ه جامعه ی 
دانش��گاهی ی��ک حرک��ت پیش رون��ده ی فکری و 
انگیزه ای را در این س��ال ها انجام داده؛ امروز حرکت 

نشانه های حرکت پیش رونده جامعه دانشگاهی کشور:  

وقتی مقایس��ه میکنم این جلسه ی امسال با برخی از 
جلس��ات مثاًل هفت هشت ده س��ال گذشته، تفاوت 

ضرورت ارتباط مدیران با 
دانشگاه ها  در حل مسائل کشور

در بیست و پنجمین روز از ماه مبارک رمضان، برابر با 20 خرداد ماه سال 1397 به رسم چندین ساله، 
جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور با 
مقام معظم رهبری)مدظّله( دیدار داشتند. گزیده ای از بیانات مقام رهبری مرتبط با جایگاه نظام آموزش 
عالی و دانشگاه ها و همچنین ارتباط آن با مسائل روز جامعه ایران در قالب عنوان گذاری و طبقه بندی 

مقوله ها ارائه می شود. 
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3( یک صیرورت دائمی در محیط دانش��گاه؛ تحّول 
مس��تمر و دائمی در محیط دانشگاه؛ عّلت این است 
ک��ه اّوالً همه ی نهادهای عالم احتیاج به تحّول دارند، 
چون بشر در حال تحّول، در حال پیشرفت و در حال 
حرکت اس��ت، بنابراین نهادهای بشری همه بایستی 
قدرت تحّول دائمی در خودشان را ایجاد کنند و این 
برای آنها دغدغه  باشد؛ ثانیاً دانشگاه ما بی رودربایستی 
غلط بنیان گذاری شده، از اّول غلط بنیان گذاری شده؛ 
این معنایش این نیست که محیط دانشگاه محیط غلطی 
است یا محیط بدی است؛ نخیر، خوشبختانه دانشگاه 
ما فراورده های بسیار خوب داشته، اما این صیرورت 

الزم است.
چرایی ورود دانشگاه برای حل مسائل کشور: 

هر کش��وری مس��ائلی دارد؛ امروز هم ما مشکالتی 
داریم، مس��ائلی داریم، فردا هم مش��کالتی خواهیم 
داشت و همه ی کش��ورهای دنیا، همه ی جوامع دنیا 
این جور هس��تند، مشکالتی دارند که باید حل بشود؛ 
این مش��کالت باید به صورت علمی حل بشود؛ اگر 
غیر عالمانه، غیر مدبّرانه، بدون فکر و غیر خردمندانه 
وارد ای��ن مش��کالت بش��ویم، ح��ل نخواهد ش��د، 
مش��کل پیچیده تر خواهد شد، اس��تمرار پیدا خواهد 
کرد، تکثیر خواهد ش��د و افزای��ش پیدا خواهد کرد. 
بنابراین مشکالت بایستی عالمانه حل بشود. عالمان، 
دانشمندان؛ یعنی دانش��گاهیان که از جمله ی عالمان 
کش��ور و بخش عمده ی عالمان کشورند }می توانند 
این کار را انجام دهند.{ بنابراین دانشگاه باید مسائل 

کشور را مسائل خودش بداند و دنبال حّل آنها باشد.
مهمترین مسائل امروز کشور:

1-1( مســئله ی اقتصاد: بارها گفته میشود بعضی از 
ش��یوه های مدیریّتی اقتصاد ما -آنچه عم��اًل دارد در 

جامعه ی دانشگاهی، احس��اس جامعه ی دانشگاهی، 
انگیزه های جامعه ی دانشگاهی، اهتمام ها و احساس 
دردهای جامعه ی دانش��گاهی از مثاًل 10 یا 15 س��ال 

پیش، بهتر شده است. 
چرایی اهمیت دانشگاه ها :

دانشگاه یک مرکز بسیار مهم است. این را ما از روی 
باور عمیق و قلبی میگوییم و من اس��تدالل دارم برای 
این مس��ئله: زیرا یک��ی از مراکز مه��ّم تربیت قّوه ی 
عاقله ی کش��ور، دانشگاه است؛ و هیچ کشوری بدون 
وج��ود یک قّوه ی عاقله، قابل اداره و قابل پیش��رفت 
نیس��ت. ای��ن دو مقّدمه یک نتیجه میده��د و آن این 
است که یک دانشگاه خوب برای کشور حیاتی است. 
اساتید در دانشگاه نقش فوق العاده ای دارند؛ یعنی در 
این فرایند س��اختن و پرورش دادن قّوه ی عاقله برای 
اداره ی کش��ور، استاد یک نقش ویژه ای دارد؛ بنابراین 
جایگاه  اس��تادان، بسیار مهم، بس��یار عزیز و حّساس 
است؛ جایگاه حّساسی است. اگر دانشگاه بخواهد این 
نقش را -نقش ایجاد و پرورش قّوه ی عاقله ی کشور 
را- درس��ت ایفا کند، یک الزاماتی دارد که باید به این 

الزامات حتماً توّجه کند. 
الزامات دانشگاه برای تربیت قّوه ی عاقله ی کشور:

1( درگیر ش��دن با مس��ائل کش��ور؛ یعنی دانش��گاه 
خودش را از مسائل کشور جدا نداند و مسائل کشور، 
چالشهای کشور برای دانشگاه، مسائل واقعی و حقیقی 

و اصلی باشد.
2( تربیت فرهنگی و اخالقی و هویّتی دانش��جویان؛ 
یعنی فراتر از تعلیم، مسئله ی تربیت اهمیت دارد؛ آن 
هم با جهت گیری اخالقی و معنوی و تلطیف روحی 
و دمیدن روح احس��اس هویّت در مجموعه ی جوان 

دانشجو.
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کرده ایم. دستگاه های ذی ربط از سه قّوه را درگیر این 
قضیّه ی آسیب های اجتماعی کرده ایم، جلسات خوبی 
تشکیل میشود، پیگیری میشود، کارهای فراوانی انجام 
میگیرد. البتّه اینها از کارهای بلندمّدت است و به این 
زودی آثارش دیده نمیشود. دانشگاه میتواند کمک کند. 
پیشنهادهایی را ذکر کردند که خیلی خوب است و من 
االن اینجا به دفتر خودمان این را سفارش میکنم که این 
پیشنهادها در همه ی زمینه هایی که انجام گرفته را جمع 
کنند، در جلساتی برای عملیّاتی کردن و اجرائی کردن 

اینها راهکار پیدا کنند.
1-4(مســئله ی چرخه ی تولید، مصرف و نوآوری؛ 
ما بایستی اّوالً نوآوری ]داشته باشیم[ یعنی ایجاد ایده، 
بعد تولید، بعد بازاریابی و مانن��د اینها. این بازاریابِی 
عرض��ه و مصرف، ی��ک زنجیره اس��ت؛ این زنجیره 
بایستی درس��ت حرکت کند؛ یعنی از بخش تولید تا 
بخش مصرف زنجیره ای وجود دارد، این حلقه ها باید 
امکان را درس��ت به همدیگر منتقل کنند تا اینکه کار 
بدرس��تی انجام بگیرد. اگر عیبی در این چرخه وجود 
داشت، چه کسی بایستی وارد میدان بشود؟ دانشگاه؛ 
دانش��گاه باید ببیند عیب در کجا اس��ت، مش��کل را 

برطرف بکند تا بتوانیم انجام بدهیم.
1-5(مســئله ی حمایت از کاالی ایرانی؛ باید موانع 
تولید کاالی باکیفیّت را بررس��ی کنیم چیست؟ اّولین 
مس��ئله این است که ما در داخل، باید کاالی باکیفیّت 
تولید کنیم تا مش��تری داشته باش��د، تا فروش برود. 
موانع تولید کاالی باکیفیّت چیس��ت؟ بعد چگونگِی 
بازاریاب��ی؛ چه کار کنی��م که بتوانیم ه��م در داخل و 
هم در خ��ارج، بازار برای این محصوالت پیدا کنیم؟ 
در خارج یک مقوله اس��ت -که مقوله ی جداگانه ای 
است- مقوله ی داخلی همان مقوله ی ذهنی و فرهنگی 

کش��ور اجرا میشود- ضعیف است یا غلط است؛ این 
باید اصالح بشود؛ چه کسی باید اینها را اصالح کند؟ 
چه کسی باید به این مسئله  بپردازد؟ دانشگاه. بنده به 
بعضی از مس��ئولین عالی رتبه چند بار تا حاال توصیه 
ک��رده ام و گفته ام این نظرات اقتصادی ای که اس��اتید 
اقتصاد دانش��گاه در مطبوعات منتشر میکنند را جمع 
آوری ک��رده ببینید تا بدانید غیر از آن تصمیمی که در 
درون تشکیالت مثاًل ذی ربط دولتی گرفته میشود، این 
ح��رف ها نیز وجود دارد؛ نگاه کردن به این مطالب و 

شنیدن این مطالب طبعاً راهگشا است.
1-2(مســئله صنعت: دانش��گاه میتواند در این مورد 
نقش ایفا کند. بعضی از دانش��گاه ها طبق گزارشی که 
به من دادند، در زمینه ی ارتباط با صنعت خوب عمل 
کرده اند؛ اخیراً شنیدم که فرصت مطالعاتِی یک ساله ی 
اساتید در صنعت، برنامه ریزی شده و در مجاری الزم، 
تصویب ش��ده؛ خوب است، بسیار کار خوبی است. 
فرض کنید یک فرصت مطالعاتی به اساتید مرتبط با 
صنع��ت بدهند که بروند داخ��ل صنعت و از نزدیک 
با مشکالت صنعت کشور آشنا بشوند. ما در صنعت 
کش��ور مش��کالتی داریم؛ این مش��کالت را بایستی 
دانش��گاه حل کند. علی االصول دانش��گاه میتواند به 
پیشرفت صنعت، به رونق صنعت، به اعتالء صنعت، 
کمک کند. تا ما برای مس��ائل صنعت نفت یا مسائل 
صنعت برق و دیگر چیزها به اینکه حتماً بایستی یک 
خارجی بیاید و با او قرارداد ببندیم تا به ما تکنولوژی 

بدهد وغیره چشم ندوزیم.
1-3(مسئله ی آسیب های اجتماعی؛ مسئله ی طالق، 
اعتیاد، حاشیه نش��ینی، جرائم، فضای مجازی و از این 
قبیل چیزها؛ البتّه مّدتی بین دو سال و سه سال است 
که ما همه ی دستگاه های کشور را در این مسئله درگیر 
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دولتی ای که اینجا تش��ریف 
دارند، ]میخواهم[ در جلسات 
هیئت وزیران این مس��ائل را 
و مسئله ی ارتباط دانشگاه و 
مسائل کشور را جّدی مطرح 
کنی��د ک��ه همه انگی��زه پیدا 
کنند، عالقه پیدا کنند بروند 
دنبال��ش. ما البتّ��ه به یکایک 
وزرا میگوییم. اگر واقعاً این 
درگیر شدن دانشگاه و مسائل 
کشور از طرف مدیران جّدی 
گرفته ش��ود -ک��ه اصل هم 
همین اس��ت- این موضوع 
پی��ش خواهد رف��ت. مدیر 
باید درِ خانه ی دانشمند برود 
- اصل اساس��ی این است- 
دانشمند نباید پشت در اتاق 
مدیر معّطل بماند؛ مدیر باید از دانش��مند درخواست 

کمک کند.
2( الزام دّوم: تربیت اخالقی و فرهنگی و هویّتی است: 

2-1( تربیت قّوه ی عاقله. قّوه ی عاقله چیست؟ عقل 
چیس��ت؟ عقل در ادبیّات اسالمی فقط آن دستگاهی 
نیست که برای ما محاسبات ماّدی میکند؛ نه، عقل باید 
بتواند انس��ان ها را تعالی ببخشد. عقل در یک سطح، 
عاملی اس��ت که انسان را به مقام ُقرب می رساند، به 
مقام توحید می رساند؛ در یک سطح پایین تر، عقل آن 
چیزی است که انسان را به سبْک زندگی اسالمی می 
رساند؛ در یک سطح دیگر هم عقل آن چیزی است که 
ارتباطات ماّدی زندگی دنیا را تنظیم میکند؛ همه ی این 
ها کار عقل است. عقل و قّوه ی عاقله آن قّوه ای است 

اس��ت. یعنی در بخش��های علومِ 
روان شناختِی  و  جامعه ش��ناختی 
دانش��گاه، بررسی بشود که عّلت 
رغبت بیشتر قش��رهایی از مردم 
نسبت به کاالی خارجی چیست 
؟ و چ��را ب��ه کاالی داخلی کمتر 
رغب��ت هس��ت و راه عالج��ش 
چیس��ت؟ البتّه راهِ  عالج هایی را 
ذکر کردند اّما اینها کافی نیس��ت؛ 
اینها بررس��ی علم��ی الزم دارد؛ 
واقع��اً میتوان راه هایی را پیدا کرد. 
به من گزارش ش��ده- طرف می 
رود یک جنس��ی را ]از فروشنده[ 
میخواه��د، او خارجی اش را دارد 
و چون میداند که مش��تری کاالی 
داخلی الزم دارد، ب��ه دروغ به او 
میگوید این کاال داخلی است! این 

خیلی چیز مطلوبی است. البتّه دروغ چیز بدی است؛ 
اّما این خیلی خوب اس��ت که فروشنده مجبور بشود 
برای فروش کاالی خودش بگوید این داخلی است؛ 
این فرهنگ باید گس��ترش پیدا کند. این چه جوری 
گس��ترش پیدا میکند؟ راهکارِ علمی دارد؛ بایس��تی 
دانشگاه این کار را بکند. همچنین انتقال دستاوردهای 
علمِی نو به بخش��های تولیدی؛ ای��ن موارد همه، کار 

بخش های گوناگون دانشگاه است.
مسئله یابی: دانشگاه در مسائل کشور، باید مسئله یابی 
کند، این مسئله یابی خیلی مهّم است. ما باید بنشینیم 
مسئله یابی کنیم و بعد، آن مسائل را حل کنیم. دانشگاه، 
هم میتواند در مس��ئله یابی، هم در حّل مسائل کمک 
کند. البتّه مدیران باید بخواهند. من همین جا از آقایان 

دانشــگاه در مســائل کشــور، باید 
مسئله یابی کند، این مسئله یابی خیلی 
مهّم است. ما باید بنشینیم مسئله یابی 
کنیم و بعد، آن مســائل را حل کنیم. 
دانشــگاه، هم میتواند در مسئله یابی، 
هم در حّل مســائل کمک کند. البتّه 
ــران باید بخواهند. من همین جا  مدی
از آقایان دولتی ای که اینجا تشریف 
دارند، ]میخواهم[ در جلسات هیئت 
وزیران این مســائل را و مســئله ی 
ارتباط دانشــگاه و مسائل کشور را 
جّدی مطرح کنید که همه انگیزه پیدا 

کنند، عالقه پیدا کنند بروند دنبالش.
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میکند؛ ح��ال ای��ن هویّت، 
گاه��ی هویّت مّلی اس��ت، 
گاه��ی هویّت دینی اس��ت، 
گاهی هویّت انس��انی است، 
شرف است؛ هرچه؛ با هویّت 
باید بار بیایند. خوش��بختانه 
ام��روز جامعه ی اس��المی � 
ایرانی ما یک هویّت ریشه دار 
و تاریخ��ی و ق��وی و قابل 
استقامتی دارد که این را نشان 
هم داده است؛ این را باید به 
جوانمان منتقل کنیم. مسئله ی 
فرهنگ��ی مس��ئله ی مهّمی 
است؛ بخشهای فرهنگی باید 
احساس مسئولیّت کنند و در این زمینه باید کار کنند.

ــرورت دائمی دانشــگاه ها: این تصحیح و  3( صی
اصالِح کار دانشگاه ها همین امروز مصداق های 

روشنی دارد: 
3-1(رویکرد مصرف کنندگِی علم را به رویکرد تولید 
علم تبدیل کنیم: تا چه زمان باید مصرف کننده ی علم 
دیگران باشیم؟ بنده با یاد گرفتن علم از دیگران هیچ 
مخالف نیستم؛ این را بارها گفته ام و همه هم میدانند؛ 
گفتم ما ننگ نمی دانیم از  آن کسی که دارای علم است 
یاد بگیریم و ش��اگردی کنیم، اّما شاگردی یک حرف 
است، تقلید یک حرف دیگر است! تا کِی دنباله روِ علم 
دیگران باشیم؟ چرا در زمینه ی علوم انسانی وقتی گفته 
میشود که فکر کنیم و علوم انسانِی اسالمی را پیدا کنیم، 
یک عّده ای فوراً برمی آشوبند که »آقا! علم است«؟ علم 
اس��ت؟ در علوم تجربی که عل��م بودنش و نتایجش 
قابل آزمایش در آزمایشگاه است، این همه غلط بودِن 

که بتواند همه ی اینها را دارا باشد؛ 
پس احتیاج به تربیت معنوی دارد. 
دانشجوها را تربیت معنوی کنید. 
آنها جوانند؛ ج��وان به طورطبیعی 
لطیف است، بالنّسبه پاکیزه است، 
قاب��ل حرکت در جه��ت معنوی 
اس��ت؛ و ای��ن باید در دانش��گاه 
تأمین بش��ود. زندگی بدون عقل 
که ممکن نیست. بنابراین جنبه ی 
تربیت��ِی این قّوه ی عاقله بایس��تی 
قوی باش��د؛ دانش��گاه باید جوان 
های��ی را تربیت کند ک��ه باایمان 
باشند، باشرف و اهل اقدام باشند، 
تنبل نباش��ند، اهل تالش باش��ند، 

دارای اعتم��اد به نفس باش��ند، حق پذیر و حق طلب 
باش��ند؛ این خصلت های یک انسان واال است؛ اسالم 
این جور انس��انی می خواهد؛ این انسان است که اگر 
چنانچه به مدیریّت جامعه رسید، می تواند جامعه را 
به سمت صالح و فالح هدایت کند، َوااّل اینکه امروزه 
در فضای مجازی معمول ش��ده، کار عادی و رایجی 
است که به همدیگر بدگویی کنند، به یکدیگر تهمت 
بزنند، یک ضعف کوچک را بزرگ کنند، آبروی مؤمن 
را ببرند که معلوم هم نباشد چه کسی است؛ خیلی بد 
است. در بین جوان های ما یک چنین چیزهایی وجود 
دارد که باید جلویش گرفته بشود؛ این با تربیت معنوی 

]ممکن است[.
ــی؛ جوان را ب��ا هویّت بار  2-2( مســئله ی بی هویّت
بیاورید. اگر جامعه ای احساس هویّت نکرد، صداهای 
بلند تحّکم آمیز، راحت او را مغلوب خواهد کرد. آنکه 
ایس��تادگی میکند، آن کسی است که احساس هویّت 

دانشگاه باید جوان هایی را تربیت کند 
که باایمان باشند، باشرف و اهل اقدام 
باشند، تنبل نباشند، اهل تالش باشند، 
دارای اعتماد به نفس باشند، حق پذیر 
و حق طلب باشند؛ این خصلت های 
یک انسان واال است؛ اسالم این جور 
انسانی می خواهد؛ این انسان است که 
اگر چنانچه به مدیریّت جامعه رسید، 
می تواند جامعه را به سمت صالح و 

فالح هدایت کند،
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ــات: ما امروز تحقیقاتی  3-2(هدفمند کردن تحقیق
داریم. خب مقاله محوری در دانشگاه ما یک مقوله ای 
اس��ت، خودش یک مس��ئله ای اس��ت؛ یک عّده ای 
مخالفند، یک عّده ای میگویند چاره ای نیس��ت؛ حاال 
افزایش مقاالت هم -بخصوص مقاالتی که مورد استناد 
قرار می گیرد- یک آبرویی است برای کشور و عیبی 
ندارد لکن مقاالتی باید تولید شود که هدفمند باشد. 
ای��ن را ما قباًل هم گفته ایم؛ این بحِث امروز نیس��ت؛ 
س��ال های قبل نیز، هم خود بنده گفتم، هم بعضی از 
اساتید محترمی که اینجا صحبت کردند این را تکرار 
کردند که تحقیقات بایست هدفمند بشود؛ ببینید نیاز 
کشور چیست، خأل کجا است؛ این تحقیقات، آن خأل 
را برط��رف کند؛ این خیلی مهم اس��ت. پژوهش های 
بی هدف را بایس��ت از دایره ی کار خ��ارج کرد. البتّه 
هدف پژوهش قاعدتاً دو چیز اس��ت: یکی رس��یدن 
به مرجعیّت علمی و حضور در جمع س��رآمدان علم 
و فنّاوری، دّوم حّل مس��ائل کنونی و آینده ی کشور. 
اینه��ا با هم منافات ندارد؛ بعضی میگویند »آقا چطور 
]منافات ندارد[؟ این هدف درست است یا آن هدف 
درست اس��ت؟« هر دو هدف درست است. پژوهش 
بایس��تی هم برای رس��یدن به اوج قّله ی علم و ایجاد 
مرجعیّت علمی باش��د -که ما در آینده حتماً باید به 
این نقطه برس��یم که مرجع علمی در دنیا به حساب 

بیاییم- هم باید برای حّل مسائل جاری کشور باشد.
3-3( آمایش آموزش عالی: یک مس��ئله ی دیگر که 
در دانشگاه حتماً بایس��ت مورد توّجه و تعقیب قرار 
بگیرد، همین مسئله  است. این طرح آمایش در سال ۹5 
در ش��ورای عالی انقالب فرهنگی تصویب شده ولی 
پیشرفت مناسبی نداشته است؛ این به معنای این است 
که یک تقسیم کار مّلی صورت بگیرد بین دانشگاه های 

یافته های علمی روزبه روز اثبات میشود، آن وقت شما 
در علوم انسانی توقّع دارید ]غلط نباشد[؟ در اقتصاد 
چق��در حرف های متعارض و متضاد وجود دارد! در 
مدیریّت، در مسائل گوناگون علوم انسانی، در فلسفه، 
این همه حرف های متعارض وجود دارد؛ کدام علم؟ 
علم آن چیزی اس��ت که شما به آن دست پیدا کنید، 
بتوانید بفهمید آن را، از درون ذهن فّعال شما تراوش 
کند. باید دنبال این باش��یم که م��ا تولید علم کنیم؛ تا 
کِی مصرف کنیم علم این وآن باشیم؟ بله، مانعی ندارد 
ک��ه مثل کاالیی که خودمان نداریم، دیگری دارد و از 
او میگیریم و اس��تفاده میکنیم، از علم دیگران استفاده 
کنیم اّما این نمیتواند دائمی باشد، نمیتواند همیشگی 
باشد؛ گاهی علِم دیگران درست به ما منتقل نمیشود، 
گاهی بخش خوب آن را به ما نمی دهند، گاهی نو و 
به روزشده اش را به ما نمی دهند و این اتّفاق در کشور 
ما متأّسفانه در سال های حکومت طاغوت بارها افتاده؛ 
ما که نباید تجربه ها را مج��ّدداً تکرار بکنیم؛ بنابراین 
بایس��تی تولید علم کنیم. بعضی ها دائم پیشرفت های 
علمی کشور را که مورد تأیید دستگاه های بین المللی 
اس��ت، انکار می کنند؛ بن��ده صددرصد این حرف را 
رد میکنم، صددرصد رد میکنم؛ نخیر، پیش��رفت های 
علمی کشور پیشرفت های واقعی است و آن طور که 
بعضی اّدعا میکنند، پیش��رفت های حبابی نیست؛ ما 
در »نانو« پیش��رفت کرده ایم، در »س��ّلول های بنیادی« 
پیش��رفت کرده ایم، در هسته ای پیشرفت کرده ایم، در 
زیست فنّاوری پیشرفت کرده ایم، در بخشهای مختلفی 
از پزشکی پیشرفت کرده ایم، در بسیاری از بخش های 
گوناگون پیش��رفت کرده ایم؛ این پیشرفت ها واقعی 
اس��ت و وجود دارد. پیشرفت ها واقعاً پیشرفت های 

واقعی است، ولی می بایست این ها را توسعه داد.
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مثل ریاضی یا فیزیک را- برای آینده الزم داریم؛ اگر 
چنانچه داوطلباِن این ها کم باش��ند و هجوم بشود به 
رشته های درآمدزا که پول و شغلی بالفاصله در اختیار 
انسان میگذارد، این ]موجب[ مشکل است. عوارِض 
این عدم توازن را بایستی دستگاه های دانشگاهی حتمًا 

جبران کنند و درست کنند.
3-6(مســئله ی مقاله محوری: اش��اره کردم که باید 
مقاله ها در جهت حّل مس��ائل کش��ور باش��د. مسیر 
ساده ی تولید مقاله برای ارتقاء اساتید هم خودش یک 
مشکلی است؛ در آیین نامه ی ارتقاء، مقاله برای ارتقاء 
اس��اتید یک نقش بسیار اساس��ی دارد؛ خب این یک 
مسیر س��اده ای است؛ یک مقداری کار را دقیق تر باید 
انجام داد، یعنی ارتقاء را صرفاً مبتنی بر مقاله نباید کرد؛ 
کارهای اساسی تری وجود دارد که آنها میتواند مالک 

ارتقاء باشد.
 عزیزان! دانش��گاه باید دانش��جوی امیدوار به آینده، 
خوش بی��ن به وضعیّت کش��ور و خوش بین به آینده 
تربیت بکند. اساسی ترین مسئله این است. دانشجوی 
امروز بایستی مطمئن بشود که فردا که نوبت مدیریّت، 
کارایی و تدبیر و اصالح و مانند این ها به او میرسد، 
آنچه تحویل او خواهد شد، یک کشورِ بهتر از امروز 
اس��ت؛ این امیدواری را بایستی به دانشجو داد. واقع 

قضیّه هم همین است؛ 
 پ��روردگارا! آنچه گفتیم و آنچه در ذهن ما اس��ت و 
آنچه شنیدیم، برای خودت و در راه خودت قرار بده. 
پروردگارا! کشور ما را روز به روز به اوج اعتالء و ترقّی 

مطلوب اسالم نزدیک تر کن. 
پروردگارا! محیط دانش��گاه ما، دانشگاهیان ما، اساتید 
محترم ما، دانشجویان عزیز ما را تحت نظر و لطف و 
عنایت و حمایت خودت قرار بده؛ آنها را به آنچه مورد 

کش��ور، برای بخش ها و بحث ه��ای متنّوعی که در 
زمینه ی علم مطرح است. این برای برنامه ریزی خیلی 
مؤثّر اس��ت؛ برنامه ری��زی و ارزیابی وضعیّت علمی 
کش��ور را آسان خواهد کرد، طبعاً با همدیگر هم یک 
هم افزایی صورت خواه��د گرفت. البتّه در این زمینه 

وزارت بهداشت ظاهراً تحّرک بهتری داشته است.
 3-4(تحّقق نقشه ی جامع علمی کشور:  بخشی از 
نقش��ه ی جامع علمی تحّقق پیدا کرده، اّما همه ی آن 
تحّقق پیدا نکرده اس��ت.  یکی از مش��کالتی که من 
اتّفاقاً در گذشته هم مطرح کردم، این است که خیلی 
از  بدنه ی دانش��گاهی ما نقش��ه ی جامع علمی کشور 
را نخوانده ان��د و اصاًل اّطالع ندارن��د. این همه روی 
نقشه ی جامع علمی کشور کار شده، این همه دانشمند، 
متخّصص، کارشناس علمی  و دانشگاهی روی آن کار 
کرده ان��د و یک چیز جامع و خوبی پدید آمده، تولید 
شده؛ این نقش��ه ی جامع باید در دانشگاه تحّقق پیدا 
کند. چه کس��ی باید آن را تحّقق بدهد؟ همین بدنه ی 
دانش��گاهی کشور؛ خود اساتید باید این کار را بکنند. 
این ها بایس��تی نقش��ه ی جامع را بخوانند، بدانند که 
چیست، در این نقشه ی جامع علمی چه خواسته شده؟ 
و جلس��ات بحث برای عملیّاتی کردن بین استادان و 
دانشجویاِن مقاطِع تکمیلی بایستی برگزار بشود و رّد 
پای آن در محیط های آموزش،   در آموزش کش��ور و 

پژوهش کشور دیده شود.
ــته های دانشگاهی: بعضی  3-5(نامتوازن شدن رش
از رش��ته ها در غربت ق��رار گرفته اند. آم��اری که به 
من داده اند نش��ان میدهد که مث��اًل حدود 50% درصد 
داوطلبان کنکور رش��ته ی ریاضی که رش��ته ی بسیار 
مهّمی است، کاهش پیدا کرده؛ این برای آینده ی کشور 
خطرناک است؛ رشته های مهّم علوم پایه - بخصوص 

رضای تو است موفّق بدار. 
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علوم انساین هداتیگر جامعه 
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی، روز یکشنبه 24 دی ماه 1396 در مراسم اختتامیه 
نهمین دوره جشنواره بین المللی فارابی به ارائه آراء و نظرات خود درباره علوم و بویژه علوم انسانی 
و وضعیت علمی کشور پرداختند. آنچه در ادامه می آید، گزیده ای از سخنان ریاست محترم جمهور 

است که در محورها و عنوان گذاری های ذیل  ارائه می شود.  
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انس��انی قدم برندارد، ممکن است به ضد خود تبدیل 
شود، خاطرنشان کرد: گروههایی که امروز در برخی 
کشورهای منطقه فعال هستند، شاید بیشترین استفاده 
را از صنعت، علوم مهندسی و سخت افزاری کردند. 
امروز در منطقه ما گروه هایی که به جنایت پرداختند 
از بمب و موشک و اینترنت و فضای مجازی استفاده 
کردند؛ آنهایی که منطقه خاورمیانه را به آشوب کشیدند 
کس��انی بودند که در فهم درست از مسائل اجتماعی 
عقب مانده و از صنع��ت و تکنولوژی برای انحراف 
و به هم ریختن جامعه استفاده کردند. گروهک های 
تروریستی مانند داعش بیشترین استفاده را از اینترنت 
و فضای مجازی و علم داش��تند که البته این استفاده 
نادرس��ت و غلط از عل��م برای دس��تیابی به اهداف 
ناصحیح اس��ت. فاشیس��م در قلب کشورهای غربی 
از کجا نش��ات گرفت؛ مگر ب��ه ظاهر از علم و دانش 

استفاده نکرد؟!
نمونه واضح و روش��ن این س��خن موضوع صنعت 
هس��ته ای است که می تواند در بس��یاری از علوم و 
فنون به نفع جامعه باشد، اما استفاده نادرست و غلط 
از آن می تواند جامعه و بشریت را به انهدام و نابودی 
بکشاند. اینکه مقام معظم رهبری ساخت، انبار کردن 
و استفاده از سالحهای کشتار جمعی از جمله سالح 
هس��ته ای را حرام اعالم می کنند، یعنی دین، عقل و 
اخالق و به عبارتی علوم انسانی و اسالمی باید پیشتاز 

دانش باشد.
دکت��ر روحانی با تاکید بر اینک��ه دین و اخالق چراغ 
راهنماست، اظهار داشت: شهید مطهری می گفت علم 
راه است و دین چراغ، اگر چراغ نباشد انسان به بیراهه 
می رود. در دنی��ای تاریک امروز بدون چراغ حتی با 

بهترین ابزار نمی توانیم درست حرکت کنیم. 

دوران مظلومیت علوم انسانی

 در یک دورانی سایه مظلومیت و یا نوعی محرومیت 
بر س��ر علوم انسانی و اسالمی سایه افکند. زمانی که 
علوم طبیعی، تجربی، مهندسی، اکتشافات و اختراعات 
و آث��ار علمی آنها به صحنه زندگی مردم آمد، زرق و 
برق آنها بس��یاری از جوامع را تحت تاثیر قرار داد، تا 
جای��ی که فکر کردند علم یعن��ی فقط علم طبیعی و 
تجربی و مهندسی و علوم انسانی در رده دوم و سوم 
زندگی انس��انها قرار می گیرد. همین تصور در ذهن 
جوانان ما که عازم دانش��گاه ها بودند، اثر گذاشت لذا 
جوانان مس��تعد دنبال علوم ریاضی و مهندسی و بعد 
هم علوم تجربی بودند و می گفتند جوانان با استعداد 
باید به این رشته ها بروند و هر کسی که از این کاروان 
باز ماند، باید علوم انسانی را انتخاب کند. خوشحالم 
که این دوران خیلی س��ریع سپری شد و امروز دیگر 
برای کس��ی تردید وجود ندارد که توسعه و پیشرفت 
در علوم طبیعی و تجربی، بدون رش��د و پیشرفت در 
علوم انسانی و اسالمی امکان پذیر نیست. حکمرانی 
شایسته است که می تواند جامعه را در مسیر درست 

هدایت کند.
حکمرانی شایسته و علوم انسانی:

رییس جمهور با طرح این سوال که حکمرانی شایسته 
از چه علومی نشات می گیرد؟ تصریح کرد: مدیریت 
و برنامه ریزی البته در همه رشته ها مهم است، اما در 
حکمرانی شایسته مدیریت، سیاستمداری و سیاست 
ورزی، اقتصاد، حقوق، جامعه شناسی و انسان شناسی 
جایگاه بسیار سرنوشت ساز در اداره مطلوب جامعه 

دارد.
نتایج بی توجهی به علوم انسانی:

دکت��ر روحانی با بیان اینکه اگر صنعت در کنار علوم 
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ش��دند. امروز ش��یخ انصاری 
ها و آخوند خراس��انی های ما 
کجایند؟ باید فضای مناسب نقد 
و انتقاد ایجاد ش��ود و اختالف 
فکری و نظری را به رس��میت 
ش��ناخت. عرصه تولی��د علم، 
کارخانه ماشین سازی نیست که 
از یک سو فلز به آن وارد کنیم 
و از سوی دیگر خودرو تحویل 

بگیریم.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه 
باید ب��ه فکر انس��انها، تنوع و 
اختالف نظری که در چارچوب 
بگذاریم،  احترام  باش��د  نظریه 
اظهار داشت: این اختالف نظر 
م��ی تواند برای وحدت جامعه 
مفید باشد در حالی که برعکس 
آن فشار برای وحدت ماشینی می تواند برای انسجام 

جامعه ما خطرناک باشد.
علوم انسانی در سطح روابط بین الملل

امروز در س��طح جهان بحث ما با دنیا در بس��یاری از 
مس��ائل، بحث احترام به علوم انسانی است. تعهدات 
در عرصه های داخلی و بین المللی یا از جنس اخالق 
اس��ت یا حقوق و رابط صحیح علوم انسانی؛ اگر به 
تعهدات احترام گذاشته نش��ود، باید فاتحه تمدن در 
جامعه و جهان خوانده ش��ود. هر چه علم و صنعت 
پیشرفت کند، اما اگر به مقررات بین المللی، ارزشهای 
دینی و فرادینی احترام نگذاریم، اگر دولتی پیوستگی 
در پایبن��دی ب��ه تعهد دول��ت قبل از خ��ود را حفظ 
نکند، دیگر تعهدی منعقد نمی ش��ود. اگر این سنگ 

اعتالء و ارتقاء در علوم انسانی:  

رییس جمه��ور با بی��ان اینکه 
علمی ما را به توس��عه و تجدد 
و تمدن واقعی می رس��اند که 
علوم انسانی و اسالمی سرلوحه 
آن باشد، تصریح کرد: البته این 
نکته را نیز باید مدنظر داش��ت 
که تحول در علوم انس��انی نیز 
با مهندسی ممکن نیست. علوم 
انس��انی را نمی توان مهندسی 
ک��رد، عل��وم انس��انی ب��ا پول 
پیشرفت نمی کند و با سفارش 

متحول نمی شود.
دکت��ر روحان��ی با ط��رح این 
سوال که چرا در عصر ما شهید 
مطهری ه��ا و عالمه طباطبایی 
ها دیگر نیس��تند؟ خاطرنشان 

کرد: مگر ایش��ان با سفارش و پول درس خواندند. به 
جای پول و س��فارش و مهندسی، باید فضای آزاد را 
در اختیار اندیشمندان و دانشمندان مان قرار دهید. باید 
فضای نقد و انتقاد را باز بگذارید تا در آن فضا عالمه 

طباطبایی ها وشهید مطهری ها تربیت شوند.
علم و تضارب آراء:

باید شرایطی فراهم کنیم که در آن شرایط علم رشد و 
پرورش یابد، علم بدون تضارب آرا پیشرفت نمی کند. 
اینک��ه ما چارچوب قرار دهیم و بگوییم همه باید در 
همین چارچوب اظهارنظر کنند، بدون تضارب آرا و 
انتقاد، بدون بحث و رویارویی دقیق اخالقی و علمی، 
علم تولید نمی شود. اندیش��مندان بزرگ اسالمی ما 
چگونه در حوزه های علمیه ما رشد کردند و تربیت 

تحول در علوم انسانی با مهندسی 
ممکن نیست. علوم انسانی با پول 
ــفارش  پیشــرفت نمی کند و با س
ــد فضای  متحــول نمی شــود. بای
ــار اندیشــمندان و  آزاد را در اختی
ــد. باید  ــرار دهی دانشــمندان مان ق
ــد و انتقاد را باز بگذارید   فضای نق
تا در آن فضا عالمه طباطبایی ها و 

شهید مطهری ها تربیت شوند.
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جامعه شناسان و روان شناسان 
اجتماع��ی و کس��انی که در 
علوم انسانی و اسالمی فعال 
هس��تند وقایع اخیر را مورد 
تحلیل و بررسی قرار دهند. 
ایش��ان با بیان اینک��ه علوم 
انسانی باید مسایل را تجزیه 
و تحلیل کن��د، گفت: نباید 
واقعیت ها را زیرپا گذاشت؛ 
ش��مال و جنوب با قطب نما 
مش��خص می ش��ود و اگ��ر 
نگاه  ب��ه قطب نما  نخواهیم 
کنیم شمال و جنوب عوض 

نمی شود.
دکتر روحانی ادامه داد: علوم 
انسانی قطب نمای جامعه ما 
و مسایل اجتماعی است که 
باید به آن نگاه و از آن اس��تفاده کرد. شمال و جنوب 
با شعار تغییر نمی کند و باید اجازه دهیم جامعه ما در 
مسیر تحول درست حرکت کند. امروز خوشبختانه در 
مقطعی قرار داریم که جامعه ارزش علوم انسانی را به 

خوبی می داند.
رئیس جمهور با اشاره به نقش علوم انسانی در اقتصاد، 
سیاست و شیوه حکمرانی، خاطر نشان کرد: حتی در 
بسیاری از موضوعات و مسایلی که به ظاهر ارتباطی با 
علوم انسانی ندارد، فرهنگ، به عنوان زیربنایی مهم در 

تمام حرکت های اجتماعی است.
علوم انسانی و اصالح امور کشور

ممکن است علم پزشکی در تقسیم بندی ها جزو علوم 
تجربی باش��د، اما در عمل ارتباط پزش��ک با بیمار و 

بنا را بردارید، زیربنای تعهدات و 
مقررات بین المللی بهم می ریزد.

 دکتر روحانی ب��ا تأکید بر اینکه 
علم حقوق و سیاست توانست در 
برای  بین المللی  مذاکرات سخت 
ملت ایران این موفقیت را به همراه 
آورد، افزود: علوم انسانی می تواند 
سرنوش��ت یک جامع��ه را تغییر 
دهد، البته این بدان معنا نیست که 
ارزش س��ایر علوم کمتر است، اما 
سرمایه علوم هم برای مادیت و هم 

معنویت، علوم انسانی است.
علوم انسانی هدایتگر جامعه

رئی��س جمهور با اش��اره به اینکه 
بای��د اس��تعدادها را تش��ویق و 
محیط دانشگاه و تحقیقات را آزاد 
بگذاریم، گفت: علوم انسانی باید 

جامعه را هدایت کند و این در حالی است که ما تصور 
می کنی��م، چند نفر در یک اتاق باید علوم انس��انی را 
هدایت کنند در حالی که علوم انسانی هدایتگر جامعه 

است.
دکت��ر روحانی با بیان اینکه علوم انس��انی در جامعه 
آزاد و هم��راه با نقد و انتقاد و بحث و مباحثه رش��د 
می کند، اظهار داشت: علوم انسانی باعث شده که امروز 
می بینیم سرنوشت کشور در شرایط دیگری قرار دارد.

علوم انسانی قطب نمای جامعه

رئیس جمهور ضمن اش��اره به اعتراض��ات اخیر در 
کش��ور )دی م��اه 13۹6( گفت: اعتراضی در کش��ور 
ب��ود که نیروهای امنیتی به خوب��ی آن را اداره کرده و 
ماجرا تمام ش��د. اما از امروز کار ش��روع شده و باید 

علوم انســانی می تواند سرنوشت 
ــک جامعه را تغییر دهد، البته این  ی
ــایر  بدان معنا نیســت که ارزش س
علوم کمتر است، اما سرمایه علوم 
ــم معنویت،  ــرای مادیت و ه هم ب
علوم انسانی اســت. علوم انسانی 
باید جامعه را هدایت کند و این در 
حالی اســت که ما تصور می کنیم، 
ــاق باید علوم  ــر در یک ات چند نف
انسانی را هدایت کنند در حالی که 

علوم انسانی هدایتگر جامعه است.
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در اختیار ندارد و روزی هم گفتیم که فضای مجازی 
بد است اما آیا درست شد؟

مردم بیش از ما و یا اگر خیلی مستکبر باشیم به اندازه 
م��ا می فهمند؛ نباید خود را بزرگ و بلند فرض کنیم، 
چرا که مردم و کش��ور ما فرهیخته و بزرگ هس��تند. 
باید با م��ردم تعامل کنیم و به آنها بیاموزیم که از این 
ابزار چگونه استفاده کنند، کما اینکه از هر وسیله ای به 
درستی استفاده نشود، خطرناک خواهد بود. هر وسیله  
و امکاناتی نیاز به فرهنگ اس��تفاده درست از آن ابزار 
را دارد و علوم انسانی باید به میدان آمده و شیوه های 

استفاده صحیح را آموزش دهد.
دکتر روحانی با بی��ان اینکه باید جامعه را به نقطه ای 
برسانیم که مطلوب مردم و عقل و شرع باشد، گفت: 
ش��رع و عقل از مردم، جامعه و فطرت اجتماعی جدا 

نبوده و در کنار هم هستند.

اعتماد بیمار به پزشک و شیوه سخن گفتن پزشک با 
بیمار بهتر از تیغ جراحی عمل می کند؛ جسم و روح 
ما در هم تأثیرگذار است. علوم انسانی، جایگاه بسیار 
ارزش��مندی دارد و اصالح نظ��ام اداری برنامه ریزی 
درست برای کشور، اصالح بانک ها و تحول در جامعه 
و فرهنگ با علوم انسانی، امکان تحقق خواهد داشت. 
اگر می خواهیم فضای مج��ازی برای جامعه ما مفید 
باش��د، باید فرهنگ اس��تفاده صحیح از آن را به نسل 
جوان آموزش دهیم و با فیلتر کردن درست نمی شود.

علوم انسانی و فرهنگ سازی

رئیس جمهور اظهار داش��ت: در زمان رژیم گذش��ته 
روزی می خواس��تند هیچ کس به رادیو گوش ندهد و 
مدام بر روی آن پارازیت می انداختند اما این جلوگیری 
فایده ای نداشت؛ روزی دیگر گفتیم که ماهواره ممنوع 
است اما آیا از زمانی که ممنوع شد هیچ کس ماهواره 



 نگــــــــــاه  
طرح جامع 
اعتالء از نگاه 
دست اندراکران  
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فرد شاهد نگاه کنم، صحبت های جناب آقای رئیس 
جمه��ور در این دو دوره اخیر از جش��نواره ی فارابی 
صرف نظر از شخصیت و سلوک و اندیشه شخصی 
ایشان، به عنوان شخص دوم کشور و مسئول اجرایی 
جمهوری اسالمی ایران و همچنین به عنوان عضویی 
از خانواده ی بزرگ علوم انس��انی کشور، و کسی که 
دانش آموخته ی حوزه ی علوم انسانی است، صحبت 
هایی مهم، ارزشمند، کارآمد و روزآمد است. این توان 
و وقتی که ایشان برای علوم انسانی اختصاص می دهند 
به نظر اینجانب برای علوم انسانی یک فرصت سازی 

تا جایی که تجربه اندک اینجانب -که از س��ال 135۹ 
تا به حال در تش��کیالت علوم انس��انی و دانشگاه ها 
هستم و شاگردی استادان بزرگ این حوزه را می کنم- 
یاری می دهد، گمان کنم مجموعه بیانات مقام معظم 
رهبری در خرداد ماه امسال درباره دانشگاه و جایگاه 
دانش��گاهیان در کش��ور و همچنین س��خنان رئیس 
جمهور محت��رم در دو دوره جش��نواره فارابی یعنی 
جشنواره سال ۹5 و ۹6 به عنوان رخدادهایی کم سابقه 
در ساحت علمی کشور و به ویژه علوم انسانی ایران 
قابل تفسیر و بررسی است. به واقع اگر به عنوان یک 

اکرویژه علوم انساین در نگاه مدیران 
عایل رتبه نظام مجهوری اسالیم ایران*

دکتر حسینعلی قبادی**
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ایش��ان در بخش اّول هش��ت 
نکته ی درخور توّجه را گفتند: 

اّولین نکته ایشان این است که 
جامع��ه بدون تأمی��ن نیازهای 
نظری نمی تواند جامعه ی پویای 
بالنده باشد و این نقش ویژه ی 
علوم انسانی، »کار ویژه ی علوم 
انسانی« اس��ت. دوم می گویند: 
عم��اًل کش��ور نمی تواند بدون 
ایفای نقش علوم انسانی به یک 
پیشرفت و توس��عه ی پایدار و 
ماندگار برسد. چراکه می فرمایند 
علوم انسانی تنها علومی است 
که توأم��ان مادیّات و معنویّات 
را باه��م در نظر می گیرد. علوم 
مهّم  انس��انی می تواند عام��ل 
انسجام جامعه باش��د، برای این که فرهنگ ساز است. 
می تواند جامعه را از تشتّت عبور بدهد. گفتند: وظیفه ی 
علوم انس��انی تنها شناخت تغییر جهان نیست؛ بلکه 
علوم انس��انی می تواند هدایت گر جامعه باشد. علوم 
انس��انی می تواند در فرآیند تمّدن سازی نوین انقالب 
اس��المی سرلوحه ی فرهنگ و تمّدن واقع بشود. بعد 
گفتند: ما واقعاً وظیفه داریم در برابر حمالت گوناگونی 

که به علوم انسانی می شود، از آن دفاع بکنیم.
از جهت نیازمندی های گوناگونی که جامعه به علوم 
انسانی دارد، ایشان چند نکته ای هم در این مورد اشاره 
کردند: اگر قرار است در جامعه مواجهات، مواجهات 
اخالقی باش��د، ما عمیقاً به علوم انس��انی نیاز داریم. 
جامعه برای خروج از وحدت مکانیکی و سطحی، نیاز 

اس��ت. چراکه منافع و مصالح 
مش��ترکی که هم��ه ایرانیان با 
یکدیگر دارن��د، حوزه ی علوم 
انس��انی اس��ت. ای��ن حوزه ی 
نه تنها یک س��رمایه ی علمی، 
انس��انی و منب��ع ذّخار و عظیم 
دانشگاهی است؛ بلکه به عنوان 
این که ما وقتی با هم مناس��بات 
برقرار کنیم، هم افزایانه حرکت 
کنیم، علوم انسانی را به عنوان 
یک سرمایه ی اجتماعی عظیم 
بدل می ش��ود. علوم انسانی در 
میدان رقابت نابرابر و چرخه ی 
مهندس��ی زده ی کش��ور واقعًا 
می ت��وان گفت بعضاً له ش��ده 
است و در یک میدان مسابقه ی 

نابرابر عقب نگه داش��ته شده است. از این جهت این 
نوع س��خنان فرصت آفرینی گسترده ای را برای علوم 

انسانی پدید می آورد. 
عنوان گذاری و مقوله بندی بیانات مقام معظم رهبری 
در ابتدای فصلنامه تخصصی طرح جامع اعتالء درج 
شده اس��ت؛ اما از آنجاکه س��خنرانی رئیس جمهور 
محترم تماماً به علوم انسانی اختصاص دارد، در ادامه 

بخش هایی از آن بازگویی و تفسیر می شود:  
ایش��ان مباحث خود را در س��ه بخش مطرح کردند. 
بخش اّول: کلیّات، بخش دوم: نیازمندی های گوناگون 
جامعه به ابعاد و الیه های مختلف علوم انسانی است 
ک��ه موضوع بحث این جلس��ه اس��ت و بخش آخر 
اس��تلزامات ایفای نقش کلیدی علوم انس��انی است. 

علوم انسانی در میدان رقابت نابرابر 
و چرخه ی مهندســی زده ی کشور 
واقعاً می توان گفت بعضاً له شــده 
اســت و در یک میدان مســابقه ی 
نابرابر عقب نگه داشته شده است. 
ــت این نوع ســخنان  ــن جه از ای
فرصت آفرینی گسترده ای را برای 
علوم انسانی پدید می آورد. جامعه 
بدون تأمین نیازهای نظری نمی تواند 
جامعه ی پویای بالنده باشــد و این 
ــش ویژه ی علوم انســانی، »کار  نق

ویژه ی علوم انسانی« است. 
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بزرگواران اعضای کمیته علمی طرح جامع اعتالء سراغ 
اس��ت و این حلقه ی علوم انس��انی که در پژوهشگاه 
تش��کیل شده است، با این فرآیند و روند جدیدی که 
دوستان دبیرخانه برای کمیته ی علمی پیش بینی کردند، 
ما بتوانیم جلسات مستمر و منظم داشته باشیم. چون 
ش��ما بزرگواران، میدان بررس��ی طرح ها را بیشتر به 
کارگروه های فرعی دادید تا تخّصصی تر موضوعات 
بررسی شوند، میان جلسات کمیته علمی اندکی فاصله 
افتاده اس��ت ولی با توأمان کردن بخشی از بحث های 
علمی در این جا و تخصیص بخشی از وقت به بررسی 
طرح ها امیدوار هستیم با برنامه ریزی مناسب و مفیدی 
این جلسات علمی را ادامه دهیم. امیدوار هستم دانش، 
تجرب��ه و صداقت علمی که در همه اس��تادان حاضر 
وج��ود دارد، مایه ی خیر و برکت در جامعه و انقالب 

اسالمی باشد. 

پی نوشت
* س��خنان آقای دکتر قبادی با اندکی تلخیص و بازنویسی بر 
اساس دیگر سخنرانی های انجام شده در ارتباط با جامعه علمی 

کشور در بهار 13۹7، ارائه می شود.   
** رئیس پژوهش��گاه علوم انس��انی و مطالعات فرهنگی و 
رئیس طرح جامع اعتالی علوم انس��انی معطوف به پیشرفت 

کشور

به یک وحدت ارگانیک دارد که بیشتر از علوم انسانی 
ساخته اس��ت. می گویند تحّول علوم انسانی صرفاً با 
حمایت از باال و پول، سفارش و این ها ممکن نیست 
و این ممکن است علوم انسانی را به مهندسی زدگی 
پیش ببرد یا سیطره ی مهندسی زدگی را بر علوم انسانی 

هموار بکند. 
ایش��ان در ادام��ه نکت��ه ای در م��ورد سرنوش��ت و 
توانمندی های داعش��ی ها می گویند؛ » این ها بیش��تر 
از علوم فنّی مهندس��ی بهره گرفتن��د؛ بدون این که به 
علوم انس��انی واقف بشوند. لذا علوم فنی پیشرفته ی 
مهندسی زده، بدون توّجه به علوم انسانی می تواند به 
ضّد خودش تبدیل بش��ود و تکنول��وژی در خدمت 
خشونت، نابرابری ، بی عدالتی قرار بگیرد. جامعه باید 
قطب نما داشته باشد تا رصد کند. این موضوع نیازمند 
بهره گیری از دستاوردهای علوم انسانی است« ایشان 
در بخش آخر صحبت های خود درباره ی استلزامات 
ایفای نقش کلیدی علوم انس��انی چنی��ن می گویند: 
»علوم انس��انی باید فضای مس��اوی در اختیار داشته 
باش��د تا بتواند در این میدان رقابت آزاد شرکت بکند 
وااِّل توانمندی های علوم انسانی نمی تواند به منصه ی 
ظهور برسد. علوم انسانی خود باید تحّمل پذیر باشد. 
تنّوع و اختالفات را بپذیرد. علوم انسانی باید درون زا 
باش��د، از درون بجوش��د تا بتواند به معنای واقعی و 
بومی و با نگاه دینی برای اقتصاد جامعه، سیاس��ت و 
شیوه حکمرانی آن راهکارهای راه گشا داشته باشد و 
در نهایت می فرماید: علوم انسانی می تواند به فرهنگ 
نقد علمی و منطقی در جامعه کمک کند که الزمه ی 

پیشرفت یک جامعه است.« 
به گمان اینجانب إن شاءاهلل تعالی با هّمتی که در شما 



پیش شماره اول، زمستان  96
22

یادداشت

پیش شماره دوم و سوم، بهار و تابستان 97

سنجی »اسکوپوس ایران« در س��ال 2018 در رتبه ی 
چهارم تولید علم در جهان قرار می گیرد.

 اما این س��ؤال مطرح اس��ت که این رشد علمی چه 
نسبتی با توسعه ی کشور دارد؟ به هر حال توسعه ای 
در عرص��ه ی عل��م پیدا کردیم اما آی��ا در عرصه های 
اجتماعی، سیاس��ی، فرهنگی و اقتصادی هم رش��د 
داشته ایم یا خیر؟ باید گفت که متاسفانه اینگونه نبوده 
است؛ یعنی وقتی شاخص های دیگر مثل شاخص های 
رش��د  اقتصادی، رش��د درآمد س��رانه، رش��د تورم، 
ارزش پول مّلی،  میزان صادرات غیر نفتی،  وضعیت 

بح��ث رابط��ه ی عل��وم انس��انی و جامع��ه یکی از 
دغدغه های مهم امروز عرصه سیاس��تگذاری علم در 
ایران اس��ت، آمارهای منتشر ش��ده نشان می دهد که 
رش��د علمی ایران س��رعت باالئی داشته و می توانیم 
بگوییم س��هم ایران در تولیدات علمی جهان طّی 20 
س��ال گذشته، حدود 38 برابر و  طّی 30 سال گذشته 
حدود ۹5 برابر بوده است و در واقع رتبه ی تولید علم 
در ایران -براساس این شاخص- 70 رتبه افزایش پیدا 
کرده است. یعنی طّی سال 2000 تا 2014، معادل 70 
رتبه باالتر رفته است. و بر اساس پیش بینی  پایگاه علم 

اثربخـیش اجامتعی علوم انساین، 
دغدغه ای جهاین

دکتر یحیی فوزی*
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رابطه ا ی منطقی بین توسعه ی 
ابع��اد  در  توس��عه  و  علم��ی 
اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی 

در کشور  پدید آید. 
 اص��والً اثر علم را در دو حوزه 
مورد بررسی قرار می دهند،  به 
بیان دیگر هر تحقیق علمی یک 
تأثیر در حوزه ی دانش��گاه و در  
دارد  علمی-آکادمی��ک  محیط 
و آن این اس��ت که اثر گذاری 
این تحقیق در محیط دانشگاهی 
چه میزان اس��ت؟ یعنی  اینکه 
ب��ه یک پژوهش یا مقاله چقدر 
ارجاع داده می ش��ود؟ و چقدر 
ه��ر پژوهش ح��وزه ی علم و 
مرزهای دانش را گسترش می 
دهد؟ و این شاخصی است که 
بر اس��اس آن یک پژوهش  در عرصه محیط علمی با 
اهمیت تلقی می شود. اما اینکه پژوهش های علمی چه 
تأثیری فراتر از محیط دانش��گاه دارند، بحث دیگری 
اس��ت. در واقع س��طح دوم تاثیرگذاری علم فراتر از 
محیط دانشگاه است و این که انجام  هر پژوهش چه 
اثری بر روی بهبود کیفیت زندگی دارد، چه تأثیری در 
حّل مش��کالت جامعه دارد و چگونه روند توسعه را 
می تواند تقویت کند یا بهبود ببخش��د. در واقع بحثی 
که  دغدغه اصلی بس��یاری از جوامع علمی اس��ت:  
تأثیر خارجی و تأثیر بیرونی تولید علم1 اس��ت. این 

آلودگی های محیط زیست، و  یا 
شاخص های کسب و کار و.... 
را بررسی کنیم مشاهده می شود 
نه تنها متناسب این رشد علمی، 
این شاخص های اجتماعی  در 
اقتصادی و حتی فرهنگی رشد 
نداش��ته ایم؛ بلکه در بسیاری از 
ش��اخص ها فاصله و ش��کاف 

زیادی وجود دارد.
 به بیان دیگر توس��عه و تولید 
عل��م بای��د در خدم��ت بهبود 
زندگی بشر قرار بگیرد، باید در 
باشد؛  پایدار  توسعه ی  خدمت 
یعنی به یک معنا باید توازنی بین 
رشد علم، تولید علم و توسعه ی 
کشور باشد. این مشکل باعث 
شد تا در اسناد باالدستی کشور 

به این مسئله توجه و تاکید شود. به طور نمونه در اسناد 
»مجمع تشخیص مصحلت نظام« بر حرکت به سمت 
»افزایش کاربرد و اثر بخشی پژوهش ها در کشور« یا 
حرکت به سمت »کاربردی  کردن پژوهش ها در بهبود 
ارتقای کیفی جامعه« تأکید شده است. همچنین در این 
اسناد بر ارتباط مؤثّر بین دانشگاه و مراکز پژوهشی و 
بخش های مرتبط با جامعه و یا بر ضرورت سامان دهی 
نظ��ام اعتبار س��نجی و رتبه بندی دانش��گاه ها تأکید 
شده اس��ت. همه ی این موارد نشان می دهد که واقعًا 
دغدغه ی نظام همین مسئله است که نسبتی مناسب و 

توسعه و تولید علم باید در خدمت 
بهبود زندگی بشر قرار بگیرد، باید 
در خدمت توســعه ی پایدار باشد؛ 
ــا باید توازنی بین  یعنی به یک معن
رشــد علم، تولید علم و توسعه ی 
کشور باشد. دغدغه ی نظام همین 
مسئله اســت که نســبتی مناسب 
ــه ا ی منطقی بین توســعه ی  و رابط
علمی و توسعه در ابعاد اجتماعی و 
اقتصادی و فرهنگی در کشور  پدید 

آید.
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که در کشور  و در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
ش��روع ش��ده به اعتالی واقعی علوم انسانی در تاثیر 
گذاری برکیفیت و بهب��ود زندگی امروز جامعه ایران 
و پیش��رفت روزافزون کشور بیندیشد. بخشی از این 
اقدام��ات و تالش ها که آغازی بر ش��کل گیری یک 
جنبش علمی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی اس��ت در دومین شماره از نشریه تخصصی 

طرح جامع اعتالء منعکس شده است. 
امید است اصحاب علوم انسانی، استادان، پژوهشگران 
و دانش��جویان رشته های گوناگون و همچنین اقشار 
تحصیل کرده جامع��ه ایران و تمام��ی دغدغه مندان 
حاض��ر و فعاّل، که دل در گرو اعتالی علوم انس��انی 
در این آب و خاک دارند، بعد از مطالعه این مجموعه، 
نظرات و آرای ارزشمند خود را با ما در میان بگذارند.   

پی نوشت
* استاد علوم سیاسی، جانش��ین رئیس در امور طرح جامع اعتالی 

علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور
1- External impact
2- Research Excellence Framework
3- Researching impact

مسئله باعث شده اس��ت تا امروزه خیلی از کشورها 
به این سو حرکت کنند تا تاثیر بیرونی پژوهش ها را 
اوالً م��ورد ارزیابی قرار دهند و ثانیاً راهکارهائی برای 
ارتقاء آن بیابند. مثاًل در انگلستان در یک طرح مفّصل 
در س��ال 2014  ب��ا عنوان »چارچوب��ی برای اعتالی 
پژوهش »2 با این مسئله که »چگونه پژوهش ها را اعتالء 
ببخشیم؟«انجام شد.  برای این موضوع، پژوهش های 
انجام ش��ده در حدود 154 دانشگاه و 52 هزار محّقق 
م��ورد مطالعه قرار گرفت. در واق��ع هدف این طرح  
بررسی تأثیرات بیرونی و اجتماعی پژوهش های علمی 
بود.  نمونه دیگر  ایجاد شبکه ی اثربخشی پژوهش ها3 
در کانادا، آمریکا یا استرالیا است که همین بحث ها را 
دنبال می کند.  به بیان دیگر امروزه بسیاری از کشورها 
از اینکه فقط به شکلی صوری، فانتزی و کمی گرایانه 
با رشد علم برخورد کنند خارج شده و توجه خود را 
ب��ه محتوا و میزان تاثیر گذاری واقعی علم در بهبود و 
کیفیت زندگی در جوامع متمرکز کردند. دنیا به این سو 
پیش می رود که اثر علم و پژوهش را فقط در حوزه ی 
داخلی دانشگاه  و مجامع آکادمیک نبیند و تنها به این 
دلخوش نباشند که تا چه میزان به مقاالت و پژوهش 
های آنها رفرنس داده می ش��ود و تعداد مقاالت آنها 
چه میزان است بلکه توجه اصلی به اثر اجتماعی علم 
جلب شده است و تأثیر آن روی بهبود محیط زندگی 

و محیط جامعه مورد توجه قرار گرفته است.  
بر این اساس طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف 
به پیش��رفت کشور با این جهت گیری تالش کرده تا 
قدمی در این مس��یر ب��ردارد و در تداوم حرکت هایی 
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اندیشه ها و تدابیر و مهارت ها و تجربیات شما، ترازی 
از ان��رژی فکری را به نمایش می گ��ذارد که در مقام 
اجرای برنامه و تغییر سازمان، این تراز انرژی، بسندگی 

و کفایت ندارد!
این درست است که از زمان برنامه ریزی تا مقطع اجرا 
ما با تغییرات نو به  نو و متوالی سازمان روبرو هستیم!

ع��الوه بر این، بهن��گام اجرا و تغییر س��ازمان، عنصر 
مدیریت همراه برنامه می ش��ود و ای��ن »واو« برنامه و 
مدیریت، فقط یک عطف »خنثی« نیست بلکه کمیتی 
است که راس��تا، جهت، مقدار و اختصاصات دیگری 
دارد که می تواند برای شرایط اجرا و تغییر، خواستار تراز 
انرژی، بمراتب، باالتری از تراز انرژی برنامه ریزی گردد.
مصداق ب��ارز توصیف فوق، برای »برنامه پنجس��اله 
راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی«، 

»اس��تیون جی. هینز« نویس��نده کتاب »رویکرد تفکر 
سیس��تمی به برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک« در 

فصل اجرای استراتژی و ایجاد تغییر، می نویسد:
» اگر همیشه همان کاری را انجام دهید که در گذشته 
انجام می دادید، آنچه را که قباًل به دست می آوردید به 

دست نخواهید آورد، زیرا دنیا تغییر یافته است!«1
و همین تغییر علی الدوام مناسبات و شرایط و عناصر 
تش��کیل دهن��ده زندگ��ی و کار و تفک��ر و نیازها و 
خواسته های انسان، فصل برنامه ریزی و مدیریت را از 

فصل اجرا و تغییر متمایز می سازد!
»اندیش��یدن آسان است. عمل کردن دشواری دارد. به 

عمل درآوردن اندیشه دشوارترین کار جهان است«2
وقتی ش��ما دس��ت به برنامه ریزی می زنی��د و مثاًل با 
رویکرد سیس��تمی به این کار اق��دام می کنید، تبلور 

مقام متفاوت 
»اجرا« از »برنامه ریزی«

فرامرز حق شناس*
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خود موجبات تغییرات اساسی 
حرف��ه ای  اس��تانداردهای  در 

پژوهشگاه شده است.
ورود چهره ه��ای برجس��ته ای 
از عل��وم انس��انی، چونان دکتر 
س��ید محمد امین قانع��ی راد، 
دکت��ر غالمرضا اعوان��ی، دکتر 
رض��ا داوری اردکان��ی، دکت��ر 
علی اصغر مصلح، دکتر س��ید 
محمدرضا حس��ینی بهشتی، و 
بس��یاری دیگ��ر در برنامه های 
پژوهش��گاه، ظرفیت »عملگر«3 
برنام��ه توس��عه و  می��ان  )و( 
مدیریت راهبردی پژوهشگاه را در همه ابعاد ممکنه به 

شکوفندگی مثال زدنی رسانده است!
این نوش��تار ابتر خواهد بود اگر به اش��ارت به نشریه 

تخصصی اعتالی علوم انسانی نپردازد.
نش��ریه تخصصی اعتالی عل��وم انس��انی4 به قصد 
اطالع رس��انی از سوی س��تاد )دبیرخانه( طرح جامع 
اعتالء منتش��ر شده است و در همین اولین شماره که 
نسبتاً پرحجم و مفصل است، دست اندرکاران فرهیخته 
»ط��رح« در زوایا و ابعاد مختلف »طرح جامع اعتالء« 
سخن رانده اند و مطلب نوشته اند. صد البته کاستی ها و  
ناهمواری های چندی به چشم می خورد اما »قوت«ها 
و چارچوب ها و دامنه های بلنِد فکر و قلم و اندیش��ه 

هم همه جاگیر است!
در این میان نوشته جناب آقای دکتر »سید محمدرضا 
امیری طهرانی«، با عنوان »در اندیش��ه اعتالء« جزر و 
مدی فرات��ر از حوزه کاری متعارف س��ازمانی دارد. 
دامنه ه��ا و برش ه��ا و قالب ها و م��واد و مصالح این 

اتفاق افتاد؛ وقتی در سال 13۹3 
امر برنامه ریزی به انجام رسید، 
سازمان اندیشید که برای اجرای 
برنامه و ایجاد تغییر راهبردی در 
سازمان، نیازمند بازآفرینی تراز 
باالت��ری از انرژی و س��ینرژی 

سازمانی است!
»ط��رح جام��ع اعت��الی علوم 
انس��انی معطوف به پیش��رفت 
کش��ور«، تمهیدی فراسازمانی، 
برای  یعنی »خی��ز« س��ازمانی 
اج��رای برنامه راهب��ردی بوده 

است.
در این »برنامه جامع« که کوتاهتر از برنامه پنجساله و 
بلندتر از برنامه های ساالنه پژوهشگاه است، مدیریت 
راهبردی س��ازمان از عامل فاکت��ور )عطف( برنامه و 
مدیری��ت، به عن��وان عاملی ه��م »جهت بخش«، هم 
»مددبخش«، ه��م »تنوع بخش« و هم »ظرفیت بخش« 
برای س��احت های متعدد فرایند پیچیده سازمانی در 

مقام اجرا و تغییر و تحول سازمانی، بهره برده است.
در این »برنامه جامع«، مدیریت س��ازمان با شاهد مثال 
آوردن از سازمان های پیرامونی، مصادیقی از ظرفیت ها 
و توانایی های »نخبگانی« و »ش��بکگانی« را پیشاروی 
برجستگان درون سازمانی قرار داد که موجبات ظهور و 
بروز فرایندهای مبارک توازی »موظف« و »غیرموظف« 

پژوهشگران در عموم حوزه های کاری گردید!
طرح جامع اعتال، در این دو سال اخیر، انرژی منطوی 
در ده ها طرح پیش��نهادی را که بی��ش از 30 طرح آن 
به پای اجرا رس��یده اس��ت، به درون برنامه توس��عه 
پنجس��اله راهبردی »س��راریز« ساخته اس��ت که این 

ــع«، مدیریت  ــه جام ــن »برنام در ای
ــال آوردن از  ــاهد مث ــازمان با ش س
ــازمان های پیرامونی، مصادیقی از  س
ــا و توانایی های »نخبگانی«  ظرفیت ه
و »شبکگانی« را پیشاروی برجستگان 
درون سازمانی قرار داد که موجبات 
ظهور و بروز فرایندهای مبارک توازی 
»موظف« و »غیرموظف« پژوهش گران 

در عموم حوزه های کاری گردید!
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گونه مطالعات، کم و کاس��تی هایی وجود دارد که در 
این ط��رح مورد توجه قرار خواه��د گرفت. در واقع 
در تجرب��ه تأمل در باره علوم انس��انی و اجتماعی در 
س��ال های پ��س از انقالب، پیش از اندیش��ه در راه و 
روش چنین تأملی، یکباره و دفعی خواس��تار انقالب 
در همه رشته ها و شاخه های علوم انسانی و اجتماعی 
ش��ده ایم. در صورتی که تأمل در معرفت شناس��ی و 
روش شناسی چنین کاری مقدم بر بازاندیشی در این 
علوم است. پس از یافتن راه و روش بازنگری در علوم 
انسانی و اجتماعی، می توان از چنین امر خطیری سخن 

گفت تا چه رسد به آن که عمل کرد.
ویژگی چهارم رویکرد فرارشته ای یا بین رشته ای است. 
به لحاظ اینکه از یک جهت طرح اعتال به علوم انسانی 
در یک نگاه و به طور کلی نظر دارد و به متافیزیک آنها 
و به مبانی معرفتی آنها می پردازد، در واقع وجه اشتراک 
بین همۀ شاخه ها در سطح مبانی را مورد مطالعه قرار 
می ده��د. و از طرف دیگر به اقتض��ای ماهیت علوم 
انس��انی و اجتماعی به مطالعات احیاناً بین رشته ای یا 

حتی فرارشته ای خواهد پرداخت.«5
این حس��ن ختام را همراه می کنم با آرزوی توفیقات 
افزونتر برای دس��ت اندرکاران »طرح جامع اعتالء« و 

ایضاً قلم بدستان عزیز نشریه »اعتالی علوم انسانی«.
پی نوشت

* عضو شورای سیاستگذاری طرح جامع اعتالء
1� هینز، استیون. جی؛ رویکرد تفکر سیستمی بر برنامه ریزی 
و مدیریت استراتژیک؛ ترجمه رشید اصالنی؛ تهران، نشر نی، 

1387؛ ص 350. 
2� پیشین، ص 377؛ منقول از گوته.

