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  مقدمه
  

 ملـي علـوم   ةخداي مهربان را سپاسگزاريم كه توفيقي عنايت فرمود تـا دومـين كنگـر   
بـا حضـور جمعـي از    بـه همـت شـوراي بررسـي متـون و كتـب علـوم انسـاني         انساني را 

ه و با همكاري رئيس و اعضـاي محتـرم دانشـگا   انديشمندان فرهيخته و پژوهشگران توانا 
چهارصـد  از آغاز فراخوان اين همـايش بـزرگ ملـي بـيش از     . برگزار نماييمشهيد بهشتي 

ـ     مقاله و چكيده مقاله از دانشگاه كنگـره   ةها و مراكز علمي و پژوهشـي كشـور بـه دبيرخان
هاي علمي و تخصصي با عضـويت   فرآيند ارزيابي و داوري مقاالت در كميته .واصل گرديد

تعدادي از استادان مجرب و محققان توانا، با توجه به محورهاي تخصصـي اعـالم شـده و    
نظـري انجـام    اول بـا دقـت و شـكيبايي و بلنـد     ةه شـده در كنگـر  مجموعه مقاالت عرض

مقاالت و چكيـده مقـاالت دريـافتي در     ةبدون شك صاحبان متعهد و دلسوز هم. پذيرفت
تدوين و تقديم آثار خود زحمات ارزشمندي را متقبل شده بودند كه در اينجا از همة ايشان 

هـاي   نتـايج تـالش   اسـت حاصـل  نچه در پيش روي شمآ. نمايم صميمانه سپاسگزاري مي
. اسـت  هـاي داوري در ارزيـابي مقـاالت دريـافتي     هاي تخصصي و هيـأت  كميتهة متعهدان

گذشـت و   بزرگـواراني كـه بـا نهايـت لطـف و محبـت،       ةدانسته و از همـ  فرصت را مغتنم
داوري مقاالت دومين كنگره ياري نمودنـد، صـميمانه تشـكر و قـدرداني      صبوري، ما را در

بررسـي متـون و   شوراي هاي تخصصي  بزرگوار و اعضاي محترم گروه از رؤساي. يمنما مي
عالقمندي و حسن تدبير در برگزاري اين كنگره همراه و همگـام   كتب علوم انساني كه با
  .نمايم سپاس وافر خود را تقديمشان مي ما بودند تشكر نموده و

دومين كنگره ملي علوم انساني در شش موضوع تخصصـي در مركـز    ةمقاالت برگزيد
المللي دانشگاه شهيد بهشتي ارائه گرديد كه در اين مجموعـه مقـاالت در    هاي بين همايش
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اين مجموعه مقاالت  ةبخش هاي شش گان. رسد شش بخش و سه جلد كتاب به چاپ مي
يات فارسي و ادبيـات تطبيقـي در   علوم انساني و ميراث تمدن اسالمي، نقش ادب: عبارتند از

علوم انساني در تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، چشـم  نقش انتقال ميراث فرهنگي؛ 
انداز سند راهبردي علوم انساني؛ علوم انساني و نظام آموزش و پـژوهش در ايـران؛ علـوم    

ردها، و كاركردهـا و دسـتاو   ،علـوم انسـاني   ؛ريـزي درسـي در ايـران    انساني و نظام برنامـه 
اميد است صـاحب نظـران ارجمنـد و پژوهشـگران     . اندازهاي علوم انساني ها و چشم چالش

مباحث مستدل خـود   ةهاي علمي و اراي بصير با واكاوي، تأمل و نقد مقاالت و طرح ديدگاه
  .علوم انساني بيفزايند ملي ةدستاورهاي دومين كنگر بر غناي هر چه بيشتر

مهـم  ة همكاران ارجمندي كه ما را در برگزاري اين كنگر ةمدر خاتمه الزم ميدانم از ه
مطالعـات   ملي ياري نمودند به ويژه دوستان بزرگواري كه در پژوهشـگاه علـوم انسـاني و   
صـميمانه   فرهنگي و دبيرخانه و ستاد برگزاري كنگره زحمات فراواني را متقبـل گرديدنـد،  

 هـاي ارزشـمند،   زحمـات و تـالش  بـدون ترديـد، در ايـن رهگـذر      .تشكر و قدرداني نمايم
 ةكميتـ  توانمندي و حسن تدبير برادر گرامي جناب آقاي دكتر اميري طهراني، دبير محتـرم 

. تحسـين اسـت   ملي ستودني و فوق العاده قابل تقدير و ةاجرايي در برگزاري دومين كنگر
اي دكتـر  جناب آقـ  برادر مكرم ةقدر مسلم نگاه عالمانه و حمايت مدبرانه و زحمات دلسوزان

در برگـزاري ايـن    آيت اللهي، رييس محترم پژوهشگاه علوم انساني و مطالعـات فرهنگـي  
  .ملي بسيار مهم و ارزشمند بوده است ةكنگر

 همكـاران و همراهـان   ةسـعادت و توفيقـات روزافـزون همـ     از خالق مهربان سالمت،
  .بزرگ ملي را مسألت دارم ةعزيزان شركت كننده در اين كنگر ةبزرگوار و هم

        
  دكتر غالمعلي افروز                                                     

  استاد دانشگاه تهران                                                     
  ملي علوم انساني ةدبير علمي دومين كنگر
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 فرهنگي مطالعات و

  
  

 علمي كميته رييس

 افروز غالمعلي دكتر

 تهران دانشگاه ممتاز استاد

  
  
  

 اجرايي كميته رييس

 زاده طهراني اميري سيدمحمدرضا

 انساني علوم پژوهشگاه علمي هيئت عضو

 فرهنگي مطالعات و
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  يي درسها سرفصلو  ها برنامهشناسي  بيآس
   ينياز منظر د يعلوم انسان

  )يكارشناس ةدر دور يتيعلوم ترب ةرشت(
  

  ∗محمد آرمند 
  

  دهيچك
ان قابـل  ياست و دانشـجو  يي گسترده در علوم انسانها رشتهاز  يكي يتيشته علوم تربر

 .ن رشته اشتغال دارنديل در ايبه تحص يتوجه
 يت اسالميم و تربيو تعل ينيت ديدر باره ترب يد دانش كلين رشته بايي اها سرفصلدر 

ن رشـته هـم اكنـون در    يا. ان ارائه شوديدر باره هر شاخه به دانشجو يو دانش تخصص
  . ر استيپانزده شاخه ز يي كشور در مقاطع مختلف داراها دانشگاه

ـ آ يي، آمـوزش و پـرورش كودكـان اسـتثنا    ، و دبسـتان  يش دبسـتان يموزش و پرورش پ
خ و يتاري، درسريزي  برنامه، مشاورهي، آموزشريزي  ت و برنامهيريمدي، آموزش يتكنولوژ

آمـوزش و  ي، درسريزي  برنامه، تيم و تربيفلسفه تعل، آموزش بزرگساالن، تيفلسفه ترب
ي، ريـ سـنجش و انـدازه گ  ي، ت آمـوزش عـال  يريمدي، قات آموزشيتحقي، قيپرورش تطب

  .يآموزشريزي  برنامه
از  يي مختلف در دوره كارشناسـ ها شاخهن رشته در يا يي درسها سرفصلن مقاله يدر ا

 يحث تخصصـ زان پرداختن به مبايو م يو اسالم ينيزان  پرداختن به مباحث ديجهت م
ي هـا  نقـص  ين بررسـ يـ جه ايرد و نتيگ مي سه قراريومقا يهر رشته مورد بررس يو علم

                                           
     mohammadarmand@yahoo.com. استاديار مركز تحقيق و توسعه علوم انساني سمت. ∗
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ارتقـاء   يتـوان بـرا   مـي  ن اسـاس يـ دهـد و بـر ا   مـي  را نشـان  هـا  نـه يزمن يموجود در ا
  .ارائه كرد ييشنهادهايپ رشته نياي مختلف ها شاخه يي درسها سرفصل
، مباحث يي درسها سرفصل، يتيعلوم ترب، رشته يي علوم انسانها رشته :ها كليدواژه

 . شناسي بي، آسي، مباحث علمينيد
 
 

  مقدمه
 يدر سالمت ياست كه نقش مهم يمهم در علوم انسانهاي  از رشته يكي يتيعلوم ترب

 كشور ين رشته جهت دهنده به نظام آموزشيافراد جامعه دارد و دانش اندوخته گان ا يروان
 باشند مي

ار حائز يگذرانند بس ها مي ن رشته در دانشگاهيان ايكه دانشجوهايي  ن درسيبنابر ا
جاد ين رشته ايان ايرا در دانشجو ينيو د يعلم يد مهارتهاين دروس بايت است اياهم
و  يزان توجه به مباحث علمين رشته از جهت ميا يدرسهاي  ن مقاله سرفصليدر ا. دينما

 .ده استيمشخص گرد كيقرار گرفته و سهم هر  يمورد بررس ينيمباحث د
 

  مفهوم علوم تربيتي 
در زبان .است education ا آموزش و پرورش  كه معادل واژه يواژه تعليم و تربيت 

شود،  مي از آن برداشت يخاص يمختلف معنهاي  نهيدارد و در زم يگوناگون يمعان يفارس
ت ارائه يتربم و يگوناگونى از مفهوم تعل  فيت تعاريم و تربينظران تعل تاكنون صاحب

ح يف و تشريعملى خود به تعر  هاى ذهنى و تجارب ك بر اساس برداشتياند؛ اما هر داده
در تعريف اين مفهوم، نه تنها ميان مردم عادي، بلكه ميان ن يبنابر ا اند آن پرداخته

ك ي يسين واژه در زبان انگليا. نظر وجود دارد نظران تعليم و تربيت هم اختالف صاحب
ن دو  يك از ايشود و هر  مي در ترجمه در دو كلمه آورده يدر زبان فارس يول كلمه است

و  ين امر بر اختالف نظر در باره معنيز دارند و اين يمستقل يمعن) تيترب(و ) ميتعل(واژه  
  .افزوده است ين واژه در زبان فارسيمفهوم ا
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 را ـ »تيترب« كلمه كي در اي ـ پرورش و آموزش عملكرد بتوان اگربا اين حال 
 اي پرورش و آموزش دانشِ كرد، فيتعر آدمى رفتار مطلوب رييتغ نديفرا اختصار، به
 درباره دنيشياند و پژوهش از كه بود خواهد متعارفى مجموعه »تىيترب علوم« اصطالح به

 علوم از ارىيبس مانند تىيترب علوم. است شده فراهم نديفرا اي عملكرد نيا به مربوط امور
 روش با كه نظر نيا از اما دارد، طوالنى خىيتار فلسفى، و كلى نظر از گر،يد انسانى
 است جوانى علم پردازد مى) كيستماتيس( منظم مطالعه به تعقل با توأم ش،يآزما و مشاهده

 گذرد مى قرن كي حدود جهان، در آن نيتدو و ميتنظ و آمدن ديپد زمان از و
كشور ما  يو دانشگاهها يدر مؤسسات آموزش عال يتيس علوم تربياز تدر .)1380كاردان(
س يتأس ي  شهياند. )417، ص 1354، يمحبوب(گذرد  يك قرن ميكمتر از  يزيز چين

ل كرده بودند، ينه تحصين زميكه در ا يله استادانيران وسيدر ا يتيعلوم ترب يها دانشكده
در سـال  يشنـاس و روان  يتين دانشكده علوم تربيقوت گرفت و نخست 1340 ي در دهه
ن سان علوم يو به ا) 1ص  1382كاردان؛(شـد  يانگـذاريدر دانشـگاه تهران بن 1343

  ان يم يبه عنوان علم يتيترب
ك يت خود را به عنوان ي، هويش، در سطح كارشناسيمتشكل از چند گرا يا رشته

دانشكده  يگريج تعداد ديپس از آن بتدر. ران اعالم كرديدر ا يدانشگاه يرشته تخصص
افت كه يش يتهران و شهرستانها گشا ير دانشگاههايدر سا يو روانشناس يتيعلوم ترب

. كردند يالن خود اعطا ميالتحص به فارغ يتيدر رشته علوم ترب يكارشناس يليمدرك تحص
جاد يا يتيعلوم ترب يها ارشد در دانشكده يدر سطح كارشناس ييها رشته 1350 ي در دهه

م و يخ و فلسفه تعليو تار ييمشاوره و راهنما يها توان به رشته يم شد كه از آن جمله
ت در دانشكده يم و تربيخ و فلسفه تعليتار يدكتر ي متعاقب آن دوره. ت اشاره كرديترب

 يدر سطح كارشناس يگريد يها ج رشتهيدانشگاه تهران به وجود آمد و بتدر يتيعلوم ترب
 )1384محسن پور( .ديجاد گرديها ا گر دانشكدهيارشد در د

ر يپانزده شاخه ز يي كشور در مقاطع مختلف داراها دانشگاهن رشته هم اكنون  در يا  
  . است
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يي، آموزش و پرورش كودكان استثنا، و دبستان يش دبستانيآموزش و پرورش پ
خ و يتاري، درسريزي  برنامه، مشاورهي، آموزشريزي  ت و برنامهيريمدي، آموزش يتكنولوژ

آموزش و ي، درسريزي  برنامه، تيم و تربيفلسفه تعل، آموزش بزرگساالن، تيفلسفه ترب
ي، ريسنجش و اندازه گي، ت آموزش عاليريمدي، قات آموزشيتحقي، قيپرورش تطب

  .يآموزشريزي  برنامه
 و ميتعل عمل در عرصهاي  گسترده يكاربردها ،يتيترب علومهاي  رشته از كي هر

 از را جامعه و مدرسه انيم تعامل كوشد مي يتيتربشناسي  جامعه مثال، يبرا. دارند، تيترب

 علومهاي  رمجموعهيز از يكي عنوان به يتيتربشناسي  روان كند، مطالعه مختلف يمنظرها

 به يدرسريزي  برنامه كند؛ مي ياري يريادگي  يده ادي نديفرا بهبود در را اني،مربيتيترب

ريزي  برنامه است؛ آموزان دانش يذهن يهاييتوانا با محتوا تناسب و انطباق يپ در ،ياعتبار
 كه يش آموز تيريمد داند؛ مي پرورش و آموزش ندهيآ يبرا يطراح يمتول را خود يآموزش

 آمد كار اداره هيداع داند مي تتبع و قيتحق از برگرفته را د خو يرهنمودها و اصول

 اتكا قابل و محكم آراء به يابيدست يپ در تيترب و ميتعل فلسفه دارد؛ را يآموزش يسازمانها

 استنباط آراء نيا بطن از را تيترب و ميتعل اصول و يمبان اهداف، بتوان كهاي  گونه به ست

 را تيترب و ميتعل نديفرا كوشند مي كي هر، زين يتيترب علومهاي  رمجموعهيز ريسا. كرد

 است تيترب و ميتعل اندركاران دست يرو شيپ كه را يبينش و پرفراز راه و بخشند اعتال

  .)1389محسن پور( سازند هموار
در سـه مقطـع    يتـ يمختلـف علـوم ترب  هـاي   شـاخه  يدرسـ هاي  ن مقاله سرفصليدر ا
قـرار   يمـورد بررسـ   يوعلم ينيارشد و دكترا  از سه منظر مطالب د يكارشناسي، كارشناس

  .ده استيك مشخص گرديسهم هر  زان ويگرفته و م
  
  يتيرشته علوم ترب يدرسهاي  در سرفصل يو علم ينيم ديمفاه
  يآموزشريزي  ت و برنامهيريرشته مد .1
 زمينه مديريت آموزشي در منظور تربيت نيروي انساني متعهد و كاردان در هن رشته بيا
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پرورش كشور و بمنظور برآوردن نيازهاي آموزشي وزارت آموزش  سطوح مختلف آموزش و
ارزشهاي تربيت اسالمي و اصول مديريت صحيح با توجه به پرورش براساس معارف و  و

آموزشي در نظام آموزش عالي كشور و ريزي  نيازهاي كشور رشته مديريت و برنامه
  )1372يزيبرنامه ر شورايعالي( دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي ايجاد شده است

  
  .ين رشته در مباحث علمياهاي  سرفصل. 1ـ1
پرورش، آموزش و پرورش  ش، اصول مباني آموزش وپرور فلسفه آموزش و 

فنون تدريس،  پرورش ابتدايي و راهنمايي و متوسطه، روشها و تطبيقي،آموزش و
شناسي  ، روان1) كودكي(رشدشناسي  تربيتي، روانشناسي  عمومي، روانشناسي  روان
 آموزش وپرورش، اقتصاد  آموزش وشناسي  عمومي، جامعهشناسي  ، جامعه2) نوجواني(رشد

 درسي، آموزش وريزي  پرورش، مديريت عمومي، مقدمات برنامه
مقدمات تكنولوژي ، پرورش كودكان استثنايي، مقدمات مشاوره و راهنمايي آموزش و

سنجش و ، علوم تربيتي روشهاي آماري در، آموزشي، آشنايي با كتابخانه و اصول كتابداري
اصول ، كليات اقتصاد، قيق در علوم تربيتيمقدمات روش تح، اندازه گيري در علوم تربيتي

 سازمان و قوانين آموزش و، تربيت مديريت آموزشي، روانشناسي اجتماعي در تعليم و
 آموزش و آموزشي، مباني امور مالي و تنظيم بودجه درريزي  اصول برنامه، پرورش ايران

اصول ، آموزشيدرسي، كاربرد مقدمات كامپيوتر در مديريت ريزي  اصول برنامه، پرورش
راهنمايي ، روابط انساني در سازمانهاي آموزشي، نظارت و راهنمايي تعليماتي ، حسابداري
آموزشي ريزي  برنامه، آموزش بزرگساالن، مسائل نوجوانان و جوانان، شغلي تحصيلي و

عملي مديريت در سازمانها، متون زبان  كار، عملي مديريت در آموزشگاه كار، ضمن خدمت
بهداشت ، متون زبان خارجه در مديريت آموزشي، آموزشي و درسيريزي  برنامه خارجه در

ت، مسائل آموزش و پرورش يشخص يروانشناخت، ات فلسفهيبهداشت مدارس، كلي، عموم
 .رانيا

 



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    8

  ينين رشته در مباحث دياهاي  سرفصل .2- 1
 انقالب اسالمي و، اخالق و تربيت اسالمي، 2معارف اسالمي ، 1معارف اسالمي 

 پرورش در تاريخ آموزش و، )آموزش زبان عربي(متون اسالمي، آن، تاريخ اسالمهاي  ريشه
 .در اسالمشناسي  انسان، مديريت اسالمي، ايران اسالم و

  
  و دبستان يش دبستانيآموزش و پرورش پ .2

معنوي هاي  ن مربيان بدون آراستگييسته است كه ايان  شايت مربير رشته تربيهدف ا
از طرفي نياز . توانند چندان مثمرثمر واقع گردند عقيدتي نمي تعهدات ديني و مسئوليتها و و

جامعه به تربيت نيروي انساني در اين رشته كه در حال حاضر برعهده سازمان بهزيستي 
باشد، به  مي پرورش قرار گرفته است مورد تاييد مقامات مسئول كشور و وزارت آموزش و

 هاي زير پوشش سازمان بهزيستي وزارت آموزش و مهد كودكاين ترتيب كه كليه 
هاي خود نياز مبرمي به فارغ التحصيالن رشته  كودك پرورش براي حسن اداره امور مهد

  )1372يزيبرنامه ر يعال يشورا.(دبستان دارند پرورش پيش دبستاني و آموزش و
  
  .ين رشته در مباحث علمياهاي  سرفصل .1- 2

، تطبيقي و پرورشآموزش ، ، اصول و مباني آموزش و پرورشپرورشو فلسفه آموزش 
شناسي  روان، فنون تدريس روشها و، آموزش و پرورش ابتدايي راهنمايي و متوسطه

، )نوجواني(رشدشناسي  روان ، )كودكي(رشدشناسي  روان، تربيتيشناسي  روان، عمومي
مقدمات و پرورش، آموزش  اقتصاد، آموزش و پرورششناسي  جامعه، عموميشناسي  جامعه

كودكان  و پرورشآموزش ، آموزشي  و درسيريزي  مقدمات برنامه، مديريت آموزشي
 آشنايي با كتابخانه و، مقدمات تكنولوژي آموزشي، مقدمات مشاوره و راهنمايي، استثنايي

، سنجش و اندازه گيري در علوم تربيتي، علوم تربيتي روشهاي آماري در، اصول كتابداري
، پيش دبستاني و دبستاني و پرورشآموزش ، علوم تربيتي دمات روش تحقيق درمق

تفاوتهاي فردي ، هاي اوليه كمك اصول بهداشت و، تغذيه مادر و كودك بهداشت و
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آشنايي با مفاهيم و ، بازي، مديريت مراكز پيش دبستاني و دبستانيشناسي  روان، كودكان
 كاردستي و، وسايل مواد آموزشي كاربرد تهيه و، آموزش هنر، روش تدريس رياضيات

، قصه گويي و نمايش خالق، زبان آموزي، )1كارورزي(مشاهده ، كارورزي، مهارتهاي فني
، حركت ورزشي و سرودهاي خاص كودكان، آشنايي با طبيعت و زندگي اجتماعي كار و

، دكانادبيات كو، روانشناسي آموزش خواندن، مشاوره كودك، پيش دبستاني، )2(كارورزي
تربيت ، روش تدريس علوم تجربي و اجتماعي، اجتماعي -آشنايي با فعاليتهاي تربيتي

بهداشت عمومي، بهداشت ، دبستان) 3(كارورزي ، )ورزش و بازيهاي دبستاني(بدني 
آموزش بزرگساالن، مسايل ، شخصيتشناسي  روان، كليات اقتصاد، كليات فلسفه، مدارس

  .آموزش و پرورش ايران
 

  ينين رشته در مباحث  دياهاي  سرفصل .2- 2-الف
انقالب اسالمي و ، اخالق و تربيت اسالمي، 2معارف اسالمي ، 1معارف اسالمي 

در  و پرورشتاريخ آموزش ، )آموزش زبان عربي(متون اسالمي، تاريخ اسالم، آنهاي  ريشه
  .انسانشناسي در اسالم. اخالق اسالمي، اسالم و ايران

 
  تكنولوژي آموزشي  .3

تكنولوژي آموزشي . است يآموزش ينه تكنولوژيت افراد در زمين رشته تربيهدف ا
ومهارتهاي علمي كه شامل روش سيستماتيك طراحي اجرا و ها  عبارت است از آگاهي

ارزشيابي كل فرآيند تدريس ويادگيري برمبناي هدفهاي بخصوص و براساس پژوهش در 
بي از منابع انساني و مادي براي ايجاد يادگيري يادگيري و ارتباط انساني و بكارگيري تركي

  )1373يزيبرنامه ر يعاليشورا( .عميق و پايدار
  

  ين رشته در مباحث  علمياهاي  سرفصل .1-3الف
، تطبيقي و پرورشآموزش و پرورش، اصول و مباني آموزش و پرورش، فلسفه آموزش 
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، عموميشناسي  روان، فنون تدريس روشها و، مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي
، 2) نوجواني(رشدشناسي  روان، 1) كودكي(رشدشناسي  روان، تربيتيشناسي  روان
مقدمات و پرورش، اقتصاد آموزش و پرورش، آموزش شناسي  جامعهي، عمومشناسي  جامعه

كودكان  و پرورشآموزش ، آموزشي و درسيريزي  مقدمات برنامه، مديريت آموزشي
 آشنايي با كتابخانه و، مقدمات تكنولوژي آموزشي، ه و راهنماييمقدمات مشاور، استثنايي

، علوم تربيتي سنجش و اندازه گيري در، علوم تربيتي روشهاي آماري در، اصول كتابداري
اصول طراحي پيامهاي ، مباني ارتباط انساني، درسي و آموزشيريزي  سمينار در برنامه

انتخاب، بهره برداري و ارزيابي مواد ، تلويزيونيهاي  توليد برنامه، اصول عكاسي، آموزشي
توليد ، آموزش با روش مبتني بر سيستم ها، توليد مواد آموزشي، و وسايل آموزشي

هاي  ها و اجراي پروژه كارورزي، كوچك آموزشيهاي  ارزيابي نظام، آموزشيهاي  فيلم
ريزي  برنامه، ادرسي و تحليل محتوريزي  اصول برنامه، ارتباطيشناسي  جامعه، فردي

راديو، تلويزيون ، درسي متوسطهريزي  برنامه، سمينار در تكنولوژي آموزشي، درسي ابتدايي
اصول ، آموزش برنامه اي، جمعيهاي  هاي كاربرد در رسانه روش ها و تئوري، آموزشي

آشنايي با مراكز ، درسي آموزش عالي و بزرگساالنريزي  برنامه، آموزشيهاي  طراحي نظام
، بهداشت مدارس، بهداشت عمومي، گروهيهاي  ها و اجراي پروژه كارورزي، آموزشي مواد

آموزش ، شخصيتشناسي  روان، اجتماعيشناسي  كليات اقتصاد، روان، كليات فلسفه
 .ايران و پرورشمسائل آموزش ، بزرگساالن

 
  ينين رشته در مباحث  دياهاي  سرفصل .2- 3

انقالب اسالمي و ، اخالق و تربيت اسالمي، 2معارف اسالمي، 1معارف اسالمي 
 در و پرورشتاريخ آموزش ، )آموزش زبان عربي(متون اسالمي، تاريخ اسالم، آنهاي  ريشه

  .در اسالمشناسي  انسان، اخالق اسالمي، ايران اسالم و
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  آموزش و پرورش كودكان استثنايي    .4

ت افراد و فراهم يي تربهدف از آموزش و پرورش كودكان و دانش آموزان استثناي
هاي مناسب و امكانات آموزشي بمنظور شكوفا سازي حداكثر توانائيهاي  كردن فرصت

  .باشد مي ذهني و جسمي كودكان با توجه به ويژگيهاي عقالني و جسماني آنان
  
  ين رشته در مباحث  علمياهاي  سرفصل .1- 4

شناسي  روان، اجتماعيشناسي  روان ، تفاوتهاي فرديشناسي  روان، آموزش بزرگساالن
  شخصيت،
، و آموزش كودكان ناشنواشناسي  روان، و آموزش كودكان تيزهوششناسي  روان

اصول و مباني آموزش و و پرورش، فلسفه آموزش ، و آموزش كودكان نابيناشناسي  روان
روشها ، آموزش و پرورش ابتدايي راهنمايي و متوسطه، تطبيقي و پرورشآموزش ، پرورش

 ، )كودكي(رشدشناسي  روان، تربيتيشناسي  روان، عموميشناسي  روان، فنون تدريس و
اقتصاد ، آموزش و پرورششناسي  جامعه، عموميشناسي  جامعه، )نوجواني(رشدشناسي  روان

، آموزشي  و درسيريزي  مقدمات برنامه، مقدمات مديريت آموزشيو پرورش، آموزش 
مقدمات تكنولوژي ، مقدمات مشاوره و راهنمايي، كودكان استثنايي و پرورشآموزش 
سنجش و ، علوم تربيتي روشهاي آماري در، اصول كتابداري آشنايي با كتابخانه و، آموزشي
، كليات اقتصاد، علوم تربيتي مقدمات روش تحقيق در، گيري در علوم تربيتي اندازه

كودكان  عقب آموزش و پرورش ، عقب ماندگي ذهنيشناسي  روان، فيزيولوژي اعصاب
 -هاي رفتاري اختالل، 2آموزش و پرورش كودكان  عقب مانده ذهني ، 1مانده ذهني 

روشهاي تغيير ، گفتار درماني، هاي يادگيري ويژه اختالل، هاي گويايي عاطفي اختالل
روشهاي ، بهداشت و كمكهاي اوليه، تشخيص عقب ماندگي ذهنيهاي  آزمون، رفتار

، تهيه مواد و وسايل آموزشي و كمك آموزشي، حركت درمانيبازي و ، مصاحبه مشاوره و
، روش تدريس زبان فارسي روش تدريس رياضي،، اجتماعي روش تدريس علوم تجربي و
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متون تخصصي به زبانهاي ، اي روشهاي بازپروري حرفه، كارورزي در روشهاي تدريس
 .حركتي، اصول مددكاري اجتماعي -هاي رواني اختالل، خارجي
  
  ينين رشته در مباحث  دياهاي  سرفصل .2- 4

انقالب اسالمي و ، اخالق و تربيت اسالمي، 2معارف اسالمي ، 1معارف اسالمي 
تاريخ ، اخالق اسالمي، )آموزش زبان عربي(متون اسالمي، تاريخ اسالم، آنهاي  ريشه

  .اسالم درشناسي  انسان، در اسالم و ايران و پرورشآموزش 
  
 مشاوره ةرشت .5

 به ويژه كودكان و(التحصيالن شاخه مشاوره از طريق شناخت مراجعان  فارغ
و ارائه كمكهاي ضروري براي حل مسائل و مشكالت و ) نوجوانان و جوانان

هاي معيشتي، تحصيلي، شغلي، خانوادگي، رواني، عاطفي، ارتباطي، رفتاري و  دشواري
لل بروز مسائل فوق و ارائه راه ع وها  اخالقي آنان و اتخاذ تدابير الزم در زمينه انگيزه

 .حلهاي مناسب وسايل تحقق هدفهاي تأسيس اين رشته را فراهم خواهند ساخت
  ).1373يزيبرنامه ر شورايعالي(

  
  ين رشته در مباحث  علمياهاي  سرفصل .1 -5

سنجش و اندازه گيري در علوم تربيتي ، راهنمايي و متوسطه ييآموزش و پرورش ابتدا
، روشها و فنون تدريس، شناسي روش تحقيق در علوم تربيتي و روان، و روانشناسي

شناسي  جامعه، شناسي مباني جامعه، توليد و كاربرد مواد آموزشي، مقدمات مديريت آموزشي
، 1رشد شناسي  روان، عموميشناسي  روان، فيزيولوژي انسانو پرورش، آموزش 

، يادگيريشناسي  روان ، تربيتي شناسي روان، اجتماعيشناسي  روان، 2رشد شناسي  روان
شناسي  آسيب، و آموزش و پرورش افراد استثناييشناسي  روان، شخصيتشناسي  روان

 مسائل نوجوانان و، بهداشت رواني، اختالالت يادگيري، 2رواني شناسي  آسيب، 1رواني 
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و مباني راهنمايي ، مشاوره، روشها و فنون راهنمايي و، اجتماعيشناسي  آسيب، جوانان
 -كاربرد آزمونهاي هوش، مشاوره شغلي راهنمايي و، مشاوره تحصيلي راهنمايي و، مشاوره

، كاربرد آزمونهاي تشخيصي و شخصيت در مشاوره، استعداد و رغبت در مشاوره
مددكاري ، مشاوره خانواده، راهنمايي و مشاوره گروهي، مشاوره و روان درمانيهاي  نظريه

تمرين عملي راهنمايي و ، متون زبان تخصصي، الح رفتارروشهاي تغيير و اص، اجتماعي
تغييرات ، بازي درماني، پروژه تحقيقاتي، 2مشاوره  تمرين عملي راهنمايي و، 1مشاوره 
و سازمان و قوانين آموزش ، مقدمات روان پزشكي، خانواده نابسامان و عوامل آن، اجتماعي
، مباني كامپيوتر، مشاوره وسازماندهي و اداره خدمات راهنمايي ، ايران پرورش
روشهاي ، ارتباطاتشناسي  تبليغات، جامعه هنر وشناسي  روان، نويسي كامپيوتر برنامه

رياضيات ، بهداشت عمومي و كمكهاي اوليه، هنر و خوشنويسي، ، منطق، تحليل سياسي
 و پرورشآموزش و پرورش، اصول فلسفه آموزش ، آمار استنباطي، آمار توصيفي، پايه

 ابتدايي، 
  
  ينين رشته در مباحث  دياهاي  سرفصل  .5-2

 آيات و(تربيت اسالمي متون اسالمي  اخالق و 2معارف اسالمي  1معارف اسالمي 
تاريخ اسالم انسان از ديدگاه اسالم  13آن از قرن هاي  انقالب اسالمي و ريشه) احاديث

 دانشمندان اسالمياز ديدگاه شناسي  خانواده در اسالم و ايران روان
  
  يپرورشهاي  تيرشته فعال .6

التحصيالن گرايش فعاليتهاي پرورشي از طريق معلومات و مهارتهايي كه در طول  فارغ
هاي  كنند قادر خواهند بود فعاليتهاي گروهي و فردي فوق برنامه در دوره مي دوره كسب

كرده و با توجه به  راهنمايي و متوسطه و دانشسراها و مراكز تربيت معلم را هدايت
كشور در جهت پرورش شخصيت سالم آنان  و پرورشهدفهاي  تربيتي نظام آموزش 

  )1373يزيبرنامه ر شورايعالي. (تالش كنند
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  ين رشته در مباحث  علمياهاي  سرفصل  .1- 6

