
  انسانيعلوممĤبانه ماهيت قدرت

 

مĤبانه يت قدرتماه«نشستي با عنوان  ءاعتالجامع مسائل اصلي طرح با  مرتبطهاي تخصصي از سلسله نشست
در تاالر ادب پژوهشگاه » الملليو قدرت ملي و بين انسانيعلوم«: بود كه در راستاي محورهاي مسأله» انسانيعلوم
، الهيآقاي دكتر محمدعلي فتحبرگزار شد. در اين نشست  23/2/1397به تاريخ  و مطالعات فرهنگي انسانيعلوم

  الملل پژوهشگاه، به ارائه آراء و نظرات خود درباره اين موضوع پرداختند. پردازي و روابط بينرئيس پژوهشكده نظريه
همان انساني از منظر ايشان علوم در اين نشست بود.الهي دكتر فتحآقاي سخنان طليعه  انسانيعلومتعريفي از ارائه 
وراي آنچه در حوزه  انسانيعلوماند. كه علم ناميده شده است غيره و مردم خشنودي انقالب، هاي اجتماعي مثلپديده

. اين امر موجب دهدميها را شكل ها و جوامع دارد كه هويتنظري جريان دارد، واقعيتي هم در عرصه زندگي انسان
از جنس  انسانيعلومهايي كه در طول تاريخ بشر بوده است يكي نباشد. با جنس همه دانش انسانيعلومجنس  شودمي

هاي اجتماعي است و جنس هويتي دارد. البته هويت را اگر تعريف كنيم هويت هم ماهيت علمي دارد و با خودآگاهي پديده
هاي اجتماعي هم از علم جدا گيرند. لذا پديدههاي فردي و جمعي شكل ميكه هويت آيد. با خودآگاهي استبه وجود مي

هاي جديد مواجه هستيم) كه هاي اخير با هويت(در سده هاي جديد در جوامع تشديد شدگيري هويتنيستند. وقتي شكل
  براي ادراك آنها موضوعيت پيدا كرد.  انسانيعلوماز جنس آگاهي بودند، 

 رسميت به سياسي نظام طرف از بايد است كه مسئوليت احساس جديد، هايهويت كه ويژگي افزودند ايشان ادامه در
گيري آنها مؤثر است و كند، در شكلهاي جديد توأم با احساس مسئوليت را ادراك مي، هويتانسانيعلومشود.  شناخته

م با احساس مسئوليت است كه از طرف نظام سياسي به أهاي جديد توبه تعبيري خود آنها است. عبارت از ادراك هويت
دهي نظام سياسي نشوند و يا وجود آنها را نظام سياسي به ها اگر منجر به شكل. اين هويتشودميرسميت شناخته 

هاي امروزي از جنس آگاهي است، احساس مسئوليت به وجود رسميت نشناسد كارآيي الزم را نخواهند داشت. هويت
  ساالر است. و رسميت از طرف نظام سياسي دارند. چنين نظام سياسي، مردمآورند مي

 به. است آن حيات تداوم در و انسانيعلوم تكوين در اصلي عنصر سه خالقيت و نقادي الهي پژوهش،از نظر دكتر فتح
وجود نخواهد داشت.  انسانيعلومو بدون پژوهش  گيردميو ادامه حيات آن با پژوهش صورت  انسانيعلومآمدن  وجود

هاي جديد است و كسي پژوهشگر است كه به درك جديد يا به هويت جديدي دست پيدا واقعيت پژوهش ادراك هويت
ها خوانده و خالصه شود پژوهشي صورت گرنه اينكه انبوهي از كتابافتد وكند. در اين حالت است كه پژوهش اتفاق مي

و يك اتفاق است كه بايد صورت گيرد. نقادي هم عبارت از  جديد هويت كسب با انسانيعلومنخواهد گرفت. پژوهش در 
 انسانيعلومرود و نقادي، مشاركت در توليد بدون نقادي پيش نمي انسانيعلوماست.  وجودي مشاركت در توليد علم و امري

كند. آينده تصور و يا روياپردازي مي هايي را درهاي جديد است. اما خالقيت نگاه به آينده دارد. آرماندهي به هويتو شكل
 سوي به حركت براي انسانيعلومها شكل بگيرد. و كسب هويت انسانيعلومكه حركت در  شودميچنين تخيلي باعث 

منتظر آينده است و حقيقت را در آينده  انسانيعلومو بدون داشتن آرمان و بدون دركي از آينده وجود ندارد.  است آينده



آن چيزي را كه هست كافي . است راهگشا انسانيعلوم براي هميشه زمان و دارد زمان با مثبتي ند. نسبتكجستجو مي
  هاي اصلي بايد در آينده عرضه شود. كند كه هويت و دركو احساس مي داندمين

به يك  تواندمين انسانيعلومدانست.  انسانيعلومبايد ويژگي عمومي  آنها را به دادن رسميت و هاديدگاه تكثر پذيرفتن
ها ديدگاه هاي ديگري باشد كه هر كدام ارزش خود را داشته باشند. با پذيرش تكثرديدگاه بسنده كند و نپذيرد كه ديدگاه

يك  تواندمين انسانيعلومهاي متعدد ممكن است وجود داشته باشد. انسانيعلومكند. تحقق پيدا مي انسانيعلوماست كه 
ند در كنار هم همزيستي داشته توانميهاي متعدد انسانيعلومنباشند. اين  انسانيعلومها نسخه داشته باشد و بقيه نسخه