3� به معنی بردار 
4� فصلنامه تخصصی اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت 

کشور؛ پیش شماره اول؛ زمستان 13۹6؛ 122صفحه.
5� امیری طهرانی، سیدمحمدرضا؛ در اندیشه اعتالء؛ فصلنامه 
تخصصی اعتالی علم انس��انی معطوف به پبیشرفت کشور، 

پیش شماره اول؛ زمستان 13۹6؛ ص 72-71.  

نوش��تار گزارش گونه، نشان از عبور از چندین »خان« 
از برنامه ریزی راهبردی پنجس��اله گرفته تا برنامه های 
س��االنه تا برنامه  »طرح جامع اعتالء« تا مدیریت های 

گونه گون اجرایی تا... دارد!
آقای دکتر امیری طهرانی پیرامون موضوع ویژگی های 

طرح اعتالء می نویسد:
»ویژگی نخس��ت آنکه در این طرح تالش می ش��ود 
که مهمترین تحقیقات انجام ش��ده در زمینۀ تحول و 
اعتالء در تاریخ 37 س��الۀ پ��س از انقالب، از جمله 
انقالب فرهنگ��ی، همکاری های حوزه و دانش��گاه، 
مباحث اس��المی ش��دن دانشگاه ها و س��ایر تجارب 
و اندیش��ه ورزی هایی که در داخل کش��ور و حتی در 
خارج از کش��ور در این زمینه صورت گرفته اس��ت، 

بررسی شود.... 
ویژگی دوم، مس��أله محور بودن و کاربردی بودن این 
طرح اس��ت. به این معنا که ای��ن طرح صرفاً درصدد 
نظریه پردازی یا مطالعات نظری صرف نیست، ... لذا 
طرح اعتال بر آن است که در این مطالعه عمیق شود؛ 
به تاریخ علوم انسانی جدید بپردازد و حتی در مبانی 
علوم انسانی جدید عمیق تر تدبر و تفکر کند. بنابراین، 
اگر به مباحث نظری هم در این طرح پرداخته می شود، 
این مطالعات نظری به مسائل کاربردی و در واقع رفع 

نیازهای کشور معطوف است. 
ویژگی س��وم ابتن��ای آن بر مبانی روش ش��ناختی و 
معرفت ش��ناختی است. یعنی با مالحظه مبانی نظری 
و در واقع بنیادهای معرفتی یا به تعبیر کلی متافیزیک 
علوم انس��انی و اجتماعی جدید، پی��ش می رود. این 
ویژگی از آن جهت مورد تأکید اس��ت که در س��ابقۀ 
مطالعاتی علوم انسانی در 37 سالۀ پس از انقالب، در 
زمینۀ معرفت شناس��ی و روش شناسی متناسب با این 
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محوری 2(راهبردی و ماموریت گرایی 3(نیاز محور و 
کاربردی 4(بومی گرایی 5(معطوف بودن به پیشرفت 
کش��ور 6(محصول گرایی 7(بهره گیری از مشارکت 

نخبگانی در سیاست گذاری و اجرا. 
 در فاز صفر طرح جامع اعتالء که حاصل ماه ها برنامه 
ریزی و بهره گیری از نظرات و آرای ش��بکه عظیمی 
از نخبگان علوم انس��انی کشور در قالب سه کارگروه 
تخصصی بود، 6 مس��ئله محوری ب��رای طرح جامع 
تدوین ش��د و مقرر ش��د که طرح ه��ا در ذیل این 6 

محور سامان یابند: 

»طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت 
کش��ور« مبتنی ب��ر مجموعه اس��ناد باالدس��تی نظام 
جمهوری اس��المی  ایران1 و با چش��م انداز »ارتقاء 
اثربخش��ی علوم انسانی بر پیشرفت و توسعه کشور، 
افزایش کارآمدی فارغ التحصیالن علوم انسانی و بستر 
سازی برای تاثیرگذاری بیشتر علوم انسانی در عرصه 
های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
کشور« از س��ال 13۹5 در پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی در دستور کار قرار گرفت.
مهمترین ویژگی ه��ا و نوآوری های این طرح جامع 
در هفت بند اصلی زیر قابل اش��اره اس��ت: 1( مسئله 

گزارش اجرایی از هممرتین فعالیت های 
طرح جامع اعتالء تا پایان اردبیهشت 1397

دبیرخانه طرح جامع اعتالء

نسبت علوم انسانی، دین، فرهنگ و جامعهمسئله اول

نسبت علوم انسانی با برنامه های پیشرفت و توسعه کشورمسئله دوم

نسبت علوم انسانی جدید با قدرت ملی و بین المللیمسئله سوم

نسبت علوم انسانی با صنعت، تجارت و فناوریمسئله چهارم

نسبت بین علوم انسانی و نهادهای اجراییمسئله پنجم

نسبت بین تحصیل، مهارت و اشتغال دانش آموختگان علوم انسانیمسئله ششم

اسامی سه کارگروه تخصصی فعال در مرحله فاز صفر به این شرح است: 
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110 طرح های دریافت شده در دبیرخانه 

46 طرح های رد شده )در مرحله اول در دبیرخانه و کارگروه( 

64 کل طرح های بررسی شده در فرآیند طرح اعتالء 

2۹ طرح های نهایی شده در کارگروه ها )داراي قرارداد و در آستانه قرارداد( 

35 طرح هاي در حال بررسي )در فرآیند بررسی طرح ها( 

طرح های تعریف شده ذیل مسائل در فاز صفر 

کل مسئله ششم مسئله پنجم مسئله چهارم مسئله سوم مسئله دوم مسئله اول 

 11  19  16  19  24  41 130

در همین راس��تا 130 طرح در ف��از صفر برای طرح 
جامع طراحی شد که توزیع فراوانی طرح ها بر اساس 

مسائل 6 گانه در جدول زیر نمایش داده شده است:

1- کارگروه مبانی نظری مسائل 
2- کارگروه بازشناسی انتقادی تاریخی مسائل 

3- کارگروه کاربست مسائل

از اردیبهش��ت ماه سال 13۹6 طرح جامع اعتالء وارد 
مرحل��ه اجرایی ش��د و به دنبال فراخ��وان عمومی و 
همچنین دعوت از تعدادی از استادان و پژوهشگران 
تراز اول کش��ور برای همکاری در انجام طرح ها، از 
اردیبهش��ت س��ال 13۹6 تا پایان اردیبهشت ماه سال 
13۹7، 110 طرح نامه دریافت شد. بررسی های اولیه 
ط��رح نامه ها در دبیرخانه طرح جام��ع اعتالء، برای 

تطابق پیش��نهادها با محورها و رویکردهای اصلی و 
اهداف طرح جامع انجام و 64 طرح نامه مورد پذیرش 
ق��رار گرفت تا در کارگروه های تخصصی س��ه گانه 

مورد بررسی و ارزیابی علمی قرار گیرند. 
گزارش ای��ن مراحل در قالب نمودار و جداول مربوطه 

ارائه شده است. 
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عنوان طرح در حال اجرا در کارگروه تخصصی مبانیردیف
اخالق در زندگی کنونی و شرایط اخالقی پیشرفت و اعتالی علوم انسانی 1 
علوم انسانی از نگاه حکمت اسالمی 2 
تحول مفهوم پژوهش علمي از علوم طبیعي تا علوم انساني )مرحله اول: علوم طبیعي( 3 
نقد رویکرد پوزیتویستی به علوم انسانی در مساله شکاف نظر و عمل و بررسی دیدگاه های بدیل 4 
علوم انساني با رویکرد میان فرهنگي 5 
تالئم نظر و عمل در تلقی از علوم انسانی بمثابه حکمت عملی )فرونسیس( 6 
ارزیابي رابطه ایجابي قدرت و پیدایش و تکوین علوم انساني در غرب 7 
علوم انساني کاربردي : فرصت ها و تهدیدها 8
جریان شناسی تحول خواهان علوم انسانی در ایران؛ با تاکید بر مبانی فلسفی و زمینه های اجتماعی 9
شناخت گرایی: رویکردی به بین رشته ای شدن علوم انسانی10

عنوان طرح در حال اجرا در کارگروه تخصصی تاریخ ردیف

بررس��ی، تحلیل و بازخوانی انتقادی تاریخ رش��تۀروان شناس��ی در مقاط��ع گوناگون تحصیلی از 1 
تاسیس دانشگاه تهران تا سال 13۹5 

تحلیل تاریخي و بازخوانی انتقادی تاریخ و روند تحول برنامه هاي آموزشي رشته علوم تربیتی در 2 
مقاطع گوناگون تحصیلي از آغاز تا سال 13۹5

بررس��ی و تحلیل تاریخی وضعیت برنامه های آموزش��ی از حیث مهارت افزایی دانشجویان رشتۀ 3 
فلسفه و اشتغال دانش آموختگان آن از آغاز تا اجرای برنامه های جاری آموزشی 

بررس��ی، تحلیل و بازخوانی انتقادی تاریخ رش��تۀ باستان شناس��ی در مقاطع گوناگون تحصیلی از 4 
تاسیس دانشگاه تهران تا سال 13۹5 

بررس��ی و تحلیل تاریخی وضعیت برنامه های آموزش��ی از حیث مهارت افزایی دانشجویان رشتۀ 5 
علوم اجتماعی و اشتغال دانش آموختگان آن از آغاز تا سال 13۹5 

بررسی و تحلیل تاریخی تعامل حوزه علمیه با رشته های گوناگون علوم انسانی 6 

چالش نئولیبرالیسم در علوم انسانی ایران 7 

بازشناسی و ارزیابی کارنامه بومی سازی علوم انسانی در ایران 8

تأثیر جریانات بین المللی نظام قدرت بر علوم انسانی در ایران 9

بررس��ی و تحلیل وضعیت برنامه های آموزش��ی از حیث مهارت افزایی دانش��جویان رش��تۀ علوم 10
تاریخی و اشتغال دانش آموختگان آن از آغاز تا اجرای برنامه های جاری آموزشی تا سال 13۹5 

قرارداد هستند، در جدول های زیر به تفکیک کارگروه 
های تخصصی مربوطه ارائه شدند:

 

2۹ طرحی که تاکنون مراحل نهایی فرآیندهای تصویب 
را طی کرده و تا اواخر اردیبهشت ماه 13۹7 به مرحله 
عقد قرارداد و انجام طرح رس��یده و یا در آستانه عقد 
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عنوان طرح در حال اجرا در کارگروه تخصصی کاربستردیف

نقش برنامه های آموزشی و پژوهشی علوم انسانی دانشگاه ها در پیشرفت و توسعه جامعه ایران 1 

توسعه فراستمند: ضرورت ها و ظرفیت ها 2 

توسعه تعامل علوم انساني و جامعه: بررسي ایده ها و تجارب ملي و جهاني )کشورهای منتخب( 3 

بررسی و تحلیل وضعیت موجود رابطه تحصیل و مهارت دانشجویان در رشته مدیریت و نسبت آن 4 
با اشتغال دانش آموختگان 

بررسی و تحلیل وضع موجود رابطه تحصیل و مهارت دانشجویان در رشته زبان و ادبیات فارسی و 5 
نسبت آن با اشتغال دانش آموختگان 

راه کارها و راهبردهای افزایش دیپلماسی علمی علوم انسانی در عرصه بین المللی 6 

چالش ها و موانع معطوف به جایگاه اصحاب علوم انساني در سطح اجتماع و راه کارهاي ارتقای آن 7 

بررسی و طرح وضع موجود علوم انسانی در حل مسائل اجتماعی )الگوی مصرف و سبک زندگی( 8 

علوم انسانی میان رشته ای و توسعه 9

در پایان مهمترین محورهای فعالیت های پیش روی 
طرح جامع اعتالء تا پایان سال 13۹7 اشاره می شود:

1. راه اندازی کارگروه تخصصی چهارم در طرح جامع 
با عنوان »نیازها، مسائل، و چالش های ایران امروز« 

2. انتشار و ترویج منشورات طرح 
3. ارتباط با ذی نفعان و بهره برداران طرح جامع اعتالء

4. اتخاذ تدابیر جدید و فعالیت های نو درباره سفارش 
طرح ها  

5. اهتمام ویژه برای ارتقاء فعالیت های محور »تجارب 
جهانی و تحول علوم انسانی«

6. اطالع رس��انی و آگاهی بخشی درباره طرح جامع 
اعتالء و نتایج آن

7. تهیه سند راهبردی اعتالي علوم انساني
8. راه اندازی سامانه طرح جامع برای دریافت طرح ها، 
رص��د کلیه مراحل انجام طرح ها از گزارش گیری تا 

اختتام طرح ها

پی نوشت
1- درباره این اس��ناد و س��ایر فعالیت های صورت گرفته تا 
آستانه مراحل اجرایی طرح جامع اعتالء ن.ک: شماره نخست 
فصلنامه تخصصی طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به 

پیشرفت کشور؛ زمستان 13۹6.



گزارش
نشست های نخبگاین 
و سخرناین های طرح 
جامع اعتالء 
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مقدمه

آنچه در این بخش ارائه می شود گزارشی مختصر از نخستین جلسه های 
اختصاص��ی طرح جامع اعتالء اس��ت که با  عنوان های »نشس��ت های 
نخبگانی« و »سخنرانی های علمی-تخصصی« در راستای چشم انداز و 

اهداف طرح، برنامه ریزی شد و در بهار 13۹7 برگزار گردید. 
از خروجی های ترویجی در نظر گرفته ش��ده برای طرح های در دست 
انجام »طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور«، ارائه 
گزارش پیشرفت هر طرح، تشریح نوآوری طرح و جدیدترین یافته های 
حاصل از انجام آن طرح است. این گزارش می بایست از سوی مجریان 
محترم در نشست هایی با حضور استادان و متخصصان حوزه تخصصی، 
به همراه اعضای کارگروه تخصصی که این طرح در آن کارگروه در حال 
انجام اس��ت و همچنین با مشارکت اس��تادان مشاور و ناظر طرح، ارائه 
شود. زمان و تعداد این نشست ها به گستردگی و پیچیدگی موضوع طرح 
ارتب��اط دارد اما به صورت حداقلی، تعداد دو نشس��ت نخبگانی آن هم 
بعد از گذشت 40 % از پیشرفت یک طرح و همچنین در مراحل پایانی 
طرح می بایس��ت برگزار شود. این نشست ها که با عنوان »نشست های 
نخبگانی« از آن یاد می ش��ود، ظرفیت خوب و ارزش��مندی برای ایجاد 
مفاهمه، تببین درست و دقیق تر مسائل طرح، رفع کاستی های احتمالی 
در طرح از یک سو و همچنین ایجاد همراهی برای رفع موانع پیش رو 
در انجام طرح و به طور کلی بسترس��ازی برای ارتقاء و اعتالی بیش از 
پیش طرح های جاری ط��رح جامع اعتالء را فراهم می آورد. همچنین 
جامعه علمی کشور پیش از انتشار محتوای اصلی طرح و گزارش های 
تخصصی از قبیل »توصیه های سیاس��تی« و »گزارش های راهبردی« که 
برای غالب طرح ها در نظر گرفته شده است، از انجام چنین طرح هایی 

اطالع حاصل می کنند. 
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بخش دیگر درنظر گرفته شده در طرح جامع اعتالء، برگزاری جلسات 
سخنرانی تخصصی در راستای تببین و تشریح هرچه بیشتر مسائل اصلی 
)مسائل ش��ش گانه( طرح جامع اعتالء است. بسیاری از این مسائل و 
محورهای مربوط به هریک از آنها دارای پیچیدگی ها و نکات ظریف و 
دقیقی است که می بایست با خرد جمعی و بهره گیری از آراء و نظرات 
نخبگان علوم انسانی و متخصصان هر حوزه به بحث و گفتگو گزارده 
ش��ود تا در زمان بررسی طرح نامه های پیشنهادی در ذیل هریک از این 
مسئله و محورها، جوانب و زوایای مسائل طرح از یک سو برای مجریان 
و از سوی دیگر برای دست اندرکاران طرح جامع اعتالء روشن تر شده و 
در نهایت به انجام طرح ها با خروجی هایی کاربردی، روزآمد و معطوف 

به پیشرفت کشور منتهی گردد.   
چنانکه اش��اره ش��د در ابتدای سال 13۹7 با توجه به گذشت تقریباً 10 
ماه از آغاز فاز عملیاتی طرح جامع اعتالء، با همراهی دو تن از مجریان 
محترم طرح ها، نخس��تین نشست های نخبگانی برگزار ش��د، در ادامه 
خالصه ای از آن نشس��ت ها ارائه ش��ده است. همچنین در ذیل یکی از 
مهمترین مس��ئله های طرح جامع اعتالء: »علوم انسانی و قدرت ملی و 
بین المللی« س��خنرانی تخصصی از سوی یکی از استادان صاحب نظر 
در دانش سیاس��ی و روابط بین الملل انجام شد که گزارش مختصر آن 
نیز در ادامه دو نمونه قبلی درج ش��ده است. پیرو برگزاری این نشست 
یکی دیگر از اعضای هیات علمی پژوهشگاه آراء و نظرات خود را در 

یادداشتی کوتاه تشریح کردند که آنهم در ادامه درج شده است.
بخش��ی دیگری از فعالیت ه��ای اجرایی طرح جامع اعت��الء برگزاری 
نشست ها و سخنرانی های علمی به صورت مشترک با پژوهشکده ها و 
مراکز پژوهشگاه یا با همکاری سایر نهادهای علمی و سازمان های دانشی 
و دانشگاه های کشور است در همین راستا سخنرانی به صورت مشترک 
با »ش��ورای بررسی متون و کتب علوم انسانی« برنامه ریزی و اجرا شد 
که گزارشی مختصر از ان نشست نیز در پایان این بخش ارائه می شود.         
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جاللی به عنوان پیش��گامان علم روان شناسی در ایران 
یاد کردند که خدمات گسترده ای در این حوزه دانشی 
برای کش��ور داش��تند. پس از معرفی و شرح خدمات 

آق��ای دکتر ناص��ری در ابت��دا به معرفی پیش��گامان 
روان شناسی در ایران پرداخت و از استادان دکتر علی اکبر 
سیاسی، دکتر محمدباقر هوشیار شیرازی و دکتر مهدی 

 علل و نحوه شکل گریی
 رشته روان شنایس در ایران

دکتر اسماعیل ناصری

از سلســله نشست های نخبگانی طرح اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور، نشستی با 
عنوان »علل و نحوه شکل گیری رشته روان شناسی در ایران« بود که در تاریخ 1397/2/15 در تاالر 
اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. در این نشست آقای دکتر اسماعیل 
ناصری ناصری عضو هیئت علمی گروه علم النفس و روان شناسی در پژوهشکده اخالق و تربیت 
پژوهشــگاه، گزارشــی تخصصی از مراحل انجام طرح و مجموعه یافته های علمی خود در پایان 

نخستین مرحله)فاز( طرح خود  ارائه کردند.
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گرایش ه��ای  گس��ترش  و 
روان شناسی در وزارت بهداشت، 
تاسیس سازمان نظام روان شناسی 

و مشاوره ایران در سال 1382.
از نکات قابل توجهی که دکتر 
ناصری در سخنرانی خود ارائه 
کردن��د می توان به م��وارد زیر 

اشاره کرد:
- افزای��ش بی روی��ه ظرفیت 
پذیرش دانش��جو در هر س��ه 

مقطع تحصیلی
- عدم آشنایی دانش آموختگان 

با تاریخ روان شناسی در ایران
- عدم وجود کتابی دانشگاهی 
تاریخچ��ه  موضوعی��ت  ب��ا 

روان شناسی در ایران
ای��ن  پای��ان  در  همچنی��ن 
نشس��ت علمی، دکتر ناصری 
پیش��نهادهایی نیز به شرح زیر 

ارائه کردند:
- تالیف کتاب تاریخ روان شناسی در ایران

- راه اندازی مجله تاریخ روان شناسی در ایران
- راه اندازی دوره فوق لیس��انس تاریخ علوم انسانی 

در ایران
- چاپ مجدد آثار پیشگامان روان شناسی در ایران

- تاریخ شفاهی روان شناسی در ایران 
- برگزاری پیوسته مراسم های تجلیل و گرامیداشت

- جایزه های مرتبط با پیشگامان
این سخنرانی با طرح پرسش هایی از سوی حاضران و 

پاسخ به این پرسش ها پایان یافت. 

و آثار مربوط به 
روان شناسی،  علم  پیشکسوتان 
س��یر زمانی رخداده��ای موثر 
در ایجاد رش��ته روان شناس��ی 
در ای��ران توضیح داده ش��د. از 
جمله رخدادهای مربوط به این 
رش��ته اعزام محصلین ایرانی به 
فرنگ برای کسب علوم جدید، 
تدریس نخس��تین درس روان 
شناسی توسط دکتر سیاسی در 
س��ال 1304 در مدرس��ه علوم 
سیاسی، راه اندازی رشته فلسفه 
و علوم تربیتی، تاسیس دانشگاه 
ته��ران و دانش��کده ادبی��ات، 
تاس��یس نخس��تین آزمایشگاه 
روان شناس��ی در دانشگاه تهران 
در سال 1313، تالیف دو کتاب 
»عل��م النفس یا روان شناس��ی 
از لح��اظ تربی��ت«، »سیاس��ی، 

1317« و »روان شناسی عملی، سنجش هوش، تجارب 
روان شناسی در آزمایشگاه«، »هوشیار، 1317«، تاسیس 
موسسه روان شناسی و علوم تربیتی در دانشگاه تهران 
در س��ال 1342بیان ش��د.در ادامه دکتر ناصری درباره 
گسترش علم روان شناسی در ایران توضیح مبسوطی 
ارائه کردن��د. از جمله برگزاری نخس��تین دوره فوق 
لیسانس روان شناسی در موسسه روان شناسی دانشگاه 
تهران در س��ال 1342 و نخستین دوره لیسانس روان 
شناس��ی در گروه روان شناسی دانشگاه تهران در سال 
1343، نخستین دوره دکتری روان شناسی عمومی در 
س��ال 136۹ در دانش��گاه تربیت مدرس، بنیان گذاری 

ــای مربوط به این  از جمله رخداده
ــن ایرانی به  ــزام محصلی ــته اع رش
ــوم جدید،  فرنگ برای کســب عل
تدریس نخستین درس روان شناسی 
توســط دکتر سیاسی در سال 1304 
ــه علوم سیاسی، برگزاری  در مدرس
لیســانس  ــوق  ف دوره  نخســتین 
روان شناسی در موسسه روان شناسی 
ــال 1342 و  ــران در س دانشــگاه ته
نخستین دوره لیسانس روان شناسی 
در گروه روان شناسی دانشگاه تهران 
در سال 1343، نخستین دوره دکتری 
روان شناسی عمومی در سال 1369 

در دانشگاه تربیت مدرس
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به عنوان رشته دانشگاهی یا شعبه مستقل نبوده است« 
ایش��ان در ادامه به شرح تحوالت طی شده پرداختند 
و افزودند بر اس��اس ش��واهد تاریخی، دکتر »عیسی 

آقای دکتر سید روح اهلل شهابی سخنان خود را با ذکر 
این نکته آغاز کرد که: »اگرچه علوم تربیتی به صورت 
تک درس در دارالمعلمین مرکزی تدریس می شد اما 

زمینه تاریخی و فرهنگی تأسیس عمل علوم 
تریبیت به عنوان رشته دانشگاهی در ایران

دکتر سیدروح اهلل شهابی

از سلســله نشست های نخبگانی طرح جامع اعتالء، دومین نشست به ارائه گزارش طرح »تحلیل 
تاریخي و  بازخوانی انتقادی تاریخ و روند تحول برنامه هاي آموزشي رشته علوم تربیتی در مقاطع 
گوناگون تحصیلي از آغاز تا سال 1395« و گفتگو پیرامون آن اختصاص داشت. در این نشست که 
در تاریخ 1397/2/29 در تاالر ادب پژوهشــگاه برگزار شد، مجری طرح آقای دکتر سید روح اهلل 
شهابی، عضو هیات علمی  پژوهشکده اخالق و تربیت پژوهشگاه گزارش خود را با عنوان »زمینه 

تاریخی و فرهنگی تأسیس علوم تربیتی به عنوان رشته دانشگاهی در ایران« ارائه کرد. 
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کش��ور ناگزیر از نش��ر اصول 
علم��ی جدید و ب��ه کارگیری 
روش های نوین آموزش است.

1-4- معلمین و فارغ التحصیالن 
دارالفنون نخستین افرادی بودند 
که ترجمه و تألیف کتب درسی 
را با اهداف آموزش��ی ش��روع 
کردند. ای��ن کتب اوالً از حیث 
نگاه تعلی��م و تربیتی حاکم بر 
نحوه نگارش آنها حائز اهمیت 
بوده اس��ت، ضم��ن آنکه این 
کتب در اشاعه فرهنگ اروپایی 
در ایران و موضوعی که س��ابقًا 
به کّرات گفته شده است یعنی ضرورت بازنگری در 

تعلیم و تربیت سنتی تأثیر بسزایی داشته اند.
1-5- تأسیس دارالفنون در واقع، آغازگر نفوذ مستقیم 
دولت در امر تعلیم و تربیت بوده اس��ت و این روند 
تا به امروز ادامه داش��ته است به گونه ای که دولت در 
بسیاری از سیاست گذاری های دانشگاهی و از جمله 

در رشته علوم تربیتی دخالت دارد. 
2- اعزام دانش��جو به اروپا و تأس��یس هس��ته اصلی 

دانشگاه توسط آنها
2-1- عیس��ی صدیق اعلم از دانش��جویان گروه دوم 
اعزام��ی به اروپ��ا بود. صدیق  را می ت��وان  به عنوان 
بنیان گذار تأسیس علوم تربیتی در ایران به عنوان رشته 
دانشگاهی دانست. صدیق اگر چه فاقد اندیشه تربیتی 
عمیقی بوده است اما به نظر می رسد متأثر از دیویی و 

مونرو  در دیدگاه های تربیتی بوده است. 
2-2- علی اکبر سیاس��ی فرد دیگری ب��ود. او نیز در 
بین دانشجویان گروه دوم اعزامی به اروپا بوده است. 

صدی��ق« که خود در دانش��گاه 
کلمبیا در کشور ایاالت متحده 
آمریکا، دانش آموخته ی رش��ته 
»تعلیم و تربیت« بود در س��ال 
1311 به ریاس��ت دانش سرای 
عالی انتخاب ش��د و ایشان بود 
که فقدان شعبه علوم تربیتی در 
دانش س��رای عالی را به عنوان 
ضعف اساس��ی تلقی کرد. این 
واقعه سرآغازی برای تحوالت 
بعدی بود. دکتر صدیق در سال 
نخس��ت فعالیت رش��ته علوم 
تربیتی در دانش س��رای عالی را 

تاس��یس کرد و به این ترتیب عل��وم تربیتی به عنوان 
رشته دانشگاهی در کشور متولد شد. به نظر می رسد 
ای��ن تولد بر بس��تری از عوامل اجتماعی، فرهنگی و 
تاریخی ش��کل گرفته است. این عوامل را می توان به 

شرح زیر توضیح داد:
1- تأسیس دارالفنون

1-1- درالفنون در پیدایش قشر جدیدی از روشنفکران 
موثر بوده اس��ت که خواهان نوگرایی در تمام امور به 

ویژه تعلیم و تربیت بودند. 
1-2- دارالفن��ون باع��ث ش��د گرای��ش نس��بت به 
پیش��رفت های فنی و علم��ی که در نتیجه اس��تقرار 
نظام آموزش��ی پیشرو ملی در ممالک غربی و به ویژه 
کش��ورهای اروپایی پنداشته می شد تبدیل به گرایش 

عام در بین همه دولتمردان شود.
1-3- دارالفنون سنگ بنای تردید در مبانی و کاربست 
علوم س��نتی را گذاش��ت و بیانگر آن بود که مسائل 
زندگی نمی تواند به شیوه گذشتگان انجام شود بلکه 

ــش قشــر جدیدی از  ــون در پیدای درالفن
ــنفکران موثر بوده است که خواهان  روش
ــه ویژه تعلیم و  ــی در تمام امور ب نوگرای
تربیت بودند. دارالفنون سنگ بنای تردید 
در مبانی و کاربست علوم سنتی را گذاشت 
و بیانگر آن بود که مسائل زندگی نمی تواند 
به شیوه گذشتگان انجام شود بلکه کشور 
ناگزیر از نشــر اصول علمــی جدید و به 

کارگیری روش های نوین آموزش است.
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می کردند که مرتبط ب��ا جامعه و فرهنگ اروپایی بود 
یعن��ی حقوق و ادبی��ات اروپا و علوم سیاس��ی. این 
موضوع می تواند به عنوان نخس��تین تالش به منظور 
کسب افکار نوین غربی و از جمله تعلیم و تربیت در 

خارج از محدوده حوزه فنی تفسیر شود. 
4- مشروطیت

4- 1- مشروطیت حاوی این پیام مهم بوده است که 
برای نیل به پیشرفت و جبران عقب ماندگی ما نیازمند 
بنیان گذاری نهادهای نوین مدنی مانند حاکمیت قانون 
هستیم. بستر اندیشه ای بنیان گذاری چنین نهادهایی از 
خالل یک تعلیم و تربیت ملی می گذش��ت و چنین 
تعلیم و تربیتی نیازمند آموزش علوم تربیتی به عنوان 

رشته دانشگاهی بوده است. 
4- 2- قان��ون اعزام دانش��جو به اروپا که به تصویب 
مجلس برخاسته از مشروطیت رسیده بود بیانگر این 
پیام مهم ب��ود که کانون علم و دانش باید از خارج از 

کشور به داخل منتقل شود. 
5- تحوالت معرفت شناختی غرب

5- 1- در ط��ی این س��ال ها اگزیستانسیالیس��ت ها و 
اومانیسم، طبیعت گرائی و روس��وو اثبات گرائی و در 
آمریکا عمل گرائی دیویی نظام های معرفت ش��ناختی 
حاک��م بودند.  م��رور جریان های فکری اروپا نش��ان 
می ده��د طی س��ال های 1850 ت��ا 1۹30 میالدی اگر 
چ��ه دیدگاه های ژان ژاک روس��و به خوب��ی در اروپا 
ش��ناخته ش��ده بود، اما  فلس��فه اثبات گرایی مبتنی بر 
دیدگاه های اگوس��ت کنت و جان اس��توارت میل، نیز 
قوام الزم را پیدا کرده بود. به نظرمی رس��د اثبات گرایی 
و نیز اندیشه های دیویی از طریق دانش آموختگان و نیز 
کارآمدی خود پارادایم در بسیاری موارد، تبدیل به مبنای 

معرفت شناختی تأسیس علوم تربیتی در کشور شد. 

ایشان به واسطه آنکه مسئولیت های مهمی در دانشگاه 
تهران داش��ته است می توان برای وی نیز نقش مهمی 
در تأس��یس علوم تربیتی به عنوان رش��ته دانشگاهی 
قائل بود. سیاسی مواضع معرفت شناسی تجربه گرایانه 
یا آزمایش��گاهی داش��ته اس��ت و این موضوع را به 
وض��وح می ت��وان در کت��اب روان شناس��ی به لحاظ 
تربیت و اقدامات عملی وی مانند تأسیس آزمایشگاه 

روان شناسی دید. 
2- 3- محمدباقر هوشیار جزو گروه سوم دانشجویان 
اعزامی به اروپا بود. هوشیار در تثبت و تداوم آموزش 

علوم تربیتی در کشور مؤثر بوده است. 
3-  تحوالت اجتماعی و فرهنگی حد فاصل تأسیس 

دارالفنون تا مشروطیت
 3- 1- به فعلیت درآمدن اقدامات اصالحی امیرکبیر 
که مهمترین آنها دارالفنون، انتش��ار دو روزنامه وقایع 
اتفاقیه و فرنگستان، ترجمه بیش از پیش آثار اروپایی 

و... بود، در این دوره اتفاق افتاد. 
3- 2- اندیشه های آموزشی میرزاملکم خان ناظم الدوله 
به طور عام و نگارش »دفتر تنظیمات« یا »کتابچه غیبی« 
به ط��ور خاص، یکی از مهمتری��ن تحوالت مرتبط با 
تعلیم و تربیت است. میرزا ملکم خان در این کتابچه 
برای نخس��تین بار پیش��نهاد آموزِش »تدریس« را در 

آموزش عالیه داد. 
3-3- در ای��ن دوره تالش زیادی برای ارتقاء آگاهی 
اف��راد جامع��ه از ناکارآم��دی در حوزه های مختلف 
ش��د. افرادی نظیر زین العابدی��ن مراغه ای و فتحعلی 
آخون��دزاده متمرکز بر ناکارآم��دی تعلیم و تربیت و 

ضرورت بازاندیشی در آن بودند. 
3- 4- در بین گروه نخست دانشجویان اعزامی به اروپا 
برای نخستین بار سه دانشجو در رشته هایی تحصیل 
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علوم انسانی ورای آنچه در حوزه نظری جریان دارد، 
واقعیتی هم در عرصه زندگی انسان ها و جوامع دارد 
که هویت ها را شکل می دهد. این امر موجب می شود 
جنس علوم انس��انی با جنس همه دانش هایی که در 

ارائ��ه تعریفی از علوم انس��انی طلیعه س��خنان آقای 
دکت��ر فتح الهی در این نشس��ت بود. از منظر ایش��ان 
علوم انسانی همان پدیده  های اجتماعی مثل انقالب، 
خشنودی مردم وغیره اس��ت که علم نامیده شده اند. 

ماهیت قدرت مآبانه علوم انساین
دکتر محمدعلی فتح الهی

از سلسله نشست های تخصصی مرتبط با مسائل اصلی طرح جامع اعتالء نشستی با عنوان »ماهیت 
قدرت مآبانه علوم انسانی« بود که در راستای محورهای مسئله: »علوم انسانی و قدرت ملی و بین 
المللی« در تاالر ادب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به تاریخ 1397/2/23 برگزار شد. 
در این نشست آقای دکتر محمدعلی فتح الهی، رئیس پژوهشکده نظریه پردازی و روابط بین الملل 

پژوهشگاه، به ارائه آراء و نظرات خود درباره این موضوع پرداختند. 
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از نظر دکتر فتح الهی پژوهش، نقادی و خالقیت سه 
عنصر اصلی در تکوین علوم انسانی و در تداوم حیات 
آن اس��ت. به وجود آمدن علوم انسانی و ادامه حیات 
آن با پژوهش صورت می گیرد و بدون پژوهش علوم 
انسانی وجود نخواهد داشت. واقعیت پژوهش ادراک 
هویت های جدید است و کسی پژوهشگر است که به 
درک جدید یا به هویت جدیدی دس��ت پیدا کند. در 
این حالت است که پژوهش اتفاق می افتد و گرنه اینکه 
انبوهی از کتاب ها خوانده و خالصه ش��ود پژوهشی 
صورت نخواهد گرفت. پژوهش در علوم انس��انی با 
کسب هویت جدید و یک اتفاق است که باید صورت 
گیرد. نقادی هم عبارت از مش��ارکت در تولید علم و 
امری وجودی اس��ت. علوم انسانی بدون نقادی پیش 
نمی رود و نقادی، مش��ارکت در تولید علوم انسانی و 
ش��کل دهی به هویت های جدید اس��ت. اما خالقیت 
نگاه به آین��ده دارد. آرمان های��ی را در آینده تصور و 
یا رویاپردازی می کند. چنین تخیلی باعث می ش��ود 
که حرکت در علوم انس��انی و کسب هویت ها شکل 
بگیرد. علوم انسانی برای حرکت به سوی آینده است 
و بدون داش��تن آرمان و ب��دون درکی از آینده وجود 
ندارد. علوم انسانی منتظر آینده است و حقیقت را در 
آینده جستجو می کند. نسبت مثبتی با زمان دارد و زمان 
همیشه برای علوم انس��انی راهگشا است. آن چیزی 

طول تاریخ بش��ر بوده است یکی نباشد. علوم انسانی 
از جنس پدیده های اجتماعی اس��ت و جنس هویتی 
دارد. البت��ه هوی��ت را اگر تعریف کنی��م هویت هم 
ماهیت علم��ی دارد و با خودآگاهی به وجود می آید. 
با خودآگاهی اس��ت که هویت ه��ای فردی و جمعی 
ش��کل می گیرند. لذا پدیده  های اجتماعی هم از علم 
جدا نیس��تند. وقتی شکل گیری هویت های جدید در 
جوامع تشدید شد)در س��ده های اخیر با هویت های 
جدید مواجه هستیم( که از جنس آگاهی بودند، علوم 

انسانی برای ادراک آنها موضوعیّت پیدا کرد. 
در ادامه ایشان افزودند که ویژگی هویت های جدید، 
احساس مسئولیت است که باید از طرف نظام سیاسی 
به رسمیت شناخته ش��ود. علوم انسانی، هویت های 
جدید توأم با احساس مسئولیت را ادراک می کند، در 
شکل گیری آنها مؤثر است و به تعبیری خود آنها است. 
عبارت از ادراک هویت های جدید توآم با احس��اس 
مسئولیت است که از طرف نظام سیاسی به رسمیت 
شناخته می شود. این هویت ها اگر منجر به شکل دهی 
نظام سیاس��ی نش��وند و یا وجود آنها را نظام سیاسی 
به رسمیت نشناس��د کارآیی الزم را نخواهند داشت. 
هویت های امروزی از جنس آگاهی اس��ت، احساس 
مسئولیت به وجود می آورند و رسمیت از طرف نظام 

سیاسی دارند. چنین نظام سیاسی، مردم ساالر است. 
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توأم نیس��ت. مدیری��ت علوم 
انسانی از جنسی است که الزم 
نیست حتما متصدی سمت های 
دولتی باشد و شاید بهتر است 
که نباش��د. به دلی��ل اینکه در 
علوم انسانی تکثر دیدگاه ها به 
رسمیت شناخته می شود و اگر 
سمت های رس��می را تصدی 
کند ممکن اس��ت ب��ه زندگی 
روزم��ره لطمه بزن��د. از طرف 
دیگر تصدی گری باعث گرفتار 
ش��دن در روزمرگی می شود و 
این آفتی اس��ت که برای علوم 
انسانی مضر است. لذا تفکیک 
نقش آفرینی در مدیریت و مدیر 
واقعی شدن با تصدی سمت ها 
در نسبت علوم انسانی و مدیریت جامعه مهم است. به 
هر حال تحوالت در علوم انسانی، تحول در مدیریت 

جامعه است. 
مدیران جامعه باید جایگاه علوم انس��انی در مدیریت 
جامعه را به رسمیت بشناسند. این تعبیر  مناسبی نیست 
که مدیران باید با اس��تفاده از علوم انس��انی جامعه را 
اداره کنند. این نگاه استقالل و تمایزی را بین مدیر و 
علوم انسانی قائل است. بر این اساس مدیر باید از ابزار 
علوم انسانی استفاده کند و جامعه را بهتر اداره کند و 
الزام ندارد که ش��خصیت مدیر درکی از علوم انسانی 
داشته باش��د و آن را به رسمیت بشناسد. مشکلی به 

را که هس��ت کافی نمی داند و 
احس��اس می کند که هویت و 
درک های اصلی باید در آینده 

عرضه شود. 
پذیرفت��ن تکث��ر دیدگاه ه��ا و 
رس��میت دادن به آنه��ا را باید 
ویژگی عمومی علوم انس��انی 
دانست. علوم انسانی نمی تواند 
به ی��ک دیدگاه بس��نده کند و 
نپذیرد ک��ه دیدگاه های دیگری 
باش��د که هر کدام ارزش خود 
را داش��ته باش��ند. ب��ا پذیرش 
تکثر دیدگاه ها اس��ت که علوم 
انسانی تحقق پیدا می کند. علوم 
انسانی های متعدد ممکن است 
وجود داشته باشد. علوم انسانی 

نمی تواند یک نسخه داشته باشد و بقیه نسخه ها علوم 
انسانی نباشند. این علوم انسانی های متعدد می توانند 
در کنار هم همزیس��تی داشته باشند و نوعی وحدت 
در عین کثرت در مجموعه علوم انس��انی را می توان 

قائل شد. 
در ادامه بحث، ایشان از جایگاه مدیریتی علوم انسانی 
سخن گفتند. علوم انس��انی جامعه را اداره می کند و 
مدیر واقعی جامعه علوم است. علوم انسانی  که مدیر 
جامعه نباشد علوم انسانی نیست. در واقع علوم انسانی 
نامی اس��ت که به مدیریت جامع��ه می نهیم. البته این 
مدیریت الزاماً با تصدی س��مت های رسمی مدیریتی 

علوم انســانی نمی تواند یک نســخه 
داشته باشد و بقیه نسخه ها علوم انسانی 
نباشند. این علوم انســانی های متعدد 
می توانند در کنار هم همزیستی داشته 
باشند و نوعی وحدت در عین کثرت 
در مجموعه علوم انســانی را می توان 
قائل شــد. مدیران جامعه باید جایگاه 
علوم انســانی در مدیریت جامعه را به 
رســمیت بشناسند. بر این اساس مدیر 
باید از ابزار علوم انسانی استفاده کند و 
جامعه را بهتر اداره کند و الزام ندارد که 
شخصیت مدیر درکی از علوم انسانی 
داشته باشد و آن را به رسمیت بشناسد.
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و انضباط در جامعه نش��ان دهنده وجود علوم انسانی 
در آن جامعه است. جامعه  دارای حکومت و قدرت، 
اگر علوم انس��انی جدی هم داشته باشد، دوام حیات 
قدرتمند آن تضمین می ش��ود. در این جامعه می توان 
عظمتی از قدرت را مالحظه کرد که در گذش��ته بی 
س��ابقه بوده است و ماهیت دیگری از قدرت را نشان 
می دهد. پیدایش چنی��ن قدرت های فوق العاده ای در 
جامعه ای الزاماً و منطقاً به این معنی نیست که بخواهد 
در دنیا حالت امپریالیس��تی داشته باشد و همه جا را 
تس��خیر کند. بلکه این فهم به وجود می آید که باید با 
علوم انس��انی دیگر زندگی کند و در نتیجه در سطح 
بین المللی هم می تواند فضای صلح آمیزی را رقم بزند 
و نوعی وحدت ضمنی را می توان تصور کرد. قدرت 
متکی به علوم انسانی، قدرت های دیگر را به رسمیت 
می شناس��د و در واقع علوم انس��انی های دیگر را  به 

رسمیّت می شناسد و با آنها زندگی می کند. 

وجود می آید که بعضی از مدیران، علوم انسانی را ابزار 
قدرتمندی بدانند که بهتر اس��ت از آن استفاده کنند و 
سلطه خود را عمیق تر بر جامعه اعمال نمایند. در واقع 
استبداد عمیق تری را می تواند ممکن کند. لذا باید گفت 
که مدیریت باید علوم انسانی را به رسمیت بشناسد و 

در واقع علوم انسانی، جامعه را اداره  کند.
 علوم انسانی همان هویت های اجتماعی و شخصیت ها 
است که هرکدام باید در جایگاه خودشان به رسمیت 
شناخته ش��ود. دولت و حاکم و مدیر کسی است که 
جایگاه آنها را به رسمیت می شناس��د و ارزش آن را 
می داند. نقش مدیر این نیست که با علوم انسانی جامعه 
را اداره کند بلکه باید به علوم انس��انی رسمیت قائل 
ش��ود و واقعیت آن را درک کند. حضور قدرتمندانه 
علوم انس��انی بدون آنکه الزام داش��ته باشد که حتما 
تصدی گری رس��می را داشته باشد پش��توانه آزادی 
اس��ت. با علوم انس��انی، آزادی در جوامع مفهوم پیدا 
می کند و احکام علوم انسانی است که جامعه را پیش 
می برد. تعبیر ماهیت قدرت مآبانه علوم انسانی، تفکیک 
بین تصدی گری رس��می و موثر ب��ودن و قدرت مند 
بودن را نشان می دهد. نقش مدیریتی علوم انسانی در 
جامعه مثل مادر در خانواده است. مادر سمت رسمی 

مدیریت را ندارد ولی قوام خانواده با مادر است. 
جامعه بدون علوم انسانی، جامعه نیست و فقط تجمع 
آدم ها است. حقیقت علوم انسانی، خود را در هویت 
ملی نش��ان می دهد. جامعه ای که هویت ملی نداشته 
باشد؛ علوم انسانی نخواهد داشت. جوامع دارای حس 
هویت ملی، علوم انسانی های قدرتمندی دارند. نظم 
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دکتر محمدعلی فتح اللهی سخرانی کوتاهی ایراد کردند 
که به اقتضاء وقت بسیار محدود آن جلسه، مجال طرح 

در طی جلسه کمیته علمی طرح جامع اعتالء در خرداد 
ماه سال 13۹7، دوست و همکار ارجمند جناب آقای 

 علوم انساین به مثابه
 فهـــــم معنـــــــای »واقعــــــه«

دکتر مهدی معیــن زاده*

در راستای ایراد دو سخنرانی از استاد گرامی آقای دکتر محمدعلی فتح اللهی، در پژوهشگاه علوم انسانی که 
یکی از آنها در صفحه پیشین درج شد، یکی از دیگر اعضای محترم هیأت علمی پژوهشگاه، جناب آقای 
دکتر مهدی معین زاده نظراتی بیان داشتند. با توجه به یکی از رویکردهای اصلی فصلنامه تخصصی طرح 
جامع اعتالء، مبنی بر »ایجاد فضای گفتگو، هم سخنی و یا مناظره علمی بین اعضای جامعه علمی کشور« از 
ایشان تقاضا کردیم تا بخشی از آرای خود در این باره را برای این شماره آماده نمایند. از دکتر معین زاده 
ــع اعتالء برای این رویکرد هم دالنه  مدیر محترم کارگروه تخصصی مبانی نظری علوم انســانی طرح جام
سپاسگزاریم و به تداوم راه گفتگوی مکتوب علمی و هم سخنی جامعه علمی علوم انسانی کشور امیدواریم.      
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بودن شرایطی بسیار محدود، دو یا چند تجربه، یکسان 
انگاشته می ش��وند. فی المثل اگر دما 27 درجه سانتی 
گراد، فش��ار یک اتمسفر و ارتفاع از سطح دریا صفر 
باشد4 می توان اطمینان داش��ت که تجربه های انجام 
شده در چنین شرایطی، تجربه هایی یکسان اند و نتایج 

آنها قابل تعمیم است.
تجربه در علوم انس��انی – که ریک��رت آنها را علوم 
»وابسته به تک مورد« دانست – به عکس نه بر یکسان 
س��ازی که راست بر تفرد و خاصه گی قائم اند. تجربه 
در علوم انس��انی نه بر پیوس��ت که بر گسست ابتناء 
دارد. یک »انقالب« یعنی »گسستی در جهان اجتماعی 
تاریخ��ی مألوف یک قوم...« یک واقعه تاریخی یعنی 
واقعه ای که از قب��ل از خود به گونه ای ممتاز، متمایز 
است. »ویلهلم دیلتای« )1833-1۹11( تقریباً مقارن با 
ریکرت تعاریف متعددی از علوم انس��انی ارائه کرد؛ 
یک��ی از این تعاریف چنین اس��ت: این علوم قائم به 
وجود عنصر »اراده« در انس��ان هس��تند. جهان بدون 
مدخلی��ت و مداخلت اراده آدمی یکس��ره تابع جبر 
ِعّلی است و به همین اعتبار، موضوع علوم طبیعی. به 
عبارت دیگر اگر اراده آدمی در کار نبود، علوم طبیعی 
برای شناخت و تبیین جهان کافی می نمود. به محض 
ورود عنصر اراده اما گسستی در پیوستگی جبر ِعّلی 
رخ می نماید و همین گسست، موضوع علوم انسانی 
را تقوی��م می کند. بدین ترتیب علوم انس��انی چیزی 

و بسط چندانی به گمان اینجانب نیافت. آنچه در پی 
می آید نه بس��ط و تطویل ایده مکتوم در آن سخرانی 
است و نه تفس��یر آن. استماع سخنان ایشان، مطالبی 
را در ذه��ن اینجانب تداعی کرد که از منظر فتح باب 
هم سخنی با سخنران محترم و البته سایر بزرگواران آن 

را در میان می نهم.
در دهه های باز پسین قرن نوزدهم میالدی که درنگ 
در ذات علوم انس��انی خاصه در آلمان رواج داشت، 
»هاینریش ریکرت«1 )1863-1۹36(، برجس��ته ترین 
چهره فلسفه نئوکانتی »مکتب بادن«، علوم انسانی را در 
مقابل علوم طبیعی که به زعم وی »قانون بنیاد« 2بودند، 
»ایدئوسنکراتیک«3 اصطالح کرد، یعنی »وابسته به تک 
مورد« یا »وابس��ته به تک رخداد«. مراد وی آن بود که 
حقیقت در علوم انسانی بنا بر ذات آنها همچون علوم 
طبیعی از طریق مش��اهده تعداد نمونه مکفی و انتزاع 
و تعمی��م به چنگ نمی آید، چرا که اساس��اً  موضوع 
علوم انسانی، وقایعی هستند که تنها طی فرآیندی به 
نام آزمایش یا تجربه علمی قابلیت »باز تولید« ندارد، 
بلکه حتی چه بسا به نحو غیر آزمایشگاهی و در عالم 
واقع نیز هرگز رخدادی همچون آنها عیناً قابل تکرار 
نباش��د. پس ما در مواجهه با علوم انسانی در واقع با 
علومی مواجهیم که معنای تجربه در آن همانند علوم 
طبیعی، تجربه ای »یکسان س��از« که براساس انتزاع بنا 
شده باشد، نیس��ت. در علوم طبیعی به شرط یکسان 
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هماره آنی است که هنوز نیست، 
انسان چیزی جر یک »نه-هنوز« 
نیست. به عبارت دیگر انسان نه 
همان به نحو »مسأله مند« وجود 
داش��تن اس��ت، بل خود عیِن 
»مس��أله مندی« است. به همین 
جهت از نظر هایدگر نخستین 
و اصیل تری��ن گش��ایش آدمی 
)دازاین( به عالم نه گشایش��ی 
تئوری��ک و نظ��ر ورزانه، بلکه 
گشایشی پردازشگرانه و پراتیک 
یا پرکتیکال )عملی( است. انسان 
نه آنگونه ک��ه دکارت و کانت 
می گفتند چونان فاعلی شناسا، 
بلکه همچون عاملی درگیر »با« 
و دچار مس��ائل عالم در هستی 
حضور می یابد. معرفت و علم او نیز تا آنجا که به این 
تعلق و دچار بودگی در عالم مربوط است، معرفت و 
علمی اصیل محسوب می شود. هایدگر جهانی را که 
اوالً و بالذات نه موض��وع و متعلَّق رویکرد تئوریک 
و نظرورزان��ه که مجال پردازش کنش آدمی اس��ت، 
فراِگرد جهان5 و نحوه حضور انسان در چنین جهانی 
را فراِگردبینی6 اصطالح می کند. از چنین منظری علم 
اصیل تنها آنگاه قابل حص��ول خواهد بود که موطن 
آن در کنش��گری و پردازش��گری آدمی بوده باش��د. 
هایدگر در »وجود و زمان« با تاکید بلیغ بر هم ریشگی 
دو واژه  Entschlossenheit)ع��زم، ُمَصَممیت( و 
Erschlossenheit )آش��کارگی، ظهور( که هر دو 
از ریش��ه Scheinen )درخش��یدن، تأللو( هستند، 
اع��الم می دارد که وجود )حقیقت( فقط در حضور و 

نیست مگر مطالعه آنچه آدمی 
آن را اراده کرده است. فیلسوف 
ویکو«  »جامباتس��تا  ایتالیای��ی 
)1668-1744( دو ق��رن پیش 
از »ریکرت« و »دیلتای«، انسان 
را فق��ط ق��ادر به ش��ناختن آن 
موضوعی دانس��ته بود که خود 
انس��ان ساخته اس��ت و چنین 
عملی که از تأمل در ساخته های 
آدمی حاصل می ش��ود را واجد 
عینیتّ��ی بیش از عل��وم طبیعی 
دانس��ته بود. دیلتای در تعریفی 
دیگ��ر از عل��وم انس��انی، این 
علوم را عبارت از فهم تجلیات 
)ظه��ورات( حض��ور آدمی در 
عالم می  ش��مرد. زبان، فرهنگ، 

اقتصاد، سیاس��ت، ادبیات، هن��ر و... جملگی تجلی 
حضور انسان در عالم اند و لذا موضوع علوم انسانی. 
حاصل کالم آنکه، آنچه معرفتی چونان علوم انسانی را 
ممکن می سازد و تقویم می کند، حضور توأم با اعمال 
اراده و عاملی��ت آدمی اس��ت چه به صورت تعامل با 
دیگران و عالم و چه به صورت ایجاد و خلق چیزهائی 
که به ش��کل طبیعی در جهان وجود ندارد. پس اصل 
اساس��ی امکان علوم انس��انی حضور اراده ورزانه و 

خالقانه انسان در عالم است. 
ب��ه گمان اینجانب در کتاب »وج��ود و زمان« مارتین 
هایدگ��ر )188۹-1۹76( اس��ت ک��ه مس��أله –البته 
بی اش��ارتی مستقیم به علوم انس��انی- به بنیادی ترین 
وجهی و با امعان نظر به نحوه وجود آدمی مجال ظهور 
یافته است. نحوه وجود آدمی )دازاین( چنان است وی 

آنچه معرفتی چونان علوم انســانی 
ــازد و تقویم می  را ممکــن می س
ــد، حضور توأم با اعمال اراده و  کن
عاملیت آدمی است چه به صورت 
ــران و عالم و چه به  ــل با دیگ تعام
ــق چیزهائی  صــورت ایجاد و خل
که به شکل طبیعی در جهان وجود 
ــس اصل اساســی امکان  ندارد. پ
علوم انسانی حضور اراده ورزانه و 

خالقانه انسان در عالم است.
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حضور و کنش انس��ان لقاء می یابد. در واقع کایروس 
به واقعه و رخداد قائم اس��ت. واحده��ای زمانی در 
کایروس نامتمایز و مس��اوی نیس��تند بلکه رخداد به 
آنها معنا می بخش��د. طرفه آن است که زمان تقویمی 
یا تقویم کرونوس را بر اس��اس رخداد و واقعه ای که 
به حضور انس��ان در عالم تعلق دارد، می سنجند مثاًل 
به میالد مس��یح)ع(، یا به هجرت پیامبر)ص( وغیره. 
لُب سخن هایدگر در رس��اله »درباره مفهوم زمان در 
علوم تاریخی« آن است که آن مفهومی از زمان که در 
تجربه نافذ در علوم انسانی وارد می شود بکلی متمایز 
از مفهوم نافذ زمان در علوم طبیعی است. زمان علوم 
انس��انی، زمان واقعه و رخداد است و به همین اعتبار 
تجربه علمی مقّوم علوم انسانی نیز تجربه واقعه تواند 

بود.  

پی نوشت
*عضو هیأت علمی پژوهشکده غرب شناسی و علم پژوهی 
1 -Heinrish Rickert
2 - nomothetic
3 - Idiosyncratic

4 - این شرایط را شرایط متعارفی می نامند
5 - umwelt= surrounding world   
6 - circumspection = umsicht
7- Individuality 
8 - Generality
9- Chronos
10 -Kiros

کنش توأم با عزم و مصممیت آدمی است که آشکار و 
ظاهر می شود و می درخشد. علم که نور است فقط در 
عاملیت انسان عازم و مصصم مجال ظهور پیدا می کند. 
اما به رأی ریکرت دائر بر تمایز بین علوم انس��انی به 
مثابه علوم ایدئوسنکراتیکس )وابسته به تک رخدادی( 
که بر اساس تفرد7  رخداد بنا شده اند و علوم طبیعی 
ب��ه مثابه علوم نوموتتیک )قانون بنیاد( که بر تعمیم و 
کلیت8 مبتنی اند، از بُعد دیگری نیز می توان نزدیک شد 
و آن بُعد زمان است. گویا مفهوم زمان در قلمروی که 
از علوم انسانی سخن می رود به کلی متفاوت از مفهوم 
زمان در قلمرو علوم طبیعی است. ّسر اینکه به علوم 
انسانی با تواتر تمام، »علوم تاریخی« اطالق می شده، را 
نیز باید در همین تلقی خاص از زمان در علوم انسانی 

بازجست. 
هایدگر در رس��اله »مفهوم زمان در علوم تاریخی« به 
نحوی این دو تلقی متمای��ز از زمان در علوم طبیعی 
و انس��انی را بر اس��اس دو مفهوم یونانی کرونوس۹ 
و کایروس10 پرورونده اس��ت. کرونوس همان زمان 
تقویمی است؛ زمانی که قائم به حرکت اجرام سماوی 
است. یکبار حرکت دورانی ماه به دور زمین و یکبار 
حرکت دورانی زمین به دور خورشید، سال قمری و 
سال شمسی وغیره. کرونوس که در واقع همان زمان 
طبیعی –زمان متعلق به طبیعت و نه هنوز تاریخ- است 
از آنات متتالیه  تشکیل یافته است که بی هیچ تفاوت 
و تمایزی بین شان می آیند و می روند. این زمان فارغ 
از وجود و حضور انس��ان برقرار اس��ت. اما یونانیان 
زم��ان از نحو و نوعی دیگر را نیز می ش��ناختند؛ این 
نح��و و نوع دیگر همان کایروس ب��ود که می توان از 
آن به زمان انسانی یا تاریخی هم تعبیر کرد. کایروس 
هنگامی مفهوم پیدا می کند که زمان طبیعی با وجود و 
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معرفت ها نس��بی اند و همۀ معرفت ها سهم واحدی از 
حقیق��ت و واقعیت ندارند، بنابرای��ن باید در برابر نقد 
گشوده باشند و این گشودگی در برابر نقد یعنی گفتگو؛ 
بنابراین همواره باید چشم و گوش مان به روی گفتگو 

باز باشد. 

از نظ��ر اینجانب معرفت شناس��ی و علم در س��احت 
»گفتگ��و« ق��رار دارند و ادع��ای انطباق ب��ا واقع برای 
معرفت پشتوانه درستی ندارد. باید همیشه در برابر نقد 
گش��وده بود، البته این به معنای نسبی گرایی در داوری 
نیست، بلکه به معنای نسبی گرایی معرفتی است چراکه 

نسبت رویکرد نظری   روش شنایس 
علوم انساین با جامعه و اعتالی علوم انساین

دکتر عمـــاد افروغ*

بخشــی از یکصد و نود و هفتمین جلســه تخصصی شورای بررســی متون و کتب علوم انسانی 
پژوهشگاه که در هفتم تیرماه 1397 برگزار شد به سخنرانی جناب آقای دکتر عماد افروغ اختصاص 
داشــت؛ در این نشست که با همکاری طرح جامع اعتالء منعقد شد استاد افروغ به ارائه نظرات و 
طرح پرسش های پیرامون نظام معرفتی که بر اساس آن شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در 
پژوهشگاه شکل گرفت و اهدافی که این شورا به دنبال آن است پرداختند؛ بخش هایی از صحبت های 
ایشان که ارتباط بیشتری با مباحث این شماره فصلنامه و همچنین طرح جامع اعتالء دارد در ادامه 
ارائه شده است. از دبیرخانه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی برای در اختیار قرار دادن متن 

این سخنرانی و از جناب استاد دکتر افروغ برای بازبینی مجدد متن پیاده شده سپاسگزاریم. 
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معرفت نظری ب��ا دانش عملی باید در ارتباط درونی و 
بیرونی باشد، اما ما نسبت به این ارتباط بیگانه هستیم. 
معرفت نظری ما چه نسبتی با معرفت عملی ما دارد؟ ما 
با معرفت عملی، دانش عملی، زمینه، فرهنگ و تاریخ 
بیگانه ای��م. وقتی پای دانش عملی ب��ه میان میآید پای 
عینی��ت به میان می آید. وقتی پ��ای عینیت به میان آمد، 
پای فرهنگ، زمینه و تاریخ هم به میان می آید. به عبارت 
دیگر نسبت متقارنی بین دانش عملی، عینیت، فرهنگ، 
زمینه و تاریخ برقرار است. بنده هرچند نگاه هرمنوتیکی 
محض ندارم و به تبیین از ن��وع ِعّلی آن نیز باور دارم، 
اما تبیین ما باید نس��بتی با ام��ور انضمامی و در نتیجه 
تاریخی و زمینه ای و فرهنگی داش��ته باشد. وقتی زبان 
دانش��گاه انتزاعی و دلیل یا ایده محور صرف شد و از 
زبان چگونگی و علیت زمانی-مکانی غافل شد، اوضاع 
ما چنین خواهد شد. امروزه، زبان دانشگاه انتزاعی است 
و در بهترین حالت دلیل محور است و نه علت محور. 