و آموزش و پرورش، اصول فلسفه آموزش ، آمار استنباطي، رياضيات پايه  آمار توصيفي
سنجش و اندازه گيري در علوم تربيتي و ، ابتدايي، راهنمايي و متوسطه پرورش

مقدمات ، روشها و فنون تدريس، شناسي ، روش تحقيق در علوم تربيتي و روانروانشناسي
آموزش شناسي  شناسي، جامعه مباني جامعه، توليد و كاربرد مواد آموزشي، مديريت آموزشي

رشد شناسي  روان، 1رشد شناسي  روان، عموميسي شنا روان، فيزيولوژي انسانو پرورش، 
شناسي  روان، يادگيريشناسي  روان، تربيتيشناسي  روان، اجتماعيشناسي  روان، 2

، 1رواني شناسي  و آموزش و پرورش افراد استثنايي، آسيبشناسي  روان، شخصيت
، جوانان مسائل نوجوانان و، بهداشت رواني، اختالالت يادگيري، 2رواني شناسي  آسيب
، مباني راهنمايي و مشاوره، مشاوره اجتماعي، روشها و فنون راهنمايي وشناسي  آسيب

مقدمات روان پزشكي ، خانواده نابسامان و عوامل آن، تغييرات اجتماعي، بازي درماني
مشاوره  ايران سازماندهي و اداره خدمات راهنمايي و و پرورشسازمان و قوانين آموزش 

ارتباطات شناسي  جامعه، تبليغات هنر وشناسي  نويسي كامپيوتر روان رنامهمباني كامپيوتر ب
روشهاي تحليل سياسي منطق هنر و خوشنويسي بهداشت عمومي و كمكهاي اوليه 

گروهي ورزش و هاي  متون عربي روابط انساني در مدرسه  فعاليت 1كارورزي  2كارورزي 
كتاب خواني  سي آشنايي با كتاب وبازيهاي تربيتي هنرهاي نمايشي مباني تحليل سيا

 ادبيات كودكان و نوجوانان آئين نگارش و فن سخنوري
  
  ينين رشته در مباحث  دياهاي  سرفصل .6-2

آيات (اخالق وتربيت اسالمي متون اسالمي  2معارف اسالمي  1معارف اسالمي 
تربيتي پيغمبر و تاريخ اسالم سيره  13آن از قرن هاي  انقالب اسالمي و ريشه) واحاديث

سرودها و  2روخواني و روان خواني قرآن آشنايي با قرآن  1آشنايي با قرآن ) ع(ائمه
از ديدگاه شناسي  اهنگهاي انقالبي انسان از ديدگاه اسالم خانواده در اسالم و ايران روان



 15...    ي درسيها سرفصلو  ها برنامهشناسي  آسيب

 .دانشمندان اسالمي
  جهينت

 يرا مباحث علمها  از مباحث در سرفصلاي  شود بخش عمده مي همانگونه كه مالحظه
ان يدانشجو ياز علمين يگو زان پاسخيچه م ين دروس علمينكه ايالبته ا، دهد مي ليتشك

در نظر  ينيكه به عنوان دروس دهايي  گر درسيد ياز سو. تأمل دارد ياست  دارد جا
ت يم و تربيند، مثالً در فلسفه تعلا مناسب ياند فاقد محتوا و كتب درس گرفته شده

رد منتشر يمورد بحث قرار گ يت اسالميم و تربيكه در آنها فلسفه تعل يمناسب يها كتاب
ر صورت گرفته ياخهاي  نه در سالين زميدر ا ييها اگرچه تالش )1384ياكرم(نشده است

، شود مي ر مالحظهين همانگونه كه در جدول زيبنابر ا.باشد مي شترياز به تالش بين يول
  .ده استيطرح گرددر هر رشته م ياندك ينيمباحث د

  
  در هر رشته ينيو مباحث د يزان  مباحث تخصصيم

  ينيمباحث د  يمباحث علم رشته  فيدر 

ويش دبستانيآموزش و پرورش پ  1
  دبستان

52 9  

  9 51 ييآموزش و پرورش كودكان استثنا  2

  9 51 يآموزشيتكنولوژ  3
  9 45 يآموزشريزيت و برنامهيريمد  4
  9 56 مشاوره  5
  14 53 يپرورشيتهايفعال  6

  
ن يانگيدرس و م 52در هر رشته  ين دروس علميانگيم، شود مي همانگونه كه مالحظه

  .باشد مي درس 10 ينيدروس د
و  يت و مبانيم و تربيل  فلسفه تعليز از قبين ياز مباحث علم ياگر چه در درون برخ
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قابل توجه نخواهد زان آن يم يقابل طرح است ول ينياصول  آموزش و پرورش مطالب د
  .بود
 نشان  يرا به صورت كل ينيو د يزان دروس مربوط به مباحث علميم ين بررسيا
و ، ان استيدانشجو يازهايزان متناسب با نين مباحث تا چه ميا اينكه آيدهد و ا مي
ن حال آنچه با يطلبد با ا مي را يگريدهاي  يكند بررس مي نيآنان را تأم يواقع يازهاين

ن است كه مباحث مربوط به يكه  قابل استنباط است ا يا نكته ها  ن درسيعنوان انگاه به 
ن رشته كمتر مطرح شده است و مباحث مطرح يان ايدانشجو يبرا يت اسالميم و تربيتعل

ها  ان همه رشتهيدانشجو يدارد كه برا يشتر جنبه عموميب ينينه مباحث ديشده در زم
  .قابل طرح است

  
  شنهاداتيپ

ار مهم يبسهاي  ن رشته، كه از رشتهيا يدرسهاي  سرفصلها  بهبود وضع برنامهجهت 
 يازهايت به نيرد و با عنايق صورت گياست پژوهش عم ياست، ضرور يدر علوم انسان
و ها  ن حوزه برنامهيدر ا ي، تحوالت علميجهان يازهايكشورمان، ن جامعه امروز

ن گردد تا بتواند ين تدويگزيجاهاي  به عنوان برنامه يقيده و دقيسنجهاي  سرفصل
گر يد ياز سو. ديجاد نماين رشته ايآموختگان ا الزم را در دانشهاي  تيو صالحها  ييتوانا

 ياسالمهاي  كشور و آموزه يت به مسائل بوميمناسب با عنا ياست كتب درس يضرور
  .ديت به اجرا در آين شده با موفقيتدوهاي  تا برنامه. ن گردديتدو

  
  كتابنامه

 .1384. د كاظميس ياكرم

ر يـ سندگان زياز نو ي، جمعت و قلمرو آني، ماهيتيشگفتار بر كتاب علوم تربيپ .1380. محمد يكاردان، عل
 . سمت: تهران. محمد كاردان ينظر دكتر عل

ـ       يمقدمات كل. 1373. يزير برنامه شورايعالي ش يبرنامـه و سرفصـل دروس رشـته آمـوزش و پـرورش پ



 17...    ي درسيها سرفصلو  ها برنامهشناسي  آسيب

  .و دبستان يدبستان
برنامه و سرفصل دروس رشته آمـوزش و پـرورش كودكـان     يمقدمات كل .1373. يزير برنامه شورايعالي
  .يياستثنا
  .يآموزش يبرنامه و سرفصل دروس رشته تكنولوژ يمقدمات كل .1373. يزير برنامه شورايعالي
ـ  .1373. يزير برنامه شورايعالي ريـزي   ت و برنامـه يريبرنامـه و سرفصـل دروس رشـته مـد     يمقدمات كل
  .يآموزش
 .برنامه و سرفصل دروس رشته مشاوره يمقدمات كل .1373. يزير برنامه شورايعالي

  .يپرورش يتهايبرنامه و سرفصل دروس رشته فعال يمقدمات كل .1373. يزير برنامه شورايعالي
 يبـر مبنـا   يتـ يعلـوم ترب  يه متون درسيته يبرا يين الگويتدو يدر جستجو .1384 .محسن پور، بهرام
 .يتيم نظام علوم تربيتنظ ل ويش تحلين هماي، مجموعه مقاالت اوليمنابع اسالم

  .، انتشارات سمتيقيآموزش و پرورش تطب .1389. محسن پور، بهرام



 

 
  
  
 
 
 



  

  

 در  اي جايگاه علوم انسانيبررسي مقايسه

  برنامة درسي اگزيستانسياليستي و اسالمي

  ∗مريم تقوي
  ∗∗ بوالفضل غفاريا

  
  چكيده

و  ياجتمـاع ي، معنـو  اتيـ حي، در احوال درون و كاوش عهده دار پژوهش، 1انساني علوم
تفـاهم و  هدف اين علـوم فهـم، ادراك و   . انسان به عنوان فاعل شناسايي است يرفتار

علوم انساني برمبناي نوع نگاه به حقيقت انسان وموقعيـت وي در  .روش آن تفسير است
بـه  . توان آن را علومي راهبردي وتمدن سـاز ناميـد  سبب ميبدين. شودهستي تبيين مي

درسـي بـه عنـوان محـور فعاليتهـاي       مةدليل نقش اين علوم، بررسي جايگاه آن در برنا
  . خواهد بود تربيتي، سازنده و راهگشا

، بـا روش تحليـل   درسي و جايگاه علوم انساني در آن ةهدف اين پژوهش، بررسي برنام
، بـا رويكـردي تطبيقـي بـوده     اسالمي واگزيستانسياليستيدر نظام تعليم و تربيت محتوا 
-شناسـي، معرفـت  شناسـي، انسـان  ي مباني هستيضمن پژوهش به بحث درباره. است

به لحاظ انسجام در امر پژوهش، بعداز . دوديدگاه پرداخته شدشناسي هر شناسي و ارزش
و از رويكرد  2مباني فلسفي هردو نظام، ازرويكرد اسالمي، استاد مرتضي مطهري ةمطالع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).  mary.taghavi46@gmail.com(كارشناس ارشد تاريخ و فلسفة تعليم و تربيت . ∗
  ).ghaffari@um.ac.ir (استاديار دانشگاه فردوسي مشهد. ∗∗

1. Social Science   
  )ش ه 1358-1298( .2
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 وشـدند  به عنوان نمايندگان اين دو نحله برگزيـده   2، كارل ياسپرس1اگزيستانسياليستي
رويكردهـاي   و هااهـداف، فراينـد   سپس. آراي اين دو فيلسوف مورد بررسي قرار گرفت

  .بررسي گرديد معلم و شاگرد يهافعاليت از نظر، يادگيري ـياددهي 
بـا تأكيـد بـر جايگـاه      هاي متفاوت با ديدگاه رويكردهر دو هاي پژوهش، بر اساس يافته

 اند كـه بـه صـورت بـالقوه در دنيـا و در      را موجودي آزاد، آگاه و مسئول دانستهاو  انسان
. ســازد بــا طبيعــت و ديگــران قــرار دارد و در يــك فراينــد زمــاني خــود را مــيارتبــاط 

اگزيستانسياليزم با تقدم وجود بر ماهيت و تأكيد بر خودشكوفايي انسان، او را موجـودي  
، كـه مسـئول تشـخص فـردي وتعـالي وجـودي خـويش        كند ميبه خود وانهاده معرفي 

حـي  «تثبيت توحيد حضوري، انسان را از سويي ديگر، در تربيت اسالمي با تأكيد بر.است
 كه گنجايش ظهور اسماء و صفات خداوندينمايد جو معرفي مي، با فطرتي كمال»متأله

هاي متناسب با ديدگاه اسـالمي  داللتلذا پژوهش پس از بررسي هر دو مكتب، . را دارد
ــه     ــالمي را ب ــي اس ــة درس ــين برنام ــت تبي ــرد   در جه ــا رويك ــي ب دور از درآميختگ

  . است كردهتانسياليستي استخراج اگزيس
  . علوم انساني، اگزيستانسياليزم، اسالم، برنامه درسي :ها كليدواژه

  
  مقدمه .1

و تطور مكاتـب فلسـفي و نظريـات تربيتـي بـوده      پديدآيي  شاهد تاريخ بشري همواره
تفكـرات و  را بر محور همين جوامع توان روند رشد، توسعه و تكامل مي كهي، به نحواست

ـ  ناهاي اخير با كتمدن غرب در سده. بندي كردتحليل و دسته نظريات از  3نر گذاشـتن دي
به تغييـر و تصـرف در   » خرد جمعي خود بنياد«و با تكيه بر  حيات اجتماعي انسان ةصحن

اجتماعي را بر همـين   ةنيز مديريت توسعم و فناوري و طبيعت و انسان پرداخته و توليد عل
اما به موازات اين افزايش قدرت ظاهري بشر در تصـرف طبيعـت و   .مبنا سامان داده است

دسـتاوردهاي ايـن تمـدن بـا نيازهـاي       ةايجاد يك تمدن نو، به مرور عدم تناسب منظوم
وضـعيت بحـران    .شده استشكار آفطري و حقيقي انسان، عوارض و تناقضات دروني آن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Existentialism 
2. Karl Jaspers  
3. Secularism 
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را بر آن داشته است كـه    هاي فكري حاكم بر جهاننظامانسان عصر حاضر،  ةزده و آشفت
رويكردها و نظريات تربيتي را مورد امعان نظـر قراردهنـد و بـا محـور قـرار دادن انسـان،       

چيسـتى   ةهـايى بنيـادين دربـار    پرسـش  ، بـه خود و جهان پيرامونش معرفت او نسبت به
   .و نظاير اينها پاسخ دهندحيات  يحقيقت آدمى، هدف از پيداي

قرن بيستم، فرياد بلند و اعتراض آميزى به اين اوضاع آشفته  م در اوايلزنسياليااگزيست
هاى بسيارى را به سمت خود جلب كـرد  به منظور بازيابى هويت انسانى بود كه اتفاقاً نگاه

هاى مختلف معـارف بشـرى بـر جـاى گـذارد و سـر منشـأ        و تأثيرات فراوان را در عرصه
  . گرديد و علوم انساني شناسى روان ،فلسفهه جملهاي مختلف از ر دانشهايى دبازنگرى

توجه مستقيم خطابات قرآني به انسان، نشان از توجـه  ، دين مقدس اسالماز سويي در 
در اسالم و . داردالهي به نفس انساني و ابعاد مختلف وجودي او  مكتب اينعميق و دقيق 

لهـي اهميـت   منابع اسالمي به تربيت به معناي عام آن از همان ابتداي ظهور ايـن ديـن ا  
   .اي داده شده است فوق العاده

درسـي دو رويكـرد بـا روشـي تطبيقـي و       ةي جايگاه علوم انساني در برناملذا، مطالعه
بـه  ( هاي متناسب با ديدگاه اسالمي در جهت تبيين برنامة درسي اسالميداللتاستخراج 

، هـدف مقالـه   يسـتي دور از درآميختگي با رويكـرد اگزيستانسيال به )طور ويژه علوم انساني
  .حاضر است

  
  طرح و بيان مسئله    .2

تـرين  بـه عنـوان يكـي از مهـم    ، هاي آن و نگرش عميق به آنرتعلوم انساني، ضرو
محور .بشري سالهاست كه در سراسر جهان مورد بررسي و مداقه قرار دارد ةشيمبناهاي اند

انسان اسـت امـا مكاتـب     هاي علوم انساني، چنانكه از نام آن پيداست،اصلي مباحث رشته
فلسفي و رويكرد هاي تربيتي، هر كدام از منظـري بـه انسـان و جايگـاه او در ايـن عـالم       

بشر امروزي ناكام و سرگشته از اين مكاتب به دنبـال رويكردهـايي اسـت كـه     .اندپرداخته
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 .دناش معنا وهدفي در خور ببخشـ د و به زندگانيكننجوي او را سيراب د روح حقيقتنبتوان
از جمله داليل حدسي براي افول اين رويكردها، به اين نكته اشاره مي شود كه علـم، در  «

عمل به وعدة فراهم آوردن جهاني شاد، سالم و رها از جنگ شكست خورده اسـت، حتـي   
شـود ؛ علـم خـود، بـيش از آنكـه راه حـل باشـد، از جملـه         با بدشگوني بيشتري گفته مي

  ).1375اگر، ( مشكالت است
امـا،   ،دكنـ ندارد كه آن را دشـوار   سان از ساير موجودات پيچيدگى خاصفهم تفاوت ان

تحليـل   ،ها نسبت به حقيقت انسان شدهآنچه عموماً محل ترديد و موجب اختالف ديدگاه
هـاي  نظام تربيت غير ديني معاصر كـه برآينـد انديشـه   . است منشأ و خاستگاه اين تفاوت

نگـرش تفكيكـي و اسـتقاللي بـه اشـياء وجانشـيني        ةسعفلسفي دوران جديد است، در تو
  ).302: 1369برت، ( نمايد يبسزا ايفا يشناسي مكانيكي، نقششناسي رباني با جهانجهان

حالـت نارضـايي نسـبت بـه      ديدآمدنبا پ مزنسياليااگزيستاشتهار فلسفي در اين ميان، 
پيشـرفت همزمـان بـوده    ي علـم، تكنولـوژي و   قـرن نـوزدهم دربـاره    ةديدگاه خوشـبينان 

 ،زندگي كه موجب اعتالي ذهنيت فردي باشـد  ةاگزيستانسياليزم از تتبع فلسفي دربار.است
اين فلسفه، با انسـان شـروع مـي شـود و بـا       ).165-174: 1380گوتك، ( كندحمايت مي

هـا پرسـش از   پرسش اصلي در اين فلسـفه . انسان است كه عالم و وجود شناخته مي شود
   ).119: 1384مصلح، ( استچيستي آدمي 

مي پردازد كـه   رويكردي تربيتي ةمكتب اسالم نيز به عنوان يكي از اديان الهي به ارائ
نـي بـر   تاسـالمي مب  ةفلسـف .در پرتو آن انسان بتواند، گوهر وجودي خويش را متبلور نمايد

شـناخت هسـتي   بـراي  تـالش اصـلي فلسـفه    «:باشد چرا كه معتقداست شناسي ميهستي
  ).1388سيد باقري، ( »است

تـرين   بنيـادي : آگـاهي بخشـي و نقـادي   « ، درپژوهشـي بـا عنـوان   )1383( شمشيري
نقـش اصـلي علـوم انسـاني را نـه در      : كنـد چنـين بيـان مـي   » كاركردهاي علوم انسـاني 

جـو  و كاركردهاي ملموس و عيني، بلكه بايد در رسالت آگاهي بخشي و نقـادي آن جسـت  
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  .كرد
تبيـين تعلـيم و تربيـت    «در پژوهش ديگري بـا عنـوان   ) 1381( علم الهديهمچنين 

مشـخص از تعلـيم و تربيـت     يتوصـيف بـه  ، »درسي ةهاي آن براي برنام اسالمي و داللت
هـا، داللـت هـا و    ماهيت آن شامل مباني، عناصر اصلي، خطوط كلـي، ويژگـي   و اسالمي

  .پرداخته است امتيازهاي آن از ديگر انواع تعليم و تربيت
:  2بـا ميلـر   1درسي آيزنـر  ةهاي برنام مقايسة ايدئولوژي«ديگري تحت عنوان  ةدر مقال

هـاي فلسـفي   ، به نقش مباني انديشـه )1388( ، مهرمحمدي و امين خندقي»نگاهي ديگر
  .اند درسي اشاره كرده ةمطالعاتي برنام ةدرحوز

دارد، فلسـفه نقطـة شـروع و بنيـاد      نيـز اظهـار مـي    3طـور كـه گودلـد    همـان  ،بنابراين
آفريني فلسفه در تمامي مراحل، عناصر و ابعـاد   درسي است و نقش ةگيري در برنام تصميم
  ).(Ornstein, 2003 درسي ساري و جاري است ةبرنام

  
  چيستي علوم انساني  .3

ويلهلـم   شـود در مقطـع تـاريخي بـين ارسـطو تـا      آنچه امروز علوم انساني ناميده مي
و تـدوين  ) متمـايز از علـوم طبيعـي   (براي تعريف علوم انساني .شكل گرفته است 4ديلتاي

در قـرن هجـدهم   .هاي اوليه را برداشـت منطق آن و تعيين هدف يا غايت آن ارسطو قدم
 جـان  7در قـرن نـوزدهم اگوسـت كنـت    .اين مفاهيم را پـيش بردنـد   6و مونتسكيو 5هيوم

 تاي تكميل صورت تاريخي اين علوم را بـه انجـام رسـاندند   و سرانجام ديل 8استوارت ميل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1. Eisner   
 2. Miller  
 3. Goodlad  
4. Vilhelm  Dilthy(1833-1911)  
5. David Hume  
6. Baron de Montesquieu  
7.  August Comte  
8. John Stuart Mill  
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  ).14-23: 1388ديلتاي، (
آنها از لحاظ حيات دروني و روابط با ديگران،  ند كه انسان درا هايي علوم انساني دانش

حيـات   ةديلتاي، بنياد علوم انساني يا فلسـف  ةبه عقيد .)73:  1372فروند،( شود بررسي مي
يابـد   ررسي ماهيت اين علوم، آنگاه اهميت ميب). 23: 1388يلتاي، د( است) تفهم( بر فهم

كه دريابيم تمام رفتارهاي روحي و عملي بشر به نحوي موضوع پژوهش اين علـوم قـرار   
به طور كلي، در مورد مصداق علوم انساني دو ديدگاه وجود  ).17: 1382دورتيه، ( گيرد مي
كنـد و ديگـري    يكي ديدگاهي كه روش اين علوم را به روش تجربي محـدود نمـي  . دارد

  ).3: 1372فروند، ( داند ديدگاهي كه تجربه را يگانه روش اين علوم مي
يخي در شـمار  انسان بايد وي را واقعيتي اجتمـاعي تـار   ةبراي مطالعديلتاي، به اعتقاد

 هـايي خـاص از زنـدگي او پرداخـت    هاي علوم انساني به جنبـه هتبا هر يك از رش و آورد
كه به نظر وي روش بررسي علوم » تأويل«بين» ديلتاي« .)22 -51: 1371كوزنزهوي، (

دانسـت فـرق   كه آن را مخصوص علوم طبيعي مـي » توصيف«انساني و اجتماعي است و
  .)403 :1375احمدي، ( گذاشت
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نـد،  ا شـمول مشـكوك  مقوالت مطلق جهان ةاين  فالسفه دربار: شناسيهستي) 4-1
ي كه درصددند جهان بيني جامعي بنا نهند تا تجارب انسـاني  ينسبت به نظامهاي فلسفي

 ).165: 1380گوتـك،  ( اعتمادندرا بر حسب مفاهيم واقعيت پيشيني مقوله بندي كنند، بي
در توصـيف امـور   . 1»زيسـته « گرا عبارت است از واقعيت هستي ةواقعيت به ادعاي فلسف

نلـر،  (است وصف كنيم، نـه آنچـه فراسـوي آن اسـت     واقعي بايد آنچه را در وضع انساني
اين خصلت بيش از حد واضح بودن هستي است كه معموال باعث مي شـود   ).80: 1377

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. lived  reality  
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 :1387ل، ژان وا(هاي شناخت جهان عيني شـويم   آن را فراموش كنيم و درگير گرفتاري
287(.  
گــرا، روش هســتي ةبهتــرين روش شــناخت بــه نظــر فالســف :شناســيمعرفــت) 4-2

بنابر اين روش، درست اسـت كـه اشـياء و اشـخاص داراي واقعيـت      . پديدارشناختي است
يم و مسـتق  ةكـه در رابطـ  شناسـيم   مـي ند ياممكن است باشند، اما تنهـا واقعيتـي را   ا عيني

  يـك   در اصـل    پديدارشناسي ).197-198: 1387كاردان، (. كنيمشخصي باطبيعت پيدا مي
  حقيقـت   ايـن  1از نظر هوسـرل . انجامد مي  خودشناسي  به  در نهايت  كه  است  آگاهية فلسف
  هوسـرل  در نظـر ). 63: 1375، الكوسـت ( كوژيتـو اسـت    شـهوديِ   و تجربه  آگاهي  همان
  نسـبت   و ايـن   اسـت   از چيـزي   آگـاهي   همـواره   است، آگاهي  نسبت  آگاهي  اصلي  ويژگي
شناسـي  فـرض معرفـت   .) 71-72 :1382، خاتمي(دهد  مي  را نشان  آگاهي  التفاتي  ماهيت

معرفـت از  . اگزيستانسياليستي بر اين است كه فرد، مسئول دانش و معرفت خويش اسـت 
گاهي و احساسات او به عنوان محصول تجربه آ يگيردو از محتواآگاهي فرد سرچشمه مي

  ). 175-176: 1380گوتك، ( يابدتركيب مي
اصل بنيادين اگزيستانسياليزم مبني بـر اينكـه وجـود بـر ماهيـت       :شناسيانسان) 4-3

شـود  پردازي كليتاً از موجودي آغاز ميفلسفه.مقدم است، مبين اولويت ذهنيت انسان است
دريافت مشترك اين فالسـفه   ).167: 1380گوتك، ( است كه نسبت به وجود خويش آگاه

تفكـر   .اي براي احوال آدمي باشـد خواهد فلسفه باشد، بايد آينه آن است كه فلسفه اگر مي
الطبيعه مورد غفلت آنچه در ما بعد. ترين مسايل فرد آدمي شروع شودبايد با تأمل بر عيني

نفسه نـه  رويكرد آزادي في در اين ).120-121: 1384مصلح، ( قرار گرفته خود آدمي است
من آن چيزي هستم كه عمل . هدف است و نه آرمان، بلكه نيرويي آماده براي عمل است

بنابر اين آزادي ترسناك است، زيـرا مـن مسـئول    . سرنوشت من از آن خودم است.كنممي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Edmund Husserl 
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از جمـع و  ايـن فالسـفه هرگونـه پيـروي     ). 83: 1377نلـر،  ( شومآن چيزي هستم كه مي
 ،هنجارهاي اجتماعي ياهمرنگي با آنها را كه در آن فرد آزادانه امكان انتخاب نداشته باشد

تمـام   ةتـوان در فلسـف  ميتصـور تعـالي را تقريبـاً    ).198: 1387كاردان، ( كنندمحكوم مي
: 1387، ژان وال(نس هستند يافت ااي كه به نحوي متعلق به روش فكري اگزيستفالسفه

319(.   
گـذاري و انتخـاب   بنيادين فلسفي در ايـن رويكـرد، ارزش   ةلئمس :شناسيارزش) 4-4
واقعيتي پيشيني ريشـه ندارنـد،   در شناختي ها در تصورات متافيزيكي يا جامعهارزش. است

گـرا،  به نظر فيلسـوف هسـتي  ). 168: 1380گوتك، ( شوندها آفريده ميبلكه از راه انتخاب
امـا انسـان بايـد    . براي خود عمل يا براي هدفي انجام گيردهر عمل اخالقي ممكن است 

گرا اصول اخالقـي را نفـي   هستي ةفالسف). 84-87: 1377نلر، ( خالق اهداف خويش باشد
  ). 19: 1387كاردان، ( دانندكنند بلكه تنها اصول اخالقي مجرد و كلي رامطرود مينمي

ايـن خصوصـيت    .هـايي دارد براي هر انساني آموزنـدگي  ياسپرس :كارل ياسپرس -5
مصـلح،  ( شايد ناشي از كوشش او براي معرفي ساحات وسيع و متنوع وجود انسـاني باشـد  

از ايمان در مي گشـايد   »دورترين منظر وجود ما«ياسپرس، به  ةآيين فلسف .)137: 1384
از نظر ياسپرس، وجود مانند ساير امور در دسترس همه نيست كه با  ).49 :1378رشيدي، (

تصور نادرستي است كه وجود را به عنـوان  . ايت اصولي عقالني هر كس بدان نايل آيدرع
وجود هميشه يك پديدار . اي قابل حصول باشدامري ابژكتيو تلقي كنيم كه براي هر سوژه

تـرين  مهـم ). (Kuntzmann,1994 اي است كه آن را دريافتـه اسـت  است وخاص سوژه
: 1384مصـلح،  (نشان دادن شأن و حد آن اسـت كوشش ياسپرس در تأمل شناخت علمي 

ياسپرس بزرگترين عيب آموزش و پرورش امروز را فراموش كردن انسـان و ارج او   ).142
  ).181:  1374نقيب زاده، ( داندمي

ايـن  زدايي و نگـرش ماشـيني بـه انسـان اعتـراض      روند شخصيت: تعليم و تربيت -6
كننـد اهميـت و نقـش    ليم و تربيت تالش مـي آنان در قلمرو تع.داشت را به دنبال فالسفه
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انديشــه در  ايــن ).174: 1380گوتــك، ( را بــه او گوشــزد كننــد انســان ةانتخــاب آزادانــ
شناسي انسانگرا موجـب شـد كـه اسـتلزاماتي      عنوان روان شناسي نيز تحولي را تحت روان

 داشـته اسـت  شناسـي مشـاوره در بـر     يـادگيري و روان  شناسي تربيتي و نظريه براي روان
اسـت   1هدف بسياري از برنامه هاي انسان گرايانه ، خود شكوفايي ).157: 1380گوتك، (

كه در آن ، تجربه هاي يادگيري بايـد موجبـات درگيـري بـين ابعـاد شـناختي و عـاطفي        
درسـي شـامل    ةبرنامـ  ).4-5: 1388پورعليرضـا،  ( شخصيت دانش آموزان را فـراهم كنـد  

كننـد و مهمتـر از    كه واقعيت طبيعي و اجتماعي را تبيين ميها و موضوعاتي است  مهارت
مراحل  ).177: 1380گوتك، ( همه شامل علوم انساني است كه مبين انتخاب انسان است

معلـم در كـالس نقـش    . فعاليت معلم و شاگرد شامل كاوشگري، روشنگري و انتقال است
علم هستي گرا دانـش آمـوزرا   م ).5: 1388پور عليرضا، ( تسهيل كننده ي يادگيري را دارد

نلـر،  ( وادار مي كند كه در مقابل نتايج اعمال خويش مسـئوليت بپـذيرد و بـدانها بپـردازد    
1377 :85.(  

  
  اسالمي ةمباني فلسف .7

شناسي اسالمي، فطـرت اسـت، چـرا كـه      مهمترين مبناي جهان: جهان شناسي) 7-1
خلقـت هـدايت يافتـه معنـا     تـوان آن را بـه   مـي ، كـه  جهان مفطور است و خداوند فـاطر 

بيني توحيدي، جهان يك آفريده اسـت و چيـزي در هسـتي     در جهان ).1388فياض، (ردك
حقيقـت  ).  181-182: 1355جوادي آملي، (نيست كه از قلمرو آفرينش خداوند خارج باشد

هسـتي در ذات خـود مسـاوي اسـت بـا      . هستي در ذات خود همان واجـب الوجـود اسـت   
ديگر يعني با وجوب ذاتي ازلـي و هـم مسـاوي اسـت بـا كمـال و        نامشروط بودن به چيز

جهان هستي كه حدوث زمـاني داشـته،    ).123: 1371مطهري، ( عظمت و شدت و فعليت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Self Actualization 
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 :1355، جوادي آملـي ( عين حركت است، هدفي دارد، زيرا حركت بدون هدف محال است
پس جهان ما، جهاني هدفدار است، يعني درون موجودات كششي خاص بـه سـوي    ).183

  ). 218 :1375مطهري، ( شان وجود دارد هدف كمالي
انسان در اين ديدگاه موجودي اسـت مـادي و معنـوي و اصـالت      :شناسيانسان) 7-2

انسان بماهوانسان ، وجودي در حـال تحـول و   ). 28 :1387شكوهي، ( وي به روح اوست
حقيقت انسان وجود مجرد است نه ماهيت مجرد ، از اين رو به طـور مـداوم   . تداد استاش

تواند با انتخـاب   از ديدگاه اسالم، انسان مي ).119: 1388الهدي، علم( در حال شدن است
: 1373موسـوي،  ( كارگيري آنها جامعه و تاريخ را مطابق با اراده خـويش بسـازد   ابزار و به

واع آفريدگان، يگانه موجودي است كه ظرفيـت و تـوان خودآگـاهي    انسان ميان ان ).136
خودآگاهي عبارت از ادراك كيفيـت و سرشـت خـويش، كيفيـت وسرشـت جهـان و       .دارد

منطـق اسـالم،    در ).131 :1386شريعتي، ( كيفيت و سرشت رابطه خويش با جهان است
قـرآن  . باشـد توانـد   چيز ديگـري نمـي  و بازگشت به سوي او هدف اصلي زندگي جز خدا 

اى كه ، يعنى زنده»انسان، حى متألّه است«). 44/نازعات(» الي ربك منتهاها« :فرمايد مي
   ).1385جوادي آملي، ( منسوب به اهللا ، والهى است و حى است

در اسالم يكپارچگي و وحـدت جهـان موضـوع معرفـت اسـت،      : شناسيمعرفت) 7-3
ش چـه از نـوع حصـولي و چـه از نـوع      دان.مبنايي براي وحدت و يكپارچگي معرفت است

حضوري باشد و دانش حصولي چه از نوع تجربي، چـه از نـوع اسـتداللي و عقلـي و چـه      
جهان هسـتي كـه بـه رغـم تمـام       ةمتكي به نقل باشد، در هر صورت، دانشي است دربار