  قائل شد.  توانميرا  انسانيعلومباشند و نوعي وحدت در عين كثرت در مجموعه 
كند و مدير واقعي جامعه جامعه را اداره مي نسانياعلومسخن گفتند.  انسانيعلومدر ادامه بحث، ايشان از جايگاه مديريتي 

نامي است كه به مديريت جامعه  انسانيعلومنيست. در واقع  انسانيعلومكه مدير جامعه نباشد  انسانيعلومعلوم است. 
است كه  از جنسي انسانيعلوممديريت . نيست توأم مديريتي رسمي هايسمت تصدي با الزاماً مديريت اين نهيم. البتهمي

ها تكثر ديدگاه انسانيعلومهاي دولتي باشد و شايد بهتر است كه نباشد. به دليل اينكه در متصدي سمت الزم نيست حتماً
هاي رسمي را تصدي كند ممكن است به زندگي روزمره لطمه بزند. از طرف ديگر و اگر سمت شودميبه رسميت شناخته 

مضر است. لذا تفكيك  انسانيعلومو اين آفتي است كه براي  شودميگري باعث گرفتار شدن در روزمرگي تصدي
و مديريت جامعه مهم است. به هر  انسانيعلومها در نسبت آفريني در مديريت و مدير واقعي شدن با تصدي سمتنقش

  ، تحول در مديريت جامعه است. انسانيعلومحال تحوالت در 
در مديريت جامعه را به رسميت بشناسند. اين تعبير  مناسبي نيست كه مديران بايد  انسانيعلومجامعه بايد جايگاه مديران 

قائل است. بر اين  انسانيعلومجامعه را اداره كنند. اين نگاه استقالل و تمايزي را بين مدير و  انسانيعلومبا استفاده از 
استفاده كند و جامعه را بهتر اداره كند و الزام ندارد كه شخصيت مدير دركي از  انسانيعلوماساس مدير بايد از ابزار 

را ابزار  انسانيعلومآيد كه بعضي از مديران، داشته باشد و آن را به رسميت بشناسد. مشكلي به وجود مي انسانيعلوم
جامعه اعمال نمايند. در واقع استبداد تر بر قدرتمندي بدانند كه بهتر است از آن استفاده كنند و سلطه خود را عميق

، انسانيعلومرا به رسميت بشناسد و در واقع  انسانيعلومممكن كند. لذا بايد گفت كه مديريت بايد  تواندميتري را عميق
  كند.جامعه را اداره 

سميت شناخته شود. ها است كه هركدام بايد در جايگاه خودشان به رهاي اجتماعي و شخصيتهمان هويت انسانيعلوم 
. نقش مدير اين نيست كه داندميشناسد و ارزش آن را دولت و حاكم و مدير كسي است كه جايگاه آنها را به رسميت مي

رسميت قائل شود و واقعيت آن را درك كند. حضور قدرتمندانه  انسانيعلومجامعه را اداره كند بلكه بايد به  انسانيعلومبا 
، انسانيعلومگري رسمي را داشته باشد پشتوانه آزادي است. با تصدي بدون آنكه الزام داشته باشد كه حتماً انسانيعلوم

مĤبانه برد. تعبير ماهيت قدرتمي پيش را است كه جامعه انسانيعلوم كند و احكامآزادي در جوامع مفهوم پيدا مي
 انسانيعلوم. نقش مديريتي دهدميمند بودن را نشان قدرتمؤثر بودن و گري رسمي و ، تفكيك بين تصديانسانيعلوم

  در جامعه مثل مادر در خانواده است. مادر سمت رسمي مديريت را ندارد ولي قوام خانواده با مادر است. 
. دهدمي، خود را در هويت ملي نشان انسانيعلومها است. حقيقت ، جامعه نيست و فقط تجمع آدمانسانيعلومجامعه بدون 

هاي انسانيعلومملي،  هويت نخواهد داشت. جوامع داراي حس انسانيعلوماي كه هويت ملي نداشته باشد؛ جامعه



داراي حكومت و قدرت،  در آن جامعه است. جامعه انسانيعلومدهنده وجود قدرتمندي دارند. نظم و انضباط در جامعه نشان
عظمتي از قدرت  توانمي. در اين جامعه شودميقدرتمند آن تضمين  جدي هم داشته باشد، دوام حيات انسانيعلوماگر 

 هايقدرت چنين . پيدايشدهدميسابقه بوده است و ماهيت ديگري از قدرت را نشان را مالحظه كرد كه در گذشته بي
 را جاهمه و باشد داشته امپرياليستي حالت دنيا در بخواهد كه نيست معني اين به منطقاً و الزاماً ايجامعه در ايالعادهفوق

 هم الملليبين سطح در نتيجه در و كند زندگي ديگر انسانيعلوم با بايد كه آيدمي وجود به فهم اين بلكه. كند تسخير
- ، قدرتانسانيعلومقدرت متكي به  .كرد تصور توانمي را ضمني وحدت نوعي و بزند رقم را آميزيصلح فضاي تواندمي

 كند. شناسد و با آنها زندگي ميهاي ديگر را  به رسميت ميانسانيعلومشناسد و در واقع ديگر را به رسميت ميهاي 

 