آنچه گفته می شود، بخشی از روش شناسی من است.
یکی دیگر از دوتایی ها، دوتایی ارزش- واقعیت است. 
برخ��ی می گوین��د وجه عاملیت فاعالن شناس��ا نباید 
ورودی در علم داش��ته باشد، این یعنی چه؟ یعنی من 
بیگانه باشم؟ سوژه باید با ابژه درگیر شود، ضمن آنکه 
درگیر ش��دنش اجتناب ناپذیر اس��ت، درگیرنشدنش، 
معرفتی موهوم و غیر واقعی به دس��ت می دهد. اتفاقًا 
بهترین موضوع تحقیق این است که تو درگیر آن باشی. 
یعنی سوژه درگیر ابژه هم باشد. اگر سوژه با ابژه بیگانه 
باش��د نمی تواند ابژه را خوب ش��کار کند. این حرف 
پوچی است که بگوییم که ارزش های محقق در تحقیق 
نقشی نداشته باشد. بی طرفی ارزشی و نقش اخالق در 
تحقیق خود صبغه هنجاری و ارزشی دارد. به هرحال، 
دوگانگ��ی ها انواع مختلف��ی دارد؛ علم و دین، اخالق 

زمان��ی جهان را تنها جهان بالفع��ل یا جهان تجربی و 
مش��اهدتی می بینیم و س��لب و ایجاب تنه��ا در این 
چارچوب تعریف می ش��ود و بنابراین روش شناس��ی 
نی��ز »محصور در« و »معطوف به« همین جهان تجربی 
می شود و از همین رو هرچه هست امر حاضر است. اما 
زمانی نگرشی منظومه ای و دیالکتیکی به عالم داریم و 
جهان موجود و مثبت و حاضر را قطره  ای از یک جهان 
فرابالفع��ل و مبتنی بر غی��اب می دانیم. در این صورت 
اس��ت که جهان باز و متغیر و فرایندی معنادار خواهد 
بود. جهان بالفعل خودش بسته است و ما نیز با این نظام 
دانشگاهی متداول، آنرا بسته تر کرده ایم. بر همین اساس 
باید سلب و ایجاب را تعریف کنیم. به نظر می رسد این 

موضوعات کاماًل تعریف نشده است.
اما درب��اره بخش اصل��ی موضوع باید گف��ت: از بین 
دوگانه های فراوانی که قابل طرح است، نسبت دوگانه 
علم و جامعه به طور خاص دارای اهمیت ویژه ای است. 
بر این اساس، نس��بتش ورای بررسی متون با جامعه و 
تغییر و تحوالت آن و اعتالی علوم انس��انی چیست؟ 
بر اساس آسیب شناسی محتملی که کرده اید و بر اساس 
نگاه منظومه ای محتمل خود، به چه نتایجی رسیده اید؟ 
برای مثال با توجه به رشته من که جامعه شناسی است، 
معتقدم جامعه شناس��ی ما درکلیت، مرده اس��ت و هیچ 
ربطی به مس��ائل جامعه ما ندارد!! اگ��ر قرار بود ربطی 
داش��ته باشد می بایست یک س��ازوکار و شاخص های 
دیگ��ری برای ارتق��ای اس��تادان تعریف می ش��د  و 
طوردیگری پیش می رفت و اسیر دیوار های حرفه ای و 
نهادی و دانش��گاهی خود نبود. ما خواسته برای خود و 
ناخواسته برای غرب، گرفتار امپریالیسم علمی و بیگانه 
با نیازها و شرایط زیست محیطی و زیست جهانی خود 
ش��ده ایم. گفته شده و درس��ت هم گفته شده است که 
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انضمام��ی می گ��ذارد. س��طح 
فرهنگی   – اجتماعی  انضمامی 
نی��ز ناظر ب��ه رواب��ط عّلی بین 
گروه ه��ا و اف��راد اس��ت. حال، 
اگر قرار اس��ت دیالکتیکی بین 
دوعرص��ه صورت بگی��رد باید 
در نظم منطق��ی و فرهنگی نیز 
انبس��اطی عطف به روابط عّلی 
سطح اجتماعی– فرهنگی عّلی 
صورت بگیرد واال به ش��کاف 
و تض��اد الینح��ل و عواقب آن 
می انجامد. ش��اید این واژه ها تا 
حدودی نامانوس باش��د، اما به 
نظر می رسد می توان عنصر زمان 

و مکان مؤثر بر اجتهاد امام را از آن استنباط کرد.
ما در قانون اساس��ی مفهوم »اجتهاد مس��تمر« را داریم 
و پس از تجدی��د نظر در قانون اساس��ی ویژگی های 
موضوع شناس��انه ای را ب��رای رهبر تعری��ف کردیم، 
اما مجلس خبرگانی تش��کیل دادیم که مجمع فقیهان 
اس��ت و این نقض غرض است. اجتهاد مستمر به چه 
معناس��ت؟ آیا می توان اجتهاد مس��تمر را بدون لحاظ 
کردن ش��رایط زمانی – مکانی متغیر و در نتیجه بدون 
موضوع شناسی فرض کرد؟ به رغم ذکر این موارد در 
قانون اساسی، س��اختار رسمی حقوقی برای آن تعبیه 
نشده است. معلوم نیست جایگاه فیلسوف، اقتصاددان، 
جامعه ش��ناس، سیاست شناس و... به لحاظ ساختاری 
کجاس��ت؟ اگر امام )ره( می خواستند فقط فقها باشند، 
چرا شرط مرجعیت را به اجتهاد تقلیل دادند؟ این یعنی 
چه؟ اینکار هدفی داش��ت. هیچ جای قانون اساس��ی 
نیامده است که خبرگان تنها محصور در فقیهان باشند، 

و سیاست، دین و سیاست،علم 
و جامعه، عقل و عش��ق، علم و 
هنر، نظریه و مشاهده، نظریه و 
عم��ل و... ک��ه در مجالی دیگر 
و در قال��ب پ��روژه های متعدد 
و طوی��ل المدت باید ب��ه آنها 
پرداخ��ت. کما اینکه نگارنده به 
اتفاق پنج پژوهش��گر دیگر در 
فرایند پ��روژه نظریه و عمل در 
قالب طرح اعتالی علوم انسانی 

همین پژوهشگاه هستیم.
بگذاری��د در پرانتز یک مورد را 
مثال بزنم و س��ریع از آن خارج 
ش��وم. مثالی که پ��رده از یکی 

دیگر از دوگانه ها، دوگانه دلیل و علت و یا انتزاعی و 
انضمامی بر می دارد، آیا متوجه نشده ایدکه نظام سیاسی 
ما قفل کرده اس��ت؟ در بهترین حالت ما خواس��ته ایم 
یک نظم منطقی و زبان گزاره ای و درس��ت و نادرست 
را دنب��ال کنی��م، اما عرصه انضمامِی روابط انس��انی و 
اجتماعی، لزوم��اً تابع این رابطه نیس��ت، زیرا در این 
عرصه، الزاماً دلیل و منطق مطرح نیست. اگر دیالکتیکی 
بین عرصه دلیل و علت ش��ما نباشد، خواه ناخواه نظم 
سیاسی شما انبس��اط الزم را نخواهد داشت و در این 
ص��ورت بین عرصه دلیل و علت و فضای رس��می و 
مدنی شما شکاف فزاینده ایجاد می شود. آیا این شکاف 
را حس نمی کنید؟ به نظر بنده ما دچار شکاف شده ایم، 
ب��رای اینکه هیچ دیالکتیکی وجود ن��دارد. »مارگارت 
آرچر« به دو عرصه نظم فرهنگی مبتنی بر روابط منطقی 
و سطح اجتماعی – فرهنگی عّلی اشاره می کند. نظام 
فرهنگی، تاثیراتی عّلی روی سطح اجتماعی – فرهنگی 

بنده هرچند نگاه هرمنوتیکی محض 
ندارم و به تبیین از نوع عِّلی آن نیز 
باور دارم، اما تبیین ما باید نسبتی با 
امور انضمامی و در نتیجه تاریخی 
ــته باشد.  و زمینه ای و فرهنگی داش
وقتی زبان دانشگاه انتزاعی و دلیل 
یا ایده محور صرف شــد و از زبان 
ــت زمانی-مکانی  چگونگی و علی
غافل شد، اوضاع ما چنین خواهد 

شد.
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ق��رآن ک��ه اینگون��ه تفس��یر می ش��ود، 

جامعه شناس��ی و دین جای خود دارد. قرار نیست که 
یک نظام انتزاعی را درست کنیم و دل خوش باشیم و 
بعد بیشتر به ارتقاء خودمان بیاندیشیم تا مسائل جامعه. 
اگر رابطه ایده و واقعیت را بپذیریم، بخش��ی از علت 
وضعیت نامطلوب کنونی در ایده اس��ت و ایده مربوط 
به دانش��گاه، حوزه و یا روش��نفکری و ی��ا ترکیبی از 
این هاست. از اینرو باید گزارشی از دوگانه های خودتان 

بدهید و انبساط آنرا در دیالکتیک بررسی کنید.
نگ��رش دیالکتیکی که بن��ده ذیل بحث ه��ای »روی 
بس��کار«1 دنبال کردم، به نظرم مضامین مش��ابهی در 
بیانات حضرت امام علی)ع( و موالنا جالل الدین بلخی 
)رومی( دارد. »بسکار« بحث توجه به کلیت را در ذیل 
بح��ث دیالکتیک خود مطرح می کند. هرجا دیالکتیک 
است، کلیت و وحدت است، اما وحدت به معنای نفی 
انفصال، گس��یختگی و انشعاب نیست. از نظر بسکار، 
دیالکتیک در واقع هنر تفکر درباره هم وقوعی تمایزات 
و اتصاالت است، فهم اینکه چگونه اشیاء متمایز، متصل 
اند. از منظر کل اس��ت که متوجه می شویم که چگونه 
اشکال انفصال درون اتصال،کلیت زدایی درون کلیت، 
شکاف یا انشعاب در کل عمل می کند. در این نگرش، 
دوگانه هایی مثل حال و گذش��ته، فرایند و محصول و 
موج��ود و دیگری درهم می ش��کند. نکته قابل توجه 
در نفی روا بودن ه��ر چیز در تمایزات و اتصاالت در 
اندیشه بسکار این است که این تمایز و اتصال موضوع 
فهم پدیده ها در ربط مندی و اتصال س��اختمند واقعی 
آنهاس��ت و نیروی تبیینی نظریه، یک نیروی رئالیستی 

است.
ام��ام عل��ی )ع( در فرازی از خطب��ه 186 نهج البالغه 
می گویند: »خدایی که روش��نی را با تاریکی، آشکار را 

این از مصوبات شورای نگهبان و خود مجلس خبرگان 
است. به هرحال، این بحث مهمی است که باید درباره 

آن تأمل کرد.
درباره مضوع اصلی این نشس��ت می توان این پرسش 
مهم را طرح کرد: تفس��یر  ما از اعتالی علوم انس��انی 
درخصوص نسبت علم و جامعه چیست؟ استاد مطهری 
در کتاب »گریز از ایمان و گریز از عمل« متعرض وجه 
ادعایی متافیزیکال بودن قرآن به قیمت بی توجهی به نیاز 
و ضرورت بشر می ش��ود. ایشان با استناد به آیه 17 از 

سوره رعد اظهار می دارد:
»ببینید قرآن مجید در ضمن یک تمثیل در سوره رعد، 
ضرورت ه��ا و نیاز ها و بعد دوام ها و اس��تمرار ها را بر 
اساس نیاز  ها چگونه بیان می کند... مثل می زنند به باران 
که از آس��مان بر دشت و دمن و دره می ریزد و تشکیل 
سیل می دهد و این س��یل در رودخانه جاری می شود 
و در مس��یر زباله هایی، حیوان های م��رده ای، خس و 
خاشاکی و امثال این ها قرار می گیرد. در نتیجه حرکت 
این آب زیاد و سیل، آب هایی به هم می خورد کف هایی 
روی آب تولید می ش��ود. آن کف آنقدر زیاد است که 
روی آب را می گیرد و انس��ان بی خبر و ناآگاه ش��اید 
بپندارد که هرچه هس��ت کف است و این را پیروزی 
کف بر آب تلقی کند که همیشه آب مغلوب کف شود. 
بَُد َفیَذَهُب ُجفاًء َوأَّما  ا الزَّ اما قرآن آخر آن می فرماید :»فامَّ
ما یَنَفُع النّاَس« ناگهان می بینی که کف در اثر یک باد از 
بین رفت چراکه یک موجود موقت، بسیار موقت است. 
کف می رود و بعد نمی گوید: »و اما آب باقی می ماند« 
بلکه می فرماید: »آنچه برای مردم نافع است و نیازها را 
بر می آورد باقی می ماند.« یعنی قرآن می گوید در نظام 
عالم کلی آنچه باقی می ماند به این دلیل استمرار دارد که 

نیازها را بر می آورد.
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باید نازل بشود تا برسد به آنجا که دیگران هم بفهمند. 
سّر  چنانچه انسان هم اینطوری است، انسان همسّر و سرِّ
اس��ت. در همین عالم طبیعت هم از سّر یکم ساله ای 
هست، و آن این است که ما جواهر را نمی توانیم ادراک 
کنیم، ازاجس��ام هر چه را ما ادراک کنیم اَعراض است. 
چش��م مان این رنگ و این ظواهر را می بیند، گوشمان 
صدا را می شنود، ذائقه مان مزه را ادراک می کند، دستمان 
لمس می کند یک ظاهری را، همه اعراض هستند، این 
جس��م کجاست؟ وقتی هم ]کسی[ می خواهد تعریف 
کند ]مثاًل می گوی��د[ »آن عرض و عمق و طول دارد«، 
عرض و عمق و طول هم از اعراض است... آنکه ثقل 
دارد آن هم از اعراض است، »آنکه جاذبه دارد« آن هم 
از اعراض اس��ت. هرچ��ه را بخواهید تعریف بکنید با 
اوصاف و اعراض تعریف می کنید، پس خود جس��م 
کجاست؟خود جسم هم سّر است. ظّل همان سر است، 
ظّل همان احدیت است که اسماء و صفات آن برای ما 
معلوم می ش��ود، واال خود عالَم، غیب اس��ت، اسماء و 
صفاتش پیداس��ت. »غیب« و »شهادت« هم شاید یک 
مرتبه اش همین معنا باشد که همین عالم طبیعت، غیب 
و شهادت دارد، غیبش آن است که از ما غایب است، ما 

هیچ نمی توانیم ادراکش کنیم«2.
مطلب پایانی اینجانب مربوط به کتاب »جامعه شناسی 
مردم م��دار«3در نس��بت و تا حدودی تقاب��ل با جامعه 
شناس��ی حرفه ای و سیاس��ت گذار و در دفاع از تعامل 
جامعه شناسی با مردم و جامعه در جهت رفع نیاز های 

آنهاست.
»مایکل بوراووی« نویسنده این کتاب چنین نظر می دهد: 
»حکومت ها در سراس��ر جهان از دانشگاهیان از جمله 
جامعه شناسان، روان شناس��ان، مورخان، فیلسوفان در 
کشورش��ان می خواهند که هرچه بیش��تر به معیارهای 

با نهان، خش��کی را با تری، گرمی را 
با س��ردی، ضّد هم ق��رارداد، و عناصر متضاد را با هم 
ترکی��ب و هماهنگ کرد، و بین موج��ودات ضّد هم، 
وحدت ایجادکرد،آن هاراکه با ه��م دور بودند نزدیک 
کرد، و بین آن ها که باهم نزدیک بودند فاصله انداخت.«

در شعر موالنا هم همین مضامینی از این دست و برای 
نمونه در داستان مارگیر او وجود دارد:

این همه خوشها ز دریاییست ژرف
جزو را بگذار و ب��ر کل دار طرف
جنگه��ای خل��ق بهر خوبیس��ت
ب��رگ بی برگی نش��ان طوبیس��ت
خش��مهای خل��ق بهر آشتیس��ت
دام راح��ت دایم��ا بی راحتیس��ت
ب��ود را  ن��وازش  به��ر  ه��ر زدن 
ه��ر گل��ه از ش��کر آگ��ه می کند
ب��وی ب��ر از جزو ت��ا کل ای کریم
ب��وی بر از ضد تا ض��د ای حکیم
جنگه��ا م��ی آش��تی آرد درس��ت
مارگی��ر از به��ر یاری مار جس��ت
به��ر ی��اری م��ار جوی��د آدم��ی
غ��م خ��ورد بهر حری��ف بی غمی 
و در جایی دیگر ازهمین داس��تان:
چ��ون زحس بی��رون نیام��د آدمی
اعجم��ی تصویرغیب��ی  از  باش��د 

مصرع آخر مرا یاد عباراتی از امام )ره( می اندازد، ایشان 
می فرمایند: » قرآن سّر است، سّر سّر است، سّر مستسّر 
به س��ّر است، سّر مقنع به س��ّر است و باید تنزل کند، 
بیاید پایین، تا اینکه برس��د به این مرتبه نازله. حتی به 
قلب خود رسول اهلل که وارد می شود باز تنزل بود، یک 
تنزلی کرده بود تا به قلب وارد می شد، بعد هم از آنجا 
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ــد در نظام عالم کلی  قرآن می گوی
ــه این دلیل  ــی می ماند ب آنچــه باق
ــر  ــا را ب ــه نیازه ــتمرار دارد ک اس
می آورد. قرآن که اینگونه تفســیر 
می شود، جامعه شناسی و دین جای 
خود دارد. قرار نیست که یک نظام 
انتزاعی را درست کنیم و دل خوش 
باشیم و بعد بیشتر به ارتقاء خودمان 

بیاندیشیم تا مسائل جامعه.

بی تردید حاال همان زمانی است 
که باید پیش از آنکه ایده مردم 
محو و ناپدید شود به دفاع از آن 
برخیزیم و معنا و ش��ور تازه ای 
در آن بدمیم. بدون وجود مردم، 
چه از نوع واقعی، چه مجازی، 
چه در پهنه عمل، چه در عرصه 
س��خن، چه بس��ا مرگ جامعه 

شناسی نیز رقم خورد.«
ب��دون حض��ور م��ردم، مرگ 
جامع��ه  شناس��ی ف��را خواهد 
رس��ید؛ و من فک��ر می کنم ما 
مرده ایم، زیرا دال ها و مفاهیم ما 
بیگان��ه با مدلول زمانی و مکانی و زمینه مند و مخاطب 
واقعی خود و آویزان به ش��اخص های بیگانه با جامعه 
و نیاز های منبس��ط و تغییرات و تحوالت آن است. ما 
فضایی خیالی برای خود ترس��یم کرده ایم و بر خالف 
جامعه شناسی آمریکا که آگاه به مرِگ مشروِط خود به 
دلیل بی توجهی به مردم است، ما هنوز به این درجه از 

آگاهی نیز به صورت نهادی نرسیده ایم.
پی نوشت

* استاد جامعه شناسی، عضو هیأت علمی بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی، رئیس کمیسیون فرهنگی هفتمین دوره مجلس شورای 

اسالمی
Ram Roy Bhaskar �1 )1۹44-2014 م.( فیلسوف بریتانیایی که آرای 
او با مفهوم رئالیسم انتقادی در ارتباط است. برای اطالع بیشتر ن.ک: افروغ، 
عماد؛ ش��رحی بر دیالکتیک روی بسکار )رئالیسم انتقادی دیالکتیک 1(؛ 

تهران، نشر علم، 13۹4. 
2� برای اطالع بیشتر در این باره ن.ک: تفسیرعرفانی از فاتحۀ الکتاب )سورۀ 
مبارکه حمد( حاصل  چند جلس��ه سخنرانی در سال 1358 حضرت امام 
خمینی )ره( که به صورت کتابی با همین نام از سوی مو  سسه تنظیم و نشر 

آثار امام خمینی )س( منتشر شده است.
3� جامعه شناس��ی مردم مدار: جامعه شناسی در قرن بیست و یکم؛ مایکل 
بوراووی و ... دیگران؛ ترجمه ی بهرنگ صدیقی و دیگران؛ تهران : نشر نی.  

جهانی پایبند باشند؛ یعنی این که 
بکوشند آثارشان را در نشریات 
علمی »غرب��ی« و آمریکایی به 
چاپ برساند. این مسائل نه فقط 
در آفریقای جنوبی و تایوان که 
حتی در کشورهای چون نروژ نیز 
که خود منابع بومی قابل توجهی 
در اختیار دارد صادق اس��ت. به 
این ترتیب جامعه شناس��ان ملی 
بر اثر ارتباطشان با دنیای غرب 
و به دلیل انتش��ار مطالب ش��ان 
ب��ه زبان انگلیس��ی ارتباط خود 
را با مسائل بومی و موضوعات 

محلی از دس��ت می دهند. دولت ها در همه کشورهای 
همسو با فشارهای جهانی با تفرقه انداختن بین چهار 
گونه جامعه شناسی به تقس��یم کار در سطح ملی شان 
صدم��ه می زنند. به این ترتیب جامعه شناس��ی ایاالت 
متحده به هژمونی جهانی دس��ت یافته است؛ بی آنکه 
جامعه شناسان این کشور، توطئه ای طراحی کرده باشند، 
یا برای این مسأله برنامه ریزی کرده باشند. به همین دلیل 
ما جامعه شناسان آمریکایی مسئولیت ویژه ای بر دوش 
داریم که جامعه شناس��ی خود را محلی کنیم و آن را از 
قله جهان شمولی پایین بکشیم و ویژگی های متمایز و 
نقاط قوتش را در س��طح ملی دریابیم. ما باید یک بار 
دیگر با جامعه شناسی کشورهای دیگر به گفتگو بنشینیم 
و س��نت های محلی یا انگیزه شان را برای بومی کردن 
جامعه شناس��ی به رسمیت بشناسیم.« و در جای دیگر 
می نویس��د: » از درون وقتی به جامعه شناس��ی ایالت 
متحده می نگریم تصویر چندان امیدبخشی نمی بینیم. به 
ویژه در مرز و محدوده  هایی که بیش تر انتقادی است... 
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رابطه ی مس��تقیم بین عدالت و رش��د علم در جوامع 
تاکید دارند؛ به ای��ن معنی که وقتی عدالت به معنای 
توزی��ع فرصت ها و امکانات براب��ر در جوامع وجود 
داشته باشد فرصت های بیشتری در اختیار افراد بیشتر 
قرار خواهد گرفت و انسان های برجسته، زمینه ی رشد 
مناسبت تری خواهند داشت و خود به خود، عرصه ی 

علمی با بالندگی بیشتری همراه خواهد شد.
س��طح دوم بحث به چگونگی برقراری ارتباط علم با 
جامعه باز می گردد. چون اصوالً علم زمانی می تواند 
در عرص��ه ی اجتماعی تأثیرگذار باش��د که بتواند با 
سطوح مختلف بدنه ی یک جامعه ارتباط برقرار بکند 
و مورد حمایت از س��وی اقشار مختلف جامعه باشد 
. علم اگر در س��طح نخبگان،  و یا افراد خاص باشد، 
نمی تواند اثرگذاری الزم خود را داشته باشد؛ بنابراین 
ضرورت دارد علم در س��طح عموم مردم تسّری پیدا 
کند، یعنی عموم مردم با علم پیوند برقرار کنند؛ و این 
پیوند زمانی ایجاد می ش��ود که ذهنیت مثبتی نسبت 
به نقش تاثیرگذار علم در زندگی افراد ش��کل بگیرد. 
ای��ن ذهنیت مثبت موجب حمای��ت از فعالیت های 

مقد مه

رابطه ی علوم انسانی و جامعه یکی از مسائل مهم طرح 
جامع اعتالء است؛ بحث در مورد نسبت علوم انسانی 
و جامعه دارای سطوح گوناگونی است. یک سطح آن 
با پرسش هایی اساس��ی از این نوع قابل طرح است: 
اصوالً شرایط اجتماعی و محیطی چگونه روی اعتالی 
علوم انس��انی تأثیرگذار است؟ و شرایط اجتماعی و 
محیطی تا چه میزان می توان��د بر  الگوهای مختلف 
رش��د، تولید دانش و معرفت تاثیر داشته باشد؟ چرا 
در بعضی جوامع علوم انس��انی رشد بیشتری دارد و 
در بعضی دیگر رش��د کمتر؟ چ��را در بعضی مقاطع 
تاریخی شاهد رشد کم رمق علمی هستیم و در برخی 
دوره های تاریخی با بالندگی علم مواجه می شویم؟ آیا 
واقعاً می توانیم رابطه ای بین شرایط اجتماعی، شرایط 

اقتصادی و اعتالی علم در جوامع پیدا کنیم؟ 
برخ��ی متفکران ای��ن بحث را مط��رح کردند که هر 
چه آزادی های سیاس��ی-اجتماعی بیشتر باشد، رشد 
علم بیشتر اس��ت و یا اینکه نظام های آزادی خواه را 
همسوتر با رش��د علمی می دانند. برخی دیگر نیز بر 
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اجتماعی نقش داشته باشد؟ چه میزان در قانون مداری، 
در نظم اجتماعی، در ح��ّل چالش های اجتماعی، در 
بحث شکوفایی اقتصادی می تواند نقش آفرین باشد؟ 
آیا مردم و مسئوالن جامعه احساس می کنند که علوم 
انسانی در کار آن ها مؤثّر است؟ وقتی می خواهند »سد« 
بسازند، ساختمان بسازند، یا یک طرح بزرگ شهری 
را اجرا کنند، چقدر این احساس وجود دارد که علوم 
انس��انی برای آن ها مفید اس��ت؟ ایجاد این احساس، 
نیازمند راهکارهایی اس��ت که باید درباره آن بحث و 

گفتگو کرد.
   

یحیی فوزی
مدیر مسئول فصلنامه تخصصی 
طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور

علمی و ایجاد اعتبار و اعتماد به علماء علوم انس��انی 
نسبت به حل مسائل خواهد شد و وقتی پیوند ایجاد 
ش��د، به ارتقای علم کمک می کنن��د. به طور مثال در 
برخی جوامع »س��نت وقف«  نقش مهمی در رش��د 
مراکز مرتبط با فعالیت های علمی دارد و برخی حاضر 
هستند کارهای عالم المنفعه را برای علم انجام دهند 
ولی در جوامعی دیگر، این س��نت کم رنگ است. به 
نظر می رسد این موضوع به میزان ارتباط متقابل علم 
در عرص��ه ی اجتماعی باز می گردد. در جوامع موفق، 
علوم و از جمله علوم انس��انی توانسته است ذهنیّت 
مردم را نس��بت به توانائی های خ��ود  تغییر دهد یا 
تأثیری ب��ر روی جوامع و نیروه��ای موثر بر جوامع 
همچون مس��ئولین کش��ور و مدیران بگ��ذارد که در 
مجموع این تغییرات، جامعه از بسترسازی برای رشد 
علمی حمایت کند. لذا این پرسش مهم مطرح است 
که در جامعه ایران، تا چه میزان به این موضوع توّجه 

و اهتمام صورت می گیرد؟ 
س��طح س��وم را می توان اینگونه تعریف کرد: اصوالً 
علوم انسانی تا چه میزان می تواند در پیشرفت و اعتالی 
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در ابتدای هش��تمین کمیته علمی طرح جامع اعتالء، 
آقای دکتر حس��ینعلی قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم 
انس��انی و مطالع��ات فرهنگی و رئی��س طرح جامع 
اعت��الء، ضمن خوش آمد گوی��ی و تبریک روزهای 
باشکوه پیروزی انقالب اسالمی، محور اصلی صحبت 
ه��ای خود را مرور بیان��ات رئیس محترم جمهور در 
آئی��ن اختتمایه نهمی��ن دوره جش��نواره بین المللی 
فاراب��ی )24 دی م��اه 13۹6( اختصاص دادند. بعد از 
پایان صحبت های ریاس��ت پژوهش��گاه، و همچنین 
ارائه گ��زارش اجمالی فعالیت های صورت گرفته در 
طرح جامع اعتالء که بوسیله آقای دکتر یحیی فوزی، 
جانشین رئیس در طرح جامع اعتالء و رئیس دبیرخانه 
طرح، انج��ام گرفت، دبیر کمیت��ه علمی طرح جامع 
اعت��الء، آقای دکتر فرهاد زیویار که مس��ئولیت اداره 
جلسه را بر عهده داش��تند از سخنرانان علمی کمیته 
دعوت کردند تا به ارائه بیانات خود بپردازند. سخنرانان 
نخست جناب آقایان دکتر ذاکر صالحی و دکتر منصور 
نژاد بودند و بعد از ارائه بیانات این دو اس��تاد، جناب 

بیست و سوم بهمن ماه سال 13۹6 هشتمین نشست 
کمیته علمی طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف 
به پیشرفت کشور با حضور جمع گسترده ای از صاحب 
نظران، اس��تادان و متخصصان حوزه علوم انسانی به 
عنوان اعضای کمیته علمی در تاالر اندیشه پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تشکیل شد. موضوع 
محوری این نشست و همچنین نشست بعدی: نهمین 
نشست کمیته علمی که در تاریخ چهاردهم اسفند ماه 

13۹6 برگزار شد »جامعه و علوم انسانی« بود.
 به دلیل مشابهت موضوع این دو نشست با پرونده ویژه 
این شماره، ضمن اشاره به برخی گفتگوها و گزارش 
های ارائه ش��ده در این نشست ها، سخنرانی هایی که 
با این پرونده پیوس��تگی بیش��تری داشتند به صورت 
کامل ارائه می ش��وند. همچنی��ن در ادامه تعدادی از  
گفتگوهای ارزش��مند طرح شده در این نشست ها و 
مرتبط با س��خنرانی های ارائه شده  که حاوی مطالبی 
مفید برای اهل علم و جامعه ایرانی اس��ت به اختصار 

ارائه شدند. 

نگاهی به دو مجموعه
 سخرناین و گفتگوهای علمی 

درباره جامعه و علوم انساین
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جناب آقایان دکتر خس��رو قبادی و حجت االس��الم 
و المس��لمین جناب آقای محمدرض��ا مصطفی پور 
که در نهمین جلس��ه کمیته علمی طرح جامع اعتالء 
در تاریخ 14 اس��فند 13۹6 ارائه شده بود، درج شده 
اس��ت. همچنین از آقای دکتر عبدالرحمن حسنی فر 
ک��ه فرصت ارائه س��خنرانی خود را در جلس��ه دوم 
کمیته علمی نیافتند، تقاضا ش��د تا محورهای اصلی 
آرای خود را برای ط��رح در اختیار مجله قرار دهند. 
بنابراین آخرین مطلب در این بخش به مطالب ایشان 

اختصاص یافته است.    

آقای دکتر عماد افروغ ضمن بررس��ی برخی محورها 
در صحبت های ارائه شده، آرای نقادانه خود پیرامون 
وضعیت علوم اجتماع��ی در ایران را بیان کردند. این 
دو سخنرانی و همچنین آرای جناب آقای دکتر افروغ 
که با محوریت جامعه و علوم انس��انی ایراد ش��د، به 
طور کامل در ادامه مطالب این ش��ماره ارائه شده اند. 
در ادامه نشست، اس��تادان صاحب نظر حوزه فلسفه 
و علوم انسانی کشور جناب آقایان دکتر رضا داوری 
اردکانی و دکتر غالمرضا اعوانی، با محوریت قرار دادن 
بخش هایی از سخنرانی های ارائه شده، نظرات و آرای 
پیش��نهادی خود را برای اعتالی علوم انسانی و رفع 
برخی کاس��تی ها ارائه کردند. گزیده سخنان استادان 

ارجمند در بخش سوم این مجموعه ارائه می شود. 
از آنجایی که گفتگوهای نشست هشتم کمیته علمی 
طرح جامع اعت��الء به درازا انجامی��د و مجالی برای 
ارائه باقی سخنرانی های علمی فراهم نشد تنی چند از 
استادان حاضر سخنرانی های کوتاه خود را در جلسه 
بعدی کمیته علمی ارائه دادند. در بخش چهارم سخنان 
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این پروپوزال به آن برس��یم، اّول شناخت سیاست ها، 
برنامه ها و اقدامات مربوط به تعامالت علم و جامعه 
با تأکید بر علوم انسانی در کشورهای منتخب است. 
حدود 15 تا 20 کش��ور بررس��ی خواهند شد.سپس 
تجارب آنها در قالب مطالعه  تطبیقی س��امان می یابد. 
دوم مقایسه یافته های فوق باوضعیت ایران؛ سوم کشف 
نظام مند نظرات خبرگان علوم انس��انی در خصوص 
رابطه  علم و جامعه با تأکید بر علوم انس��انی اس��ت. 
مصاحبه هایی هم با متخّصصان و خبرگان علوم انسانی 
در ایران انجام  خواهد ش��د.در نهایت بعد از تحلیل 

ابت��دا بیان این نکته الزم اس��ت که بحث امروز صرفًا 
طرح مسئله ای است که در طرحنامه پژوهش آمده و 
قراراست در آینده در زمینه آن مطالعه ای در پژوهشگاه 
آغاز ش��ود.این روزها بحث ارتباط علوم انس��انی و 
جامعه به دلیل ضرورت های مّلی و زمانی بیشتر مورد 
توّجه قرار گرفته اس��ت. موضوع رابطه  علم و جامعه 
وعلوم انس��انی و جامعه در غرب بحث برانگیز بوده 
اس��ت. در ایران به عنوان کشوری که درحال توسعه 
اس��ت نیز خود به خود این ایده هاپیچیده تر می ش��ود 
و کار را س��خت تر می کند. اهدافی که قرار اس��ت در 

وتسعه  تعامل علوم انساین و جامعه:
طرح مساله ای برای اندیشیدن

دکتر غالمرضا ذاکر صالحی*
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ش��دن علم مثل آن اتّفاقی که در شوروی سابق افتاد، 
نش��ود. از طرفی علوم انس��انی در ایران خیلی جوان 
اس��ت. هنوز بعضی از بنیان گذاران ش��اخه های علوم 
انس��انی در ایران در قید حیات هستند. هنوز بسیاری 
از متون کالسیک علوم انس��انی در خیلی از رشته ها 
به فارسی ترجمه نش��ده است. در هریک از حوزه ها 
ترجمه هایی انجام شده است اما بسیاری ترجمه نشده 

باقی مانده است. 
در جامعه  در حال گذار که هنوز علوم انس��انی آنقدر 
جوان است، به تعبیر »رابرتمرتون« در جامعه شناسی 
ما هنوز انیشتین خود را پیدا نکردیم! هنوز دنبال کپلر 
خود می گردیم! در جامعه شناسی بعد از جنگ جهانی 
دوم یا همان حین جنگ جهانی دوم، این نشان دهنده  
جوان بودن این علم است. توقّعات عجیب و غریب 
از علمی که اینقدر جوان اس��ت،  ارتباط علوم انسانی 
با جامعه را وارد مشکالتی می کند. هنوز علوم انسانی 
دقیقاً نهادسازی چندانی در خودصورت نداده است. 
باید توجه داش��ت در ایرانی سخن می گوییم که کّل 
»زیس��ت بوم« هم ضعیف است، اینجاکّل زیست بوم 
علم ضعیف است و نگران شاخه های دیگر هم هستیم. 
نگران حوزه علوم پایه و نگران فنّی و مهندس��ی هم 
هس��تیم. کّل این زیست بوم باید ارتقا پیدا بکند و ااّل 
خود علوم انسانی باید در غیاب شاخه های دیگر علوم 
ارتقا یابد!! آیا چنین چیزی متصّور اس��ت، امکان پذیر 
است یا نیست؟ در حال حاضر وزارت علوم به شّدت 
نگران علوم پایه ش��ده است؛ به خاطر این که استقبال 
خانواده ه��ا و جوانان از علوم پایه به حّد صفر نزدیک 

محتوای آنها، تدوین توصیه های سیاس��تی برای ایران 
به منظور بهبود رابطه  علوم انس��انی و جامعه صورت 
خواهد گرفت.همانطورکه مالحظه فرمودیداین مطالعه 
ناظر بر موضوعاتی چون اسالمی شدن علوم انسانی 
نیست.این مطالعه ازنوع کاربردی است و در کارگروه 
کاربست علوم انسانی فعالیت خواهدکرد. موضوعاتی 
چون اسالمی شدن درکارگروه مبانی نظری موردتوجه 
قرارخواهدگرفت.دراینجا صرفاً تجارب کش��ورهای 
منتخب در مطالعه اکتشافی دسته بندی و ارائه می شوند.
درکنار آن دیدگاه های خبرگان ایرانی نیزبررسی خواهد 

شد.
این مسئله پیچیدگی های بسیار دارد. زیرا در مهد علوم 
انس��انی مدرن در غرب هم این مقوله بس��یار پر فراز 
و فرود بوده اس��ت. رابطه  علوم انسانی با جامعه زیر 
ساخت هایی نیاز دارد که در ایران کاماًل فراهم نیست. 
جامعه  دوستدار دانش می خواهد که عقل گریز و علم 
س��تیز نباش��د و از آن طرف علم می خواهد که برج 
عاجی نباشد. خود علم مقداری خصلت نخبه گرایانه 
دارد، وقت��ی ک��ه خ��ود را به جامع��ه نزدیک می کند 
احتمال سطحی ش��دن یا به عبارتی عوامانه1 شدن و 
مبتذل شدن را دارد. نمونه این اتّفاق در آموزش عالی 
ایران افتاده است، گسترش بی رویه  کّمی چه صدمات 

اجتماعی و فرهنگی و روانی ایجاد کرده است؟!! ... 
بنابراین توصیه های سیاستی که ما به دنبال آن هستیم 
باید با این مالحظه  باشد که این نزدیک شدن به جامعه، 
این ارتباط و تعامل به گونه ای باشد که باعث سطحی 
شدن و مبتذل ش��دن و در بعضی جاها ایدئولوژیک 
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مسئله به گونه  منطقی و در چارچوب عقالنی آن ارتقا 
پیدا می کند. 

با بررس��ی ادبی��ات این حوزه پژوهش��ی چهار الگو 
قابل شناس��ایی و ارائه اس��ت. در حقیقت، در جایی 
که زیر ساخت های علمی آنها قوی است، کشورهای 
صنعتی شده، آنها که آموزش عالی توسعه یافته دارند 
و نظام های علم و فن آوری2آنها باال اس��ت، در آنجا 
معموالً از چهار الگو تبعیت شده است. البته قطعاً در 
این پژوهش باید بررس��ی کرد کدام کشور، کدام الگو 
را پیروی کرده اس��ت. ش��اید در یک کشور دو یا سه 
الگو همزمان پیگیری ش��ده باشد. اما باید از خبرگان 
پرسید کدام یک از آنها در ایران مناسب تر است. البتّه 
باید توجه داشت این چهار الگو  مطالعه  مقّدماتی در 
حّد طرح نامه است. در اجرای طرح ممکن است این 
چهار الگو افزایش پیداکند. مناس��ب بودن کدام الگو 
برای ایران آن چیزی است که باید از میانگین نظرات 
خبرگان دربیاید. در ادامه این چهار الگو ارائه می شود.

- الگوی اّول آن چیزی است که در ایران به نام »ترویج 
علم«3 ترجمه شده است. اینجا می گوییم ترویج علوم 
انس��انی. به آن مدل کمبود یا مدل نقصان می گویند. 
یعن��ی رفع نقص��ان دانش م��ردم. در حقیقت علم را 
س��اده و رس��انه ای بکنیم، آنقدر آن را ساده بکنیم که 
فهم همگانی از علم ایجاد ش��ود. بحث های علمی به 
حوزه های عمومی کشانده شود. بخش دوم این است 

که جامعه بتواند علم را بپذیرد.
نقدهای شدیدی به این الگو شده است چراکه این الگو 
خّطی است، از عالم به عاّمه  مردم بی سواد. یک جریان 

می ش��ود. تعداد دانش��جویان علوم پایه در ایران پنج 
درصد ش��ده است. به ش��ّدت دارد پایین می آید، این 
ع��دد باید باالی 15 درصد باش��د. علوم پایه که افت 
کند، فنّی مهندس��ی هم که در حقیقت منطق خود را 
از عل��وم پایه می گی��رد، از ریاضیات و فیزیک وغیره 
می گیرد، پایه و اس��اس خود را از دس��ت می دهد و 
زمین می خورد و این در ساختار کّل علم کشور فاجعه 
اس��ت. نگران فنّی مهندسی هم هستیم که عالی ترین 
محصول وخودروی مّلی آن  »س��مند« است. در یک 
»هم تطّوری«، شاخه های مختلف علوم باید باهم ارتقا 
پیدا کنند. این که علوم انس��انی تعامل عالی و س��امان 
یافته ای با جامعه داشته باشد، در حالی که کّل زیست 
بوم علم پژمرده باشد، تصّور آن هم امکان پذیر نیست، 
چه برسد به تصدیق آن. این ممکن نیست در گوشه ای 
فقط یک ش��اخه  علمی داشته باشیم که فوق العاده و 

عالی باشد و بقیه  شاخه ها کماکان پژمرده باشند.
این زیس��ت بوم  هم تط��ّوری دارد. درزیس��ت بوم 
علم»زیر سیس��تم ها« تعامل��ی خیلی ب��اال دارند؛ هر 
اتّفاقی در یک زیر سیس��تم رخ دهد، فوراً در بقیه  زیر 
سیستم ها تأثیر می گذارد. در رویکرد زیست بومی، فی 
الواقع »علوم انسانی« گونه  کلیدی محسوب می شود. 
»آشیان« گونه  کلیدی مرتفع تر است، همه جا را می بیند، 
قدرتمند است، به غنای زیست بوم کمک می کند و ما 
امیدوار هستیم که علوم انسانی این نقش را پیدا بکند و 
داشته باشد. به قول علمای زیست بوم شناختی »آشیان 
آن مرتفع  باش��د«. گونه  کلیدی در زیست بوم علم از 
طریق ارتباط بیشتر با جامعه، کاربردی تر شدن و حل 
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تمایز شفافی با همدیگر ندارند 
و علم به عنوان فرآیند اجتماعی 
وسیع تّلقی می ش��ود و روابط 
درون عل��م و بی��رون همزمان 
مورد توّجه قرار می گیرد؛ اشاعه  
فرهنگ علم در این شبکه های 
اجتماعی مورد توّجه اس��ت و 
رابطه  خوبی که محّققان باید با 
سیاست گذاران و مردم از طریق 
گفتگو و شبکه س��ازی داش��ته 
باش��ند. اینجا نگرش سنجی از 
مردم هم انجام می ش��ود؛ یعنی 
مرتّب مناظره  مدنی بین مردم و 
پژوهشگران و سیاست گذاران و 
تأمین کنندگان جریان دارد برای 
این که این دانش ظرفیتی برای 

کنش ایجاد بکند. 
الگوی سوم بحث درگیر کردن مردم با علم در عمل5 
اس��ت. در حقیقت دنبال برس��اخته ش��دن فرهنگی 
اجتماعی خود علم است. در علم مداخله از پایین به 
باال صورت می گیرد. مردم مشارکت جّدی و حمایت 
عملی از عل��م دارند. از علم حمایت واقعی می کنند. 
مث��ال آن را هم می گویند زمانی که بیماری ایدز آمد، 
عّده  زیادی از بیماران نمی خواستند بپذیرند که نقص 
ایمنی دارند و نتایج آزمایشات را قبول نمی کردند. آنها 
را به داخل آزمایشگاه بردند و خواستند آزمایشات را 
خود افراد انج��ام دهند. در این حالت بود که متقاعد 

ی��ک طرفه. در ای��ن الگو مردم 
فاقدسواد علمی تّلقی می  شوند؛ 
این که ما علم را از عالم بگیریم 
در یک الگ��وی خّطی به مردم 
منتقل بکنیم. این مدل دربرخی 
موارد می خواهد مقاومت مردم 
را در براب��ر توس��عه  فن آوری 
بش��کند. یعنی هدف بنگاه های 
بزرگ��ی ک��ه ف��ن آوری تولید 
می کنن��د، این اس��ت که جایی 
که این فن آوری می آید محیط 
زیست انسانی یا محیط زیست 
طبیعی را تخریب می کند، مردم 
کمتر مقاومت بکنند. نیروهای 
بوم��ی و نیروهای محّلی اجازه 
بدهند طرح های فن آورانه روی 

زمین پیاده ش��ود. چون تا حدی این هدف پنهان هم 
در این الگو وجود دارد و تا حدی نیز مورد نقد گرفته 

است. 
الگوی دوم، الگوی ارتباطات علم4 یا مدل گفتگویی، 
مدل شبکه ای اس��ت. این الگو روی ماهیت ارتباطی 
علم تأکید می کند؛ روی به اشتراک گذاشتن ارتباط با 
م��ردم و توّجه به نیازها و گرایش ه��ای مردم. در این 
الگ��و اّطالعات علم��ی و اّطالعات غیر علمی خیلی 
از هم تمایز ندارند. یعنی مثل رنگین کمان که معلوم 
نیست کجا رنگ قرمز تمام می شود، کجا رنگ نارنجی 
شروع می ش��ود؛ اّطالعات علمی و غیر علمی خیلی 

هدف بنگاه های بزرگی که فن آوری 
تولید می کنند، این است که جایی 
ــن آوری می آید محیط  ــن ف که ای
زیســت انســانی یا محیط زیست 
ــد، مردم  ــی را تخریب می کن طبیع
کمتر مقاومت بکنند. نیروهای بومی 
ــای محّلی اجــازه بدهند  و نیروه
طرح های فن آورانه روی زمین پیاده 
شود. چون تا حدی این هدف پنهان 
ــم در این الگو وجــود دارد و تا  ه

حدی نیز مورد نقد گرفته است.
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هم به او می ده��د، فقط انتقال 
دانش نیست. گاهی برای تغییر، 
مداخله هم می کنیم. همان طور 
که مشاور روان شناس این کار را 
می کند، در مشاوره  علم به معنای 
عاّم آن ممکن است مشاور حتّی 
به سیاس��ت گذار روحیه بدهد. 
اصاًل دانش ندهد، روحیه بدهد. 
بعد کارهای جانبی دیگری هم 

انجام می شود.
در این الگو باید دقیقاً مخاطب 
خود را بشناسی، بینش بدهی، 
راه حل بدهی؛ فقط این نیست 
که به او علم بدهی، به او بینش 
می ده��ی، راه ح��ل می ده��ی؛ 
روحیه  برای اق��دام می دهی. با 
این رویکرد که معتقد هستی که همیشه راه حّل بهتری 
وجود دارد؛ به خاطر این که از اتالف س��رمایه و منابع 
جلوگیری بش��ود. عمدتاً مخاطب این الگو دولت ها 
هستند. دولت چیست؟ دولتی که نماینده  مردم است. 
دولت ها به عنوان نماینده  مردم از سیستم مشاوره  علم 
اس��تفاده می کنند. حاال این سیستم مشاوره  علم یا در 
بعضی جاها ساختمند است؛ یعنی سازمان7 دارد. گاه 
نیمه س��اختمند است، گاه در برخی مراکز بی ساخت 
است، انفرادی است. مثاًل در کشور انگلستان مجلس 
عوام، هر نماینده ای دو دانش��مند به عنوان مشاور در 
اختیار دارد که کاماًل با آنها در تماس است یعنی در هر 
زمان که بخواهند تماس برقرار می شود و مثاًل درباره 
الیحه ای که قرار اس��ت فردا بحث شود با آنها گفتگو 

شدند بیماری نقص ایمنی دارند 
و همکاری و مشارکت کردند. 
بنابراین در این الگو دنبال اتّصال 
واقعی عل��م به زندگ��ی مردم 
هستیم و مالحظات اجتماعی، 
اخالقی و زیس��ت محیطی هم 
در علم به ش��ّدت مورد توّجه 
این الگو اس��ت. مخاطب علم 
هم مخاط��ب فّع��ال و منطبق 
و مش��ارکت کننده اس��ت. در 
حقیقت دان��ش محّلی و بومی 
تماشاچی نیست. نقش اقلیّت  ها 
و زنان در علم خیلی مورد توّجه 
است و مردم پیامدهای علم را 
هم ارزیابی می کنند، پیامدهای 
کار علم��ی مرتباً توس��ط خود 

مردم ارزیابی می شود و هدف هم بهبود کیفیت زندگی 
روزمره  مردم است. 

قابل توجه اس��ت که گام ب��ه گام این الگوها کامل تر 
و بهت��ر می ش��وند؛ هر الگو در عین ح��ال محتویّات 
الگوی قبلی را هم در درون خود دارد و در عین حال 

عناصری را به آن اضافه می کند. 
الگوی چهارم مشاوره  علم6 است. این الگو جدیداً داغ 
شده است و خیلی هم به علوم انسانی نزدیک است. البته 
من مایل هس��تم واژه  advisoryرا »صالح اندیشی« 
ترجمه کنم. در عربی می گویند »مشاوره« این مشاوره، 
مشاوره  سیستماتیک است، اقدامی حمایت گرایانه بر 
پایه  علم اس��ت که فقط در اختیار گ��ذاردن دانش به 
سیاست گذار نیست. بلکه غیر از دانش چیزهای دیگر 

این که علوم انسانی تعامل عالی و 
سامان یافته ای با جامعه داشته باشد، 
در حالی که کّل زیســت بوم علم 
پژمرده باشــد، تصّور آن هم امکان 
پذیر نیســت، چه برسد به تصدیق 
آن. این ممکن نیســت در گوشه ای 
فقط یک شاخه  علمی داشته باشیم 
که فوق العاده و عالی باشــد و بقیه  

شاخه ها کماکان پژمرده باشند.
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این رابط ها می توانند بین رشته ای های مختلف باشند، 
می توانند خود آنها بین رشته ای باشند. یعنی در حقیقت 
سیاس��تگذاری تحقیقResearch policy به معنای 
عام آنبکنند، می توانند تخّصصی و تک رش��ته ای کار 
بکنن��د و رابط های مختلف در هر رش��ته با همدیگر 
تعامل داشته باشند. بحث های خیلی وسیعی در مورد 

»الگوی مشاوره ای« وجود دارد . 
این چهار الگویی است که در طرح اولیه مطرح است 

در حین کار قطعاً این الگوها کامل تر می شود. 

پی نوشت
* عضو هیئت علمی مؤسسه ی پژوهش و برنامه ریزی 

آموزش عالی
1- Popular
2- Science and Technology andInnova-
tion
3- Science promotion
4- science communication
5- engagementofpublic in science
6- Science advisory
7- organization

می کند. این الگو تقریباً الگوی بی س��اختی است ولی 
اشکال نیمه ساختمند آن هم هست. مثاًل در اسرائیل 
در هر وزارتخانه ای دانشمند ارشدی هست که خیلی 
از چیزها را او باید نظر بدهد. آن دانش��مند ارشد که 
سازمان نیس��ت. اما در بعضی کشورها سازمان هایی 
درست می ش��ود که به معنای واقعی سازمان هستند، 
باید توجه داشت Institution و یک حالت نهادی 

و وسیع تر دارد.
در این الگو دو سؤال اصلی مطرح است:  1(منابع کلیدی 
دانش و ارزش های مورد استفاده در تصمیم گیری کدام 
هستند؟ این  بحث، بحث تصمیم گیری درست برای 
دولتمردان است، برای سیاست گذارانی که می خواهند 
برای رفاه مردم سیاس��ت گذاری بکنند. 2(چگونه این 
منابع دانش و ارزش ها در تصمیم گیری ادغام بشود و 
به نحوه درستی ادغام بشود؟ همان  چیزی که درایران 
هر سال شعار هفته  پژوهش است که قبل از پژوهش 

تصمیم گیری نکنیم.
بنابراین تصمیم گیری خوب تابع فرآیندها و رویه هایی 
اس��ت که باید ایجاد بش��ود. همین طور حالت فردی 
و پراکنده ندارد. ای��ن رویه ها و این فرآیندها باید در 
جامعه  ایرانی ایجاد بشود و نقش رابط ها و میانجی ها 
در الگوی مشاوره علمی خیلی مهم است. این رابط ها 
میان علوم انس��انی و دولت چه کس��انی هستند؟ این 
نهادهای میانجی چه کس��انی هس��تند؟ اینجا بیشتر 
مخاطب دولت اس��ت  نقشجالب این میانجی ها این 
است که موقعت محّلی ایجاد می کنند، شرایطی فراهم 
می کنن��د که تصمیم خوب گرفته ش��ود و ایجاد این 
موقعی��ت محّلی نقش منحصربفردی اس��ت که این 

میانجی ها می توانند داشته باشند. 
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ابالغ می کنند. پس مسئله آن است که ما سرمایه هایی 
داریم و دیده نمی ش��ود. با این دیداین نکته را مد نظر 
قرار دادم که برای کش��ف و تحلیل این سرمایه ها به 
س��راغ جامعه  مدنی و در ذیل آن، انجمن های علمی 
باید رفت که مصداق ب��ارز نهادهای فعال در جامعه 

مدنی اند.
در این بین در مورد مفهوم بندی علوم انس��انی باید به 
نکته ای اش��اره کنم. به نظ��ر در تأمالت ما این مفهوم 
دقیق تشریح نشده است و از این رو ادبیات و فلسفه 
را جزو علوم انس��انی محسوب می کنیم و همچنین، 

ابتدا بحث خود را با طرح مسئله شروع می کنم. از یک 
طرف سرمایه های فراوانی در جامعه وجود دارد و از 
طرف دیگر در جامعه  ایرانی متفکّران ماس��رمایه های 
انسانی ای هستندکه در کش��ور حضور دارند، سئوال 
مطرح این است که آیا به طور شایسته از این  ظرفیت 
ها استفاده می کنیم؟ چقدر در طرح ها از آنان دعوت به 
همکاری می شودو ایده های آنها را عملیاتی می کنیم؟ 
روند فعلی آن است که معموالً مسائل را دولت محور 
می بینیم، مس��ائل علوم انسانی را دستگاه های رسمی 
حتی با نگاه فنی مهندسی و غیر علوم انسانی تدوین و 

 نقش انجمن های علمی در 
گسرتش علوم انساین

دکتر محمد منصورنژاد*
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این مالحظات توجه شود.
نکت��ه بعدی در م��ورد »جامعه 
مدنی« اس��ت. در بحث جامعه  
متفاوت  بسیار  مدنی دیدگاه ها 
اس��ت. ایده مورد اهتمامم، ایده  
نزدی��ک ب��ه جامعه مدن��ی از 
نگاه هگل بود. دستگاه هگلی، 
دس��تگاه تثلیث است. از ایده و 
منطق شروع می کند تا  باالخره 
به اینجا می رساند که در سطح 
اجتماع، س��ه رکن وجود دارد. 
خانواده، جامعه  مدنی و دولت. 
اولی تز، دومی آنتی تز و سومی 
س��نتز آن دو است. در این نگاه 
جامع��ه  مدنی را به یک معنا در 
عرض دولت می بیند. تا حدی 
این مبنا قابل پذیرش است، منتها با بازخوانی در این 
مبنا باید همراه باش��د.نکته من ای��ن بود که چون این  
هگلیست ها و مارکسیس��ت ها، بر مبنای تضاد بحث 
می کنند، در کنار تض��اد، همکاری را هم باید در نظر 
گرفت.کارگزاران جامعه  مدنی دو دسته اند. عده ای که 
بر مبنای تضاد منافع و تضاد طبقاتی برای سود بیشتر 
فعالیت و با هم رقابت می کنند )مثل نهادهای صنفی( 
و در کنار آنها نهادهای مدنی هستند که با هم همکاری 
می کنند و هدف آنها نیز لزوما نفع ش��خصی نیست و 
به معنای دقیق کلمه فعالیت غیر انتفاعی دارند )مثال به 

صورت صندوق های قرض الحسنه(. 

اقتصاد و علوم سیاس��ی و... را 
هم علوم انسانی می نامیم.  اما در 
کش��ورهای دیگراین دو نوع از 
دانش را از هم جدا کردند؛ نوع 
اول را علوم انسانی1 نامیدند که 
از قدی��م االی��ام مصطلح بود و 
پیشینه نیرومندی دارد و البته در 
عصر مدرن هم قرائت های تازه 
را در کن��ار روای��ت های قدیم 

پذیرفته است.
در مقابل عل��وم اجتماعی2که 
ش��امل دس��ته دوم )اقتص��اد، 
علوم اجتماعی، روان شناس��ی، 
سیاس��ت و....( می ش��ود، و در 
گروه دانش ه��ای عصر جدید 
قرار دارد. از آنجا که در فرهنگ 

خودی این تمای��ز مفهومی وجود ندارد، همزمان هم 
به ادبیات، فقه، فلسفه و هم به اقتصاد و روان شناسی 
و... علوم انس��انی )در برابر علوم پایه و پزشکی و....( 
می نامیم. در این مطالعه نیز همین رویه )که البته دقیق 
نیست( را مبنا قرار دادم، ولی به اشکال کار نیز از جهت 

مفهومی واقفم. 
از این رو هم انجمن های دسته اول )رشته های علوم 
انس��انی به معنای دقیق( و هم انجمن های دسته دوم  
)علوم اجتماعی( همانگونه که در سایت وزارت علوم 
تحت عنوان علوم انس��انی نام برده ش��ده اند، مبنای 
بررسی قرار دادم. البته در پژوهش های بنیادی تر بایدبه 

ــی دیدگاه ها  در بحــث جامعه  مدن
بســیار متفاوت اســت. ایده مورد 
ــک به جامعه  ــم، ایده  نزدی اهتمام
ــتگاه  ــی از نگاه هگل بود. دس مدن
هگلی، دستگاه تثلیث است. در این 
نگاه جامعه  مدنی را به یک معنا در 

عرض دولت می بیند.



پرونهد ویژه

پیش شماره دوم و سوم، بهار و تابستان 97
68

دیدگاه ها به صورت دقیق و مفصل در اصل طرح ارائه 
شد.

برای ایجاد ارتباط بین علوم انس��انی و جامعه، نقش 
انجمن های علمی که در رش��ته های علوم انسانی به 
عنوان واس��ط بین محققان و دولت فعالیت می کنند، 
بسیار تعیین کننده است. بررسی این نکته که در حال 
حاضر جایگاه انجمن ه��ای علمی در کجایتحقیقات 
علوم انسانی کشور قرار دارد و در چه سطحی است و 
چه ظرفیت هایی دارند که می توان آن را احیا و بسط 

داد، موضوعی است که مورد مطالعه این طرح است.

پی نوشت
*پژوهشگر و عضو کمیته علمی طرح جامع اعتالء، سردبیر 

فصلنامه تخصصی طرح جامع اعتالء
1- Humanities
2- social Sciences

در بحث دیگر پرس��ش این است که آیا جامعه مدنی 
نهادی مدرن است یا سنتی و یا هر دو؟ در بین متفّکران 
ایرانی به نظر می رس��د در این زمینه دو دیدگاه وجود 
دارد.بعضی از پژوهش��گران فکر می کردند که جامعه  
مدنی پدیده  ای مدرن است و در این صورت، محصول 
علوم اجتماعیدر همین دو سه قرن اخیر است. بزرگان 
دیگری گفتند که این نهادها، پدیده  مدرن نیستند. در 
گذشته انجمن های خیرخواهانه سابقه داشته استو این 
نهادهای مدنی پیشا مدرن هستند که در روزگار ما نیز 
فعالیت دارند مثال نهاد وقف. در این تحقیق مبنای دوم 
را مد نظر قرار دادم و اس��اس تحقیق قرار گرفت. در 
این طرح نهادهای مدنی غیر مدرن و سنّتی هم پوشش 

داده می شود. 
در بحث الگوی نظری آثار محققان در رابطه با علم و 
شیوه حمایت از علم و تولید علم بررسی شد. در این 
زمینه در عرصه جامعه شناس��ی علم، دو نگاه وجود 
دارد. نگاه س��اختارگرایانه )تولید علم و فرآیند آن به 
صورت ساختاری بررسی می شود( و نگاه هنجاری. 
در این مطالعه ن��گاه دوم که تولید علم را با هنجارها 
پیوند می زند، برگزیده شد. به این مناسبت دیدگاه های 
»مِرتون« بررسی شد. او می گوید علم در هر جامعه ای 
ش��کل نمی گیرد، علم اخالقیّات خاص خود را دارد. 
علم هنجارهای خاّص خود را می طلبد، علم بسترهایی 
را الزم دارد، زمینه هایی را الزم دارد. برای اینکه بحث 
مرتون با بحث انجمن های علمی که تش��کل مدارند 
پیوند بخورد، ایده اخالق علم با بحث »جامعه  شبکه « 
»کاس��تلز« و دیگران ترکیب وش��یوه تعامل و س��نتز 
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اینجانب حتماً باید در وهله ی اّول یک معرفت شناسی 
علم��ی و همچنین معرفت شناس��ی »علم االجتماع« 
ص��ورت گیرد. اگر معرفت شناس��ی عل��م االجتماع 
صورت گیرد خیلی از این مس��ائل حل می ش��ود. در 
این صورت اس��ت که تحوالت طی ش��ده در غرب 
و پیش��رفت های ص��ورت گرفته در آنجا آش��کارتر 
می شود. در غرب امروزه از بحث های پوزیتیویسم و 
ش��اخه های متّعّدد استقراءگرایی و ابطال گرایی و مثل 
آن خارج ش��دند. امروزه نکات و موضوعات دیگری 
می گویند: بحث هایی که به »زمینه مند بودن« علم، »ابعاد 

در ابتدا درباره موضوع اصلی جلس��ه: »علم و جامعه« 
نکات��ی را ط��رح خواهم ک��رد. می بایس��ت مفهوم 
شناس��ی دقیقی از علم و جامعه به دست بیاوریم. به 
نظر اینجان��ب در اینجا یک دی��دگاه خاّصی از علم 
مفروض گرفته شده اس��ت و حاال می خواهیم آن را 
به گونه ای اجتماعی کنیم. این همان رویکرد »مرتون« 
اس��ت که به آن »رویکرد برونگ��را« می گویند. به این 
معن��ا که گویا علم یک ماهیّت متافیزیکال و عام دارد 
و بعد باید آن را س��اختارمند، نهادمند و نهادینه کرد. 
این موضوع به معرفت شناس��ی برمی گردد و به نظر 

 ضرورت معرفت شنایس
 عمل االجامتع*

دکتر عماد افروغ**
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خراب ریشه در علوم اجتماعی هم دارد. یعنی ما مقّصر 
هستیم، اّول باید ما را اصالح کنند. ما خراب هستیم! 
ای��ن خرابی که اآلن هس��ت در جامعه های مدنی هم 
آمده است. امروزه این انجمن های مورد اشاره از جمله 
انجمن جامعه شناس��ی وغیره با چه معرفت  شناسی 
مأنوس هس��تند؟ معرفت شناس��ی آن ها دیالکتیکی 
اس��ت؟ از روز اّول رابطه ی خود را با جامعه تعریف 
کردند؟ انواع و اقسام دوگانگی ها نه تنها در ایران، بلکه 
در خیلی جاها هست، شّدت و ضعف آن کم و بیش 
فرق می کند. اّول تکلیف این دو تایی را در س��احت 
اّول باید معلوم کرد، بعد در بحث مفهوم شناسی علم و 
مفهوم شناسی جامعه ریز و جزئی شد، و رویکردها را 
بررسی کرد، رویکردهای نوین را دید، و بعد می توان 
طرحی نو در انداخت. این طرحی که می خواهید از نو 
در اندازید، باید از خود ایران شروع شود. اگر بپذیریم 
که شرایط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی بر تولید علم، 
حتّی »science« مؤثّر است که در علوم اجتماعی به 
طریق اولی مؤثّر است، پس اّول باید به شواهد تاریخی 
خود بازگردیم؟ چرا علم ما بومی نش��د؟ چرا علم ما 
نهادینه نش��د؟ چرا مردم استقبال نکردند؟ چون هیچ 
ارتباطی با شرایط زندگی آن ها نداشت، با نیازها ارتباط 
نداشت. رفع نیازی نکرد! یک برج عاج نشینی درست 
شد، یک دانشگاهی درست شد و حتّی مقاالتی هم که 
نوشته می ش��ود به چه بها و بهانه ای نوشته می شود؟! 
بار اصل��ی آن روی دوش چه کس��ی اس��ت؟ اصاًل 

هرمنوتیک« علم، »ابعاد تاریخی« علم باز می گردد. در 
حالی ک��ه در اینجا برخی خیلی تاریخی گرایانه آن را 
نگاه می کنند و بعضی پیش��نهاد می کنند عالوه بر بُعد 
تاریخی به بخش عاّم علم هم توّجه داش��ته باش��یم. 
باید دی��د مواجه عام آنها با عل��م مبتنی بر چه پیش 

فرض هایی است؟!
 تمام مش��کل ما س��ر مفهوم »علیّت« و »ضرورت« و 
نمونه های دیگر آن است. عده ای علیّت را به یک »نظم 
و قاعده«1 تقلیل دادند. داس��تانی که از »هیوم« شروع 
ش��ده است و مصیبتی که دامان غرب را گرفته است. 
امروزه علیّت را به یک ضرورت بر می گردانند. اصاًل 
این دو تایی که در اندیش��ه ی مورد اشاره دوستان بود 
به نظر اینجانب محل اش��کال اس��ت: دو تایی علم و 
جامعه! این دو تایی یک دوگانگی است. در حالی که 
اگر شما، تفّکر نادوگانه داشته باشید اصاًل به گونه ای 
دیگر مس��ائل را خواهید دید. به گونه ای ربط در عین 
تف��اوت می بینید، آن وقت علم هم اجتماعی اس��ت! 
بحث هایی مطرح می شود که حسب رابطه ای که بین 
ایده و واقعیّت هس��ت اصاًل علم االجتماع بخشی از 
جامعه است. اگر جامعه خراب است، علم اجتماعی 
آن خراب است. حس��ب همان رابطه ای که بین ایده 
و واقعیّت اس��ت. یک پدیده ی اجتماعی هم ش��امل 
ساختارهای عینی و ماّدی است و هم شامل ایده های 
مرتبط با آن است. اگر علم االجتماع هم بخشی از ایده 
را تشکیل دهد، بنابراین ساختارهای خراب با ایده های 
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درس��ت است؟ ما آن را به فهم 
عاّمه تقلیل دهیم؟ ما فهم عاّمه را 
می پذیریم اما در کجا؟ در این که 
مسئله باشد، در این که رفع نیاز 
کند. اّما نمی توان توقع داش��ت 
خود عل��م به یک ن��گاه عاّمه 
تقلیل پیدا  کند! علم روش دارد، 
دقّت دارد، چگونگی و چرایی 
دارد. باید روی س��ازوکارهای 
ِعّلی پیش برود. ولی به هر حال 
در بحث های عل��وم اجتماعی 
بحث ه��ای تاریخی نقش دارد. 
بنابراین ما نه رویکرد درون گرا 
مانن��د هرمنوتیک ها داریم و نه 
رویکرد برونگرا داریم که علم 
را پوزیتیویس��تی ببیند. در واقع 
بین درون گرا و برون گرا هستیم و این درون گرایی ما 
عالوه بر این که وجه تاریخی دارد، اگر می خواهد وجه 
برون گرایی را بپذیرد به یک تعریف خاّصی از علیّت 

برمی گردد.
نکته ی مهم دیگری نیز باید گفته شود. چرا دانشگاه را 
نهاد مدنی نمی گیریم؟ بر اساس یک معرفت شناسی 
می توان این موضوع را طرح کرد : »دانشگاه به مثابه ی 
نهاد مدنی« در این صورت آن را مس��تقل بدانید و آن 
هنگام به ظرف علم هم توّجه می شود تا بتوانند مستقل 

این شاخص اس��ت؟ اگر قرار 
است علم »مسئله مند«2 باشد و 
پاسخگوی مس��ائل باشد، چرا  
ارتقای استادان به مواردی کاماًل 
بی ربط متصل ش��د؟ چه کسی 
می گوی��د علم عام اس��ت؟ در 
واقع یک روندی رخ داده است 
که م��ا »نفوذ یا اقت��دار«3 غرب 
را پذیرفتی��م و به نوعی نیروی 
آن ها را تأمین می کنیم. در علوم 
دقیقه ، در علوم انس��انی نیز به 
همین ص��ورت عمل می کنیم. 
امروزه غ��رب نیز این حرف ها 
را نمی زند! این حرف هایی که 
در بحث ه��ای میان فرهنگی و 
فلسفه ی فرهنگ و این ها مطرح 

می شود می توان با مواردی چند پذیرفت. هرچند که 
م��ن به آن ها نقد دارم، چ��ون وجه عام و وجه تبیینی 
ندارد. آنها را نقد می کنم، ولی نمی شود بحث زمینه  مند 

بودن را نادیده گرفت.
من احساس کردم در این مدل ها برشی زده می شود: 
علم را مفروض گرفت��ه و می گوییم یا آن را ارتباطی 
کنیم ی��ا ارتقاء دهیم یا م��ردم را درگیر کنیم!! وغیره. 
مردم را چگون��ه درگیر کنیم؟ یعنی چه درگیر کنیم؟ 
یعنی علم را به یک دانش عاّمه تقلیل دهیم؟ این  گونه 

در واقع یک روندی رخ داده است 
ــدار« غرب را  ــوذ یا اقت ــه ما »نف ک
پذیرفتیم و به نوعی نیروی آن ها را 
ــم. در علوم دقیقه ، در  تأمین می کنی
علوم انســانی نیز به همین صورت 
عمل می کنیم. امروزه غرب نیز این 

حرف ها را نمی زند!
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امیدوارم حرف های اینجانب در جهت تقویت طرح 
تفسیر شود، نه خدایی نکرده در جهت تخریب.  

پی نوشت
* عنوان این مطلب و همچنین دو نوشتار بعدی بوسیله مجله و 
بر اساس سخنان استادان محترم در جلسه انتخاب شده است.