: 1388علـم الهـدي،   ( هايش مظهر يك حقيقت است و آن حقيقت، وجـود اسـت  اختالف
در ). 150: 1340آشـتياني،  ( جرد، علم حضوري برتر از علم حصولي اسـت از حيث ت.)376
اسالمي، هر دانش مفهومي در باره اشيا و هر نوع علم حصولي همواره مسـبوق بـه    ةفلسف

جـوادي  (در هر علم حصولي يك دانش حضـوري نهفتـه اسـت   . نوعي علم حضوري است
   ).16:  1386آملي، 
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ها نسـبي نيسـت و   درمكتب اسالم بر خالف ديگر مكاتب، ارزش :شناسيارزش) 7-4
در  ).1388وزيـري برازجـاني،   ( زمان و مكان در تبـديل مفـاهيم ارزشـي دخيـل نيسـتند     

واقعيات حيات در پشت پـرده  تا  شناسي اسالمي اصل تصعيد و وااليش مطرح است زيبايي
 رهنر نيز به عنوان يكي از اين نمودها و جلوه هاي بسـيا  .هاي ظاهري پنهان نماندزيبايي
اسـالم و  (گيـرد انگيز و سازنده حيات بشري در تربيت اسالمي مورد توجه قرار مـي شگفت
  ).1388تربيت، 

هجري شمسي  1298بهمن  13استاد شهيد آيت اهللا مطهري در  :مرتضي مطهري-8
فطرت يكى از سنگ بناهـا   ةنظري .دگشاياصيل روحاني چشم به جهان مي ةدر يك خانواد
 رود هاى استاد مطهرى به شمار مـى  ترين اصل در مجموعه باورها و انديشه و شايد كليدى

  ).1388هاشمي، (
 نظـام  بنـاي  اوسـنگ  حيـات  قلمروهـاي و  انسان شناخت :تعليم و تربيت اسالمي -9

هدف غايي تربيت اسالمي عبوديـت   ).66: 1383كرمعليان وحسيني، ( .است اسالم تربيتي
معيار و مـالك طبقـه   ). 81: 1386باقري، ( است و غرض آن است كه آدمي عبد خدا شود

  ).29: 1385 اعرافي و همكاران،(بندي اهداف تربيتي در اسالم، ناظر برخود انسان است 
منتهاي هسـتي   به كانون بي ، اخالص و نزديك شدنتربيت اسالمي هدفدر حقيقت 

د نـ ده تقرب به خداوند را در سه طبقه جاي مـي  مظاهر و ابعاد ).33: 1367حسيني، ( است
سوي كمال، خـدمت بـه خلـق و برخـورد      خودشناسي و حركت انسان به: ند ازا كه عبارت

اسـالم دينـي اسـت كـه بـا       ).2-48: 1387شكوهي، ( باشد مي مسئوالنه با جهان طبيعت
تقليد و تعبـد در آن جـايز نيسـت ،      اي است تعقلي كه لهئمس ردد و توحيدگ توحيد آغاز مي

  ).258-263: 1372مطهري، ( باشد  تفلسف در آن بايد تعقل و استدالل وحتماً 
در حكمت متعاليه، علم وجـودي مجـرد اسـت و بـا وجـود مسـاوقت دارد و حقيقتـي         

داردو بر  شناسي داللتگرايي تشكيكي بر رويكردي تلفيقي در روشوحدت. تشكيكي دارد
 كنـد كيـد مـي  أهاي گوناگون تحقيقي به صورت منسجم و هماهنـگ ت كارگيري روشه ب
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  ).383،153: 1388الهدي، علم(
تكيه بر پرورش فكري و پرهيز از تقليد و تكرار مطالب ، اسالميتربيت  شناسيدر روش

 ةشماردرپيوست الف جدول .  )140 :1360جعفري، ( باشدبدون درك صحيح آنها مطرح مي
  . تطبيقي به صورت خالصه آمده است ةيك، نتايج اين مطالع

  
  نتيجه .10

امـا  . ي جوامع و علوم بدون راهبري علوم انساني اصوالً ميسر و ممكن نيسـت توسعه
در . مقدور و ممكن نيسـت » تربيت« ةاين علوم بدون توجه به مسئل ةامكان رشد و توسع

شـود  اين سؤال مطرح مـي » و تربيت چيست؟ تعليم«حقيقت، هنگام طرح اين سؤال كه 
چنـين پاسـخ   تربيتي است كه به سؤاالتي ايـن  ةفلسف ةلذا بر عهد» انسان چيست؟« كه 
  .گويد

در ايـن  . كنـد ميمنفك از جهان تلقي  اي مستقل و را انديشندهاگزيستانسياليزم انسان 
تنها درسي كه به واسـطة  . هيچ درسي به خودي خود مهمتر از درس ديگر نيست رويكرد،

شود كه بيشتر ايـن  آن فرد به تحقق خويشتن و آگاهي از جهان نايل آيد، مهم ارزيابي مي
گذاري از پيش اين علوم نيز با پرهيز از ارزش.باشدعلوم انساني قابل دسترس ميمحتوا در

به . ان و تعريف انسان مطلوب تنها به علل فاعلي توجه داردتعيين شده در مورد غايت انس
درسي اگزيستانسياليستي، فردگرايانه و همراه بـا   ةديگر سخن، نقش علوم انساني در برنام

  .گرايانه استها و نقش ساير علوم جمعنسبيت ارزش
د هاي قرآنـي نشـان از آن دار  از سوي ديگر در بينش اسالمي، بررسي و تحليل گزاره

هاي بـالقوه در او  كه خداوند متعال هدف از خلقت را كمال انساني و فعليت يافتن توانايي
تـر گـردد و از شـناخت    انسان هـر انـدازه عـالم    .بر اساس انتخاب و اختيارش نهاده است

  .يافت ي وجودي بيشتري خواهدبيشتري برخوردار شود، سعه
ضرورت تعليم و تربيت نيـز در   .ها در خلقت، فطرت استي انسانفصل مشترك همه
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بايست بر اساس اين امكـان بـالقوة   يها ميعني انسان.يابد ميارشد اين صفت ارزشمند معن
صورت انسان بنابراين خداوند متعال بنياد علوم انساني را در قرآن به .همگاني تربيت شوند

انـد و بـه   آن آمـده  ةبا فطرت توحيدي، ارايه نموده است و ساير علوم به اشاره و در حاشـي 
انـد و علـوم انسـاني اسـالمي،     لقـب داده » سـاز انسان«همين دليل است كه قرآن را كتاب

ها چه مسلمان و چه غير مسلمان، چرا كه همگي بر فطـرت  علومي است براي همة انسان
م انسـاني، خـالق وجـود    وعلدر اين بينش علم، مخلوقي الهي است و  .اندالهي آفريده شده

كه برفطرت پاك الهي خلقت  و قوام صورت هاي ذهني به نفس انساني است ذهني است
، ، به صورتي انتزاعـي و عـام قابـل بحـث اسـت     اين علوممباني  كه جايافته است و از آن

علـوم انسـاني   «تـوان از آن بـه   كه مي ها باشد ملل و فرهنگ ةتواند وجه مشترك هم مي
داشتن نگاهي ماهوي به آنها قائـل بـه نـوعي     توانيم ضمن يمهمچنين . كردتعبير » الهي

هـا،  بنـدي آن تـاريخ چـرا كـه    علوم انساني موقعيتي و مقيد به زمان و مكـان هـم باشـيم   
  .آورد ها را فراهم مي نگري به اين دانشهاي بومي زمينه

زنـدگي   ةترين جنبـ ين و اساسيتراز نظر مطهري، تعليم و تربيت در زندگي بشر مهم
 ءسرشـت آن شـي   بايد تابع و پيرو فطرت باشد، يعني تابع و پيرو طبيعت وتربيت  است و
  .باشد

مفهـوم دانـش و   . باشـد انسان در اين رويكرد داراي ابعاد طبيعي، انساني و الهـي مـي  
 .گـردد  تدوين مـي » الحولَ و ال قُوةَ الّا بِاللَّه الْعلىِ الْعظيم«مفهوم  معرفت، در آن بر اساس

گرايانه ومبتني بـر فطـرت و   درسي اسالمي، زيربنايي، هدايت ةانساني در برنامنقش علوم 
بـه انسـان از    اسـالمي  مفهومي علـوم انسـاني   ةحوز در. نقش ساير علوم ابزارگرايانه است

توجه داردو عـالوه   و كرامت انسانى و عدالت هاي توحيديارزش و بر اساسپايگاه ايمان 
هـاي علـوم   فرضنظام، پيشدر اين. انديشدان و جهان ميبر علل فاعلي به علل غائي انس

چرا كه علوم انساني كـه  . اي براي علوم الهي استانساني بايد از وحي اخذ شود كه مقدمه
اي از علوم واقع شده باشد، در حقيقت جلوه »حي متأله«بر اساس شناخت انسان به عنوان 
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يفي و تحليلي دارند، با اعتقادات مذهبي و توص ةلذا، علوم انساني كه بيشر جنب. الهي است
  .هاي  اسالمي ارتباط دارندبرخي ديگر كه جنبه دستوري دارند با ارزش

شـود ايـن اصـل    تأكيد ديدگاه اسالمي نسبت به جايگاه ونقش مهم فطرت، باعث مي
ثر داشـته  ؤهاي تربيتي دخالـت مـ  همچون عنصر اساسي ذات يادگيرنده در جريان فعاليت

ارزشـيابي را   ةهاي يـادگيري ونحـو  تدوين اهداف، انتخاب محتوي، تنظيم فرصت باشد و
، هدف اصلي تربيـت  هاي ذاتي انسانبا توجه به اين اصل و ويژگي. تحت تأثير قرار دهد

معيـار و  . از طريـق ادراك شـهودي در متربيـان اسـت    » توحيد حضوري«اسالمي تثبيت 
آنچـه در ايـن فراينـد    . ناظر برخـود انسـان اسـت   بندي ساير اهداف تربيتي، مالك طبقه

تحقـق   بـراي  .گذاري بايد مورد توجه باشد، مراتب شناختي و وجودي متربيان استهدف
بـا توجـه بـه ماهيـت تحـولي      . ها باشدنيز بايد تابعي از اين شاخص درسي ةاهداف، برنام

ينــد محــور بــراي او، رويكــرد فراشــناختي ناپــذير مرتبــه وجــودانســان و تغييــرات گريــز
  .رسدگذاري تربيتي مناسب به نظر مي هدف

اي شناسـانه كه هيچ پايگاه ممتاز ومسـتقل معرفـت   درسي، از آنجا ةدر خصوص برنام
بـا نگـاهي بـه مبـاني     ، شناسـي وجـود نـدارد   هـاي كنـوني معرفـت   براي ارزيابي رويكرد

و پـرورش شـناخت    شناسي اسالمي،رويكردهاي تلفيقي، با محوريت علوم انسـاني  معرفت
شهودي به عنوان عامل اصلي تثبيت توحيد حضوري، بر حسب نيازها و مراتـب شـناختي   

علـوم   ةپـس از تبيـين نقـش برجسـت     .درسي از اولويت برخوردار است ةمتربيان، در برنام
» وحدت دين الهي« توان مباني اين علوم را بر اساس اصلانساني در تربيت اسالمي، مي

د، آنچه تحقق ايـن امـر را ممكـن و ميسـور     كرشمول ارايه رت جهانبه صو» فطرت« و
درسي اسالمي بـر اسـاس تحكـيم     ةبرنام ةو تدوين نظري» تعليم و تربيت« د هماناكنمي

سـاز تربيـت انديشـمندان ونظريـه     اين امـر خـود، زمينـه   .جايگاه علوم انساني در آن است
  . هاي قرآني استعلوم انساني بر اساس آموزه ةپردازان حوز
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 درسي سال چهارم ابتدايي  يها تحليلي كتابة مقايس
  موزش و پرورش ايران براساس در نظام آ
  ريزي درسي هاي جهاني برنامه مؤلفه

  
  ∗تقي جباري فر 

  ∗∗هاجر كريمي نژاد
  چكيده

بازنگري و روزآمد كردن محتـواي كتـب درسـي، يكـي از نيازهـاي اساسـي هـر نظـام         
 يهـا  يند جهاني است كه در كتـاب امستلزم توجه به رويداد و فراين امر .  آموزشي است

آمـوزش توسـعه، آمـوزش    .ن زمينه به طور همزمان در حال روي دادن اسـت يا همربوط ب
محيطي، آموزش شهروندي، آموزش صلح، آموزش سـالمت و آمـوزش چنـد فرهنگـي؛     

هيم با توجـه بـه   اين مفا. اند درسية مفاهيم و مضامين مطرح در رويكردهاي جديد برنام
جهاني شدن، گسترش مرزهاي دانش و ارتباطـات و بـه   : مقتضيات عصر جديد، از جمله

  .شود مي هم پيوستگي هرچه بيشتر مردم جهان با يكديگر مطرح
دهد كه آموزش توسعه، آموزش سالمت و آموزش شهروندي  مي در مجموع، نتايج نشان

ذكر شده بيشتر از مفاهيم ديگر مورد توجه مسئوالن و برنامه ريـزان   هاي هدر ميان مؤلّف
البتـه در درون ايـن   . قرار گرفته و به ساير مفاهيم به شكل نا متوازن پرداخته شده است

  .مختلف، متفاوت است هاي همفاهيم نيز ميزان توجه به مؤلّف
  امه ريزي درسيهاي جهاني، آموزش، برن همحتواي كتب درسي، مؤلّف :ها كليدواژه
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  jabbaree2000@yahoo.com . دانشگاه يزد يشناس استاديار گروه علوم تربيتي و روان .∗
  hegad@gmail.com  . شناسي تربيتي دانشگاه يزد دانشجوي كارشناسي ارشد روان. ∗∗



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    38

  مقدمه
د كـه تغييراتـي بسـيار عميـق در     ده ت جهان در نيم قرن اخير نشان ميبررسي تحوال

ها و سبك زندگي مردم جهان به وقوع پيوسته است و گسترش جهـاني ايـن    ، ارزشباورها
اين تغييرات ناشي از تحـوالت سياسـي و   . يابد مي تغييرات، همواره دامنه و شدت بيشتري

حاضر است و تأثيري عظيم بر ة فناوري اطالعات در عرص يها جهان و پيشرفتاقتصادي 
جوانب گوناگون زندگي اجتماعي و فرهنگي بر جاي گذاشته و افراد را از مردماني محلي و 

  ).1385لطف آبادي، . (ي جهاني تبديل كرده استيها ملي به انسان
گـو و تبـادل دانـش و    و گفـت امروزه رشد جوامع فرهنگي در گرو همگرايـي و تعامـل،   

طلبـي بـه پايـان رسـيده و مرزهـاي      ي انزوايدوران واگرا. و فرهنگ بشري است اطالعات
به همين جهت بايد بـا آگـاهي،   . جغرافيايي و حتي فرهنگي و عقيدتي نفوذپذير شده است
بـومي و آمـادگي بـراي     هـاي  هشناخت و هوشمندي و همچنين با تكيه بر فرهنگ و مؤلّف

  ).1383عطاران، ( جايگاه خود را پيدا نمودوالت علمي و بين المللي نقش و پذيرش تح
برنامـه درسـي بـه     هـاي  هر نماد آموزش و پرورش نيز به شكل عام و حـوز يمسدر اين 

  .شكل خاص تحت تأثير اين تحوالت قرار گرفته است
پيونـد   آموزش و پرورش براي پويايي و بالندگي ناگزير است مدرسه را به دنياي واقعي

علمي، به دانش آموزان كمـك كنـد    هاي هتخصصي در رشت يها دانشة بزند و در كنار ارائ
ند در مواجهه با وضعيت و اقتصاد عصـر  ني را كسب كنند كه بتوايها مهارت تا آنان دانش و

 در جهـاني كـه فنـاوري در آن شـتابان تغييـر     . جديد، از جمله جهاني شدن، موفـق باشـند  
 يا هشود، آموزش و پرورش بايد بيشتر مجموعـ  مي نحو روز افزون توليد كند و دانش به مي

همچنين آموزش و پـرورش بايـد بـه بسـط و شـكوفايي      . خاص از اطالعات را تعليم دهد
حكـيم زاده و همكـاران،   ( و مهياي پرورش شهروند جهاني باشـد آدمي بپردازد  يها قابليت
1386.(  
تعليمات اجبـاري، آمـوزش    يها تدايي كه به نامابة ن منظور، آموزش و پرورش دوريا هب

شود، نخستين گامي است كه در جهت آموزش افراد  مي همگاني و آموزش عمومي خوانده
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ملـي آموزشـي در    يهـا  از سوي ديگر، از جمله اهداف نظام. شود مي براي زندگي برداشته
سوم، گسترش رويكردهاي جديد آموزشي نسبت به آموزش و تربيت شهروند جهاني ة هزار
پايدار و كمك به مردم براي يادگيري به منظور بـا هـم   ة ترويج فرهنگ صلح، توسع يبرا

درسـي   يهـا  اين امر از طريق اصالح مواد درسي و بازبيني محتـواي كتـاب  . زيستن است
ـ  يها گيرد تا  ضرورت مي انجام رويج فرهنگ صلح قابـل انعكـاس   اقتصادي و ت اجتماعي 
  .)1387گوازي، ( باشد

ايدئولوژيكي، فرهنگي، دينـي، سياسـي،    يها تمام نماي سياستة درسي آئين يها كتاب
 .)1385شـيخاوندي،  ( هاي دولت ـ ملت و مسائل جهاني اسـت   هاجتماعي، معنوي، در حوز

كـه همـه روزه معلمـان و     ،انـد  شـي هـاي آموز  درسي از مهمترين رسانه يها كتاب بنابراين
درسـي، بـه آن   ة م برنامـ كنند و گاهي اوقات معلم به عنوان تما مي شاگردان از آن استفاده

  .)1991آلتبيچ، ( كند تأكيد مي
و در  انـد  آموزشية ز، مهمترين و پركاربردترين رسانهاي درسي در كشور ايران ني كتاب
هر دانش آموز بـه طـور هفتگـي بـا     . دارند يژهو يهاي ياددهي ـ يادگيري اهميت  هبين رسان

 يهـا  ديگر آموزشي همچون معلم، حول محور كتاب هاي هسر و كار دارد و رسان چند كتاب
  ).1387تئريلت، . (اند درسي فعال

در جوامـع   يا هبنابراين تثبيت و سازگاري با تحوالت اجتنـاب ناپـذير جهـاني و منطقـ    
جديـد درسـي و اتخـاذ راهبردهـاي جديـد و       هـاي  هامروز، نيازمند طراحي و اجراي برنامـ 

 هـاي  هبرنامه ريزي درسي و همچنين ايجـاد راهكارهـاي نـو در شـيو     رويكردهاي تازه در
در بحث تدريس و يـادگيري نيـز تغييـر     .)1386پارسا، . (هاست برنامه آموزش و اجراي آن

ابتـدايي  ة ت دوريـ بنابراين با توجه به اهم. ات درسي ضروري استمحتواي كتب و موضوع
دانـش آمـوزان    يها ه به ويژگيپايه در برابر ساير مقاطع تحصيلي و با توجة دور به عنوان

علوم، فارسي، ديني، اجتمـاعي، جغرافـي و    يها در اين مقاله به بررسي كتاب ،ابتدايية دور
 داختـه جهـاني شـدن تعلـيم و تربيـت پر     هـاي  هخصـ چهارم ابتدايي از منظر شاة تاريخ پاي

علـوم، فارسـي،   (چهـارم ابتـدايي   ة شود كه پاي مي مطرح ن سؤاليحال در اينجا ا. شود مي
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  جهاني شدن چگونه است؟ هاي هاز نظر شاخص) ديني، اجتماعي، جغرافي و تاريخ
اين . مؤلّفه است هفت اين مفاهيم داراي: جهاني شدن بايد گفت هاي هشاخصة در زمين
اي  گيران، طرح شده و مربوط به جامعـه فراة توجه به مشكالت پرورش همه جانب مفاهيم با

بنابراين آمـوزش  .  سوم استة نيست و  مربوط به مسائل مشترك انسان ها در هزار خاص
ـ آمـوزش توسـعه   1: ند ازا عبارت  ها هاين مؤلّف. اين مسائل مستلزم ديدگاهي جهان گراست

ـ 6ـ آموزش سالمت 5ـ آموزش شهروندي 4ـ آموزش چند فرهنگي 3آموزش محيطي ـ 2
ي هـاي  هها نيـز داراي زيـر مؤلّفـ    مؤلّفه ؛ كه هر يك از اين ها هـ آموزش رسان7آموزش صلح 

  .است
به علت ارتباط كمتـر    ها هآموزش رسانة توضيح است كه، در اين پژوهش مؤلّفة ستيشا
  .دبستان حدف شده استة با دور

  
  اهميت آموزش شهروندي
اطمينان بخشيدن بـه مـردم را   ة جهاني و آموزگاران وظيفة اكنون زماني است كه جامع

در . برابري، صـلح و تصـور حقـوق بشـر جهـاني دارد      يدر ارتقا مؤثر يآموزش نقش. دارند
درسي و آموزش مؤسسـات آموزشـي بـراي كودكـان، نوجوانـان،       هاي هنتيجه تمامي برنام

عزت نفس افراد، آگاهي اجتماعي و ايجاد توانايي  يو سالمندان بايد در جهت ارتقاان جوان
). 1999:19كارسـون،  (جهاني از سطح ملي تا جهاني باشد ة شركت در تمامي سطوح جامع

مسائل جهاني تعليم و تربيـت و ضـرورت ملحـوظ داشـتن رويكـرد      ة محققان زيادي دربار
هـا   ج برخـي از ايـن پـژوهش   اند كه در اينجا به نتاي جهاني در تعليم و تربيت تحقيق كرده

  .شود اشاره مي
ـ فناوري اطالعات : داند مي  ها هدرسي را متشكل از اين مؤلّف هاي هاًدانل ساختار برنام ا ي

حركتـي يـا جسـمي؛     يها سواد آموزشي فني؛ آموزش شغلي و كاري؛ بعد معنوي و مهارت
اجتماعي فردي و بين فردي؛ آموزش  يها آموزش صلح و برابري جنسيتي؛ آموزش مهارت

  ).2002أدانل، (فرهنگ و چند فرهنگي و آموزش مصرف و سالمت ذهني و جنسي 
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انجـام  » انجمن جهاني آموزش و پرورش پيش دبستاني« توسطكه  يا هبراساس مطالع
زير در كودكـان و نوجوانـان اسـت     يها شده مهمترين هدف آموزشِ صلح، پرورش ويژگي

  :از اند كه عبارت
ــ  2ـ عشق و احترام به نوع بشر، حساس بودن به مسائل انساني، صداقت و مهرباني 1

اخالقـي و اصـول پذيرفتـه     يها ايجاد نوعي گرايش عميق در كودكان براي رعايت ارزش
ـ احساس تعهد و مسئوليت نسبت به ديگران و مسائلي كه افراد جامعه بـا  3اجتماعي ة شد

  ).1387سالمي، فتحي و ا( اند آن مواجه
حقوق انساني، رشد مستمر و همه : آموزش شهروندي را شامل هاي همؤلّف) 2006(سيد 

اخالق و ارزش ها، صلح و مساعدت جويي، برابـري اجتمـاعي و حرمـت نهـادن بـه      ة جانب
  ).1385لطف آبادي، (داند  مي تفاوت ها

روندان آينـده  شه. همچنين آموزش و پرورش بايد مهياي پرورش شهروند جهاني باشد
جهـاني،  ة نه فقط بايد از تاريخ، فرهنگ و زبان خويش آگاه باشند، بلكه براي كار در جامعـ 

آينـده قـوم    هافرادي كه نگاهشان ب. اند ها و مردم تنوع فرهنگة وسيع دربار ينيازمند دانش
  ).1383: عطاران(فرهنگي و قومي ندارند  يها از تفاوت مناسب يگرايانه است، فهم

ن كه زندگي هر روز ما تحت تـأثير ابعـاد   يا هبا اشاره ب) 2002(آموزش جهاني ة بيانيدر 
جهاني است، به آموزش توسعه، آموزش حقوق بشـر، آمـوزش بقـا، آمـوزش صـلح و نبـود       

مواردي اشاره كرده كه بايـد بـراي تربيـت يـك     ة شونت و آموزش چند فرهنگي در زمرخ
  ).1386زاده و همكاران،  حكيم(شهروند جهاني در نظر گرفته شود 

در سوئد آموزش شهروندي در قالب درس مطالعات اجتماعي از دوران پيش دبستاني تا 
رويكرد كار، تسـاوي  : شود و بر اساس رويكردهايي همچون مي پايان مقطع دبيرستان ارائه

خـاص برخـوردار    يجنسيتي آيندگان، جهاني شدن و غيره طراحي شـده اسـت و از اهميتـ   
  .)1387ازي، گو( است

ـ   يها آموزش شهروندي در درس شـود كـه فـرد     ارائـه يا هملموس و عيني بايد بـه گون
شهروند پس از فراگيري مطالب بتواند آنها را مطابق با نيازهاي زندگي در جهـان فـردا بـه    
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ـ توانايي در برخورد منطقـي و  1: شهروندي چنين رده بندي شده يها توانايي اهم. كار برد
ـ توانايي همكاري 2حل و فصل رضايت بخش معضالت و دشواري ها؛  هتسنجيده در ج

ل تفـاوت    3اجتمـاعي؛   يهـا  با ديگران و پذيرفتن مسئوليت يهـا  ــ توانـايي درك و تحمـ 
ــ توانـايي حـل    5ـ توانايي تفكّـر اقتصـادي در سـامان بخشـي و سـازندگي؛      4فرهنگي؛ 

وانايي درك حقوق بشر و دفاع از ـ ت6 مسالمت آميز؛ يها تعارضات خود با ديگران با روش
ــ توانـايي نظـم پـذيري و بهـره      7؛ )بين المللية خويش و چه در جامعة چه در جامع(آن، 

  .)1385آقازاده، ( ديگرانة خود و جامعة گي جامعگيري از نگرش علمي از باورهاي فرهن
  در شروع اولـين  يشهروند يها نيز هدف از آموزش ارزش) 1385(آشتياني و همكاران 

  شـهروندي، رشـد   يهـا  ويژگـي ة دبستان را آگاهي دادن به نوآموزان دربـار ة دور يها سال
  شناختي و عاطفي مربوط به حقوق و وظايف و مسـئوليت فـردي و اجتمـاعي    يها مهارت

  .)1385:آشتياني و همكاران(مي دانند 
  

  پژوهش هاي هيافت
كنيم و بر اساس شـواهد و آمـارگيري بـه     مي در اين مقاله چند سؤال اساسي را مطرح

 هـاي  هبراي اسـتخراج فراوانـي مؤلّفـ   . (پاسخ گويي و بررسي و تحليل آن خواهيم پرداخت
راهنمايي، از جدول تحليل محتوا كه ة درسي دور يها مرتبط با مسائل روز جهاني در كتاب

 7ايـن جـدول شـامل    . برگرفته شده اسـتفاده شـد  ) 1386(حكيم زاده و همكاران ة از مقال
  .)گيرد مي مؤلّفه را در بر 50مفهوم كليدي و هر مفهوم شامل تعدادي مؤلّفه است كه جمعاً 

آمـوزش   هـاي  هفراواني مشاهده شده مربوط به هر يـك از مولفـ  ة ـ  آيا بين مجموع1
سـالمت،   نگـي، آمـوزش شـهروندي، آمـوزش    توسعه، آموزش محيطي، آموزش چنـد فره 

  وجود دارد؟ آموزش صلح تفاوت معنادار
دست آمده بيشـترين ميـزان توجـه بـه ترتيـب متعلـق بـه        ه هاي ب با توجه به فراواني 

و ميـزان توجـه بـه     58و آمـوزش شـهروندي    57، آمـوزش سـالمت   63آموزش توسـعه  
  .ديگر بسيار كم است هاي همؤلّف
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  1ة جدول شمار

   ها همؤلّف
آموزش 
 توسعه

آموزش 
 محيطي

آموزش چند 
 فرهنگي

آموزش 
  شهروندي

آموزش 
 سالمت

آموزش 
  صلح

  19  57  50 22 15 63  فراواني
ـ آيا بين مجموعه كتب درسي جغرافيا، تاريخ، تعليمات اجتماعي، علوم، دين و زندگي 2

  وجود دارد؟  ها، تفاوت معنادار ن مؤلّفهيا هاز نظر توجه ب ،و فارسي
  2ة جدول شمار

  ديني علوم  اجتماعي جغرافيا تاريخ فارسي  كتب
  22 16  19 1 18 150  فراواني

  
هـا را در   مؤلّفهة دهد كه كتاب فارسي باالترين ميزان توجه به هم جدول فوق نشان مي

ديگـر از لحـاظ ميـزان     يها بيشتر است و كتاب  ها هن توجه به برخي مؤلّفيا هاگرچ. بر دارد
  .گيرند مي جهاني در سطح بسيار پايين قرار هاي هتوجه به مؤلّف

  هـا  ههر يـك از مؤلّفـ   هاي همربوط به زير مجموعة هاي مشاهده شد ـ آيا بين فراواني3
دهند كه ميـزان توجـه بـه     مي آيند نشان مي وجود دارد؟ جداولي كه در ادامه تفاوت معنادار

  .نا متوازن است  ها همؤلّفة هم هاي هزير مؤلّف
  آموزش توسعه تفاوت وجود دارد؟ هاي هآيا بين توجه به مؤلّف: آموزش توسعه

  
  3ة جدول شمار

آموزش  هاي همؤلّف  شماره
  جمع  اجتماعي  جغرافي  ديني تاريخ  علوم  فارسي توسعه

1  
درك اهميت كار و توانا 
ساختن دانش آموزان 
براي داشتن قابليت

5  1  0  0  0  1  7  
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نيازها شغلي انعطاف با 
 آينده

2  
آشنايي با مسائل 
كشورهاي در حال 

 توسعه
1  0  0  0  0  0  1  

3  
آشنايي با اهميت علم و 
دانش و تحقيق در رشد 

 توسعه
14  7  1  0  0  2  24  

توجه به مشكالت   4
  24  3  0  0  0  0  17 افزايش جمعيت

وليت پذيري فردي ئمس  5
  20  3  0  0  0  0  17 و اجتماعي

6  
صرفه جويي و  اهميت
درست از منايع و ة استفاد

محدود بودن منابع 
 طبيعي

6  5  0  0  0  0  11  

  63  6  0  0  1  13  43    معج

آمـوزش توسـعه    هـاي  هشود از ميان مؤلّف مشاهده مي 3ة طور كه در جدول شمار همان
اجتمـاعي و  اهميت علم و دانش و مسئوليت پذيري فـردي و   هاي هبيشترين توجه به مؤلّف

  .آشنايي با مسائل كشورهاي در حال توسعه شده استة توجه به مؤلّفكمترين 
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آمـوزش محيطـي تفـاوت     هـاي  هآيا بين توجه به مؤلّف: آموزش محيطي هاي هـ مؤلّف4
  وجود دارد؟

  4ة جدول شمار

  ارهشم
آموزش  هاي همؤلّف

 محيطي
  ديني  تاريخ  علوم  فارسي

جغراف
  ي

  جمع  اجتماعي

1  
توجه به مشكالت محيط 

و لزوم حفظ زيست 
 محيط زيست

2  1  0  0  1  0  4  

2  
مطالعه در مورد ملت ها 

 ديگريهاو سرزمين
0  0  4  0  0  0  4  

3  

زمين در ة معرفي سيار
حكم مكان مشترك 

انسان ة زيست براي هم
ها و پرداختن به مسائل 

 مشترك جهاني

0  1  1  0  0  0  1  

4  
حفظ جنگل ها، اهميت 
 درختكاري و فضاي سبز

1  0  0  1  0  3  2  

5  
رعايت حقوق حيوانات و 

 مهرباني با آن ها
1  0  0  2  0  0  3  

6  
اهميت حيوانات در 

 زندگي
6  5  0  1  0  0  1  

  15  0  1  4  4  2  4    جمع
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ـ  يها دهد كه در كتاب نشان مي 4ة جدول شمار  هـاي  هچهـارم ابتـدايي بـه مؤلّفـ    ة پاي
  .آموزش محيطي توجه چنداني نشده است

آمـوزش   هـاي  هلفآيا بين توجه به مؤ: آموزش صلح، برابري و حقوق بشر هاي هـ مؤلّف5
  صلح تفاوت وجود دارد؟

  5ة جدول شمار

آموزش صلح،  هاي همؤلّف  شماره
  جمع  اجتماعي جغرافي  ديني  تاريخ  علوم  فارسي برابري حقوق بشر

  1  0  0  1  0  0  0  عفو و بخشش  1

نبود خشونت و اجتناب از   2
  2  0  0  1  0  0  1 درگيري و دعوا

اهميت صلح در زندگي   3
  6  0  0  3  1  0  2 انسان ها

4  
افراد در ة حق هم

برخورداري از حمايت 
 قانون به صورت رايگان

2  0  0  0  0  0  2  

5  

پرورش دانش، مهارت ها 
الزم براي  يها و نگرش

دفاع از حقوق خويش و 
 ديگران

2  0  0  0  0  0  2  

6  

به رسميت شناختن 
فردي و  يها تفاوت

احترام و ارزش به حرمت 
 انسان

1  0  0  3  0  0  4  

  2  0  0  0  1  0  1  حق آزادي و آزادي بيان  7

8  
پرهيز از مردساالري و 

 يها توجه به فرصت
 برابر زنان و مردان

0  0  0  0  0  0  0  
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پرهيز از نژاد پرستي و   9
  0  0  0  0  0  0  0 توجه به برابري انسان ها

  19  0  0  8  2  0  9    جمع

آمـوزش   هـاي  هدهد كه به مؤلّف نشان مي 5ة مشاهده شده در جدول شمار يها فراواني
  .بسيار كم توجهي شده است ،صلح كه از اهميت بسيار برخوردار است

آمـوزش سـالمت تفـاوت     هـاي  هآيا بين توجه به مؤلّفـ : سالمت آموزش هاي هـ مؤلّف6
  وجود دارد؟

  6ة جدول شمار

آموزش  هاي همؤلّف  شماره
  جمع  اجتماعي جغرافي ديني تاريخ  علوم  فارسي سالمت

1  
بهداشت جهاني توجه به 

نظافت شخصي و 
 سالمت

6  0  0  0  0  1  7  

آشنايي با كاركرد بدن و   2
  2  0  0  0  0  1  1 اعضاي آن

  0  0  0  0  0  0  0  سالمة تغذي  3

4  
حفظ بهداشت محيط و 
توجه به نظافت خانه، 

 مدرسه و كوچه
2  0  0  1  0  1  4  

5  
هيجانات و بروز كنترل 

احساسات به شكل 
 صحيح

5  0  0  1  0  1  7  

ت مندي و اعتماد به ئجر  6
  11  1  0  0  1  0  9 نفس

7  
يگران و سالم با د ارتباط

همدلي و همدردي با 
 هاانسان

12  0  0  2  0  3  17  
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8  
ة آگاهي دربار

خطرناك و  يها بيماري
 همه گير

0  0  0  0  0  0  0  

اهميت ورزش و   9
  5  0  0  0  1  0  4 تندرستي

مشورت و اهميت آن در   10
  4  1  0  0  1  0  2 زندگي

  57  8  0  4  3  1  41    جمع

آموزش سالمت متوازن نيست  هاي هدهد ميزان توجه به مولف نشان مي 6ة جدول شمار
  .ي موجود در آن توجه نشده است ها هو به اكثر مؤلّف

آموزش چند فرهنگـي   هاي هآيا بين توجه به مؤلّف: آموزش چند فرهنگي هاي هـ مؤلّف7
  تفاوت وجود دارد؟

  7ة جدول شمار

آموزش چند  هاي همؤلّف  شماره
  جمع  اجتماعي  جغرافي ديني  تاريخ  علوم  فارسي فرهنگي

1  
انعكاس تنوع قومي، نژادي 
محيطي، ديني و مذهبي در 

 درسيهايهبرنام
4  0  5  0  0  0  9  

ديگر  يها فرهنگة مطالع  2
  2  0  0  0  2  0  1  مردم جهان

تحمل و ة تقويت روحي  3
  1  0  0  1  0  0  0  پذيرش افكار متفاوت

4  

وجود ارتباطات جهاني بين 
فرهنگ ها و مشاركت ة هم

انسان ها از سراسر ة هم
جهان در شكل گيري 
 تمدن و توليد دانش

8  0  1  0  0  1  10  
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پذيري فردي و  ئوليتمس  جمع
  22  1  0  1  8  0  12  اجتماعي

انعكـاس   هـاي  هدهد كه به مؤلّف مشاهده شده نشان مي يها فراواني 7ة در جدول شمار
اما نسبت  ،تنوع قومي و نژادي و وجود ارتباطات با ساير فرهنگ ها بيشتر توجه شده است

  .توجه انجام شده ناكافي است  ها هبه اهميت اين مؤلّف
آموزش شهروندي تفـاوت   هاي هآيا بين توجه به مؤلّف: آموزش شهروندي هاي هـ مؤلّف8

  جود دارد؟و
  8ة جدول شمار

آموزش  هاي همؤلّف  شماره
  جمع  اجتماعي جغرافي  ديني  تاريخ  علوم  فارسي شهروندي

1  
مشاركت فعاالنه در تصميم 

جامعه و توجه  يها گيري
 گروهييهابه فعاليت

10  0  0  1  0  1  12  

پذيرش شهروندي   2
  4  0  0  1  0  0  3  )محيطي، ملي، جهاني(

  20  0  0  0  0  0  20  پرسشگرية ايجاد روحي  3

4  
بين  يها معرفي سازمان
غير  يها المللي و سازمان
 دولتي

3  0  0  0  0  0  3  

5  
درك و اهميت مردم 

ساالري و پرهيز از استبداد 
 و نفي آن

17  0  0  2  0  0  2  

6  
داري م قانونة داشتن روحي

و احترام به قوانين و 
 مقررات جامعه

5  0  0  1  0  3  9  
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  50  4  0  5  0  0  41    جمع

آموزش شـهروندي   هاي هبه مؤلّف دهد كه توجه نسبتاً مطلوب نشان مي 8ة شمارجدول 
  .حالت توازن برقرار نيست  ها هشده است اما باز هم از نظر پرداختن به همه مؤلّف

  
  تجزيه و تحليل نتايج
جهـاني در شـش كتـاب جغرافيـا،      هـاي  همورد از مؤلّف 226،  ها هدر مجموع كل مشاهد

چهارم دبستان وجود دارد كـه  ة تماعي، علوم، دين و زندگي و فارسي پايتاريخ، تعليمات اج
مورد مؤلّفـه آمـوزش    50آموزش سالمت،  هاي همورد مربوط به مؤلّف 36مورد  226از اين 

مورد آموزش صـلح و حقـوق بشـر و     19آموزش چند فرهنگي، ة مورد مؤلّف 22شهروندي، 
  .مورد محيطي است 15

آموزش محيطي،  هاي هها شامل مؤلّف ترين فراواني شود، پايين طور كه مشاهده مي همان
نيـز زيـر     هـا  هدر درون هر يـك از ايـن مؤلّفـ   . آموزش صلح و آموزش چند فرهنگي است

كه به بعضـي   يا هبه گون ،درسي آورده شده است يها به صورت نامتوازن در كتاب  ها همؤلّف
  .اصالً پرداخته نشده است  ها هاز زير مؤلّف

ـ     ها همؤلّفة ميان اين شش كتاب تنها كتاب فارسي است كه به هم از طـور   ههـر چنـد ب
اصالً بيان نشده اسـت و نسـبت بـه      ها هبعضي از مؤلّف ها كتابة در بقي. نامتوازن توجه دارد

 هـاي  هبراي مثال كتاب جغرافيا تنها يكي از زيـر مؤلّفـ  . توجه كمي شده است  ها همؤلّفة بقي
  .پرداخته نشده است  ها هو زير مؤلّف  ها همؤلّفة گيرد و به بقي مي در بر حيطي راآموزش م

دهد كه كتاب فارسي از نظر توجه به مفـاهيم   مجموع نتايج تحليل محتوا نشان ميدر 
كتابهـا از  ة هروندي در حد انتظار است، و بقيـ آموزش توسعه، آموزش سالمت و آموزش ش

  .دناز حد انتظار قرار دارمفاهيم پايين تر ة هم نظر پرداخت به
مختلـف بـه صـورت نـا      هـاي  همورد مطالعه به مؤلّف يها نكه در كتابيا هحال با توجه ب

آموزش صلح، آموزش محيطـي و  : ي مثلهاي هشود به مؤلّف مي متوازن پرداخته شده توصيه
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آموزش چند فرهنگي كه در هر شش كتاب، كمتر مورد توجه قرار گرفته اند، بيشـتر توجـه   
  .ودش

ـ آدولت صحبت شـده امـا    توسطـ در كتاب تاريخ از جنگ و كشورگشايي  ر مخـرّب  اث
ة اسـت بـه همـين جهـت بهتـر اسـت در همـ       جنگ و فوايد صلح و آرامش بيان نگرديده 

  .ن مورد توجه بيشتري شوديا هب ،بخصوص كتاب تاريخ ،ها كتاب
بهتـر اسـت   ) جز يك مـورد ب(گيرد  جهاني را در برنمي هاي هـ كتاب جغرافيا اصالً مؤلّف

ريزي درسي مورد بازبيني  برنامهة اين كتاب نيز از لحاظ توجه به مسائل روز جهاني در زمين
  .و دقت نظر قرار گيرد

دين مبين اسالم در مـورد ديگـران، همچنـين     هاي هـ كتاب ديني نيز با توجه به توصي
جهـاني   هـاي  هجزئي از مؤلّف مهرباني با حيوانات و همدلي و همدردي با ساير انسان ها كه

  .بازبيني شود ،است
مختلف ملي و بين المللي توجـه   يها ـ بهتر است در كتاب اجتماعي به معرفي سازمان

رعايـت حقـوق ديگـران، صـلح و برابـري و آمـوزش       : بيشتري شود و به مفـاهيمي چـون  
  .شهروندي بيشتر پرداخته شود

ـ   سالم يكي از نيازة نكه تغذييا هـ با توجه ب ـ ا ههاي اساسي يك زندگي سـالم اسـت ب ن ي
ـ  مورد در هيچ يك از كتاب نكـه كودكـان ايـن سـنين     يا هها توجه نشده، بنابراين با توجه ب

بهتـر اسـت ايـن زيـر مؤلّفـه       اند، ناسالمة بيشتر در معرض خطر بيماري و روآوردن به تغذي
  .بيشتر مورد توجه قرار گيرد

مرزهايي جـدايي ميـان فـرد و ديگـران در بـين      ـ با در نظر گرفتن اين نكته كه وجود 
ـ      مي كودكان دبستاني بيشتر مطرح ي كـه در آن هـا   يهـا  درسة شـود، بهتـر اسـت بـا ارائ

دوستي، همدلي، پرهيز از نژادپرستي، عفو و بخشش، دموكراسـي، تقويـت   : مفاهيمي چون
مشـاركت،  همكـاري،  ة آموزش داده شود، روحيـ ... فكار متفاوت وتحمل و پذيرش اة روحي

  .همدلي و اتحاد و يكي شدن را در بين آنها ايجاد كرد يا اين روحيه را افزايش داد
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  كتابنامه
ينـد تربيـت شـهروندي و بررسـي سـير تحـوالت و       اصول و عقايـد حـاكم بـر فرا   . )1385(آقازاده، احمد 
، سـال  17ة آموزشـي، شـمار   يهـا  نـوآوري ة فصلنام. آموزش ها در كشور ژاپن اين گونه يها ويژگي
  .پنجم

ي تـدريس در  درسي بـرا ة شهروندي در برنام يها لحاظ كردن ارزش .)1385(آشتياني، مليحه و ديگران 
  ، سال پنجم17ة آموزشي، شمار يها نوآورية فصلنام. دبستانة دور

. جديد درسي هاي هبررسي نگرش و تمايالت رفتاري معلمان در مورد پيشبرد برنام .)1386(پارسا، عبداهللا 
  .، سال اول4ة درسي، شمارة مطالعات برنامة فصلنام

مسائل راهنمايي با توجه به ة درسي دور يها تحليل محتواي كتاب .)1386(حكيم زاده، رضوان و ديگران 
  .، سال دوم5ة درسي، شمارة مطالعات برنامة فصلنام. درسي هاي هبرنامة و مباحث روز جهاني در حوز

ات اجتماعي آموزش ابتدايي تعليم يها تاب هويت جنسيتي دختران در كتابباز .)1385(شيخاوندي، داوود 
  .، سال بيست و دوم3ة تعليم و تربيت، شمارة فصلنام. راهنمايي تحصيلية و دور
آمـوزش  ة تحقيق آموزش و پرورش حساس به جنسيت، در برنامه ريزي آموزشـي دور  .)1385(ظهره وند 
  ، سال بيست و دوم3ة تعليم و تربيت، شمارة فصلنام. عمومي

توسعه و فناوري ة مؤسس: تهران .جهاني شدن، فناوري اطالعات و تعليم و تربيت .)1383(عطاران، محمد 
  .آموزش مدارس هوشمند

از ديـدگاه  ابتـدايي  ة درسـي دور ة بررسي ميزان توجه به آموزش صلح در برنامـ  .)1387(فتحي و ديگران 
. ابتـدايي شـهر تهـران   ة رنامـه ريـزي درسـي و معلمـان دور    كارشناسان ب .متخصصان تعليم و تربيت

  .، سال هفتم25ة آموزشي، شمار يها نوآورية فصلنام
انتخـاب و سـازماندهي محتـواي برنامـه درسـي      ة تطبيقي ـ تحليلـي شـيو   ة مطالع .)1387(گوازي، آرش 
  .فتم، سال ه25ة آموزشي، شمار يها نوآورية فصلنام. جتماعي و آموزش شهرونديمطالعات ا

بـا تحكـيم هويـت و نظـام ارزش      آموزش شهروندي ملي و جهـاني همـراه   .)1385(لطف آبادي، حسين 
  .، سال پنجم17ة شمار. آموزشي يها نوآورية فصلنام. آموزان دانش

درسـي   يهـا  بررسي چگونگي به كارگيري اصل تأكيد در طراحي تصـاوير كتـاب   .)1387(نوريان، محمد 
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شناسي،  هاي روان شناختي كتاب نقد و بررسي مباني روش
  شناسي و اقتصاد دورة دبيرستان جامعه

  
  ∗محمد ضيايي مويد

  چكيده
شناسي پديد آمـد   شناسي و جهان با رشد سريع علوم طبيعي رويكردي عجيب در معرفت

كه تنها معرفت حسي و مادي را باور داشت و هر چيزي را كه قابل آزمودن حسي نبـود،  
اين نحلة فكري سعي نمود، ديدگاه خود از انسان و جامعـه را نيـز بـر    . دانست خرافه مي

شناسـي فلسـفي بـه سـمت      شناسـي و جامعـه   ز روانمحافل آكادميك تحميل نمايـد و ا 
  . گرايي برود و ديدگاه مكانيستي به انسان و جامعه را مبناي درست بداند حس

اما از نيمة دوم همان قرن، متفكراني مانند ديلتاي پيدا شدند، كه بـا ايـن رونـد مخـالف     
. شـمردند  مي شناختي علوم طبيعي را به علوم انساني نادرست بودند و تسري مباني روش

زبان شكل گرفتـه بـود،    گرايي فالسفة انگليسي اين مكتب اعتراضي كه در مقابل تجربه
گـراي   ايـن ديـدگاه در مقابـل رويكـرد علـم     . در پديدارشناسي هوسرل به تثبيت رسـيد 

شـود،   مـي  ، باوردارد كه اختيار انسان واقعيتي است كـه باعـث  )پوزيتيويستي(گرايي اثبات
. و جامعه مانند علوم طبيعي مانند فيزيـك و شـيمي آزمـون نباشـد    روش مطالعة انسان 

انـد، ولـي    آرايـي نمـوده   امروز نيز پيروان اين دو جريان به جديت در مقابل يكديگر صف
دهـد كـه محافـل     هاي كيفي تحقيق در علوم انسـاني نشـان مـي    پيدايش و رواج روش

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سيد امير سيد رضاي زرباف، / دانشجوي دكتراي فلسفه تعليم و تربيت، دانشگاه تهران  .∗

: 7ذيل محور ( - ) رحمه اهللا عليه(شناسي باليني، دانشگاه عالمه طباطبايي  كارشناس روان
  )ها و محتواي دروس علوم انساني ريزي، سرفصل نظام برنامه
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را نيـز بـه   ) فنومنولـوژي (سي آكادميك نيز در اين تقابل فلسفي، رأي رويكرد پديدارشنا
  . عنوان يك شيوه ي علمي پذيرفته است

از ديدگاه اسالمي نيز كه به موضوع نگاه كنيم، بـاور بـه مختـار بـودن انسـان و وجـود       
به ) پوزيتيويستي(شود نتوانيم رويكرد اثبات گرايانه  عوامل ماوراء ماده و حس، باعث مي

شناسـي و اقتصـاد دورة    هـاي روان  ه در كتـاب امـا متأسـفان  . علوم انساني را قبول كنـيم 
كتاب جديدي نيـز كـه توسـط گـروه     . گرايي تجربي است دبيرستان رويكرد مطرح، علم

شناسي سال دوم دبيرستان دورة انساني تأليف شده است با وجـود   كامالً جديد در جامعه
كنـد، بـا    مـي  اينكه به درستي رويكرد پوزيتيويستي را نقد كرده، اما جايگزيني كـه ارائـه  

چرا كه شناخت وحيـاني را ذيـل   . باشد توجه به مباني كالمي نبوت و امامت صحيح نمي
گيـرد   دانيم كه وحي ذيل شهود عرفاني قرار نمي معرفت شهودي قرار داده است، اما مي

  . و نوع خاصي از اتصال انبيا و اوصيا به عالم غيب است
 شـناختي  اني فلسـفي دو رويكـرد روش  در اين مقاله پس از بحثي مختصر در مـورد مبـ  

ــوژي( و پديدارشناســي) پوزيتيويســتي( گرايــي اثبــات شــناختي  ، مباحــث روش)فنومنول
سپس با توجه به مباني كالم تشـيع  . شناسي و اقتصاد بررسي شده است هاي روان كتاب

، نقـادي  1شناسي  شناختي كتاب جديدالتأليف جامعه در مورد ماهيت وحي، رويكرد روش
شود مبـاني بهتـري بـراي روش توليـد علـوم انسـاني        بدين ترتيب سعي مي. استشده 

  . اسالمي ارائه شود
  .شناختي علوم انساني، پوزيتيويسم، پديدارشناسي، علم ديني مباني روش :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

هاي تاريخ علم اين است كه دليل اصلي انقالب علمي در قـرن   يكي از مهمترين سؤال
چه بود؟ آيا تبييني بود كه فرانسيس بيكن از استقرا ارائه نمود؟ يـا تغييـر نگـاه انسـان      17

  مدرن به جهان باعث اين جستجوگري شد؟ 
را مـروركنيم   17تا قـرن   11اگر با دقت تاريخ تحوالت علمي و اجتماعي اروپا از قرن 

تواند عامل اصلي اين تحوالت باشد چـرا كـه    شويم كه اصالح روش علمي نمي متوجه مي
حتي خود ارسطو . هاي تجربي را پيشنهاد نموده بود استفاده از روش 13راجر بيكن در قرن 

پس چرا تا تحقيقات گاليلـه ايـن روش تكميـل    . روش استقرا و آزمون را تئوريزه كرده بود



 57...    هاي شناختي كتاب نقد و بررسي مباني روش

 
 

» تكامـل فيزيـك  «مورد اسـتفادة عملـي قـرار نگرفتـه بـود؟ اينشـتين در كتـاب         نشده و
  : نويسد مي

كشف استدالل علمي و استفادة از آن به وسيلة گاليله يكـي از بزرگتـرين دسـتاوردهاي    
اينشتين، (تاريخ تفكر بشر است؛ و آغاز حقيقي علم فيزيك را بايد از همان زمان دانست 

1361 :14 .(  
گرانـة   ين است كه اروپا تا وقتي كه علـم را بـراي تحقـق اهـداف سـلطه     دليل اصلي ا

هـاي اصـلي    جالب است بدانيم كه اولين گسست. خويش مفيد نديد، بدان اقبالي نشان نداد
ها بـه دريـانوردي ريشـه دارد، كـه در      نسبت به علم ارسطويي ـ بطلميوسي در نياز اروپايي 

  :شناسي اتفاق افتاد كيهان
شناسي و فلزشناسي اگر چه خدمات مهمي به علم كرد، ولي  ني در معدنهاي ف پيشرفت

ولي سفرهاي بزرگ دريايي كـه تمـامي جهـان را عرصـة     . خود چندان مديون علم نبود
اين سفرها ثمـرة نخسـتين كـاربرد    . داري اروپا كرد چنين نبود هاي سرمايه كوشي سخت

بـه سـودجويي و عظمـت طلبـي     آگاهانة علوم اخترشناسي وجغرافيايي بودند كه اينـك  
  ). 292 :1354برنال، (درآمده بود 

شناسـي   و جالب اينكه انگيزة اصلي گاليله براي آنكه پس از مطالعات نجومي به حركت
  :هاي توپ بود روي آورد، مطالعة نحوة حركت گلوله
هاي آتشي حاصل شده بود، چه مهمالتي كه در ايـن   با وجود ترقياتي كه در تهية سالح

گاليله به يكباره همة اين اشتباهات را از بين برد و مسـأله را از  . ... ص نگفته بودندخصو
لحاظ رياضي مورد مطالعه قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه گلوله در عين حال كـه بـه   

رود در نتيجة نيروي ثقل به طـرف زمـين    وسيلة نيروي محرك باروت به سمت جلو مي
 :1358روسـو،  (ظر از مقاومت هوا مسير آن سـهمي اسـت   بنابراين صرفن. شود جذب مي

229 .(  
كنيم كه عامل اصلي تحول علوم، كاربردهايي بود كه از آنهـا   بدين ترتيب مشاهده مي

توان آن را  اين روش كه مي. ناخواه روش علم نيز اصالح شد بدين ترتيب خواه. بدست آمد
مشاهده كننده بيرون از مشـاهده  . 1: استنگر ناميد، بر چند اصل استوار  گرايي برون تجربه

فراينـد مشـاهده، نظريـه و    .3شـود و   واقعيت به مدل رياضي تبديل مي. 2شونده قرار داد؛ 
  . آزمايش بايد براي اثبات نظريه طي شود
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شناسي مانند وونت و اگوست كنت سعي نمودند  شناسان و جامعه روان 19در اواخر قرن 
بـدين خـاطر   . يعي، بر پراكندگي در علوم انساني غلبـه كننـد  با الگوگيري از روش علوم طب

ادعا نمودند كه تا به آن زمان تمام مطالعات مربوط به فرد و جمـع انسـان نادرسـت بـوده     
است چون علمي نبوده، و بايد از روش تجربه و آزمون براي شناخت قواعد حاكم بر انسان 

  ). مفصل هشت: 1371ير،  دامپي(و جامعه استفاده نمود 
شناختي در علـوم انسـاني را توضـيح داده و     در ادامه ابتدا اصول كلي اين رويكرد روش

كنـيم كـه نشـان دهـيم در      سـپس سـعي مـي   . كنيم نقدهاي رويكرد رقيبش را مطرح مي
نگـر   گرايي برون هاي علوم انساني دورة دبيرستان رويكرد غالب، همان رويكرد تجربه كتاب

همچنين رويكرد كتـاب جديـد   . ز امروز مورد پذيرش نيستاست كه حتي در خود غرب ني
گـرا و اسـتفاده از متـون     شناسي مابعداثبات شناسي را كه سعي نموده تركيبي از روش جامعه

  . كنيم وحياني اسالم را ارائه كند، بررسي مي
  
  در علوم انسانيگرا  تجربه يهاي پژوهش فلسفة روش. 2

تقريباً در ميان دانشمندان و فالسفه پذيرفته شده است كه توليد علم بر اسـاس مبـاني   
: 1387، بازرگـان،  250: 1382بـاقري،  (گيرد  شناسي منتج از آن صورت مي فلسفي و روش

هـاي مختلفـي بـراي     بندي بدين ترتيب تقسيم). 77: 1384، سرمد، بازرگان و حجازي، 15
دو رويكـرد  ) 1382(مـثالً بـاقري   . مي انجام شـده اسـت  شناخت رويكردهاي فلسفي ـ عل 

چهـار رويكـرد   ) 1387(اما بازرگان . كند گرا را از يكديگر تفكيك مي گرا و مابعداثبات اثبات
  . دهد گرا، تفسيري، انتقادي و پساساختارگرايي را مورد مطالعه قرار مي گرا ـ پسااثبات اثبات

مـثالً  . هاي مختلف وجود دارد بندي كان تقسيمدر حقيقت نيز با اتخاذ اهداف مختلف ام
مناسـب  ) 1382(بنـدي بـاقري    پذير بودن متمركز شـويم، تقسـيم   اگر بر روي امكان تعميم

بندي بازرگان  هاي پژوهش كيفي را مطالعه كنيم دسته تر روش اما اگر بخواهيم دقيق. است
رويكردهـا را بـا مقولـة    اما براي آنكه بخواهيم نسبت اين . كند كمك بيشتري مي) 1387(
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وحي و استفاده از متون وحياني به عنوان منبع شناخت حقايق بررسي كنـيم بايـد بـر روي    
  . دقت بيشتري داشته باشيم» تجربه«مفهوم 
  
  مفهوم تجربه. 2-1

گرايي فرانسوي  گرايي به رويكرد فالسفة انگليسي زبان در مقابل عقل در فارسي تجربه
اما تنها كاربرد لغـت تجربـه   . به خصوص تقابل جان الك و دكارتشود،  ـ آلماني گفته مي

نيـز  » تجربه كردن«، از واژة »آزمودن«براي اين رويكرد فلسفي نيست، بلكه گاه به جاي 
  . كنيم استفاده مي

اسـت كـه بـراي     Empiricismدر زبان تخصصي انگليسي مفهوم اول معـادل لغـت   
ناظر به اين   نيز براي روش Empiricalو واژة رود  بكار مي» گرايي مكتب فلسفي تجربه«

كند كه شناخت تنها از طريـق   اين رويكرد فلسفي ادعا مي. شود رويكرد فلسفي استفاده مي
هيچ چيز در ذهن نيسـت كـه   «: شعار معروف الك اين است. شود گانه واقع مي حواس پنج

تر اين است كه اين  صحيحبدين ترتيب ). 127: 1378زيباكالم، (» قبالً در حس نبوده باشد
  . بناميم» گرايي حس«رويكرد را 

حـال  . گرايي، بايد براي شناخت هستي از بيرون به آن نگاه كرد بر اساس رويكرد حس
منـد، معلـوم اسـت كـه روش صـحيح       هاي هستي و مشاهدة نظام بين مشاهدة عادي پيده

بـودن خـود را در    كه موفقروشي . مند يعني آزمايش است تر مشاهدة نظام استفاده از دقيق
است كه گاه  Experimentكردن، معادل لغت  اين آزمايش. علوم طبيعي اثبات كرده است

بدين ترتيب آزمايش اخص از تجربة حسي خواهد بود، . تجربه كردن نيز ترجمه شده است
چرا كه مشاهدة عادي توسط چشم و لمس كردن حرارت توسط پوست نيز تجربـة حسـي   

  . آيند مايش به حساب نميهستند اما آز
محـدود  » آزمـايش كـردن  «و » گرايـي حسـي   تجربه«به » تجربه«اما استفاده از لغت 

اي بـر اثـر حـرارت ديـدن      دهد كه ليوان شيشه تجربه نشان مي«: گوييم مثالً مي. شود نمي
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» .گيـرد  دهد كه انسان به هنگام خشم درست تصميم نمي تجربه نشان مي«يا » .شكند مي
اي حسي نيست، بلكه گـزارش   شود، اما دومي تجربه اي حسي بازگو مي اول تجربه در مورد

هـاي حسـي و غيرحسـي     براي يافته) و اغلب(پس لغت تجربه، گاه . از اتفاقي دروني است
قابـل تكـرار بـودن آن بـراي نـوع      «هـا   شـود، و رشـتة مشـترك ايـن يافـت      استفاده مـي 

و » شكسته شـدن ليـوان بـر اثـر حـرارت     «انند تو يعني تمام افراد سالم مي. ست»ها انسان
اين مفهـوم كـه واژة انگليسـي    . را خودشان ببينند» تصميم نادرست به هنگام خشمگيني«

تجربـة نـوع   «توان آن را  ترين حالت تجربه است و مي است، عام Experienceمعادل آن 
نگـر راه   بـرون  هـاي  مطابق اين رويكرد فلسفي به منابع شناخت، صرفاً تجربه. ناميد» بشر

  . نگر نيز معتبرند هاي درون هاي هستي نيستند، بلكه تجربه شناخت واقعيت
آيا راه ديگري به سوي درك حقـايق عـالم وجـود دارد؟ اگـر     : آيد حال سؤالي پيش مي

  توان به گويندة آن اعتماد نمود؟ نباشد چطور مي) تجربه(چيزي براي نوع بشر قابل درك 
وحي منبع شناختي است كه . شود در اينجاست كه فهم اساسي از وحي، قابل درك مي

يعني وحي در مقابل تجربه . براي نوع بشر قابل دسترسي نيست و كامالً قابل اعتماد است
بلكـه معنـاي   . كننـد  البته به اين معنا كه وحـي و تجربـه يكـديگر را رد مـي    . گيرد قرار مي

راي نوع برش قابل دسترسي اسـت، ولـي وحـي تنهـا بـراي      صحيح اين است كه تجربه، ب
اما اينكه معرفت حاصل از اين دو مكمل يكديگر است، مصـحح  . منتخبان الهي وجود دارد

بـه   1شناسـي   در نقد رويكرد كتـاب جديـد جامعـه   . يا ناقض خود جاي بحث تفصيلي دارد
قـرار دادن  » انيتجـارب شـهود عرفـ   «مقولة وحي نيز به تفصيل بيان شده است كه ذيـل  

  . است كه صحيح نيست» بسط تجربة نبوي«وحي، 
هاي تجربي رايـج در مطالعـة انسـان و جامعـه را كـه ذيـل دو        در ادامه مختصراً روش

مـورد اسـتفادة پژوهشـگران هسـتند مـرور      ) كيفـي (نگـر   و درون) كمي(نگر  رويكرد برون
سـي علـوم انسـاني دورة    هاي طـرح شـده در كتـب در    تا به هنگام بررسي روش. كنيم مي

  . دبيرستان بتوان تشخيص داد كه مبناي اين كتب چيست
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  نگر  گراي برون هاي تجربه روش. 2-1
شناسي علمي، به عنوان دانشي جدا از فلسـفه، را بـه وونـت     اولين گام در تأسيس روان

جالـب  . شناسي خود را تأسـيس نمـود   آزمايشگاه روان 19دهند كه در اواخر قرن  نسبت مي
اينكه پس از تحقيقات جديد و مطالعة نوشتارهاي آلماني وونت، مشخص شـده اسـت كـه    

: 1382شولتز، (زبانش تيچنر نادرست است  چهرة ترسيم شده از وي توسط شاگرد انگليسي
تـر ذهـن ماننـد     بدين ترتيب كه وونت باور داشـت تنهـا كاركردهـاي سـاده    ). 103و  102

امـا بـراي   . و بايد با بررسي آزمايشگاهي مطالعـه كـرد  توان  احساس بيروني و ادراك را مي
تر مانند يادگيري و حافظه، آزمايش علمي غيـرممكن اسـت    مطالعة فرآيندهاي ذهني عالي

  ). 109همان،(
گرايي شـبيه   شناسي علمي را بر اساس تجربه با وجود اين كساني كه قصد داشتند روان

و (هاي خود ادامه دادند و امروز تحت عنوان رفتارگرايي  علوم طبيعي تدوين كنند به تالش
توسـط   1913رفتـارگرايي در سـال   . كننـد  فعاليت مـي ) گروه ديگر روان ـ عصب شناختي 

  . واتسون آغاز شد
شناسـي   او يـك روان . سي رفتارگرايي واتسون ساده، صـريح و متهورانـه بـود   اصول اسا

را خواستار شد كه تنها با اعمال رفتاري قابل مشاهده و قابـل توصـيف   ] نگر برون[عيني 
عالوه بـر ايـن،   . هاي محرك و پاسخ سر و كار داشته باشد به طور عيني و برحسب واژه

. گذاشـت  گرايانـه را كنـار مـي    هـاي ذهـن   روانشناسي واتسون همة مفاهيم و اصـطالح 
گرايانه به جاي مانـده   هايي مانند تصوير ذهني، ذهن و هوشياري كه از فلسفة ذهن واژه

زماني كه واتسـون رفتـارگرايي را آغـاز كـرد،     . ... معني تلق شدند بودند در علم رفتار بي
اي  ر آنهـا بـه انـدازه   تـأثي . گرايي قوي بودنـد  گرايي و ماده گرايي، ماشين نفوذهاي عينيت

شناسي بدون هوشياري يا بدون ذهن و روح  فراگير بود كه ناگزير به نوع جديدي از روان
كـردن   شناسي كه تنها بـر امـور قابـل ديـدن، شـنيدن و لمـس       اي روان گونه. منجر شد

نتيجة گريزناپذير، ظهور علم رفتار بود كه به انسان به عنوان يـك ماشـين   . معطوف بود
  ). 287و  286همان، (كرد  نگاه مي