** اس��تاد جامعه شناس��ی، عض��و هیأت علمی بازنشس��ته 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

1- regularity
2-problematic
3- authority

باش��ند. اگر بپذیریم که شرایط جغرافیایی، تاریخی و 
غیره روی علم اثر دارد، دانشگاه های منطقه ی سیستان 
و بلوچستان باید بتواند برای خود رشته تعریف کند، 
بتواند متناس��ب با نیازهای خود پیش برود، اس��تاد و 
دانش��جو بگیرد وغیره. چرا ما در یک ظرف متمرکز 
می خواهیم شاهد رش��د علم باشیم؟ این امکان پذیر 
نیس��ت! حتماً به ظرف علم باید توّجه شود. با ظرف 
متمرکز دولت گرایانه نمی شود. دانشگاه باید مستقل 
باش��د تا بتواند ذهنیّتی که ش��ما دارید، یعنی در واقع 
تاریخ مند و جغرافیا مند شود، رافع نیازهای خود شود 
و اص��اًل علم جدید تولید کند. باید ظرف علم جدید 
را نیز فراهم کرد. به نظر اینجانب شایسته است روی 
برخی از این مقوالت طرح ش��ده در جلس��ه امروز و 

معرفت شناسی تمرکز بیشتری داشته باشیم. 
نباید فراموش ک��رد ارتباط متقاب��ل درونی بین علم 
االجتم��اع و جامعه ی آن وجود دارد. من اگر بخواهم 
جامعه ی خود را بشناس��م باید چه کسی باشم؟ نمی 
توانم از بیرون بشناس��م! باید بخشی از جامعه باشم! 
باید از داخل حسب آن هرمونوتیک مضاعف زبانی که 
وجود دارد، بشناسم. اّما اگر در این دایره زبانی حضور 
یافته و مش��ارکت کردم و ش��ناختم، پ��س از آن چه 
می شود؟ یعنی نقش ِعّلی خود و نقش فاعل شناسای 

خود را از دست بدهم؟ خیر چنین نیست. 
این مباحثی که طرح کردم شاید در طرح دوستان دیده 
شده باشد اما در گزارش تجلی نیافته است. همچنین 
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دارن��د و از آن ها نظ��ر خواهی می کنند. ش��ما منکر 
نمی ش��وید که وقتی مسائل اجتماعی مطرح می شود، 
باید به سراغ دانش��مندان رفت. به طور کّلی وقتی از 
علم سخن به میان می آید مانعی ندارد علم مفهوم کّلی 
باشد، اما مسائل اجتماعی مسائل ملموس است و این 
مسائل وقتی مطرح می شود باید به نحوی حل شوند. 
به صحبت های آقای دکتر ذاکر صالحی بازگردم، آنچه 
ایشان گفتند مربوط به جایی است که یک نظم خاص 
وجود دارد آنچنان که اشاره داشتند »جامعه ی مدنی« 
مستقر باشد، اگر بشود کاری صورت داد در غیر این 

اینجانب ب��ا کلیّات مطالب آقای دکت��ر افروغ موافق 
هس��تم. ما که کم و بیش با علوم اجتماعی س��روکار 
داری��م، در م��ورد مفه��وم جامعه، مفه��وم علم، علم 
اجتماعی توافق نظر نداریم وشاید اختالف نظر داشته 
باش��یم. اگر بتوانیم اختالف نظره��ا را رفع کنیم کار 
بزرگی کردهایم. در حقیقت اگر تفاهمی نیز پیدا شود 
می توان آن را اقدامی موثر دانس��ت. در جایی که نظم 
مستقر است و س��امان علمی وجود دارد، اهل َحّل و 
عقد در مسائل اجتماعی به کارشناسان و متخصصان 
مراجعه می کنند. اهل سیاس��ت مش��اوراِن کارشناس 

 نکایت چند درباره 
ارتباط جامعه و علوم انساین

دکتر رضا داوری اردکانی*
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آینده داشته باشد، نداشتیم. در دنیا جامعه به این معنی 
نبود. جامعه در ق��رن 17 و 18 اروپا به وجود می آید. 
اصطالح جامعه را به کار می بریم که اصطالح خوبی 
است، بد هم نیست. عرب ها »دانشگاه« گفتند وغیره. 
ای��ن اصطالح اما اکنون در هر جامعه به جای اجتماع 
که خیلی عام است به کار می رود. فیلسوفان ما اجتماع 
را اجتماع کوچک، اجتماع متوّس��ط و اجتماع بزرگ 
میگفتند، اّما لفظ جامعه را به کار نبردند. از آنجایی که 
جامعه کاماًل جدید است، علم آن هم جزو علوم جدید 
اس��ت.دقّت کنیم و این معانی را چنان که فرمودند از 
هم جدا کنیم، جامعه چیست؟ چیزی که امروزه داریم 
به چه معنا جامعه اس��ت؟ در چه حد جامعه اس��ت؟ 
آیا قوام کافی پیدا کرده اس��ت؟ آیا می خواهیم چنین 
قوامی پیدا کند یا نمی خواهیم؟ این مسئله است. اگر 
نمی خواهی��م اجتماع قوام جامعه پی��دا کند آن وقت 
لوازم و ش��رایط و نتایج زندگ��ی در جامعه جدید را 
هم نمی توانیم داش��ته باشیم. مسئله توسعه هم امکان 
پذیر نمی ش��ود. زیرا جامعه به معنای جدید است که 
می تواند توس��عه پیدا کند. تکنول��وژی هم در جامعه 
که جامعه مدرن نیس��ت وارد شود به چیزی عارضی 
تبدیل می شود و ش��اید مّضر و صرفاً آلوده کننده ی 
ه��وا و وقت  ُکش وغیره باش��د. باید تکلیف خود را 
معیّن کنیم، تکلیف خ��ود را با جامعه جدید و علوم 
اجتماعی معیّن کنیم. وقتی به علوم اجتماعی و علوم 
انسانی می رسیم مسائل بیشتر خود را نمایان می کنند. 
گرفتاری بزرگ و مهّم ما این است که نمی دانیم علوم 
اجتماعی چیست؟ آقای دکتر افروغ گفتند: برج عاج؛ 
من آن را قبول دارم، ولی مطلب دیگری هم باید مطرح 
گردد. علوم اجتماعی ما فقط نظرهای اجتماعی است. 
کدام تحقیق مهّم اجتماعی صورت گرفته اس��ت؟ آیا 

صورت علم اجتماعی ناممکن اس��ت. نباید فراموش 
کنی��م جامعه ی مدنی با جامعه ی مدرن به وجود آمده 
اس��ت. هیچ وقت در هیچ جامع��ه ای قبل از قرن 18  
جامعه ی مدنی سراغ نداریم. البته می  توانید بگوید که 
نظامیّه ها جامعه ی مدنی بودند؟ االزهر مصر یا حوزه 
های علمیه جامعه ی مدنی بودند؟ در واقع باید گفت: 
هم بودند و هم نیستند. وقتی هستند که تعیین کننده 
باشند و نقش آفرین اما هنگامی که فاقد کارکرد هستند 
پس نیس��تند چون گروه نفوذ نیس��تند. در عین اینکه 

اعتبار فرهنگی و اعتبار تاریخی دارند... 
آقای دکتر افروغ تقریباً به طور روشن جامعه ی مدنی 
را بیان کردند. دانشگاه می تواند جامعه ی مدنی باشد، 
ولی دانشگاه ما که جامعه ی مدنی نیست. دانشگاهی 
جامعه ی مدنی اس��ت که وابس��تگی کمتری به نهاد 
دولت داشته باشد، دانشگاه های اروپایی مانند دانشگاه 
س��وربن در فرانسه جامعه مدنی نیستند، البته خالص 
دولتی هم نیس��تند. اما دانش��گاه های استرالیا، کانادا و 
آمریکا کم و بیش جامعه ی مدنی هس��تند. دانش��گاه 
های ما هم می تواند به جامعه ی مدنی نزدیک ش��ود، 
ولی اآلن که خیلی از جامعه ی مدنی دور است. نکته 
دیگر که اشاره شد باید بررسی کنیم جامعه چیست؟ 
جامعه1 حرف جدیدی است. جامعه که مجموعه ی 
جبری افراد نیست، جامعه مجموعه ی افراد آزاد نیست 
که بنشینند هر نظری دارند بگویند و هر چه اکثریّت 
بخواهند عمل ش��ود! جامعه در تعریف جدید پدید 
آمده و یک نظام »خود بنیاد« اس��ت. در قدیم جامعه 
نداشتیم، »اجتماع بشری« داشتیم. مدینه ی آتن داشتیم. 
در قدیم هیچ وقت جامعه ای که خود س��ازمان یافته 
و خود س��ازمان بخش و خود بنیاد باش��د و خود را 
اداره و  تأمین کند، طّراح آینده باش��د، و رو به سوی 
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طب »محّمد بن زکریّای رازی«، 
فح��وای اس��المی دارد؛ چون 
عالم اس��المی است و زیر چتر 
عالم اس��المی قرار دارد، قانون 
آن قانون اس��الم اس��ت، حکم 
آن حکم اس��الم اس��ت. امروز 
هم روابطی داریم، که اس��المی 
نیس��ت. ارزش های��ی داری��م، 
که اسالمی نیس��ت. ارزش ها 
عوض شده است. نمی خواهم 
بگویم به اسالم بی اعتقاد هستیم 
یا به اسالم عمل نمی کنیم، این 
حرف ه��ا را نمی خواهم بزنم. 
همه ی ما مسلمانیم و به احکام 
اس��الم اعتقاد داری��م، اّما عالم 
زندگ��ی یک چیزی اس��ت که 
می آید و احکام خود، ارزش های خود، روابط خود را 
تحمیل می کند. در این 40 سال تمام کوشش این بوده 
است که ارزش های اسالمی جای ارزش هایی که دینی 
نیست یا دینی بوده و غیر دینی شده است را بگیرد و 
البتّه بی حاصل و بی نتیجه نبوده است ولی آیا از آنچه 

واقع شده است میتوان راضی بود. 
به اعتقاد اینجانب علم اجتماعی، اسالمی و غیر اسالمی 
ندارد و نمی توان از جامعه ش��ناس خواست که علم 
جامعه شناسی را اسالمی کند، جامعه شناسانی هستند 
که اتفاقاً خیلی هم مسلمان هستند و در این جمع نیز 
حضور دارند اما حاضر به چنین کاری نیس��تند. آقای 
دکتر افروغ که در اینجا حضور دارند خیلی هم کوشش 
کردن��د که علم اجتماعی پیوندی به معارف اس��المی 

داشته باشد. آثار مفید و خوب ایشان را دیده اید. 

مس��ائل اجتماعی مهم جامعه 
ایران را احصاء کردیم؟ جامعه 
شناس��ان مسائل اجتماعی ما را 
فهرست کردند؟ دردهای جامعه 
امروز ایران چیس��ت؟ متاسفانه 
این کارها صورت نگرفته است! 
نمی خواه��م جس��ارت کنم و 
کار  نکردیم،  پژوه��ش  بگویم 
نکردیم، تألی��ف نکردیم، اّما به 
نظر می رسد دنبال مسائل اصلی 
جامعه ی خود نرفتیم. باید دنبال 
مسائل جامعه ی ایران برویم و 
آنها را پیدا کنیم. مسئله که پیدا 

شد راه حل مهم می شود. 
نکت��ه دیگ��ر موض��وع »علوم 
انس��انی اسالمی« اس��ت، علم 

در صورتی دینی اس��ت که جامعه دینی باش��د. مثال 
می زنم، پژوهش��گری پژوهش آماری در باب طالق 
انجام و گزارشی ارائه میدهد، چه بگوییم؟ بگویم این 
پژوهش اسالمی نیست؟ این گزارش چطور می تواند 
اسالمی یا مسلمان باشد. آیا می توان در علم جمعیت 
شناسی از اسالمی بودن بحث کرد؟ جمعیّت شناسی 
که نمی تواند اسالمی باشد! اگر جامعه اسالمی باشد، 
علوم هم، »روح اسالمی« پیدا می کند یا الاقل در سایه 
و زیر س��قف پارادایم عالم دینی و دین قرار میگیرد. 
علوم اسالمی، تفسیر و حدیث، فقه و اصول است و 
اگر فلس��فه هم وارد شود، »کالم اسالمی« است. تمام 
علوم ما تا زمان مشروطیّت، علوم اسالمی بوده است. 
»طبیعیّات« ابن سینا اسالمی است برای این که حال و 
هوای اسالمی دارد. کتاب »حاوی« از مرد بزرگ تاریخ 

اگر جامعه اسالمی باشد، علوم هم، 
»روح اسالمی« پیدا می کند یا الاقل 
در سایه و زیر سقف پارادایم عالم 
ــرار می گیرد. علوم  ــی و دین ق دین
اســالمی، تفســیر و حدیث، فقه و 
اصول اســت و اگر فلسفه هم وارد 
شود، »کالم اســالمی« است. تمام 
علوم ما تا زمان مشــروطیّت، علوم 
اسالمی بوده است. »طبیعیّات« ابن 
سینا اسالمی است برای این که حال 

و هوای اسالمی دارد.
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در روش اس��ت در فیزیک باید با متدخاص پژوهش 
ک��رد. نمی توان متد دیگری را بر فیزیک تحمیل کرد. 
جامعه شناسی، اقتصاد، روانشاسی، حقوق و تاریخ نیز 
روش خود را دارند. در همه علوم هم پژوهش با متد 
صورت می گیرد، علم پژوهش است. علم نظر نیست، 
علم تفّکر نیست. تفّکر اسالمی جای دیگری دارد. ما 
منکر جایگاه واال و عظمت تفّکراسالمی نمی شویم. 
اّما علم پژوهش اس��ت و ب��ا روش صورت می گیرد. 
پژوهش یهودی و مس��یحی، بودایی وغیره ندارد. ما 
جامعه شناسی بودایی، جامعه شناسی یهودی، جامعه 
شناس��ی اسکاندیناوی نداریم. یک جامعه شناسی در 
ایران داریم که آن را باید نقد کنیم. ما باید اقتصاد خود 
را نقد کنیم. بررسی کنیم به چه پایه ای از علم رسیدیم، 
به کجای علم اجتماعی رس��یدیم. علم اجتماعی در 
کش��ور ما چه پایه و منزلت و مرتبه ای دارد؟ باید هم 
دالنه برای ارتقاء علوم اجتماعی موجود تالش کنیم و 
نه اینکه با طرح آن بی دلیل آن را از بین ببریم. همه ی 
عل��وم امروزی نمی گویم کاربردی اس��ت، ولی برای 
زندگی و برای جامعه است. همه ی علوم، چه حقوق، 
چه فیزیک، چه بیوشیمی، همه  تکنولوژیک است، ولی 
دین را نمی توانید تکنولوژیک کنید. دین آزاد اس��ت، 
دی��ن آزادی اس��ت و تکنولوژیک هم نمی ش��ود. از 
تکنولوژیک کردن آن صرفه نظر کنیم. جامعه شناسی 
برای نظارت بر نظم جامعه و بر روال جامعه است و 
وسائل و نظارت با پژوهش به دست می آید و به کار 

می رود. 

پی نوشت
* اس��تاد فلس��فه دانش��گاه تهران، رئیس فرهنگستان علوم 

جمهوری اسالمی ایران
1- Society

2- نهج البالغۀ )للصبحي صالح(، ص 427.

خیلی خوب است بحث کنیم و واقعاً بحث کنیم که 
علم اجتماعی اس��المی چگونه ممکن است؟ از ابتدا 
می گویند که احکام علم احکام خبری است، نه احکام 
ارزش��ی. در جامعه شناسی اس��المی، همه ی احکام، 
احکام ارزشی می شود و احکام انشایی می شود. علم 
احکام انش��ایی ندارد. البته می توان به مبادی مراجعه 
کرد و گفت هیچ خبری بدون انشاء نیست، ولی این 
موضوع خیلی ظریف است. در عمق قضایا و در عمق 

فکر است. علم رسمی همه خبر است! 
نظر اس��الم راجع به مسائل، تاریخ، و سیاست، و علم 
و... همه مهم است، ولی این ها که علم اسالمی نیست. 
حساب رجوع به آثار و مأثر گذشته و ذکر تاریخی با 

اسالمی کردن را باید جدا کرد. 
چندین سال پیش مقاله ای نوش��تم درباره »تاریخ در 
نه��ج البالغه« مول��ی علّی بن ابی طال��ب)ع(. مطالب 
بس��یار درخش��انی در نهج البالغه درباره تاریخ دارد. 
ْهتَُک إِلَی  از آن ابتدا که شروع می  ش��ود: »أَنِّي َقْد َوجَّ
بِ��اَلدٍ َقْد َجَرْت َعَلیَْها ُدَوٌل َقبَْلَک مِ��ْن َعْدٍل َو َجْور«2 
تا آخر. سراسر نهج البالغه تاریخ است. می توانیم نظر 
مولی، نظر اسالم، نظر قرآن و روایات را درباره تاریخ 
بگوئیم، درب��اره علم بگوئیم. تمام آن ها جای خود را 
دارد، ولی آن علم اجتماعی نمی شود، فیزیک نمی شود، 
بیولوژی هم نمی ش��ود. آن نظر دینی است. این ها را 
باید از یکدیگر تفکیک کرد. علمی که بالذات سکوالر 
است، یعنی از زمان به وجود آمدن سکوالر بوده است، 
)بی  دی��ن نبوده اس��ت(. روش دارد و آن را به کار می 
برند. چرا فیزیک را قبول می کنیم؟ چرا احکام فیزیک 
را قبول می کنیم؟ البتّه اصل این است که چون روشن 
است، قبول می کنیم، و به روش آن کاری نداریم. ولی 
در حقیقت مهمترین میراث درس��تی و صحت علم 
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بسیار عجیب است، اگر تمام جهان را جمع کنید و با 
انسان مقایسه کنید انسان چیز دیگری است و اقتضای 

دیگری دارد و این نباید مغفول بماند. 
در همین راس��تا باید به گس��تردگی علوم وابسته به 
انس��ان اش��اره کرد: از نظر تعداد و آمار دانشجویان و 
فارغ التحصیالن علوم انسانی بسیار پر شمار هستند. 
بنا به برخی آمار بیش از یک سوم دانشکده های کشور 
مربوط به علوم انس��انی اس��ت البته برخی تا نیمی از 
دانشجویان و فارغ التحصیالن کشور را در حوزه علوم 
انسانی می دانند. اما از سوی دیگر چه توّجهی به علوم 

ش��کرخدا که مباحث خ��ود را با حض��ور متفّکران 
و صاحب نظران علوم انس��انی آغاز می کنم. فلسفه 
وجودی چنین جلساتی بس��یار خوب است چرا که 
بایکدیگر درباره مسائل و مشکالت حوزه علوم انسانی 

درد و دل کنیم و احیاناً به راه حل هایی می رسیم. 
نکاتی را در ادامه طرح خواهم کرد: نخست موضوع 
»گستردگی علوم انسانی« است. علوم انسانی با علوم 
دیگر فرق بسیار دارد. موضوع آن انسان است و انسان 
در حوزه ی اراده و اختیار اس��ت. انس��ان می تواند به 
گونه های بسیار متفاوت و پیچیده ای باشد. این موجود 

 حکمای اسالیم 
و علوم انساین

دکتر غالمرضا اعوانی*
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کرد. در همین موضوع یعنی روش شناسی علوم عقلی 
ابن سینا کار نشده است مشخص نیست که موضوع 
چیست؟ مسائل چیس��ت؟ ارتباط موضوع و مسائل 
چیست؟ مشکل ترین علوم، علم متافیزیک و الهیّات 
است؛  ابن سینا به الهیّات پرداخت به معنی اعم آن و 
این علم را سیستماتیک کرد. این اقدام به نام ایرانی ها 
ثبت شده است. ابن سینا در ابتدای شفا می نویسد: »این 
فلسفه ی یونانی اس��ت. اما من یک فلسفه ی دیگری 
به نام حکمت مش��رقیّه دارم و کسانی که می خواهند 
حکمت من را بخوانند باید حکمت مشرقیّه را مطالعه 
کنند. در آغاز حکمت مش��رقیّه می گوی��د: برخی از 
یونانیان گمان می کنند همه موارد بوس��یله آنها گفته 
شده است، آنها تعصب دارند، مانند حنبلی ها هستند، 
تعّصب دارند. مِن ابن سینا حکمت را از منابع دیگری 

گرفتم یعنی از قرآن و دانش اسالمی.« 
ابن س��ینا درباره اسالمی کردن علوم مباحث بسیاری 
دارد. در کتاب دهم شفاء حکمت عملی ارسطویی را 
کنار می گذارد و درباره ی نبّوت بحث می کند، درباره ی 
رؤی��ای صادقه و ضرورت نماز بح��ث می کند. ذکر 
می کن��د که چرا ما پنج دفعه نماز می خوانیم. دلیل آن 
را می گوید که نبی کم است، رسول خیلی کمتر است. 
بنابراین شریعت و عمل مرتّب باید انجام شود، نماز و  
روزه برقرار باش��د وغیره. در آخر کتاب دهم بحثی را 
طرح می کند با این مضمون: »درست است که حکمت 
یونانی اس��ت ولی اگر این حکم��ت یونانی بخواهد 
پایدار بماند باید در پناه ش��ریعت باش��د. سهر وردی 
ای��ن موضوع را تکمیل می کن��د. نظریّه ی معرفت را 
سهروردی از ابن سینا گرفته است. سهر وردی مراتب 
طولی علم را ش��رح می ده��د.« این مباحث را به این 

انسانی می ش��ود؟ علم بعد از انقالب مهندس محور 
بوده است و متاسفانه در این نگاه مهندسی، دیدگاه های 
س��ایر علوم پذیرفته نیس��ت. اینجانب در این زمینه 
چالش های بسیاری داشتم با مهندسان و شاهد آن بودم 
که آنان دیدگاه های حکمی و فلسفی را بر نمی تابند. 

توّجه به این مسئله خیلی مهم است. دانشگاه های ما در 
علوم انسانی، در تمام رشته ها دچار اشکاالت متعددی 
هستند. این مشکالت علل پیچیده ای دارد: بخشی از 
آن به اس��تادان و ارتباط��ات علمی باز می گردد. یعنی  
باید علم را مجدداً به دانشگاه ها بازگرداند. دانشگاه های 
ایران با وجود کمیّت فراوانی - پنج میلیون دانش��جو 
داریم که بیش از یک س��وم آن علوم انس��انی- تقریبًا 
فاقد برنامه های دور برد هستند، می بایست برای آنها 

برنامه ریزی دقیق صورت داد. 
مس��ئله دوم موضوع ارتباط با گذش��ته است. به نظر 
می رس��د امروزه کالًاّ ارتباط با گذش��ته از دست رفته 
اس��ت. نمونه ی بس��یار خوب در گذش��ته تاریخی 
دارالتّرجمه ی بیت الحکم��ه بود. بزرگ ترین نهضت 
ترجم��ه در دنیا پدید آمد. تم��ام فرهنگ یونان، علوم 
عقلی با تمام شرح ها و تفسیرها ترجمه شد. بسیاری 
از متن های یونانی از بین رفته است اما ترجمه ی عربی 
آنها موجود است. نمونه دیگر درباره دانشمندان ایرانی 
اس��ت ارتباط امروز ما با آنها نیز قطع است. مثاًل ابن 
سینا، فارابی وغیره. متاسفانه ما در مورد بزرگان کشور 
از جمله ابن سینا درست پژوهش نکردیم. عظمت آنها 
پنهان است اما غربی ها کار می کنند. این ابن سینا بود که 
نگاه به دانش یونان را متحّول کرد. او ابتدا آثار ارسطو 
را متح��ّول کرد، مطالب پراکنده ارس��طو را نظم داد. 
الهیّات به معنی االعم، روش شناس��ی علوم را تعریف 



پرونهد ویژه

79پیش شماره دوم و سوم، بهار و تابستان 97

بی اعتنا باش��یم.  تفّکر ِحکمی 
در ای��ران در اوج بوده اس��ت. 
حکمت در این س��رزمین ادامه 
داش��ته اس��ت و روز ب��ه روز 
کامل تر شده اس��ت. ماّلصدرا، 
خواجه نصیر، تع��داد زیادی از 
حکمای گمنام ک��ه کتاب های 
آنها متاسفانه امروزه وجود ندارد 
و یا ما آنها را فراموش کرده ایم؛ 

این موارد باید احیاء شوند. 
بنده به مواردی از یک سخنرانی 
گذشته ام می بایست اشاره کنم: 
علوم وقتی معنا پیدا می کند، که 
اّوالً علم باش��د، علم »سیانس« 
نباش��د. چون امروزه علم را با 
تکنول��وژی یک��ی کرده اند. در 
نسل های گذشته علم »سیانس« 
علم پایین بود. در مقابل  دانش 
برتر که الهیّات بود. الهیّات علوم 
را ب��ه گونه ای دیگ��ر می بیند، 
متافیزیک اگر متافیزیک باش��د 
علوم را از یک نوع باالتری می بیند. ما به این »حکمت« 
می گوییم. علوم نمی تواند اس��المی شود و دین، مگر 
این که تابع حکمت الهی شود. این پیام تمام فرهنگ ما 
است. قرآن هم دین را حکمت می گوید، علم می گوید. 
ما هیچ گاه پیامبر را حکیم نمی دانیم. در حالی که قرآن 
یهِْم«1 معّلم  می گوید: »یَُعلُِّمُهُم الِْکتاَب َو الِْحْکَمَۀ َو یَُزکِّ
حکمت اس��ت. پس حکمت دین کجا اس��ت؟ ما بر 
خالف غرب حکمت دوگانه نداریم. حکمت همیشه 

دلیل در ای��ن جمع طرح کردم 
چون به دنبال چگونگی اعتالی 
علوم هستیم. باید دید عالمان ما 
در اعتالء چه کار کردند! معرفت 
اس��تداللی و سایر معرفت های 
دیگر چه فعالیت هایی صورت 
داده ش��ده اس��ت. در معرفت 
لدنی و علم لدنی چه کارهایی 
دارن��د. علم لدن��ی پایه ی علم 
اس��ت. بزرگان علم ب��رای این  
موارد توجی��ه دارند. امروزه در 
منظومه فکری هگل و دیگران، 
علم لدنی بی معنی اس��ت و در 
بسیاری از دیگر متفّکران جدید. 
اما بنده نظریّه دارم که از دکارت 
ب��ه بعد اص��اًل نظریّ��ه ی علم 
دچار شکاکیّت است. یعنی در 
»سوبژکتویته« به نحوی ماندند 
و تنها قدری سعی کردند خود 
را نجات دهن��د. در این زمینه 
می توان کارهای خوبی نوشت 

و سامان داد. 
یکی از اشکاالت رویکردهای ما این است که ما غرب 
را در یک طرف مغز گذاشتیم و حکمت اسالمی را در 
یک طرف دیگر. ما باید کارنامه و نظریات دانشمندان 
علوم انسانی در غرب و شرق را درست و دقیق بررسی 
کنیم. باید هگل را نقد کرد؛ کانت تحت تأثیر ابن سینا 
بوده است. می توان همه ی قضایای مطرح شده بوسیله 
این دو را بررسی کرد. ما نباید به میراث گذشته خود 

یکی از اشــکاالت رویکردهای ما 
ــرب را در یک  این اســت که ما غ
ــتیم و حکمت  ــز گذاش طرف مغ
اســالمی را در یک طرف دیگر. ما 
باید کارنامه و نظریات دانشمندان 
علوم انســانی در غرب و شرق را 
درست و دقیق بررسی کنیم. ما باید 
کارنامه و نظریات دانشمندان علوم 
انسانی در غرب و شرق را درست 
و دقیق بررســی کنیم. باید هگل را 
نقد کرد؛ کانت تحت تأثیر ابن سینا 
بوده است. می توان همه ی قضایای 
مطرح شده بوسیله این دو را بررسی 
کرد. ما نباید به میراث گذشته خود 
ــر ِحکمی در  ــیم.  تفّک بی اعتنا باش
ایران در اوج بوده اســت. حکمت 
در این سرزمین ادامه داشته است و 

روز به روز کامل تر شده است.



پرونهد ویژه

پیش شماره دوم و سوم، بهار و تابستان 97
80

نف��س بالقّوه را بالفعل می کند. چنان که ارس��طو گفته 
است انس��ان همان است که می داند. همان که می داند 

دیگر هیچ است. در شعر هم آمده است:
»ای برادر تو همین اندیشه ای    

             مابقی خود استخوان و ریشه ای«
این همان نگاه به وجود اس��ت. ما بای��د مقداری در 
نحوه تدریس در دانشگاه ها تجدید نظر کنیم. ضعف 
در تدریس داریم. باید به علوم انس��انی توجه کنیم . 
بسیاری از مهمترین و مشهورترین دانشگاه های جهان 
در حوزه علوم انس��انی هستند. آکس��فورد، دانشگاه 
ه��اروارد وغی��ره. علوم با هم ارتب��اط دارند، علوم را 
نمی ش��ود بی تفاوت به یکدیگر هدایت کرد. اگر در 
جایی ضعفی باش��د در عل��وم دیگر هم ضعف پدید 
می آید. اگر علوم انسانی ضعیف باشد علوم دیگر هم 
ضعیف است. این  حاصل پیوستگی علوم است و باید 

برای ارتقای علوم تالش کرد. 

پی نوشت
* استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی 

1- سوره ی بقره، آیه 12۹.

یگانه بوده است. وحدت پیدا کرده است، روز به روز 
از حکمت شرقی ابن سینا شروع شده است، آمده به 
سهروردی رسیده و درجات حکمت شده است، دین 
در عرفای ما جنبه ی معرفتی دینی پیدا کرده است، در 
قالب وحی بیان شده است. حکمایی مانند ماّلصدرا 
پیدا ش��دند که برای حکمت درجات قائل شدند. ما 
نمی توانیم مجموعه تحوالت هزار ساله را بی دلیل کنار 
بگذاریم. به اعتقاد بنده، دانش��گاه های ما از این لحاظ 
ضعیف هستند، یعنی حامل سنّت خود نیستند. به طور 
کّلی نمی گویم. فرهنگ چیزی است که با آموزش از 
نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. ما باید تالش کنیم 

ضعف و کاستی ها را کاهش دهیم. 
موضوع دیگر نحوه ی تعلیم علوم دینی در دانشگاه های 
ایران است. امروزه 16 واحد معارف داریم. بعضی از 
کتاب های اّولیّه ی معارف هیچ ارتباطی با دین نداشت. 
آیا بزرگان گذش��ته ی ما دین نداشتند؟ بی دین بودن، 
امروزه تازه دیندار شدند! باید قدری از تجربه بزرگان 
گذش��ته   در درس معارف دینی در دانشگاه ها تدریس 
ش��ود. باید تنّوعی ایجاد ش��ود که دانش��جویان حّق 
انتخاب های بیشتری داشته باشند. به نظر بنده اشکال 

این است که تحت تأثیر غرب هستیم. 
درباره علم کاربردی باید اشاره شود: در نزد قدما علم 
کاربردی نیست. می تواند کاربردی باشد، ولی این که 
صرفاً علوم امروزه کاربردی ش��ده است، این چالش 
دیگری اس��ت. علم در اّول به انس��ان وجود می دهد، 
به نفس وجود می ده��د. از دید قدما و حکما عرض 
می کنم. وجود یعنی انس��ان بالق��ّوه را بالفعل می کند. 
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از سوی دیگر منظور از علوم انسانی را باید شرح داد. 
علوم انسانی در ایران به طور اعم متشکل علوم انسانی1 
از و علوم اجتماعی2 است یعنی همه  رشته های علوم 
انسانی که در حال حاضر در دانشگاه های ایران تدریس 
می شوند، این به عنوان اطالق عام علوم انسانی است 

که من به کار می برم. 
بر همین اس��اس علوم انس��انی را به سه دسته تقسیم 
می کنم و اعتقاد دارم که این علوم انس��انی س��ه قسم 
متفاوت و با سه نوع مسئله مواجه است. این سه دسته 
از علوم انس��انی س��ه نوع چالش دارند و راه حل های 

بح��ث اینجانب طرح ایده ای اس��ت درباره نس��بت 
پژوهش های علوم انسانی با جامعه. منظور از جامعه، 
بهره  برداران پژوهش های علوم انس��انی است. کسانی 
که برای پژوهش های علوم انس��انی حاضر هس��تند 
و آمادگ��ی دارند تا هزین��ه بپردازند. حتی باالتر از آن 
حاضر هستند در زمینه این پژوهش ها سرمایه گذاری 
ه��م صورت دهند. اینان به عنوان س��فارش دهندگان 
پژوهش های علوم انسانی  مطرح هستند. یا به عبارتی 
دیگر پژوهش های علوم انسانی را اجماالً به عنوان نیاز 

واقعی می شناسند. 

 نسبت پژوهش های
 علــوم انســـاین و جـــــامعــــه

دکتر خسرو قبادی*
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به چالش هایی که از بیرون متوجه علوم انسانی است و 
راه ح��ل ندارد و یا راه حل کوتاه  و میان مدت ندارد، 
کمکی به رش��د ارتقا یا اعتالی علوم انسانی نخواهد 

کرد. حتی گاهی مانع رشد علوم انسانی نیز می شود.
این س��ه نوع علوم انس��انی عبارتند از»علوم انسانی 
محض« که استدالل محورند. مادر آنها فلسفه است، 
علوم سیاس��ی به ویژه گرایش اندیشه  سیاسی، تاریخ 
)الاقل برخی گرایش های آن(، ادبیات نیز در این نوع 
ج��ای دارند. دغدغه این علوم کش��ف واقعیت های 
بیرونی نیس��ت و خیلی با داده های بیرونی س��رو کار 
ندارد. هرگرایشی در رشته های دیگر علوم انسانی که 
از مکاتب و تاریخ آن رشته  سخن می گوید نیز در این 
طبقه بندی جای می گیرند. وقتی علمی دارد راجع به 
مبانی خود آن علم صحبت می کند، باز هم در همین 
دسته   اّول قرار می گیرند.به نظر من این دسته ازعلوم با 
چالشی به نام چالش نفوذ مواجه هستند. این علوم به 
نظر من نیاز به زبان مش��ترک با جامعه بهره بردار خود 
دارند. به نظر من زبان مشترک بین آنها وجود ندارد. آنها 
مسئله یابی  می کنند، ریشه های مسائل را در می آورند. 
گاهی اوقات مس��ئله را از شبه مسئله جدا می کنند. از 
این جهت باید از ضرورت ه��ای پژوهش های علوم 
انسانی و فایده مندی آنها دفاع کنند و برای پذیرش آنها 
در جامعه مخاطب گفتگو کنند. راه حل و راهکاری که 
من فکر می کن��م برای حل چالش های این نوع علوم 
انسانی  )همان چالش نفوذ( اصحاب این علوم  در پی 
دارند گفتگوهای هر چه بیشتر با جامعه  مخاطب است 

تا در خالل این گفتگو به هم نزدیک شوند.
دسته  دوم علوم انسانی، علوم انسانی توصیف محور 

آنها متفاوت است. وقتی می گوییم علوم انسانی، همه 
را نمی توانیم یک پارچه در نظر بگیریم و به اصطالح 
برای همه آنها  نمی توانیم یک راه حل در نظر بگیریم.

فرض بر این است که علوم انسانی موجود، اگرچه با 
چالش هایی مواجه است، با وجود مشکالت متعددی 
که دارد، بحران مش��روعیّت ندارد. یعنی کلیت علوم 
انسانی موجود قابل دفاع است. به عبارت دیگر معتقد 
نیس��تم به دلیل وجود پاره ای از مش��کالت در علوم 
انس��انی باید علوم انس��انی دیگری به وجود بیاید تا 
این مشکالت رفع شود. بر اساس برخی از دیدگاه ها 
که مس��تند به پژوهش هایی نیز هست معتقدم که حّد 
کمینه ای از علوم انسانی بومی، اسالمی و دینی می تواند 
وجود داشته باش��د که اگر دعواهای سیاسی واقعاً به 
کنار برود، می  ش��ود در مورد آن گفتگو و توافق کرد. 
این مس��ئله در حل چالش هایی که برای علوم انسانی 
برمی ش��مرم و راه حل هایی ک��ه ارایه می کنم تاثیری 
ندارد. به عبارت دیگر چالش اصلی در علوم انس��انی 
در کشور از نظر اینجانب ماهیت این علوم نیست که 
نیاز به تغییرات بنیادی و اساس��ی در خود این علوم و 
جایگزینی با علم انسانی نوین باشد. اگرچه بیرون از 
علوم انسانی در جامعه چنین چالش هایی پررنگ تر و 
برجسته تر مطرح می ش��ود اما معتقدم در درون علوم 
انس��انی اگر چالش هایی را که مطرح می کنم برطرف 
ش��ود به رش��د و بالندگی تحقیقات علوم انسانی در 
رابطه با جامعه بهره ب��ردار کمک خواهد کرد. وظیفه 
ما به عنوان اصحاب علوم انس��انی با ن��گاه به درون 
عل��وم انس��انی پرداختن به این چالش ه��ا و ارائه راه 
حل هایی برای کاهش آنها اس��ت. بر عکس پرداختن 
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صورت داده محور و پیمایشی 
انجام می شود اوال در حوزه های 
مختلف انجام بگیرد ثانیا به طور 
متوالی انجام بگیرد و تحلیل گر 
س��راغ آن ب��رود. بس��یاری از 
وقت ها محققان علوم اجتماعی 
در پژوهش ه��ای خود به دلیل 
فق��دان داده ه��ای معتبر ملی یا 
اس��تانی به طور جداگانه دارند 
داده تولی��د می کنند. این داده ها 
در س��طح محدود و به صورت 
مقطعی و منقطع است.بنابر این 
جلب مش��ارکت دستگاه های 
متولی در تولید داده بزرگترین 
چالش این دسته از علوم انسانی 

است.
علوم انسانی دسته  سوم که من 
با تسامح می گویم که آنها علوم 
انسانی کاربردی اند، علوم انسانی توسعه  محور است. 
اینها بیشتر تجویز می کنند، رشته هایی مثل مدیریّت، 
سیاست گذاری علم و فن آوری، برنامه  ریزی شهری 
و منطقه ای در این دس��ته جای می گیرند. واقعاً بحث 
این دسته از علوم فقدان بازار و و تقاضا نیست. خیلی 
وقت ها سفارش سازمان ها از پیش معلوم است، از اینها 
استمداد می خواهند. در دو دسته دیگر مشکل تقاضا 
وجود دارد. به ویژه دردس��ته اول بحران تقاضا وجود 
دارد. از نظر من مش��کل و چال��ش این علوم چالش 
توزیع است. یعنی مشکلی که اینها دارند این است که 

است. این  دسته ازعلوم انسانی 
بیشتر می خواهند بگویند وضع 
ما چگونه اس��ت، در اعتیاد چه 
وضعیّتی داری��م، در طالق چه 
وضعیّت��ی داریم، وض��ع ما در 
مسائل اجتماعی چگونه است. 
پایه  و اتّکا این علوم انسانی بر 
داده های اجتماعی استوار است، 
ب��ر واقعیت ها »fact« اس��توار 
اس��ت. اما مش��کل آن اس��ت 
که داده های مناس��بی در مورد 
مس��ایل اجتماعی وجود ندارد. 
واقعاً بس��یاری از پژوهش هایی 
که می خواهی��م در حوزه  علوم 
اجتماعی انجام بدهیم، س��راغ 
داده ک��ه بروی��م، اّوالً موجود 
نیس��ت. در خیل��ی از حوزه ها 
شاخص وجود ندارد تا چه رسد 

به این که مؤّسسه ای برود تولید داده کند. یا شاخص ها 
وجود دارد اما داده وجود دارد. دو س��ازمان وقتی داده 
بدهد ش��ما می بینید که داده های متفاوت می دهند. یا 
اگر وجود دارد در یک مقطع وجود دارد و به صورت 
طولی وجود ندارد. محققان علوم اجتماعی می خواهند 
داده هایی را به صورت فرآیندی داش��ته باش��ند و آن 
روند را تحلیل کنند که این موجود نیست. چالش این 
علوم از نظر من، چالش مش��ارکت است. یعنی باید 
با دس��تگاه ها و س��ازمان های بهره برداروارد گفتگو 
برای جلب مش��ارکت ش��وند تا طرح های مّلی که به 

محققان علوم اجتماعی می خواهند 
داده هایی را به صــورت فرآیندی 
داشته باشند و آن روند را تحلیل کنند 
که این موجود نیســت. چالش این 
علوم از نظر من، چالش مشارکت 
ــتگاه ها و  اســت. یعنی باید با دس
سازمان های بهره برداروارد گفتگو 
ــرای جلب مشــارکت شــوند تا  ب
ــی که به صورت داده  طرح های مّل
محور و پیمایشی انجام می شود اوال 
در حوزه های مختلف انجام بگیرد 
ــور متوالی انجام بگیرد و  ثانیا به ط

تحلیل گر سراغ آن برود.
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هستیم که چه مشکالتی داریم تا بتوانیم پژوهش های 
خوب��ی انجام دهیم. پس از آن ش��اید بتوانوارد حوزه 
پژوهش های س��خت علوم انسانی شد. وقتی حّداقل 
دف��اع را بکنیم، آن وق��ت در آن مرزه��ای دیگر که 
مرزهای س��خت تر است، راه گفتگوها بازتر می شود. 
گفتگوها در خالء صورت نمی گیرد وطرفین گفتگو 
در فضای علم و محدودیت ها و رسالت های آن خود 
را تصحی��ح می کنند. گفتگوها ممکن اس��ت منتج به 
انجام پژوهش ش��ود و راه های تازه بگشاید. این نکته 
را ه��م عرض کنم ک��ه ما واقع��اً در آن عرصه اگر با 
خود محققان علوم انسانی گفتگو کنیم و مواجه شویم، 
خیلی مشکل نداریم. آنها خود به ضعف های نظری، 
روش شناختی و...علوم انسانی آشنا هستند و معترفند. 
اما معتقدند که این ضعف ها با تولید علوم انسانی دیگر 
ایجاد نخواهد شد بلکه با تقویت و اصالح روش های 
موجود در تعامل با جامعه بهره بردار میس��رتر است. 
در زمینه های��ی هم که به رویکردهای جدید در علوم 
انسانی نیاز باشد از حد کمینه آن که نسبتا به آن وفاق 
بیشتر ویا حتی اجماع وجود دارد از درون همین علوم 

انسانی باید شروع کرد.

پی نوشت
* عضو هیئت علمی گروه علوم سیاس��ی؛ پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
1 - humanities
2- social science

بازار باید بازار سالمی باشد. گاهی اوقات رقابت های 
ناس��المی در این حوزه ها ص��ورت می گیرد و ما باید 
به س��مت حّل این جور مس��ائل برویم. بحث اصلی 
این طور رشته ها ترویج الگوهای اخالق پژوهش است. 
باید اخالق پژوهش را در این حوزه ها بیش��تر حفظ 
کنی��م. اگر برای جاهای دیگر اخالق الزم اس��ت، در 
اینجا ضرورتش دو چندان اس��ت.زیرا با عدم رعایت 
اخ��الق پژوهش، این پژوهش ها بنی��اد خود را بر باد 
می دهن��د. واقع��اً در حوزه  پژوهش اگ��ر ما با چنین 
مسائلی مواجه ش��ویم و فساد در پژوهش رخنه کند 
مشکالت عدیده ای پیدا می کنیم که نمی توانیم از علوم 
انس��انی موجود دفاع چندانی کنی��م. بنابراین ترویج 
الگوه��ای اخالق پژوهش در این زمینه و برای مقابله 
و رویارویی با این چالش بسیار مهم است. باید توزیع 
عالمان��ه )با رعایت اولویت تخصص( عادالنه در این 

زمینه صورت بگیرد. 
فرضیّ��ه  من در این بحث این ب��ود اگر ما بتوانیم این 
چالش ه��ا را کاه��ش بدهیم و حل کنی��م، می توانیم 
چالش های مشروعیّت علوم انسانی را نیزحل کنیم یا 
کاهش دهیم. وقتی علوم انس��انی مناسب با تقاضای 
بهره برداران آن ایجاد کنیم و رضایت بهره بردار را به 
دست بیاوریم یعنی مطابق با نیازهای او حرکت کنیم 
برای علوم انسانی پشتوانه محکمی ایجاد می کنیم و 

سایر مشکالت این علوم را رفته رفته حل می کنیم.
این س��لیقه  پژوهشی اس��ت. کس��ی می تواند از سر 
سخت شروع کند. بحث من این است که ما در حوزه  
اعتالی علوم انسانی، در پژوهش های علوم انسانی از 
سر نرم ش��روع کنیم. از جایی که خود ما هم متوّجه 



پرونهد ویژه

85پیش شماره دوم و سوم، بهار و تابستان 97

تمام این  مس��ائل ما را به ای��ن نکته توّجه می دهد در 
این علوم مثل علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، احیانًا 
علوم سیاسی و حتّی علوم دیگر مسئله  مدیریّت است. 
می گویند ما دچار ضعف مدیریّت هس��تیم. مش��کل 
اساسی ما ضعف مدیریّت است. این هم جزء همین 

علوم اجتماعی و انسانی ما است.
 ب��ا توّجه به نکاتی که گفته ش��د، این س��ؤال مطرح 
می ش��ود که با داش��تن این همه علوم و تحصیالت 

با توّجه به اینکه عنوان جلسه  ما اعتالی علوم انسانی 
است بحث من هم نسبت علوم انسانی به جامعه است. 
واقعیّت این است که ما می بینیم هم دانشگاه های ما و 
هم مراکز پژوهشگاهی ما در رابطه با علوم به طور کّلی 
و علوم انسانی به طور خاص به پژوهش و تدریس و 
تحقیق مشغول هستند. ولی در عین حال ما نمود این 
پژوهش ها را به ویژه در علوم انسانی در جامعه خیلی 

ضعیف می بینیم. 

 آسیب شنایس  ارتباط 
علوم انساین با جامعه

حجت االسالم والمسلمین محمدرضا مصطفی پور*
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علوم چرا این مشکالت نه تنها برطرف نمی شود، بلکه 
روز به روز این مشکالت توسعه پیدا می کند.

 مشکل اصلی این اس��ت که گویا ارتباطی بین علوم 
انسانی ما با آنچه در جامعه می گذرد برقرار نمی شود. 
مثاًل دیدم عنوان این مجل��ه حرفی از مرحوم جناب 
آقای دکتر آیینه وند آورده است »اعتالی علوم انسانی، 
اتّصال با ریشه و انطباق با نیاز«. همین جمله خیلی پیام 
مهّمی دارد. یعنی اّوالً ما بدون ریشه نیستیم. اصاًل علم 
بدون ریشه نیس��ت. حاال چه علوم انسانی به معنای 
عام و چه علوم انسانی به معنای خاص. در این تقسیم 
بندی هایی که جناب آقای قبادی اشاره کردند فرقی هم 
نمی کند. علوم انس��انی هیچ کدام بدون ریشه نیستند. 
حاال که بدون ریشه نیستند باید ببینیم که آیا می تواند با 

نیازهای امروز ما خود را هماهنگ کند یا نه؟
فک��ر می کنم که بزرگ ترین رس��الت م��ا در اعتالی 
علوم انس��انی باید متوّجه این مسئله باشد. لذا برویم 
مس��ائل خود را دقیق شناسایی کنیم. علل این مسائل 
را شناس��ایی کنیم و واقعاً راه های مقابله با این مسائل 
و مش��کالت را شناس��ایی کنیم و راه حل مناسب را 
ارائه دهیم. حاال ممکن است احیاناً به قول آقایان یک 
مق��دار کج دار و مریز، یک مقدار با آزمون و خطا هم 
جلو برویم، این طبیعی است، به هر حال ما این کارها 
را نکردیم. طبیعتاً باید این آزمون و خطاهای خود را 

و تحقیقات چرا این مش��کالت وج��ود دارد. طبیعتًا 
همان طور که معلوم اس��ت که ارتباطی بین تدریس و 
تحقیق با آنچه در جامعه ما  وجود دارد برقرار نش��ده 
اس��ت و چون این ارتباط برقرار نش��ده است، طبیعتًا 
روز ب��ه روز که جلوتر می رویم این آس��یب ها و این 
مشکالت به صورت گسترده تر نمایان می شود. واقع 
قضیّه این است و لذا اگر بحث علوم انسانی و جامعه 
را مطرح کردیم، طبیعتاً اّولین مس��ئله  ما باید با همین 
آسیب هایی که در حوزه های مختلف داریم ارتباط پیدا 
کند و عّلت این آسیب ها را شناسایی کنیم و راه مقابله 
با این آس��یب ها را کشف کنیم. به هر حال یا مشکل 
ما در خود علوم انس��انی ما است که گویا نیست و با 
واقعیّت های ما نمی تواند ارتباط برقرار کند. یک وقتی 
در دانش��گاه بحث بود، یکی از آقایان اس��تاد فیزیک 
گفت که می خواه��م کتاب های فیزیک را به صورت 
بومی تنظیم کنم. حاال حرف او این بود که من چطور 
می خواهم این را به ص��ورت بومی تنظیم کنم؟ علم 
که بومی و غیر بومی ندارد. طبیعتاً قواعدی اس��ت که 
اجماالً این قواعد ش��رق و غرب و شمال و جنوب و 
گذشته و آینده ندارد. قانون در همه جا یکی است. نوع 
ادبیّات��ی که وجود دارد، نوع مثال هایی که می خواهیم 
بزنیم. او دنبال این طور مسائل رفته بود. ولی واقعیّت 
این اس��ت که باید ببینیم با توّجه به داش��تن تمام این 
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که به صورت کّلی خدمت شما 
عرض کردم. این از آن مسائلی 
اس��ت که من فک��ر می کنم در 
همین جلسات ما باید روشن تر 
این نکته را مورد بررس��ی قرار 
دهیم. مخصوصاً گفتم با همین 
عنوانی که مرح��وم آقای دکتر 
آیینه ون��د دارند تح��ت عنوان 
اتّصال با ریشه، طبیعتاً این ریشه 
یک مقداری به فرهنگ ایرانی ما 
ارتباط پیدا می کند و یک مقدار 
هم به اسالم ارتباط پیدا می کند. 

پی نوشت
* عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه خوارزمی 

تمرین کنیم تا واقعاً بیاییم این 
مشکالت را کم کنیم. 

اآلن واقع��اً یک��ی از مس��ائلی 
که ب��ه ویژه از س��ال 88 دقیقًا 
ای��ن را یافتی��م و ه��ر روز هم 
داریم جلوتر می رویم و این را 
عمیق تر می یابیم، مسئله  از بین 
رفتن س��رمایه  اجتماعی است. 
خیلی هم این را مطرح کردند، 
ولی کم کم م��ورد غفلت واقع 
ش��ده اس��ت. گاهی چیزهایی 
مطرح می کنیم که شاید... چون 
واقعاً خود ما با واقعیّت ها ارتباط 
نداریم، آن راه حل هایی که احیانًا 
مطرح می ش��ود پاسخ گوی ما 

نمی تواند باشد. 
یکی از نکاتی که مطرح شده است بحث علوم دینی یا 
دینی کردن علوم است که فکر می کردم در بین نظریه 
پردازان مختلفی که در کشور خود داریم و در ارتباط با 
این مسئله دارند نظریّه ارائه می دهند تقریباً بالنّسبه –من 
نمی گویم صد درصد- نظری است که آقای جوادی 
آملی دارد مطرح می کند. این هم از آن مس��ائلی است 
که باز به همین مسائل و مشکالتی ارتباط پیدا می کند 

ــا در اعتالی  ــالت م بزرگترین رس
ــایی مسائل  علوم انســانی، شناس
جامعه اســت و بعد از آن باید راه 
حل مسائل را ارائه کرد. امروز یکی 
از مهمترین مســائل ما از بین رفتن 

سرمایه اجتماعی است.
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ندارد. نهاد دانش��گاه در مورد مسائل اجتماعی نقش 
مفیدی ایفا نمی کند و دانش��جویان و استادان صرفاً به 
آموزش و یادگیری مبتنی بر حافظه محوری سوق داده 
می شوند. نه تنها فضای تضارب آراء علمی در دانشگاه 
نیست که هیچ تعهد و مسئولیت اجتماعی برای آنها به 
صورت سازمانی تعریف نمی شود. حتی اگر نسبت به 
موضوعات اجتماعی، واکنشی اعتراضی و انتقادی از 
جانب دانشجو یا اس��تاد به صورت فردی یا گروهی 
انجام گیرد به عنوان اتفاقی غیر طبیعی تلقی می شود. 
ای��ن موضوع در وضعیتی که به ش��دت به علم برای 

موضوع این نوش��تار کوتاه در راس��تای ترویج علم، 
کارآمدسازی و به نوعی اعتالی علوم انسانی در عرصه 
عمومی جامعه ایرانی است. مسئله این است که نهاد 
علم یعنی دانشگاه و متولیان علم و تولیدات علمی در 
عرصه پیشبرد مناسب موضوعات مربوط به واقعیات 
اجتماعی از قبیل فهم و شناس��ایی موضوعات عینی، 
مدیریت و س��ازماندهی و اداره مناس��ب پدیده های 
جامع��ه، مواجهه متع��ادل با موضوع��ات اجتماعی، 
وغیره حضور کمرنگ و حتی بی رنگی دارند. به تعبیر 
دقیق تر، علم در جامعه ایرانی حضور موثر و کارآمدی 

نسبت علوم انساین و جامعه در ایران امروز؛ 
بایسته ها، موضوعات و چگونگی ها

عبدالرحمن حسنی فر*
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ق��رار دارد و به تعبیری در یک 
»بزنگاه تاریخی« است نقش اهل 
دانش و علم یا خصوصاً همان 
جماعت عالمان در این بزنگاه 
تاریخی بیشتر و حساس تر است 
و به عبارتی یک ماموریت ویژه 
برای اهل علم در کنار رس��الت 
عام شان، درباره جامعه بر گردن 
دارند. شاید به عبارت حضرت 
علی)ع( در مورد تعهد از علما 
نزدیک باشد که خود ایشان هم 
در یک بزنگاه تاریخی مسئولیت 
خطی��ر اجتماعی گس��ترده بر 
گ��ردن گرفتند » َو َم��ا أََخَذ اهللُ 
وا َعَلی  َعَلی الُْعَلَم��اءِ أن ال یَُقارُّ
ۀِ َظالٍِم َو اَل َسَغِب َمْظُلومٍ ...«  کِظَّ
»اگر نبود عهدی که خداوند از دانشمندان گرفته که در 
برابر شکمبارگی هیچ ستمگر و گرسنگی هیچ مظلومی 
سکوت ننماید ...«.1 این نگاه در دوران معاصر نیز رواج 
دارد از جمله »مایکل پوالنی« مسئولیت بسط و ترویج 
علم را با جماعت عالمان می داند تا سیاس��تمداران و 
آنها را دست نامرئی در جامعه توصیف می کند؛ این 
مجموعه عبارت ها بر نقش اجتماعی عالم تاکید دارند.
3- نقش اهالی علوم انس��انی در جامعه دارای مراتب 
و سطوحی اس��ت. در وضعیت عادی جامعه ایرانی، 
این نقش اجتماعی خیلی کمرنگ بوده است. حال که 

پیش��برد بهتر امور نیاز هس��ت 
یک مس��ئله بغرن��ج و البته غم 
انگیز به حس��اب می آید و الزم 
اس��ت ابعاد و اطراف آن مورد 
بررس��ی و واکاوی ق��رار گیرد 
تا ب��ر کارآم��دی و کارایی این 
نهاد افزوده شود و طبعاً جامعه 
و اهال��ی علم ه��م از این نهاد 

اجتماعی بهره بیشتری ببرند.

بایسته ها و موضوعات

1- در ای��ن تردی��دی وج��ود 
ن��دارد ک��ه هر علم��ی باید در 
تناسب و س��ازگاری با جامعه 
باشد. اینجانب بر اساس مراحل 
چهارگانه یا اسفار اربعه مالصدرا 

در مورد عرفان )مس��افرت از مردم تا خدا- مسافرت 
ب��ا خدا در راه خدا- مس��افرت از خدا تا مردم خدا- 
مسافرت در میان مردم با خدا( به این استنباط رسیدم 
که ش��خصی ترین علم و دانش هم، جنبه اجتماعی و 
عمومی دارد چه رسد به علوم انسانی جدید )از علوم 
مدیریت، اقتصاد، سیاس��ت و جامعه شناسی گرفته تا 
تاریخ، فلسفه، ادبیات و روان شناسی وغیره( که تالئم 
و س��ازگاری همه جانبه و ص��د در صدی با نیازهای 

عمومی جامعه دارند.
2- امروز که جامعه ایرانی در شرایط خاص تاریخی 

ــئله مهم این است که نهاد علم  مس
ــان علم در  یعنی دانشــگاه و متولی
عرصه پیشرفت مناسب موضوعات 
مربوط به واقعیات اجتماعی حضور 

کمرنگ و حتی بی رنگی دارند. 
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در هنگام بحران باید بیش��ترخودش را نشان بدهد تا 
مواقع عادی.

6- ابعاد مس��ئله مذک��ور ضمن توجه به گس��ترش 
دانشگاه ها و افزایش دانش��جویان و درنتیجه فراوانی 
دانش آموخت��گان در دو دهه اخی��ر در جامعه ایرانی، 
باعث باال بردن کیفیت مش��اغل جامعه شده است اما 
گس��ترش کمی تعداد دانشجویان و دانش آموختگان 
با بحران دانش آموختگان بیکار نیز همراه بوده است 
و ای��ن در جای خود جای آس��یب شناس��ی در ابعاد 
مدیریت پذیرش دانش��جو وغی��ره را دارد. همچنین 
افزایش بودجه پژوهشی موسسات اجرایی که  در دهه 
اخیر مورد تاکید ب��وده  و در جهت ارتقاء کیفیت در 
ابع��اد متف��اوت و کم کردن مش��کالت س��ازمانی و 
اجتماعی بوده، متأس��فانه در عمل، توفیق چندانی در 
پی نداش��ته و در صورت و ش��کل، باقی مانده است 
و به محتوا و تاثیر دانش��ی نرسیده است. یعنی یا کل 
بودجه به پژوهش اختصاص پیدا نکرده یا به تحقیقات 
ص��وری و فرمالیته تعلق یافته یا اینکه اگر هم تحقیق 
خوبی انجام گرفته به نتایج آن توجهی نشده است و در 
بهترین حالت، نتایج آن جنبه محرمانه پیدا کرده است.

علم، فرهنگ و نظام سیاسی جامعه : علم نسبت وثیقی 
با حوزه فرهنگ و نظام سیاسی هر جامعه دارد؛ اگر قرار 
است رشد و کارآمدی در علم در حوزه اجتماع بیفتد 
قاعدتاً اول باید در حوزه فرهنگ جامعه رخ دهد. در 
این تردیدی نیست که شانس رشد علمی درازمدت، 
پایدار، موزون و هماهنگ در زیس��ت بوم هایی که با 

وضعیت جامعه به زعم خیلی ها، بحرانی است، تالش 
برای نقش آفرینی علمی در این برهه از تاریخ، چنانکه 
گفته ش��د امری ضروری محسوب می ش��ود و البته 
میزان این ضرورت، تابع مراتبی است که به توانایی و 
ظرفیت علمی تک تک اعضای اهل علم در وهله اول 

و جماعت آنها در وهله بعد ارتباط دارد.
4- اهالی علوم انس��انی)جماعت عالم��ان این علم( 
برای نسبت علوم انسانی و جامعه با سه نوع مخاطب 
سروکار دارند و طبعاً محتوای دیدگاه آنها باید متناسب 
با نوع مخاطبان آنها باشد؛ یک مخاطب تک تک افراد 
جامعه است که  بحث ترویج علم برای آنها با طراحی 
س��ازوکارهای نهادی و زبان علمی متناس��ب مطرح 
اس��ت، دیگری اهالی حوزه عموم��ی اعم از نهادها و 
س��ازمان های دولتی تا خصوصی وغیره را شامل می 
شود که بحث تولید متن های متناسب با نوع و عملکرد 
این حوزه ها به همراه طراحی س��ازوکارهای فعالیت 
مشترک در آنجا مطرح اس��ت و نهایتاً مخاطبان اهل 
علم که بحث گسترش موضوعات بین رشته ای، ایجاد 
زبان مشترک و کم کردن اختالفات و اشکاالت علمی 
و همچنین حرکت در یک مسیر هم افزایانه برای آنها 

مطرح است.
5- به نمایش درآمدن قدرت و توانایی علمی در مواقع 
بحرانی موضوعی مهم اس��ت که اهالی علوم انسانی 
باید به آن فکر کنند. یعنی تش��خیص اینکه چه موقع 
علم به کار بحران عمومی و فراگیر می آید و چه موقع 
به کار نمی آید. به عبارت دیگر قدرت اجتماعی علم 
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ت��ا نتیجه ای حاصل ش��ود واال 
ممکن است پژوهشگرانی باشند 
که کار مسئله مند انجام می دهند 
اما یافته های آنه��ا ره به جایی 
نمی ب��رد. چراکه هر مش��کلی 
می تواند ابعاد مسئله ای فراوانی 
داشته باشد. بنابراین برای اینکه 
مسئله ای مطرح و برجسته شود 
و در کانون توجه برای اقدامات 
بعدی قرار گیرد، گفتگوی اهل 
علم در ارتباط با مسئله مندی آن 
نیاز اس��ت و ارائ��ه راه حل در 
سطوح متفاوت فکری، اجرایی 
و عملیات��ی آن در حوزه ه��ای 
و  سیاستگذاری  اندیشه ورزی، 
اجرا و نظارت ضروری است. 
گفتمان سازی و جریان سازی علمی، کنترل و مراقبت 
علمی نیاز به کار جمعی اهالی علوم انس��انی دارد که 
اولین مفروض کار جمعی، نسبی گرایی در معرفت و 

شناخت است واال کار جمعی نظری اتفاق نمی افتد.

پی نوشت
* عضو هیات علمی پژوهش��گاه علوم انس��انی و مطالعات 
فرهنگی و مدیر کارگروه تخصصی کاربس��ت مس��ائل علوم 

انسانی در طرح جامع اعتالء
1 . خطبه 3 نهج البالغه؛ از خطبه شقشقیه

ش��رایط دموکراتیک و شورایی 
نس��بت  ب��ه  می ش��وند  اداره 
نظام های توتالیتر و ایدئولوژیک 

بیشتر است. 

چگونگی ها

امروزه در جامعه ایرانی، کار از 
شناسایی مشکل گذشته است؛ 
چرا که تعداد و ظهور مشکالت  
آنقدر فراوان می نماید که برای 
همه مردم از عالم و امی از عوام 
و خ��واص قابل رویت اس��ت 
بنابراین الزم است صرفاً روی 
حل مشکل فکر کرد. مشکالتی 
چون کم شدن سرمایه اجتماعی 
-ش��کاف مردم ب��ا دولت- بی 

اعتمادی به مس��ئوالن- س��وء مدیریت و ناکارآمدی 
مدیریتی-ناامیدی- ناتوانی در حل مس��ائل اجتماعی 
وغیره هم��ه و همه از بحران های فعلی جامعه ایرانی 
هستند که اگر به آنها توجه جدی نشود ممکن است 

زمان مناسب برای حل آنها از دست برود.
- از آنجا که برای حل هر مشکلی اول باید شناسایی 
آن مش��کل به نحو درس��ت صورت گی��رد، گام اول 
مس��ئله مندی در تراز کاری گروهی و جمعی است؛ 
مسئله مندی برای هر مشکلی یک کار علمی و آکادمیک 
است و البته در اینجا تاکید من بر جمعی بودن آن است 

ــی، کار از  ــروزه در جامعه ایران ام
ــته است  ــایی مشکل گذش شناس
ــردم قابل  مشــکالت برای همه م
رویت اســت. اگر به این مشکالت 
توجه جدی نشود ممکن است زمان 
مناسب برای حل آنها از دست برود.
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ما تصویر و درکی از موقعیتی که در آن هستیم نداریم، 
به همین دلیل هم نمی توانیم تالش درخش��انی برای 
رسیدن به مرتبت نظری علمی در نظام اجتماعی ایران 
داش��ته باشیم. وقتی خودم و دوستانی را که در حوزه 

بحث در خصوص موقعیت هایی است که با آن زیست 
می کنیم. شاید بتوان یکی از اصلی ترین الزامات رسیدن 
به معنایی از علم را شناختن مقتضیات و موقعیت های 
اجتماعی و فرهنگی دانست که در آن زندگی می کنیم. 

تحوالت علوم اجامتعی و جامعه
دکتر تقی آزادارمکی*

ــتاد ارجمند جناب آقای دکتر تقی آزاد ارمکی اســت که  آنچه در ادامه خواهد آمد ســخنرانی اس
ــال 1396 به دعوت پژوهشــکده »علوم انسانی و اجتماعی کاربردی« در  در تاریخ 20 آبان ماه س
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ارائه شده است. از آنجایی که بخش هایی از مباحث 
طرح شده در این نشست و آرای نقادانه استاد به حوزه کاربردی شدن علوم اجتماعی، با موضوع 
این پرونده ارتباطی بنیادین دارد، این سخنرانی با اندکی تلخیص در این بخش جای گرفت. از رئیس 
محترم پژوهشــکده علوم انسانی و اجتماعی کاربردی، سرکار خانم دکتر سمیه توحیدلو برای در 

اختیار قرار دادن این سخنرانی و همراهی در چاپ آن سپاسگزاریم. 
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اثرگ��ذاری اس��تفاده ک��ردن از 
سیاس��ت های اجتماع��ی پیش 
می آی��د، بیش از آنکه تالش��ی 
ص��ورت بگی��رد صحب��ت از 
بح��ران و مرگ علوم اجتماعی 
است. این بحران را می توان به 
عنوان یک آسیب دنبال کرد ولی 
بحران دان��ش موضوع دیگری 

است.
به رسمیت ش��ناختن موقعیت 
موجب می شود که ما چند چیز 
دیگر را به رس��میت بشناسیم. 
ابتدا انسان هایی که در این زمینه 
در حال کار هس��تند و س��پس 
اقتصاد و سیاست و نظام کاری 
موجود و از همه مهم تر به قول 
»کالینز« شبکه متفکران و فیلسوفان یا چیز دیگری که 
پیش از این افراد دیگر مطرح کرده بودند تحت عنوان 
»تئوری گروپ«1، یعنی کسانی که در گروه های نظری 

و فکری تالش هایی انجام می دهند. 

اهمیت تاریخ علم

پس  از به رس��میت ش��ناختن این عوام��ل می توانیم 
میزان تالش های فنی و علمی خود را بررس��ی کنیم؛ 
به عبارت دیگر به قول همه کسانی که در زمینه داوری 
علم کار کرده اند، بیش از علم، »تاریخ علم« مهم است.
در جهان غرب پیش از آن که خود علم متولد ش��ده 
باش��د تالش در باب تاریخ علم متولد شده است، به 
طور مثال به دوران »ویل دورانت« نگاه کنیم: بسیاری 
از کسانی که تاریخ فلسفه، تاریخ عشق، تاریخ جنگ، 

علوم اجتماعی کار می کنند، را 
با کس��انی دیگر در دنیا که در 
همین سطح کار می کنند مقایسه 
می کنم، در می یابیم میزان کاری 
ک��ه ما انج��ام می دهیم چندین 
برابر کاری است که آنها انجام 
می دهند ول��ی اثر کار آنها هزار 
برابر بیشتر از اثر کار ما در سطح 
محلی، ملی و بین المللی است. 
یکی از علت  های آن به رسمیت 
نش��ناختن موقعیت هایی است 
که ما انس��ان ها در آن زیس��ت 
می کنیم. از دالی��ل دیگری که 
می ت��وان ب��ه آنها اش��اره کرد: 
اقتصاد و بازار، شرایط سیاسی، 
نحوه  ارائه  دانش و دس��ته بندی 

کردن آن است. 
در جهان علم، اگر به موقعیت ها توجه نکنیم، اگرچه 
بزرگترین اندیش��ه ها را داشته باش��یم، نهایتاً اثر گذار 
نخواهیم ب��ود. انس��ان های تک و نابغ��ه و با هوش 
خواهیم داشت که بیش از اینکه اثر مثبت داشته باشند 

اثر مخرب دارند.
شناخت موقعیت، یک الزام معرفتی، جامعه شناختی و 
سیاسی است که هنوز وارد عرصه چرخه دانشگاهی 
و نظام علمی ایران نشده است. آکادمی ایرانی تعریفی 
از خود و محاس��باتش ندارد و راز و رمزهای درونی، 
پرسش های اساسی و فعالیت های خود را نمی شناسد 
و همه اینها موجب ش��ده که ما با نوعی پایان یافتگی 

قبل از شروع مواجه باشیم. 
وقت��ی که مرحله بحث و ورود ب��ه نظام اجتماعی و 

ــول بســیاری از متخصصان  ــه ق ب
ــخ علم« مهم  ــم، »تاری بیش از عل
اســت. در تاریخ علم متفکر متولد 
می شود، گفتمان؛ چالش های علمی، 
متدولوژی و بســیاری موارد دیگر 

به وجود می آید.