  :دانند شناس علمي نمي مدافعان رفتارگرايي حتي فرويد را نيز روان
اي از پژوهش در  كننده فرويد برداشت كامالً گمراه] پژوهشي[هاي  در واقع مطالعة روش
براي مثال فرويد هرگز آزمايش كنترل شده نداشت، در حـالي  . كند روانشناسي ايجاد مي
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تـرين ابـزار اسـت     هاي روانشناسي جديـد، قـوي   مايش در مجموعة روشكه اين نوع از
  ). 18: 1388استانوويچ، (

  : كند نگر نباشد مخالفت مي اي كه عيني و برون اين رويكرد به شدت با هر گونه تجربه
هـاي ضـروري بـه     ورزي كساني را كه مطالبي ناهمخوان با آزمـون  علم ادعاهاي دانش

هاي شهود عيني، همه  نگري و تجربة شخصي و گواهي درون. كند آورند رد مي ميان مي
پـس  . شـوند  هاي ناكافي براي ادعاهاي مربوط به ماهيت رفتار انسـان تلقـي مـي    آزمون

ها همان نوع شواهدي است كـه ديرزمـاني    آوري نيست زيرا اين نظر چيز شگفت اختالف
براي تأييـد ادعاهايشـان    شناس شناسي بوجود بيايد، مفسران غيرروان قبل از اينكه روان

  ). 296: 1388استانوويچ، (بردند  بكار مي
نگر، بهترين روش تحقيق آزمايش است، همچنين برخي متفكـران   مطابق ديدگاه برون

) 81، 1384(سرمد، بازرگان و حجـازي  . آورند هاي ديگري را نيز علمي به حساب مي روش
و تحقيـق آزمايشـي تقسـيم    ) زمايشيغيرآ(تحقيقات علمي را به دو دستة تحقيق توصيفي 

، همبستگي )Survey(پيمايشي : برند مورد را نام مي 5ذيل تحقيق توصيفي نيز . كنند مي 
)Correlation(   اقـدام پژوهـي ،)Action Research(   بررسـي مـوردي ،)Case 

Study ( و پس ـ رويدادي)اي علي ـ مقايسه) (Ex-post Facto) ( ،82همان.(  
سد كه اين رويكرد كامالً جبرگراست و ديدگاه مكانيستي به انسان دارد شايد به نظر بر

اما امكان دارد برخي ادعا كنند كه اختيار انسان را قبول دارند، اما چون ) 41: 1383دالور، (
نگر و آماري رفتـار   ها عموماً رفتارهاي مشابه دارند، مطالعة برون شود كه انسان مشاهده مي

با اين حال همانطور كه وونت متـذكر شـده   . دمندي را به همراه داردها اطالعات سو انسان
ها، اطالعات مهمي در مـورد انسـان را    بود، بسنده نمودن به رفتارهاي قابل مشاهدة انسان

  . كند شناسان خارج مي از اختيار روان
  
  نگر  گراي درون هاي تجربه روش. 2-2

كننــده از  نمودن مشــاهدهكننــد بــا جــدا نگــر ســعي مــي هــاي بــرون هــر چقــدر روش
ها را بيشتر كنند، در مقابل متفكراني قرار دارند كه معتقدند براي  شونده اعتبار يافته مشاهده

زيـرا برخـي   . تر تر واقعي شناخت انسان راه درست نزديك شدن به اوست، هر چقدر نزديك
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ــد ادراك      ــدارد مانن ــود ن ــرون نم ــان در بي ــوه انس ــتن  )perceiving(وج ــل داش ، مي
)desiring( اراده نمودن ،)willing( احساس ،)feeling) (  ،456: 2010ريندا دالميـا( ،

تواند در حالت نفـاق مخفـي شـود، و قصـد و نيـت كـه مرلوپـونتي         محبت و نفرت كه مي
علـم  «به آن معتقد است، علم در صدد رد آن اسـت؛  ) شناس پديدارشناس فيلسوف ـ روان (

از ايـن رو  . اي عام قابـل مشـاهده باشـد    دهد كه به گونه تنها چيزي را مورد توجه قرار مي
بر اساس اين مشي فكري، ما به ايـن  . توان كسي را مورد مشاهده قرار داد اساساً با آن مي

رسيم كه تبيين علمي رفتار انسان تنها از مفاهيم و هوياتي بايد استفاده كند كه  انديشه مي
و بدين ترتيـب  » .د و بدين معنا بايد عيني باشداي عمومي قابل مشاهده باش بتواند به گونه

  ). 96: 1389ماتيوس، (هر آنچه از بيرون قابل مشاهده نباشد، علمي نخواهد بود 
زنـدگي    ديلتاي معتقد است كه سرانجام بايد بـه احسـاس  «بدين ترتيب متفكري مانند 

ن هوسرل نيـز  ، همچني)12: 1384دارتيگ، (» هاي علم است بازگشت تر از داده كه اساسي
كـه در درون  ] را[تواند ترديد كند كـه حـاالت روانـي     كس نمي در حقيقت هيچ«: گويد مي

يعنـي  ). همـان (» كند، وجود نداشـته باشـند   يابد و آنچنانكه او آنها را ادراك مي خويش مي
نگـري اسـت و نـه     روش صحيح شناخت انسان، نگاه از درون اسـت، نـه از بيـرون؛ درون   

  . نگري برون
شـولتز،  (شـود   كاوي فرويد نيز ديـده مـي   شناختي در روان چه شبيه اين ديدگاه روشگر
و جنبش  1960شناسي آكادميك به دهة  ، اما بروز واقعي اين رويكرد در روان)466: 1382
شـود   واقـع مـي  ) كاوي و رفتارگرايي در مقابل روان(گرا و يا نيروي سوم  شناسي انسان روان

كاوي، بر روي مطالعاتي باليني كلينيكي متمركز بود و رويكـرد   انرويكرد رو). 529همان، (
رفتارگرا بر روي تحقيقات آزمايشگاهي؛ يكي با ديدگاهي بسيار محدود به انسان و ديگري 

  ).278: 2009گالسمن، (با نگاهي بسيار بدبين 
افراد بسياري سعي داشتند ذيل همـين دو رويكـرد اصـطالحاتي را اعمـال كننـد، امـا       

شـولتز  . گرا با پـس زمينـة فلسـفي خـود راهـي جداگانـه را برگزيدنـد        شناسان انسان انرو
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. 2تأكيـد بـر تجربـة هوشـيار؛     . 1: داند هاي اصلي اين ديدگاه را شامل اين موارد مي زمينه
توجه به آزادي اراده، خـودانگيختگي و نيـروي خالقـه    . 3اعتقاد بر تماميت طبيعت آدمي؛ 

وي در ). 530: 1382شـولتز،  (هاي مربوط به وضـعيت انسـان    املمطالعة همة ع. 4فرد؛ و
  : نويسد توضيح مي

بينانه، ساختگي و عقيم نسبت  گرا، رفتارگرايي رويكردي كوته شناسان انسان به نظر روان
به زعم آنان، تأكيد بر رفتار آشكار، ضـد انسـاني اسـت و    . به مطالعة ماهيت انسان است
آنها نسبت به اين ديدگاه كـه افـراد   . دهد ا ماشين كاهش مينوع آدمي را تا حد حيوان ي
كنند، يا به عبارت ديگر به رويدادهاي محـرك محيطـي پاسـخ     به شيوة جبري عمل مي

كردنـد كـه مـا بـه      گرا اظهار مـي  شناسان انسان به عالوه، روان. دهند، معترض بودند مي
تـوان بـا    ي هستيم و ما را نميهايي ماشين هاي آزمايشگاهي يا آدم مراتب باالتر از موش

همـان،  (صورت امور عيني و كمي درآورد، و به واحدهاي محـرك ـ پاسـخ كـاهش داد     
531 .(  

بيني قائل بود،  اي براي درون همانطور كه پيش از اين اشاره شد، وونت نيز جايگاه ويژه
روش شخصي ها در اين  اما در عمل او و شاگردانش با مشكالتي مواجه شدند چرا كه داده

پذير نيست، و به همـين دليـل    و مخفي است و قضاوت در مورد صحت گزارش آنها امكان
اسـتفاده كننـد   ) عيني(نگر  هاي برون شناسان سعي نمودند مانند علوم طبيعي از روش روان

دهند كـه نـه تنهـا     گرا پاسخ مي شناسان انسان در مقابل روان). 20و  19: 2009گالسمن، (
ــا وجــود مشــكالتش نــداريم؛ بلكــه بــرون  تفاده از دروناي جــز اســ چــاره نگــري  بينــي ب

، چـرا  )280و  279همـان،  (خالي نيسـت  ) ذهنيت فاعلي(نگري  نيز از درون) گرايي عينيت(
يعنـي بـاالخره   . گيـرد  هاي شناسا صورت مـي  كه تمام مشاهدات عيني توسط افراد و فاعل

حتي اثر اغـراض را نيـز نبايـد    . گذارد يشود و ذهن اثر خود را م توسط ذهن افراد درك مي
  : ناديده گرفت

آيا بايد مشاهدات گاليله از اقمار مشتري كه فضاي كريستالي را يك بار براي هميشه در 
هم شكست را برگزينيم، يا نظر رقباي گاليله را كـه همـان مشـاهدات را گـواه درسـتي      

  ). 230: 1389نوريس، (گرفتند  اخترشناسي كهنة بطلميوسي ـ ارسطويي مي
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توان دفاع بيشـتري   مي) Common Sense(البته با استفاده از مفهوم فهم عمومي 
نگري انجام داد و ادعا نمود به خاطر همگاني بودن سرشت انسان و تجارب او،  نيز از درون
سـپس  . نگـري خـودش بسـنجد    نگرانه را با محـك درون  تواند ادعاهاي درون نوع بشر مي

نگري افـراد مختلـف تأييـد شـد و      نگري توسط درون وقتي كه يك ادعاي برآمده از درون
  . نگر قابل اعتنا خواهد بود ب دروني مخالف نداشت، به اندازة مشاهدات برونتجار

تـوان ذيـل دو حـوزة     شناختي موجـود در علـوم انسـاني را مـي     پس رويكردهاي روش
بدين معني كه ادعـايي  . گرا دارند نگر تقسيم نمود كه هر دو نگاهي تجربه نگر و درون برون

بـدين ترتيـب مقـام بررسـي     . تجربه كـردن باشـد  قابل اعتناست كه توسط نوع بشر قابل 
بدين صورت كه وحي امري است فرابشـري  . شود جايگاه معرفتي وحي به خوبي روشن مي

در اين مقاله قصد نداريم به اين مسأله بپردازيم، امـا  . كه براي نوع بشر قابل تجربه نيست
  . نيز مشخص شود )بيروني و دروني(در چنين تحليلي بايد رابطة وحي با تجارب بشري 

  
  هاي علوم انساني دورة دبيرستان شناختي كتاب رويكرد روش. 3

و كـالً علـوم انسـاني    (تا اينجا نشان داده شد كه در ميان رويكردهاي علمي در غـرب  
نگر كه معتقـد اسـت    گراي حسي و برون تفكر تجربه. 1. دو تفكر رايج وجود دارد) غيرالهي

نگر تأييد  انساني معتبر باشد، بايد توسط شواهد عيني و برون هاي علوم اگر قرار باشد نظريه
رويكرد دوم با نقد ديدگاه اول، معتقد است بسـياري از وجـوه مهـم انسـان ماننـد      . 2. شود

نگـر   شود و مشاهدات برون نگري حاصل مي قصدي كه از انجام افعالش دارد، تنها با درون
  . ات علوم انساني كفايت كندتواند براي اعتباردادن به نظري و عيني نمي

هاي درسي علوم انساني، نشان خواهيم داد كه بـه   در اين قسمت با مرور مطالب كتاب
نگر را به عنـوان   ها رويكرد برون شناسي سال دوم، ديگر كتاب جز كتاب جديدالتأليف جامعه

نيـز بـه    1شناسـي   كتاب جديـدالتأليف جامعـه  . اند روش معتبر در علوم انساني معرفي كرده
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نگر نيز دفاع نموده و استفاده از منبع وحي را كه پـارادايمي جـدا از    درستي از رويكرد درون
  . دو پارادايم ديگر است، مطرح نموده است

تـرين بحـث را در    شناسي تفصـيلي  هاي درسي علوم انساني، كتاب روان در ميان كتاب
ويكـرد ايـن كتـاب را توضـيح     به همين دليل ابتـدا ر . مورد روش تحقيق ارائه نموده است

شناسي قـديم را نيـز بررسـي     هاي اقتصاد و جامعه دهيم و سپس مختصراً رويكرد كتاب مي
  .كنيم مي

  
  شناسي رويكرد كتاب روان. 3-1

ســپس موضــوع . كنــد شناســي علمــي را تعريــف مــي شناســي، ابتــدا روان كتــاب روان
. نمايـد  شناسي را معرفي مـي  وانبعد رويكردهاي موجود در ر. كند شناسي را مطرح مي روان

  . كند شناسي را بررسي مي هاي علمي موجود در روان در انتها نيز روش
  گرايي آزمايشي تجربه= شناسي  روش علمي در روان. 3-1-1

ــاً تبيــين روش تجربــه رويكــرد كتــاب در قســمت روان گرايــي  شناســي علمــي، تقريب
كوشـد بـا طـرح     مـي «داند كـه   ي ميشناسي را علمي تجرب كتاب روان. آزمايشگاهي است

پذير باشـد بـه    مفاهيمي نسبتاً ساده و مستقيم كه امكان بررسي آنها با روش تجربي امكان
شناسـي   روان«بـدين ترتيـب   ). 3: 1388شناسي،  روان(» ي عمل بپوشاند اين خواسته جامه

ن علم استفاده اي از علم تجربي است و از قواعد و شوابط اي علمي، مانند ساير علوم، شاخه
كتاب در اين قسـمت بـه صـراحت روش تجربـي را آزمـون معرفـي       ). 4همان، (» كند مي
  :كند مي

هــاي  پـذير و تجربــي از پديـده   شناسـي علمــي، توصـيفي آزمــون   اولـين هــدف در روان 
  ). همان. (پذير باشد ها امكان اي كه امكان بررسي علمي آن شناختي است به گونه روان

ـ  در تبيين آزمـون  پـذيري سـه ويژگـي كنتـرل، تعريـف عمليـاتي و        ذيري يـا تجربـه  پ
گيـري   در توضيح تعريف عملياتي نيز بر تعريفي كه قابل اندازه. كند تكرارپذيري را بيان مي

  ). 6همان، (كند  به صورت كمي باشد تأكيد مي
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گرايي آزمايشي  شود كه روش علمي مورد تأييد كتاب در اين قسمت تجربه مالحظه مي
  . گرايي ترين حالت تجربه است، يعني خاص

  رفتار= شناسي  موضوع روان. 3-1-2
هر چقدر كتاب در قسمت اول توضيحات خود صريح و روشـن عمـل كـرده اسـت، در     

ي از مهمترين اين ابهامات تعريف يك. هاي ديگر مطالب مبهمي را طرح نموده است قسمت
  . شناسي است كتاب در مورد موضوع علم روان
كنـد؟   اين پرسـش كـه انسـان چگونـه رفتـار مـي      «: شود كتاب با اين جمله شروع مي

رو خواهـد   رو بوده و در آينده نيز با آن روبـه  پرسشي است كه بشر از آغاز خلقت با آن روبه
  :دهد ؛ و ادامه مي)1همان، (» بود

ميالدي به عنوان يك علم تجربي شناخته شده، كوشش  1879شناسي كه از سال  روان
شناسـي، علمـي    روان. كند؟ پاسـخ دهـد   انسان چگونه رفتار مي«كرده تا به اين پرسش 

كوشد با طرح مفاهيمي نسبتاً ساده و مستقيم كه امكان بررسي آنها  است تجربي كه مي
البته الزم به ذكـر  . ي عمل بپوشاند ين خواسته جامهپذير باشد به ا با روش تجربي امكان

  ).3همان، (گيري علمي كاري است دشوار  است كه بررسي رفتار انسان با جهت
محـدود دانسـته   » بررسي رفتـار انسـان  «شناسي را به  بدين ترتيب كتاب موضوع روان

: آمـده بـود  كند  به جاي جملة انسان چگونه رفتار مي 1387در حاليكه در چاپ سال . است
در كتـاب فعلـي نيـز ذيـل عنـوان      ). 4: 1387شناسي،  روان(» بشر چگونه موجودي است«
  :نوشته است» شناسي موضوع روان«

ي  در ايـن منشـور اط رفتـار، كليـه    . شناسي، رفتار و فرايندهاي رواني است موضوع روان
ينـدهاي  ي مستقسم و غيرمستقيم اسـت و فرا  حركات، اعمال و رفتارهاي قابل مشاهده

ي اعمال رواني از قبيل احساس، ادراك، تفكر، يادگيري، حافظه، زبان،  رواني شامل كليه
  ). 8: 1388شناسي،  روان(باشد  مي... انگيزش و هيجان، شخصيت و 

» رفتـار «شناسي را اعـم از   شود كه كتاب در اين توضيح موضوع علم روان مشاهده مي
اول : كند، اما دو مطلـب هنـوز مـبهم اسـت     مطرح ميرا نيز » فرايندهاي رواني«داند و  مي

آنكه رفتارهايي كه به صورت غيرمسقيم قابل مشاهده باشند، چه مواردي هستند؟ در ثـاني  
  : شود محدود مي» رفتار«در » هاي رواني پديده«پس چرا دوباره 
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 .هـاي گونـاگون بررسـي كـرد     توان از ديـدگاه  ي رواني را مي شناسي، يك پديده در روان
بيني و تغيير هر يك از اين رفتارها به صورت يكسان در  هاي توصيف، تبيين، پيش روش
شــناختي از  ي روان شناســي يــك پديــده در روان. باشــد پــذير نمــي شناســي امكــان روان

شناسي به آن رويكرد  گيرد كه در اصطالح روان منظرهاي متفاوتي مورد بررسي قرار مي
شناسي، راهي بـراي توضـيح و تبيـين رفتـار و      در رواندر حقيقت رويكرد . شود گفته مي

البته هيچ رويكرد . هايي است كه بتوان از طريق آن رفتار را بررسي نمود ها و شيوه روش
  ).9همان،(كارايي الزم را ندارد ) و يا هر رفتاري(اي براي توصيف رفتار  يگانه

  گرا  رويكرد انسان. 3-1-3
گرا به عنـوان   كاوي و انسان ، رفتاري، شناختي، روانشناختي رويكرد زيست 5در كتاب، 

به هنگام توضيح و بررسي اين رويكردهـا  . اند شناسي معرفي شده هاي رايج در روان ديدگاه
  :نويسد ابتدا در مورد رويكرد رفتاري مي. نيز دو بار به موضوع روش اشاره شده است

اوراي رفتار قابل مشاهده بـرويم؛  تأكيد اين رويكرد بر اين است كه نيازي نيست ما به م
ناميم زيرا صـرفاً روي رفتـار قابـل مشـاهده تأكيـد       به همين دليل آن را رفتارگرايي مي

  ).13همان، (ي آن توجه خاصي ندارد  شود و به ريشه مي
شناسـي،   موضـوع روان «دهد كـه چگونـه    بعد از بيان اين مطلب نيز كتاب توضيح نمي

امـا  ) 8همـان،  (» و فراينـدهاي روانـي اسـت   ] و غيرمسـتقيم  قابل مشاهدة مستقيم[رفتار 
نيازي نيست ما بـه مـاوراي رفتـار قابـل مشـاهده      «: گويد مي) رفتارگرايي(رويكرد رفتاري 

  )! 13همان، (» برويم
كتــاب پــس از آنكــه روش رويكــرد رفتــارگرايي را معرفــي نمــود بــه عنــوان يكــي از 

  : دنويس گرا مي هاي مهم رويكرد انسان مشخصه
) ذهنـي (ي غيرعينـي   شناسي بايد با تجربه گرا بر اين باورند كه روان شناسان انسان روان

هـا و   ي منحصر به فرد انسان اين رويكرد بر تجربه. و هشيار فرد مرتبط باشد] نگر درون[
هاي علمـي مرسـوم را    آزادي براي انتخاب سرنوشت فرد تأكيد داشته و استفاده از روش

  ).15همان، (داند  انسان نامناسب ميي  براي مطالعه
گـرا بـا وجـود قبـول تجربـه،       شناسـان انسـان   دهد كه روان كتاب همچنين توضيح مي

ديدگاه آنها نسبت به تجربه از يـك  «هاي رقيب را قبول ندارند چرا كه  گرايي ديدگاه تجربه
درونـي  در حاليكه مثالً هيجـان خصوصـيات   ) 16همان، (» منظر بيروني است و نه دروني
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كتـاب نگـاه كـارل راجـرز را نيـز      . دارد كه با مشاهدة رفتارهاي بيروني قابل درك نيسـت 
  :كند چنين بيان مي اين

كند كه هر فردي در مركزيت دنياي تجربي خود واقع  فرض شروع مي راجرز با اين پيش
احساسات و افكار اين دنياي خصوصي تنها از طريق خود فرد، قابل دسترسي . شده است

واقعيت آن چيزي است كه فرد . باشد پذير نمي گيري خارجي امكان وده و از طريق اندازهب
كند، بهترين روش براي رسيدن و فهميدن رفتار تنهـا از طريـق درك    آن را دريافت مي

  ).16همان، (گردد  پذير مي دنياي دروني فرد امكان
از رويكردهـاي مهـم    گرا، كه يكـي  كند كه رويكرد انسان بدين ترتيب كتاب روشن مي

امـا  . داند نگر را براي شناخت انسان صحيح نمي گرايي برون شناسي است، روش تجربه روان
  )!17همان، (باشد  پذير نمي داند چرا كه آزمايش در بياني نقادانه اين رويكرد را مبهم مي

  نگر گرايي برون تجربه= شناسي علمي  هاي روان روش. 3-1-4
شناسـي از علـم    شود كه با وجـود تأكيـد بـر اعـم بـودن روان      بدين ترتيب مشاهده مي

شناسـي، امـا همچنـان روش علمـي در      گـرا در روان  بررسي رفتار و وجود رويكـرد انسـان  
اما كتاب در آخرين تـالش خـود بـراي    . گرايي آزمايشگاهي است شناسي روش تجربه روان

روش علمي سخن گفته بـود  شناسي علمي، با وجود آنكه پيش از اين در مورد  توضيح روان
هـاي تحقيـق در    روش«گرايي آزمايشـي معرفـي كـرده بـود، ذيـل عنـوان        و آن را تجربه

همان، (برد  از سه روش آزمايشي، همبستگي و مشاهدة طبيعي نام مي» شناسي علمي روان
هايي كـه در يـك    داند، البته روش هاي علمي را اعم از آزمايشي مي يعني روش). 24تا  19

  . نگر هستند گرايي برون همگي تجربه: شتركندچيز م
در «دانـد كـه    كتاب به هنگام معرفي اين سه روش، ايراد روش آزمايشي را در اين مي

باشـد؛ زيـرا    پذير نمـي  هاي رواني در شرايط آزمايشگاهي امكان بيشتر مواقع بررسي ويژگي
، )22و  21همـان،  (» شـود  رفتار در آن شرايط مصنوعي است و از حالت طبيعي خارج مـي 

شـناختي از طريـق روش    هـاي روان  بررسـي بسـياري از فرضـيه   «همچنين معتقـد اسـت   
همچنين به علت عدم استنباط رابطـة علـت و   ). 23همان، (» باشد پذير نمي آزمايشي انكان

هـاي   تـري نسـبت بـه روش    در سطح پـايين «هاي همبستگي، آنها را  معلولي توسط روش
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مشاهدة طبيعي نيز تكـرار    كتاب اين ايراد را در مورد روش). 22، همان(داند  مي» آزمايشي
  :نويسد كند اما مي مي

اند  شناسي كه از اين روش انجام شده نكته قابل ذكر آن كه در بسياري از تحقيقات روان
انـد   به مراتب اطالعات سودمند و مفيدتري را در مقايسه با روش آزمايشي فـراهم آورده 

  ). 24همان،(
هاي روش آزمايشـي و   شود كه كتاب با وجود اذعان به كاستي ترتيب مشاهده مي بدين

گرايي به كل آن را قبول ندارد، در نهايـت روش   اين واقعيت كه رويكرد مهمي مانند انسان
گرايـي   گرايي آزمايشگاهي و تا حدودي كل تجربه شناسي را تجربه علمي و صحيح در روان

نگـر را كـه مـورد اسـتفادة بسـياري       گرايي درون هاي تجربه داند و حتي روش نگر مي برون
  !داند كاو و شناختي است، علمي نمي گرا، روان شناسان انسان روان

  رويكرد كتاب اقتصاد. 3-2
بـه بحـث روش   » آيـا اقتصـاد علـم اسـت؟    «كتاب اقتصاد كالً دو صفحه را با عنـوان  

در اقتصاد را با علوم طبيعي  در اين دو صفحه تا حدودي تفاوت روش. اختصاص داده است
با روشي بسيار مشابه روشي كه در «پذيرفته شده است، اما ادعا شده است كه اقتصاددانان 

در ). 8: 1388اقتصـاد،  (» پردازنـد  ها مي شود به بررسي واقعيت علوم تجربي بكار گرفته مي
  :ادامه نيز آمده است

هاي اقتصـادي عـالم واقـع، بـا      پديدهآنان نيز به دنبال كشف روابط علت و معلولي بين 
كنند و سپس به ارزيابي و قبول يـا   آوري مشاهدات و اطالعات، نظرياتي را ارائه مي جمع

» كننـد  پس آنان نيز با روش علمي مسائل اقتصـادي را مطاعـه مـي   . پردازند رد آنها مي
  ).همان(

قابل اجراسـت بـه   بدين ترتيب كتاب ادعا نموده كه روش علوم طبيعي در اقتصاد نيز  
هاي اقتصـادي   اند ماهيت روابط علت و معلولي بين پدده توانسته«همين خاطر اقتصاددانان 

ي اقتصاد براي رسيدن بـه هـدفي    توان در عرصه را كشف كنند؛ به همين دليل امروزه مي
» بينـي كـرد   هايي را طراحي و اجرا كرده و نتايج اجراي آنها را از قبل پيش خاص، سياست

  . ادعايي كه بسيار دور از واقعيت است). انهم(
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  رويكرد كتاب مطالعات اجتماعي. 3-3
تر دارد و پس از جدا نمودن شناخت حاصل از  رويكردي ماليمكتاب تعليمات اجتماعي 

  :نويسد ، مي)scientific knowledge(و شناخت علمي ) common snse(زندگي 
ي مـنظم و دقيـق رفتـار     شود؛ مطالعه نميشناخت علمي تنها با زندگي در جامعه حاصل 
ها همراه با تفكر منطقي عـالم را بـه ايـن     انسان و زندگي جوامع مختلف و تحوالت آن

رساند؛ تا جايي كه ممكن است نظر عالم اجتماعي بـا نظـر پذيرفتـه شـده در      نتيجه مي
راتي كـه  ماننـد تصـو  . شـود  اين مغايرت در علوم تجربي نيز ديده مي. جامعه مغاير باشد

: 1387تعليمات اجتماعي، (ي چگونگي حركت زمين و خورشيد وجود داشته است  درباره
4.(  

گرايي، شباهتي بين روش مطالعة اجتماع بـا   بدين ترتيب بدون اشارة مستقيم به تجربه
البتـه بـا آوردن مثـال معـروف تحقيـق پيرامـون       . روش علوم طبيعي مطرح نمـوده اسـت  

رود  شناسي است، ذهن خواننده به اين سـمت مـي   رايي در جامعهگ خودكشي كه نماد تجربه
التبه كتاب در انتها شناخت علمـي را  . نگر است گرايي برون كه روش مطلوب، همان تجربه

  ).همان(كند  مكمل شناخت حاصل از زندگي معرفي مي
  
  1شناسي  رويكرد كتاب جامعه. 3-4

. دي ـ اسـالمي تـدوين شـده اسـت     بر اساس ديدگاه انتقـا  1شناسي  كتاب جديد جامعه
شناسـي اختصـاص داده اسـت و در آن رويكـرد      ي جامعه كتاب درس ششم را به تاريخچه

  :گرايي را چنين نقد نموده است اثبات
گرايي كه شناخت علمـي را بـه دانـش حسـي و تجربـي       در قرن نوزدهم، نوعي از حس

ي  بـا غلبـه  . نامند يتيويسم ميگرايي يا پوز اين جريان را اثبات. كرد غالب شد محدود مي
گرايي و رشد علوم طبيعي نوع جديدي از دانش اجتماعي كه الگو روش خـود را از   اثبات
موضوع خود، يعني جامعه و  19شناسي قرن جامعه. ... گرفت به وجود آمد طبيعي مي علوم
و تفاوت  گرفت وار طبيعي درنظر مي هاي اندام هاي اجتماعي را مانند يكي از پديده پديده

گـرا   شناسـي اثبـات   جامعه. گرفت ميان موضوع علو طبيعي و علوم اجتماعي را ناديده مي
بـر اسـاس   . شناخت روش صرفاً حسي و تجربي را به عنوان روش علمي به رسميت مي
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اين ديدگاه، كساني كه از منابع معرفتي عقل و وحي براي شناخت عالم استفاده كننـد از  
  ). 41: 1389، 1شناسي جامعه(دارند اي ن  معرفت علمي بهره
كنـد جايگـاه عقـل و وحـي را در      گرايي اثباتگرايي، كتاب سـعي مـي   بعد از نفي مطلق

بدين منظور شناخت عقلي را ذيل عقل نظـري  . هاي اجتماعي مشخص كند شناخت پديده
  :دهد و عقل عملي چنين توضيح مي

كمك حس و با روش تجربـي،  اين عقل به . پردازد ها مي عقل نظري به شناخت هستي
شناسد و بطور مستقل و بـا روش تجريـدي، احكـام رياضـي و      هاي طبيعي را مي هستي

شناسـد و   عقل عملي بايدها و نبايـدها و احكـام ارزشـي را مـي    . يابد متافيزيكي را درمي
   ).49همان، (كند  هاي فردي و اجتماعي انسان داوري مي دربارة ارزش

قبول است؛ با ايـن دقـت كـه اگـر      نظري و عقل عملي، قابل اين توضيح در مورد عقل
يـا فلسـفه   (هاي ارزشي خارج از علم، در ديـن   موضوع علم را شناخت حقايق بدانيم، گزاره

توانـد يكـي از    پس عقل عملـي نمـي  . گيرد قرار مي) براي كساني كه به دين اعتقاد ندارند
  . منابع شناخت علمي باشد

كتاب بدين منظـور در  . ي وحي به عنوان منبع شناخت استاما سخن بر سر نحوة معرف
كنـد و   هاي علمي را به دو گروه حسي ـ عقلي و شهودي تقسيم مي  درس چهاردهم روش

  :كند معرفت شهودي را چنين تعريف مي
ابزار شناخت شهودي، دل و قلب آدمـي اسـت؛ انسـان از درون خـود بـدون اسـتفاده از       

منبـع  . ... شناسد از امور محسوس و غيرمحسوس را مي ابزارهاي حسي و عقلي، بسياري
وحـي در معنـاي خـاص خـود     . شناخت شهودي، وحي و الهامات الهي و غيرالهي اسـت 

نوعي شناخت شهودي مربوط به پيامبران بوده كه از طرف خداوند براي هدايت آدميـان  
شـناخت   معناي عام وحي همان. گويند به اين معناي خاص وحي تشريعي نيز مي. است

كننـده در ايـن معنـاي عـام      وحي. شود ي الهامات مي مرموز دروني است كه شامل همه
  ). 98و  97همان، (تواند خداوند سبحان يا غير او وا زجمله شيطان باشد  مي

السـالم ذيـل عنـوان كلـي      بدين ترتيب وحي تشريعي به انبيا و ائمة معصومين علـيهم 
همان، (سد با تقسيم شهود به شهود رحماني و شيطاني شايد به نظر بر. گيرد شهود قرار مي

اما اگر قبول كنيم كه ماهيت اين دو يكسان است دچار ايـن  . هيچ مشكلي پيش نيايد) 98
روش شناخت شـهودي مشـاهده و اسـتدالل نيسـت، بلكـه رياضـت،       «شويم كه  ابهام مي
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نوع شهودي با نوعي هر . ي رفتار و عمل آدمي است سلوك، تصفيه، تزكيه و باالخره نحوه
  ). همان(» خاص از سلوك همراه است

السالم، نادرست اسـت چـرا كـه بـراي آن      اين تبيين وحي انبيا و ائمة معصومين عليهم
در حاليكـه  . توانند آن را طـي كننـد   مسيري را تصوير نموده است كه انگار ديگران نيز مي

وماً به مقـدمات سـير و سـلوكي    دانيم وحي تشريعي امري است كامالً متفاوت كه نه لز مي
نياز دارد و نه مانند آنها در آن خطا راه دارد و سوم اينكه قابل اكتساب نيست يعنـي راه آن  

  . براي ديگران بسته است
دقت در اين امر بدان جهت است كه مشخص شود وحي الهـي بـه انبيـا و معصـومين     

ني متفاوت است و حجيت و نحوة السالم به عنوان منبع شناخت كامالً با شهود عرفا عليهم
شناخت شهودي عرفاني بايد با محل عقل سنحيده شـود  . كند استفاده از آن نيز تفاوت مي

و اگر تأييد نشد، مورد قبول نيست؛ اما وحي مورد قبول است و حتي اگر بـا حكـم قطعـي    
  . عقل نيز مخالف باشد، بايد دانست كه معناي ديگري دارد

اما بـراي  . از شهود عرفاني بايد مسير سير و سلوك را طي نمودهمچنين براي استفاده 
البتـه ايـن   . استفاده از وحي بايد نحوة رجوع به متون ديني و استنباط از آنها را يـاد گرفـت  

هاي الهي در راه شناخت شويم، مثالً تأثير  گيري بدان معنا نيست كه منكر الهامات و دست
  ). 41: 1368، مطهري(بيني مسلم است  تقوي در روشن

  
  علوم انساني دورة دبيرستانهاي  شناسي كتاب نقد و بررسي روش. 4

و اقتصـاد  ) 1388(شناسـي   ، روان)1387(مشخص شد كه سه كتاب تعليمات اجتماعي 
گرا دارند كه مطابق آن روشي قابل اعتماد است كـه بـراي نـوع     ، رويكردي تجربه)1388(

مطابق اين ديدگاه وحي . نگر و يا درون) عيني(نگر  بشر قابل تجربه باشد، حال تجربه برون
  . چرا كه براي نوع بشر قابل تجربه نيستتواند منبع شناخت باشد  نمي
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بنـدي   گرا، بدون توجه به تقسيم با نقد رويكردهاي تجربه) 1389( 1شناسي كتاب جامعه
، عقل عملي و شهود را )شامل تجربة حسي(گرايي، سه روش عقل نظري  هاي تجربه روش

د شـامل  كند، كه در آن عقل عملي تشخيص دهندة بايدها و نبايدهاست و شـهو  مطرح مي
  . شود وحي نيز مي

  
  گرايي نقد و بررسي تجربه. 4-1

نگـري توجـه دارنـد     گرايي، انديشمنداني كه به درون از بين دو رويكرد موجود در تجربه
سخن اصلي اين . اند را نقد و بررسي نموده) نگر گرايي برون  تجربه(به تفصيل ديدگاه مقابل 

همـي از آن از بيـرون قابـل درك نيسـت     است كه انسان موجودي است كه وجوه بسيار م
روش مناسـبي بـراي شـناخت    ) گرايي عيني(نگر  بدين ترتيب برون. مانند نيت و احساسات

  . انسان نيست
نگـري و   همچنين به خاطر مختار بودن انسان، تعميم دادن قواعد بدست آمده به برون

و درصدي قابل تسـري  نگري از مطالعة تعدادي انسان، تنها به صورت احتمالي  حتي درون
گيـري در زمـان وجـود     مثالً امكان دارد مشاهده كنـيم كـه تصـميم   . هاست به تمام انسان

هـا   اما اين مسأله قابل تعميم به همـة انسـان  . هاي ايجاد خشم، با خطا مواجه است محرك
  . هاي ايجاد خشم بر خود مسلط باشند امكان دارد افرادي با وجود محرك. نيست

گـراي   امـا رويكـرد تجربـه   . نگر، كامًال جاي تأمل جدي دارد ويكرد برونبدين ترتيب ر
نگر نيز به جهت محـدود نمـودن انسـان در وجـوه مـادي و عـدم اسـتفاده از منـابع          درون

  . غيرتجربي براي شناخت انسان مانند وحي از ديدگاه اسالمي قابل پذيرش مطلق نيست
  
  نقد و بررسي وحي شهودي. 4-2

شـود   مشخص مـي ) نگر و شهود عرفاني نگر، درون برون(گرا  اي تجربهه با نقادي روش
گرايي و دين، باورهاي متفاوت اين دو به وجود عالم غيرمـادي   كه نقطة فراق اصلي تجربه

همچنين باور به وجود خداوند عالم قـادر،  . است كه لزوماً توسط تجربه قابل شناخت نيست
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يعني خداوند توسط افـرادي  . نيز منبع شناخت باشد كند كه خداوند اين احتمال را ايجاد مي
امري كه لزومـاً بـراي نـوع انسـان     . خاص شناختي از عالم واقع را در اختيار انسان بگذارد

  . گرايي بيرون است قابل تجربه نيست و به همين خاطر از تجربه
را  اما بايد دقت داشت كه قرار دادن اين شناخت وحياني ذيل مفهوم شهود مخـاطراتي 

هاي آن وقتي معتبر است كـه   مانند اينكه تصور شود اكتسابي است، يا گزاره. به همراه دارد
بلكـه  . بدين ترتيب نبايد وحي الهي را ذيل شهود قـرار داد . تك تك مورد تأييد عقل باشد

  . مسير شهود جداي از مسير وحي است
  
  بندي جمع. 5

هـاي درسـي    شود كه رويكرد كتـاب  مي از مطالعاتي كه ذيل اين مقاله انجام شد نتيجه
است كه حتـي در خـود   ) گرا عيني(نگر  گرايي برون علوم انساني دورة دبيرستان غالباً تجربه

نگر جـاي جـدي    هاي درون علوم انساني غربي نيز مورد نقد جدي قرار گرفته است و روش
ي بازنگري جدي در رسد جا بدين ترتيب به نظر مي. اند در مطالعات علوم انساني پيدا كرده

  . ها ضروري است شناسي معرفي شده در اين كتاب روش
ايـن  . اعمـال شـده اسـت   ) 1389( 1شناسـي  اين بازنگري در كتاب جديدالتأليف جامعه

كتاب عالوه بر رفع كاستي فوق به جايگاه ويژة عقل عملي و وحي در شناخت علمـي نيـز   
صل از عقل عملي در مورد هنجارها و اما جاي دقت دارد كه شناخت حا. اشاره نموده است

  . هاست كه وظيفة علم نيست بلكه بايد در دين و فلسفه بررسي شود ارزش
السـالم بـا شـهود عرفـاني بايـد       همچنين تفاوت وحي الهي به انبيا و معصومين عليهم

اگر اين تفيكيك به خوبي صورت نگيرد اين ابهام . كامالً مشخص شود تا ابهام ايجاد نشود
شود كه همانند شهود عرفاني كه بايد به محـل عقـل مـورد تأييـد قـرار بگيـرد،        اد ميايج
هاي وحي بـه   در حاليكه اعتبار گزاره. هاي وحي نيز بايد بررسي عقالني شود تك گزاره تك
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هـا   اعتبار منبع وحي است و اگر عقل اعتبار نبي و امام را تأييد نمـود، در تـك تـك گـزاره    
  . بررسي عقلي الزم نيست

مورد ديگر اينكه شهود عرفان، امري اكتسابي و تجربي است، اما وحي به نصب الهـي  
هـا قابـل    البته جايگاه الهام الهي نيز كه براي تمام انسان. و مخصوص افرادي خاص است

  . دستيابي است بايد تبين شود
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 يادگيري پژوهش محور براي پرورش 
  تحقيق و تتبع در دانشجويان ةروحي

  
   ∗بيژن عبدالهي

  چكيده
در هزاره سوم، در نظام هاي آموزشي پيشرو، آن چه بيش از پيش توجه صاحب نظـران  

سـنتي حافظـه   هـاي   تعليم و تربيت را به خود جلب كرده اسـت، دوري جسـتن از روش  
پژوهشي هاي  حل مسئله است كه مستلزم بكارگيري روشهاي  پروري و تأكيد بر روش

و بايد نظام آموزشـي   رود  ميانتظار . در فرايند ياددهي و يادگيري در كالس درس است
مهارت ها، اصول و نگرش پژوهندگي براي آموختن، انديشيدن و چگونه يادگرفتن را در 

در زمينه پرورش بيـنش  ها  گاهچه عواملي باعث شده است كه دانش. فراگيران ايجاد كند
علمي و پژوهشي دانشجويان وضعيت مناسبي نداشـته باشـند، و يـا عوامـل مـرتبط بـا       

تـوان ريشـه را در    مـي  تقويت و پرورش روحيه تحقيقي و علمي در فراگيـران كدامنـد؟  
عوامل متعددي از جمله نظام برنامه ريزي درسي و فرايند ياددهي و يـادگيري جسـتجو   

ن مقاله، مفهوم رويكرد ياددهي و يادگيري پژوهش محور، مفهوم و ضـرورت  در اي. كرد
نظري هاي  تفاوت بين يادگيري پژوهش مدار با ساير انواع يادگيري، بنيان ،بينش علمي

يادگيري پژوهش محور و راهكارهايي بـراي اسـتادان و نظـام آمـوزش دانشـگاهي بـه       
  .تفصيل بحث شده است

دانشجويان، يادگيري فعال، يادگيري پژوهش  پژوهشگري پرورش روحيه :ها كليدواژه
  مسئله حل محور،

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  biabdollahi@Yahoo.com عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم تهران  . ∗
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  مقدمه
در هزاره بيست و يكم، اذهان فالسفه و صاحب نظران تعليم و تربيت را اين سؤال بـه  

كيست؟ براي بررسي و تحليـل    2يا فرهيخته 1خود معطوف داشته است كه فرد تربيت شده
چـه  ) عصـر جامعـه اطالعـاتي   (كنـيم  مـي  اين پرسش، بايد ديد عصري كه در آن زنـدگي 

و ها  دارد و دانش جويان براي زندگي در اين عصر به چه شايستگي ها، تواناييهاي  ويژگي
پايـه  هـاي   يـا صـالحيت   3 صاحب نظران به مفهوم سواد اطالعاتي. نياز دارندهايي  مهارت

كه در آغاز قرن بيسـت يـك همگـام بـا رشـد و       گويد مي )2002( 4آبرامسون. اشاره دارند
اطالعـات و ارتباطـات وسـاير تحـوالت و تغييـرات      هاي  پيشرفتهاي وسيع درحوزه فناوري

نيـاز  : ژگي هاي از قبيل  شود كه واجد وي مي متأثر از اين پيشرفتها، با سواد به فردي اطالق
قيعتهاي مختلف شناسايي و تبيين كند، پرسشهايي را مبتنـي بـر نيـاز    به اطالعات را در مو

مورد نظر طراحي و تبيين كند، براساس پرسشهاي طراحـي شـده، راهبردهـاي مناسـبي را     
گيرد، منابع اطالعاتي بالقوه مفيـد را بدسـت مـي آورد، اطالعـات      مي براي جستجو به كار

كنـد كـه بتوانـد بـه      مـي  ساماندهياي  گونه كند، اطالعات را به مي بدست آمده را ارزيابي
كند، و از  مي نيازهاي اطالعاتي وي پاسخ گويد، اطالعات جديد را با دانش پايه خود تلفيق

 .پايه دانشي خود براي تفكر انتقادي و حل مسئله بهره جويد

: صــالحيت هــاي كليــدي الزم بــراي فراگيــران عبارتنــد از) 2001( 5از نظــر وينــرت
نقـل از  ( ادگيري خودگردان و تفكر واگـر، قضـاوت انتقـادي و انتقـاد از خـود     راهبردهاي ي

) 1385( 6همچنـين ريچـن و تيانـا    ). 57ص 1385ريچن و تيانا تر جمه مشايخ و جوادي، 
حـل مسـئله، تـدوين راهبردهـاي     : صالحيتهاي كليدي را صالحيتهاي فراشـناختي ماننـد  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Educated Person 
2. Educatedness 
3. Information Literacy 
4. Abramson 
5. Weinert 
6.  Rychen and Tiona 
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صـص  1385ترجمه مشـايخ و جـوادي،   (ننديادگيري، قضاوت انتقادي، و تفكر واگرا مي دا
69-70.(  

دانيد، بلكه آنچه مهـم اسـت ظرفيـت تفكـر و      مي در دنياي جديد مهم نيست شما چه
يادگيري مادام العمر، برقـراري ارتبـاط، و مهـم تـر از همـه همكـاري و مشـاركت داشـته         

آموزشـي  ي هـا  را به تجربـه روش ها  اينگونه تقاضاها دانشگاه). 2006، 1تاپ اسكات(باشيد
آرمـان  ) 2003(2بسياري از مؤسسسات آموزشي بر آنچـه رمـزدن  . كنند مي جديدي تشويق

مهارتهـاي  : كـه عبارتنـد از  . اند ناميده است، تمركز كرده 4سطح باالهاي  و توانايي 3عمومي
هـاي   يادگيري خود راهبر، حل مسئله به صورت مشاركتي، تيم سـازي، همچنـين توانـايي   

  .دسترسي، تحليل و تبادل اطالعاتمرسوم تشخيص، 
جديدي با تمركز هاي  و برنامهها  مؤسسات آموزش عالي در همه سطوح تحصيلي، دوره

بر يادگيري مسئله محـور، يـادگيري اكتشـافي، يـادگيري تجربـي، يـادگيري مشـاركتي و        
كـه   بايد افرادي تربيت كنندها  به طور كلي دانشگاه. كنند مي يادگيري پژوهش محور ارايه

  .داراي بينش علمي باشند
  

  چيست؟بينش علمي 
در جهت حـل مسـائل و مشـكالت مهـم     ها  داشتن بينش علمي و به كارگيري دانسته

داشـتن بيـنش   . شخص عالم با شخص عامي از نظر تفكر و حل مسائل تفاوت دارد. است
ي دهند علمي به افراد كمك مي كند كه زندگي بهتري داشته، انديشه هاي خود را تغيير م

و باعث مي ) 1376توحيدي، (و به آنها در داشتن انديشه منطقي و پژوهشي ياري مي دهد
شود  كه افراد با ديد كنجكاوانه و علمي در حل مسائل گام بردارد و اين طـرز تفكـر را بـه    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Tapscott 
2. Ramsden 
3. general aims  
4.  higher level abilities 
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در واقـع حالـت روانـي و فعاليتهـاي فكـري       1بينش علمي. دوران بزرگسالي منتقل نمايند
و  پژوهشـگر ناميـده مـي شـوند    محقـق يـا   ر بگوييم ت انشمند يا درستكساني است كه د

كوشش بـراي  ) 1: (كند مي فكري دارندگان بينش علمي را بدين شرح توصيفهاي  فعاليت
موجـود در جهـان بـه همـت دانشـمندان و      هـاي   شناخت حقـايقي كـه در مطالعـه پديـده    

كه هايي  م گرفتن از روشپژوهشگران گذشته كشف شده است و نقد و بررسي آنها و اهتما
سعي در مشاهده دقيق و منظم اموري كـه  ) 2(. اند براي رسيدن به اين مقصود پيش گرفته

خـود و ديگـران در   هـاي   بررسـي و تنظـيم يافتـه   ) 3. (در طلب شناختن بهتر آنها هسـتند 
 هـاي  انديشيدن در باره ي روابط ميان پديده) 4(كه در آن به پژوهش مشغولند و اي  زمينه

، 1376كاردان، (مورد پژوهش و شرايط به وجود آمدن آنها قبل و بعد از مشاهده منظم امور
   ).15ص

از . داننـد  مـي  در ادبيات برخي از صاحب نظران بينش علمي را مترادف با تحقيق علمي
متفـاوتي اشـاره دارد كـه    هـاي   تحقيق علمي بـه روش ) 1996(2نظر انجمن ملي تحقيقات

 پيشـنهاداتي ارايـه  هـا   كننـد و براسـاس شـواهد و داده    مـي  را مطالعـه ها  دانشمندان پديده
فراگيـران دارد كـه دانـش و فهـم خـود را از      هـاي   عالوه براين، اشاره به فعاليت. دهند مي
 كننـد، بدسـت   مـي  علمي و از اينكه دانشمندان چگونه دنيـاي واقعـي را مطالعـه   هاي  ايده
تحقيق علمي را يك روش نيرومند براي درك ) 2004(3انجمن ملي معلمان علوم. آورند مي

گيرند كه چگونه سـؤال بپرسـند و    مي در تحقيق علمي فراگيران ياد. دانند مي محتواي علم
در فراينــد يــادگيري . بــراي پاســخگويي بــه ســؤاالت اســتفاده كننــد هــا  چگونــه از داده

نامـه ريـزي كننـد،    گيرند يك پـژوهش را بر  مي تحقيق علمي، فراگيران يادهاي  استراتژي
داشـتن  . شواهد و مدارك الزم از منابع متنوع جمع آوري و نتايج را تفسـير و بـه كارببرنـد   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  scientical Insight 
2.  National Research Council 
3. The National Science Teachers Association (NSTA) 
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ـ و حالت ذهني است كه باعث مي شود شخص بـدون تعصـب و    ضعبينش علمي يك و ا ب
روابط و تشخيص بين حقيقت و نظريه باشد  ،، اثرلتداشتن داليل منطقي در جستجوي ع

درست و معتبر بتوانـد قضـاوت    ،د كه با بدست آوردن اطالعات دقيقو به او كمك مي كن
  ).1364شعاري نژاد، (كند

ضـروري  هـاي   آموزش و پرورش ايالت واشنگتن استاندارهاي علـم را بـا عنـوان نيـاز    
كند و آنها را به شرح زير بيان كـرده   مي به سه دسته تقسيم) EALRs( 1يادگيري علمي

  :است
مفـاهيم و اصـول علمـي كـه بـراي توصـيف و تبيـين        : جهـان واقعي هاي  نظام)  الف
و تغييـرات  هـا   و اولويـت هـا، سـاختار   ها  ويژگي: كيهاني و واقعي به كار رفته اندهاي  نظام
 . فيزيكي، زميني، فضايي و زندگيهاي  نظام

هـاي   از مهـارت اي  پژوهشي به عنوان دامنههاي  تبيين فرايند: علميهاي  پژوهش) ب 
هـاي   اعتبار بخشي و تركيب گستره تحقيقات علمـي از طريـق كـاربرد فعاليـت    تحقيقي و 

 . اند علمي ذهن كه به عنوان ماهيت علم بيان شده

: اجتماعيهاي  انساني در محيطهاي  علمي در حل مسايل و چالشهاي  كاربرد ايده) ج
هـاي   قعيـت تبيين تعامل و كنش و واكنش انسان با علم و دنياي واقعي و كاربرد آن در مو

واقعي زندگي اجتماعي، و پي بردن به اهميت اينكـه چگونـه علـم و فنـاوري كـه حاصـل       
 .تالش انساني هستند، با يكديگر، جامعه، سازمانها و محيط مرتبط هستند

از مهـم  . براي ايجاد بينش علمي در دانش جويان بايد تمام عناصر آموزشي تغيير يابند
ياددهي و هاي  و رويكردان به نظام برنامه ريزي درسي تو مي ترين عوامل نظام دانشگاهي

  .اشاره كرديادگيري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  Essential Academic Learning Requirements 
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  رويكرد ياددهي و يادگيري پژوهش محور
بـه   2يا يادگيري پژوهش محور و رويكرد ياددهي و يادگيري پژوهش محور 1پژوهيدن 
تحقيقـات  آموزشي اشاره دارد كه يادگيري دانشجويان را از طريـق  هاي  از فعاليتاي  دامنه

لي،گرين، آدام، سكتر و (بخشد مي و هدايت شده توسط استاد بهبود و ارتقاء 3دانشجو محور
يادگيري پژوهش محور رويكردي براي بهبود كيفيت ياددهي و يادگيري ). 2004، 4اسالت

يادگيري تعاملي و دانشجو محـور بـا تمركـز بـر يـادگيري      هاي  با حركت در راستاي روش
پژوهيدن هم بر فرايند جسـتجوي  ). 2009و همكاران،  6جاستيس(باشد مي 5چگونه آموختن

و  2000، 7هبرنـك (دانش و فهم تازه و هم به يك راهبرد ياددهي در اين فرايند اشاره دارد
فرايند پژوهيدن شامل كشف و حركت نظـام دار از  ).  2000، 8هورسلي -السون،  و الكس

وهيدن چيزي است كـه پژوهشـگران در   پژ. شود مي يك سطح درك به سطح باالتر درك
  .دهند مي توليد علم و دانش انجام

آموزنـد، فراينـدها را    مي بنابراين، دانشجويان در پژوهيدن، يادگيري براي انجام دادن را
هـاي   كننـد و روش  مـي  گيرند، مهارت هاي مفهوم سازي و مسـئله يـابي را كسـب    مي ياد

پژوهيدن يـك مـدل و   ). 2000، 9بادنيتز(ي گيرندپژوهشگري و يادگيري مادام العمر را فرام
روش تربيتي است كه تحقيق و تدريس را با مفهوم سازي مجدد دانشجويان و استادان بـه  

پژوهيدن همچنين يـك روش  ). 2003، 10براو( كند مي عنوان همكاران طالب علم يكپارچه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  Inquiry 
2. Inquiry – Based Teaching and Learning(IBTL) 
3.  Student-driven investigations 
4.  Lee, Greene, Odom, Schechter, & Slatta 
5.  learning how to learn 
6.  Justice , Rice , Roy, Hudspith & Jenkins  
7.  Hebrank  
8. Olson & Loucks- Horsley 
9.  Budnitz 
10.  Brew 
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يـري  و  سازماندهي محيط يادگيري است كـه دانـش جويـان از طريـق يـك فراينـد درگ      
  .گيرند مي مشاركت ياد

  
  اهميت يادگيري پژوهش محور

يادگيري پژوهش محور يا فعال فرايندي است كه در آن فراگيران مسـؤليت يـادگيري   
خود را به عهده دارند و فرصت تصميم گيري در مـورد ابعـاد مختلـف فراينـد يـادگيري و      

، اسـتاد فقـط يـك    1جـو محـور  در فرايند يادگيري فعال دانش . اجراي خودكنترلي را دارند
، يـادگيري بـراي   3، تفكر انتقـادي 2حل مسالههاي  در اين نوع يادگيري، مهارت. راهنماست
كننـد و   مـي  در زندگي خود با مسايل متعددي برخـورد ها  انسان. يابد مي پرورش 4يادگيري
جويـان  از اين نظر، براي دانش . خاصي براي حل آنان بيابندهاي  كنند كه روش مي تالش

يـادگيري آمـاده شـوند و راه    هـاي   مهم است كه براي مواجه با مسـايل واقعـي در محـيط   
كـه دانـش    رود  مـي از نظام آموزشـي انتظـار   . مناسب براي اين مسايل پيدا كنندهاي  حل

انجمـن امريكـايي   (جويان را به عنوان حل كننده مؤثر مسايل در زندگي واقعي توانمند سـازد 
  ). 2003، 8، والكر و لوفتن2004، 7، چي و چاي2003، 6هريد ،1993 5پيشرفت علوم

يـادگيري و  هـاي   مناسب ترين رويكرد دستيابي به يادگيري پژوهش محـور در محـيط  
يادگير بـراي  "يادگيري مسئله بنياد ريشه در اصل . باشد مي 9ياددهي، يادگيري مسئله بنياد
 ايـن يـادگيري فراگيـران را قـادر    . دارد) 1938( 10جان ديويي "انجام دادن و تجربه كردن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  student-centered active learning process 
2. problem-solving skills  
3.  critical thinking  
4.  learning to learn 
5.  American Association for the Advancement of  Science 
6.  Herreid 
7. Chi & Chia 
8.  Walker& Lofton 
9.  problem-based learning 
10.  Dewey 
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يادگيري خود آگاه شوند و يـاد  هاي  سازد تا از توانايي هاي خود براي حل مسايل و نياز مي
بگيرند چگونه بياموزند، بتوانند دانش عملي را ايجاد كنند و در مواجه با مسايل زنـدگي بـه   

  .صورت گروهي كار كنند
يكرد يادگيري است كـه از طريـق آن دانـش جويـان     يادگيري پژوهش محور يك رو 

را براي باال بردن سطح درك خود از مسـايل، مشـكالت و   ها  منابع متنوع اطالعات و ايده
اين نوع يادگيري بيشتر مسـتلزم پاسـخ گـويي بـه     . كنند مي يابند و استفاده مي موضوعات

، 4، پرسـش 3جو، جسـت 2، كـاوش 1سؤاالت يا ارايـه يـك پاسـخ درسـت اسـت و از كنـدكاو      
پژوهش به تنهايي انجام نمي شـود، بلكـه   . كند مي حمايت 7و مطالعه 6، پي گيري5پژوهش

و بـه چـالش كشـيدن    هـا   بلكه مستلزم درگيري و مشاركت فراگيران، توجه به عاليـق آن 
گرچـه آن اغلـب از   . دانش جويان براي پيوند دنياي خويش با نظـام برنامـه درسـي اسـت    

رشد  8از يادگيرندگاناي  شود، اما با مشاركت در جامعه مي ختهطريق پي گيري انفرادي آمو
  . گيرد مي يابد، و هر فرد از تعامالت اجتماعي با ديگران ياد مي رشد و پرورش

  
  تفاوت بين يادگيري پژوهش مدار با ساير انواع يادگيري

آماده شدن بـراي يـادگيري    يادگيري پژوهش محور).2007( و همكاران 9از نظر كالتو 
از آنجاييكه مهم است كه دانش جويـان  . باشد نه آمادگي براي يك آزمون مي 10مادام العمر

در  11دانند، باشند، بسياري از رويكردهاي آزمون محـور  مي بايد قادر به نشان دادن آنچه كه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Investigation 
2. Exploration 
3. Search 
4. Quest 
5. Research 
6. Pursuit 
7. Study 
8. Community Of Learners 
9. Kuhlthau 
10. Lifelong Learning 
11. Test- Oriented Approaches 
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ضروري فرد آموزش ديده در محيط اطالعات دايم التغير غيـر كارآمـد و   هاي  تقويت پيوند
در يادگيري پژوهش محور، محتواي برنامه درسـي از طريـق   ). 5ص(اشدب مي غير اثربخش

يـادگيري  . برنامه ريزي فكورانه و انطباق پذيري، بـا دنيـاي دانـش جويـان مـرتبط اسـت      
در آن . كنـد  مي پژوهش مدار مفاهيم سواد اطالعاتي قابل انتقال را در فرايند پژوهش وارد

ش جويان هم از نظر مطالعه و هـم از نظـر   اطالعاتي منسوخ شده كه براي دانهاي  مهارت
سازوكارهاي جستجوي منـابع زيـادي در شـروع    . كاربرد دشوار هستند، تدريس نمي شوند

و سؤاالت براي يادگيري بيشـتر برمـي   ها  پژوهش دانش جويان را در عالقه مندي به ايده
  ).2007كالتو و همكاران (كند مي انگيزاند و ترغيب

متمركـز  ) ايده(حل فرايند يادگيري از انتخاب تا تنظيم يك ديدگاهفراگيران در تمام مرا
به ندرت يك پاسخ صـحيح  . كنند مي و تا ارايه يادگيري خود در محصول نهايي، مشاركت
بـالعكس مشـاركت كننـدگان    . شود مي براي يك مسأله يا سؤال توسط استاد يا كتاب داده

در اين نوع يادگيري دانش جويـان و  . نندك مي يادگيري مسأله محور در سراسر فرايند تفكر
دانش جويان به عنـوان يـك جامعـه    . كنند مي همكاريها  استادان با همديگر در مورد ايده

كنند و از يكديگر به عنـوان افـرادي كـه وظـايف خاصـي       مي يادگيرنده به همديگر كمك
  .دهند مي استادان نيز همين كار را انجام. گيرند مي دارند، ياد

  
  نظري يادگيري پژوهش محورهاي  بنيان

ايـن رويكـرد   . اسـت  1فلسـفه تربيتـي سـاختن گرايـي     اساس يادگيري پژوهش محور
و  5، ويگوتسـكي 4، كلي3، بونر2يادگيري بر كار نظريه پردازان و پژوهشگران از جمله ديويي

و معتقدنـد   دهد مي فراگيرهاي  كه اصالت را به انديشه و جستجوگري مبتني است 6و پياژه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Constructivism 
2. Dewey 
3. Bruner 
4.  Kelly 
5. Vygotsky 
6. Piaget 
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،  1994، 1كـوب ( گردد نه با انتقال به يادگيرنـدگان  مي كه دانش بوسيله يادگيرندگان ايجاد
به طور كلي دو رويكرد نسبت بـه    .)2007، نقل از كالتو 2004و همكاران،  2اكلس-هافرد

شـود   مـي  كه يادگيري به عنوان چيزي نگريسته 3رويكرد انتقالي) الف: يادگيري وجود دارد
رويكـرد يـادگيري سـاختن    ) ب. دهند مي كه معلم و كتاب درسي براي فراگيران انجامكه 

  .كنند مي گرايي كه يادگيرندگان در يك فرايند فعال ايجاد درك عميق مشاركت
رويكرد انتقالي به تدريس بر يافتن پاسخ صحيح، به حافظه سپردن واقعيـات و دوبـاره   

يكرد ساختن گرايي با مشاركت و درگيـر كـردن   رو. دسته بندي كردن اطالعات تأكيد دارد
. سـازد  مـي  دانـش جديـد را  هـا   تحريك شده با اطالعات و ايـده هاي  يا رفتارها  در برخورد

و با ساختن مجدد آنچـه كـه آنـان قـبالً     ها  فراگيران با ساختن درك و فهم خود از برخورد
سـازا گرايـي   . گيرنـد  يم دانسته اند، براي تشكيل يك ديدگاه شخصي نسبت به جهان، ياد
). 2007كـالتو،  (يابـد  مـي  يك فرايند فعال و مداوم يادگيري است كه در سراسر عمر ادامـه 

 "نهضت سازه گرايي براي مبارزه با اين ايده قـديمي بـه وجـود آمـد كـه بـر اسـاس آن        
ساختن گرايي، ديـدگاهي نسـبت    ."يادگيري انتقال دانش از بيرون فراگير به درون اوست 

ول شناختي است و فرض مي كند تحول شـناختي فراينـدي اسـت كـه فـرد در آن      به تح
فعاالنه، دانش، نظام هاي معنا و درك واقعيت را از طريق تجربه، تعامل، جـذب و انطبـاق   

جوهر اصلي نظريه ساختن گرايي اين انديشه است كـه  . مداوم اطالعات جديد، بنا مي نهد
ايد بتواند اطالعات پيچيده را به طور شخصي كشـف و  اگر قرار است يادگيرنده ياد بگيرد ب

تبديل كند و تحول شناختي هنگامي روي مي دهد كه مفاهيم و تصـورات قبلـي در پرتـو    
سـاختن گرايـي در ايـن بـاور ريشـه دارد كـه       . اطالعات جديد دستخوش بي تعادلي شـود 

ساده ترين محصول شناخت، توسط فرد و بر اساس تجـاربي كـه او بـا محـيط      ،4طرحواره
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  Cobb 
2. Hufferd-Ackles 
3. Transmission approach 
4. Schema 
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طرحواره نوعي ساختار ذهني، ساخت شـناختي اسـت كـه    . پيراموني دارد، به وجود مي آيد
در ايـن رويكـرد،   . ، سازماندهي و تفسير تجارب خود از آن استفاده مي كنيم1براي بازنمايي

و فعاليت هـاي خـود انگيختـه فـرد     ها  شياء و انسانبر يادگيري از طريق تعامل با محيط، ا
تأكيد مي شود و فرض مي شود يادگيرنده دانش خود از جهان را از طريق تعامل و كـنش  
متقابل بين رسش و تجربه و تفكر درباره تجربه خود بنا كـرده باشـد از ايـن نظـر فراگيـر      

. ديـد عمـل مـي كنـد    موجود زنده فعال و كنجكاوي است كه بر اشـياء و رويـداد هـاي ج   
  :مهمترين ويژگي هاي اين نظريه عبارتند از

تأكيد براينكه انسان موجودي پويا و فعال است كه با ساير نظام هاي پويا، رابطـه   -1
 .تعاملي برقرار مي كند

فرايند تدريس بايد بتواند به فراگير فرصت كشف و كاربرد انديشه هاي خودش را  -2
ي يادگيري خودش آگاه كند و سـبب شـود كـه او بتوانـد     بدهد و او  را نسبت به راهبرد ها

 .هشيارانه آنها را بكار گيرد
توجه به تفكر عميق و . تأكيد بر فرايندهاي تفكر و شناخت بجاي محصوالت آن -3

تفكر انتقادي و راهبردهاي شناختي درحل مسئله، اكتشاف، آزمايشگري و مسئله هاي بـاز  
يچيده، مبهم و نسبتاً دشوار به فـرد، خـودداري از ارائـه    پايان، تأكيد بر ارائه موقعيت هاي پ
 .موقعيت هاي ساده و پيش پا افتاده

تأكيد بر جنبه هاي تأملي شناخت و توجه بـه اهميـت فراينـدهاي فراشـناختي و      -4
 خود تنظيمي يادگيرنده 

ترويج فرهنگ پرسشگري، تقويت مهارت هاي تفكر و حل مسئله، جستجو گري  -5
د موقعيـت هـاي يـادگيري مـبهم، تـازه و چـالش انگيـز، توجـه بـه          و كاوش علمي، ايجا