پرونهد ویژه

پیش شماره دوم و سوم، بهار و تابستان 97
94

نیس��ت از کجا آمده ان��د و بر چه اس��اس گاه در نار 
یکدیگر قرار گرفته اند؟ مطهری، عالمه، مالصدرا، ابن 
عربی، س��بزواری و بسیاری دیگری که معلوم نیست 
چه گفته اند؟ انس��ان های متفرقی در جهان اجتماعی 
هستند. در تاریخ هم به همین گونه است، تاریخ هم که 
باید تاریخ مند باشد و روایت خود را به لحاظ تاریخی 
بگوید باز همی��ن گرفتاری وج��ود دارد ما مورخان 
متف��رق در جهان اس��الم و در جه��ان ایرانی داریم و 
معلوم نیست پیوند های آنها چگونه است! این کاستی 
در همه نوع تاریخ ها وجود دارد تاریِخ سیاست گرفته 
تا تاریخ کارخانه و تاریخ کفش وغیره. فقدان چیزی 
تحت عنوان تاریخ اندیش��ه، تاریخ علوم اجتماعی و 
تاریخ جامعه شناسی موجب ش��ده است که ما دچار 
فهم نارس��ا در باب عناصر و مؤلفه ها و چیزی تحت 
عنوان موقعیت و کارگزاران، شبکه رابطه اجتماعی و 
فیلس��وفان، متفکران و اقدامات، سؤال ها، چالش ها و 
امثال آن باشیم. نمی دانیم که انقالب اسالمی، مشروطه، 
مرگ ناصرالدین شاه، حضور امام خمینی و یا جنبش 
اصالحات و غی��ره در ظهور »تفکر اجتماعی معاصر 
ایران« چقدر نقش دارد؟ این همه به خاطر فقدان فهم 
تاریخی درباره جامعه ایرانی است. پیشنهاد اینجانب 
همیش��ه این اس��ت که بیش از آن که در تالش کنیم، 
جایی را باز کنیم و انس��ان ها را جمع کنیم برای حل 
مسئله، تالش کنیم آنچه انجام شده است را »تاریخ مند« 
کنیم. وقتی تاریخ مند شد، معلوم می شود که ما در کجا 
قرار گرفته ایم و این کجا قرار گرفتن را می توانیم تبدیل 
به محصولی برای فروش در دنیا. و در غیر این صورت 
باید مقاله ه��ای متفرق را برای دنیا چاپ کنیم و افراد 
متفرق برای این که ایده هایشان را در دنیا معرفی کنند 
باید از نظام جمهوری اسالمی خارج شوند و در آنجا 

تاریخ نفرت، تاریخ سیاس��ت وغی��ره را در دنیا ارائه 
داده ان��د تا خود معارف و دانش ه��ا را. در تاریخ علم 
متفکر متولد می ش��ود و گفتمان، چالش های علمی، 
متدولوژی و خیلی چیزهایی دیگری به وجود می آید. 
دانش غربی از نظر اینجانب -به عنوان کسی که دانش 
غربی را می شناسم و زیست کرده ام و مدت طوالنی 
جامعه شناسی ایران را با این ایده ها پی گرفته ام- بیش 
از آن ک��ه به خود اندیش��ه ها در یک مجموعه متصل 
باشد به روایت های متفاوت در تاریخ اندیشه متصل و 
مدیون و متأثر بوده است. مثاًل »هیوز« از متفکران حوزه 
تاریخ اندیشه و در جامعه شناسی »ریتزر« و »آرون« و 
بس��یاری کس��ان دیگر که در تاریخ علوم اجتماعی و 
جامعه شناسی مطرح هستند، به نوعی مهمتر از کسانی 
اس��ت که حرف هایی مهم را طرح کردند چراکه این 
افراد بودند که امکان کشف انسان ها و ارائه و معرفی 
بازی آن انسان ها را برای ما فراهم کرده اند و یا این که 
نظام منطقی، معقول و سامان یافته ای از نوع ارتباطی که 
متفکران با هم داشتند و اثرگذاری مؤلف های متفرق 
در سامان چیزی به نام اندیشه را آنها فراهم کردند. به 
ابتدای سخن بازگردیم:  باز برگردیم: سؤال یا شبهه ای 
با عنوان فقدان علم در ایران، در این فضا بیش از این 
که خود مس��ئله علم اهمیت داشته باشد، تاریخ علم 
در ایران مهم اس��ت. تاکی��د می کنم در غرب بیش از 
علم، تاریخ علم و مورخان اندیشه و علم مهم هستند. 
غربی ها از این دریچه علم را می آموزند و از این دریچه 
علم را معرفی می کنند و در دنیا به فروش می رسانند. 
اگر به آکادمی ایرانی ن��گاه کنید آن چیزی که وجود 
ندارد تاریخ علم است و در اینجا چیزی به نام تاریخ 
فلسفه اسالمی نداریم و تنها دو ترجمه »حنا الفاخوری« 
و دیگری وجود دارد. چهره های پراکنده ای که معلوم 
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اقداماتی اس��ت که لیب��رال ها 
انج��ام دادند. در جه��ان ایرانی 
روایتی ک��ه گروه های متفاوت 
مدع��ی دانش ارائ��ه می دهند، 
چگونه است؟ هرکسی روایت 
خ��ودش را ارائه می دهد بدون 
این که چفت و بست ها را بازگو 
کند، مثاًل تالش��ی که مطهری 
می کند و اتفاقاتی که با شریعتی 
نزاع ه��ای  و  می ده��د  روی 
ش��ریعتی و مطه��ری مهمتر از 
همه تالش هایی اس��ت که در 
ش��کل گیری دان��ش و جریان 
روش��نفکری و تفکر اجتماعی 
در ایران اس��ت و ما متاس��فانه 
همیش��ه از ای��ن موضوع عبور 
می کنی��م. اقدامی که ش��ریعتی 
و مقاومتی که مطهری می کند در مقابل ش��کل گیری 
روش��نفکری ایرانی و بحرانی هایی که بعداً به وجود 
می آی��د همه اهمیت دارند. قصه عل��وم اجتماعی در 
ایران هم همین طور است. جریانی که االن خیلی مهم 
است و باید جایگاهش معلوم شود و نمی توان بی اعتنا 
به آن گذر کرد، جریانی اس��ت به نام »علوم اجتماعی 
اس��المی« »علوم اجتماعی کاربردی« »علوم اجتماعی 
معطوف به زندگی روزمره و عامه پسند« است و همه 
آنهایی که اعتراض، مقاومت، لجاجت و ممانعت در 
باب حرکت کسانی که در باب ظهور علوم اجتماعی 
و علوم انسانی نه غربی، بلکه آکادمیک انجام می دهند. 
اگر ما چفت  و بست هایش را مشخص نکنیم احتماالً 
نخواهیم توانس��ت معلوم کنیم که کجا قرار گرفته ایم 

ارائه  مقاالت و کتاب هایش��ان 
بدهند و بفروشند. 

عوامل موثر در پدید آمدن علوم 

اجتماعی

اولین ش��رط نظ��ری، تجربی، 
س��ازمانی برای دس��ت یابی به 
»وضعی��ت  از  روش��ن  درک 
عل��وم  و  مع��ارف  دان��ش«، 
اجتماع��ی در ای��ران ب��ه ج��ز 
روایت ه��ای تاریخی یا روایت 
های گوناگونی از آنچه تاکنون 
انجام داده ایم نخواهد بود. تا این 
اتفاقات در ایران رخ ندهد، تمام 
تالش های ما تالش های فردی 
و معارض باهم قلمداد خواهد 
ش��د. »جورج ریتزر« در کتاب 

مشهور خود درباره علم جامعه شناسی، وقتی در مورد 
پیدایش جامعه شناسی صحبت می کند به نکاتی می رسد 
که جالب است: می  گوید عوامل متعدد در پدید آمدن 
علم مهم اس��ت ولی چیزی به نام »مقاومت نیروهای 
سنتی« در مقابل دانش مدرن از همه مهمتر است. یعنی 
فرض کنید نقش محافظه کاران در ش��کل گیری علوم 
اجتماعی مدرن مهمتر است از کسانی که روشنگرند 
و معتقد به جریان روشنفکری هستند. اینجا است که 
چفت و بس��ت اصول گرایی و اصالح طلبی در جهان 
محافظه کاری و لیبرالیس��م را در جه��ان غربی برای 
پیدایش دانش اجتماعی معل��وم می کند. مقاومتی که 
محافظه کاران  انجام می دهن��د در دوره های مختلف 
تح��ول دان��ش در غرب انج��ام می دهن��د مهمتر از 

ــن موقعیت کنونی علوم  برای تعیی
اجتماعی کار ضروری اســت اول، 
ارائه تاریخی روشــن از سرنوشت 
جامعه شناســی علوم  اجتماعی و 
ــای اجتماعی فعال در  دوم، نیروه

کجاها قرار دارند...
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برنامه ریزی قرار گرفته باشد. بدون این مقدمات کاری 
پیش نخواهد رفت. وقتی از علوم اجتماعی کاربردی 
می گوییم مشکل این است که فکر می کنیم از کاربرد 
علوم اجتماعی صحبت می کنیم چون اس��تفاده علوم 
اجتماعی با کاربردهای علوم اجتماعی و جامعه شناسی 
و علوم اجتماعی کاربردی متفاوت اس��ت. کسانی که 
در جامعه ایران هستند تصورشان این است که آنهایی 
که مدافع علوم اجتماعی هستند این معرفت، معرفت 
خنثی و بی خطر اس��ت و می شود بخش هایی از آن را 
بدون هرگونه استلزماتی استفاده کرد؛ عده ای آمده اند 
از ایدئول��وژی، عده ای دیگر مفاهی��م و عده ای دیگر 
آدم هایش و عده ای دیگر از موقعیت هایش اس��تفاده 
کرده اند و از آن مثل یک جسم بی جان که هر بخشی 
از آن را جدا کرده اند و مورد استفاده قرار داده اند. وقتی 
می گوییم استفاده هایی از علوم اجتماعی برای چیزهای 
دیگر، مورد نظر نیست. در دوره ای فردی مثل »فوکو« 
تحلی��ل هایی درباره انقالب ایران ارائه داد. از س��وی 
دیگر دو دهه تمام تحلیل های جامعه ایرانی معطوف 
ب��ود به کتاب »جان فوران« که یک نئو مارکسیس��ت 
است، زیرا او مؤلفه ای دیگری اضافه کرده است گویی 
که ندای دیگری در باب انقالب اسالمی ارائه می دهد. 
دو ده��ه تمام این نوع تحلیل ه��ای مبتنی بر آرای او 
وقت علوم اجتماعی ایران را گرفت. زیرا ما درس��ت 
درک نمی کنیم و فکر می کنیم می توانیم از این دانش 
استفاده های معطوف به نیازهایمان انجام دهیم! بدون 
این که به اقتضائات معرفت توجه کنیم. علوم اجتماعی 
در صورتی قابل استفاده است که آن حرف های پیشین 
م��ن اتفاق بیفتد و دو اینکه خودش نیز به رس��میت 

شناخته شود.
تفـاوت فضـای جامعه شناسـی آمریکایـی و اروپایی: 

و به کدام س��مت و سوی می رویم. به این دلیل علوم 
اجتماع��ی کاربردی و جامعه شناس��ی کاربردی را در 
ای��ن متن ن��گاه می کنم. 1- الزام این ک��ه برگردیم به 
یک تاریخ روش��ن از سرنوشت جامعه شناسی علوم 
اجتماعی ارائه دهی��م که این وجود ندارد. 2- این که 
معلوم کنیم که این ن��وع نیروهای اجتماعی که عمل 
می کنن��د کجاها قرار گرفته اند و چه مالحظاتی دارند 
در ب��اب سیاس��ت گذاری در باب عل��م، فهم علمی، 
تولید مقاله علمی و ورود به جامعه ایرانی و مسائل و 
مشکالت جامعه جهانی. که اگر این دو کار اتفاق نیفتد 
هر تالش و سیاس��ت گذاری در باب علوم اجتماعی 
و علوم انس��انی در ایران ص��ورت بگیرد کاری باطل 
و غلط است. ش��ورای عالی انقالب فرهنگی با همه 
امکانات در ایران برای سیاس��ت گذاری در باب علوم 
انس��انی تالش می کند و اقدام های متعددی هم انجام 
می دهد ولی یک گام جلوت��ر نمی رویم. در صورتی 
ک��ه اقدام یک مترجم در یک ترجم��ه در یک کتاب 
هم��ه این برنامه ها را به هم می ری��زد. کماکان که هر 
چند س��ال یک بار، یکی دو اتف��اق در ترجمه روی 
می ده��د و اثری از جهان بیرونی - ش��رقی یا غربی 
فرقی نمی کند- چاپ می شود. این کتاب تمام مسیری 
ک��ه ما بافته ایم و تالش و س��رمایه گذاری کرده ایم را 
دچار تغیی��ر می کند به دلیل این ک��ه اینجا روی این 
زمین نیس��ت و سیاس��ت گذاری هایی ک��ه صورت 
می گیرد معطوف به وضعیت هایی نیست که مورد نظر 
باید باشد نیس��ت. این موارد پیش زمینه های ورود به 
بح��ث علوم اجتماعی کاربردی اس��ت که اگر ما این 
مالحظ��ات را نکنیم احتماالً بحث از علوم اجتماعی 
کاربردی کاری بیش از یک ایدئولوژی نیست. جناح 
سیاسی آن فرقی نمی کند! کجای نظام سیاسی و نظام 
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اما موضوع علوم اجتماعی کاربردی 
در دانش عل��وم اجتماعی اروپایی 
خصوص��اً آن چی��زی ک��ه م��ن 
می شناسم در فرانسه و آلمان وجود 
ندارد و این کلمه ای اس��ت که در 
س��نت و فضاهای علوم اجتماعی 
آمریکایی ها  است. فقط  آمریکایی 
معتقدن��د ک��ه ما می توانی��م علوم 
اجتماعی کاربردی داش��ته باش��یم 
به عبارت دیگر اولین کس��انی که 
می آیند ای��ن چاقو را ب��ر می دارند 
و به کلی��ت علوم اجتماع��ی وارد 
می کنن��د و آن را ب��ه دو قس��مت 
می کنند: »علوم اجتماعی محض« 
و »عل��وم اجتماع��ی کارب��ردی« 
آمریکایی  جامعه شناسی  مؤسسان 
هس��تند و بعد این دوگانه ش��دن علوم اجتماعی در جهان 
آمریکایی همچنان باقی می ماند تا زمانی که افرادی همچون 
»الزسول« و »مارک توین« می آیند و همچنان همین امروز 
هم متفکران عمده جامعه شناسی در آمریکا دچار این دوگانه 

هستند.  
به نظر من اشتباهی که این مؤسسان جامعه شناسی و 
علوم اجتماعی در آمریکا کردند، نََفِس علوم اجتماعی 
آمریکایی را گرفته است و آن اتفاقی است که در جامعه  
ایرانی می افتد و ما همچنان راه غلط را ادامه می دهیم. 
چرا این اتف��اق در آمریکا رخ داد؟ دو اتفاق در علوم 
اجتماعی آمریکایی  و انگلیسی و خیلی زیاد در کانادا 
روی می دهد: ورود علوم اجتماعی به جامعه آمریکایی 
ورود بیگانه  است، چراکه از خارج علوم اجتماعی وارد 
می ش��ود؛ علوم اجتماعی از فرانسه، ایتالیا، انگلیس و 

پیدایش علوم اجتماعی کاربردی 

الزم است که تجربه ای از علوم 
اجتماعی در غرب را بازگو کنم. 
نزاع اساسی که در جامعه شناسی 
و عل��وم اجتماع��ی آمریکایی، 
کانادایی، انگلیسی وجود داشته 
در مقایسه با آلمانی و ایتالیایی 
و فرانس��وی این است که همه 
فکر می کردن��د که می توانند از 
علوم اجتماعی استفاده کنند و 
بعد آن را با مالحظات فرهنگی 
خودش��ان که مسیحیت است، 
تطبیق دهند بنابراین یکی از راه 
حل های آنها شد: علوم اجتماعی 
و جامعه شناس��ی مسیحی. این 
موضوع وقت بسیار زیادی در 

جامعه شناسی غربی آمریکایی و کانادایی و انگلیسی 
مصروف خود ساخته است. شاید حدود 20 سال در 
آمریکا و حدود 40 تا 50 س��ال در کانادا و 30 تا 40 
سال در انگلستان جامعه شناس��ان وقت گذاشتند که 
»علوم اجتماعی مسیحی« بسازند و تصور می کردند که 
معرفت، معرفتی است که می  توان هر کاری با آن انجام 
داد و بعد پیشنهادشان علوم اجتماعی مسیحی بود. اگر 
پیش فرضمان را در باب علوم اجتماعی به گونه دیگری 
تعریف کنیم این پدیده ایست که تاریخ، جان، هویت 
و اث��ر دارد، در آن زمان برخورد ما اس��تفاده از علوم 
اجتماعی نخواهد شد، بلکه علوم اجتماعی  خواهد شد 
که متناسب با جامعه هست. علوم اجتماعی ای که اگر 
با اقتضائاتی وارد جهان ایرانی بش��ود احتماالً خواهد 

توانست برای ما مؤثر و مفید واقع بشود. 

نزاع اساسی که در جامعه شناسی و 
علوم اجتماعی آمریکایی و انگلیسی 
ــا در آلمان، ایتالیا و  با این دانش ه
فرانســه وجود دارد این اســت که 
ــد می توانند از  ــر می کردن همه فک
علوم اجتماعی اشاره کنند و آن را 
ــا مالحظات فرهنگی خود تطبیق  ب

دهند.
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نباشد و عدالت و کنش اجتماعی فعال باشد و دیگرانی 
که از سویی می خواهند برای برپایی آرام سرمایه داری 
و صنعتی ش��دن استفاده کنند. دو گروهی متفاوت که 
دعوای باقیمانده در علوم اجتماعی آمریکایی دعوای 
باقی مانده بین آنهاست؛ این روال در کانادا هم وجود 

دارد. 
این انسان ها کمتر تالش کردند که رابطه بین صنعتی 
شدن، شهری شدن و سرمایه داری را با پدیده  و نیازی 
به نام جامعه مدنی به نام دموکراس��ی و عدالت طلبی 
سروس��امان بدهند. این مش��کل وجود دارد حال اگر 
بازگردیم به جامعه شناس��ی اروپایی، کسانی مثل وبر 
و دورکیم وارد جامعه شناس��ی می شوند، نظام جامع 
معرفت��ی و نظام جامعه ش��ناختی را ارائه می دهند اما 
این دوگان��ه را در آنجا نمی توان مش��اهده کرد. البته 
اگر روایت جامعه شناس��ی آمریکایی داشته باشید این 
دوگانگی درمی آید! کماکان که »پارسونز« این دوگانه 
را استخراج می کند، ولی آنهایی که بر اساس مقتضیات 
جامع��ه  آمریکایی ب��ه جامعه شناس��ی اروپایی نگاه 
نمی کنند، بلکه بر اساس مقتضیات منطق جامعه شناسی 
نگاه می کنند، دوگانه جامعه مدنی و جامعه س��رمایه 

داری را مشاهده نخواهند کرد. 
»ماک��س وب��ر« و »امیل دورکیم« دو جامعه ش��ناس و 
مؤسس جامعه شناسی هستند؛ ولی جامعه شناسی ای که 
در عین حال که معنایی از زندگی و تبیین جامعه شناختی 
از تح��والت اجتماعی می دهد، س��عی می کند که در 
سیاست گذاری و برنامه ریزی اجتماعی کمک کند و 
ب��ه عبارتی باید گفت در نظ��ام معرفتی آنها: پیدایش 
و رش��د س��رمایه داری، پیدایش دموکراسی و جامعه 
مدنی وقتی به وجود می آید که با یکدیگر همزیستی 
دارند. در نظام جامعه شناختی آنها به گونه ای طراحی 

آلمان وارد می شود، »کنت«، »اسپنسر«، »سن سیمون« 
و »زیمل« و بعدها »وبر« و »دورکیم« و بسیاری دیگر 
از بیرون می آیند، به واسطه آدم های متفاوت و معرفی 
می شوند بعد به تدریج دغدغه این می شود که چگونه 
می توان از این آراء اس��تفاده کرد پدید می آید آنهم در 
جامعه ای که جامعه صنعتی و در حال رشد است... چه 
کار می توان کرد؟ از طرف دیگر جامعه ای که اساساً بنیاد 
آن بر پایه دموکراسی است و دغدغه هایش اصالحات 
اس��ت، نیروهای سیاس��ی و کارگزاران اجتماعی آن 
اصالح گرا اس��ت با این دانش اروپایی چه کار کنند؟ 
یکی در س��طح مدیران، برنامه ریزان، سیاستگذاران و 
کارگزارانند و س��طح دیگر کنش گرای حوزه سیاسی 
است. یکی مسئله اش صنعت و سرمایه گذاری است 
و دیگری مسئله اش دموکراسی و ارتقای جامعه مدنی 
است. دو موقعیت متفاوت در جامعه آمریکایی وجود 
دارد ک��ه با هم پیش می رون��د و در مقابل این دانش 
وارد ش��ده دو سؤال متفاوت طرح می کنند که اساسًا 
هر دو به این جامعه شناسی علوم اجتماعی تجربی و 
کاربردی می رسند. یکی می گوید من چگونه می توانم 
سرمایه داری، صنعتی شدن، شهری شدن و توسعه را 
سامان بدهم و آن دیگری می گوید من چگونه می توانم 
جامعه مدنی موجود و دموکراسی را تقویت کنم؟ دو 
ساحتی که در جایی مثل دانشگاه ها با یکدیگر جمع 
می ش��وند، گاه وارد احزاب می شوند و غیره. این دو 
موقعیت یا دو نیاز و وضعیت موجب می شود که با این 
علم وارداتی برخوردهای متفاوتی بکنند که حاصل آن 
آدمی به نام »سی رایت میلز« می آید یکی دیگر به نام 
»رابرت مرتون« پدید می آید. »میلز« و دیگران به دنبال 
آن هس��تند که از علوم اجتماعی برپایه نظام مدنی و 
جامعه مدنی جامعه ای پدید آورند که در آن نابرابری 
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ب��ه نام جامعه شناس��ی یا علوم 
می رس��ند.  کاربردی  اجتماعی 
در اروپ��ا از عل��وم اجتماعی، 
نظام س��ازی،  تفکر،  می توان��د 
نابسامانی های  توزیع قدرت و 
اجتماعی و تبیین دموکراس��ی 
اجتماع��ی و دف��اع از جامع��ه 
مدن��ی به وجود بیای��د ولی در 
آنجا با دوگانه زیست می کنند. 
دوگانه ای ک��ه اتفاقاً بیش از آن 
ک��ه جامعه شناس��ی بتواند این 
مش��کالت را حل کند در ستیز 
دوگانه باق��ی می ماند، بنابراین 
در جامع��ه شناس��ی آمریکایی 
عده ای از پایان جامعه شناس��ی 
صحبت می کنند و عده ای کاماًل 
جامعه شناسی را تنها راه نجات 
و بقای جامعه آمریکایی و جامعه مدرن می دانند. البته 
در عل��وم اجتماعی آمریکایی اس��تثنایی وجود دارد: 
آنجایی که ما با ظهور پدیده ای به نام »مکتب شیکاگو« 
روبرو می ش��ویم. مکتب��ی که ب��دون دغدغه چیزی 
به نام چرایی پیدایش س��رمایه داری در کنار ش��رایط 
پیدایش نابراب��ری در جامعه مدنی، و همچنین نحوه 
عمل و زیس��ت اجتماعی جامعه مدرنی به نام جامعه 
شیکاگویی و جایی که سرمایه داری بیشترین حضور 
را دارد، توضیح می دهد. مکتب شیکاگو بدون این که 
سراغ این مسائل حاشیه ای برود، نحوه سامان دادن و 
مشکالت جامعه را توضیح می دهد. در جامعه شناسی 
شیکاگویی آسیب شناسی اجتماعی هم انجام می شود، 
البته نه آسیب شناسی اجتماعی به عنوان یک امر بیرونی 

ص��ورت می گیرد ک��ه دو نوع 
جامعه با هم معارض نیس��تند. 
البته با تاکید می گویم کس��انی 
مثل پارسونز بازهم آن چاقوی 
دوگانه را بر جان جامعه شناسی 
دورکیم و وبر می زند. پارسونز 
تم��ام جامعه شناس��ان دنی��ا را 
در ای��ن دوگانه خ��ودش قرار 
می دهد، کسانی که عینیت گرا، 
ذهنیت گرا، کنش گر، س��اختار 
و مداف��ع دموکراس��ی و مدافع 
س��رمایه گذاری اس��ت وغیره. 
اما از هم��ه بهتر و از همه بدتر 
»هابرماس« اس��ت. بهتر از همه 
اس��ت چون خود را در فضای 
جامعه شناس��ی اروپایی می بیند 
و ای��ن دو را ب��ا ه��م می داند، 

ب��ا این وجود دغدغه او چیزی به نام س��رمایه داری و 
پیدایش حوزه عمومی نیز هست از یک سو اما بدترین 
است چون متأثر از پارسونز است. اگر بر همان سنت 
دورکیم و وبر بود مش��کلی پیدا نمی شد اما آنجا که 
پارسونزی می شود مش��کالت پدید می آید. دوگانه 
مح��ض و کاربردی را دنبال می کن��د و در مقابل این 

مشکل هم قرار می گیرد.
ولی در نهایت سنت غالب بر علوم اجتماعی اروپایی 
چنین اس��ت که هیچگاه در مقابل این سئوال که این 
علوم اجتماعی و جامعه شناس��ی را باید چکار کنیم؟ 
قرار نمی گیرند و برای همین به پاس��خی به نام علوم 
اجتماعی کاربردی نیز نمی رس��ند. ول��ی در جامعه 
آمریکایی در برابر این سئوال هستند و نهایتاً به پاسخی 

ــردی و علوم  جامعه شناســی کارب
اجتماعی کاربردی مســئله عارض 
ــوم اجتماعی و  ــدن عل شــده بر ب
جامعه شناســی اســت که در یک 
ــه  جامع در  تاریخــی  ــت  موقعی

آمریکایی پیدا شد.
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در صورتی که جامعه شناسی و علوم اجتماعی اروپایی 
مشکالتی دارد ولی نه از این نوع مشکلی که ما گرفتار 

آن بودیم. 

پدیدار شدن علوم اجتماعی کاربردی در ایران

در ای��ران در وضعیت اجتماعی، فرهنگی، سیاس��ی 
و اقتص��ادی خاص خود زیس��ت می کنیم؛ نمی دانیم 
چگونه قصه علوم اجتماعی کاربردی و جامعه شناسی 
کاربردی وارد بحث اجتماعی ایران ش��ده است؟!! به 
نظ��ر من باید به تاریخ این بحث برگردیم و ببینیم که 
چه کسانی در چه موقعیتی از جامعه شناسی کاربردی 
س��خن گفته اند و با چه نیتی بوده اس��ت. خیلی کلی 
این بحث را مرور می کنم. ش��اید یکی از تنها کسانی 
باش��م ک��ه در تاریخ جامعه شناس��ی ای��ران 4 کتاب 
نوش��ته ام و 4 بار ایده هایم را تک��رار کردم. این تاریخ 
جامعه شناسی 80 س��اله را مدام مرور و داوری کردم. 
یک بار قضاوت نسلی، یک بار قضاوت مفهومی و بار 
دیگر قضاوت سازمانی کردم. من مدعی راه شناخت 
و رس��یدن به این فهم تاریخ��ی و ارائه درک تاریخ یا 
تاریخ مندکردن جامعه شناسی هستم. باوجود این دوباره 
برای سخنرانیم برگشتم به نکاتی که ببینیم که چه کسی 
یا چه کسانی و در چه موقعیتی سخن از جامعه شناسی 
کاربردی و علوم اجتماعی کاربردی کردند؟ مؤسسان 
علوم اجتماعی در ایران مثاًل مرحوم دکتر »غالمحسین 
صدیقی« اص��اًل با این موقعیت و نگاهی که ما امروز 
ب��ه علوم اجتماعی داریم، نگاه نکرده اند! مرحوم دکتر 
»احس��ان نراقی« هم این کار را نکرده است. مقداری 
ک��ه جلوتر می آییم صحبت از این می ش��ود که علوم 
اجتماعی غربی است و تناس��ب اش با سازوکارهای 
نظام اجتماعی ایران چگونه است؟ یعنی تصور این که 

ی��ا وظیفه خاص از انس��ان ها، آنها هم در مورد فقر و 
حاشیه نشینی سخن می گویند ولی نه مثل مکتب کلمبیا 
که فقط و فقط متمرکز بشود روی عصیان ها، آسیب ها 
و نابس��امانی ها. فقط یک استثناء در جامعه شناسی و 
عل��وم اجتماعی آمریکایی وجود دارد و آن هم ظهور 
مکتب ش��یکاگویی اس��ت مابقی همه با این زیست 

دوگانه پیش می روند.
اما از س��وی دیگ��ر در اروپا حوزه ه��ای متفاوت یا 
عرصه های ذهنی و فکری متفاوتی در علوم اجتماعی 
اروپایی را شاهد هستیم که این مکاتب در عین حال 
درباره نابرابری س��خن می گویند با این که دگردیسی 
عمل نظام سرمایه داری را توضیح می دهند یعنی این 

دو توأمان می شود. 
حاصل کالم این اس��ت که جامعه شناسی کاربردی و 
علوم اجتماعی کاربردی مس��ئله عارض شده بر بدن 
عل��وم اجتماعی و جامعه شناس��ی اس��ت که در یک 
موقعیت تاریخی در جامعه آمریکایی پیدا ش��د و به 
خاطر ناتوانی جامعه شناسان مؤسس آمریکایی برای 
توضیح ساحت دوگانه جامعه ای که کنش سرمایه داران 
را انج��ام می دهد و در عی��ن حال جامعه مدنی را پی 
می گی��رد پدید آمد. در آنجا چون نتوانس��تند دوگانه 
را یعن��ی بح��ث دموکراس��ی خواهی، آزادی خواهی، 
اصالح طلبی و از طرف دیگر س��رمایه داری، صنعتی 
شدن و شهری شدن را توضیح دهند، علوم اجتماعی را 
چاقو زدند و این دوگانه را پدید آوردند. این دوگانه باقی 
ماند و وقتی استمرار پیدا کرد حاصل آن نهایتاً در دهه 
1۹50 و 1۹60 این شد که به جامعه شناسی  رسیدند که 
ساختارها را توضیح می دهد و جامعه شناسی  که اعالم 
می کند بحران دارم و آسیب شناسی را توضیح می دهد. 
این قصه در جامعه شناسی آمریکایی باقی مانده است 
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مؤث��ر بوده اند با این که رنگ و 
بوی موقعیتی هم داش��ته است 
و رنگ و بوی تمدنی هم دارد. 
منظور این است به همان میزانی 
که »حافظ« و »مولوی« ما پدیده 
جهانی هستند، جناب دورکیم و 
وبر هم پدیده جهانی هستند. من 
نمی گویم که این مسلمان نیست 
و آن یهودی و مسیحی نیست. 
به همین دلی��ل رنگ و بوهای 
حوزه فرهنگ��ی و تاریخ تمدن 
فرهنگ��ی خودش��ان را دارند، 
ولی به لحاظ نوع حضور و نوع 
توجه به جهان اجتماعی ش��ان 
پدیده ه��ای جهانی هس��تند تا 
پدیده های محلی. به همین دلیل 
محصول کارش��ان هم نمی شود با صفت خیلی تََعیُن 
یافته »غربی« تلقی شود که در مقابلش »معرفت شرقی« 

و »معرفت اسالمی« ضرورت پیدا کند. 
یا معرفتی ک��ه فقط در جهت توضیح پدیده ای به نام 
استعمار و استثمار است و ما برای توضیح نابرابری و 
سلطه نیازمند معرفت رقیب هستیم، به چنین چیزی من 
اعتقاد ندارم. ولی باید توجه کرد در اندیش��ه متفکران 
ایرانی در طول 60 - 70 س��ال گذش��ته در باب علوم 
انس��انی اتفاقی افتاد که این معرفت، معرفتی وارداتی 
اس��ت و کسانی که آن را وارد کرده اند از حوزه علمیه 
قم نبوده اند کسانی بوده اند که در خارج از کشور درس 
خوانده اند و مدرکشان را از آنجا گرفته اند. نهایتاً آداب 
علمی جدیدی ظهور کرده است و مناسبات جدیدی 
در باب اس��تاد و شاگردی و بحث های جدیدی را به 

این دانش غربی است و بعد هم 
نقد این دانش غربی، نقد فراگیر 
می شود و روش��نفکری ایرانی 
متأسفانه وارد این بازی می شود 
و به طور ناشیانه هم این فضای 
غلط را دامن می زنند و در افکار 
عموم��ی هم پذیرفته می ش��ود 
که علوم اجتماعی دانش غربی 
اس��ت و جامعه شناس��ی علم 
غربی اس��ت، آنگاه س��ئوال از 
علوم اجتماع��ی ایرانی و علوم 
اجتماع��ی کاربردی می ش��ود! 
ب��ه عبارت دیگر نی��از به علوم 
اجتماعی پدید می آید که بتوان 
آن را در نظ��ام اجتماعی ایران 
م��ورد اس��تفاده ق��رار داد. این 

موضوع در تولید این بحث روش��نفکری خیلی مهم، 
مقصر و مؤثر اس��ت. »علی ش��ریعتی« و »عبدالکریم 
س��روش« از آنهایی هستند که قابل نقد هستند و باید 
دی��د که چرا این بح��ث را وارد جامعه ایران کردند؟ 
حمله هایی که دکتر شریعتی و دکتر سروش به علوم 
اجتماعی می کنند خیلی قدرتمند و سئوال  برانگیزند. 
در کنار، روشنفکری به معنای عام آن مثاًل کسانی مثل 
»ش��ایگان«، »آل احمد« و »مطهری« »ش��ادمان« وغیره 
در مورد غرب و روش��نفکری و دانش غربی و علوم 
انسانی سخن گفته اند، در ایجاد این آشوب مؤثر واقع 

شدند. 
توجه داشته باش��ید من نمی گویم که علوم اجتماعی 
را ما ساخته ایم. من علوم اجتماعی را معرفت جهانی 
می شناس��م که متفکران جامعه جهانی در ساخت آن 

علوم اجتماعی معرفتی جهانی است 
ــران جهانی در ســاخت  که متفک
ــم رنگ و بوی  ــر بوده اند ه آن موث
ــم رنگ و بوی  ــی دارد و ه موقعیت

تمدنی.
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مس��ائل اجتماعی توسعه«. حاصل آن چاپ مجموعه 
کت��اب ها و گزارش هایی در مؤسس��ه مطالعات بود 
که با پول س��ازمان برنامه و بودجه منتش��ر می شد با 
عنوان »بررسی های اجتماعی-اقتصادی« »بررسی های 
اجتماع��ی و مهاج��ران« و »سیاس��ت های دولت« و 
»مسکن« و موضوعات متفاوت دیگر. مسئله آنها این 
بود که اثرات اجتماعی و فرهنگی توس��عه بر جامعه 
را بررسی کنند. هم اکنون هم بررسی های اجتماعی و 
اقتصادی یا آثار برنامه های توسعه و امثال آن بررسی 
می ش��ود و وج��ود دارد و در پ��ی مباحث جنگ و 
انق��الب و بعد گروه های رقیب وغیره پدیده ای به نام 
»سنجش افکار« به وجود می آید. تقریباً قبل از انقالب 
این پدیده بود و بعد از انقالب نیز از س��ال 74 به بعد 
راه افتاد و به طور فراگیر هم دنبال می ش��ود. بیشترین 
فعالیت  در س��نجش افکار، اندازه گیری افکار رقیب 
است و بعد هم بحث تحوالت و تغییرات اجتماعی در 
جامعه ایرانی و آسیب شناسی اجتماعی است. اتفاقی 
در جامعه ایرانی ظهور می کند تحت عنوان آسیب های 
اجتماعی که اکنون بخش غالب علوم اجتماعی ایران 
است. تقریباً بازی ای شبیه به آنچه در جامعه آمریکایی 
انجام ش��د و چون علوم اجتماعی از بیرون وارد شد، 
جریان های دیگری فعال شدند و جریان های اجتماعی 
را دوگانه کردند و نهایتاً آنهایی که رادیکال بودند، علوم 
اجتماعی اسالمی وغیره را پدید آوردند و آن هایی که 
لیبرال بودند و مسأله ش��ان سامان دهی اجتماعی بود، 
چیزی به نام علوم اجتماعی کاربردی را ایجاد کردند. 
در ای��ن صورت آنچه تحت علوم اجتماعی کاربردی 
برای ما وجود دارد خطای فاحش اس��تراتژیک است 
و هر آنچ��ه پس از این اتف��اق می افتد چیزی به جز 
»به غفلت بردن علوم اجتماعی در ایران نیس��ت«. به 

وجود آورده اند و گفته ش��ده که اینها همگی در بسته 
جهان غربی و دانش غربی و نظام اجتماعی غربی است 
و همه اینها به نوعی جهان غرب را ترویج می کنند. مثاًل 
اگر به آثاری چون »غرب زدگی« آل احمد، »بازگشت 
به خویش« ش��ریعتی، »تسخیر فرهنگی« یا »فرهنگی 
مآبی« وغیره را نگاه کنید یا بحث هایی که آقای دکتر 

سروش انجام داده، تقریباً همین فضا دنبال می شود. 
اولین س��ئوالی که مطرح می ش��ود در حوزه جامعه 
شناسی اس��ت! گویی این جامعه شناسی چون دانش 
غربی اس��ت انس��ان غربی، آداب غرب��ی، اقتضائات 
غربی و درک غرب��ی و امثال اینها را فراهم می کند و 
برای اینکه غیر غربی باش��د باید راه دیگری را رفت 
و می ش��ود همان جایگزین های متفاوتی که امروزه 
وجود دارد. به نظر من از اینجا جامعه شناسی و علوم 
اجتماعی کاربردی شروع می شود. موارد دیگری نیز 
به این امر کمک می کند: نخس��ت موضوع توسعه در 
ایران، -با موضوع سرمایه داری و شهری شدن وغیره 
در ایران متفاوت اس��ت- دوم وقوع پدیده هایی مثل 
جنگ و انق��الب و اثرات آن بر تحوالت اجتماعی و 
سوم اقدامات دولت ها و گروه های سیاسی؛ چهارم هم 
اقتضائات اجتماعی است. یعنی چهار عنصر یا متغیر 
اساس��ی کمک می کنند که آن متن اولیه ای که در باب 
دوگانه علوم اجتماعی ش��رقی و غربی طرح شده در 
جامعه ایرانی، بیشتر معنا یابد و جنبه عام تری پیدا کند. 
مثاًل اولین نشستی که در ایران در سطح باال و گسترده به 
وقوع پیوست سمینار بررسی مسائل و مشکالت شهر 
تهران بود که »مؤسسه مطالعات تحقیقات اجتماعی« 
در س��ال 1337 یا 1338 برگزار کرد.  همه دانشمندان 
مهم علوم انس��انی و علوم اجتماعی حضور داشتند. 
همه بحث کردند و به این نتیجه رس��یدند: »بررس��ی 
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سنجش افکار، آمار اجتماعی، آسیب شناسی اجتماعی، 
مسائل اجتماعی ایران را استخراج کنیم.  

دعوای دورکیم با همه کسانی که معارض جامعه شناسی 
هستند یعنی با روان شناس��ان، فیلسوفان وغیره هنوز 
باقی اس��ت و خیلی هم قدرتمند اس��ت، ولی با یک 
گروه که »آمار اجتماعی« کار می کنند از همان ابتدا راه 
خود را جدا می کند. دورکیم خودش و جامعه شناسی 
فرانس��وی را از آمار اجتماعی منفک می کند. آمار بد 
نیست اما س��ازمانی که آمار را تولید می کند نهایتاً از 
آن معن��ای حداقلی و انحرافی مسئله س��از از جامعه 
پدی��د می آورد. کماکان که نظام آماری ایران گمراهی 
در ب��اب فهم امر اجتماع��ی ایجاد ک��رده و می کند. 
دورکیم و وبر می گویند جامعه شناسی، آمار اجتماعی 
نیس��ت، خدمات اجتماعی و سیاس��ت اجتماعی هم 
نیس��ت. جامعه شناس��ی، معرفِت بعد از این هاست. 
جامعه شناسی ما را به مسائل اساسی جامعه می رساند 
و به این دلیل باید از جامعه شناسی و علوم اجتماعی 
ش��روع کرد تا علوم اجتماعی کاربردی. اگر از علوم 
اجتماعی کاربردی شروع کنیم یا سیاست مدار در مورد 
مسئله خود صحبت می کند یا برنامه ریز و یا مهندسی 
اجتماعی، یا افکار عمومی و یا کسانی که آسیب شناسی 
اجتماعی و یا بررسی اجتماعی و آثار و برنامه توسعه 
در ایران کار می کنند. این 8 گروه اجتماعی انسان های 
مهم اس��ت که می گویند جامعه چگونه است و شما 
عل��وم اجتماعی را باید به کدام س��مت پیش ببرید و 
کجا باید بروید. اگر به جامعه شناس��ی برگردیم و به 
مس��ائل بنیادی ای که جامعه شناس��ی کشف می کند 
و اگ��ر از آنجا بحث مان را ش��روع کنیم خیلی از این 
مس��ائل از موضوع گفتگو و مجادل��ه خارج خواهد 
شد. ما دچار مجموعه ای از مسائل اجتماعی در ایران 

نظر من علوم اجتماعی اسالمی یک خطای استراتژیک 
است، و همچنین علوم اجتماعی کاربردی نیز خطایی 
استراتژیک در ایران محسوب می شود. بعد از این هر 
اقدامی صورت دهیم آن دوگانه علوم اجتماعی محض 
و جامعه شناسی کاربردی را تقویت خواهیم کرد و این 
دوگانه موجب خواهد شد که علوم اجتماعی محض، 
قوی ت��ر، تئوریک ت��ر، رادیکال تر و در س��وی دیگر 
علوم اجتماعی کاربردی نحیف تر، محافظه کارانه تر و 
جزئی نگرتر شود. نهایتاً کاری که ممکن است بتواند 
علوم اجتماعی کاربردی در ایران انجام دهد کنار آمدن 
با »گفتمان آسیب شناسی اجتماعی« است. اگر بخواهد 
منتقد گفتمان آسیب شناسی اجتماعی باشد به »مهندسی 
اجتماعی« خواهد رسید. چون علوم اجتماعی کاربردی 
در نهایت به »سیاسِت اجتماعی« نمی رسد که دانش از 
آن حاصل ش��ود! بلکه به »سیاست گذاری اجتماعی« 
خواهد انجامید و سیاست گذاری اجتماعی به نظر من 

به صورت دیگری مهندسی اجتماعی است. 

راه خـروج از دوگانگـی علوم اجتماعـی محض-علوم 

اجتماعی کاربردی 

برای این که دچار این دوگانگی نشویم باید به بحث 
و سؤاالت اساسی و بنیادین علوم اجتماعی برگردیم. 
دغدغه کس��انی که در حوزه علوم اجتماعی کاربردی 
کار می کنن��د نظام و اقتضائاتی اس��ت که خیلی آن را 
نمی شناس��یم، می خواهیم انس��ان های خوبی باشیم، 
کمک کنیم و محتوای عل��وم اجتماعی که نمی دانیم 
چیس��ت!! را به خدمت بگیریم تا نابرابری ها کاهش 
پیدا کند. ما باید علوم اجتماعی را از اول شروع کنیم و 
با آن درس خواندن، درس دادن و زیستن را پیدا کنیم 
و از علوم اجتماعی مسائل مان را جستجو کنیم! نباید از 
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دس��ت پیدا کنیم. وقتی بدانیم جامعه ایرانی چیست؟ 
تبیین جامعه ایرانی خیلی س��خت نیست و پیش بینی 
روندهای آتی جامعه ایرانی هم خیلی سخت نخواهد 
بود. جامعه شناسان ما نمی توانند بحران های اجتماعی 
را پیش بینی کنند همان طور که سیاست نمی تواند، به 
خاطر این که در اینجا قرار نگرفته اس��ت و به عبارت 
دیگر علوم اجتماعی بیش از آن که به دست اصحاب 
علوم اجتماعی باشد، به دست اصحاب »علوم اجتماعی 
بدلی« یا »شبه علوم اجتماعی« است. من در کتابم از لفظ 
»جامعه شناسان بدلکار« یا »شبه جامعه شناسان« استفاده 
کرده ام که این بدلکاران اجتماعی گاهی سیاستمداران 
و مهندس��ان اجتماعی می شوند و شبه جامعه شناسان 
هم می شوند متعلحان و در عین حال روشنفکرانی که 
حرف های جامعه شناسانه می زنند... نهایتاً یک فضای 
توهمی در باب این که جامعه چیس��ت و مشکالت 
آن کدام اس��ت و آمار اجتماعی چگونه است، جامعه 
چگون��ه بوده و چه وضعیت��ی دارد و به کجا می رود 
ارائه می ش��ود و در این قیل و قال آن اتفاق تاریخی 
که ُشبه در باب علوم اجتماعی و غربی بودن آن وجود 
دارد و ادبیات فراگیری هم دارد و انس��ان های مهمی 
آن را مط��رح کرده اند؛ نهایتاً م��ا را به ضرورتی به نام 
علوم اجتماعی کاربردی می رس��اند که اگر وارد این 
فضا بش��ویم در پایان به یک معرفت ناقص، جزئی، 

جزئی نگر و رو به افول خواهیم رسید. 

پی نوشت
*استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران 

1-  Group theory

هستیم که مسائل اساسی اجتماعی نیست. اگر چنین 
اقدامی صورت گرفت احتماالً بدون این که وارد علوم 
اجتماعی کاربردی شویم، علوم اجتماعی برای ما نحوه 
زندگی اجتماعی و سیاست اجتماعی را تعیین خواهد 
کرد. ما هنوز نمی دانیم که موقعیتی که در آن زیس��ت 
می کنیم ب��ه لحاظ کالن اجتماعی چه وضعیت و چه 

مختصات و چه ویژگی هایی دارد!! 
مفهومی که م��ن روی آن اصرار می کنم و کار کرده ام 
تحت عنوان »جامعه ایرانی چیس��ت و چه مختصاتی 
دارد؟« همه بحث هایی که در حال حاضر وجود دارد 
و به توافق هم نمی رسیم به خاطر قصه ناتوانی در باب 
توضیح چیزی به نام جامعه ایرانی است. جامعه ایرانی 
را »جامعه شناسی« می تواند تعریف کند، وقتی تعریف 
کرد، مسائل اساسی آن مشخص می شود. جامعه شناسی 
ما را به طرف توصیف جامع و دقیق دعوت می کند، نه 
گزینش سنجش افکار و آمار اجتماعی و نه نظرات و 
ارزش ها و نظام های ارزشی و ایده آل ها. جامعه شناسی 
ما را دعوت می کند به یک توصیف جامع، یعنی ارائه 
گزارش وضعیت ه��ا و در اینجا می توان اس��م آن را 
»علوم اجتماعی کاربردی« گذاشت؛ یعنی این حاصل 
و نام گذاری پسینی است و بعد از این که محقق شد، 

می توان آن را به کار برد. 
عل��وم اجتماعی  بیش از آن که محلی و غربی باش��د، 
جهانی اس��ت. بی��ش از آن که احساس��ی و مبتنی بر 
اهداف اس��تعماری باش��د عقالنی و معرفت عقالنی 
است. از این معرفت عقالنی استفاده می کنیم تا مسائل 
اساس��ی جامعه و سؤاالت اساسی را پیدا کنیم و بعد 
از آن فهم دقیق تری در مورد مس��ائل به دست آوریم 
و از آن فه��م بتوانیم آمار اجتماعی را نقد و بررس��ی 
کنیم و نهایتاً به س��یمای چیزی به ن��ام جامعه ایرانی 
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جامعه شنایس و همار تغیری اقلمی
دکتر گیتی خزاعی*

در شانزدهم مهرماه سال 13۹6 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی میزبان نشستی در موضوع »جامعه 
شناسی و مهار تغییر اقلیم« بود. در ابتدا، مسئول نشست خانم دکتر سمیه توحیدلو، رئیس پژوهشکده علوم 
انسانی و اجتماعی کاربردی، در مقدمه ای کوتاه از چرایی پرداختن به این موضوع گفتند: »از جمله موضوعات 
جّدی و نوظهور که تا به حال به آن چندان توجه نشده و یا با کم توجهی از کنار آن عبور شده، مسائل مرتبط 
با محیط زیست و اقلیم است. بحران های محیط زیستی مسئله روز جامعه ایران است و در کنار آن مسائل 
اجتماعی و حتّی اقتصادی و فرهنگی فراوانی مطرح است. محیط زیست و جامعه از مهمترین مسائل اجتماعی 
به حس��اب می آید و نمی توان منکر ماهیت مسئله محور و کاربردی مفاهیم محیط زیستی شد. برای تبیین 
موضوع جامعه شناسی و تغییرات اقلیمی و محیط زیستی از سرکار خانم دکتر گیتی خزاعی برای این نشست 
دعوت به عمل آمد. ایشان دارای مدرک دکتری جامعه شناسی هستند و سال ها در زمینه بحران های طبیعی، 
محیط زیس��ت، آب و اقلیم فعالیت داش��ته و نظریه پردازی کرده اند. خانم دکتر خزاعی که از اعضای فّعال 
انجمن انسان شناسی هستند چندی نیز مدیریت گروه افکارسنجی مؤسسه عالی پژوهش را عهده دار بودند...« 
بخش اصلی این نشس��ت به صحبت ها و آمار و اطالعات ارائه شده از سوی خانم دکتر خزاعی اختصاص 
داشت که در ادامه بخش هایی از آن مرتبط با پرونده ویژه این شماره از فصلنامه تخصصی طرح جامع اعتالء 
ارائه می شود. از خانم دکتر توحیدلو برای موافقت با چاپ این مطالب و همچنین از خانم دکتر خزاعی برای 

بازبینی نهایی صحبت هایشان سپاسگزاری می شود.  
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طبیعتی از هم پاشیده تبدیل شده است. برخی تغییرات 
ب��ه صورت آماری اعالم و اطالع رس��انی می ش��وند: 
اخبار خشک ش��دن یک دریاچه و یا تاالب، اخباری 
مبنی بر خش��ک شدن نقطه ای از سرزمین ایران تا 10 
سال دیگر، حوادثی که برای برخی مکان های شاخص 
همچون دریاچه ارومیه، بخت��گان، گاوخونی، گتوند 
وغی��ره رخ دادند؛ همه این موارد از عالمت های تغییر 
اقلیم و بحران های محیط زیستی  جامعه ایران هستند. 

مس��ئله آب نیز از جمله این نوع مسائل است. ممکن 
است بخشی از مشکالت آب مربوط به مدیریت آب 
باشد که موجب وقوع بحران در این حوزه شده است، 
ولی در عین حال با بحث تغیییر اقلیم هم پیوند عّلت و 
معلولی دارد. به اجمال این فرضیه را یادآور می شویم: 
تغییرات��ی که در ح��وزه آب اتّفاق افتاده، خش��کی و 
خش��کیدگی سرزمین که به تبع این محدودیت منابع 
آب در حال وقوع اس��ت، تغیی��ر ماندگار و غیر قابل 
بازگشتی بر حوزه اقلیم برجا خواهد گذاشت. بخش 
مهم��ی از منابع آبی نه به خاط��ر تغییر اقلیم، بلکه به 
خاطر مدیریت نادرس��ت آب از دست رفته است. اّما 
پیامد آن در حوزه س��رزمینی، به تشدید بحران تغییر 
اقلیم و تش��دید بحران خشکیدن زمین منجر شده که 
بخشی از تغییر اقلیم در فالت ایران محسوب می شود. 
در مورد مسئله بحران آب هم می توان این موضوع را 
طرح کرد که بحران اقلیمی به دست انسان ایجاد شده 
است. تاثیر انس��ان بر حوزه تغییر اقلیم در دو بخش 
قابل تامل است. بخشی از تغییر اقلیم که جهانی بوده 
و ناشی از گرمایش زمین است، عمدتاً از افزایش »دی 
اکسید کربن« تأثیر پذیرفته است. اما بخش دیگر تغییر 
اقلیم مدیریتی و به دلیل برداشت بی حساب از منابع 
اس��ت. بنا به نظر دانش��مندان در حوزه تغییر اقلیم و 

صحبت های خود را با طرح این پرسش آغاز می کنم: 
»تغییر اقلیم یا بحث های محیط زیس��تی چه ارتباطی 
با حوزه جامعه شناس��ی و به خصوص جامعه شناسی 
کاربردی دارند؟ اساساً با استفاده از علم جامعه شناسی 
چگونه می توان در این موضوعات به گفتگو پرداخت؟«

در بحث جامعه شناس��ی و مهار تغییر اقلیم با رویکرد 
جامعه شناسی کاربردی این فرض وجود دارد که مسئله 
بحران محیط زیس��تی و مسئله تغییر اقلیم، مسئله ای 
پذیرفته شده  است. به همین عّلت وارد جزئیات این 
موضوع نخواهیم شد که آیا اساساً تغییر اقلیم رخ داده 
یا خیر؟ اگر چنین است به چه صورت و چگونه اتّفاق 
افتاده است؟ و یا شاخص های تغییرات محیط زیستی 

یا بحران زیستی یا تغییر اقلیم کدام  است؟
به طور خالصه بحث خشک شدن سرزمین که به طور 
آش��کار در فالت ایران در حال رخ دادن است تجربه 
روزمره و زیستی همه ما است. بسیاری از مکان هایی 
که طی 10 - 15 س��ال قبل به آنها مراجعه کرده بودیم 
و در آنجا حضور داشتیم تغییرات محیط زیستی کاماًل 
محسوس��ی در آنها به وقوع پیوس��ته است. به عنوان 
نمونه، بحث های متع��ددی درباره تغییرات گونه های 
جانوری در جریان اس��ت؛ در بس��یاری از جاده های 
ایران آه��و، گوزن یا حیوان دیگ��ر روزگاری عبور و 
مرور داشتند ولی امروزه متاسفانه تقریبا هیچکس -به 
صورت روزمره- ش��اهد گذر این موجودات نیست. 
روزگاری برخ��ی اماکن به لحاظ ویژگی های طبیعی، 
کاماًل ش��اخص و مثال زدنی بودند، در ش��مال جاده 
چالوس، از این نوع محل ها بود  که تغییرات آن امروزه 
بسیار محسوس است. مکانی که همواره به عنوان نماد 
سرس��بزی ایران مطرح بود، در حال حاضر با گذشت 
سال هایی نه چندان دور، ظرف 14، 15 سال تقریباً به 
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است. در این بحث، به بخشی 
از موضوع مهار تغییر اقلیم که 
به ح��وزه علوم اجتماعی، یا به 
عبارتی به حوزه علوم انس��انی 
در معن��ای کلی مرتبط اس��ت، 

خواهیم پرداخت.  
رش��ته های عل��وم اجتماع��ی 
و یا عل��وم انس��انی بایکدیگر 
در ارتب��اط ب��وده و نمی ت��وان 
آنه��ا را منفک از ه��م در نظر 
گرفت. ب��ه خصوص در بحث 
خاص تغییر اقلی��م و توجه به 
پیامدهای آن، مباحث گوناگون 
انسان شناس��ی،  مدیری��ت، 
روان شناس��ی وغی��ره عماًل از 
تفکیک   جامعه شناس��ی  بحث 
ناپذیر هستند. همه این بحث ها 
در واق��ع در چارچوب علوم انس��انی قرار دارند و به 
نوعی به عنوان بسته معرفتی قابل توّجه  هستند. بحث 
اصلی در اینجاست که جامعه شناسی و علوم انسانی 
در مه��ار تغییر اقلیم، که در دو س��طح مورد اش��اره 
یعنی تغییر ناش��ی از گرمایش زمین به خاطر استفاده 
از سوخت های فسیلی و تغییر اقلیم به دلیل مدیریت 
نامناسب منابع آبی و منابع طبیعی رخ داده است، چه 

نقشی می تواند داشته باشد؟ 
البت��ه ش��ایان ذکر اس��ت که ب��ر اس��اس مطالعات 
باستان شناس��ی و مردم شناس��ی، این نوع تغییر اقلیم 
حاص��ل از مداخل��ه در طبیعت، پی��ش از این هم در 
طول تاریخ در فالت ایران س��ابقه داش��ته اس��ت. بر 
اساس برخی مطالعات باستان شناختی »تمّدن جیرفت« 

جغرافیا، در ای��ران و در منطقه 
»من��ا«1، در خاورمیان��ه، با این 
نوع دوم از تغییر اقلیم بیش��تر 
مواجهیم که ناش��ی از مصرف 
بی رویه طبیعت و منجمله منابع 
آبی و طبیعی اس��ت. اس��تفاده 
بیش از حد از منابع آبی، ناشی 
از مدیریت نامناس��ب بر منابع 
آب اس��ت، که دالیل سیاسی، 
اجتماع��ی و اقتصادی متعّدد و 

متفاوتی دارد. 
بنابرای��ن ب��دون آن ک��ه وارد 
جزئی��ات بح��ث تغیی��ر اقلیم 
شویم، فرض مسئله یعنی روی 
دادن تغییر اقلیم در فالت ایران 
و پیامدها و تبع��ات آن را باید 
برنامه ری��زی کرد. این تغییرات 

دارای تبعات گس��ترده ای اس��ت که به سرزمین ایران 
تحمیل می ش��ود. هم آنچه به عن��وان گرمایش زمین 
می شناسیم -که در حال رخ دادن است- و هم بخش 
دوم این تغییر که از آن با عنوان خش��ک شدن فالت 
ایران و منطقه منا یاد می شود. نباید فراموش کرد این 
بحران ه��ا و پیامدهای ناش��ی از آن به صورت به هم 
پیوس��ته یا به اصطالح »دومینو وار« یکدیگر را دنبال 
می کنند و تشدید خواهند شد. آنچه در این میان دارای 
اهمیت است: چگونگی ساماندهی و سازماندهی نظام 
اجتماع��ی در مقابل این تغییر اقلیم اس��ت؟ چگونه 
می توان تغیی��ر اقلیم را مهار و پیامدهای آن را تعدیل 
کرد؟ این بحث در حوزه های مختلف قابل بحث و در 
حوزه های گوناگون معرفتی و دانشی محل تامل بسیار 

بر اساس مطالعات باستان شناسانه 
تغییر اقلیم حاصــل از مداخله در 
ــم در طول  ــت پیش از این ه طبیع
ــابقه داشته  تاریخ درفالت ایران س
است اما شرایط اجتماعی امروزه با 

آن ادوار بسیار تفاوت دارد.
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این معنا که با طرح س��رفصل هایی نشان خواهیم داد 
جامعه شناس��ی چه نقش��ی در فرایند کاربردی شدن 
بحث ها دارد. تاکنون مباحث به صورت خام، پراکنده 
و بدون جزئیات طرح ش��دند اما با نقشه راه می توان 
مش��خص کرد جامعه شناسی چگونه می تواند در این 
زمین��ه موضوعی حضور  یافته و نقش هایی تأثیرگذار 

را عهده دار شود؟
یک��ی از بخش ها، موض��وع بازتاب تغیی��ر اقلیم بر 
س��امانه فرهنگی و اجتماعی و نظام اجتماعی است؟ 
خشکس��الی برای ما محسوس ترین جزء تغییر اقلیم 
اس��ت و پیامدهای مهمی دارد. نتیج��ه این پیامدها، 
تش��دید و گس��ترش ناامن��ی اس��ت. در واقع بحث 
امنیت از جمله موضوعاتی اس��ت که تحت تأثیر آن 
قرار می گیرد. در تش��ریح چرایی آن باید گفت: چون 
خشکسالی در واقع سرزمین را به بیابان تبدیل می کند 
و در سرزمین های بیابانی همیشه امکان خارج از کنترل 

بودن نظارت خیلی بیشتر و شدیدتر است. 
تغییر اقلیم، همچنین کشاورزی را نیز تحت تأثیر قرار 
می دهد. خشک شدن سرزمین در جامعه ای که بخش 
مهم��ی از نظ��ام اجتماعی آن از راه کش��اورزی امرار 
مع��اش می کنند، تاثیرات گس��ترده ای دارد، که برخی 
از آنها مستقیماً به اقتصاد مربوط نمی شوند. بخشی از 
پیامدها، به حوزه سیاست، مسائل ژئوپلیتیک، امنیت 
غذایی وغیره ارتباط دارد. آس��یب به نهاد کشاورزی 
موجب آسیب دیدگی بخش اقتصادی شده و طبیعتًا 
جامعه ای را ایجاد می کند که به لحاظ اقتصادی نیازمند 
و دارای امکانات محدود اس��ت، و بالطبع بر ساختار 

کّلی نظام اجتماعی نیز تأثیرگذار است. 
از دیگر مباحث مهم، مس��ئله تأمین اجتماعی است. 
ظهور خشکسالی و بحران های طبیعی مشابه، موجب 

اینگون��ه از می��ان رفت! یعن��ی ناش��ی از تغییر اقلیم 
انسان ساخت و مداخله بیش از حد انسان در طبیعت 
از دس��ت رفته است. بخش مهّمی از تغییر اقلیمی که 
در آن مرحله تاریخی و در آن منطقه رخ داد، ناشی از 
استفاده بی رویه از مناطق جنگلی در آن منطقه بود که 
بنا به اظهارات تخصصی، به علت استفاده بی رویه از 
درخت و جنگل، تمدن جیرفت به تدریج به س��مت 
نابودی حرکت کرد. نابودی »تمّدن سیس��تان« یعنی 
»ش��هر سوخته« نیز در اثر تغییر اقلیم اتّفاق افتاد. البته 
ش��کل آن با نوع تغییر اقلیم در جیرفت متفاوت بود. 
تمدن سیس��تان عمدتاً به خاطر تغییر دلتای رودخانه 
هیرمند در فاصله چندصدسال به سمت نابودی رفت. 
البته در بحث نابودی این دو تمدن باید توجه داشت 
که تغییر اقلیم به عنوان عامل تسهیل کننده، عمل کرده 
است؛ به این معنا که احتماالً نابسامانی های اجتماعی، 
تجاری و سیاس��ی وجود داشتند و در واقع جامعه از 
قبل آماده از هم  پاش��یدن ب��ود و تیر خالص را تغییر 
اقلیم وارد ساخت. بنابراین تأثیر تغییر اقلیم بر تمدن 
در تاریخ تمدن های فالت ایران س��ابقه داشته است و 
یکی دو مرتبه اتّفاق افتاده اس��ت. به نظر می رسد ما 
دوباره در آن مسیر در حال حرکت هستیم. البتّه شرایط 
اجتماعی مثل شرایط اجتماعی چهار، پنج هزار سال 
قبل نیس��ت که تمّدن ها به راحتی به سمت فروپاشی 
بروند، ولی به هر حال امیدواریم برنامه ریزی های الزم 
و ضروری صورت گیرد تا بتوان مسئله قهقرای اقلیمی 
و تمدنی را تعدیل کرد و فضا را تحت کنترل درآورد.
اما درباره موضوع چگونگی ارتباط جامعه شناس��ی با 
تغیی��ر اقلیمی که تقریباً در حوزه جغرافی��ا قرار دارد 
باید گفت آنچه در این بحث مطرح می ش��ود به یک 
سخن نقش��ه راه برای جامعه شناس��ی نیز هست، به 
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موض��وع  انس��انی،  عل��وم 
جمعیّتی«  »سیاس��تگذاری های 
اس��ت. در حال حاض��ر توان 
اکولوژیک فالت ایران به طور 
کاف��ی ب��رای جمعیّت��ی که در 
این ح��وزه جغرافیایی زندگی 
می کنند، پاس��خگو نیس��ت و 
هم اکن��ون نیز با تم��ام تأکید و 
حساس��یّتی که بر بحث امنیت 
غذای��ی داریم و با وجود تاکید 
ب��ر تامی��ن امنی��ت غذایی در 
درون مرزه��ا، ام��ا غذای نیمی 
از جمعیّت ایران وارداتی است. 
سیاس��تگذاری های  بنابرای��ن 
جمعیّتی یک��ی از موضوعات 
مهّمی اس��ت که در بحث های 
علوم اجتماعی و علوم انسانی 
در ارتباط با موضوع تغییر اقلیم، محیط زیست و آب، 

قابل طرح است. 
از جمله موضوعات دیگر -که اینجانب در برخی مراکز 
آن را به تفصیل مطرح کرده ام- بحث تنش های قومی 
و تاثیر روندهای اقلیمی و به ویژه تأثیر تغییر اقلیم بر 
این تنش هاست. جزئیات مربوط به تنش های قومی، 
دالیل و پیامدهای آن و موضوعات جزئی آن، به طور 
مشخص در بحث تغییر اقلیم قرار نمی گیرد. اما نکته 
قابل اهمیت این اس��ت که هم تبعیض های قومیتی و 
هم حساسیّت گسترده نسبت به تبعیض قومیتی وجود 
دارد. چه تبعیض واقعی و چه احس��اس تبعیض، در 
هر دو حالت، افرادی که خود را در اقلیّت می پندارند، 
به ش��دت نس��بت به آس��یب ها و بحران های بعدی 

گس��ترش جامع��ه نیازمن��دان 
نظام اجتماعی در س��طح کالن 
است. این اتّفاق مسئولیت های 
نهاده��ای حمایت��ی را افزایش 
می ده��د و در نتیج��ه جامع��ه 
هدف این نهادها از نظر مقیاس 
و تعداد نیز افزایش پیدا می کند. 
بنابراین عجیب و دور از انتظار 
نیس��ت که طی 10 سال آینده، 
جامعه ه��دف حوزه بیمه ای ما 
به خاطر پیامدهای حوزه تغییر 
اقلیم و محیط زیست به لحاظ 
عددی تغییر کند. این مس��ئله 
را اگ��ر در کنار راهبردهای غیر 
آینده نگرانه تامین اجتماعی قرار 
دهیم مشکالت آتی نمود بیشتر 

خواهند یافت. 
این نکته ش��ایان یادآوری است که با برنامه ریزی های 
رف��ع فقر به دنبال تقویت بیمه کش��اورزان هس��تیم، 
ام��ا به این نکته توجه نداریم که کش��اورزانی را بیمه 
می کنی��م که در 10 س��ال آینده دیگر اصاًل کش��اورز 
نیستند، اما کشاورزی آنها را بیمه کرده ایم و هزینه های 
نظام اجتماعی و تامین اجتماعی را به شدت افزایش 
داده ای��م، تعهدات را افزای��ش می دهیم در عین اینکه 
راهبردی برای تعدیل آنها نداریم. این موضوعات در 
حوزه مطالعات علوم اجتماعی و علوم انس��انی قرار 
دارند و جامعه شناس��ی باید به ص��ورت کاربردی و 
عملیاتی وارد این بحث ها شده و مسائل را تشریح و 
چشم اندازی را که در این حوزه وجود دارد بیان کند.

از دیگ��ر مس��ائل مهم مرتب��ط با ح��وزه فرهنگی و 

ــال  دور از انتظار نیســت در 10 س
ــدف حوزۀ بیمه ای  آینده جامعه ه
ایران به خاطر پیامدهای حوزه  تغییر 
ــم و محیط زیســت، به لحاظ  اقلی

عددی کیفیت تغییر کند.
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کنند. در اینجا هم نقش پیشگیرانه و پیش بینی محورانه 
مطالعات علوم انسانی و اجتماعی کاربردی می تواند 
راهگش��ا باش��د، با توضیح دقیق رویدادها، حتی قبل 
از وقوع می توان مس��ئله را به درستی بازنمایی کرد و 
حوزه سیاس��ت گذاری را به اتخاذ برنامه های درست 
برانگیخت. حوزه علوم اجتماعی و علوم انس��انی با 
ارزیابی درست و آینده نگرانه اتّفاقات، پیامدها و تبعات 
تغییر اقلیم و چالش های محیط زیس��تی -قبل از رخ 
دادن- می بایس��ت و می تواند امکان مدیریت و برنامه 

ریزی را فراهم کند. 
مس��ئله دیگر، بحث توس��عه تصاعدی فقر یا کاهش 
سرمایه اجتماعی در ش��رایط بحران اقلیمی است که 
به عنوان تبع��ات این رویداد اتّفاق می افتد. س��رمایه 
اجتماعی از دیگر بحث های بسیار مهّمی است که به 
عنوان تبعات و پیامدهای تغییر اقلیم باید مورد توجه 
قرار گیرد. هم اکنون به نظر می رس��د نظام اجتماعی 
ایران به لحاظ س��رمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در 
سطح بسیار شکننده ای قرار دارد. پژوهش های فراوانی 
که در این حوزه انجام ش��ده متأسفانه تأیید کننده این 
موضوع اس��ت که اکنون در مرز شکنندگی اجتماعی 
به لحاظ اعتماد و سرمایه اجتماعی هستیم. تغییر اقلیم 
و بحران های محیط زیس��تی که مناب��ع را محدودتر 
می کنند، طبیعتاً بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 
به شکل تصاعدی تاثیر گذار است. رابطه بین سرمایه 
اجتماعی و تشدید بحران های محیط زیستی یک رابطه 

تأیید شده است. 
این بخش از مباحث را ب��ه اختصار می توان اینگونه 
در ی��ک جمله جمع بن��دی کرد: یک��ی از نقش های 

آسیب پذیرند. لذا محدودیت ها و از دست رفتگی های 
اقلیمی این حساسیّت ها را به شدت تشدید می کنند.

به بیان دیگر باید گفت: ممکن است یک مسئله، مسئله 
محیط زیستی و اقلیمی باشد، اّما وقتی در کنار مسئله 
قومیتی قرار می گیرد، این تنش را تش��دید کرده و هر 
دو بر هم تاثیر افزایش��ی و هم افزایی خواهند داشت. 
به طور مثال در حادثه چند سال قبل در »مهاباد«، ابتدا 
چالش قومیتی بود اما به علت ش��رایط آس��یب پذیر 
اقلیمی به س��رعت به یک تنش محیط زیستی تبدیل 
ش��د. یا برعکس در مواردی تنش ه��ا و اعتراض ها، 
محیط زیستی اس��ت، اما وقتی در کنار آشفتگی های 
دیرپای قومیتی قرار می گیرند به یک چالش قومیتی، 

امنیتی و ویرانگر تبدیل می شوند. 
ی��ا در نمونه ای دیگ��ر تنش های محیط زیس��تی در 
اصفهان و خوزس��تان، اش��اره کرد. مطالبات مردمی، 
کاماًل محیط زیستی بود -هرچند ممکن است به جا 
یا نا به جا باش��د، و در ای��ن باره قضاوت نمی کنیم- 
شاکله اصلی بحث معترضان این است که آب مربوط 
ب��ه یک نقطه از فالت ای��ران نباید به یک جای دیگر 
انتقال پیدا کند. بحث، انتقال آب، صرفنظر از زمینه های 
سیاس��ی موثر بر آن یک بحث کاماًل محیط زیس��تی 
اس��ت. اّما در میانه راه، این بحث تغییر ش��کل داده و 
به یک مس��ئله قومیتی تبدیل شد. مخالفان انتقال آب 
اعتراض می کنند که حق ناحیه عربنش��ین و لرنشین 
مورد اجحاف قرار گرفته و ذینفعان یک مطالبه محیط 
زیستی را به زیاده خواهی قومیتی تبدیل می کنند و با 
ترجمه آن به جنبش های تجزیه طلبانه تالش می کنند تا 
حساسیت نظام اجتماعی را به لحاظ قومیتی تحریک 
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اجتماع��ی برس��اخت و توجه 
افکار عموم��ی را به آن جلب 
کرد. برای برس��اختن مس��ئله 
محیط زیستی، متخصصان علوم 
اجتماعی مراحلی را باید مورد 
توجه قرار دهند: گام اّول ایجاد 
داعیه های محیط زیستی است. 
در این مرحله باید به افرادی که 
در این حوزه متخّصص هستند 
مراجعه ک��رد. یعنی متخصص 
ح��وزه عل��وم اجتماع��ی، که 
اقلیمی و جغرافیایی  اّطالعات 
کاف��ی برای فهم مس��ئله اقلیم 
و محیط زیس��ت ن��دارد، می 
بایست به ناگزیر به متخصصان 
این حوزه مراجعه و داعیه های 
محیط زیستی آنها را شناسایی کند. پس در »برساخت 
موضوع محیط زیستی«، اّولین گام شناسایی داعیه های 
محیط زیستی است. مثال هایی که در ابتدای این بحث 
طرح ش��د: شاخص هایی نشان از وضعیّت بحرانی و 
وخیم آبی دارند ..، یا شاخص ها نشان می دهد که در 
حال از دست دادن خاک هستیم وغیره، نمونه هایی از 

داعیه های محیط زیستی  هستند. 
مرحله دوم: مط��رح کردن و ارائ��ه داعیه های محیط 
زیستی اس��ت. یعنی بعد از شناسایی داعیه ها بوسیله 
متخّصصان باید آنها را طرح کرد. برای این اقدام، علوم 
اجتماعی راه های گوناگونی دارد: ایجاد طرح مسئله، 
تولید گفتمان، استفاده از رسانه و کانال های گوناگون 

در  کارب��ردی  جامعه شناس��ی 
ح��وزه محیط زیس��ت و تغییر 
اقلیم، شناسایی، توضیح و تبیین 
پیامدهای اجتماعی و فرهنگی 
تغییر اقلیم بر سامانه اجتماعی و 

فرهنگی جامعه است.
مس��ئله دیگ��ر در کاربرد علوم 
اجتماع��ی و انس��انی در حوزه 
تغیی��ر اقلیم و محیط زیس��ت، 
توانای��ی این عل��وم در تبدیل 
مس��ئله تغییر اقلی��م و محیط 
به موضوعی اجتماعی  زیست 
است. به طور سنتی در گذشته 
مس��ائل اجتماعی را بر اساس 
بس��امد توجه مردم به موضوع 
یا مش��کل اجتماع��ی ارزیابی 

می کردند. مثاًل گفته می ش��د که آمار طالق زیاد است 
پس این مشکل، مسئله ای اجتماعی است. اّما امروزه 
با رویکردهای جدید در حوزه مس��ائل اجتماعی، با 
چگونگی »برساخت مسئله اجتماعی« مواجه هستیم. 
یعنی ممکن است به دالیل مختلف- محدودیت های 
رسانه ای، نظارت های سیاسی و دالیل متعّدد دیگر که 
بخش عمده آن ممکن است اقتصادی و سیاسی باشد- 
امکان مطرح شدن مسائل مهم به عنوان مسئله اجتماعی 
وجود نداشته باشد. یعنی نهادهایی مانع می شوند که 
مسئله یا موضوع الف به عنوان مسئله اجتماعی برای 
مردم اهّمیّت پیدا کند وغیره. در حوزه علوم اجتماعی 
می توان مسئله محیط زیستی را در سطح گسترده نظام 

یکــی از نقش های جامعه شناســی 
کاربردی در حوزه محیط زیســت 
و تغییر اقلیم، شناسایی، توضیح و 
تبیین پیامدهای اجتماعی و فرهنگی 
ــامانه اجتماعی و  تغییر اقلیم بر س

فرهنگی جامعه است.



پرونهد ویژه

پیش شماره دوم و سوم، بهار و تابستان 97
112

نشده باشد، یا این پژوهش ها محدود بوده باشند، ولی 
نظام اجتماعی توانسته »برساخت مسئله محیط زیستی« 
را ایجاد کند. همه این افراد ممکن است جامعه شناس 
نباشند، ولی کسانی که این پژوهش ها را انجام داده اند 
از پارامترها و الگوهای مرتبط با علوم انسانی و علوم 

اجتماعی بهره گرفته اند و این کار را پیش برده اند.
مس��ئله دیگری که می بایس��ت مورد توجه قرار داد: 
ریشه های ساختاری مس��ئله محیط زیست است. به 
زبان دیگر، ریشه های ساختاری مسائل محیط زیستی 
را چگونه می ت��وان تبیین کرد؟ اینکه به ریش��ه های 
ساختاری مش��کالت محیط زیستی توجه کنیم، چه 

اهمیتی خواهد داشت؟ 
هم��ه می دانیم نظ��ام اقتصادی و نظام س��رمایه داری 
به گونه ای طراحی ش��ده اند که تخریب کننده محیط 
زیس��ت  هس��تند. این موض��وع، حداق��ل در حوزه 
تخّصصی جامعه شناسی بحث ملموس و قابل فهمی 
است. توجه به ریشه های ساختاری ایجادکننده مسئله 
محیط زیست، به واقع، عملکردهای بعدی و ثانوی را 

تحت تأثیر قرار می دهد.
مسائل دینی و فرهنگی موضوعات دیگری  هستند که به 
عنوان ریشه های ساختاری ایجاد مسائل محیط زیست، 
به حوزه علوم انسانی و اجتماعی مربوط می شوند. در 
حوزه ادیان اگرچه محیط زیست به عنوان مسئله مهم 
طرح شده است و بر مراقبت و محافظت از آن تاکید 
شده است، اّما از س��وی دیگر، تاکید ادیان و به ویژه 
ادیان سامی بر اشرف مخلوقات بودن انسان و تبدیل 
انسان به »فّعال ما یشاء«، موضوع مهمی در بحث های 
محیط زیست و ریشه های ساختاری مشکالت محیط 

دیگر و بسیاری موارد مشابه.
مرحله س��وم در برس��اخت مس��ئله محیط زیستی، 
عمومی س��ازی گفتمان محیط زیس��تی در س��احت 
جامعه است. یعنی استفاده از کانال ها و مسیرهایی که 
متخّصص حوزه علوم انس��انی بای��د از آن کانال ها و 
مسیرها استفاده کند تا بتواند داعیه های محیط زیستی 
را به شکل گفتمانی در سطح عمومی جامعه تولید و 
منتشر کند و توّجه نظام اجتماعی را نسبت به اهّمیّت 
موضوع برانگیزاند. رسانه همیشه ابزار میانجی حوزه 
جامعه شناسی کاربردی است و در سطوح مختلف قابل 
توجه است؛ این رسانه می تواند در قالب سخنرانی، یا 
در قالب رسانه ش��نیداری، یا در قالب رسانه مجازی 
وغیره باش��د. همه این موارد به عنوان ابزار رسانه ای 

امکان عمومی سازی گفتمان ها را فراهم می کنند. 
در ح��وزه آب، با وجود بدبینی و ناکافی بودن امکانات 
رس��انه ای، به همین نحو عمل ش��ده است و افرادی که 
با چارچوب تخصصی نحوه ی برساخت مسئله محیط 
زیستی آش��نا نبودند، نیز در عمل بر اساس همین الگو 
حرکت و عم��ل کردند. در حال حاضر تقریباً در حوزه 
عمومی نظام اجتماعی، تقریباً کسی را پیدا نمی کنید که 
مسئله آب را به عنوان یک مشکل و بحران در نظر نگیرد. 
اما نکته مهم در اینجاست که برساخت مسئله محیط 
زیستی معموالً در همین سطح متوقّف مانده است و 
به پیامدهای مس��ئله تغییر اقلی��م ورود نکرده و از آن 
بی اطالع اس��ت. اینکه چرا افراد اطالع  رس��انی را در 
همین سطح متوقف کرده اند موضوعی است که باید 
مورد واکاوی قرار گیرد. اگرچه ممکن اس��ت درباره 
تمام ابعاد مسئله محیط زیست به اندازه کافی پژوهش 
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تولید می شود، می تواند آگاهی 
س��طح عمومی نظام اجتماعی 
را افزایش داده و باعث واکنش 

نسبت به موضوع شود. 
در ارتب��اط با موض��وع اصلی 
یعنی توضی��ح روش های مهار 
تغییر اقلیم با زبان و روش های 
جامعه شناس��ی و اینک��ه برای 
انطب��اق با تغییر اقلی��م و مهار 
آن، چه می توان ک��رد و از چه 
راه هایی می توان بهره جس��ت، 
باید به سطوح گوناگون موضوع 
اشاره کرد: به طور کلی می توان 
سه سطح برای این موضوع در 
نظر گرفت2: سطح کالن، سطح 

میانی و سطح خرد. 
در س��طح کالن، راهبرده��ای 
انطباق در حوزه سیاس��تگذاری کالن تدوین می شود. 
ای��ن بحث ه��م در دو س��طح قابل تامل اس��ت: 1- 

بازنگری در مفاهیم 2- بازنگری در سیاست ها.
1- بازنگری در مفاهیم به این معناست که مجموعه ای 
از مفاهیم هویت بخش در نظام سیاس��ی و اجتماعی 
وج��ود دارد که در س��طح کالن سیاس��تگذاری قرار 
می گیرن��د. مقوله هایی مثل امنیت، امنیت ملی، امنیت 
غذایی، استقالل، خودکفایی و عّزت مّلی. این مفاهیم 
مربوط به حوزه سیاس��تگذاری کالن اند، اما کاربردی 
کردن، عملیاتی شدن و برقراری پیوند بین تغییر اقلیم و 
راهبردهای انطباق با آن، باید در حوزه علوم اجتماعی 

زیست است. اینکه از نظر این 
ادی��ان همه زمین و جهان و هر 
آنچ��ه در آن وج��ود دارد برای 
انسان اس��ت، سبب شده است 
که ای��ن موجود ب��ا این تصور 
هرگونه که بخواهد، دس��ت به 
اقدام و عمل در محیط پیرامون 
خود بزند. البته این موضع گیری 
هم وجود دارد ک��ه آدمی حق 
ندارد جایی را که در آن زندگی 
میکند، هرگونه بخواهد تصّرف 

و در آن مداخله کند. 
بنابراین از جمله بحث های مهم 
در ح��وزه مطالعات فرهنگی و 
اجتماعی توجه به آن دس��ته از 
عوامل ساختاری در حوزه دین، 
فرهنگ، سیاست و اقتصاد است 

که می تواند هم موجب تخریب محیط زیست شود، و 
هم با تحت تاثیر قراردادن برخی از پارامترها و نمایه ها 
تخریب محیط زیست را تشدید کند. طرح کردن این 
موضوع��ات در حوزه کارب��ردی می تواند ارتباط بین 
کاربردی بودن علوم اجتماعی و علوم انسانی با بحث 

محیط زیست را بازنمایی کند.
در ح��وزه نظام سیاس��ی نیز بعض��ی از عملکردهای 
سیاس��ی تقویت کننده تخریب محیط زیست  هستند 
و با آن هم افزایی دارند. وظیفه جامعه شناسی کاربردی 
رمزگش��ایی از این روندها اس��ت. تبیی��ن و توضیح 
این س��ازوکارها و توجه به گفتمانی که براساس آنها 

ازبحث های مهم در حوزه مطالعات 
ــی توجه به آن  فرهنگی و اجتماع
ــاختاری در حوزه  دسته عوامل س
دین، فرهنگ، سیاســت و اقتصاد 
ــم موجب  ــه می تواند ه اســت ک
تخریب محیط زیست شود و هم با 
تحت تأثیر قرار دادن برخی پارامترها 

و نمایه ها تخریب را تشدید کند.
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بازنگ��ری در مفاهیم، مطرح می ش��ود، ترغیب نظام 
سیاستگذاری به بازنگری در الگوهای کالن حاکمیتی 
در عرصه های تجارت، صنعت، اقتصاد و کش��اورزی 
است. یعنی هنگامی که نظام اجتماعی به لحاظ اقلیمی 
دچ��ار تغییرات عم��ده و بنیادی می ش��ود؛ جامعه و 
سرزمینی نزدیک به بیابانی شدن می شود، می بایست 
در تم��ام سیاس��تگذاری های کالن بازنگری صورت 
گیرد. نباید فراموش کرد امروزه در ش��رایطی شبیه به 
پنج هزار سال قبل نیستیم که سرزمین بیابانی شده را 
ترک کنیم و به جایی زایاتر برویم. ما باید بتوانیم خود 
را برای زندگی کردن در ساختار جغرافیایی و اقلیمی 
جدید و حتی بیابانی شده مهیا کنیم، و زندگی، معیشت 

و زیست خود را بر آن اساس سامان دهیم. 
در بحث مهار تغییر اقلیم تاکید اصلی بر این نکته است 
که تغییر اقلیم اتّفاق می افتد و با وجود آن رخداد، باید 
بتوانیم راهکارهایی برای زیست در فضای جدید پیدا 
کنیم و به حیات اجتماعی خود ادامه داده و س��احت 
زیست جدیدی را سامان دهیم. راهکارها پیدا کنیم و 
گفتمان سازی در راستای عمومی سازی آن راهکارها 

صورت گیرد. 
تدوی��ن و ارائه الگوهای کالن حاکمیّتی و حکمرانی 
در بح��ث تجارت، صنعت و کش��اورزی، با توّجه به 
شرایط اقلیمی جدید، باید صورت گیرد و این از جمله 
حوزه هایی است که علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
باید در آن زمینه نقش آفرینی کند. مقوله تجارت باید 
خود را با شرایط جدید تطبیق دهد و بر اساس الگوی 
جدید اقلیمی بازساماندهی شود. مثاًل اینکه صادرات 
و واردات کااله��ای »آب بَ��ر« -در اینجا منظور آب 

و علوم انس��انی انجام گیرد. ای��ن مقوله ها با رویکرد 
اجتماعی و فرهنگی و با توّجه به شرایط امروز اقلیمی 
ما -چه آنچه اتّفاق افتاده و چه آنچه پیش بینی می کنیم 
اتّفاق خواهد افتاد- باید »باز تعریف« شوند. یعنی در 
شرایط فعلی باید امنیت غذایی را بازتعریف کنیم، به 
طور مثال مفهوم خوراک استراتژیک از گندم به مفهوم 
آب منتقل ش��ود. گندم را کاالی استراتژیک دانسته و 
معتقدیم برای حفظ امنیت و استقالل اقتصادی مجبور 
و ناگزیر هستیم از استقالل و خودکفایی گندم محافظت 
کنیم، اما امروزه شرایط به گونه ای پیش رفته است که 
می بایس��ت اولویت را به آب داد. همچنین باید توجه 
داشت موضوع امنیت در وضعیّت »بحران اقلیمی« با 
امنیت در شرایط »باثبات طبیعی« متفاوت است دقیقًا 
مثل تف��اوت بین جنگ و صلح، یعنی تعریف امنیت 
در زم��ان جنگ کاماًل با تعریف امنیت در زمان صلح 
متفاوت است. ورود به این موضوعات مجالی مفصل 
می طلبد، ام��ا به طور خالصه باید گف��ت این حوزه  
مفاهیم نیازمند بازتعریف هس��تند و این بازتعریف از 
کارهایی اس��ت که باید بوسیله مطالعات اجتماعی و 

فرهنگی و در حوزه علوم انسانی صورت گیرد. 
همی��ن ویژگی در مورد غرور مّلی، عّزت مّلی، امنیت 
غذای��ی وغی��ره وج��ود دارد. بنابراین بازاندیش��ی یا 
برانگیختن نظام اجتماعی و سیاس��ی برای بازاندیشی 
در مفاهیم کالنی که هویت نظام اجتماعی، فرهنگی و 
سیاسی را تعیین می کند، یکی از کارهایی است که در 
حوزه علوم انسانی باید صورت گیرد و ذیل مقوله نقش 
علوم انسانی کاربردی در مهار تغییر اقلیم قرار می گیرد. 
2- بازنگری در سیاست ها: بحث دیگری که در کنار 
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آن در حیط��ه فعالی��ت فرهنگی 
و علوم انس��انی ق��رار می گیرد و 
یکی از ش��اخص های سازگاری 
ب��ا وضع موجود اقلیم��ی و مهار 
تغیی��ر اقلی��م اس��ت، موض��وع 
»سیاستگذاری جمعیّتی« است که 
ت��ا به حال بارها مط��رح کرده ایم 
و  سیاس��تگذاری  از  بخش��ی  و 
سیاست های کالنی است که باید 
در راستای سیاستگذاری انطباقی 
ص��ورت پذیرد. گرچ��ه موضوع 
سیاس��تگذاری جمعیت��ی باید در 
»س��طح خرد« عملیاتی شود، اما 
سیاس��تگذاری کالن آن بای��د در 
سطح کالن صورت گیرد و ممکن 
است که حتی بخشی از سنجه های 
مربوط به آن هم به حوزه دینی و 
فقهی مربوط شود که در سطح سیاستگذاری کالن در 
ای��ن حوزه قرار می گیرد و ب��ه عنوان گفتمانی جّدی 
در حوزه علوم اجتماعی کاربردی مطرح می ش��ود و 
مس��تلزم بازنگری کالن در سیاست های اجتماعی و 
ارائه بسته های سیاس��تگذاری کاربردی کالن در این 

زمینه است. 
عالوه بر بحث جمعیت که ممکن است مستلزم ارائه 
راهبردهای فقهی نیز باشد، بسیاری دیگر از مقوله های 
مرتبط ب��ا تغییر اقلیم نیز در این س��احت قابل طرح 
هس��تند: حوزه فقه همان راهبرد انطباقی که صد سال 
قبل با تغییر الگوهای بهداشتی و شستشو اعمال کرد و 

مجازی اس��ت- ب��ه نحوی 
مدیریت شود که محصوالت 
ب��ا آب مج��ازی باال بیش��تر 
وارد و کمت��ر صادر ش��وند. 
این ک��ه چه کاالهایی در این 
حوزه ق��رار می گیرند، بحث 
تخصصی، تکنیکی و تجاری 
است، اما گفتمان سازی درباره 
آن به ح��وزه علوم اجتماعی 

کاربردی مربوط می شود. 
در اینجا همچنین چالش هایی 
هم مطرح می ش��وند. وقتی 
گفت��ه می ش��ود ب��ه ج��ای 
ص��ادرات آب مجازی - که 
ممکن است آبی باشد که از 
طریق هندوانه، اتومبیل، سیب 
درختی، و انار صادر می شود 

- باید واردکننده آب مجازی باش��یم، عالوه بر تاکید 
بر ض��رورت حفظ صادرات، بحث امنیت غذایی نیز 
پیش کشیده می شود و این تردید مطرح می شود که با 
برنامه ریزی بر صادرات آب مجازی و با تبدیل شدن 
به وارد کننده مواد غذایی، امنیت نظام اجتماعی خود 
را به خطر می اندازیم! گفتمان س��ازی در این حوزه و 
بازتعریف امنیت غذایی در سطح کالن به حوزه علوم 
اجتماعی و فرهنگی مربوط می ش��ود. همین مس��ئله 
در مورد صنعت یا در س��طح کالن اقتصاد هم صدق 

می کند. 
از دیگ��ر حوزه ه��ای کاربردی که گفتمان س��ازی در 

ارائه  الگوهای حاکمیتی و حکمرانی 
ــت و  در بحــث تجــارت، صنع
ــرایط  ــا توجه به ش کشــاورزی ب
ــد صورت گیرد  اقلیمی جدید بای
وگفتمان سازی دربارۀ آن به حوزه 
ــردی مربوط  علوم اجتماعی کارب

می شود.
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اجتماعی و علوم انس��انی باید انج��ام گیرد؛ حتّی در 
حوزه های مهندسی، و دیگر حوزه ها. 

همانطوری که گفته ش��د این بازنگری در حوزه مهار 
تغییر اقلیم در سه س��طح صورت می گیرد، کاربردی 
ش��دن روش های مهار تغییر اقلیم، در س��طح میانی، 
عمدتاً در حوزه مدیریت ش��هری ق��رار دارند. آنچه 
جامعه شناسی کاربردی در حوزه مدیریت شهری در 
ساحت مهار تغییر اقلیم و انطباق با تغییر اقلیم می تواند 
انجام دهد، ایجاد گفتمانی است که می تواند در حوزه 
تغییر در الگوی تفری��ح و اوقات فراغت عرضه کند. 
وقتی سرزمینی به سمت بیابانی شدن حرکت می کند، 
یا وقتی که الگوهای مدیریت شهری به خاطر شرایط 
جدید اقلیمی و محدودیت های جدید تغییر می یابد، 
در گس��تردگی فضاهای س��بز تغییر ایجاد می ش��ود. 
در جاهایی الزم می ش��ود از فضاهای سبز مصنوعی 
اس��تفاده شود، که بحث های آن را به صورت پراکنده 
در جاهای مختلف می شنوید. این نوع مباحث همان 
اس��ت که در سطح میانی برای مهار تغییر اقلیم علوم 
اجتماعی در حوزه مدیریت ش��هری باید انجام شود 
و تغییراتی اس��ت که باید در الگوی تفریح و فراغت 

صورت گیرد. 
از دیگ��ر نمونه ها، الگوهای معماری هس��تند که در 
این زمینه نیازمند ایج��اد و طراحی الگوهای جدید3 
هستیم. منظور این نیست که باید به معماری هفتصد 
س��ال قبل برگردیم، ولی بنا به شرایط اقلیمی جدید، 
باید تغییراتی اساسی در شیوه معماری صورت گیرد 
و الگوهای جدیدی برای حوزه معماری معرفی شود 
و گفتم��ان فرهنگ��ی جدیدی برای آن ش��کل گیرد. 
ت��الش برای تغییر الگوهای فرهنگ��ی در معماری و 
عمومی سازی الگوهای معماری جدید منطبق با شرایط 

مثاًل غسل ترتیبی را )که با دوش قابل انجام است( به 
عنوان راهبرد انطباقی به جای غسل ارتماسی )که انجام 
آن با اس��تفاده از دوش غیر ممکن اس��ت( ارائه کرد، 
شایسته و ضروری است که در حوزه انطباق با تغییر 
اقلیم، خشکسالی و کمبود آب نیز مطرح و راهبردهای 
عملیاتی و کاربردی را در س��طح کالن سیاستگذاری 
ارائ��ه کند. وظیفه علوم اجتماعی کاربردی اس��ت که 

زمینه طرح و عمومی سازی آن را فراهم کند. 
به عنوان نمونه، مباحث مربوط به »بازچرخانی آب« و 
تبدیل آب فاضالب به آب آشامیدنی یا آب شستشو، 
در ش��رایط فرهنگی امروز جامعه ایران و برای گروه 
قابل توجهی از مردم، مس��تلزم تدوین و ارائه راهبرد 
سیاس��تگذارانه اس��ت که فقه باید در این حوزه وارد 
عم��ل بش��ود و مباحث کاربردی و ج��دی را مطرح 
کند. با توّجه به ساختار فقهی و رویکرد دینی امروز، 
بسیاری از افراد معتقد، حاضر نیستند که به راحتی حتی 
از آب پاکسازی و ُمنّقح شده برای مصارف بهداشتی 
و مذهبی استفاده کنند، چون حوزه فقهی چنین آبی را 

تلویحاً ناپاک و نجس می داند. 
انج��ام این بازنگری ها -که در س��طح کالن صورت 
می گیرد- و گفتمان سازی در این حوزه و برانگیختن 
نظام اجتماعی برای اینکه در این حوزه چه بحث هایی 
باید مطرح ش��وند در حیطه علوم اجتماعی کاربردی 
قرار می گیرد. ما در حوزه علوم اجتماعی به این حوزه 
فقهی وارد نمی ش��ویم که چه نظراتی باید داده شود، 
اما ط��رح این گفتمان که حوزه های تخصصی به چه 
زمینه هایی ورود پیدا کنند تا جامعه بتواند در مهار تغییر 
اقلیم وارد حوزه عملیاتی بشود، از بحث های کاربردی 
قابل طرح در حوزه علوم انسانی و اجتماعی است و 
یکی همان کارهای رسانه ای است که در حوزه علوم 
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2- جامعه شناسی باید تبعات و پیامدهای مسئله تغییر 
اقلی��م را به عنوان گفتمان عمومی به س��طح عمومی 

جامعه برکشاند. 
3- جامعه شناس��ی کارب��ردی باید بتواند ریش��ه های 
ساختاری مسئله محیط زیستی و مسئله تغییر اقلیم را 
شناسایی کند؛ پیامدها را توضیح دهد و با بهره گیری 
از رویکردهای فرهنگی و اجتماعی خود، روش های 
مهار تغییر اقلیم را در نظام اجتماعی شناسایی و معّرفی 
کند و این گفتمان را در س��طوح عمومی جامعه و در 

سطح کالن سیاستگذاری مطرح کند.

پی نوشت
* پژوهشگر جامعه شناسی و فعال محیط زیست

1 - MENA
2- در این زمینه چارچوب چندوجهی و برنامه جامع انطباق 
یا تغییر اقلیم تدوین شده و به دنبال راهی هستیم که به دولت 
انتقال داده شود. از آنجایی که عناصر فرهنگی-اجتماعی اند و 
در حوزه علوم انسانی قرار می گیرند موضوعات در چارچوب 
اجتماعی و فرهنگی مطرح ش��ده است اما از آنجا که ساحت 
مباحث سیاستگذاری است، باید در حوزه سیاستگذاری کالن 

کشور مورد توّجه قرار گیرند.
3- شایسته تاکید است در این ساحت از ترکیب فرهنگسازی 
استفاده نمی کنیم چراکه فرهنگسازی ترکیب نادرستی است. ما 
فرهنگ را نمی سازیم، بلکه الگوهای جدید فرهنگی را ایجاد 

و معرفی می کنیم.

اقلیمی جدید، یکی از حوزه های کاری در حوزه علوم 
اجتماعی کاربردی است. 

عالوه بر این س��بک های جدید زندگی که متناظر با 
تغیی��ر اقلیم اتّفاق می افتد و تغییر الگوهای غذایی، از 
جمله موضوعاتی اس��ت که هم در سطح میانی و هم 
در سطح خرد قابل طرح هستند. سبک غذایی و سبک 
زندگی، موضوعاتی اند که از یک سو در سطح میانی 
انطباق با تغییر اقلیم قابل طرح اند، چون مستلزم معرفی 
الگوهای کاربردی از طرف نهادهای واسط هستند، و 
از سویی در س��طح خرد انطباق با تغییر اقلیم مطرح 
می ش��وند، چون برای اجرا و عملیاتی شدن، باید در 
س��طح خانواده و توس��ط افراد که س��طح خرد تلقی 
می شوند، عملیاتی شوند. تغییر سبک زندگی به عنوان 
بخش��ی از روش های مهار تغییر اقلیم، در سطح خرد 
خانواده عملیاتی می شود. در واقع شیوه های جدید و 
الگوهای جدید فرهنگی برای انطباق با تغییر اقلیم در 

سطح خانواده انجام می شود. 
س��بک غذایی، س��بک های زندگی، حتّ��ی معماری، 
پوش��ش، همه از طریق خانواده قابل انتش��ار هستند. 
بنابراین سطح خرد الگوسازی برای مهار تغییر اقلیم، 
س��طح خرد خانواده اس��ت و از طریق تغییری که در 
الگوهای فرهنگی و س��بک زندگی صورت می گیرد 
-که س��بک غذایی برای ما از همه ملموس تر است- 

انجام می شود. 
در پای��ان جمع بندی مختصری از موضوعات مطرح 
شده درباره ارتباط جامعه شناسی و مهار تغییراقلیم ارائه 

می شود: 
1- جامعه شناس��ی کاربردی باید بتواند مسئله محیط 
زیست را به عنوان یک مسئله اجتماعی در سطح نظام 

عمومی اجتماعی »برسازد«. 
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متخصصان فراوانی گردآوری شدند، در ادامه به چند 
نام ش��اخص رسیدیم، بر اساس شرایط و محدودیت 
های مکان��ی و زمانی، در نهایت گفتگو، تدوین ارائه 

دکتر محمد منصورنژاد: 

برای موضوع ویژه این شماره: »علوم انسانی و جامعه«، 
آرای صاح��ب نظران گوناگونی رص��د و نام افراد و 

چند و چوین در علوم انساین وبیم
دکتر نعمت اهلل فاضـــلی

با آقای دکتر نعمت اهلل فاضلی، دانشیار پژوهشی پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی، و صاحب آثار  گوناگون در حوزه علوم اجتماعی، انسان شناسی، مسائل و چالش های 
جامعه ایران و بسیاری زمینه های دیگر، در راستای محور های اصلی طرح جامع اعتالی علوم انسانی 
معطوف به پیش��رفت کش��ور و موضوع ویژه این شماره »علوم انس��انی و جامعه « به گفتگو نشستیم. 
گفتگویی که در برخی لحظات می توانست گفتگویی چالشی باشد اما برای حفظ انسجام مطالب ارائه 
شده از سوی آقای دکتر فاضلی، از ورود به مباحث ایشان عامدانه پرهیز شد و آنچه که در ادامه خواهید 
خواند با حذف برخی پرس��ش ها، تنها  نمایانگر آرای ایش��ان اس��ت. امید است نظرات، پرسش ها و 
اندیشه های  ناهمخوان و موازی با بخش هایی از  آرای استاد و همچنین نظرات تکمیلی ایشان در شماره 

بعدی مجله مطرح شود.     
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به نظر می رس��د مسئله  این است 
که علوم انسانی یا به دیگر سخن 
علوم اجتماعی گویی با جامعه یا 
با مسائل جامعه ارتباط پیدا نکرده 
است. البته پاسخ های گوناگونی 
از منظرهای متفاوت و گاه متضاد 
به این مسئله پاسخ داده اند برای 
دس��ته بندی کالن این دیدگاه ها 
می تواند چن��د نوع دیدگاه را نام 
برد: گ��روه اول ک��ه خود طیف 
وسیع و متنوعی را در بر می گیرند 
و هم��ه آنها را ش��اید بتوان ذیل 
عنوان نگاه فرو مدرن دسته بندی 
نمود؛ از نگاه های سنّتی؛ نگاه های 
مذهبی و نگاه های س��نّت گرایان 
مانند دکتر نصر و غیره. می دانیم 
که نگاه سنتی و سنت گرایان تفاوت های اساسی دارند. 
دیدگاه سنت گرایان این است که اصاًل حرف های علوم 
اجتماعی موجود حرف های مدرن اس��ت، و برای ما 
مفید نیست. خود ما به اندازه  کافی در حکمت خالده و 
خرد جاویدان و... حرف داریم، در نهایت اگر آنها جا 
مانده باشند می توانیم احیاء، بازخوانی و اصالح  کنیم. 
ما نیاز به این نداریم که علوم انس��انی یا اجتماعی از 
جای دیگر وارد کنیم بعد هم بگوییم حاال چرا جواب 
نمی دهد؟! خوب معلوم است جواب نمی دهد. جامعه  

ما، حرف ما، درد ما، از سنخ دیگر است.
نگاه دوم نگاه مدرن به علوم انسانی است که می توان 
آن را ب��ه دو روایت تقس��یم کرد. بعضی ها که با نگاه 
مدرن  لیبرالی می بینند، یعنی با نگاه خوشبینانه، گمان 
می کنند همه  مس��ائل یا عمده  مسائل را علوم انسانی 

سخنرانی و گزارش از آراء و 
نظ��رات جنابعالی و دو نفر از 
دیگر متخصصان برای انتشار 
در این ش��ماره انتخاب ش��د. 
جنابعالی از  پژوهش��گران و 
متخصصان فع��ال این عرصه 
هستید و خوش��بختانه آثار و 
تألیفات فراوانی در این زمینه 
تدوین و منتشر کردید، کتاب 
» علوم انسانی و اجتماعی در 
ایران: چالش ه��ا، تحوالت و 
راهبردها1« که سال گذشته با 
پژوهشی  دو مجموعه  همت 
موثر در حوزه علوم انس��انی 
کشور یعنی پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی و 

پژوهش��کده مطالعات فرهنگی و اجتماعی  مطالعات 
فرهنگی و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی  ، 
منتشر ش��د از جمله آثار مرتبط جنابعالی با بحث ما 
اس��ت که حاوی مجموعه آرای شما در سالیان اخیر 
در این موضوع اس��ت. بنابراین از این منظر گفتگو را 
شروع می کنم که یکی از مسائل مهم مطرح در فضای 
سیاسی و اجتماعی ایران کنونی   شکوا و ِگله از علوم 
انسانی اس��ت. دولت می گوید »محققان علوم انسانی 
چ��ه کار می کنند؟« وقتی به میان مردم می آییم، همین 
س��ئوال را به گونه ای دیگر مطرح می کنند: »این علوم 
انسانی چه فایده ای برای ما دارد؟« حتی در بین برخی 
از دانشجویان و بیش از آن دانش آموختگان این حوزه 
نیز این نوع پرس��ش و یا پرس��ش هایی از این دست 
مطرح اس��ت که آنچه ما خواندیم به چه کار می آید؟ 

ــم و مطرح در  یکی از مســائل مه
فضای سیاســی و اجتماعی ایران 
کنونی شکوا و گِله از علوم انسانی 
ــد: »محققان  اســت دولت  می گوی
علوم انســانی چــه کار می کنند؟« 
مردم نیز می گویند »علوم انسانی چه 
فایده ای برای ما دارد؟« پاســخ های 
گوناگونی به این مســئله داده شده 

است...
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از ای��ن الگوها را در ایران نام ببرید. می گویند الگویی 
نداریم. این دیدگاه ما را بالتکیلف تر می گذارد. هزار 
مش��کل در دنیا داریم، اآلن هم علوم انس��انی برای ما 
مفید نیست. چون دانشگاه مّلی نیست، نمی تواند درد 
مّل��ی را  دوا بکند. خوب چ��ه کار بکنیم؟ می گویند 

نمی دانیم. بروید ببینید چه کار می شود کرد. 
به نظر می رسد همین جا می توان وارد بررسی دیدگاه 
جنابعالی ش��د، اگر آرای شما را بررسی کنیم به نظر 
می رس��د قطعاً در دیدگاه س��نّتی قرار نمی گیرد. در 
نگاه لیبرالی هم به نظر قرار ندارد. نزدیک تر به دیدگاه 
انتقادی است، یعنی برخورد انتقادی با علوم انسانی ... 
ولی شما یک حرف تازه ای می زنید که حداقل تا اآلن 
که تحقیق کردم، با آن مواجه نشده بودم: معتقدید اصاًل 
جامعه  ایران این طور نیس��ت که در حال گذار است. 
اصاًل مدرنیته به ایران رس��یده است، مدرنیته  ما بومی 
است. ما نه باید مدرنیته را نفی بکنیم و نه باید تسلیم 
آن بشویم، به نظر این حرف، می تواند رویکرد تازه ای 
را به دنبال بیاورد؛ گرچه شما در ذیل گروه سوم قرار 
می گیرید ولی ح��رف متفاوتی که طرح می کنید کار 
شما را سخت تر خواهد کرد. به نظر پاسخ گویی شما 
دشوارتر از آن رهیافت های دیگر خواهد بود چراکه 
گروه های دیگر می گوید: علم جواب می دهد اّما شما 
ظرفیت ندارید. ش��ما اعتقاد دارید: نه، حاال ما مدرن 
هم ش��دیم، خود به خود این س��ؤال مطرح می شود. 
هزار مس��ئله هم مّلت دارد، ه��م دولت دارد، با اینکه 
به تعبیر شما علوم انسانی هم داریم که بومی هم شده 
است. پس مشکل کجا است؟ از همین جا اگر موضوع 
را تش��ریح بفرمایید و مبنای بحث را روشن تر کنید 

مناسب خواهد بود. 
دکتر نعمت اهلل فاضلی:

جواب می دهد. 
و وقتی از آنها پرس��یده می ش��ود: »پس چرا در ایران 
جواب نمی دهد؟« در پاسخ می گویند برای این که در 
ای��ران هنوز به فضای مدرن نرس��یدید، در حال گذار 
هس��تید. چون هنوز ظرفی��ت آن را ندارید، کوچک 
هس��تید یا بّچه  نابالغی هستید، نمی توانید از غذاهای 
خوب بخورید وااّل علوم انسانی به اندازه  کافی حرف 
برای گفت��ن دارد. در نتیجه لیبرال ها معتقدند که علم 
اِشکال و ایرادی ندارد، هر چه هست کاستی شماست.
روایت دیگر از مدرن های انتقادی ارائه ش��ده اس��ت، 
با تسامح شاید بتوان گفت  یک نگاه سوسیالیستی یا 
نگاه چپ انتقادی؛ نگاه مشهور »فرانکفورتی «ها چنین 
اس��ت، می گویند علوم انسانی هم این طور نیست که 
خیلی عالی باشد؛ آن هم اشکاالتی دارد و »نقد درونی« 
به آن دارند. در این نگاه به ایران که می رسیم می گویند 
هم خود آن علم باید یک مقدار ویرایش بشود و هم 
اینکه در جامعه  ایران و یا جوامع مش��ابه که در حال 
گذار هستند آن مقدار علم ناقصی هم که وجود دارد، 
پیاده نمی ش��ود یعنی در این بخ��ش دوم با نگاه های 

مدرن لیبرالی اختالف نظر بینادی ندارند. 
دیدگاه سوم وجود دارد: در دو، سه سال اخیر از سوی 
یکی از بزرگان )دکتر جواد طباطبایی(مطرح شده است 
و آن عبارت »مش��کل ایران« اس��ت. می گویند ایران 
مش��کل دارد. یعنی حرف های مدرن، الگوها و نظرها 
اصاًل برای ما مفید نیس��تند. این ها برای یک مس��ئله  
دیگر تولید ش��ده است، علوم انسانی غربی برای حل 
مشکل دیگری تولید شده است؛ مشکل ما از یک سنخ 
دیگری اس��ت. در پاسخ مطرح می کنیم که  چاره کار 
کجاست؟ این طور پاسخ می دهند که باید تولید نظریه، 
الگو و مفهوم بومی داش��ته باشید. می گوییم نمونه ای 
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مالحظه را در بحثم در نظر بگیرم.
میان علوم انسانی و اجتماعی و جامعه همواره نوعی 
گفتگو متقابل وجود. این علوم حاصل تحوالت جامعه 
و در عین حال نوعی تالش برای متحول کردن جامعه 
هس��تند. این علوم الگویی از جامع��ه و در عین حال 
الگویی برای جامعه هستند. معنای این سخن این است 
که علوم انس��انی و اجتماعی به مثابه آگاهی انسانی و 
اجتماعی که از درون تجربه جمعی انس��ان ها ش��کل 
می گیرد دارای دو بُعد توصیفی و تجویزی هستند. از 
نظر توصیفی این علوم به ما می گویند که واقعیت یعنی 
واقعیت اجتماعی و انسانی چیست؛ و از نظر هنجاری 
یا تجویزی این علوم به ما نشان می دهند یا الزام می کنند 
که واقعیت انسانی و اجتماعی چگونه می تواند باشد 
تا برای ما انسان ها مطلوب تر و انسانی تر شوند. همین 
ابعاد دوگانه این علوم است که عملکرد یا کارکرد این 
علوم در تکوین و تش��ریح موقعیت انس��ان و جامعه 
معاصر را مهیا می سازند. عالوه بر این، علوم انسانی و 
اجتماعی به دو شیوه شامل »دانش ضمنی«2 و »دانش 
مصرح«3 خود را آشکار می سازند و شکل می گیرند. 
دانش ضمنی یعنی دان��ش و آگاهی که در کردارها و 
نهادها و س��ازمان های جامعه بروز و ظهور پیدا می 
کند؛ و دانش مصرح یعنی آگاهی که به صورت علم 
دانشگاهی و مدون و مکتوب در اندیشه های محققان 
و نویسندگان و هنرمندان ظاهر می شود. جامعه انسانی 
از طریق هر دو نوع دانش، موقعیت خود برای تکوین 
و توس��عه را ممکن می سازد. این شیوه پیوند خوردن 
متقابل جامعه و علوم انس��انی باعث پیچیده و دشوار 
شدن فهم این علوم می شود. براساس رویکرد فوکویی 
می توان گفت از همین جاست که سازوکارهای قدرت 
در هر جامعه با این علوم گره می خورد. برای این که 

م��ا ام��روزه در ایران ب��ا دو چالش ب��زرگ در زمینه 
علوم انس��انی مواجه هستیم. چالش اول که معطوف 
به ش��یوه های و سازوکارهای س��ازماندهی و خلق و 
انتش��ار این علوم اس��ت؛ و چالش دوم به شیوه ها و 
رویکرده��ای ما برای ارزیاب��ی و تحلیل و فهم پذیر 
کردن کیفیت و عملکرد و چگونگی این علوم است. 
چالش نخست مدت هاست که دستور کار مطالعات 
متعدد شده است و در نهاد آموزش عالی و نظام برنامه 
ریزی ما درباره آن فعالیت های گسترده ای انجام شده 
اس��ت. اما چالش دوم هنوز به نحو جدی و کارآمدی 
شکل نگرفته است. میان این دو چالش هم پیوندهای 
وثیق��ی وجود دارد. نمی توان چالش های نوع اول را 
بدون فهم پذیر کردن چالش نوع دوم به جایی رساند. 
چال��ش ن��وع اول را در اینجا بحث نمی کنم و تالش 
می کنم تا بر روی چالش نوع دوم متمرکز ش��وم، زیرا 
بحثی که ش��ما مطرح س��اختید به این نوع چالش ها 

مرتبط است.
پرسش ش��ما بیان کننده دیدگاهی اس��ت که به طور 
ضمن��ی آن را بی��ان می کنید: این که علوم انس��انی و 
اجتماعی را باید در نوع و چگونگی روابط این علوم 
با جامعه ای که در آن زیست می کند فهم پذیر کرد. این 
دیدگاه اگرچه تمام ابعاد و پرسش های معطوف به این 
علوم را در بر نمی گیرد اما می توان از این دیدگاه برخی 
بحث ه��ا و ابعاد جدی را درباره این علوم و همچنین 
جامعه ایران تشریح و تحلیل کرد. برای توضیح دادن 
علوم انس��انی و اجتماعی از منظ��ر جامعه، ما باید به 
طور همزمان ش��یوه های تکوین و توسعه آگاهی در 
میان دانش��گاهیان یا »گفتمان دانشگاهی« از یک سو؛ 
و در میان مردم یا »گفتمان عمومی« از سوی دیگر را 
تحلیل کنیم.  تالش می کنم تا جایی که مجال باشد این 
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از علوم انس��انی یا مس��ئله علوم انسانی را به شیوه ها 
و رویکردهای مختلف تحلی��ل ارزیابی کرده اند. من 
نیز در کتاب »علوم انس��انی و اجتماعی در ایران« این 
رویکردها را معرفی و تحلیل کرده ام. برای مثال علی 
پایا در کتاب »آسیب شناس��ی انتقادی علوم انسانی و 
اجتماعی در ایران«، از منظر فلس��فی وضعیت علوم 
انسانی در ایران را تحلیل کرده است و مسئله این علوم 
را ضعف ما در زمینه عقل گرایی انتقادی و کاربس��ت 
آن در این علوم می داند. همچنین قانعی راد در کتاب 
»ناهمزمان��ی دانش: ارتباطات علم با نظام اقتصادی و 
اجتماعی ایران« نظریه ای جامعه شناختی ارائه کرده و 
مس��ئله علم در ای��ران را ناهماهنگی و ناهمزمانی آن 
با س��اختارهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ایران 
می داند. تحلیل پایا و  قانعی راد مبتنی بر تلفی خاصی 
از تعریف و چیستی علم و علوم انسانی است. برخی 
محققان دیگر مانند س��ید ج��واد طباطبایی و آرامش 
دوستدار در چارچوب های خاص فلسفی و سیاسی 
خود اساسا اندیش��یدن در ایران معاصر را ناممکن و 
نظریه امتناع اندیشه را بیان کرده اند. ابراهیم توفیق بر 
خالف محققان دیگر در کت��اب »درباره نظام دانش« 
اس��تدالل می کند که ما در ایران تاکنون نتوانسته ایم 
نظام دانش اجتماعی خود را به شیوه ای تبارشناسانه 
پرابلماتیک س��ازیم.  از اینرو هنوز تصویر روشنی از 
این نظام دان��ش در اختیار نداریم. مرتضی مردیها در 
کتاب »دانش��گاه نخبه، دانشگاه توده« دیدگاهی کامال 
متف��اوت با تمام آنچه گفتیم ارائ��ه می کند. از نظر او 
نقص خاصی در نظام دانش��گاهی ما وج��ود ندارد، 
نواقص موجود در همه جای جهان وجود دارند و ما 

هم می توانیم آنها را بر طرف سازیم. 
 مالحظه س��وم، در چند دهه گذش��ته گفتگو درباره 

رویکردم به تحلیل علوم انسانی و اجتماعی را در اینجا 
توضیح دهم چند مالحظه کلی را بیان می کنم.

مالحظه اول این که پرس��ش هایی مانند علوم انسانی 
چیس��ت؟ چگونه می توان وضعیت پیش��رفت ها و 
همچنین عملکرد و کارکرد آنها را ارزیابی کرد؟ و چه 
ن��وع روابطی میان این علوم با جامعه ِی محل زندگی 
آن وجود دارد؟ اینها پرس��ش هایی اس��ت که نه فقط 
جامعه ایران بلکه همه جوامع با آن س��روکار دارند و 
اینها بخش��ی از طبیعت علوم انسانی و اجتماعی در 
سطح جهانی است. قانعی راد در کتاب »الگوی چهار 
وجهی برای ارزیابی توسعه علوم انسانی« به روشنی 
نش��ان می دهد که این پرسش ها پاره هایی از ماهیت 
این علوم هستند. کیفیت و کمیت پیشرفت این علوم 
وابسته به میزان و نوع پیشرفت های کلی هر جامعه در 
روند معاصریت یا امروزی شدن آنهاست. امروزه در 
تمام جوامع علوم انسانی نه تنها در دانشگاه ها بلکه در 
مدارس به صورت گسترده ای آموزش داده می شود.  
قانعی راد در همین کتابش بیان می کند که براس��اس 
مطالعه ای بین المللی امروز 13/3 درصد زمان آموزش 
در دبیرستان ها به علوم انسانی اختصاص یافته است و 
کشورهای اروپایی بیشترین سهم خود را به آموزش 

این علوم اختصاص داده اند.  
مالحظ��ه دوم این که یک��ی از تفاوت های بارز علوم 
انس��انی با علوم طبیعی و مهندس��ی این است که به 
س��ادگی نمی توان گفت دقیقا این علوم چیس��تند و 
مهم تر از آن نمی توان ارزیابی روش��نی از پیشرفت ها 
و موقعیت این علوم در هر جامعه ای داشت. به همین 
دلیل در تمام جوامع از جمله ایران بحث جدی درباره 
چگونگ��ی و وضع ای��ن علوم وج��ود دارد. می توان 
گفت مس��ئله علوم انس��انی همین امر است. پرسش 
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مولفه های شکل دهند و تغییر 
دهنده این علوم می باشند. 

مالحظ��ه چهارم ای��ن تحلیل 
موقعیت علوم انس��انی در هر 
جامعه، تحلی��ل وضعیت کلی 
آن جامعه اس��ت. علوم انسانی 
و اجتماعی صرفا چند رش��ته 
دانشگاهی نیستند بلکه این علوم 
همبسته و تنیده در ساختارهای 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 
فرهنگی هویت و تاریخ معاصر 
جوامع  هستند. چیزی که باعث 
پیچیدگی موقعیت این علوم می 
شود دقیقا ناشی از همین درهم 
تنیدگی اس��ت. هر تصویری از 
ک��ه جامعه معاصر ای��ران ارائه 
کنیم، همان تصویر قابل تعمیم به موقعیت علوم انسانی 
و اجتماع��ی معاصر ایران نیز هس��ت. از اینرو بحث 
من درباره علوم انسانی و اجتماعی در ایران در اینجا 
براساس تحلیلی است که از وضعیت کلی سیر تحول 
جامعه ایران در دوره معاصر آن دارم. طبیعتا قادر نیستم 
تم��ام یا حتی همه ارکان بحث را ش��رح دهم. صرفا 
تالش می کنم تا حد مقدور و به نحو گزینشی برخی 
نکات را توضیح دهم و عالقه مندان به ابعاد دیگر این 
بح��ث را ارجاع می دهم به کتاب ها و نوش��ته های 

دیگرم.
براساس این دیدگاه اجازه دهید تلقی ای از این علوم 
ارائه کنم. علوم انس��انی و اجتماعی صورتی از دانش 
و آگاهی است و در دنیای معاصر همگام با تحّوالت 
ساختاری که این دنیا و جوامع، آنها را تجربه می کنند، 

و  انس��انی  عل��وم  وضعی��ت 
اجتماع��ی در ای��ران ب��ه نحو 
پرش��وری رواج داش��ته ع��ده 
پرش��ماری از محقق��ان در این 
گفتگو ش��رکت کرده اند و هر 
کدام با مبانی فلسفی و سیاسی 
خاصی نتایج خاصی را استنباط 
کرده اند. همه این گفتگوها نشان 
م��ی دهند که فه��م پذیر کردن 
موقعیت این عل��وم در ایران از 
طریق »پارادایم سادگی« امکان 
پذیر نیس��ت و ما نمی توانیم با 
برجسته کردن یک یا چند مولفه 
و ویژگی این علوم وضعیت آنها 
را ارزیابی و تحلیل کنیم. نتیجه 
ای که تاکنون از این مباحث می 

توان گرفت این اس��ت که ما بای��د از طریق »پارادایم 
پیچیدگی«، پارادایمی که ادگار مورن مبدع و ش��ارح 
آن اس��ت وضعیت این علوم را تحلیل کنیم. بر مبنای 
این پارادایم همه پدیده های انسانی در بافت متکثر و 
چند بُعدی و چند الیه ای از عوامل و نیروها شکل می 
گیرن��د و عمل می کنند. در نظر گرفتن همزمان همه 
ابعاد می تواند تا حدودی کمک کند تا فهم و توضیح 
بهتری از پدیده های انسانی و اجتماعی ارائه کنیم. در 
عین حال، ما هرگز نمی توانیم به دانشی قطعی و یقینی 
و پایدار از پدیده های انسانی و اجتماعی دست یابیم. 
اگر از این دیدگاه پیچیدگی به بحث علوم انسانی در 
ایران نگاه کنیم، بحث هایی که من اکنون در اینجا ارائه 
می کنم مباحثی قطعی و جامع نیستند و صرفا حدس 
ها و گمانه هایی هستند که تنها قادر به توضیح برخی 

علوم انســانی و اجتماعی به مثابه 
آگاهی انســانی و اجتماعی که از 
درون تجربه جمعی انسان ها شکل 
ــرد دارای دو بُعد توصیفی و  می گی
تجویزی هستند. از یک سو می گویند 
واقعیت اجتماعی و انسانی چیست 
و از ســوی دیگر واقعیت انســانی 

چگونه می تواند باشد.
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همچنی��ن وقت��ی از معاصری��ت و »ام��ر معاصر«11 
صحبت می کنم، باید آن را هم مشّخص کنیم تا بتوانیم 
درباره  پیوند »علوم انسانی ایرانی« با جامعه  معاصر و 
»معاصریت ایرانی« به روشنی به تحلیل برسیم. منظورم 
از معاصر زیستن در موقعیتی است که جامعه و انسانی 
در بس��تر تمدن کنونی حاکم بر جهان قرار دارد. این 
تمدن از رنسانس در قرن شانزدهم میالدی در اروپای 
غربی آغاز ش��ده و کم کم بس��ط و گسترش یافته به 
نحوی ک��ه اکنون تمام جوامع انس��انی را دربرگرفته 
است. طبیعتا این تمدن اگرچه محل ظهور آن اروپای 
غربی است اما ریشه در تمدن های شرقی به ویژه چین 
و هند و ایران نیز دارد. یعنی تمدن غربی در خال شکل 
نگرفت��ه و همه تمدن ها به نوعی در آن س��هم دارند. 
معاصریت در اینجا به معنای زیستن، تجربه کردن و 
تعامل با این بستر ویژه تمدنی است. به تدریج درباره 
برخی از ویژگی ه��ا و مولفه های این تمدن معاصر 
صحبت خواهم ک��رد.  ما می توانیم معاصریت ایران 
را به سه وضعیت تاریخی تقسیم کنیم: اول، وضعیت 
متقّدم یا اغازین که از زمان فتحعلی ش��اه شروع می 
ش��ود و تا انقالب سال 1357 ادامه پیدا می کند؛ دوم 
»وضعیت متأّخر«که از زمان انقالب اس��المی تاکنون 
است؛ سوم »وضعیت در حال ظهور«، یعنی مجموعه 
تحوالت بالقوه جامعه که طی وضعیت های گذش��ته 
بذر و نهال اولیه آنها شکل گرفته و استعداد و ظرفیت 
تحقق آن را ایجاد کرده ایم، اما هنوز این ظرفیت ها به 
صورت همگانی و بالفعل آشکار نشده اند.. »معاصریت 
در حال ظهور«، آن جریان هایی که به سرعت ما را به 
آینده پرتاب می کنند. در اینجا مجالی نیس��ت تا ابعاد 
و ویژگی های هر یک از این وضعیت ها را تش��ریح 
کنم، اما یادآور می شوم که فهم پذیر کردن دقیق علوم 

این صورت های دانایی و آگاهی را ش��کل می دهند. 
از این رو گمان می کنم یکی از تعاریف علوم انسانی 
عبارت است از صورت یا شکلی از4 دانایی و دانشی 
ک��ه جوامع معاصر این ُفرم را صورت بندی5 و خلق 
کرده اند. از این دیدگاه، دین، هنر، ادبیات، فلسفه، علم 
و دانش همه آنها نوعی صورت و ش��کلی از معرفت 
اس��ت که همه  جوامع معاصر این شکل را متناسب با 
مقتضیّات اقتصادی، اجتماعی و سیاس��ی و فرهنگی 
خود، محتوا یا »درون بود« خاصی به آن می بخش��ند 
و آن ف��رم را تجربه می کنن��د. از این دیدگاه اّوالً همه  
جوامع بزرگ معاص��ر با نوعی تجربه  »معاصر بودن« 
مواجه هستند و نوعی »معاصریت« یا »هم عصری«6 به 
معنای نوعی »سازگاری خالق«7 و فعال و ارتقاء یافتن 

در بافت مقتضیّات دنیای جدید. 
هر »جامعه  معاص��ری« از جمله ایران این فرم آگاهی 
را در فرآین��د تحّوالت خود در مس��یر »تجربه کردن 
معاصری��ت« )یعنی ش��هری ش��دن یا ش��کل گیری 
شهرنشینی، صنعتی ش��دن، شکل گیری دولت ملی، 
دیوانساالرنه شدن و بروکراسی(، نوعی از علم انسانی 
و اجتماعی را  شکل می دهد و به نحو اجتناب ناپذیری 
این »فرم دانش« برساخت8 یا ساخته می شود. این علم 
بخشی از ضرورت کارکردی جامعه معاصر است. علم 
انسانی معاصر به مثابه  آن فرم آگاهی، نه تنها برساخته  
معاصریت است، بلکه در درون جامعه  معاصر از نوعی 
عملکرد یا »کار ویژه«۹ برخوردار است. به این معنا که 
مثل هر مؤلّفه  دیگری درون جامعه، علوم انسانی هم 
کارک��ردی دارد. در جای دیگ��ری توضیح داده ام که 
علوم انسانی ماهیتا «علوم انسانی کارکردی«10 هستند. 
وقتی از علوم انسانی همچون صورت یا فرم صحبت 
می کنم، باید توضیح دهم که دقیقاً منظورم چیس��ت؛ 
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انسانی و اجتماعی برآمده از این مدرنیته های چندگانه 
نیز به صورت »علم انسانی و اجتماعی چندگانه« است 

که دارای اشتراکات و افتراق هایی هستند. 
یک��ی از راهبردها برای توضیح و تش��ریح کردن این 
ش��باهت ه��ا و تفاوت ها این اس��ت که بی��ن فرم و 
محتوای این علوم تفاوت قایل شویم. می توان گفت 
علوم انس��انی و اجتماعی معاصر از نظر فرم در تمام 
جوامع کم و بیش مش��ابه هس��تند ام��ا از نظر محتوا 
تفاوت دارند. بنابر این باید تمایز میان فرم و محتوای را 
بشناسیم. این تفکیک میان فرم و محتوا را بیش از همه 
می توان در دیدگاه های جورج زیمل یافت. تش��ریح 
دیدگاه زیمل از حوصله بحث ما در اینجا بیرون است 
اما گمان می کنیم برای ش��ناخت تحوالت و چالش 
جامعه معاصر ضروری است که این دیدگاه را به نحو 
دقیق و عمیق بشناس��یم. در اینجا به نحو اجمال این 
موضوع را توضیح می دهم. باید یادآوری کنم که فرم 
و محتوا را از یکدیگر متمایز یا قابل تفکیک هس��تند 
اما آنها از یکدیگر جدا نیستند. پیوندهای کارکردی و 
کژکارکردی گوناگونی میان فرم و محتوا وجود دارد. از 
دیدگاه زیمل با گسترش مدرنیته و تعمیق آن به تدریج 
فرم بر محتوا غلبه می کند و باعث بیگانگی فرهنگی 
در جوامع می شود. فعال اجازه دهید بحثم درباره علم 

همچون فرم را دنبال کنم.
»عل��م ب��ه مثابه  ف��رم« یعن��ی این که ما ب��ا مجموعه  
»ویژگی ه��ای صوری« درباره  علم روبرو هس��تیم که 
این ویژگی های صوری علم را شکل می دهند و آن را 
از علم »پیشامعاصر« خود جدا می کنند. چهار ویژگی 
از این »ویژگی های علم صوری« ش��امل روشمندی، 
نقادی، واقع محوری و بازاندیشی را توضیح می دهم 
تا مش��ّخص ش��ود که وقتی از علوم انسانی صحبت 

انسانی و اجتماعی معاصر ایران، مستلزم در نظر گرفتن 
ویژگی های خاص هر یک از این وضعیت هاس��ت. 
اگر بخواهیم به نحو روشنی علوم انسانی و و اجتماعی 
معاصر ای��ران را تحلیل کنیم نمی توانیم از این علوم 
نوعی تصور ساده شده، همگن و یکپارچه ارائه سازیم. 
ضمنا این وضعیت ها به معنای ارائه تصویری خطی 
از تاریخ معاصر ما نیست. به همین دلیل من از به کار 
بردن واژه دوره ب��رای توضیح موقعیت معاصر ایران 
عامدانه اجتناب می کنم. این وضعیت ها در هم تنیده 
هستند و تقدم و تأخر آنها تنها در چشم انداز تاریخی 
و بس��یار بلندمدت قابل درک است. این وضعیت ها 
هر کدام شکل هایی از آگاهی و معرفت را در جامعه 
ما خلق کرده اند. این ش��کل های آگاهی را می توان 
علوم انس��انی و اجتماعی ما دانست. این شکل های 
آگاهی ماهیتی جهان محلی دارند و از تعامل امر جهانی 
و محلی برس��اخته می شوند. همچنین این آگاهی ها 
برآین��د نوعی دیالکتیک زمان گذش��ته، حال و آینده 
هستند. این نکات را به نحو اجمال توضیح می دهم. 
برای فهم پذیر کردن علوم انسانی و اجتماعی معاصر 

ایران ما باید این ابعاد را در نظر بگیریم. 
علوم انسانی و اجتماعی نوعی صورت آگاهی است 
که از درون »تمدن معاصر« برخاسته و با گسترش این 
تمدن به تمام جوامع، ای��ن تمدن صورت های ویژه 
محلی و تاریخی خود را ش��کل داده اس��ت و طبیعتا 
متناسب با این صورت های متنوع تمدنی، صورت های 
متنوع آگاهی و علم معاصر نیز ظاهر شده است. جهان 
معاصر با مفهوم »مدرنیته های چندگانه« قابل توضیح 
اس��ت. »مدرنیته ه��ای چندگانه« یعن��ی همه جوامع 
معاصر در درون تمدن معاصر از جهاتی دارای وجوه 
مشترک و از جهاتی دارای تفاوت هایی هستند. علم 
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که ویژگی مشترک این علوم در جامعه معاصر نقادی 
کردن است.