 )1382سند منشوراصالحات آموزش و پرورش،(راهبردهاي شناختي و فراشناختي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  representation 
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سازه گرايي مفهومي است كه مطابق آن فراگيران دانـش خـود را بـر مبنـاي تجـارب      
سـازماندهي و  يادگيري از منظر سازه گرايي نخسـت بـه وسـيله    . خويش ساخت مي دهند

دوم آنكـه دانـش آموختـه شـده     . معني بخشي تجارب به وسيله فراگير صورت مـي گيـرد  
بنيانهـاي فلسـفي   . انعكاس واقعي جهان بيرون نيست  بلكه ملهم از تجربه خود فرد اسـت 

  :سازه گرايي بر چهار اصل استوار است
تي خـود فـرد   دانش به صورت منفعل انباشته نمي شود، بلكه نتيجه فعاليـت شـناخ   -1
  .است
شناخت به منظور انطباق صورت مي گيرد تا رفتار فرد مطابق محيط معيني تنظـيم   -2
  .شود

شناخت بر اساس تجارب احساسي فرد صورت مي گيرد و سازماندهي مـي شـود و    -3
  .يادگيري انتقال تصوير واقعي از حقيقت جهان نيست

ريشـه در تعامـل اجتمـاعي،     عصبي و هـم  –دانستن، هم ريشه در ساختار زيستي  -4
  ).165-164صص 1383قادري، ( فرهنگي و زبان دارد

  
  نتيجه

بــدون شــك يكــي از موانــع ايجــاد روحيــه پرسشــگري و پــژوهش در دانشــجويان،  
بسـياري از طرفـداران اصـالحات آموزشـي يـك       .باشد مي ياددهي و يادگيريهاي  راهبرد

قطعاً الگوي سنتي، كـه  . كنند مي رويكرد يادگيري پژوهش محور در برنامه درسي پيشنهاد
در سراسر يادگيري پژوهش . يك استاد و يك كالس درس نرم بوده است، كنار رفته است

 تركيـب درسـت  هـاي   محور، فراگيران دانش آموختـه شـده و زنـدگي واقعـي را بـه روش     
خالقيـت و  هـاي   جستجو معني و شايسـتگي هاي  تفكر و راهبردهاي  آنان مهارت. كنند مي

يادگيري پژوهش محور يك رويكرد يادگيري است كـه از طريـق   . گيرند مي نوآوري را ياد
را بـراي بـاال بـردن سـطح درك خـود از      هـا   آن يادگيرندگان منابع متنوع اطالعات و ايده
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بـراين اسـاس، آنچـه موجـب     . كننـد  مي يابند و استفاده مي عاتمسايل، مشكالت و موضو
شـود، بيشـتر بـه فراينـد يـادگيري و       مـي  ايجاد روحيه پژوهشي و علمي در دانش جويـان 

حل مسئله، تعامل بين فراگيران  هاي  يادگيري فعال، مهارتهاي  ياددهي، بكارگيري روش
اي كسب دانش مبتني بر تحقيـق  و استادان و تعامل بين يادگيرندگان در كالس درس  بر

تعلـيم و تربيـت، فرآينـد يـاددهي و     هاي  در بسياري از نظام. شود مي و روش علمي مربوط
طراحي شده است كه عمال روحيه ي كاوشگرايانه و فكورانه فراگيران اي  يادگيري به گونه

 د كـاربرد بـا ايـن وجـو   . كند مي را نه تنها تضعيف نمي كند، بلكه آنها را پرورش و تقويت

نظـام   اهـداف  پيشـبرد  در اهـداف  مهمترين از يكي در فرايند ياددهي و يادگيري پژوهش
اما شواهد حاكي است كه با وجود تأثيرات غير قابل  .رود مي به شمار آموزشي عالي كشور

آموزشي و پژوهشي، از پرداختن به مسايل اساسي هاي  انكار پژوهش بر رشد و توسعه نظام
عمل آموزشي و انجام اصالحات بنيادي غافل مانده است و بازدهي آن در حـد  براي بهبود 

  .انتظار نبوده است
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  جايگاه و اهميت فرهنگ ايثار و شهادت 
 در بازنگري و تحول علوم انساني  

  
  ∗زاهد غفاري هشجين

  چكيده
جايگاه و اهميت فرهنگ ايثار و شهادت در بازنگري و هدف اساسي اين مقاله شناخت  

اساسي هاي  فرهنگ ايثار و شهادت به عنوان يكي از ويژگي .تحول علوم انساني است
اين . اسالمي ايران نقش به سزايي در شكل گيري و پيروزي آن داشته استانقالب 

فرهنگ از مباني اساسي مقاومت و دفاع رزمندگان اسالم در دوران دفاع مقدس و 
امروزه نيز اين فرهنگ . همچنين استقرار و تثيبت نظام جمهوري اسالمي بوده است

مهم در هويت بخشيدن به جامعه و اهداف انقالب اسالمي، عامل ها  ضامن تداوم ارزش
. و تقويت همبستگي اجتماعي و همچنين به عنوان سپري در قبال تهاجم فرهنگي است

ت يثار و شهادت كه نقش موثري در شكل دادن به هوين موضوع كه فرهنگ ايا
توان در محتواي دروس دانشگاهي  مي ران دارد، را چگونهيا يو مذهب ي، مليفرهنگ

نوان يك سرمايه اجتماعي حفظ و تقويت كرده و گسترش داد، تا علوم انساني به ع
روش تحليل مقاله سعي بر آن است كه بر اساس ن يدر ا. مانده است يكنون مغفول باق

اسنادي به اين موضوع مهم در تحول و بازنگري علوم انساني پرداخته شده و به سوال 
ثار و شهادت به يفرهنگ اهاي  مولفهدر اين راستا ابتدا به . مربوط به آن پاسخ داده شود

. جامعه اشاره شده استسازي  عنوان يك سرمايه اجتماعي و اثر بخشي آن در هويت
سپس با رويكرد چگونگي ارتقاء و نو آوري در دروس و متون علوم انساني متناسب با 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  z_ghafari@yahoo.com استاديار علوم سياسي دانشگاه شاهد . ∗
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ه تقويت و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت توضيح داده شدهاي  نيازهاي جامعه، به راهكار
بيني دروس و مطالب جديدي  نظير  توان بر اساس پيش مي شود كه چگونه مي و بيان

اجتماعي ايران اسالمي هاي  مطالعه سرمايه«، »آنهاي  فرهنگ سياسي تشيع و مولفه«
اين مبحث را در متون علوم انساني مورد بحث و بررسي قرار » با تاكيد بر فرهنگ ايثار

  .و بين المللي اين فرهنگ غني را برشمرداي  هداد و آثار عميق داخلي، منطق
فرهنگ ايثار و شهادت، سرمايه اجتماعي، هويت اسالمي، علوم انساني، : ها كليدواژه

  .بازنگري و تحول
  

   مقدمه
 افراد پرورش و تربيت راستاي در را خطيري تربيتي رسالت دانشگاهها و مراكزآموزشي 
 جهاد، مفهوم كه آنجا از .دارند عهده بر اسالم مبين دين بنيادي و اساسي مفاهيم مبناي بر

 هايتوجه به چنين آموزهبنابر اين هستند، اسالم مبين دين هايآموزه از ايثار و شهادت
 و چنين است ضروري و الزم هادانشگاه و مراكزآموزشي درسي هايبرنامه در مهمي
نادري ( است اسالمي جمهوري مقدس نظام اندركاران دست غالبة دغدغ عاتي ازموضو
 و ايثارگري كه است نمادين معناي ازاي  مجموعه شهادت و ايثار فرهنگ  .)1378زاده، 
 و هانگرش آن، شدن نهادينه با و آورد مي وجود به افراد در را و فداكاري شهادت به ميل
 تمامي در تحول و تغيير يابد و موجب مي سوق ايثارگرانه رفتارهاي سمت به را افراد رفتار

  .گردد مي جامعه سطوح
 سرمايه و زمين كار، بمانند سنتي عوامل توليد، اصلي عوامل گذشته برخالف امروزه 

 افزايش در مدرن و جديد عوامل سنتي، توليد عوامل بر عالوه كه داده نشان نتايج. نيستند
دارند  اساسي نقش  دول حاكميتهاي  شاخص و اجتماعية سرماي قبيل از بهروري، و توليد

 نيز شهادتدر اين راستا  ).1378محنت فر، جعفري صميمي، (  سرمايه يك عنوان به 
 فدا اجتماعي و اعتقادي سيستم و نظام بقاي براي را خود فرد طبق آن كه است اجتماعي

 همه درهايي  تفاوت با تقريبا كه هستند ارزشي مفاهيم و كلمات ايثار، و شهادت. كند مي
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 و ايثار فرهنگة عصار و جوهره ما، دينيهاي  آموزه در. شوند مي مطرح بشري جوامع
در اين .  است مند هدف و مندانه هوش آزادمنشي و اخالص و خودگذشتگي از شهادت

 سياسي، اعتقادي، اخالقي، مثبت  كاركردهاي شهادت، و ايثار فرهنگ راستا تقويت و ترويج
 يك عنوان به را آن توانند مي بعديهاي  نسل و دارد كشور در زيادي  فرهنگي و اقتصادي
  .از آن استفاده و خود را در مقابل تهاجم فرهنگي بيگانگان واكسينه كنند زندگي الگوي
ن مقاله سعي بر آن است كه  بر اساس  روش كيفي يدر  ابا عنايت به نكات مذكور   

ثار و يبه نقشي كه فرهنگ ابا توجه «تحليل اسنادي به اين سوال  پاسخ داده شود كه 
توان آن را  در  مي دارد،  چگونه يت اجتماعي و فرهنگيشهادت در شكل دادن به هو

محتواي دروس دانشگاهي علوم انساني به عنوان يك سرمايه اجتماعي تقويت كرده و 
ثار و شهادت به يفرهنگ  اهاي  در پاسخ به اين سوال ابتدا به  مولفه.  »گسترش داد؟

تقويت و ترويج فرهنگ هاي  سپس به راهكار.  شود مي يك سرمايه اجتماعي اشاره عنوان 
توان بر اساس پيش بيني   مي گردد كه چگونه مي ايثار و شهادت  در علوم انساني  تشريح

ودروس جديدي اين مبحث را در متون علوم انساني  مورد بحث و بررسي قرار داد ها  رشته
 .تحكيم همبستگي اجتماعي از آن بهره گرفتو در راستاي تقويت هويت و 

  
  بررسي مفهوم  و تعريف  فرهنگ ايثار و شهادت و سرمايه اجتماعي. 1

  تعريف  و كاركردهاي فرهنگ ايثار و شهادت -الف
) يمعنو( يماد ريغ از اعم د،يشه از ماندهيباق آثار يتمام از است عبارت شهادت فرهنگ

 از گرفته الهام كه ديشه ياله و يمعنو وجوه گريد و اهداف رفتارها، اعتقادات، باورها، مثل
 پاك تربت از عبارتند آن يماد آثار و  .باشد يم اسالم هميعل نيمعصوم يها آموزه و قرآن
 آن هر كالً و مكتوب آثار د،يشه به مربوط مراسم ها، ابانيخ ياسام ،يشخص ليوسا د،يشه
دبيرخانه شوراي هماهنگي و (. باشد ديشه ادآوري و بوده لمس و مشاهده قابل كه يزيچ

  )1389نظارت بر امر ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، 
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مجموعه باورها، «: بارت استثار و شهادت عيبراساس تعريفي ديگر، فرهنگ ا
ن درجه كمال، يتر يكه موجب وصول انسان به عال يها، آداب و اعتقادت و اعمال يآگاه

مانده از شهدا درباره  يز هر گونه آثار باقيگردد و ن يمرگ آگاهانه در راه خدا م يعني
دان و باالخره تربت پاك و مقدس آنان يام شهيره و روش پيز سيد و نيشهادت و شه

  ). 1:1379 بابازاده،(ثار و شهادت است ياز فرهنگ ا يبخش
 از يبرخ به نجايا در. تواند آثار و كاركردها متفاوتي داشته باشد مي اين فرهنگ

  :گردد مي اشاره شهادت فرهنگ ايثار و  يكاركردها
 به يفداكار و احترام كه يجوامع در :جامعه يها ارزش حفظ يبرا جان كردن فدا -1
 افتادن خطر به صورت در دارد، تياهم جامعه يبرا و شده محسوب اصل كيها  ارزش
 يمها  ارزش از كمتر را شيخو افراد جان خيتار از يمقاطع در هستند مهم كه ييها ارزش
 فدا را شيخو جان ، آن يها ارزش و جامعه اتيح و بقا جهت شوند يم حاضر و پندارند
 لذا .استها  ارزش نيتر مقدس و نيتر مهم جمله از هنيم و نيد مسلمانان، باور در .كنند
 جان حاضرند يافراد رند،يگ قرار تعرض مورد و شده خطر دچار ييها ارزش نيچن كه يزمان
  ندينما فدا هنيم و ناموس و نيد نجات راه در شهادت سالح به باتوسل را شيخو

 تطاول، مورد شان نيسرزم كه يمردم يبرا : جامعه افراد به دنيبخش نفس عزت -2
 ،يانسان يارهايمع از كي چيه زين ريتحق و تجاوز عامل است، گرفته قرار ريتحق و تجاوز
 شهادت حق جبهه اهل دست در مبارزه سالح تنها .كند ينم مراعات را ينيد و ياخالق
 ملت كي يبرا عزت كننده نيتام خيتار مختلف يمراحل در شهادت گر،يد عبارت به .است
  .است
 در برداشتن گام شهادت،  :جامعه كي افراد انيم در مشترك هدف و تيهو جاديا -3
 جاديا جامعه افراد يبرا را مشترك يهدف و تيهو لزوم، مواقع در داوطلبانه مرگ و خدا راه
  . و ملل تحت ظلم و جور باشدها  براي نسل يعمل راهكار و الگو تواند يم و دينما يم
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 باعث جامعه كي يها آرمان راه در شهادت و يجانباز :ياجتماع يهمبستگ عامل  -4
 يم جامعه كي اي و ملت كي يهمبستگ موجب .شود يم ريشعا و فرهنگ آمدن وجود به

 يميمفاه .. و كربال نب،يز ن،يحس ،يخوان نوحه ،يعزادار عاشورا، عه،يش فرهنگ در .شود
 يقو زهيانگ و رود يم شمار به اتشانيح خيتار طول در انيعيش يهمبستگ موجب كه هستند
 از يكي شهادت فرهنگ و است شده عهيش مبارزات خيتار در اتفاق و اتحاد ،يهمدل جهت
  .شود يم محسوب ياجتماع يهمبستگ مهم عوامل
 و جامعه در يطلب عدالت و يزيست ظلم هيروح جاديا :يزيست ظلم هيروح جاديا -5

 شهادت مشعل كه يزمان تا قسط و عدالت ظالمان و سلطه صاحبان يسو از خطر احساس
 .است فروزان جامعه در

 .گانگانيب و اجانب مقابل در كشور يارض تيتمام حفظ و استقالل عامل -6
( .است شده دهيكش يخمود به كه يملت يبرا تحرك و نشاط و شور جاديا عامل -7

  )1389دبيرخانه شوراي هماهنگي و نظارت بر امر ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، 
 
  مفهوم  و تعريف سرمايه اجتماعي ـ ب

 سياسي و اجتماعي علوم حوزه در كه است جديدي مفاهيم جمله از اجتماعي سرمايه
 بيانگر اجتماعي سطح، سرمايه ترينكلي در .است شده استفاده مختلف سطوح در معاصر
 و جمعي سازماندهي ظرفيت كه است اجتماعي گروه يا جامعه يك از هاييويژگي توصيف
 اجتماعي سرمايه .دهدمي افزايش را عمومي مسايل يا متقابل مشكالت حل براي داوطلبانه

افراد قرار  بين روابط در فضاي بلكه نيست خاصي اجتماعي ي افراد يا سازمانها در مالكيت
  .دارد

 سرمايه«: كند مي تعريف را چنين اجتماعي سرمايه شناسي، جامعه صاحبنظران از بورديو
 شبكه تا دهد مي اجازه گروه يا فرد يك به كه است معنوي يا مادي منابع مجموعه اجتماعي
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» باشد داشته اختيار در را متقابل شناخت و آشنايي به شده نهادينه كمابيش روابط از پايداري
 ).31: 1386فيلد،  جان(

 بين اجتماعي اعتماد بر مبتني پيوندهاي و روابط از ايشبكه نوع آن اجتماعي سرمايه«
 كه است اجتماعي هايگروه و هاسازمان نهادها، با افراد تعامالت و گروهي بين و فردي
 براي الزم انرژي و حمايت ازها  گروه و افراد برخورداري و انسجام و همبستگي قرين

موسوي،  ـ عبدالهي. (»باشدمي جمعي و فردي اهداف تحقق جهت در هاكنش تسهيل
1386 :212( 

 يا ارزشها از ايمجموعه معناي به و افراد نه هاست، گروه به متعلق اجتماعي سرمايه
 باعث كه دارند باور هابدان مشتركاً گروه يك اعضاي كه است رسمي غير هنجارهاي

 توسعه به وكمك جمعي و فردي اهداف به نيل جهت گروهي مشاركت و همكاري تسهيل
 عنصركليدي فوكوياما ازنگاه) 5: 1385فوكوياما، . (شد خواهد فرهنگي و سياسي اقتصادي،
 مشاركت ايجاد و افزايش كه استاي  غيررسمي هنجارها و ارزشهاي اجتماعي، سرمايه

 .دارد در پيرا  گروهي و همكاري اجتماعي
 بين اعتماد و هنجارها ها، شبكه اجتماعي، زندگيهاي  ويژگي را اجتماعية سرماي پاتنام،

 تعقيب براي يكديگر با مؤثرتر كار به راها  گروه اين در كنندگان مشاركت كه داند ها مي گروه
 اعتماد سطح چه هر «: گويدمي اعتماد عنصر بر تاكيد با پاتنام.سازد مي قادر مشترك اهداف

 اعتماد نيز همكاري خود و بود خواهد بيشتر هم همكاري احتمال باشد، باالتراي  جامعه در
 مهمترين ،شناسي  جامعه متون در بطوركلي) 291:  1380پاتنام،. (»كندمي ايجاد

 هنجارهاي نهادي، اعتماد اعتماد اجتماعي، را اجتماعية سرماية دهند عناصرتشكيل
 .دانند مي اجتماعي مشاركت و اجتماعيهاي  شبكه اجتماعي،
 تعداد .است اجتماعي اعتماد ، اجتماعي سرمايه دهندةتشكيل عناصر تريناساسي از يكي

ة مولف دو عنوان به صميميت و اعتماد به دقيق نگاهي شناسان، جامعه از توجهي قابل
 باعث جامعه يك در اجتماعي اعتماد كمبود معتقدندكه بطوريكه .اند داشته اجتماعية سرماي
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 و اجتماعي سياسي مشاركت سطح و كنند برقرار ارتباط يكديگر با كمتر افراد تا شودمي
 باالتر ايجامعه در اعتماد چه هر و شودمي  مشاركت تسهيل باعث اعتماد. يابد كاهش
 ايجاد اعتماد نيز و همكاري مشاركت خود و بود خواهد بيشتر هم مشاركت احتمال باشد،
 توجه مشاركت و اعتماد بين رابطه به كساني مثل اينگلهارت). 1388شوهاني، (كند مي

 شبكة بعنوان اجتماعي سرمايه يا ازنظرگيدنز) 73: 1384غفاري،  ـ دهقان( .است كرده
 مدرن، جوامع در و گروهي درون محدود و سنتي، جوامع در اجتماعي اعتماد و تعهد روابط،
 اعتماد آنان اعضاي ميان در كه گروههائي) 141: 1378گيدنز، ( .است يافته تعميم و وسيع
 در كه ديگري گروههاي با مقايسه در را بزرگتري بسيار كارهاي هستند قادر دارد، د وجو
 .دهند انجام ندارد، وجود اعتماد آنها، ميان

 اجتماعية سرماي ازعناصر يكي عنوان به نيز اجتماعي روابط  و اجتماعيهاي  شبكه
 هر .است اجتماعي سرمايه پراهميتهاي  مولفه از اجتماعي روابط واقعي شبكه .است مطرح
 آحاد همكاري احتمال باشند، تر متراكم جامعه يك در اجتماعي روابطهاي  شبكه اندازه
 )69: 1384غفاري،  –دهقان . (است بيشتر متقابل منافع تامين در جامعه

 در و است اجتماعية سرماي مهمهاي  مؤلفه از اعتماد، مانند نيز اجتماعي مشاركت
 و عمومي مشاركت نيز  (1997) كيفر و ناك .است گرديده تاكيد آن بر ، تعاريف از بسياري
 مشاركت .دانند مي اجتماعية سرماي نظريه كليديهاي  مؤلفه از را اجتماعي همكاري
  .يابد مي نمود رسمي وغير رسمية شيو دو به اجتماعي

 استاي  غيررسمي ارزشهاي و هنجارها اجتماعي، سرمايه عنصركليدي فوكوياما نگاه از
 ).1385فوكوياما، ( دارد پي در را گروهي همكاري و اجتماعي مشاركت افزايش و ايجاد كه
 به نظر كوئن نيز، . يابند ظهور عيني شكلي به آدميان عملي روابط در بايد هنجارها اين

 به گروه، كه ثابتي رفتارهاي معيار يا اكتسابي رفتاري الگوهاي از نظامي  عنوان به را هنجار
 .است كرده تعريف كند مي تاييد را آن يا دارد انتظار افراد از فكري، يا رفتاري لحاظ

 بهاي  جامعه از غالبا و باشد مي رسوم و وآداب عرف ارزشها، شامل فرهنگي هنجارهاي
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 جمعي كنشهاي كننده تسهيل اجتماعي شبكه قالب در هنجارها.كنند مي تغيير ديگرة جامع
  )61: 1375كوئن، .  (است افراد

  
  اجتماعي سرمايه مثابه به شهادت و ايثارـ  ج

 و ايثارگرانه كنشهاي كه است نمادين معاني ازاي  مجموعه نيز شهادت و ايثار فرهنگ
 به را افراد رفتار و هانگرش آن، شدن نهادينه با و آورد مي وجودبه افراد در را گرايانه جمع
 در اجتماعية سرمايهاي  مؤلفه شناسايي براي. داد خواهد سوق ايثارگرانه رفتارهاي سمت
 ذخاير از بزرگ انباني به را ما اسالمي متون به مراجعه آن،هاي  ويژه كار و اسالم ديدگاه
  .كند مي رهنمون اجتماعي سرمايه مفاهيم با مرتبط ارزشي هنجاري، معنوي،

 راستاي در روشني به كه سازد مي آشكار راهايي  مؤلفه اسالم ديني منابع بر مروري
 و ايثار فرهنگ .كنند مي عمل اسالمي جامعه در اجتماعية سرماي تقويت و انباشت توليد،

 در اجتماعية سرمايهاي  مؤلفه از يكي عنوان به كه است اسالمي مفاهيم از جمله شهادت
 متعددي آيات.آورد مي فراهم جامعه در را اجتماعيهاي  كنش تسهيل اسباب ديني، انديشه

. دارند تاكيد مفهوم اين بر )السالم عليهم(معصومين ائمه از فراواني روايات و كريم قرآن از
 ارتباطاتة هزين در بردارند،كاهشها  مؤلفه اين كه فراواني بركات و آثار كنار در ترديد بدون

 جامعه در فرهنگ اين ارزشمند نتايج از هدفمند اجتماعيهاي  كنش تسهيل و اجتماعي
هاي  مؤلفه از يكي عنوان به ايثار و شهادت فرهنگ مقاله در اين روي از همين .است

  )1390فيض اللهي، ( .گيرد مي قرار مورد بررسي ديني در جامعه اجتماعية سرماي اساسي
  
  دانشگاهي نظام در سرمايه يك عنوان به شهادت و ايثار فرهنگ. 2

  نسلي مناسبات بر گذار تاثير پلي شهادت و ايثار فرهنگ  ـ الف
 كه نسل دو نيب روابط سمت به ذهن معموالً  شود يم ينسل مناسبات از صحبت يوقت
 هر كه است آن ينسل مناسبات كامل مفهوم يول رود؛ يم شود، يم يوستگيپ شيافزا باعث
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 يمعن به رابطه وجود ديگر، عبارت به. شود يم شامل را نسل دو نيب رابطه عدم اي رابطه نوع
 يكل حالت دو ينسل مناسبات .شود يم يتلق يمنف ارتباط يمعن به رابطه عدم و مثبت ارتباط
 نسل دو نيب يطوالن نسبتاً دوره كي در كه رديگ يم خود به گرانه چالش يحالت اي دارد؛

 وجود به ستانهيهمز و زيآم مسالمت يحالت اي و كند يم بروز كشمكش با توام يرفتار تفاوت
 دو نيب روابط بر يروح آرامش يشياند هم و يهمدل يها فرصت وجود ليدل به كه ديآ يم

  .است حاكم نسل
 زياين موارد حا م شود،يتقس تر ييجز يها هيال به يكل حاالت از ينسل مناسبات گر 
 كي و يچالش يها هيال از هيال كي كه است نيا ديآ يم نظر به يهيبد آنچه :است تياهم
 جهت نيهم از و افتد ينم اتفاق گاه چيه اي دهد؛ يم رخ كمتر يستيهمز يها هيال از هيال

 چيه ديجد نسل كه است يحالت انقطاع، .رديگ ينم قرار شمندانياند مناقشه مورد كه است
 رفتار و پدران رفتار برعكس پسران رفتار بلكه برد، ينم ارث به گذشته نسل از را زيچ

 طور به يول ست،ين ذهن از دور گرچه يچالش حالت نيا. است مادران رفتار برعكس دختران
 از را زيچ همه ديجد نسل كه است يحالت انطباق،. است نشده محقق يا جامعه در ينيع

 باستان خيتار اي خيتار قبل ما دوران در است ممكن گرچه حالت نيا. رديگ يم گذشته نسل
. اندينما يم تيواقع از دور به يفراصنعت ژهيبو و يصنعت جوامع در يول باشد، افتاده اتفاق

  )1389پناهي،(
ست يبا دشمن ن يكيزيف ثار و شهادت مخصوص زمان جنگ و در حوزه نبرديفرهنگ ا

 دوران دفاع مقدس دانست كه بر اساس آن اين فرهنگ را در يتوان تجل مي ولي

بي بديلي را در تاريخ ايران به نمايش هاي  گرانقدر صحنهرزمندگان اسالم و شهداي 
تالش براي انتقال ارزشها و . گذاشتند و مصاديق ارزشمندي از اين فرهنگ را نشان دادند

جاد خواهد يو تربيت نسل جديد ا  يوند نسلياين فرهنگ تاثيرات به سزايي در پهاي  مولفه
  . كرد
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رفتار و  آن است كه نسل جوان با مشاهده يسلن فرهنگ بر مناسبات نير اياز جمله تاث
د همانند پدران و گذشتگان خويش يآموزد كه با يم ميرمستقياز آن، به طور غ يريالگوپذ
بر  يثار و شهادت با اثرگذاريدر نتيجه فرهنگ ا. و ايثارگرانه داشته باشد يجيبس يرفتار
از  يدرك مشترك) ديم و جديقد(شود دو نسل  يجوانان باعث م يو ذهن يفكر يفضا

ن نوع مناسبات آشكار يهرچند ممكن است ا. ندينمادا يپ يز فلسفه زندگيو جهان و ن جامعه
در درازمدت، آثار آن در ابعاد  ينباشد، ول يريز قابل اندازه گيزان اثر نيو نوع و م نباشد

  )1389پناهي،. (مختلف زندگي فردي و اجتماعي آشكار خواهد شد
د يتوان در باز تول مي ن فرهنگ ايثار و شهادت بر مناسبات نسلي راير ايگر تاثينوع د

د نشده و فقط يفرهنگ بازتول چنانچه اين. آن فرهنگ در بين نسل جديد جستجو كرد
 به نسل امروز انتقالاي  دفاع مقدس شود و اگر چنين روحيه منحصر به دوران هشت ساله

ي خود را از دست خواهد داد و به استمرار نيابد،  آثار آن به تدريج محدود شده و باكندگ
  . مناسبات نسلي نيز لطمه خواهد خورد

  
  تربيتي الگوي به عنوان شهادت و ايثار فرهنگـ  ب

و » ياسطوره ساز«تواند  مي ثار و شهادت اين است كهياز جمله تاثيرات فرهنگ ا
 ين الگوهايخود در ب ير زندگين مسييتع ياموزد كه برايامروز ب را به نسل» ياسوه ساز«

ها  و اسوهها  هر اندازه اسطوره. با را سرمشق خود قرار دهنديز يالگو با،يبا و نازيمتعدد ز
 يخود جذب م يرا به سو يشتريران بيشود، الگوگ يبا مصرف ميقالب ز هنرمندانه و در

ثار ياگر فرهنگ ا. با خواهند رفتيز يران به دنبال الگوهايالگوگ ين حالتيدر چن. كند
تواند مورد توجه  يش دهد، به همان اندازه ميخود را افزا يو ظاهر يدرون ييبايبتواند ز
د، يآ يبه وجود مها  جه الگوها و اسوهيكه در نت يوندين ارتباط و پيو ا رديران قرار گيالگوگ

برقرار خواهد  يمتماد ين نسل هايوند بينه فقط نسل اول و دوم، بلكه پ ينسل نيتعامل ب
    )1389پناهي،. (كرد
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جامعه به عنوان يك سرمايه  يتيترب نظام در شهادت و ثاريا براين اساس فرهنگ 
انتقال و  حفظ، جاد،يا يبرا نيبنابرا. دارد يژه ايو تياهم اجتماعي و ميراث فرهنگي،

 تقويت  يفرهنگ راثيم نيا  كالن هاي  در تدوين سياست ديبا و سرمايه اجتماعي 
تحصيلي، برنامه ريزي دروس هاي  آموزشي، راه اندازي رشتههاي  فرهنگي، تاسيس ساختار

مختلف به  آن هاي  تي از طريق نظام آموزشي به نسليترب يها به كارگيري روش و 
   . توجه نمود

  
و دروس علوم ها  جايگاه فرهنگ ايثار و شهادت در محتواي  رشته .3

  انساني
  كالن فرهنگيهاي  فرهنگ ايثار و شهادت در سياست گذاريتوجه به نقش  ـ  الف

كالن فرهنگي و سندهاي باالدستي كشور به  جايگاه فرهنگ هاي  در سياست گذاري
از جمله اين اسناد  .شود مي از آن اشارههايي  ايثار و شهادت اشاره شده است كه به نمونه

در جهت ترويج و تحكيم كلي ابالغي نظام  از جانب مقام معظم رهبري هاي  سياست
  : در بخشي از آن  آمده است. است  ايثارفرهنگ 

و تفكر بسيجي در جامعه و  شهادت، جهاد، ايثاراعتالء، ترويج و تحكيم فرهنگ  -1«
ئوالن و مقابله با عوامل انديشه، باور، منش و رفتار مردم و مس  نهادينه ساختن آن در

  . بازدارنده و تضعيف كننده آن
گران و پاسداري از منزلت و حق عظيم آنان بر مردم و كشور و ايثارتعظيم و تكريم  -2

و امنيت  دفاع مقدسو دستاوردهاي آن و  انقالب اسالميتبيين نقش برجسته آنان در 
  . ملي

، نظام صدا و سيمابويژه ها  الزم در رسانههاي  يتبسترسازي، ايجاد و توسعه ظرف -3
فرهنگي هنري به منظور تحقق بندهاي يك و دو و ترويج هاي  آموزشي كشور و دستگاه
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و فداكاري و  حماسهو  جهادگران و ارائه الگوهاي ايثاراهداف، آرمان ها، وصايا و آثار 
  . به جامعه شهادتو  جهادمعرفي قهرمانان عرصه 

و  جهاد، ايثارحمايت از توليد آثار ارزنده فرهنگي و هنري در جهت اشاعه فرهنگ  -4
  . در جامعه شهادت

و  ايثار، جهادتحقيق، شناسايي و ترويج مستمر عوامل تقويت كننده فرهنگ  -5
مختلف اجتماعي در اجراي هاي  و اركان نظام و اليهها  و مشاركت دستگاه شهادت
  . گرانايثارمربوط به هاي  سياست

 ) 1389متن كامل سياستهاي كلي ابالغ شده توسط مقام معظم رهبري، (

شود كه اين فرهنگ جايگاه خاصي از ديدگاه  مي استنباطفوق هاي  از مطالعه سياست
الزم هاي  و فعاليتها  مقام معظم رهبري دارد كه براي ترويج و تقويت آن بايد بسترسازي

  .و دستگاههاي فرهنگي مرتبط صورت گيردها  از جانب نهاد
، ازجمله اسناد ديگر كه در آن بر ترويج و گسترش فرهنگ ايثار و شهادت تاكيد شده

درسند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران . است 1404ران يست ساله ايسند چشم انداز ب
در  ياين سند به عنوان نقطه عطف. م شده استيافته ترسيران توسعه يا يها يژگيكه و