 ما اگر به سرچشمه های علم انسانی در دوره  معاصر 
چ��ه در غ��رب، چه در ایران، چ��ه در هر جای دیگر 
دنیا برگردیم این ویژگ��ی »نقاد بودن علم معاصر« را 
می بینیم. منظور من از سرچش��مه همان دوره آغازین 
شکل گیری مدرنیته و جامعه معاصر است. امروزه ما 
بخش بزرگی از علم انس��انی و اجتماعی را رسما با 
نام »نظریه اجتماعی انتقادی« می شناسیم. این نظریه و 
پارادایم آن ریش��ه در اندیشه های کارل مارکس دارد. 
مارکسیس��م هم ریشه در خوانش انتقادی و گفتگوی 
بینامتنی با فلسفه های پیش از خود به ویژه ایده آلیسم 
قرن هیجدهمی و نیم اول قرن نوزدهم دارد. مارکسیسم 
طی قرن بیستم در تمام رشته های انسانی و اجتماعی 
از فلسفه گرفته تا نقد ادبی نفوذ کرد و رد پای محکمی 
در همه رش��ته ها از خود به جای گذاش��ت. مارکس 
و اندیش��ه  های او نوعی ارزیاب��ی انتقادی از موقعیت 
اجتماعی »تضاّد طبقاتی« اس��ت که به نحو ساختاری 
موجود در جامعه  معاصر است. مارکس به ما توضیح 
می دهد که کاپیتالیسم یا س��رمایه داری چگونه انسان 
را درگیر تنش ه��ا، ناآرامی ها، تبعیض ها و تضادهای 
طبقاتی می کند. در اینجا قصد ندارم ساز و کار نظریه  
مارک��س را بیان بکنم؛ بلکه قصد من این اس��ت که 
بگویم ماهیت اندیشه  مارکس فهم پذیر کردن واقعیِت 

مسئله مند انسان در نظام سرمایه داری است. 
پارادایم اثباتی نیز در بس��تر تاریخی خودش در ابتدا 
ماهیتی نقادانه داش��ت.  اندیشه »اگوست کنت« - که 
در حوزه  علوم اجتماعی بنیان گذار  محسوب می شود 
و مکتب اثباتی و نظریه  پوزیتیویسم را در ابتدا شکل 
داد واکنشی انتقادی به اندیشه های تثبیت شده دینی 

می کنیم یعنی چه و بَعد توضیح می دهم که »محتوای 
این فرم« اس��ت که در ه��ر جامعه ای از جمله جامعه  
ایران نس��بتی با این فرم برقرار می کند و از دیالکتیک 
یا نحوه  پیوند فرم و محتوا است که معنای تاّم آگاهی 

برای هر جامعه ای تحّقق پیدا می کند. 
از ویژگ��ی نق��ادی بحث��م را آغاز می کن��م. یکی از 
ویژگی های علوم انس��انی اجتماع��ی معاصر »نّقادانه 
بودن این علوم« اس��ت؛ به این معنا که علوم انس��انی 
اجتماع��ی نوعی تفّک��ر و ارزیابی و س��نجش گری 
اس��ت که می خواهد »موقعیت مس��ئله مند«12 انسان 
در جامع��ه  معاصر را توضیح دهد؛ یا بهتر اس��ت به 
جای واژه  توضیح بگویم »توصی��ف13« کند. از این 
منظر، نّقادی برای علوم انس��انی یعنی این که رشته ها 
و دانش های مختلف علوم انس��انی و اجتماعی مانند 
تاریخ، جامعه شناسی، اقتصاد، فلسفه، مطالعات ادبی، 
زبان شناس��ی و همه  دانش های دیگر به کار نقادی و 
س��نجش گری می پردازند. همه  دانش های انس��انی 
در تالش��ند برای این که امکان شناس��ایی یا فهم پذیر 
کردن موقعیت مس��ئله مند انسان در جوامع معاصر را 
»آشنایی زدایی«14 و آشکار کنند. از این دیدگاه تمام 
علوم انسانی کعاصر چیزی نیست جز نوعی »جنبش 
فکری«، جنبش��ی که تالش می کند تا از طریق خلق 
ایده های انتقادی از ش��الوده جامع��ه واکاوی کند و 
متاثر از آرمان های غایی انسان معاصر، امکان تغییر و 
بهبود جامعه ای بهتر و مطلوب تر را فراهم سازد. تمام 
»انگاره های کالن« یا پارادایم های علم انسانی معاصر 
اعم از پارادایم اثباتی، تفس��یری و انتقادی را می توان 
شکل های از جنبش فکری دانست که انسان و جامعه 
معاصر آنها را صورت بندی کرده اس��ت. به این دلیل 
تمام علوم انسانی را شکلی از جنبش فکری می دانم 
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آشنایی زدایی کند و راهی برای 
ش��کل دادن نوع��ی نظم مدرن 

فراهم سازد.
در اواخ��ر قرن نوزده��م و دو 
دهه اول قرن بیستم ما با ظهور 
نظری��ه عقالنیت و فه��م پذیر 
کردن تبعات آن روبرو هستیم. 
ای��ن نظریه به تدری��ج در قرن 
بیستم توسعه یافت و به پارادایم 
نماینده  تبدیل ش��د.  دیگ��ری 
آغازی��ن و ش��ارح آن ماک��س 
وبر اندیش��مند آلمانی اس��ت. 
اندیش��ه های »ماکس وبر« را نیز 
در نظ��ر بگیریم که ب��ا »نظریه  
عقالنیّ��ت«، به نوعی تالش می 
ک��رد تنش های عقالنی ش��دن 
را که نظام بوروکراس��ی جدید 
ایجاد کرده بود یا حتّی عقالنی شدن دانش ها، عقالنی  
شدن زندگی شهری وغیره ایجاد می کرد آشکار کند. 
به همین ترتیب می توان تمام نظریه ها را بررس��ی و 

توصیف کرد.  
منظر نّقادی را می توان در همه حالت مش��اهده کرد. 
همان چیزی که »کانت« به آن تأکید داشت. این نّقادی، 
به نوعی فرم اس��ت. به این معنا که »مفهومی ژنریک« 
یا »نوعی« اس��ت. اّما در جوام��ع گوناگون این که این 
نقد چه معنایی دارد، موقعیت مسئله مند آنها چه چیزی 
است، متفاوت خواهد بود و این جامعه است که تعیین 

کننده خواهد بود.  
ویژگی ش��کلی دوم علم انسانی و اجتماعی معاصر، 
»روش« اس��ت. علوم انس��انی معاصر با علوم انسانی 

و متافیزیک��ی و اس��طوره ای 
ب��ود.  اگرچه ام��روزه در قرن 
بیست و یکم هم نظریه  کنت، 
نظریه  ای  محافظه کار به حساب 
می آید، اّم��ا اگر به نیم��ه  اّول 
قرن نوزدهم برگردیم، می بینیم 
که پوزیتیویسم کنت و مکتب 
اثباتیّون یا حتّ��ی به قول کنت 
»دین اثباتی«- نوعی توصیف و 
تحلیل موقعیت مسئله مند انسان 
در آغاز دوره معاصر بود. وجه 
انتقادی نحله اثباتی در این است 
که در قرون هیجدهم و نوزدهم 
انسان اروپایی با نوعی تنش و 
موقعیت مسئله مند مواجه بود 
و پارادایم اثباتی بیان یا صورت 
بندی این تنش بود. این پارادایم 

بخش��ی از »جنبش فکری«انس��ان غربی در مواجه با 
موقعیت پیشامعاصر خود است. انسان و جامعه غربی و 
اروپایی از قرون هفدهم به بعد با تنش هایی طی فرآیند 
تغییر از »موقعیت های پیشامعاصر« به »موقعیت های 
معاصر« مواجه می شود  که نتیجه  تحّوالت فن آوری، 
توس��عه  شهری و شهرنش��ینی و تحّوالت سیاسی یا 
انقالب های سیاس��ی بود. در این دوره تغییرات همه 
جانبه به مرحله ای از بالندگی رسیده بود که تغییرات 
دوره رنس��انس آغازگر آن بود و ح��اال در آغاز قرن 
نوزدهم این تغییر به بلوغ رسیده است. نپارادایم  اثباتی 
کنت در آن موقعیت تاریخی نظریه  کاماًل انتقادی بود. 
یعنی تالش می کرد موقعیت »مسئله مندی«16 انسان 
را نسبت به تاریخ خود آشکار کرده و از این موقعیت 

ــوم انســانی و اجتماعی صرفا  عل
چند رشته دانشگاهی نیستند بلکه 
ــده در  ــوم همبســته و تنی این عل
ــاختارهای اقتصادی، اجتماعی،  س
سیاسی و فرهنگی هویت و تاریخ 

معاصر جوامع  هستند.
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جامع��ه و مردم ه��م در فرایندهای زندگ��ی روزمره 
معاصرش��ان از نوعی روش شناسی خاص برای فهم 
پذیر و زیس��ت پذیر کردن زندگی استفاده می کنند. 
امروزه می بینیم که اس��تدالل کردن، حجبت آوردن، 
بحث کردن و مس��ئله مند ک��ردن زندگی به صورت 
امری همگانی درآمده است. ما اگرچه همچنان شاهد 
اش��کال گوناگونی از حضور اس��طوره ها و باورهای 
دینی و متافیزیکی در زندگی مردم هستیم اما به طور 
همزمان نوعی بحث عقل��ی و تالش برای به چالش 
کشیدن باورهای اسطوره ایی نیز گسترش یافته است. 
می توان گف��ت نوعی »روش عقل گرایی« در جامعه 
معاصر ما گسترش یافته است. این عقل گرایی در میان 
جامعه و مردم به صورت نوعی روش شناسی ضمنی 
است، در حالی که در بین دانشگاهیان و محققان باید 

به صورت امری مصرح باشد. 
سومین ویژگی در علوم انسانی معاصر عبارت است از 
مفهوم »بازاندیشی«17، علوم انسانی- اجتماعی به طور 
ساختاری این وظیفه را برای خود قائل است که دائمًا 
خود را موضوع مطالعه  خود قرار بدهد. یعنی تاریخ نه 
تنها گذشته را مطالعه می کند، بلکه خودِ »علِم تاریخ« 
را هم مطالعه می کند. جامعه شناس��ی نه تنها جامعه را 
مطالعه می کند، بلکه »علم جامعه شناسی« را هم مطالعه 
می کن��د. خود آن دانش ابژه  خود می ش��ود. در حوزه  
فلس��فه  علم، در حوزه  معرفت شناس��ی وغیره انجام 
می ش��ود و حتّی مهمت��ر از آن، باید گفت این فرآیند 
بخشی از س��اختار پژوهش علمی قرار گرفته است. 
مثالی آش��نا را طرح می کنم: در رساله ها و پایان نامه 
های دانش��جویی »پیشینه پژوهش« وجود دارد. یعنی 
ارزیاب��ی اینکه دیگران چه گفتند. یعنی هر موضوعی 
را که می خواهی��د کار بکنید، عالوه بر این که باید آن 

پیشامعاصر بر اس��اس نوعی س��امان دهی روش مند 
تعریف می ش��وند. اگر ما به همه  تاریخ بشر، حداقل 
تاریخ تمّدنی و زندگی اجتماعی سامان یافته  آن نگاه 
کنیم، همیش��ه اَش��کالی از آگاهی ها درباره  انسان ها، 
زندگی و جامعه وجود داش��ته اس��ت. هم در تمّدن 
اس��المی، و هم در س��ایر تمّدن های بش��ری. اّما آن 
چیزی که علم انسانی معاصر به حساب می آید و آن را 
از دانش های پیشامعاصر آن جدا می کند، روشمندی 
آن اس��ت. به صورت س��اده باید گفت: در تمام طول 
تاریخ، شاعرانی داشتیم که بزرگترین متفّکران تاریخ 
بودن��د چه در ایران و چه در غیر ایران. اندیش��ه های 
موالنا، سعدی، حافظ، نظامی در کشور خود ما. حتّی 
متن های پیش از اس��الم، پندنامه های پیش از اسالم؛ 
کتاب هایی که کتاب های ادبی گفته می شود مثل کلیله 
و دمنه وغیره همه انباشته از ایده ها و گزاره های بسیار 
ارزشمندی در مورد انسان، جامعه و تاریخ است. اّما در 
دوره  معاصر، دیگر علوم انسانی اجتماعی را شاعران و 
ادبا و موّرخ ادیبان، نمایندگی نمی کنند. بلکه فیلسوفان، 
محّققان در رشته های تاریخ و جغرافیا، روان شناسی، 

جامعه شناسی و رشته های دیگر نمایندگی می کنند. 
اگ��ر از این نظر نگاه کنیم چیزی که علم انس��انی را 
هدایت می کند: »فرمِ روش« است. روش یعنی شیوه  
خاّصی از طرح پرسش و رسیدگی به آن پرسش؛ شیوه  
خاّصی از پردازش اندیش��ه که هم به لحاظ تکنیک و 
فنون انجام تحقیق، هم به لحاظ سبک نگارش و نثری 
که به کار می برد و هم از منظر بنیان های معرفت شناسانه 
و فلسفی، پرس��ش هایی راجع به این که علم چیست 
و امثال این ها، کاماًل متفاوت از آن دوره  پیش��امعاصر 
خود است. بنابراین دومین ویژگی فرمی علوم انسانی 
معاصر»روش« آن اس��ت. اما در نظر داشته باشیم که 
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جمعی انسان ها درباره موقعیت کنونی خود در جامعه 
و تاریخ اس��ت. این علوم نوعی آگاهی انسان ساخت 
اس��ت و نه معرفت مقدس که خداوند و ادیان آن را 
به انس��ان ها اعطا کرده اند. این علوم اساس ملکوتی 
یا آس��مانی ندارند. علم انسانی-اجتماعی ماهیتاً خود 
را متعّهد به »واقعیت انس��انی« و »واقعیت اجتماعی« 
می دان��د. به بیان دیگر علم انس��انی اجتماعی معاصر 
بر مبنای تالش برای ش��ناختن و برس��اختن واقعیت 
اجتماع��ی، امر اجتماعی و امر انس��انی، خود را جلو 
می برد. ممکن اس��ت که در برس��اختن واقعیت های 
اجتماعی با مذهب هم، هم س��ویی ی��ا تعارض پیدا 
بکند. ولی ویژگی اصلی صوری این علم، داعیه آن یا 
ماهیت آن از نظر پیوند خوردن آن به امر انسانی و امر 
اجتماعی »آن گونه که هس��ت« و نه لزوماً »آن گونه که 
باید باشد« است. اگرچه این جا »بایدها« دخالت دارند، 
اش��کالی از بایدها را ایجاد می کنند. این چهار ویژگی 
است که فکر می کنم راجع به فرم، می توانیم برای علوم 

انسانی در نظر بگیریم.
ای��ن چهار ویژگی را در نظر بگیرید که »س��ازه  علوم 
انسانی معاصر« اس��ت. این چهار ویژگی در معرفت 
های انسانی و اجتماعی پیشامعاصر به صورت همزمان 
نبوده اس��ت. به همین دلیل ما مفهوم علوم انسانی را 
به صورت مفهومی معاص��ر می دانیم. در دانش های 
پیشامعاصر برخی از این ویژگی های چهارگانه  وجود 
داش��ت اما نه به صورت همزمان و یکپارچه. جامعه  
معاص��ر یا هم عصر ما  نوعی عل��م را ایجاد کرده  و 
می خواهد به کمک این ن��وع علم خود را جلو ببرد، 
حرکت دهد و پویا کند. چگونگی پیوند جامعه  معاصر 
با آگاهی یا وجدان خودش موضوع بسیار مهّمی است. 
از این زاویه دید، علم انسانی-اجتماعی »وجدان جامعه  

مورد مطالعاتی خود را دنبال بکنید، باید دانش موجود 
و مرتب��ط با آن موضوع را هم ارزیابی کنید. معنای آن 
این اس��ت که دانش دائماً خود را از درون بازاندیشی 
می کند. این س��ومین ویژگی علم معاصر است. علم 
پیشا معاصر این طور نیست. ممکن است درعلم پیشا 
معاصر یک موّرخی مثل مس��عودی در مقّدمه  کتاب 
م��روج الّذهب خود 80 کتاب وغی��ره را نام می برد و 
می گوید کار شده است و دو، سه تا نکته هم می گوید 
اّما بازاندیشی تفصیلی و به اصطالح دقیق درباره  تاریخ 
نیست. یا مثاًل مقّدمه  ابن خلدون جاهایی به گذشتگان 
خود نقد می کند اّما نقد مس��عودی یا نقد ابن خلدون 
گویی دلبخواهی است، جریان نیست، آنها می توانستند 

چنین کاری را نکنند. 
در علوم انسانی معاصر بازاندیشی دلبخواهی نیست؛ 
به ای��ن معنا که ما انتظ��ار داریم هر متن فلس��فی یا 
جامعه ش��ناختی یا انسان ش��ناختی را که می خوانیم، 
ببینیم چطور حوزه  کار خود را ارزیابی کرده اس��ت؛ 
ما از طری��ق این پیوندهای »بینامتنی«18 و به ش��یوه  
کاماًل ارزیابانه و باز اندیشانه، دانش را به جلو می بریم. 
بازاندیش��ی، به نوعی »انباشت انتقادی«1۹ هم است. 
یعنی این که ما از طریق این ک��ه دیدگاه های رقیب را 
به چالش بکشیم، دیدگاه های بعدی را جلو می بریم. 
همین طور که در فلسفه ی علِم عقالنی-انتقادی بحث 
می شود، نگاه های فلس��فه تحلیلی، پوپری و دیگران 
دارند. می خواهم بگویم این س��ومین »ویژگی ُفرمی« 

علم است.
نکته ی چهارم این اس��ت که علوم انسانی اجتماعی، 
ماهیتاً علوم پیوند خورده به زمینه و جامعه و انس��ان 
معاصر اس��ت. این ویژگی را می توان واقع محوری 
دانس��ت. علوم انس��انی و اجتماعی برآیند گفتگوی 
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به خود آگاه تر شده باشد. به همین دلیل مثاًل »ماکس 
وبر« می گفت ویژگ��ی جامعه  مدرن، افس��ون زدایی 
است. چه چیزی را افسون زدایی می کند؟ علم انسانی 
اجتماعی را، آگاهی که ما از این راه به دست می آوریم 
و البتّ��ه فن آوری هایی که از ای��ن علوم و علوم دیگر 
هم به دست می آید و شکل می گیرد. پس میزان ونوع 
توس��عه  معاصریت به توس��عه  علوم انسانی بستگی 
دارد و توس��عه  علوم انسانی بیان کننده  رشد و توسعه  

هم عصری است. 
حال به سراغ جامعه  ایران بیاییم، ببینیم که از این زاویه، 
علوم انسانی-اجتماعی ایرانی یعنی چه؟ با جامعه  ایران 
چه پیوندی دارد؟ همان طور که اشاره کردید در زمینه  
جامع��ه  ما حداقل در دوره  معاصر اتّفاق نظری وجود 
ندارد. این که این جامعه، همان جامعه  پیشامعاصر است 
که فقط ظواهر مادی آن عوض ش��ده است، این یک 
دیدگاه است. آنها می گویند سیاست های نوسازی که 
دولت های قاجار و بعد پهلوی و جمهوری اس��المی 
تحّقق بخشیدند توانسته اس��ت وجوه عینی و مادی 
جامع��ه را دگرگون بکنند اّما وج��وه درونی و ذهنی 
جامعه تغییر نکرده است. معنای این حرف این است 
که این جامعه فاقد علوم انس��انی اس��ت. چون طور 
ذهنی22 شکل نگرفته و ذهن جامعه هنوز تغییر نکرده 
است. این دیدگاه همان ایده »جامعه  در حال گذار«23  
اس��ت؛ براس��اس این دیدگاه ما داریم از سنّت عبور 
می کنیم ولی هنوز به دنیای مدرن نرس��یدیم و معّلق 
هستیم. این حرف بیشتر عوامانه است تا واقعاً سنجیده 
و حساب ش��ده باشد. مگر امکان دارد جامعه ای صد 
س��ال، دویست سال معّلق باشد؟ و به لحاظ تاریخی، 
جامعه ای در تاریخ معّلق س��یر بکند؟ مگر می ش��ود 
میلیون ها انسان در این دنیای عظیم، همین طور بین دو 

معاصر« و فرم آگاهی معاصر اس��ت. هر جامعه ای به 
مقداری که معاصریت او بس��ط پیدا می کند، به همان 
نس��بت این فرم آگاهی هم در آن جامعه بس��ط پیدا 
می کند، یا بهتر بگویم پیوندی »اصیل«20 بین این فرم 
آگاه��ی با این معاصریت تحّق��ق پیدا می کند. منظور 
از »اصیل« این نیس��ت که این نوع آگاهی ارزش��مند، 
اس��تعالیی یا نجیب یا دارای تبار و پیش��ینه اس��ت، 
بلکه منظ��ور از اصیل، »کارکردی« بودن21 انس��ت. 
یعنی این که ه��ر چیزی که بتواند به »لحاظ وجودی« 
اثربخش��ی واقعی داشته یا با منطق و مقتضیّات درون 
بودِ خود، سازگار ش��ود، آن پدیده اصیل است و هر 
چیزی که این اتّفاق برای آن نیافتد، اصیل نیس��ت. با 
همین مفهوم اصالت می توانیم پیوند علوم انس��انی با 
جامعه  معاصر را هم توضیح دهیم؛ این که علم انسانی- 
اجتماعی وقتی وجود دارد که آن ویژگی های صوری 
علوم انس��انی با ویژگی ه��ای محتوایی جامعه، پیوند 
ارگانیک و کارکردی برقرار کند. یعنی چه؟ یعنی این که 
جامعه شناسی، فلس��فه، مطالعات ادبی، اقتصاد، علوم 
سیاسی و دیگر دانش ها بتوانند در درون هر جامعه ای، 
تفّکر انتقادی را در آنجا ایجاد بکنند، وجدان آن جامعه 
بشوند، زبان مفهومی برای توصیف آن جامعه را ایجاد 
بکنند. موقعیت مس��ئله مند جامعه و انسان را توضیح 

بدهد.
پیوند علوم انس��انی- اجتماعی ب��ا جامعه  معاصر را 
می توان این طور توضیح داد که علوم انس��انی به مثابه 
فرم آگاهی جامعه  معاصر معیار یا محکی از هم عصری 
یا معاصریت هم اس��ت. هر جامعه ای به آن مقدار در 
مس��یر هم عصری خود جلو رفته یا هم عصری خود 
را برس��اخته یا غنی تر کرده اس��ت که این آگاهی یا 
وجدان خود را هم بیش��تر بس��ط داده باشد یا نسبت 
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در برخ��ی کتاب هایم همچون 
»تجربه  تجّدد« »تاریخ فرهنگی 
ایران م��درن« و برخی مقاالت 
نش��ان داده ام ک��ه طبیعت��اً این 
اعتقاد را ندارم که علوم انسانی 
ایران در مس��یر امتناع یا معّلق 
اس��ت یا اس��کیزوفرنی دارد یا 
ایدئولوژی ها اس��ت. من اتّفاقًا 
معتقد هس��تم که ما ش��کلی از 
آگاه��ی معاصر را خلق کردیم، 
همان که ش��ما به درستی به آن 
اش��اره کردید. منتها این آگاهی 
معاص��ر ما با تجرب��ه  تجّدد ما 
هم خوان��ی و هم س��ویی دارد. 
یعن��ی آن فرم ب��ا این محتوا پر 
می شود. چون آن فرم، ویژگی ها 
است و همیشه هم همین طور است و در جوامع دیگر 

هم همین طور خواهد بود. 
بعضی از نظریه پردازان مثاًل آیزنشتات در 1۹60 ایده ی 
»مدرنیته های چندگانه«24  را ارائه کرد. این که مدرنیته 
در انگلس��تان با آمریکا، آلمان با فرانسه، هند با اروپا، 
آمریکای التین با آسیا و آسیا با آمریکا و آفریقا تفاوت 
می کند. در همه   جوامع  شکل هایی از معاصریت وجود 
دارد. هر جامعه ای هم اس��م خود را به این معاصریت 
می دهد. ما در ایران اس��م ای��ن معاصریت را »تجّدد« 
گذاشتیم. »جمشید بهنام« در کتاب »ایرانیان و اندیشه  
تج��ّدد« توضیح می دهد که تج��ّدد به معنای مدرنیته 
نیست، به معنای جدید ش��دن است. جدید شدن به 
معنای معاصر شدن، هم عصر شدن است. من اسم آن 

را »امروزی شدن« گذاشتم.

تا چیز مانده است. 
از ای��ن دیدگاه م��ا اصاًل علوم 
انسانی نداریم، چون که اتّفاقی 
نیفتاده است. ما وضعیت آشفته  و 
»آنمیک« داریم که این وضعیت 
آشفته، یا  تعبیری که »داریوش 
شایگان« به کار می گیرد با نوعی 
روبرویی��م،  »اس��کیزوفرونی« 
نوعی جن��ون، یا آش��فتگی و 
آش��وب ذهنی که از این ذهن 
آش��وب زده چیزی درنمی آید. 
گروه��ی معتقدن��د ک��ه چون 
تغیی��رات جامعه  م��ا مبتنی بر 
سیاس��ی بوده  تغییرات عمدتاً 
اس��ت، نه اجتماع��ی در نتیجه 
فقط ایدئولوژی ها شکل گرفتند. 

از جمله »سیّد جواد طباطبایی« درباره کِل علوم انسانی 
اجتماعی می گوید: آنها ایدئولوژ ی های جامعه شناسانه 
هس��تند، معرفت نیس��تند و ویژگی های فرمی دانش 
را ندارن��د. در نتیجه ما هنوز در ش��رایط و موقعیت 
اندیش��یدن قرار نداریم و در وضعیت امتناع هستیم. 
البته سید جواد طباطبایی س��عی دارد براساس نظریه  
ایرانش��هری خود، راهی باز کند، تا اندیش��ه  سیاسی 
باز بشود.  بر این اساس هیچ علوم انسانی امکان پذیر 
نیس��ت، فقط ایدئولوژی ه��ا امکان پذیر اس��ت. در 
درون این ایدئولوژی ها البتّه اّدعاهای متفاوتی وجود 
دارد. مثاًل اس��الم گرایان یا سنّت گرایان وغیره توضیح 
می دهند که ما می توانیم بر پایه  اسالم و  سنّت اَشکالی 
از آگاهی های معاصر را خلق بکنیم یا بومی گرایان به 

شکل دیگر همین اّدعا را طرح می کنند. 

جهان معاصر با مفهوم »مدرنیته های 
ــل توضیح اســت.  ــه« قاب چندگان
ــه« یعنی  ــای چندگان ــه ه »مدرنیت
ــع معاصــر در درون  ــه جوام هم
ــی دارای  ــدن معاصــر از جهات تم
وجوه مشــترک و از جهاتی دارای 
انسانی  تفاوت هایی هســتند. علم 
ــی برآمده از این مدرنیته  و اجتماع
های چندگانه نیز به صورت »علم 
انسانی و اجتماعی چندگانه« است 
که دارای اشتراکات و افتراق هایی 

هستند. 
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که جامعه ای ش��کلی از معاصری��ت را تجربه کند اّما 
نسبت به فرم آگاهی خود یعنی علوم انسانی اجتماعی 
معاصر بی توّجه باش��د یا هیچ گونه ربط اجتماعی یا 
معرفت��ی بین خود با آن فرم و این محتوا برقرار نکند. 
منطقاً اگر معاصریت رخ داده است، پس آن فرم آگاهی 
هم به شیوه  خاّصی باید با این محتوا پیوند برقرار کرده 
باش��د. آن چیزی که علوم انسانی را در هر جامعه ای 
تحّقق می بخش��د، همین »ش��یوه  پیوند فرم و محتوا« 

است که می خواهم توضیح دهم. 
در کتاب »ابعاد سیاسی فرهنگ در ایران: انسان شناسی، 
سیاس��ت و جامعه در قرن بیستم«25 26؛ رشته  انسان 
شناس��ی در ایران معاصر یعنی رشته  مردم شناسی یا 
به عبارتی مطالعات فولکلور فرهنگ مردم، مطالعات 
عش��ایری و مطالعات روس��تایی، را بح��ث کرده ام 
و پیون��د آن را با جامعه  ایران نش��ان داده ام و س��عی 
ک��رده ام آن پیوند را ارزیابی کنم و نش��ان دهم نوعی 
»پیوند گفتمانی« یا »ربط گفتمانی« بین این مطالعات با 
جامعه وجود دارد. نش��ان داده ام که انقالب مشروطه 
و انقالب اس��المی با ش��کل گیری مطالعات عشایر، 
مطالعات فرهنگ مردم فولکلور و مطالعات روستایی 
پیوند دارد. اگر این انقالب و این تغییر رخ نمی داد ما 
امکان توّجه کردن یا برس��اختن ابژه های شناسایی به 
نام روستا، عشایر و فولکلور پیدا نمی کردیم. منتها این 
ربط بیش از آن که نوعی ربط اپیستمولوژیک یا معرفتی 
باش��د، یک نوع ربط گفتمانی و سیاس��ی است. البتّه 
بعضی از اندیشمندان مثل »میشل فوکو« در کتاب »نظم 
اش��یاء« نشان داده است تجربه  غرب هم همین است. 
در تجربه  غرب آن چیزی که علوم انسانی یا یک انسان 
را ابژه  شناخت برای غرب کرد، گفتمان، رژیم حقیقت 
و روابط قدرتی که در جامعه  جدید شکل گرفته بود، 

 بنابراین سؤال بنیادی که اینجا وجود دارد این است که 
آیا این جامعه  امروزی شده یا متجّدد، فرم آگاهی خود 
را دارد یا ندارد؟ آیا توانسته است این فرم آگاهی را به 
شیوه  خاّصی پر بکند یا نه؟ پاسخی که من این است: 
اّوالً به لحاظ فرم نمی تواند متفاوت از فرم آگاهی باشد 
که در اروپا یا هر جای دیگری ش��کل گرفته اس��ت. 
هر جایی که معاصریت م��ی رود، آن فرم می رود. اّما 
این که محتوای آن چگونه می شود، این نیاز به ارزیابی 
دقیِق تجربه  تجّدد و تجربه  تاریخ خود ما دارد. اینجا 
می خواهم در باره علوم انسانی-اجتماعی در ایران این 

توضیح را ارائه کنم:  
 معتقدم علوم انس��انی هم مثل دی��ن، هنر یا هر چیز 
دیگ��ری نوعی فرم اس��ت. ح��ال باید محت��وای آن 
مشخص شود. از نظر من ما هنوز این توانایی را پیدا 
نکرده ایم که صورت بندی دقیقی از تجربه  پیوند بین 
فرم و محتوای جامعه  خود را در زمینه  آگاهی و علوم 
انس��انی ارائه کنیم. ناتوانی ما از ارائه  صورت بندی از 
نحوه  پیوند فرم و محتوای علوم انسانی با جامعه باعث 
شده است که بعضاً گمان کنیم که اصاًل علوم انسانی 
نداریم یا در موقعیت »امتناع اندیشه« هستیم یا ایده های 
دیگر که اشاره کردم. مثاًل بعضی  مثل »آرامش دوستدار« 
در کتاب »درخشش های تیره« از این صحبت می کنند 
که اصاًل به خاطر دین  خویی ایرانیان، امکان اندیشیدن 
ناممکن اس��ت. این نظر، دیدگاهی است برای این که 
توضیح بدهد ما اصاًل علوم انسانی نداریم. همان طور 
که اشاره کردم سیّد جواد طباطبایی این موضوع را به 
گونه ای دیگر صورت بندی می کند و از مفهوم امتناع 

صحبت می کند. 
نگاه من، این ها نیس��ت. من از منظر کسی که انسان 
شناسی یا مردم شناسی کار می کند، نمی توانم بپذیرم 
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عمل طبیعی نیست، بلکه موضوع شناسایی است؛ اینجا 
دیگر تبدیل به اندیشه می شود. یعنی ما با آن مسئله پیدا 
کردیم، چون تا زمانی که به طور غریزی اتّفاق می افتاد، 

تمام می شد، ما با آن مسئله نداشتیم. 
مثال دیگر، تنبیه کردن است. در جامعه ما مانند بسیاری 
از جوامع برای مّدتی طوالنی زنان و کودکان را کتک 
میزدند؛ با عناوینی چون تربی��ت کردن، افراد را تنبیه 
م��ی کردیم و در نظر ما هیچ مش��کلی هم نبود. زنان 
و ک��ودکان و جامعه هم این تنبیه را می پذیرفتند. آنها 
اصاًل ب��ه آن فکر نمی کردند ک��ه بپذیرند یا نپذیرند؛ 
تنبیه برای آنها مثل غذا خوردن یا مثل نفس کش��یدن 
بود. آن لحظه ای که تنبیه کودک تبدیل به خش��ونت 
علیه کودکان ش��د و تنبیه زنان، خشونت علیه زنان و 
خشونت خانگی ش��د، به دنبال آن لحظه بود که این 
موضوع برای جامعه ما به مسئله تبدیل شد: این مسئله 
 ک��ه این تفکر که برای تربیت کودکان را تنبیه کنیم از 
کجا آمده است؟ دین درباره  آن چه می گوید؟ علم در 
مورد آن چه راه حلی دارد؟ و در پی آن نظام حقوقی 
ایجاد ش��د تا آن را کنترل کند وغیره. بنابراین در این 
وضعیت است که »اندیشه« پدید می آید؛ یعنی جامعه 
تأمل می کند و چیزی که تا به حال به طور طبیعی انجام 
می داده از آن فاصله می گیرد و نسبت به آن »حساس« 
می ش��ود و آن را به »ابژه  دانش« یا آگاهی خود تبدیل 
می کند؛ یا به تعبیر »پیتر برگر« و »توماس لوکمان« در 
کتاب »س��اخت اجتماعی واقعیت«27 آنجاس��ت که 
»زندگی روزمره« به شناس��ایی تبدیل می شود، دانش 
می ش��ود و به همین تعبیر »فاکت« یا »واقعیت« همین 
اس��ت، یعنی آن چیزی که ما در زندگ��ی روزمره به 
آگاه��ی تبدیل می کنیم و همان ه��م اتّفاقاً زندگی را 
شکل می دهد، پس »نقد« هم همین است. »تجربه« هم 

این مجال را فراهم کرد تا ما بتوانیم به انس��ان به مثابه 
ابژه شنا سا و البته فاعل شناسا توّجه کنیم. 

حال به سراغ این بحث بیایم که پیوند جامعه  ایران با 
علوم انس��انی را با توّجه به آن ویژگی های فرمی که 
گفتم، چطور بوده اس��ت؟ آیا ما این فرم را داش��تیم؟ 
و چط��ور این فرم را پر کردیم؟ اّول از ویژگی نّقادی 
ش��روع می کنم؛ م��ا اگر نّقادی را ب��ه معنای فوکویی 
آن بفهمیم، نقد یعنی چه؟ ارزیابی انتقادی چیس��ت؟  
فکر می کنم نقد در علوم انس��انی چیزی نیس��ت جز 
-همان طور که اشاره کردم- »فهم موقعیت مسئله مند 
انس��ان« این کار، نّقادی می ش��ود. یعنی نش��ان دادن 
تعارض و چالش. فوکو گاهی اوقات مفهوم اندیش��ه 
را هم به ج��ای نقد به کار می گیرد. گاهی اوقات هم 
مفهوم تجربه را به کار می گیرد. یعنی تجربه، اندیشه و 
نقد، گویی به نحوی شبیه به هم هستند. به این معنا که 
جامعه وقتی که درباره  آن چیزی که تا به حال به طور 
طبیعی پشت سر گذاشته است، به طور ناخودآگاه از 
آنها عبور می کرده است، پس آنها دیگر تجربه نیستند، 
اندیشه نیس��تند، آنها نقد نیستند، چون انگار نیستند. 
عادت های تاریخی است که می آید و می رود و ما در 
آنها تنّفس می کنیم، بزرگ می شویم و در آنها زیست 
می کنیم. مث��اًل نحوه  ی پیوند روابط م��رد و زن را در 
نظ��ر بگیرید. تا زمانی که امری غریزی آن گونه که در 
حیوانات و جانداران صورت می گیرد، انجام می شود، 
امری تجربی و اندیش��ه ای نیست؛ چون عملی است 
که گویی بر اساس ساختار فیزیولوژیک اتّفاق می افتد. 
اّما آن جایی به ابژه ی دانش که روان شناسان، پزشکان، 
محّققاِن الهیّات، سیاس��تمداران و مهمت��ر از آن مردم 
عادی در زندگی روزمره درباره  آن صحبت می کنند و 
نوعی گفتار درباره ی آن شکل می گیرد، دیگر غریزه یا 
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هم خواهان تغییر بودند. چون آنها می دیدند تغییر، بنیان 
سیاسی خود آنها را متزلزل می کند، ولی از یک طرف 
دیگر رویا و »تخیّل تغییر« را داشتند؛ برای تغییری که 
پادش��اهان مورد نظر داشتند و بعد نخبگان سیاسی و 
بعد نخبگان فکری و فرهنگی، نهادهای جدیدی مدام 
به وجود می آمد و فن آوری ها و تکنولوژی ها در جامعه 
گسترش پیدا می کرد؛ و انرژی ها و منابع جدید انرژی 
به وجود می آمد. از جمله  این مؤسسات، شکل گیری 
مدرس��ه دارالفنون و بعد دانش سرای عالی و مدرسه  
علوم سیاسی و مدارس جدید بود، و صدها و هزاران 

چیز دیگر. 
عل��وم انس��انی از درون این »هم افزای��ی دانش« که 
نخبگان سیاس��ی و فکری از یک ط��رف و از طرف 
دیگر در زندگی روزمره، مردم با آن روبرو بودند شکل 
می گرف��ت که حالت مکتوب و م��دّون این دانش در 
قالب کتاب ها، مج��اّلت، روزنامه ها و حتّی از زمانی 
که عکاس��ی آمد - یعنی 1831م. ب��ه بعد- در قالب 
عکس ه��ا و بع��داً در س��ال های 12۹0ش. به بعد که 
دوربی��ن فیلم برداری آمد در قالب فیلم ها و بعد رادیو 
و همین ط��ور تلویزیون و غیره این دانش عینی ش��د 
و صورت مادی پیدا ک��رد. می خواهم بگویم »نّقادی 
کردن« در جامعه  ایران ش��کل گرفت. آن فرم آگاهی 
انتقادی در جامعه  ما آمد و باعث شد که در »موقعیت 
زندگی روزمره«  پرس��ش های مهّم��ی در ذهن مردم 
شکل بگیرد و شکلی از دانش به وجود بیاید؛ و هم این 
»آگاهی روزمره« )به تعبیر برگر و لوکمان(، این دانش 
در قالب رمان، طنز، گزارش روزنامه ای، تاریخ نویسی 
و اشکال دیگر و قالب های دیگر بیانی تبلور پیدا کند.

 البتّ��ه این ک��ه آیا ما این نّق��ادی را به صورت مکتب 
یا نظریه ای درآورده باش��یم یا ن��ه؟! به اعتقاد من این 

به این نوع موارد اطالق می شود. به همه  مواجهه های 
ما در زندگی، تجربه نمی گوییم. آن دسته مواجهه هایی 
که آن را تفسیر می کنیم و با آن فاصله می گیریم و آن 
را به »ابژه شناخت« تبدیل می کنیم، آنها می شود تجربه  
ما، نه هر چیزی؛ خیلی اتّفاق ها برای ما در شبانه روز 
می افتد، بعضی از آن ها »تجربه« می شوند و اغلب آنها 

هیچ تجربه ای را شکل نمی دهند. 
در ای��ران معاصر چه اتفاق��ی افتاده اس��ت؟ آیا ما با 
اندیش��ه و تجربه و نّقادی روبرو ب��وده ایم یا نه؟ بله 
روبرو ب��وده ایم. مجتبی یاور در کتاب  »بازشناس��ی 
حکمرانی و تغییر: در ایران س��ده نوزدهم «28 نش��ان 
می دهد که »گفتمان تغییر« در ایران معاصر نه از دوره  
ناصر الّدین ش��اه که از دوره  فتحعلی شاه شروع شد 
و در ای��ن گفتمان تغییر، ما ش��روع به »تجربه کردن« 
این جهان کردیم. یعنی تفسیر کردن مواجهه های خود 
در فرآینده��ای زندگی. ای��ن گفتمان تغییر، خصلت 
انباشتی داشته است؛ یعنی دائما اتّفاق هایی می افتاد و 
در نتیجه این اتفاقات هر روز »حساسیّت« ما نسبت به 
زندگی و فرایندهای آن بیشتر می شد. گویی از همان 
دوره فتحعلی شاه تا به امروز »گیرنده های ما« روز به 
روز حس��اس تر می ش��وند. تمام داستان دوره معاصر 
و معاصریت و داس��تان علوم انسانی همین »حساس 
تر شدن«، »هوش��یارتر شدن«، و در نتیجه »بازندیشی 
کردن«2۹ درباره مواجهه های ما با زندگی است. البتّه 
مجتبی یاور در کتاب خود همی��ن تغییر در ایران در 
سده  نوزدهم را توضیح می دهد که خود فتحعلی شاه 
بعد محّمد ش��اه و بعد می رسد به ناصر الّدین شاه تا 
پهلوی که آنها بیشتر از حتّی مردم عادی »دغدغه  تغییر« 
را داش��تند. اگرچه در این تغییر تناقض هم بود. یعنی 
این پادشاهان از یک نظر محافظه کار بودند، از یک نظر 
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ورزد و نوع��ی کنت��رل بر نفس 
را بس��ازد. در ایران امروز ی نیز 
اگرچه اشکال بسیار گسترده ای 
از خش��ونت ها، بابهنجاری ها و 
بی نظمی ها در سراسر جامعه ما 
وجود دارد اما واقعیت اینست که 
ما در مسیر فرایند مدنیت معاصر 
و شهری ش��ده قرار گرفته ایم و 
نوعی فرهیختگی، خویشتنداری 
و بلوغ اجتماع��ی نیز در جامعه 
ظاهر ش��ده است. گسترش نهاد 
های آموزش��ی، آموزش عالی و 
رس��انه ها و همچنین گسترش 
مبادالت میان فرهنگی و جهانی 
ش��دن، موجب ش��کل گیری و 
توس��عه این فرهیختگی ش��ده 
اس��ت. این تحول را می توان ب��ه نوعی محصول یا 
برایند بالندگی علوم انسانی و اجتماعی معاصر ایران 

نیز دانست.  
 علوم انس��انی یا آگاهی انس��انی معاصر ایرانی را در 
عین حال می توان در تحوالت جامعه که به صورت 
نهادهای گوناگون و موسسات اجتماعی نیز تبلور یافته 
و عمل می کند و نوعی آگاهی نهادی ش��ده اس��ت 
مشاهده و ارزیابی کرد. سیاست، اقتصاد و سازمان ها 
و دیوانس��االری، همه آینها اشکالی از آگاهی انسانی 
معاصر هس��تند و در نتیجه تکوین و توسعه اشکالی 
از علوم انسانی امکان تحقق آنها میسر شده است. ما 
معموال در هنگام تحلیل علوم پزشکی و مهندسی یا 
علوم طبیعی این واقعیت را در نظر می گیریم که این 
علوم را براساس محصوالت، خدمات و فناوری های 

آنجایی است که مناقشه شروع 
می ش��ود. از نظر من نباید به 
این شیوه تحلیل درباره علوم 
انسانی هم بیش از حد اهمیت 
داد. م��ا نبای��د علوم انس��انی 
محدود به این کنیم که تا چه 
میزان نظریه ساخته ایم، نظریه 
هایی که در جایی ثبت ش��ده 
ی��ا به صورت کت��اب و مقاله 
انتشار یافته است. علوم انسانی 
می تواند کتاب ی��ا مقاله هم 
باشد، علوم انسانی معاصر می 
تواند در درون نهاد دانشگاه و 
به صورت رش��ته دانشگاهی 
توس��عه یابد اما در عین حال 
عل��وم انس��انی م��ی تواند به 

صورت نوعی »آگاهی انس��انی جمعی« باش��د که در 
روح و روان جامعه و در حیات عادی مردم در زندگی 
روزمره آنها جریان دارد. تحوالتی که در جامعه معاصر 
ما رخ داده است و نوعی فرهیختگی معاصر را شکل 
داده و به صورت آداب و آیین زیست شهری در روح 
و روان شهروندان رسوب یافته و رسوخ کرده است، 
حاصل نوعی علم انسانی معاصر است. ما نمی توانیم 
واقعیت آش��کار کنونی که انسان ایرانی امروز زیست 
ش��هری دارد و از ابعاد گوناگون سالمتی، طول عمر، 
خالقیت و ش��عور اجتماعی معاصر برخوردار ش��ده 
اس��ت، اینها را نادیده بگیریم. نوبرت الیاس در کتاب 
»درباب فرایند تمدن« نشان می دهد که انسان معاصر 
توانس��ته است نوعی خویشتنداری را تجربه کند و از 
بروز و ظهور اشکالی از خشم و قدرت خود اجتناب 

ــه اثباتی در این  وجه انتقادی نحل
ــرون هیجدهم و  ــه در ق اســت ک
نوزدهم انسان اروپایی با نوعی تنش 
و موقعیت مسئله مند مواجه بود و 
پارادایم اثباتی بیان یا صورت بندی 
این تنش بود. این پارادایم بخشــی 
از »جنبش فکری«انســان غربی در 
مواجه با موقعیت پیشامعاصر خود 

است. 
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باید با کمک روش شناس��ی پیچیدگی تالش کنیم تا 
عملکرد و چیس��تی علوم انسانی و اجتماعی معاصر 
ایرانی را از درون پویایی ها و سازوکارهای کلی جامعه 
و ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
ایران معاصر بشناس��یم. در اینجا نوعی مقوله بندی از 
علوم انس��انی ارائه می کنم تا به کم��ک آن فرایند و 
سازوکار پیچیده خلق و انتشار و بسط علوم انسانی و 

اجتماعی معاصر را تشریح کنم. 
ما باید علوم انس��انی را چند نوع تقسیم کنیم: »علوم 
انس��انی نوع اّول« یعن��ی آن آگاهی ک��ه از موقعیت 
مس��ئله مند ما برمی خیزد. دیگری »علوم انسانی نوع 
دوم«: آنجای��ی ک��ه ای��ن آگاهی تبدیل به ش��کلی از 
بازنمایی در ادبیات، فیلم، روزنامه، مجّله، رمان، داستان 
و ش��عر می شود. نوع س��وم، آنجایی که علوم انسانی 
ن��وع دوم و اّول در ش��کل های خاّص فرم آگاهی که 
اشاره کردم صورت بندی می شود و به شکل »آگاهی 
روش مند« تبدیل می شود.  جامعه ایران در طی دوره 
معاصر خود نوع��ی »خودآگاهی انتقادی« پیدا کرد و 
معرف��ت ن��وع اّول و نوع دوم را به وج��ود آورد. اگر 
این کار را نکرده بود »پویایی های جامعه« امکان پذیر 
نمی شد و »گفتمان تغییر« در ایران شکل نمی گرفت. 
جامعه  ایران گفتمان تغییر را از ابتدای ش��کل گیری 
معاصری��ت خود تا به امروز تداوم داده اس��ت. اما آیا 
ما توانس��ته ایم علوم انسانی نوع سوم یا همان آگاهی 
انتقادی روشمند و بازاندیشانه و واقع محور را شکل 
دهیم؟ در میان دانشگاهیان امروزه بر سر این موضوع 
مناقشه وجود دارد. نکته ای که باید به آن توجه داشت 
پرهیز از تقلیل گرایی یا فروکاس��تن علوم انسانی به 
»نظریه رسمی« یا دیدگاه های شکل گرفته در رشته ای 
دانشگاهی است. علوم انسانی معاصر، مجموعه آگاهی 

برآم��ده از این علوم شناس��ایی و ارزیابی می کنیم اما 
هنگام تحلیل و ارزیابی علوم انس��انی به محصوالت 
و فناوری های برآمده از این علوم توجه کمی داریم. 
علوم انسانی چیزی نیست جز همین مجموعه مفاهیمی 
که ما امروز به کمک آنها درباره زندگی و تجربه های 
زیسته مان سخن می گوییم، مفاهیمی مانند مجلس، 
قانون، انتخابات، ش��هروندی، حقوق، حقوق بش��ر، 
بروکراسی، مردم ساالری، مطبوعات، رسانه، اقتصاد، 
بهره وری، کارآفرینی، تورم، توس��عه، رشد، انقالب، 
مشروطیت، تجدد، شهر، کارمند، آموزش، تئاتر، شعر 
نو، ازادی، جمهوری، فناوری، استقالل، برنامه ریزی، 
سازمان، اداره، حقوق ماهیانه، بیمه، مالیات، و هزاران 
واژه و مفهوم دیگر همه آینها »زبان معاصر« و »گفتمان 
عمومی« ما را ش��کل داده اند. اینها میوه های درخت 
علوم انسانی معاصر ما هستند. البته برخی محققان مانند 
ماشااله آجودانی در کتاب مشروطه ایرانی استدالل می 
کنند که این زبان روشن و دقیق نیست و کژتابی های 
مخربی داش��ته و دارد. حتی اگ��ر این نقد را بپذیریم، 
همچنان نمی توانیم وجود و تکوین این زبان را انکار 
کنیم. ما می توانیم بگوییم خطای پزش��کی در ایران 
زیاد اس��ت و نظام س��المت ما با چالش های بزرگی 
روبروست، اما نمی توانیم توسعه و گسترش پزشکی 
م��درن در ایران امروزی را اننکار کنیم. در زمینه علوم 
انسانی هم ما توانسته ایم نوعی زبان و آگاهی انسانی و 
جمعی معاصر را خلق کنیم اگرچه همچنان با چالش 

های بزرگی روبرو هستیم.
بنابر این، نباید علوم انس��انی و اجتماعی معاصر را به 
»شیوه ساده سازانه« و »تقلیل گرایانه« در اندیشه های 
مکتوب ش��ده، نظریه های رسمی دانشگاهی و افکار 
محققان و دانش��گاهیان محدود و محصور سازیم. ما 



پرونهد ویژه

137پیش شماره دوم و سوم، بهار و تابستان 97

 رحیم محّمدی جامعه شناس 
ایرانی در کتاب »تجّدد ایرانی« 
تالش کرده است تا شکل گیری 
و تحول آگاهی در ایران معاصر 
را نشان دهد. او نشان می دهد که 
آگاهی معاصر در ایران تکوین 
یافته و صورت های گوناگون 
این آگاهی را نشان می دهد. او 
معتقد است موتور پویایی ها و 
تغییرات در جامعه  ایران چیزی 
اس��ت که او ب��ه آن »دیالکتیک 
ذهنی« می گوید. معنای آن این 
است که جامعه  ایران، به عنوان 
یکی از باستانی ترین کشورهای 
جهان که تاریخ کهنی دارد و این 
تاریخ در دوره معاصر شکلی از 
آگاهی را ایجاد کرده و میراث فرهنگی و میراث معنایی 
را به وجود آورده است که این آگاهی نمی تواند تحت 
هیچ شرایطی کنار گذاشته شود، هیچ تحولی نمی تواند 
بیاید بگوید ما باید برای معاصر ش��دن این آگاهی را 
کنار بگذاریم. آن آگاهی پاره  ای از وجود ماست. با همه  
ویژگی هایی که دارد. درس��ت مثل این است که وقتی 
می خواهی��م از ایران صحبت بکنیم، دماوند و البرز و 
دریای خزر را هم باید در نظر بگیریم. نمی توانیم ایرانی 
را بدون این  موارد در نظر بگیریم. انس��ان ایرانی نمی 
توانسته مجموعه نیروها و مولفه های سازنده تاریخی 
و اجتماع��ی اش را کنار بگذارد و به آن نیندیش��د. از 
اینرو، انسان ایرانی الجرم در »موقعیت معاصر« خود 
نوعی »گفتگوی دایمی« می��ان خود معاصر و میراث 
و تاریخ و فرهنگ خاص خود را داش��ته اس��ت.  به 

های ما درباره موقعیت معاصر 
ماست که به شیوه ای جمعی و 
با مش��ارکت همگان و از درون 
تجربه زیس��ته گروه ها، اقوام، 
اجتماعات و طی فرایند زیست 
پذیر ک��ردن حیات و و زندگی 
روزمره تحقق پیدا می کند؛ این 
آگاهی در قالب های گوناگون 
هنری، ادبی، دانشگاهی و حتی 
دانش قوم��ی یا عام��ه بروز و 
ظهور می یابد. علوم انسانی در 
این معنای عام و موسع، حاصل 
تجربه کردن، نقادی، بازاندیشی 
و تأمل همه جانبه درباره خود، 
جهان و معرفت ما نسبت جهان 
اس��ت. جامعه معاصر ما از این 

دیدگاه  درگیر برساختن و دوباره ساختن های مکرر 
آگاهی های انسانی خود بوده است. ما برای فهم پذیر 
کردن این آگاهی انسانی باید »سازوکارهای شناختی«، 
»الگوهای فرهنگی حاکم بر ش��ناخت«، و چگونگی 
مواجه بازاندیش��انه ما در فرایندهای امروزی ش��دن 
جامع��ه ایران را توصی��ف و تحلیل کنی��م. رویکرد 
پدیدارشناسانه جامعه شناسی معرفت که پیتر برگر و 
توماس لوکمان در کتاب »ساخت اجتماعی معرفت« 
ارائه کرده اند، یکی از مناس��ب ترین رویکردها برای 
شناس��ایی موقعیت علوم انسانی و اجتماعی در ایران 
اس��ت. یکی از پیشرفت ها در زمینه علوم انسانی در 
ایران امروز، دسترسی محققان ما به این رویکردهاست. 
برای روش��ن شدن بحث در اینجا به مطالعه ای که بر 
مبنای نظریه برگر و لوکمان شده است اشاره می کنم.  

علوم انسانی اجتماعی، ماهیتاً علوم 
ــه زمینه و جامعه و  پیوند خورده ب
انسان معاصر است. این ویژگی را 
می توان واقع محوری دانست. علوم 
انسانی و اجتماعی برآیند گفتگوی 
ــاره موقعیت  جمعی انســان ها درب
ــه و تاریخ  کنونی خــود در جامع
است. این علوم نوعی آگاهی انسان 
ســاخت است و نه معرفت مقدس 
که خداوند و ادیان آن را به انسان ها 

اعطا کرده اند.
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»دیالکتیک ذهنی« دقیقاً این معنا را دارد که مای ایرانی 
در زندگ��ی روزمره  ی خود به طور مس��تمر به معنای 
فوکویی آن  می اندیش��ید و زندگی را مسئله مند می  
سازد و آن ناخودآگاه و ذهنیّت تاریخی را با وضعیت 
اآلن خود مدام مقایسه می کند. در نظر بگیریم وقتی که 
زن یا مردی می پرس��د چه بپوشم؟ چه بپوشم که هم 
با وقار باشد، هم جدید باشد؟ چه بخورم؟ چطور راه 
بروم، چطور نگاه کنم، چطور آرایش بکنم؟ چگونه بدن 
خود را مدیریّت کنم و با این بدن چه کار بکنم؟اندازه 
بدن من چقدر باشد؟ اینها همه پرسش هایی است که 
»اندیشیدن های روزمره شهروندان« امروز را شکل می 
دهد. اصل داستان ما همین حکایت »زندگی روزمره« 
ماس��ت، همه چیزهای دیگر، فرع بر زندگی روزمره 
هس��تند. آن چیزی ک��ه در »واقعیت معاص��ر« اتّفاق 
می افتد، زندگی روزمره  آدم هاست. به تعبیر هابرماس 
»جهان زندگی«30، همین زندگی روزمره است. درست 
اس��ت که سیاستمداران دوس��ت دارند که بگویند در 
جامعه ما و سیاست اصل و تعیین کننده هستیم، ولی 
آنچه در نهایت تعیین کننده سرنوشت جامعه است و 
اتّفاق می افتد، همین زندگی آدم ها و تجربه ها و نقدها 
و بازاندیش��ی های آنهاست. این تأمالت، بازاندیشی 
ها، و تجربه ها در نهایت علوم انسانی را موجب می 
شوند. هنرها، سینما، ادبیات، فلسفه، علوم اجتماعی و 
همه اشکال آگاهی در ایران معاصر در پی این شکل از 
تجربه ها و بازاندیشی ها شکل گرفته و ما اکنون شاهد 
حضور این اش��کال آگاهی به صورت های گوناگون 
در ایران هس��تیم. ما باید هنگام سخن گفتن از علوم 
انسانی، هنرها و ادبیات و دانش رسانه ای و مطبوعاتی 
را هم در نظر بگیریم و تلقی خود از علوم انس��انی را 
به نظریه های رسمی ارائه شده در دانشگاه ها و رشته 

همین دلیل از دیدگاه محّمدی در ایران معاصر نوعی 
دیالکتیک ذهنی وجود دارد که طی آن نوعی »گفتگوی 
درونی« را در او ش��کل داده اس��ت. در دوره معاصر، 
موقعیت جدیدی با تکنولوژی ها، پیوندهای جهانی، 
معادالت سیاسی و ویژگی های اجتماعی خاص برای 
انس��ان ایرانی به وجود آمده اس��ت. مثاًل فرض کنید 
که پزش��کی جدید امکان افزای��ش جمعیت را ایجاد 
می کند. پس تراکم جمعیت شکل می گیرد؛ جامعه ای 
که در سال 1280 نُه میلیون نفر جمعیت داشت حاال 
در س��ال 13۹7 هشتاد و دو میلیون نفر جمعیت دارد. 
تراکم جمعیت به تعبیر دورکیم، نوعی تراکم اخالقی 
و تراک��م روابط و پیوندها را ایجاد می کند و در نتیجه 
این تراکم، ماهیت جامعه عوض می شود. این موقعیت 
جمعیتی الجرم ما را به اندیشه وا میدارد. در فرایند این 
اندیشیدن تمام باورهای پیشینی ما درباره جمعیت و 
جامعه حاضر می شوند و به طور خودآگاه و ناخودآگاه 
میان موقعیت کنونی و »میراث رسوب یافته تاریخی« 
در اینجا گفتگویی شکل می گیرد. گسترش شهرها و 
صنعت و ش��کل گیری دیوانساالری جدید هم مانند 
جمعیت م��ا را الجرم به گفتگویی دیالتیکی میان امر 
حاضر و میراث رس��وب یافته فرا می خواند. پویایی 
فرهنگ از درون این دیالتیک ذهنی برساخت می شود. 
طبیعتا این دیالکتیک، تن��ش ها و چالش های جدی 
عینی و اجتماعی ب��زرگ ایجا می کند. معاصریت ما 
از دورن ای��ن دیالتیک ذهن��ی و چالش های عینی آن 
صورت بندی می ش��ود. علوم انسانی و اجتماعی که 
در ایران معاصر شکل گرفته است چیزی نیست جز 
همین دیالکتیک ذهنی که در اندیشه و آثار روشنگران، 
هنرمندان و محققان ایرانی تحقق و تبلور پیدا می کند. 
وقتی محّمدی می گوید آگاهی معاصر در ایران یعنی 
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و اجتماعی، چیزی نیست جز 
همین تالش بازاندیش��انه برای 
نقادی خود و عل��وم معطوف 
به خود. بنابراین بازندیش��ی در 
علوم انسانی، صرفا بازاندیشی 
در حوزه معرفت نیس��ت بلکه 
بازاندیشی در کل موقعیت ما و 
زندگی و جهان زیست ماست.  
این بازاندیشی نمودی از تحول 
جامع��ه و در عین حال آگاهی 
گس��ترده تر و رش��دیافته تر ما 
ب��ه موقعیت خودم��ان و علوم 
معطوف به موقعیت ماست. این 
که حکومت برای اعتالی علوم 
انس��انی برنامه ریزی می کند و 
ب��ه آن بودج��ه اختصاص می 
دهد به معنای »اهمیت کارکردی« و »قدرت اجتماعی« 
علوم انسانی و اجتماعی در عملکرد کلی جامعه است. 
گسترش نهادی و افزایش تأثیر کارکردی علوم انسانی 
و اجتماعی و تحول جامعه باعث شده است تا جامعه 
ایران برای بهبود بخش��یدن به سامان سیاسی و دست 
یافتن به توس��عه همه جانبه توجه عمیق تر و جدی 
ت��ری به موقعیت علوم انس��انی و اجتماعی در ایران 
بنماید. بازاندیش��ی و تأمالت جمع��ی که در جامعه 
م��ا درباره حال و روز امروزی مان در جریان اس��ت، 
زمینه را برای ش��ناخت بهتر موقعیت و کارکرد علوم 
انس��انی و اجتماعی برای ما فراهم س��اخته است. در 
دهه های اخیر آفرینش هنری و ادبی، ترجمه متون از 
زبان های مختلف، سینما، عکاسی، هنرهای نمایشی، 
موس��یقی و دیگر فعالیت های هنری گسترش یافته 

های دانشگاهی محدود نسازیم. 
یک��ی از چالش های ما در فهم 
پذیر کردن علوم انسانی در ایران 
معاصر، تقلیل دادن این علوم به 
»نظریه های رسمی دانشگاهی« 
و ح��ذف ک��ردن آگاه��ی ها 
و معرف��ت های دیگر اس��ت. 
م��ا حتی هن��گام ارزیابی علوم 
انس��انی باید اهمیت بیش��تری 
به معرفت ه��ای هنری و ادبی 
بدهیم، زیرا این نوع معرفت ها 
به نحو واقع گرایانه تر و »بافت 
ت��ری« زندگ��ی روزمره  یافته 
ایرانی را آشنایی زدایی کرده اند. 
معرفت های هنری و ادبی وجه 
انضمامی تری نس��بت به علوم 

انسانی دانشگاهی دارند. اهمیت و عملکرد اجتماعی 
دانش هایی مانند تاریخ، جامعه شناس��ی و فلسفه نیز 
بس��تگی به میزان بافت مند ش��دن و انضمامی بودن 
آنه��ا دارد؛ و این که ای��ن دانش ها تا چه حد توانایی 

آشنایی زدایی از زندگی روزمره ما را دارند. 
 ویژگی شکلی دیگر علوم انسانی »بازاندیشی« است. 
باز اندیش��ی هم ویژگی ماهوی علوم انسانی معاصر 
است. باز اندیشی یعنی درباره خود اندیشیدن و مجددا 
آن اندیشه را اندیشیدن و تا بی نهایت این روند را ادامه 
دادن. بازاندیشی به معنای باز نگاه داشتن بازی اندیشه 
و نزدن سوت پایانی برای آن است. گفتگویی که اکنون 
در قالب »طرح اعتالی علوم انسانی« انجام می دهیم 
و تالش��ی که اکنون در جامعه ایران در جریان است 
برای نقد و تحلیل موقعیت پرابلماتیک علوم انسانی 

ــدارم علوم انســانی ایران  اعتقاد ن
در مســیر امتناع یا معّلق اســت یا 
اســکیزوفرنی دارد یا ایدئولوژی ها 
است. ما شــکلی از آگاهی معاصر 
را خلق کردیم. این آگاهی معاصر 
ــا هم خوانی و  ــا تجربه تجــّدد م ب

هم سویی دارد.
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نوع س��وم به وجود می آید. یعنی 
نوعی متدولوژی و متامتدولوژی، 
تئوری یا متاتئوری. مکانیزم رشد و 
توسعه  علوم انسانی عبارت است 
از مکانی��زم جامعه ای ک��ه اّول در 
بطن خود می اندیش��د، بلوغ علوم 
انس��انی اّول در جامع��ه صورت 
می گیرد: آگاهی انس��انی. دوم در 
ادبا و هنرمندان و فیلم س��ازان آن 
صورت می گیرد. مرحله  س��وم به 
س��راغ فیلس��وفانی می آید که آن 
را مفهوم س��ازی می کنن��د. زبانی 
درس��ت می کنند خ��اّص خود تا 
بتوان در م��ورد معرفت های نوع 
اّول و دوم صحب��ت کرد. مرحله  
بعد کسانی که می آیند این علوم را 
غربال می کنند، پاالیش می کنند، ارزیابی می کنند، اینها 
را دوباره به فراتئوری و فرامتدولوژی تبدیل می کنند. 

آیا جامعه  ایران این کار را کرده یا نکرده است؟ پاسِخ 
س��اده و دم دست این اس��ت که بگوییم بله یا نه. اما 
مس��لماً مثل هر جای دیگر س��اده ترین پاسخ، اغلب 
ناسنجیده ترین پاسخ است.  علوم انسانی-اجتماعی 
در ایران در فرآیند ش��دن یا صیرورتی اس��ت که در 
جاهایی بسط یافته تر و در جاهایی نحیف تر است، ولی 
از پویایی ش��گفتی برخوردار است. ریشه این پویایی 
»موقعیت مسئله مند«31  جامعه ماست.  جامعه  ایران 
از روال عادی خود در حال بیرون آمدن است و سال ها 
اس��ت که چنین اتفاقی در حال رخ دادن است. یعنی 
زندگی روزمره  ما سال ها است که در «موقعیت مسئله 
مند«قرار گرفته است. دیگر آن قالب های از پیش تعیین 

ان��د. این گس��ترش  عّده  پر 
شماری که خیلی هم مهمتر 
از این ها هس��تند، کتاب های 
خود را می نویس��ند و روی 
همین موضوع��ات هم کار 
می کنن��د. چندین س��ال هم 
هست که این کار را می کنند. 
انتقادی  بازاندیش��ی  یعن��ی 
معرفت ه��ای انس��انی ما که 
خ��ود آن معرفت ه��ای نوع 
س��وم و چهارم را تش��کیل 
می دهن��د؛ ب��ه مق��داری که 
معرفت های ن��وع اّول ما به 
ن��وع دوم تبدیل می ش��ود و 
نوع دوم به نوع س��وم و نوع 
سوم به نوع چهارم، به همان 

مقدار علوم انسانی سازوکار پویایی خود را پیدا می کند. 
پویایی یعنی این. یعنی جامعه از طریق پرسش کردن 
درباره  موقعیت های زندگی روزمره ی خود، ایده های 

خود را خلق کند. 
اّولین اندیشمندان مردم عادی هستند. متفّکران واقعی هر 
جامعه چوپانان و کشاورزان و دهقانان و زنان خانه دار 
و دختران و پس��ران نوجوان آن هس��تند. اصیل ترین 
اندیش��ه ها در هر جامعه ای از جمل��ه جامعه  ایران را 
مردم عادی شکل می دهند، داستان نویس ها و موّرخ ها 
و ادبا کس��انی هس��تند که آن اندیشه ها و تجربه های 
زیسته جامعه و مردم را به جهان آفرینش های فلسفی، 
فکری، هنری، ادبی منتقل می کنند و معرفت های نوع 
دوم را ایجاد می کنند و از درون معرفت های نوع دوم 
چون بازاندیش��ی فرم این دانش اس��ت، معرفت های 

 نکته ای که باید به آن توجه داشت 
پرهیز از تقلیل گرایی یا فروکاستن 
علوم انســانی به »نظریه رسمی« یا 
دیدگاه های شــکل گرفته در رشته 
ای دانشــگاهی است. علوم انسانی 
ــه آگاهی های ما  معاصر، مجموع
درباره موقعیت معاصر ماســت که 
ــیوه ای جمعی و با مشارکت  به ش
ــگان و از درون تجربه زیســته  هم
ــوام، اجتماعات و طی  گروه ها، اق
فرایند زیست پذیر کردن حیات و و 
زندگی روزمره تحقق پیدا می کند؛
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آن »قابلیّت جهانی بودن« دارد. درس��ت است که این 
دانش -همین طور که اش��اره کردم- زمینی است و از 
ی��ک نوع »محلی بودن« برخوردار اس��ت اّما در عین 
حال به لحاظ فرم دانش، »جهان محّلی«32 است. این 
علوم چون ریشه در واقعیت های جامعه دارند محلی 
هستند. به همین دلیل است که »بوردیو« اهل پاریس 
و »زیمل« اهل برلین، »راب��رت اِزرا پارک« در مکتب 
شیکاگو ش��یکاگویی، و »ریموند ویلیامز« بریتانیایی 
باش��ند و دیگران هر کس در جای خود باشند. همه 
اندیش��مندان بزرگ و خالق از نظر فکری ریش��ه در 
س��نت ها و آب و خاک مش��خصی دارند. این وجه 
محلی یا ماهیت اینجا و اکنونی اندیش��یدن است. اما 
همه این اندیش��ه ها و اندیشمندان شان جهانی شده 
اند و ما امروز با اندیشه هایی از سراسر جهان سروگار 
داریم. دلیل اصلی آن به تعبیر ادگار مورن س��یاره ای 
شدن اندیشه اس��ت.  هم تجربه های زیسته مشترک 
میان ملت ها و اقوام و جوامع ایجاب می کند تا همه 
انسان ها از جهاتی مسئله های مشترک در این تمدن 
معاص��ر پیدا کنند، هم زندگی در جهان ش��بکه ای و 
رسانه ای شده امکان تبادل جهانی اندیشه ها را فراهم 
ساخته است. در نتیجه این عوامل و بسیار عوامل دیگر 

ماهیت آگاهی معاصر، جهان محلی شده است. 
در حال حاضر بیش��ترین چالش ما در علوم انس��انی 
دانشگاهی و رسمی به نقص های ما در فرایند چگونگی 
»جهان-محّلی شدن« بازمی گردد. این نقص، ضعف، 
کاستی و کندی ما هم به مسائل درونی و هم به مسائل 
بیرونی جهانی ما برمی گردد. یکی از مسائل درونی ما 
این است که زبان ما فارسی است و نمی توانیم به زبان 
علم جهانی انگلیسی بیندیشیم. فارسی بودن به معنای 
این است که غیر فارسی زبان ها دسترسی به دانش ما 

شده پاس��خ نمی دهد. رابطه  زن و ش��وهر، والدین با 
فرزندان همه چیز گویی در یک موقعیت تفکر به تعبیر 
فوکویی آن قرار گرفته است. داریم می اندیشیم، یعنی 
جامعه می اندیشد. این اندیش��یدن ضرورتا به معنای 
این نیست که نابهنجار یا ضّد دین است. از درون این 
موقعیت می تواند چیزهای متعّدد و ملقمه هایی پیچیده  
درآید و در می آید. به هیچ عنوان یک پاس��خ س��اده 
برای همه پیش نمی آید. مسیرهای اجتماعی گوناگون 
هرکدام داس��تانی درست می کنند، هرکدام سهم هایی 
را برای گروه های مختلف ش��کل م��ی دهند.  علوم 
انسانی در ایران معاصر در حرکتی تاریخی، تدریجی 
و پوی��ا از درون این موقعیت مس��ئله مند به صورت 
»آگاهی جامعه  معاصر ما« ش��کل گرفته است؛ زیرا ما 
در »موقعیت مسئله مند معاصریت« قرار داریم. جامعه 
ای ک��ه معاصریت خود را ش��کل می دهد، نمی تواند 
وجدان و آگاهی خود را شکل ندهد. جمعه ای که در 
آن موقعیت مسئله مند خود را بازنما می کند، این جامعه 

نمی تواند علوم انسانی نداشته باشد.
آی��ا ای��ن آگاهی های معاص��ر ما به عل��وم اجتماعی 
دانش��گاهی و رسمی تبدیل ش��ده اند؟ تا حدودی ما 
توانسته ایم در دانش های تاریخ، جامعه شناسی، علوم 
سیاسی، اقتصاد، فلس��فه و رشته های دیگر به نوعی 
دانش مکتوب و مدون از آگاهی معاصر خود دس��ت 
یابیم. اما باز اندیشی های ما در این زمینه به حّد کافی 
خاّلقانه و توسعه یافته نیست. ولی ما در فرایند ساختن 
این علوم بوده و هستیم. در این مسیر، جایی سرعت 
ما ُکند بوده است، آن جا که بتوانیم در گفتگوی جهانی 
علوم انسانی و اجتماعی مشارکت موثر و فعال کنیم. 
این مش��کل ریش��ه س��اختاری دارد. می توان گفت 
علوم انس��انی اجتماعی معاصر در سطح دانشگاهی 
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امروزه هویت فرا ملی و فرا محلی پیدا کرده اند. سید 
جمال الدین اسد آبادی، سید حسین نصر، عبدالکریم 
س��روش، داریوش شایگان علی شریعتی و جالل آل 
احمد از جمله اندیشه ورزان سرشناس فراملی محلی 

و فراملی ایران معاصر هستند.
همچنی��ن برخ��ی از مهمترین مفاهیم علوم انس��انی 
از درون جامع��ه  ایران بیرون آمده اس��ت. مثاًل مفهوم 
»دول��ت رانتی��ر«34 ای��ن اصطالح س��ال 1۹70 یک 
اقتصاددان ایرانی مطرح کرد. امروزه »دولت رانتیر« یک 
مفهوم کاماًل جا افتاده در علوم اجتماعی در شاخه های 
مختلف است. اگر »ویکی پدیا« این مفهوم را جستجو 
کنید تاریخچه  آن را خواهید دید. این مفهوم از درون 
تجربه  ما بیرون آمده است. یا مثاًل در بحث های »پسا 
استعمارگرایی« در تمام متن ها تقریباً علی شریعتی و آل 
احمد جایگاهی را دارا هستند. متن های کالسیکی که 
اآلن وجود دارد. در کنار »فرانتس فانون« »ادوارد سعید« 
و دیگران »علی شریعتی« و »جالل آل احمد« جا دارند. 
 Westernization آل احمد مفهوم غرب زدگی یا
یا Westoxication را ترجمه کرده اس��ت. که البته 
عنوان دومی از ترجمه  غرب زدگی، بیش��تر جا افتاده 
است. علی شریعتی نیز  مفهوم »بازگشت به خویشتن« 
را طرح کرده اس��ت. اّم��ا ما توّجه نداریم که در تفّکر 
پسااس��تعمارگرایی رایج در دنی��ا در بحث های »ضّد 
اروپایی گری« جایگاهی پیدا کرده ایم. مثاًل امروزه سیّد 
حسین نصر در جهان در سنت گرایی و سنت گرایان از 
موقعیت رهبری برخوردار است در نحله  سنّت گرایان 
منظورم اس��ت. اما ما اصاًل نمی دانیم که سید حسین 
نصر یک موقعیت جهان��ی دارد. ما فقط می گوییم ما 
در جهان نیستیم. به دلیل این که دقیقاً نمی دانیم در کجا 

هستیم. ارزیابی دقیقی از علوم انسانی نداریم. 

ندارند تا ما با آنها وارد گفتگو بش��ویم. نکته  دوم این 
است که ما با منع های سیاسی هم به خصوص در این 
چهل سال روبرو شده ایم. یعنی به لحاظ نهادی، نظام 
آموزش، نظام دانش��گاهی ما ب��ه ویژه در حوزه  علوم 
انسانی به حد کافی و ضروری به جهان گشوده نبوده 
است. چیزی که دانشگاه و نهاد فکر را به جهان گشوده 
می کند، برنامه ی درسی اس��ت. در کتاب »دانشگاه و 
فرهنگ«33 تحت عنوان بین المللی ش��دن دانش��گاه 
این موضوع را بحث کرده ام. کش��ورهایی مثل ژاپن 
و بعضی کشورهای دیگر از چهل سال پیش ساختار 
برنامه  درس��ی خود را بین الملل��ی کردند، ما به دالیل 
سیاسی این کار را نکردیم. بنابراین این هم عامل دومی 

است که ما را کند کرده است.
همان طور که اش��اره کردم ما »به حد کافی« نتوانسته 
ایم دانش انسانی و اجتماعی برآمده از جامعه معاصر 
م��ان را جهانی کنیم اما باید دق��ت کرد که الجرم »تا 
حدودی« نیز تجربه جهانی ش��دن آگاهی انس��انی و 
اجتماعی معاصر را داش��ته ایم.  چالشی که اکنون در 
این زمینه با آن مواجه هس��تیم ضعف ما در آگاهی و 
وقوف از این تجربه »جهانی شدن آگاهی ایرانی« است. 
امروزه بخش بزرگی از ادبیات کالسیک و معاصر ما 
به زبان های متعدد ترجمه شده است. ضرورتی ندارد 
تا در اینجا فهرس��تی از آثار ادبی اعم شعر و داستان و 
رمان ایرانی که به زبان های گوناگون ترجمه شده ارائه 
کنیم. همچنین گسترش سینمای ایران در سراسر جهان 
واقعیتی آشکار است. در بسیاری از زمینه های هنری 
ما تا حدودی توانس��ته ای��م از مرزهای محلی و ملی 
خود فراتر برویم. همچنین در زمینه علوم اجتماعی و 
انسانی رسمی نیز برخی روشنفکران و اندیشه ورزان 
ایرانی که از درون تجربه معاصریت ما برخاس��ته اند 
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دهد. همان طور که گفتم به دلیل 
گسترش تعامالت جهانی، ظهور 
علوم انسانی دیجیتال، دسترسی به 
دانش های جهانی و رشد انتقادات 
به وضعیت علوم انس��انی، کم کم 
ایده میان رشتگی در ایران در حال 

گسترش است. 
گسست میان نهاد علوم انسانی با 
نظام سیاسی یکی دیگر از شکاف 
هایی است که موقعیت این علوم 
را مس��ئله مند س��اخته است. این 
شکاف از سویی باعث توجه بیشتر 
نظام و گفتمان سیاسی به این علوم 
را ایجاد کرده و نظام سیاسی را به 
سوی سرمایه گذاری بیشتر برای 
نقد و ارزیابی این علوم سوق داده 
است و از اینرو نوعی زمینه و فرصت برای گفتگو و 
گسترش گفتمان علوم انسانی را موجب شده است؛ 
اما از طرف دیگر محدودیت ها و چالش های سیاسی 

بازدارنده نیز بر این علوم  اعمال می شود. 
پیوند جامعه با علوم انسانی، زمانی می تواند مستحکم 
می شود که ساختار سیاسی دموکراتیک هم در جامعه 
به وجود آید. دموکراس��ی به معن��ای واقعی و همان 
مفهوم اصیلی که گفتم، یعنی »دموکراسی کارکردی«35 
باش��د. موقعی��ت دموکراتیک برای علوم انس��انی و 
اجتماعی، موقعیتی است که در آن استقالل آکادمیک، 
آزادی آکادمیک و آزادی بیان به صورت کارکردی در 
جامعه دانشگاهی و فکری مستقر باشد. معنای ساده 
این سخن این است که افراد در فرایند علم و اندیشه 
ورزی در محیط های دانش��گاهی و فکری احساس 

»چال��ش گسس��ت« م��ا با 
جه��ان معرف��ت، یک��ی از 
اشکال گسست های ماست. 
برای توس��عه علم انسانی و 
اجتماع��ی معاصر ما نیازمند 
توجه کردن به شکاف های 
موج��ود در می��ان اش��کال 
معرف��ت های��ی که ب��ا آنها 
س��روکار  داریم. سیاس��ت 
میان رش��تگی و فرارشته ای 
س��اختن دانش ها هنوز در 
فضای اندیشه ای ایران رشد 
نک��رده اس��ت. در یک دهه 
اخیر ما با ایده میان رشتگی 
آشنا شده ایم و تالش هایی 
نیز در این زمینه در حال انجام 

است. روند در حال ظهور دانش در ایران همین توسعه 
میان رشتگی و فرارشتگی خواهد بود. ما نیازمند بسط 
ارتباطات و تعامالت میان دانش های هنری و ادبی با 
علوم اجتماعی و فلس��فه هستیم. دانش آموختگان ما 
اکنون عموما در جزیره های مستقل رشته ها آموزش 
می بینند و زیس��ت می کنند. نگرش های رش��ته ای 
تاثیر عمیقی بر کیفیت تعامالت میان دانش ها به جای 
گذارده و می گذارد. وقتی فردی رویکرد میان رش��ته 
ای ندارد، توانایی همس��خنی با رشته ها از دست می 
دهد، ظرفیت های وجودی او برای خالقیت محدود 
می ش��ود، نوع دانشی که خلق می کند در چارچوب 
نوعی پارادایم س��اده نگری است زیرا واقعیت را مثله 
شده و در چارچوب نوعی یک سویه نگری می بیند 
و در نتیجه امکان فهم پذیر کلیت امور را از دست می 

ــن حکایت  ــتان ما همی اصــل داس
ــره« ماســت، همه  ــی روزم »زندگ
چیزهای دیگر، فرع بر زندگی روزمره 
هســتند. آن چیزی که در »واقعیت 
ــد، زندگی  ــاق می افت معاصــر« اتّف
روزمره  آدم هاست. آنچه در نهایت 
تعیین کننده سرنوشت جامعه است 
و اتّفاق می افتد، همین زندگی آدم ها 
و تجربه ها و نقدها و بازاندیشی های 
آنهاست. این تأمالت، بازاندیشی ها، 
و تجربه ها در نهایت علوم انسانی را 

موجب می شوند.
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آن نقش باید امکان بیان خود را پیدا کند. ما نتوانس��ته 
ای��م به حّد کافی این ام��کان را فراهم کنیم. به گمان 
من این نتوانستن هم ناش��ی از موانع بیرونی است و 
ه��م موانع درونی. موانع بیرونی این اس��ت که ما در 
یک گفتمان جهانی، موقعیت فرودستی پیدا کردیم و 
در این موقعیت فرودستی گویی کودک نابالغی هستیم 
که باید با اجازه  بزرگترهای خود صحبت کنیم! گویی 
مرکز این دانش و آگاهی، غرب یا جای دیگری است 
و من به طور خودآگاه یا ناخودآگاه همیشه فکر می کنم 
من چه کسی باشم که حاال بخواهم صحبت کنم و یا 
در مورد خودم صحبت کنم؟! ابراز عقیده کنم و تجربه  
خود را بگویم، در مورد زندگی خودم بگویم، این که 
اصاًل من چه کسی هس��تم؟ چه چیزی هستم؟ مانع 
درونی آن، این اس��ت ک��ه این ضعف اعتماد به نفس 
معرفتی، به یک فرم آگاهی جّدی در درون تبدیل شده 
اس��ت. نه فقط  این که ما با غرب مشکل داریم، اساسًا 
به یک نوع معرفت شناختی تبدیل شده است، این که 
خودت را نگویی، این که اگر می خواهی با زبان علمی 
صحبت کنی با زبان اّول شخص صحبت نکنی، این که 
همه  مطالب��ی که می گویی باید از یک نوع رئالیس��م 
جوهری برخوردار باشد؛ یعنی قانونمندی های هستی 
را بگویی، یعنی جهان شمول ترین شکل دانش را فقط 
دانش می گوییم و هر شکل دانش دیگری را سرکوب 
کنیم؛ اگر من به شما بگویم که این نظر من است؟ فوراً 
مورد این پرس��ش قرار می گیرم که این مطلب ش��ما 
چقدر قابل تعمیم است؟ اگر بگویم: من چه می دانم؟ 
من دارم استدالل می کنم و برداشت من این است. مگر 
من حتماً باید بتوانم به شما اثبات کنم که تعمیم پذیری 
آن چقدر اس��ت تا حّق صحبت کردن داشته باشم؟! 
ولی این در دانشگاه های ما به یک فرم آگاهی و دانش 

امنیت کنند و نگران تأمین و تحقق حقوق شهروندی 
شان نباشند. یعنی اگر من اندیشیدم، اندیشه برای من 
هزینه نداشته باش��د. بخشی از بحران علوم انسانی و 
جامعه  ایران به کم توانی های »ظرفیت های دموکراتیک« 
ما برمی گردد. علوم انس��انی-اجتماعی به عنوان فرم 
دانش، از ارزش های خاّصی برخوردار است. شاید من 
بگویم این ویژگی  شش��م اس��ت که مربوط به زمینی 
بودن و ارزش های اجتماعی آن است. ما اگر بخواهیم 
این پیوندها را توضیح و توسعه بدهیم فکر می کنم باید 
همین راهی را برویم که ش��ما شروع کرده اید؛ یعنی 
گفتگوی میان ما درباره  موقعیت های خودمان را توسعه 
دهیم و راهبرد بازاندیش��ی36، را بسط دهیم. آگاهی 
از راه آگاهی خودش بس��ط پیدا می کند نه از راه های 
دیگ��ر، نه پول، نه بودجه، نه زور، نه هیچ راه دیگری، 
هیچ چی��زی نمی تواند این کار را انجام دهد و این که 
آدم های اصیلی پیدا بشوند که به لحاظ وجودی تعّلقی 
به معرفت پیدا کرده باشند، باور کرده باشند که انسان ها 
و زندگی انس��ان ها برای آنها مهم است و برای کمک 
به این انسان ها، راه انسانی که وجود دارد، آگاهی است 
و نه هیچ راه دیگری و حاضر ش��وند برای این، بیایند 
و گفتگو کنند و خودش��ان باشند. گمان می کنم علوم 
انسانی- اجتماعی، علوم انسان هستند؛ به این معنا که 
بودن انس��انی، فی نفس��ه ارزش دارد. این به این معنا 
اس��ت که انس��ان امکان پیدا کند و در مورد خودش 
آن گونه ای که هس��ت، فارق از هر قید و بند دیگری، 

سخن بگوید. 
باز معن��ای انضمامی این حرف این اس��ت که من و 
ش��ما به عنوان کارگر معرف��ت37 بتوانیم خودمان را 
آش��کار کنیم. چون تجربه  من و شمای نوعی، تجربه  
یک نفر نیس��ت بلکه تجربه  دو نقش معرفتی است. 
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اش��اره شده هر کدام روش خود را داشتند. در ادبیات 
قدما می گویند هر بحثی که ش��ما می خواهید مطرح 
کنی��د در مقّدمه  بحث، رئوس ثمانیه  آن را بگویید. ما 
اآلن می گوییم قب��اًل می خواهی بگویی، باید 12 نکته 
را ب��ه عنوان مقّدم��ه  تحقیق بگویی��د، آنها می گفتند 
رئوس ثمانیه، هشت نکته دارد که یکی از آنها روش 
است، باید بگویید روش تحقیق شما چیست؟ روش 
خاّص و منطقی که دارید، چگونه بحث می کنید، من 
نمی توانم بگوییم من روش کاری ندارم، خیر. منتها آن 
روش خاّص خود را دارد. به نظر من علوم انس��انی، 
قدیم هم دارای روش بود، در دوران جدید هم هست. 
اّم��ا علوم اجتماعی پدیده  مدرنی اس��ت. این ش��ش 
ویژگی که شما آوردید به علوم اجتماعی باز می گردد. 
آنهاست که شش حرف دیگری را مطرح می کند. این 

موارد جای گفتگو دارد.
نکته  سوم این است که جای بحث شما خوب نشان 
نمی دهد و اگر به آن بپردازید تازه بحث شما عمق پیدا 
می کند. شما نکات بسیار ارزشمندی را مطرح کردید. 
واقعاً همه  ابعاد قابل توّجه و قابل تحس��ین بود اّما به 
نظ��ر من هنوز به گلوگاه بحث ورود پیدا نکرده اید به 
این معنا که اگر مبنای شما را قبول کنیم ما یک محتوا 
داریم، یک فرم؛ محتوا و فرم س��ه ن��وع رابطه دارند: 
ستیز، گریز، پذیر؛ یا با هم آشتی می کنند، با هم سازگار 
هس��تند و مکّمل هم و هم افزای هم هس��تند، به این 
صورت ما اصاًل مشکلی نداریم؛ یعنی یک فرم غربی 
آمده، محتوای ایرانی هم اقبال کرده است. آنها گفته اند 
تو آزاد هستی، می توانی گوشه ای از آن را داشته باشی 
یا نداشته باشی، ما هم اقبال کردیم، این که جای بحث 
ندارد! یک جا نیز فرم هایی آمده اس��ت که با محتوای 
م��ا تعارضی هم ندارند و از کنار هم رد می ش��وند و 

تبدیل شده  است. بس��یار ساده، عّده ای بسیار زیاد در 
یک ژست دانشمندانه می پرسند آیا قابل تعمیم است؟ 
جهانی اس��ت؟ نظریه اس��ت؟ مفاهیم این چنینی هم 

درست کرده ایم که بسیار پرطمطراق هستند. 

دکتر منصورنژاد

از ارائه س��امان مند و دقیق آرای ارزش��مند جنابعالی 
بسیار اس��تفاده کردیم، موارد بسیاری بود که پرسش 
برانگیز و قابل بحث اس��ت اما چ��ون فرمایش های 
جنابعالی به صورت یک مجموعه منس��جم ارائه می 
ش��د در میانه ارائه به آن ورود نکردم، اما در انتها تنها 
به برخی از آنها اشاره می شود و امیدوارم در نشستی 

دیگر بتوان آنها را پی بگیریم. 
آنچه راجع به فرم و محتوا فرمودید، یک بحث بسیار 
خوبی هم بود که تا شش ویژگی هم برای آن آوردید 
اما به نظر می رس��د همه مسائل را پوشش نمی دهد. 
ی��ک فرم داریم، قدمای م��ا می گفتند هر پدیده چهار 
عّلت دارد: عّلت فاعلی، عّلت صوری، عّلت غایی و 
عّلت ماّدی. شما محتوا را عّلت ماّدی در نظر می گیرید، 
صورت را عّلت صوری در نظر می گیرید، حال آنکه 
عّلت فاعلی، عامل ها وغیره  agent می تواند جدای 
از محتوا مطرح بش��ود. این دقتی اس��ت که در دانش 
قدما دیده می شود. نکته  بعد این است که به نظر من 
باید حتماً بین علوم انسانی و علوم اجتماعی یک خط 
کش��یده شود، تا خیلی از بحث ها خود را بیشتر نشان 
 دهد. علوم انسانی یک مفهوم جدید نیست. اگر مراد ما 
فلسفه، ادبیات، فقه و حقوق باشد و... ما حقوق رومی 
داریم، اگر فلسفه باشد ما سقراط را داریم، حاال این ها 
از قدما بود، خود ما حکمت خسروانی داریم، بزرگانی 
داریم. فلسفه سابقه دارد وغیره و اتفاقاً آن علوم انسانی 
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23. transian society
24. Multiple Modernities
25. politics of culture in Iran anthropol-
ogy politics and society in the twentieth 
centery
26. فاضل��ی، نعم��ت اهلل؛ ابعاد سیاس��ی فرهن��گ در ایران: 
انسان شناسی، سیاست و جامعه در قرن بیستم؛ گروه ویراستاران 
س.ای. بازورث ... ]و دیگران[؛ مترجم وحید شوکتی آمقانی؛ 

تهران، سبزان، 13۹5.
27. س�� اخ ت  اج ت م اعی  واق  عیت  : رس�� ال ه ای  در ج ام ع ه ش ن اسی  
ش ن اخ ت ؛ پ ی ت ر. ل . ب رگ ر، ت وم اس  ل وک م ان ؛ ت رج م ه  ف ریب رز م جیدی ؛ 

ت ه ران : ش رک ت  ان ت ش ارات  ع ل می  و ف ره ن گی  
28. بازشناسی حکمرانی و تغییر: در ایران سده نوزدهم 

29. reflexivity
30. lifeworld
31. problematic
32. glocal
33. دان ش�� گ اه  و فرهنگ: مطالعات��ی در زمینه آموزش عالی از 
منظ��ر مطالعات فرهنگی و انسان شناس��ی؛ نعمت اهلل فاضلی؛ 

ت ه ران : علم، 1386.
34. Rentier state
35. functional democracy
36. reflexive strategy
37. knowledge worker

خیلی مسئله درست نمی کند چون شما دارید مسئله 
مند بودن بحث را تعقیب می کنید، مسئله کجا است؟ 
مسئله آنجا است که بین فرم و محتوا تعارض به وجود 
می آید. گلوگاه بحث آنجا است که فرم آمده و با این 

محتوا سازگار نیست. این جا باید چه کار کنیم؟ 
من حدوداً 20 نکته یادداش��ت کرده ام اّما وقت کافی 
وجود ندارد. اگر موافق باش��ید می توان این بحث را 

در ادامه پی گرفت.

پی نوشت
1. فاضل��ی، نعم��ت اهلل؛ علوم انس��انی و اجتماع��ی در ایران: 
چالش ه��ا، تحوالت و راهبردها؛ تهران: پژوهش��کده مطالعات 
فرهنگی و اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
2.  Implicit knowledge
3. Explicit knowledge
4. form
5. formation
6. contemporaneity
7. Creative adjustment
8. construction
9. function
10. Functional humanities
11. The contemporary
12. problematics
13. describe
14. defamiliarization
15. Intellectual movement
16. Problematic
17. reflexlity
18. Intertextual
19. Critical accumulation
20. ausentic
21. Functional
22. subjectivitate
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با ترس��یم افق های علمی و ارائه راه کارهای مناسب و 
متناسب جهت دستیابی بدان، جهت گیری مدیریتی و 
برنامه ای سازمان را به گونه ای سامان بخشد که ضمن 
برکنار ماندن از حاشیه روی و عملکرد غیر برنامه ای، 
کارآمدتری��ن و کم هزینه تری��ن راه را ب��رای تحق��ق 
ماموریت ها و وظایف برگزیند. چنین امری بی تردید 
نیازمند حمایت های مدیریتی، مالی، قانونی و اجرائی 
است که هیات امناء در این زمینه نیز راهگشاست و با 
توجه به اینکه در رأس ساختار سازمانی دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به عنوان عالی ترین 
مرجع تصمیم گیری و سیاست گذاری کالن و ناظر بر 
امور اداری دانشگاه و مؤسسات علمی شناخته می شود 
که با حضور شخصیت های اثرگذار علمی، فرهنگی 
و اجتماعی، این مس��ئولیت مهم و تعیین کننده را به 
انجام می رس��اند، با تصمیم گیری در زمینه صیانت از 
استقالل و اقتدار دانش��گاهی، حمایت از آزادی های 
علمی اعض��ای هیأت علمی، تضمین اثر بخش��ی و 
کارایی فعالیت ها از جمله مس��ئولیت های هیأت امناء 
دانش��گاه ها اس��ت و این هیات با تصویب ماموریت 

ماهیت عمومی و غیردولتی نهادهای علمی و پژوهشی 
سبب تالشی مضاعف در فرایندهای قانونگذاری در 
کش��ورهای گوناگون، شده است تا این موسسات در 
حد امکان در امور خویش مستقل باشند و فعالیت ها 
را در چارچ��وب مقرراتی ویژه، پیش ببرند. بر همین 
اساس، در شکل گیری دانشگاه ها تدبیری اندیشیده شد 
که در ضمن برکنار بودن از برخی مقررات دست وپاگیر 
به عنوان مانع در برابر سرعت پیشرفت های علمی و 
تربیتی، مقرراتی پدید آید تا ش��کل گیری نهادها را بر 
پایه عقل جمعی و تجربه ش��خصیت های برجس��ته 
علم��ی و راهبران نظام جامع علمی کش��ور به انجام 
رساند. این قاعده غالباً در تشکیل »هیات های امنایی« 
تبل��ور پیدا کرد. این هیات ها ب��ا بهره گیری از دانش 
و ادراک علمی فرهیختگان دانش��گاهی، جهت گیری 
رونده��ا و برنامه ریزی های الزم برای توس��عه علمی 
را بر پایه توانمندی ها، امکانات و محدودیت های هر 

دانشگاه، تعیین می کنند.
بر این اساس، یکی از مهم ترین ماموریت های هیات 
امنا در هر مرکز دانش��گاهی و پژوهشی آن است که 

طرح جامع اعتالی علوم انساین معطوف به 
پیشرفت کشور در نگاه هیات امناء پژوهشگاه 

شراره جواهری*
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کاربردی آن در جهت رفع مش��کالت کشور، هیات 
امنا ضمن اس��تقبال از انجام آن، پیش��نهادهایی را نیز 
مطرح کرد و با تاکید بر اهمیت پیشبرد پیوسته و مداوم 
طرح، مقرر کرد در جلس��ات آتی هیات امنا، گزارش 
پیش��رفت های صورت گرفته ارائه ش��ود. در ش��رح 

مصوبه آمده است:
به  استناد بند »ب« ماده »20« قانون برنامه پنجم توسعه 
و به منظور اجرای منویات حضرت امام خمینی)ره( و 
در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری، هیات امنای 
پژوهشگاه را مامور نمود نسبت به اجرای طرح جامع 
اعتال و ساماندهی علوم انسانی معطوف به نقش آفرینی 
آن در پیشرفت کشور در قالب اعتبارات پژوهشگاه و 
اعتباراتی که از سایر ردیف های بودجه ای بابت این 
طرح اختصاص می باید، اقدام نموده و گزارش آن را 

در جلسات آتی هیات امنا ارائه نمایند.
در نتیجه، از آن زمان تا کنون، در 5 جلسه دیگر برگزار 
شده هیات امنای پژوهشگاه در طول سال های اخیر، 
همواره ارائه گزارش پیش��رفت طرح جامع اعتالء و 
دریافت نظرات اعضای هیات امناء یکی از دستورهای 
ثابت جلسات بوده است. عالوه بر این، اعضای هیات 
امنا که عموما خود نیز در اجرا و پیشبرد طرح های کالن 
تحقیقاتی کش��ور از سابقه قابل توجهی برخوردارند، 
در جلس��ات مختلف نکات راهب��ردی مختلفی را به 
منظور ارتقای طرح و همچنین افزایش ضریب نفوذ 
محصوالت آن در فضای علمی و اجرایی کشور مطرح 
کردند که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

دانشگاه، تضمین برنامه ریزی بهینه، ارزیابی عملکرد 
نهادی، برنامه ریزی جهت تامین رفاه گروه های هدف 
)ش��امل اعضای هیات علمی،کارکنان و دانشجویان(  
و فراهم آوردن منابع مالی برای س��ازمان و نظارت بر 
شیوه هزینه کرد آن، مسئولیت خویش را محقق می کند. 
پژوهش های متعدد در س��طح جهانی، از تاثیر مثبت 
هیأت های امنا بر ارتقای کیفیت خدمات و فعالیت های 
دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی حکایت می کند.

پژوهش��گاه علوم انس��انی و مطالعات فرهنگی نیز با 
توجه به جایگاه فراگیر ملی –به عنوان بزرگ ترین و 
جامع ترین مرکز پژوهشی علوم انسانی در ایران- در 
ترس��یم راهبردها و برنامه ریزی کالن اداری، علمی و 
پژوهشی متکی به دانش و تجربه فرهیختگان برجسته 
علوم انسانی کشور اس��ت که تبلور آن را می توان به 
خوبی در ترکیب هیات امنای آن مشاهده کرد. هیات 
امنای پژوهش��گاه از س��ال 1383 به صورت مستقل 
درآمد و از آن زمان تا کنون 3 دوره آن به پایان رسیده 
اس��ت و در حال حاضر، دوره چهارم آن با مشارکت 
شخصیت های برجس��ته علمی و اجرایی به فعالیت 

مشغول است. 
با توجه به آنچه گفته شد، در هنگام شروع بحث های 
عملیاتی طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به 
پیشرفت کشور در پژوهشگاه، در اولین گام، موضوع 
در چهارمین جلسه هیات امنای دوره سوم پژوهشگاه 
در تاریخ 24 بهمن ماه 13۹4 مطرح ش��د که با توجه 
ب��ه ماهیت کالن و ملی طرح و همچنین هدف گیری 
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پیشنهادهای مربوط به دستگاه هاي اجرایي کشور 
حاصل از انجام طرح، براي کاربرد و اجرایی سازی 

آن.
در ای��ن چارچ��وب، هیات امنای پژوهش��گاه ضمن 
حمایت کامل و نظارت دلس��وزانه بر روند پیشرفت 
طرح اعتال، هم��واره در موضع برنامه ریزی راهبردی 
برای بزرگ ترین نهاد پژوهش��ی علوم انسانی کشور، 
ضرورت اجرای این قبیل طرح های کالن پژوهش��ی 
و الگو ق��رار دادن آن برای انج��ام طرح های کالن و 

کاربردی دیگر را مورد تاکید قرار داده اند. 

پی نوشت

* مسئول دبیرخانه هیأت امناء پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی

� ضرورت اس��تفاده از ظرفیت های موجود کش��ور 
از جمله دانش��گاهها و موسسات آموزش عالی و 
پژوهش��ی، به ویژه بهره گیری از توان تخصصی و 
علمی اعضای هیات علمی و پژوهشگران شاغل در 

دانشگاه های مناطق مختلف کشور؛
� تعیی��ن گ��روه مجریان و رئیس هر ح��وزه طرح و 
بهره گی��ری از مش��ارکت ش��خصیت های علمی 

برجسته و مرجع کشور در گروه ها؛
� مطالع��ه و بهره گیری از پیش��ینه تحقیق��ات انجام 
شده توسط سایر موسس��ات جهت جلوگیری از 

دوباره کاری؛
� تقویت شورای سیاستگذاری طرح اعتال و ساماندهی 
علوم انسانی با حضور افراد صاحب نظر در عرصه 

های علمی
� تعیین حوزه هاي کاربردي اجراي هر طرح؛

� مشارکت دادن س��ازمان های پژوهشی-اجرایی در 
تدوین طرحنامه های مختلف طرح اعتالء؛

� ارائه پیشنهاد کاربردي مشخص براي تمامي حوزه 
هاي کاربردي مرتبط به عنوان خروجي مش��خص 

طرح جهت اجرا در دستگاه هاي ذیربط؛ 
� تعیی��ن الزامات فني، حقوقي و اجرایی طرح جهت 
پیشنهاد به مراجع ذیصالح از جمله: دولت، مجلس 
شوراي اسالمي و شوراي عالي انقالب فرهنگي در 
قالب طرح، الیحه، دس��تورالعمل و آیین نامه هاي 

اجرایي؛
� تعامل با س��ازمان برنامه و بودجه براي ابالغ طرح و 
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گزارش

یــــــاد
بهار سال 1397 جامعه ایران ستارگان پرفروغ و کم نظیری را از دست داد که 
هریک به تنهایی در کهکشان علم و دانش امروز ایران زمین، نشانه و راهنمای 
حرکت و پویایی بودند. از آن میان دو تن نماد و نشان اتفاق و اتحاد درست 
علم و عمل در روزگار معاصر هستند. حضرت آیت اهلل دکتر احمد احمدی 
ــتاد دکتر سید محمد امین قانعی راد، که درعین برخورداری از دانش  و اس
باالی تخصصی، خود را محدود به کالس های درس و پرورش شاگردان و 
نگاشتن آثار - که همه درجای خود بس مهم، واال و ارزشمند است- نکردند. 
بلکه عاشقانه وارد عرصه عمل و اجرا در سطوح گوناگون علمی- اجرایی 
شدند و در این عرصه نیز خوش درخشیدند. فصلنامه تخصصی طرح اعتالء 
ضمن تسلیت فقدان استادان فرزانه، در دو نوشتار کوتاه مروری اجمالی بر 

مشی و منش این دو استاد علوم انسانی کشور خواهد داشت.     
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تبیین چشم اندازی از برهه ای حّساس از تاریخ علوم 
انسانی معاصر اس��ت و زنده یاد دکتر احمدی )ره( به 
دلی��ل کارنامه اخالقی، علمی و عمل��ی ممتاز، واجد 

این جس��تار صرفاً ب��رای تکریم ش��خصیتی عالم یا 
قدرشناس��ی از محققی پاک نهاد و دانشمندی به حق 
پیوس��ته به ن��گارش درنمی آید، بلک��ه غرض اصلی 

وتانایی مک نظری در ظرفیت سازی، اعامتدسازی و 
خلق سرمایه اجامتعی در عرصه علوم انساین کشور 

بازخوانشی از سلوک آیت اهلل دکتر احمد احمدی)ره(
حسینعلی قبادی*

این جستار پیش از این در نخستین روزها پس از درگذشت استاد فقید حضرت آیت ا... دکتر احمد 
احمدی، در روزنامه اطالعات )یکشنبه 3  تیر1397- شماره 27032 ( با عنوان »فضیلت های به یاد 
آورده شده« منتشر شد. اکنون به جهت جایگاه واال و نقش تاثیرگذار استاد فقید در اعتالی علوم 
انسانی کشور، و به یاد استاد و به خواست هیئت تحریره فصلنامه تخصصی طرح جامع اعتالء، این 

جستار  مجدداً با اندکی تلخیص بازنشر می شود.
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فضیلت آفرین و مآثر ماندگار استاد را اینگونه می توان 
برشمرد:

1- اخالص:

خلوص نیت و پاکی س��یرت او مث��ال زدنی بود، این 
بحث اخ��الص، ترکیبی از دو س��ه بحث، اخالص، 
مسئولیت پذیری، وجدان بیدار و عصراندیشی است. 
اخ��الص ناب در رأس فضائل دکتر احمدی و پایه و 
اس��اس بقیه فضائل وی بوده است.  در مقام تدریس 
و کار و مدیری��ت نیز همه این خلوص را از او به یاد 
دارند، گرد و غبار مدیریت و مناصب بر آینه اخالص 
او هیچگاه ننشسته و روحیه او را عوض نکرده بود و با 
تکبّر و نخوت آشتی نداشت. برکت این اخالص استاد 
بحّدی است که طیفی عظیم از دانشمندان امروز علوم 
انسانی را بر سر خرمن دانش های گوناگون می نشاند. 
ای��ن اخالص و مسؤولیت شناس��ی ناش��ی از علم و 
تعّقل بود. منصوب شدن او از طرف بنیانگذار انقالب 
اسالمی به عنوان نماینده وی در ستاد انقالب فرهنگی 
و بعد عضویت در شورای عالی انقالب فرهنگی و هر 
نوع مناصب دانش��گاهی دیگر نه موجب غرورورزی 
او ش��د نه عوض شدن اخالق و منش و برخوردها و 
مناسباتش را درپی داشت و نه به هیچ وجه آن را مایه 

تقرب قرارداده بود. 
عمیقاً به اصل شرف المکان بالمکین باور داشت. بعد 
از ش��هید مطهری موفق ترین چهره حوزوی است که 
در دنیای دانش��گاهی توفیق اثرگذاری کالن پیدا کرد. 
اگر توفیق اثرگذاری استاد شهید مطهری در دانشگاه ها، 
بویژه پس از ش��هادتش، در کنار طهارت روح و پاکی 
طینت و س��یرت عمدتاً مدیون مراتب عالی دانش او 

چنین ویژگی هایی است که بازشناخت سلوک او یقینًا 
به تبیین این تاریخ علوم انس��انی معاصر مدد خواهد 

رساند.
از آنجا که نگارنده به س��هم اندک خود توفیق داشت 
ت��ا نزدیک ب��ه چهل س��ال تلّمذه��ا، مصاحبت ها و 
مالزمت هایی با اس��تاد وارسته، دانشمند بی ریا، مدیر 
بی تکّلف، معلّم مش��فق و کاماًل جّدی و در مجموع 
جامع فضیلت های بسیار و تجربه زیسته تقریباً منحصر 
به فرد داشته باشد،  شخصیت دکتر احمدی را کاماًل 
اثرگذار و کارنامه ایش��ان را در عرصه علوم انس��انی 
معاصر ایران بس��یار مؤثر و مان��دگار می داند.  تأکید 
می شود محور اصلی این نوشتار بر برشمردن آن بُعد 
از زندگی و عملکرد ایشان استوار است، که از دیدگاه 
راقم این سطور، فضیلت فراموش شده یا نادر روزگار 

ما به شمار می آید.
این فضیلت ها و خصائل انسانی آنچنان در دکتر احمدی 
نهادینه و راسخ بود که در این زمانۀ تجارتگرایی و علم 
در خدمت سود و منزلت دنیایی، کیمیاگونه و آرمانی 
دست نیافتنی اس��ت و به نظر می رسد به طاق نسیان 
گرفتار شده باشد. لذا یاد آوردن چنین فضیلت ها عمیقًا 
نیاز درمانگرانه امروز جامعه ما می تواند به حساب آید.
ی��ادآوری این نکته نیز ضرورت دارد که برش��مردن 
این فضیلت ها و خوی های پسندیده به منزله معصوم 
دانستن ایشان و مبّرا بودن از این نکته نیست که گاه به 
دلیل شّدت برخورد عاطفی و بروز احساسات ممکن 
بود که انسان از جادۀ صواب اندکی یا لحظه ای خارج 

شده باشد.
در ح��ّد مج��ال این جس��تار، عمده تری��ن خصائل 
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همگان روش��ن کند و آن را عملی بس��ازد و سازمان 
س��مت را تأسیس کرد و بیش از دو هزار جلد کتاب 
منبع دانشگاهی با نقدها و بازخوانی ها و ویرایش های 
ش��بانه روزی ایش��ان به دانش��گاه های ایران و بعضًا 

کشورهای همجوار بویژه فارسی زبان راه یافت. 
3- جامعیت علمی اما ایمان افزا:

دکتر احمدی در عین فیلسوف بودن � در حّد داشتن 
نظریه و مترجم نظریات مهم فلس��فی مغرب زمین و 
تس��ّلط بر آنها �، عالم به دانش ه��ای گوناگون حوزه 
قرآن پژوهی از بالغت و نحو تا کالم و فنون تفس��یر 
و فلسفه در حّد تأیید و تحسین عالمه طباطبایی )ره(، 
آشنا به ادبیات فارسی در حّد تدریس دورۀ تحصیالت 
تکمیلی، در س��احت التزام دینی و قواعد ش��ریعت، 
همانند عارفی تس��لیم و عبدی عاشق بسیار ملتزم و 

مراعی و متعهد بود.
آموزه های او در کالس هم مانند فالسفه دین امروزی و 
متکّلمان قدیمی نبود که دین را صرفاً در قالب قواعدی 
خشک و نظام و ساختار و منظومه ای مکانیکی تشریح 
کنن��د، مانند جّراحی که دس��ت شکس��ته ای را عمل 
می کند، ممکن اس��ت به این نتیجه برسد که بخشی 
از آن را قطع بکند و تعلق خاطری به عضو قطع شده 
نخواهد داشت و اینان هم نسبتی درونی با روح دین 
برقرار نمی کنند. او گاه در تش��ریح برخی آیات قرآن 
کریم، اصول تربیتی و روح معنویت را کشف می کرد 
و همان اذواق و شهود را به دانشجو منتقل می ساخت.

4- اطوار و سـاحت های دگرگون معنـوی و پارادوکس 

مقامها و تواضع

دکتر احمدی با همه عظمت علمی، داش��تن منصب، 

در ابعاد گوناگون اندیشه های راهبردی مسأله شناسانه 
اس��ت در ت��رازی ب��اال و بی نظیر بود و ش��هادت آن 
بزرگوار، س��همی وافر در افزایش اثرگذاری او در این 
زمینه داشته است. اما دکتر احمدی در زمان حیات به 
پشتوانه اخالص ویژه خود توفیقاتی کم نظیر به عنوان 
موفق ترین الگوی وحدت حوزه و دانش��گاه درآمده 
است. هر کس به اندازه او اخالص، علم، سختکوشی، 
مداومت، فروتنی، نخواستن، بی اّدعایی، روشمندی و 
دق��ت نظر را یکجا جمع کند و به چنین ش��خصیتی 
جامع تبدیل شود، یقیناً در پیوند حوزه و دانشگاه موفق 
خواهد ش��د. به قول مول��وی: جمع صورت با چنین 

معنای ژرف/ نیست ممکن جز ز سلطان شگرف.
2- مسئولیت پذیری بی نظیر

خل��وص او در ش��اگردپروری و تدریس بحّدی بود 
که باره��ا در کالس می لرزید حتی دس��تانش و گاه 
هم��ه وجودش به لرزه می افتاد به جای چهار ماه، گاه 
هش��ت ماه، گاه چهارده ماه ب��دون دریافت یک ریال 
حق التدری��س اضاف��ی درس می داد تا در دانش��جو 
احس��اس کفایت کند. کسانی که از نزدیک وضعیت 
ستاد انقالب فرهنگی آن زمان را می شناختند، بخوبی 
درمی یابند که با آمدن ایش��ان، مجموعه ستاد و اصل 
آرمان آن بس��یار جّدی گرفته ش��د با اینکه او تجربه 
دیوانساالری اصاًل نداشت ولی با کار فراوان مسئوالنه 

بسیار اثرگذار واقع شد. 
همین مسئولیت پذیری بود که دکتر احمدی را به این 
نظر رسانید که در کل ایران ضرورت داشتن استاندارد 
فنی برای منابع درسی دانشگاهی به عنوان یک واقعیت 
اس��ت و شبانه روز کوش��ید تا این ضرورت را برای 
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طعم حقیقت را چشید و به قّله رسید. 
6- نخواستن و بی نیازی:

یک��ی از ویژگی های پس��ندیده و تقریب��اً در حّد این 
مقام علمی و مناصب دانشگاهی بسیار کم نظیر دکتر 
احمدی نخواستن، عدم دلبس��تگی به ابزار قدرت و 
انواع جاذبه های دنیایی بود که انصافاً از فضیلت های 

برباد رفته است.
کس��ی ک��ه عالم��ه )ره( در س��ال 135۹ در دیدار با 
دانش��جویان او را برای سخن گفتن با این همه استاد 
و دانش��جوی مالقات کننده، برمی گزیند و حدود دو 
س��ال بعد امام )ره( وی را برای ستاد انقالب فرهنگی 
منصوب می کند، استاد دانشگاه تهران است و . . . وقتی 
به س��تاد انقالب فرهنگی آمده بودند به جای کار در 
محدوده ساعت اداری از 7/5 تا 3 بعد از ظهر، از صبح 
تا شب و گاه دیروقت شب کار می کردند. شب ها روی 
کاناپه در همانجا می خوابید و تنها نگارنده چندین بار 
خواهش و اعتراض کرد تا ماه ها اصاًل قانع نمی شد و 
همانگونه شب ها را به سر می برد و بعدها که در تهران 
س��اکن شدند زیست ساده و زندگی بی آالیش و صفا 
و صمیمیت هیچگاه او را رها نکرده اس��ت. در عین 
حال فروتنی او بحّدی بود که برخالف طبقه بندی های 
معمولی و رس��م رئیس � مرئوسی، استاد � شاگردی 
و . . . هی��چ کس، هیچگاه مانع و رادعی برای ارتباط 
مستقیم و ساعت ها گفتگو با ایشان نمی دید. به همین 
دلیل با حضور او در س��تاد انقالب فرهنگی ش��ور و 
امید، تحرک و پویایی بویژه برای دانشجویان در ستاد 
انقالب فرهنگی و مجموعه جهاد دانش��گاهی فراهم 

شده بود.
7-  قدرت فوق العاده ظرفیت سازی، اعتمادسازی و خلق 

نفوذ در میان ارادتمندان، بس��یار ساده و بی ریا و سلیم 
بود � نه فقط به نظر می رس��ید، بلکه اینگونه هم بود. 
کس��انی که س��طحی از او گذر کرده ان��د، همین الیه 
س��ادگی را داوری کرده و از وی گذشتند. اما کسانی 
که فرصت و توفیق داشته اند بیشتر با وی زیست کنند، 
دریافتند که این اخالق انبیا بود که همانند همه مردم 
بودن��د اگرچه به وحی هم اتصال داش��تند و به مقام 
نبوت الهی رس��یده باشند. اما دکتر احمدی به قدرت 
اثرگذاری ناشی از توانایی و ظرفیت علمی و اخالص 
خود اش��راف کامل داش��ت و به دلیل اصالت حفظ 
خوی رسوالنه، نمی خواست نحوی دیگر زیست کند. 
یعنی او اطوار مختلف حیات و ساحت های دگرگون 
معنوی را در خود نهادینه ساخته بود. گویی او جهان 
را رمزن��اک می دید و از افقی باالتر و ماورای مقامات 

دنیایی می نگریست.
5-مجاهده مستمر، پشتکار و مداومت:

همه می دانند او نمی خواس��ت خس��تگی را مالقات 
کند. در حدود 85 س��ال عمر پر برکت خود، هیچگاه 
از کار ش��بانه روزی نیاس��ود و تن به تنبلی نیالود، اگر 
محبوب عالمه طباطبائی بود، اگر مقصود و الگوی این 
همه دانش آموخته در حوزه و دانشگاه گردید، اگر دو 
هزار کتاب علوم انسانی دانشگاهی را به ثمر رسانید، 
اگر به مقام جامعیت معقول و منقول و فلس��فه شرق 
و غرب، اس��الم و مس��یحیت، عرب و عجم، نحو و 
صرف، بالغت، زبان دانی و فلسفه فهمی و کالم خوانی، 
و عرفان و . . . رسید، همه را از صفر شروع کرده بود 
و از کودکی وارث علم کسی نبود. از خانواده ای کاماًل 
روس��تایی و ساده شروع کرد و به قله علم رسید. قدر 
دانش را دانست و ارزش علم و معرفت را دریافت و 
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نسبت به مردم و عنایت به مستضعفان، دکتر احمدی 
شخصیتی در حّد شگفت بود. در این راه بحّدی مصمم 
بود که کسی فاصله ای میان خویش و استاد نمی دید، 
ضعیف ترین قش��ر خدماتی و کارمندی دانش��گاه و 
گروه تا اس��تادانی که مشکل داشته اند یا کسانی که از 
شهرستان دائم مراجعه می کردند، دکتر احمدی سنگ 

صبور و مشکل گشای آنان بود. 
9- مناعت طبع و بلندنظری:

دکتر احمدی به پش��توانه دامنۀ وس��یع مطالعات در 
فلسفه های جهانی و تجربیات ارزشمند تاریخی و نگاه 
راهبردی، دیدی وس��یع و آینده پژوه داشت و انسانی 
اندیشمند و روشن بین بود. مصالح فرهنگی را در منافع 
زودگذر انتقام خواهانه و افراطی نمی دید، بلکه کرامت 
انسانی مقام خلیفه اللهی انس��ان و ذات کار فرهنگی 
را که الزمۀ آن صبوری و خویش��تنداری بود، درنظر 

می گرفت. 
10- انـس با مرگ در پس اعتماد به اینکه جهان آخرت 

محصول عملکرد این جهانی و در طول آن است:

اگر کس��ی از نزدیک با دکتر احمدی کار کرده باشد 
و ظه��ور جلوه های عرفان عمل��ی و عرفان مبتنی بر 
ش��ریعت را دریافته باشد، بازگو خواهد کرد که دکتر 
احمدی عرفانی مجّس��م و شهودی متبلور داشت. با 
آنکه پنج س��الی از هشتاد فزون داشت،  دنیا و آخرت 
را ظهوری از حقیقت واحد می دانست، از دیدگاه وی 
این دو ساحت زیس��تن آنچنان یکپارچه، یک کاسه 
و دارای روح��ی واحدند ک��ه او را برمی انگیحت در 
س��ال های آخر نیز مانند سال های جوانی سختکوش 
و پرکار باقی بماند. می دانس��ت که این سختکوشی و 
کار ش��بانه روزی او را به مرگ نزدیک تر می سازد، اما 

سرمایه اجتماعی:

شاید به دلیل همان جامعیت سالمت نفس، احساس 
تعهد و التزام به ضرورت تقویت جمهوری اس��المی 
و اش��راف به ساحت علم و اس��تلزامات عالمان بود 
که دکتر احمدی را به صورت مش��خصی منحصر به 
فرد جلوه داد و او موفق ش��د سرمایه عظیم اجتماعی 
خلق کند؛ یعنی توفیق داش��ت عالقۀ طیفی عظیم از 
اس��تادان دانشمند از رشته های گوناگون علوم انسانی 
از دانش��گاه های مختل��ف برای علم آموزی به نس��ل 
جوانان انقالبی را جل��ب و جذب کند )که بعضاً در 
آن دوره مغض��وب واقع ش��ده بودند و برخی حاضر 
نبودند تدریس کنند و به احترام دکتر احمدی با عالقه 
و رغبت به تدریس برگش��تند( و پایه های دانش��کده 
علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس را پی افکند. حتی 
بس��یاری از آنان را به حوزه های علمیه دعوت کرد و 
عماًل گفتگوهای س��ازنده علمی را پی ریزی کرد. از 
چندین تن از اس��تادان شنیده ام که در پاسخ به دعوت 
می گفتند اگر جناب آقای دکتر احمدی ریاس��ت آن 
دانش��کده را برعهده دارند ما دعوت دانشگاه را قبول 
می کنی��م. این تعامل درخش��ان را دکت��ر احمدی در 
س��ازمان س��مت و در بس��یاری از کمیته های ستاد و 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی، وزارت علوم، حوزه 
علمیه و . . . گسترده ساخت و برکات فراوان را برای 
جامع��ه علمی به ارمغان آورد. اگر این اعتماد عمومی 
که به وجود و حضور ش��ریف او وابسته بود، تحقق 
پیدا نمی کرد، دانش��گاه های ما در بخش علوم انسانی 

این همه رشد و تعالی را شاهد نبودند.
8- دستگیری از مردم و توجه به زیردستان:

شاید از دیدگاه رس��یدگی به احوال محرومان، تعهد 
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دیندار اس��ت. او در زّی روحانیت است و خود را نیز 
روحانی می داند اما کار روحانیان نمی کند و اهل منبر 
و محراب نیس��ت. وجه نانی که می خورد از دستمزد 
کارش بدست آورده است و می آورد. او استادی است 
وظیفه ش��ناس با این مزیت بزرگ که دلش با زبانش 
یکی اس��ت. الزمه اخالقی عمل کردن احراز درستی 
تشخیص و حسن عمل نیس��ت. عمل اخالقی ادای 
تکلیف اس��ت و کسی که احساس تکلیف کند و در 
ادای آن بکوشد اخالقی است. هرچند که در تشخیص 

تکلیف و عمل اخالقی اشتباه کرده باشد.«

پی نوشت
*رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و رئیس 

طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور 
1. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر احمد احمدی، 
تهران، مؤسسه روان شناسی و علوم تربیتی دکتر کاردان، 13۹4؛ 

پیشگفتار ص 6.

مرگ را لقای معشوق می دانست و از حرکت به سوی 
مرگ اعراضی نداشت، آن سوی دنیای خود را ترسیم 
کرده بود و برایش به همان سادگی خویش زیبا به نظر 
می رس��ید. در حقیقت، این مرد خرد و فلسفه، چون 
جهان بینی خود را با عرفان و ش��هود و تجربه زیستی 
عرفانی درآمیخته بود، سر از پا نمی شناخت و عاشق 
علم و مدیریت علمی، ارتق��ا تولید علم باقی ماند و 
تا آخرین نفس دس��ت از کار علمی و مدیریتی خود 
نکشید و هر دو سرای را با خرد الهی که همانا پیامبر 

درونی بود، برای خویش بیمه کرد. 
و سرانجام نیز در راه عبادت و معرفت در روز بیست و 
سوم ماه مبارک رمضان و در سومین روز از عزای امام 

متقیان به دیار حق و دیدار معشوق شتافت.
آری ای��ن فضیلت های یاد ش��ده، همان فضیلت های 
فراموش ش��دۀ روزگار ما هستند که ما سخت بدان ها 
نیازمندیم و جامعه م��ا عطش ناکانه در آرزوی چنین 
ش��خصیت هایی برای ی��ادآوری آن فضایل س��لف 

صالح اند.
 یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.

س��خن با نقل نوش��تاری از اس��تاد دکتر رضا داوری 
اردکان��ی درباره ایش��ان به پایان برده می ش��ود:  » در 
زمان��ه ای که اخالق و فضیلت از همیش��ه مهجورتر 
اس��ت، قدر کسانی که در میدان علم و عمل همچنان 
به اخالق وفادار مانده اند بس��یار بزرگ اس��ت. دکتر 
احمدی دانشمند است بدون اینکه داعیه داشته باشد. 
او هم از تواضع بهره کافی دارد و هم متدین و متشرع 
است. اما دینداری او برای کوچه و بازار نیست و اتفاقًا 
دین��داری او در کوچه و بازار جلوه ای نیز ندارد. دکتر 
احمدی در خل��وت خود یعنی در محضر خداوندی 
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تالش ه��ا را با اولویت دو گونه رویکرد دس��ته بندی 
نمود:

1(تقدم رویکرد سیاسی )اصالح از باال(
2(تقدم رویکرد فرهنگی و اجتماعی )اصالح از پایین 

و بدنه(
اکثریت مصلحان ما، در طی دو قرن اخیر تاکنون، مشی 
اول را برگزیدند و به نظرم دلیل عدم توفیق کامل آنان 
را نیز باید در همین شیوه کار دید. »سید جمال الدین 
اس��د آبادی« که برخی همچون اس��تاد مطهری او را 

درس هایی مهم از استاد قانعی راد: اصالح در اصالح

ال��ف(در تاریخ معاصر ایران حدود دو س��ده اس��ت 
مصلحان��ی ظه��ور نمودن��د و عمری را در مس��یر 
آرمان هایشان سپری کردند، اما متاسفانه نتیجه تالش 
های اصالحی در این س��امان، رضایت بخش نیست. 
هم��ه این مصلح��ان هم کار فرهنگی داش��تند و هم 
فعالیت سیاسی و... اما اگر پرسش آن باشد که با توجه 
به اولویت ها، رویکردهای فعالیت مصلحان ایرانی را 
چگونه می توان دس��ته بندی نمود؟ شاید بتوان همه 

نمی نگاهی به شخصیت و یکی از 
آثار دکرت محمد امنی قانعی راد

دکتر محمد منصورنژاد*

برگرفته از آژانس عکس همشهری
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استاد قانعی راد دارا بودن این نگاه بود که می باید در 
فراراه مصلحان خ��ودی قرار گیرد. زیرا فعالیت های 
فرهنگی دامنه بسیار وسیعی دارند. اما نگاه مساله محور، 
بالفاصله یک کنشگر فرهنگی و اجتماعی را وادار می 
س��ازد که از بین صدها موضوع، به چیزهایی بپردازد 
که هم اکنون و برای جامعه ما )این زمان و این مکان( 
ضرورت دارد و از مباحث تفننی و یا اشکاالت نیش 

غولی و مشاجرات بی حاصل، گذر نماید.
البته نگاه مساله محور می تواند در سه سطح اتفاق افتد: 
1( مبان��ی،  2(میانی و 3(خروجی ها. در قالب تمثیل 
درباره »درخت«، می توان از ریش��ه ها )مبانی(، ساقه 
وشاخه ها )میانی( و میوه ها )خروجی( سخن گفت.

اس��تاد قانعی راد گرچه از تامل در مبانی علوم انسانی 
غافل نب��ود، اما عمده تالش��ش در مس��ایل، مربوط 
به س��طوح میانی و به ویژه میوه ها ب��ود و از این رو 
می توانس��ت با اقش��ار مختلف به ویژه جوان ارتباط 
نیرومندی داش��ته باش��د، زیرا دقیقاً بر روی درد آنها 
انگش��ت می نهاد و موضوع را کالبد شکافی می کرد 

و ارایه طریق داشت.
ج( به امید آن روز که با اصالح ش��یوه اصالحی مان، 
همه رهروان راه اس��تاد با تقدم رویکرد فرهنگی )که 
گفتگو مدار و مردم گراس��ت( بر سایر رویکردها، با 
تعریف رویاه��ای ممکن، همراه با نش��اط و امید به 
صورت تشکیالتی در کنار هم، ایران عزیز را بسازیم.

در ادامه نگاهی گذرا خواهیم داشت به یکی آثار متاخر 
دکتر محمد امین قانعی راد، اس��تاد جامعه شناسی و 
عض��و هیات علمی مرکز تحقیقات سیاس��ت علمی 
کشور، کتاب الگوی چهار وجهی برای ارزیابی توسعه 

علوم انسانی. 
کتاب در س��ال 13۹3 منتشر ش��د، و به نظر می رسد 

سرسلسله جنبان نهضت های اصالحی دوسده اخیر 
جهان اسالم دانس��ته اند، پس از تالشی افزون بر 40 
سال، در اواخر عمر به اینجا می رسد که کاش به جای 
ُحکام و سیاس��یون، به س��راغ مردم می رفتم و.... این 
درسی است که سایر مصلحان نیز الزم است بیاموزند 
و به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی اهمیت الزم را 

بدهند.
ب( ب��رای توفی��ق مصلحانه با رویک��رد فرهنگی و 
اجتماعی، با الهام از زندگی دکتر قانعی راد که رویکرد 
فعالی��ت اش اوالً مصلحانه بود و نه صرف اس��تادی 
دانشگاه و ثانیاً تقدم فعالیت فرهنگی اجتماعی بر کنش 

های سیاسی، بر چند نکته می توان تاکید داشت:
1(آدمی باید »رویا« داش��ته باش��د، آن ه��م رویاهای 
ممکن و قابل تعبیر. کسی که به ایران می اندیشد نباید 
فرام��وش کند که در خاورمیانه قرار دارد و هم مرز با 
افغانستان و عراق و... است و از این رو نسخه ها باید 

واقعگرایانه و قابل تجویز باشد؛
2(آدم��ی نباید هرگز امید و نش��اط اش را از دس��ت 
بده��د، به ویژه که فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، 
دیرمحصول بوده و طبعی تدریجی دارند. خسته نشدن 
)حتی با بیماری حاد( و حضور با نش��اط و پر انرژی 
در صحن��ه های مختلف، از درس های کنش و منش 

مرحوم قانعی راد است.
3(کار فرهنگ��ی و اجتماعی و تمرکز فعالیت بر روی 
بدنه، بدون »کار تشکیالتی« به جایی نمی رسد و یا کم 
ثمر است. از این رو استاد ما همزمان در چندین انجمن 
علمی مربوط به علوم انسانی )انجمن جامعه شناسی، 
انجمن صلح، انجمن ترویج علم و....( فعالیت چشم 

گیر و قابل توجه داشتند.
4(نگاهی »مس��اله محور«؛ به نظرم ویژگی مهم دیگر 
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دانشمندان و مخاطبان وسیعی در قلمرو همگانی( برای 
عالمان علوم انسانی می توان در نظر گرفت. )ص 1۹8(

2- در فصل دوم کتاب آمده اس��ت که در دوره مدرن 
دو روایت بر علوم انسانی غالب بود: روایت حرفه ای 
و روایت انتقادی. علوم انس��انی به ویژه از سال های 
1۹68 به بعد، شاهد پیدایش روایت های تلفیقی است 
ک��ه در عین حال دو مفهوم حرفه ای بودن و انتقادی 
ب��ودن را مورد بازاندیش قرار می دهد و در عین حال 
دو مفهوم تجدید نظر ش��ده حرف��ه و نقد یا دانش و 

جامعه را با یکدیگر تلفیق می کند. )ص5۹(
3- نظریه پردازان ش��یوه جدید دانش ضرورت گذار 
از مفهوم دانش معتبر، به دانش مستحکم اجتماعی را 
مطرح می کنند. در شرایط کنونی با توجه به اانتظارات 
جامعه، ابعاد اجتماع��ی از جمله مالحظات اخالقی 
و زیس��ت محیطی به طور روز افزون��ی در کارهای 
دانشمندان یکپارچه می شود. این امر اعتماد به دانش 
علم��ی را افزایش م��ی دهد. دانش دارای اس��تحکام 
اجتماعی می تواند آرمان های اجتماعی را پیش بینی 

کند. )ص 147(
4- در ش��رایط جهانی ش��دن و مدرنیته متاخر، دیگر 
فقط نظریه نوسازی و مدرنیته واحد بر علوم اجتماعی 
کشورهای جنوب تسلط ندارد و کشورهای جنوب از 
یکس��و به تجربه ها و دریافته ای بومی و محلی خود 
توجه دارند و از س��وی دیگر ارتباط خود را با دانش 
جهانی حفظ می کنند و در پی افزایش سهم خود در 

تولید جهانی دانش هستند.
5- در گزارش��ی از 25 دانشگاه وابسته به کشورهای 
گوناگون می خوانیم: نقشها و مسئولیت های مشارکت 
مدنی، ش��امل یادگی��ری اجتماع مح��ور و یادگیری 
خدمات، پژوهش عملی-کاربردی، دانش پژوهش��ی 

اثر بس��یار مهم اس��تاد در زمینه علوم انس��انی است. 
بن��ا به توصیه حضوری مرحوم دکت��ر قانعی راد الزم 
است این کتاب از سوی اهالی علوم انسانی و به ویژه 
سیاس��تگذاران این رش��ته دانش مطالعه و بررسی و 

واکاوی شود.
ناشر کتاب پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 
اس��ت، و مشتمل بر هفت فصل با عناوین زیر است: 
اول: کلی��ات پژوهش؛ دوم مبان��ی مفهومی و نظری؛ 
س��وم: تدوین چهارچوب مفهوم��ی و مدل تحلیلی 
پژوهش؛ چهارم: بررسی تجربی سایر کشورها؛ پنجم: 
بررسی انتقادی تجربه ایران؛ ششم: تحلیل یافته های 
ذهن کاوی و هفتم: شاخص سازی و تعریف عملیاتی 
ش��اخص ها. حتی اشاراتی بر این کتاب 545 صفحه 
ای )با فونت ریز( و با ارزش، حجم زیادی از مطالب 
را به خود اختصاص می دهد که فعاًل معرفی کامل آن 
مقدور و مقصود نیست و از این رو به طرح چند نکته 
بس��نده می شود به این امید که شاید برای مالحظه و 

مراجعه به اثر، مفید افتد:
1- عنوان کتاب را نویس��نده از بحث »مایکل بوروی« 
)2005(  اله��ام گرفته اس��ت که چهار ن��وع »جامعه 
شناسی« را )جامعه شناسی حرفه ای، سیاستی، انتقادی 
و حوزه عموم��ی( از هم تفکیک می کند. اما نوآوری 
نوشته است که به تعبیر دکتر قانعی راد با گسترش این 
نگرش می توان از چهار نوع »علوم انسانی«، با همین 
نام گفت. در این صورت چهار نقش حرفه ای )تولید 
مقاله، کتاب و...(، سیاستی )نزدیکی کارشناسان علوم 
انسانی با تصمیم گیران و کنشگران سیاسی و مشارکت 
در فرآیند سیاستگذاری عمومی و....(، انتقادی )بررسی 
صحت و س��قم مدعی��ات علوم انس��انی( و عمومی 
)صورتهای ارتباطات بیرون از قلمرو رسمی علم بین 
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معیارها و شاخصه های ارزیابی و ممیزی، و....( مورد 
موش��کافی قرار گرفته اس��ت. مالحظه این فصل که 
حدود صد صفحه کتاب را ب��ه خود اختصاص داده 
است برای هر پژوهش��گری که مسایل علوم انسانی 

کشور را تعقیب می نماید، ضروری می نماید.
۹- در فصل آخر کتاب مورد بحث، برای محورهای 
انواع فعالیت های دانشگاهی، کیفیت و کمیت فعالیت 
دانش��گاهی، رویک��رد اجتماعی و س��طوح فعالیت 
دانشگاهی و ... در باالی 50 صفحه ارایه شاخص شده 

است.
10- در نگاه اجمالی به فهرست منابع و نیز محتوای 
کتاب مالحظه می شود که در این اثر در حالیکه منابع 
علوم انسانی به زبان انگلیسی بسیار متنوع و گسترده 
مورد استفاده قرار گرفته اند، اما ارجاع به منابع داخلی 
بس��یار اندک بود. گرچه دکتر قانعی راد در بخش کار 
میدان��ی و در مصاحبه ها تا حدود خوبی این خال را 
پوش��ش داده و آرای کارشناسان داخلی را تجمیع و 
تحلیل نمودند، اما به نظر می رسد که پژوهشگر توانای 
دیگری می تواند محصول و یافته های بسیار متنوعی 
از دیدگاه های کارشناسان داخلی که به ویژه در کنگره 
ها و همایش ها ارایه و نیز منتشر شده اند را می تواند 
مطالعه و تحلیل محت��وا نموده و یافته های نهایی آن 
بررس��ی، مکمل خروجی های ارزشمند کتاب مورد 

بحث باشد.

پی نوشت
* پژوهش��گر، عضو کمیته علمی طرح جامع اعتالء، 

سردبیر فصلنامه تخصصی طرح جامع اعتالء

درگیر و عمومی، ترویج خدمات اجتماعی دانشجویان 
و سایر فعالیت ها نشان می دهد که نه تنها مشارکت 
مدنی، یادگیری دانشجویان را در بر می گیرد، بلکه به 
یادگیری متقابل دانشگاه و جامعه وسیعتر و هم بهره 
گی آن در دانش پژوهی و توسعه دانش مربوط است. 
این نوع مشارکت شکل عمل متقابل به خود می گیرد 
که در آن دانشگاه و اجتماع به طور آشکاری از مزایای 

مشارکت برخوردار می شوند. )ص262(
6- مهمترین اقسام مشارکت اجتماعی دانشگاهها در 
محورهای زیر است: یک: مشارکت در امر آموزش و 
یادگیری؛ دو: پژوهش درگیر؛ سه: پیوندهای تجاری، 
صنعتی و حرفه ای؛ مش��ارکت اجتماعی و فرهنگی؛ 
همکاری با مدارس؛ مشارکت اقتصادی. )صص 71- 

)268
7- در فص��ل 5 این کتاب در 70 صفحه به بررس��ی 
انتقادی تجربه ایران با بررسی  و تحلیل محتوای اسناد 
باال دس��تی نظام )نقشه جامع علمی کشور در قلمرو 
علوم انس��انی، اهداف و شاخص های علم و فناوری 
در برخی از رشته های دانش( پرداخته است و نکات 

مهمی مورد بررسی قرار گرفته است.
8- فصل شش��م که تحلیل یافته ای ذهن کاوی است 
محصول بررس��ی دیدگاه 35 تن از استادان برجسته 
رش��ته های مختلف علوم انس��انی در ایران است و 
در این مصاحبه ها وضعیت علوم انس��انی کشور در 
ابعاد مختلف )کارکردها، کارآیی و ارزش های بومی، 
معیارها و شاخص های ارزیابی فعالیت ها و کیفیت 
آم��وزش و پژوهش، یادگیری و به روز بودن اس��تاد، 