 يقوا، دستگاهها، نهادها و مردم درفضا يش رويكشور، افق پ يحركت كل يسازمانده
، يفرهنگ يكالن كشور را درعرصه ها يريشيده، جهت گر كينده را به تصويبيست ساله آ

مطلوب و  ينده ايكند و به خلق آ مي ترسيم يو دفاع يتي، امني، اقتصادياسي، سياجتماع
، يجامعه اخالق«همچون  ييرها ومؤلفه هايسند، متغ يدر بعد فرهنگ. نگرد يمناسب م

براساس  يومنطقه ا ياسالم ييرگذار بر همگرايتأث  ،يو اجتماع يفكر يياي، پويشينواند
ثارگر، مؤمن، متعهد به انقالب و نظام يا ي، جامعه ا)ره(امام  يشه هايواند يم اسالميتعال

 يو ارزش ها يبه اصول اخالق يبودن، متك يرانيران و مفتخر به ايا يي، شكوفاياسالم
مردم  يالگوم ي، الهام بخش، فعال و مؤثر درجهان اسالم با تحكيوانقالب ي، ملياسالم



  107...    جايگاه و اهميت فرهنگ ايثار و شهادت در

ت  و يتحقق اهداف سند چشم انداز، بر تقو يشده است، برا ينيش بيپ» ينيد يساالر
  )1388فراهاني، . (آن  تاكيد شده است هاي  ثار وشهادت  و مولفهيرشد فرهنگ ا

نيز بر فرهنگ ايثار و شهادت تاكيد شده  يانقالب فرهنگ يعال يدر مصوبات شورا
:  سياست فرهنگي جمهوري اسالمي ايران چنين آمده استاهداف  3است از جمله در بند 

تكيه و تأكيد بر آرمانها و ارزشهاي معنوي و فرهنگ اسالمي و حفظ و ترويج فرهنگ «
بسيجي و تقويت روحيه ايثار و فداكاري در راه ارزشهاي اسالمي با توجه به لزوم درك 

قاط ضعف و مهيا شدن مقتضيات و تحوالت زمان و همچنين تقويت نقاط قوت و رفع ن
شوراي عالي انقالب فرهنگي ، (براي مواجهة صحيح و همه جانبه با ضرورتها و تحوالت 

  ).288مصوبه : 1371
فرهنگي كشور ابزار و هاي  در ادامه، اين مصوبه به منظور تحقق اهداف سياست 

« : استامكانات آمده  44همچنين در بند . امكانات مورد نياز را پيش بيني نموده است
بزرگ و كوچك جنگ در مركز و مناطق كشور و ساختن هاي  تأسيس وتقويت موزه

كه راهكاري »بناهاي يادبود و حفظ اسناد و آثار و نيز تدوين و تكميل تاريخ دفاع مقدس
  )همان. (در راستاي ترويج فرهنگ ايثار وشهادت است

بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد  1/2/1381هيأت وزيران در جلسه مورخ  
قانون برنامة سوم توسعة اقتصادي، اجتماعي و  159ماده ) د(اسالمي و به استناد بند 

فرهنگي جمهوري اسالمي ايران آيين نامه طرح ترويج فرهنگ ايثار وشهادت و 
حماسه ساز دفاع مقدس و اعطاي تسهيالت  بزرگداشت ياد شهيدان و تجليل از ايثارگران

در اين آيين نامه . معظم شاهد و ايثارگران را به تصويب رسانيدهاي  فرهنگي به خانواده
ين نهادها و دستگاههاي متولّي امور ايثارگري، به يماده است، عالوه بر تع 7كه مشتمل بر 

  )1390ي، شاه نوروز. (تفصيل وظايف هر يك از دستگاهها مشخص شده است 
توسعه جمهوري اسالمي ايران تقويت و ترويج فرهنگ ايراني اسالمي هاي  در برنامه

. انساني از توجه و اولويت خاصي بر خوردار استهاي  با تكيه بر آرمانهاي اخالقي و ارزش



  مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    108

در اين راستا، قانونگذار براي تحقق ودستيابي به اهداف مد نظر و از جمله ترويج فرهنگ 
به دستگاهها و نهادهايي كه به نحوي از ها  متن برنامه   ادت مواردي را درايثار و شه

 ،مجموعه قوانين(د، متذكر شده است كنن مي اعتبارات و بودجه عمومي دولت استفاده
1384 :132 .(  

توسعه جمهوري اسالمي و همچنين مصوبه هيأت وزيران در سال هاي  قوانين برنامه
ترويج، كليه دستگاههاي عمومي كشور را كه از اعتبارات و و تدوين آيين نامه طرح  1381

مكلف به توسعه و ترويج فرهنگ ايثار وشهادت براساس   كنند ، مي بودجه دولتي استفاده
بر اين اساس . نموده است1371فرهنگي جمهوري اسالمي مصوب سال هاي  سياست

بسيج ، صدا وسيما ، بخشهايي از اعتبارات دستگاههاي دولتي و غير دولتي، از جمله 
ونهاهاي دولتي، در راستاي ها  فرهنگي وزارتخانههاي  سازمانهاي فرهنگي و هنري و حوزه

شاه . (شود مي تحقق اهداف كالن فرهنگي و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت هزينه
  )1390نوروزي،

كالن ابالغي مقام معظم رهبري راجع به فرهنگ ايثار و هاي  با توجه به سياست
به » نقشه جامع علمي كشور«دت جا داشت كه جايگاه فرهنگ ايثار و شهادت در شها

ايراني پيشرفت است، ديده  -عنوان سندي كه توانايي تبيين ساحت علمي الگوي اسالمي
علم و فناوري هاي  شود و بر اين فرهنگي غني به عنوان سرمايه اجتماعي در اولويت

  .ات ملي به آن توجه ويژه شودكشور تاكيد شده و در راهبردها و اقدام
  
 شهادت و ايثار فرهنگ با مرتبط و دروسها  رشته ساختارها، طراحيـ  ب

ت يم و تربيق تعليثار و شهادت جز از طريا دن و گسترش دادن فرهنگيتحقق بخش
در سطوح  يامروزه كه آموزش رسم. ستيممكن ن يررسميا غي يچه در شكل رسم
در  ينهادها و مؤسسات آموزش انتظار بر اين است كهافته است، ي ياتيمختلف نقش ح

  ). حيدري، بيتا. (نديفاء نمايا يانقالب اسالمي نقش موثرتر  يو آرمان هاها  ق ارزشيتعم
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 يت از تالشيران حكايكالن و اهداف مكتوب نظام آموزشي عالي اهاي  مرور  سياست 
ن كه اهداف يوجود ا با. دارد ياسالم يآموزه ها ين اهداف بر مبنايم ايتنظ يبرا يجد

ار كم رنگ ياز آنها بس يكن برخين شده، ليمقاطع  مختلف آموزشي تدو يبرا يمناسب
از جمله به فرهنگ ايثار و . مغفول مانده اند يكل موارد مهم به طور يا برخيده شده و يد

 در نظام آموزش  يسته ايشهادت به عنوان سرمايه و ميراث فرهنگي غني به طور شا
  .عالي توجه نشده است

ابتدا . بايد سعي و تالش الزم در  باره حفظ و تقويت اين سرمايه و ميراث انجام شود
بايد ساختارها و نهادهاي علمي مرتبط با اين فرهنگ ايجاد شده و برخي از ساختارهاي 

مركز تحقيقات فرهنگ «در اين راستا خال وجود . موجود به شكل علمي تري تقويت شوند
بيش از پيش  در جهت تقويت، تعميق، سامان دهي و غني كردن » ار و شهادتايث

  .پراكنده و سطحي موجود ضروري استهاي  پژوهش
توانند نقش به سزايي در تحكيم مباني  مي تحصيلي تكميلي مرتبطهاي  و دورهها  رشته

و نيروي متخصص كارآمد مرد نياز را تربيت  كنندعلمي و پژوهشي اين فرهنگ ايفا 
در اين . نمايند تا ضمن انجام آموزشهاي مرتبط، توليد علمي هم در اين زمينه استمرار يابد

مقطع تاريخي كه تحول در علوم انساني با رويكرد اسالمي مورد تاكيد قرار گرفته است، به 
شناسي  جامعه«شناسي ارشد تخصصي كارهاي  عنوان نمونه طراحي  و راه اندازي رشته

اجتماعي ايران اسالمي با تاكيد بر فرهنگ هاي  مطالعه سرمايه«يا » سياسي ايران اسالمي
تواند در راستاي تقويت و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در نظام دانشگاهي مثمر  مي» ايثار

  .ثمر باشد
 هستند هاييفرصت عالي آموزش نظام در درسي عمومي منابع و از طرف ديگر متون

حفظ، تقويت، تعميق و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت  و فرهنگ  براي هاآن از توانمي كه
 عنوان به درسي هايبرنامه و متون از استفاده البته. كرد استفاده مقدس دفاع مقاومت دوران

 است، آموزشي منظم و دقيق طراحي مستلزم شهادت و ايثار فرهنگ احياي جهت ابزارهايي
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 در را شهادت و ايثارة روحي كهاين هم و داشت نگه زنده را شهدا ياد هم بتوان كه طوريبه
و از طريق   )1387نادري زاده، (كرده  تقويت را آن و نمود حفظ خوبي به دانشجويان دل

اشاعه آن مناسبات بين نسلي را نيز برقرار نموده و  با استفاده از اين سرمايه اجتماعي گام 
   )1384صباغيان، (بر داشت   براي تقويت هويت اسالمي و ملي موثري

با عنوان  ها  در اين باره طراحي و ارائه دو واحد درسي براي كليه يا برخي ار رشته
 اين گونه دروس. مفيد خواهد بود» فرهنگ سياسي تشيع« يا »  فرهنگ ايثار و پايداري«

بارز فرهنگ سياسي تشيع و  يجلوه هاآشنايي تحليلي دانشجويان با  با هدف توانند مي
آنها نقش موثري در آموزش دانشگاهي فرهنگ ايثار و هاي  فرهنگ پايداري و مولفه

 .شهادت داشته باشند
  

  نتيجه
 محسوب عامل پيوند و هويت يابي جامعه ايران اسالمي ترين اسالم بزرگ دين

 به توانستهاي  ايران علي رغم تنوع قومي و طايفه كشور بر اساس آن شودكه مي
ارزشها و  خلق و بر اين اساس ازطريقو هويت واحد دست يابد  انسجام، يكپارچگي
 فرهنگ ايثار و و ستيزي، عدالت خواهي ظلم تالش، روحيه تزريق ايثارگرانه،  هنجارهاي

 جامعه اين در.نمايد فراهم براي پيشرفت و توسعه جامعه را بزرگي سرمايه اجتماعي شهادت
  .است اجتماعي و فردي عناصراثرگذار بر زندگي ترين مهم از ما

 جايگاه و ارزش داراي دارد، ابعاد فردي و اجتماعي در كه تأثيري لحاظ به فرهنگ اين
بايد چنين سرمايه مهم اجتماعي را پاس داشت و  با اتخاذ تدابير و سياست   است، رفيعي
 ضروري رو اين از. گيري كردو اقدامات كالن از تضعيف و فرسايش آن جلو ها  گذاري
 ترويج تقويت و راههاي و فرهنگي، علمي و ابزارهاي از تحقيقات استفاده با كه است

 آينده هاينسل به و كرده پاسداري و را به عنوان  يك سرمايه احياء ايثار و شهادت فرهنگ
مراكز آموزش عالي در حفظ، انتقال و گسترش اين فرهنگ نقش  ميان اين در .انتقال داد
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يكي از راهكارهاي موثر در اين زمينه، ايجاد ساختارهاي دانشگاهي . به سزايي دارند
و دروس مرتبط با فرهنگ ايثار و شهادت  در حوزه ها  مناسب براي طراحي رشته ها، دوره

توجه به اين سرمايه غني در نظام مسلما . علوم انساني  در مقاطع مختلف تحصيلي است
آموزشي نه تنها در تقويت هويت اسالمي و ايراني مناسبات نسلي موثر خواهد بود، بلكه 
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 علم، دانش و اعتقاد ديني 
  يدر محتواي دروس علوم انسان

  
  ∗اسداهللا كارنما 

  
  چكيده

اي طراحي شوند كه بتوانند گونهمحتواي دروس علوم انساني همچون ساير علوم بايد به
 -هاي منطقي و دقيق توليد كنند و از سوي ديگر متناسب با بستر فكـر سو گزارهاز يك 

تواند بدون اقناع و توجيه عقالنـي جامعـه   با اين تعبير علم نمي. و فرهنگي جامعه باشند
ايـن مقالـه بـه دنبـال     . علمي متكي به اصول انتزاعي، غيرواقعـي و يـا شخصـي باشـد    

ن ياز مهمتر يكيبعنوان  1ت علميينيوجود ع پاسخگويي به اين پرسش است كه امكان
-علم در حوزه علوم انساني در محتواي دروس اين رشته از منظـر دسـتگاه   يهاشاخص

سم، هرمنوتيك و عقالنيت انتقـادي چـه جايگـاهي    يتويمختلف اعم از پوز يهاي معرفت
ـ  ه عـدم  دارد؟ مقاله حاضر با توسل به شواهد نظري به نقد سنت پوزيتيوستي كه معتقد ب

پردازد؛ زيرا پديده انسـان همچـون شـئي در بيـرون از     وجود علم انساني بومي است مي
شمول در دنيا دارنـد الزم  گيرد و برخالف علوم تجربي كه الگويي جهانمحقق قرار نمي

در مقابل ايـن رويكـرد   . است علوم انساني برپايه  اصول بومي و اجتماعي  مطالعه شوند
جا كه از آن. پردازدبندي علوم از حيث اهداف و ابزار ميكه به دستههرمنوتيك قرار دارد 

هاي علوم انساني علم در خدمت انسان است و نه برعكس؛ لذا محتواي دروس در رشته

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  assadollahkarnema@yahoo.comعضو هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان . ∗

1. Academic objectivity  
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-هـاي فكـري  شـوند و در ايـن راسـتا ارزش   با توجه به نيازهاي بومي صـورتبندي مـي  
  .سزايي دارندفرهنگي سهم به

له توجه به مقوله عينيـت، عقالنيـت و مـديريت دانـش بـومي در      پيشنهاد كاربردي مقا 
تـوان در تـدوين   تدوين محتواي دروس علوم انساني است؛ زيرا بـدون ايـن اصـل نمـي    

دروس علوم انساني الگوي خاص بومي با حفظ اعتقادات ديني داشـت و در عـين حـال    
  .دات جامعه علمي باشدگويي  در برابر انتقادانش توليد شده در اين حوزه قادر به پاسخ

  .محتواي دروس، علوم انساني، علم ديني، عينيت علمي، مديريت دانش :ها كليدواژه
  

  طرح مسألهمقدمه و 
هاي  وهين راستا شياست در ا يو موضوعات درس ين هدف آموزش انتقال مبانيمهمتر

از آنجا كه . شود يقلمداد نم يو كاربرد يوجود دارد كه لزوما همه آنها علم يمتنوع
 ارائه ير متفاوتيم اغلب تعابيشود و از مفاه مي ق افراد منتقليآموزش همواره از طر

درحوزه آموزش  يت منابع درسيريك عنصر هماهنگ كننده كه به مديشود لذا وجود  مي
دار در هر يبه توسه پا يابيدر واقع همان طور كه دست. رسد مي به نظر يبپردازد ضرور

منسجم و همگون است كه به شكل  يرتيك بخش مديازمند وجود ين يبرنامه ا
 يبخش آموزش. ر دهدييت مطلوب تغيدن به موقعيت موجود را جهت رسيوضع يساختمند

در درون خود  ين واحديازمند وجود چنينها  ر بخشيسا يه اصليبه عنوان اساس و پا
 يشتر وجهيب يآموزش يزيردانش و برنامهت يريمد يسنت يدگاههايد بر اساس. است

-امر آموزش سامانران به يتوسعه، مد ياما در عصر حاضر براداشت؛  يكيزيفو  ياقتصاد

  ).79، 1382رحمانپور، ( كننديمند توجه م
ت طراحي دروس علوم انساني به شكل بومي و ياهم يدر مقاله حاضر به منظور بررس

مديريت «و » عقالنيت«،»ت علميينيع«حفظ اعتقادات ديني به سه مقوله كليدي اعم از 
كردن علم فرايندي است كه در كشورهاي مختلف  يبوم. پرداخته شده است» دانش بومي

ها اجتماعي و فرهنگي سالهاي  ها و اولويتدنيا در حوزه علوم انساني بر حسب ضرورت
در اين كشورها طراحي محتواي دروس مبتني بر يك . پيش صورت گرفته است
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شناسي فلسفي شكل گرفت و بعدها به منظور مديريت صحيح معرفت شناسي و هستي
در كشورهاي اسالمي پس از . مند طراحي و تدوين شددانش اين الگوها به شكلي روش

تبعيت بي چون و چرا از بنيادهاي نظري و معرفت شناختي غرب مدتي است كه بحث از 
و نياز جامعه اسالمي در حوزه تدوين الگوهاي خاص و متناسب با نظام اعتقادي و ارزشي 

 يا اسالمي يق آن بحث از دانشگاه اسالمياز مصاد يكي. علوم انساني مطرح شده است
كردن دانشگاه است كه به شكل عمده تالش دارد  با ايجاد تحول اساسي در فرم يا 

 غرب متفكران نيبزرگتر. ساختار علمي كشور تغييراتي در محتواي دروس ايجاد كند
 علوم واقع در .»است آنجا يتفكرات بوم دهيزائ يكشور هر در يانسان علوم«: دنيگو مي
 خودشان ياجتماعهاي  يدگرگون دهيزائ  چون كند اداره را اروپا تواند ينم كايآمر يانسان
 ياجتماع و يحقوق زبان كه كند برقرار نسبت خود فرهنگ با تواند ي ميزمان و است
 خود ياجتماع يارزشها و باورها و تحوالت با بتواند تا كند برقرار جامعه در يواحد

 با ي ميمستق رابطه آن مجموعه ريزهاي  رشته و يانسان علوم نيهمچن و باشد همساز
توجه  ديبا ن،يبنابرا. دارد ـ دارد يخاصهاي  يدگيچيپ كهـ  انسان يروح بعد و اتيروح
  .داشت علوم نيا به يخاص

هاي تحقيق علمي قرار دهيم از مهمترين مشخصهرا به عنوان يكي » عينيت«چنانچه 
ارائه شده  يت علمينياز ع يف مختلفيكردهاي مختلف علم، تعاريگيري روبنا به جهت

ت در علوم انساني كه اعتقاد ديني در آن برحسب ينيامكان وجود ع ياست؛ لذا بررس
 با يانسان علوم تياهمگر يد ياز سو. كندساختار فرهنگي و اجتماعي ضرورت پيدا مي

ن رئوس مناسب يدارند، تدو كشور داريپا توسعه در يديكل نقش ن علوميا نكهيا به اذعان
  . است ينيبا حفظ اعتبار ع يو عمل ينظرهاي  ن رشته مستلزم توجه به جنبهيا يبرا

شود، تأكيد بر جنبه مراد از عينيت منطبق با آن چه در مكتب پوزيتيويسم مطرح مي
هاي علمي باشد عينيت علمي با شموليت پديدهپذيري و جهانقانونمندي، تحقيق

پس علوم انساني بايد يك حرف واحد، عام و . شوديف ميناسازگار تعر ينيد يها روش
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كه متناسب با حال آن. جهان شمول ارائه نمايد تا همچون علوم طبيعي عيني قلمداد شود
، منحصر به فرد بودن وقايعهاي ت بر ويژگيينيف عيديدگاه هرمنوتيك كه در تعر

د دارد امكان وجود اعتقاد ير مفسر و سنجش بين االذهاني تأكيبودگي فهم متن، تفس خاص
افت يدر ره. شوديافتگي آن مطرح ميتينيدر تدوين علوم انساني در عين حفظ ع ينيد

كه كند هاي علمي مختلفي براي بررسي علوم انساني خلق مي، پوپرجهانيت انتقاديعقالن
. گيردهاي ديني به مثابه يكي از شعب علوم انساني در جهان دوم قرار ميبنا بر آن روش

هاي توليد شده در علوم انساني در جهان سوم همچنين داوري در باب صدق و كذب گزاره
  .شودها انجام ميپذيري آنو با توجه به ميزان ابطال

  
 در  تدوين محتواي دروس علوم انساني يستيتويكرد پوزيرو

عينيت از نظرگاه پوزيتيويسم عبارت است از حذف عوامل شخصي و ذهني جهت توليد 
اي كه پذيري و معرفت قانون مدارانهعلم اطمينان بخشي كه قادر به پيش بيني ، تحقيق

شروع كنند و دهند از جزء ترجيح ميها  پوزيتيوست. شودها منظم تنسيق ميصرفاً در هيأت
به اصل ها  ستيويتياز آن جا كه پوز. جهان شمول قابل آزمايش كلي توليد نمايندقوانين 

معتقدند  يعلمهاي  داده يدر معنادار) empirical verifiability( يتجرب يريپذقيتحق
داشته و  يت مشاهده حسيقابل يث تجربيكند كه از حيم يتلق ينيك مفهوم را عي يزمان

 در نظر گرفته يداور ييه و اساس نهاين مشاهده به منزله پايبنابرا. ر باشدياثبات پذ
از  ير واقعيپذآزمون يهاح گزارهيك صحيبه تفك يمتك يت علمينيشود و ع مي
ق يو تنها از طر) 39-38: 1384ب، يبنتون و كرا( شوديف ميتعر يذهن يارزش يها يداور
: 1382،يباقر( ح داديگر ترجيه ديرا بر نظر يه ايتوان نظر ي ميقاطع يهان آزمونيچن
ها ايجاد مرز روشن ميان يوستدر همين راستا مهمترين بخش از تالش پوزيت). 22

هاي علمي است چرا كه تفاوت ميان اين دو ناشي از روش) الهيات(هاي متافيزيك  روش
انه يگرااثبات كرديدر واقع رو. ها استهاي مطالعه آناز تفاوت بين موضوع معرفت و روش
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افت ين رهيدر اها  هين معنا كه نظريك امر واقع و ارزش است، به ايدر علم بدنبال تفك
رون از محقق يبهاي  تيندارند بلكه با واقع يشوند و بار معرفت مي نيها تدوفارغ از ارزش

 يافتگيم يتعم يستيويتين در گفتمان پوزيهمچن). 23-22: 1382،يباقر( سر و كار دارند
ار علم و يك سو، معين از يد؛ بنابرايآيشمار مبه يعلم يافتگيتينيك مقوله مهم در عي
ن يب ين گفتمان قائل به مرزبنديگر ايد يست و از سوين يمحل يهايژگيرعلم تابع ويغ

ت مورد نظر ينياساساً ع .)86: 1388،يفاضل( باشدينم يو علوم اجتماع يعيعلوم طب
را به مثابه  يرجانبدارانه است كه ارزش علوم انسانيو غ يجهان، يگرا،خنثوسم عاميتيپوز

، يعتيشر(نديبيم) ييت زدايمل(ييت و تعلق زدايشمولبودن، جهان يدر خنث يعيعلوم طب
، امكان داشتن علم يستيويتيكرد پوزيدر رون يبنابرا). 242: 1374باربو،(و ) 80: 1388

  . ل عدم تحقيق پذيري وجود ندارديبومي به دل
  
  دروس علوم انساني  ين محتوايدر تدو يكرد هرمنوتيكيرو

سنت هرمنوتيك به مثابه كوششي فلسفي براي توصيف فهم مفسر محور به مثابه 
هرمنوتيك نظامي است ).  25:1381گلپايگاني، رباني( شودمي يعمل هستي شناختي معرف

 كنديجامعه استوار مه شناخت انسان و يروش شناسي علوم انساني را بر پا كه اساس
ن دو مفهوم مشخص باشد يف اين به همان اندازه كه تعريبنابرا). 156: 1378گران،ختهير(

 يها و هنجارهاو منطبق با ارزش ين علوم به شكل بوميا يزين و برنامه ريامكان تدو
  .رتر استيپذامكان ياجتماع

خارج از نظارت هايي  حوزهت را در ينيدن به عيرس» حقيقت و روش«گادامر در كتاب 
 شود كه مي در تجربه هنر، فلسفه و ادبيات، حقيقتي مطرح. كنديدر روش علمي جستجو م

 توان آن را با ابزار روش شناسانه اي كه در اختيار علوم طبيعي است اثبات كرد نمي
 .دهد كه فهم، تحت تاثير و سيطره روش نيستاو نشان مي). 521:  1385ويراسته پين، (

فهم چيزي است كه براي . توان به تمام و كمال ضبط و مهار كرد نمي فهم علوم انساني را
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از  يو فن يتصوري كه علوم تجرب). 9:1381واينهايمر ،(دهد مي تأويل گر يا مفسر روي
دهد  مي تشكيل يكنند، با آنچه واقعيت فهم را در علوم انسانعمل فهميدن عرضه مي

داند كه  مي گادامر، يكي از اهداف هرمنوتيك را  توضيح اين نكته از اين رو. مطابقت ندارد
افتد نه  مي شودكه براي ما اتفاقي، در فهم يك واقعه خالصه ميكيهرمنوت يت علمينيع

توان به  مي شمول تأسيس شده و به كمك روشبنايي كه بر پايه اصولي بيروني و جهان
نتيجه مهم هرمنوتيك هستي  )gadamer,1975:395(و ) 1380،214 واعظي،( آن رسيد

شناسانه گادامر، محدوديت تفهم و عدم دستيابي به معناي عيني، قطعي و نهايي متن به 
ن يچرا كه از ا).  94: 1385رهبري،(وجود دارد ها  ستيتويشه پوزيآن معنا است كه در اند

نه تنها خاستگاه  يخيرا بدون تعصب شناخت؛ امر تار يزيتوان چيچ وجه نميمنظر به ه
 يان فهم مستلزم بازشناسيز هست و جرين يت، بلكه خاستگاه تعصب ضروريمرجع
چنين رويكردي اساساً مخالف ورود ). 200: 1384ب، يبنتون و كرا( ت سنت استيمرجع

متون خارجي و ترجمه در محتواي دروس علوم انساني است زيرا به دليل فاصله فكري و 
-كننده متن با خواننده معناي واقعي و مقصود اصلي منتقل نميهاي توليدفرهنگي ارزش

  . شود
كنند بر يجستجو م يشه غربيبرخالف تصور مرسوم كه فهم غالب و برتر را در اند

شه هيچ ديدگاه مطلقي وجود ندارد كه از آن بتوان تمامي دورنماهاي ين انديا يمبنا
). 142: 1385رهبري،(كرد ينيبشيپ يشرفت جوامع انسانيانسان و پ يممكن را برا

دهد كه سير تفكر غربي و مدرنيته به اين  مي كرد هرمنوتيك به بهترين صورت نشانيرو
مطرح شده  يمختلفي كه از علوم انسانهاي  خودآگاهي ختم شده است كه تا كنون فهم

 تريگ،( ندازه اصالت دارندك ايها به بوده و كه همه آن هاي مختلفيافق است
و  يستيف اومانيهاي انساني اعم از تعرن رويكرد بر اصالت همه دانشيتأكيد ا. )44:1384

به همان اندازه معتبر است كه انسان را  يويه معرفت دنيدروس بر پا ين محتوايتدو
استناد  ينيبه علم د يدروس علوم انسان ين محتوايكرد و در تدو يمعرف يالهوت يموجود
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. در غرب هيچ نوع برتري به علوم انساني شرقي نداردپس علوم انساني توليد شده . كرد
به وضوح نه شرطي محدود كننده، بلكه شرطي است  (tradition)را تعلق ما به سنت يز

 از ديدگاه گادامر ما در سنت به سر. سازد مي ت را امكان پذيرياز واقع ينيكه فهم ع
. ، متاثر از تاريخ و سنت استبريم و از آن متاثريم و فهم و درك ما نسبت به همه امور مي
: 1385رهبري،(توان از سنت بيرون آمد و آن را همچون موضوع و ايده نگريست  نمي پس
92  .(  

-چه گفته شد طراحي دروس علوم انساني با توجه به منطق هرمنوتيك مينظر به آن

امعه طلبد كه در هر مكان و زماني محتواي دروس انساني با توجه به بستر فرهنگي آن ج
واحدي برخوردار نيستند، معيار و هاي  ي افراد از پرسشجاكه همهتدوين شود و از آن

مالك يكساني براي همه وجود ندارد بلكه علم از غير علم بر حسب ميزان تعلق متون 
 در فرايند تفسير، گذشته و حال با يكديگر پيوند. كنندسنت معنا پيدا مي درسي به تاريخ و

باشد، هيچ گاه قصد مؤلف،  مي آنجا كه هر تفسيري متعلق به زمان خودخورند و از  مي
فهم علوم انساني، فهم عصري و امروزي ). 141:1381نصري، ( نصيب مفسر نخواهد شد
شرايط . تواند برداشت خود از يك متن را نهايي فرض كند نمي است و هيچ گاه مفسر

 بخشد مي متن، شكل ويژه ايتاريخي و فرهنگي مفسر و ذهنيت او، به فهم وي از 
كند كه مدت مسأله تاريخمندي فهم به عامل مهمي اشاره مي). 123:1381نصري،(

مديدي در مباحث تفسيري، تاريخي و ادبي مورد غفلت واقع شده بود و آن مسئله ي 
مسئله ي مركزي سنت هرمنوتيك، . تطبيق عملي و تناسب تفسير با مقتضيات زمانه است

د يتول ين شكل در علوم انسانيكه به ا يدانش. اجرايي يا كاربردي است مسئله ي مهارت
هوي، (ارزشمند است كه همراه با مهارت كاربردي و مهارت تشريحي باشد يشود زمانيم

 ينيب، گادامر پس از تبيين ناكامي روش تجربي در فهم عين ترتيبه ا). 144: 1385
 يبه اعتقاد وي در محتوا. آورد مي مقوالت انساني و تاريخي به روش ديالكتيكي روي

 يرا زمانيدروس علوم انساني بايد با موضوع مورد مطالعه ي خويش به گفتگو پرداخت؛ ز
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ن يبه ا). 209: 1374باربو،( پذيرمولد است كه فهم پذير باشد و نه مشاهده يدانش انسان
ي دروس علوم انساني به دليل تعلقات تاريخي، فرهنگي و ديني با ب در تدوين محتوايترت

فهمي و با توجه به اهداف نظام اجتماعي ي غير از علوم تجربي و از طريق درونيهاروش
  . شوندمطالعه مي

  
 دروس علوم انساني ين محتوايكرد عقالنيت انتقادي در تدويرو

 يشتريب يدگيچيو پ يعلوم از گستردگگر يسه با ديدر مقا يجا كه علوم انساناز آن
-popper ,151( علوم از نظر پوپر اشاره كرد يبندبرخوردارند الزم است به طبقه

درون يكي از  ييو محتوا ين علم را از حيث ماهيتيا يهاك از شاخهيو هر  )150:1961
ه قرار ان مورد توجياء و اعيپوپر معتقد است در جهان اول، اش. دادها قرار اين جهان

ات جهان دوم يمحتو. شوندهاي شناخت پوزيتيويسم تلقي ميگيرند همه اموري كه ابژه مي
دارد و از  يدهد كه شأن روان شناختيل ميتشك ييهايرا تصورات، ادراكات و خودآگاه

ات جهان دوم سازگاري يهاي ديني با محتودين و روش. شودعنوان سوژه ياد ميها بهآن
ن دروس علوم يجا كه در تدواز آن. عالم ارزش ها، افكار و هنرها است 1سومجهان . دارند
گر توجه به يد يك سو اعتقادات ديني و ارزشي سهم زيادي دارند و از سوياز  يانسان

كه در  يانسان يهاان ارزشيم يكه همبستگ يكند لذا ماداميدا ميپ ياديت زيت اهمينيع
را در قالب گفتار و ها  شهين انديكه ا يياست با ابزارها يهر جامعه مورد نظر نظام آموزش

فاقد اعتبار علمي قلمداد ن علوم يمنطبق نباشد اكند ياجتماع علمي عرضه م بهنوشتار 
 يوندين پيجاد چنيا ين گام برايمناسب اول يدرس ين رئوس و محتوايتدو. شوندمي

يا فرضياتي شكل بگيرد كه  نظريه كنديجاب ميان رو تعريف عقالني دانش ياز ااست، 
در  ).popper,1998(مدام در حال حذف و بازتوليد مجدد در سايه تحقيقات ديگران است 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Third world 
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 يزيچكه  يهاي بومد صرفاً به گزارهيد توجه داشت كه نبايبا يعلوم انسان ين محتوايتدو
ترازو  يب يها با گزاره يطين شرايرا در چنيگويند محدود شد زنمي يدرباره جهان هست

هايي هستند كه ، گزارهيدر علوم انسان 1عيني يها گزاره.اندم شد كه شبه علميمواجه خواه
وجود دارد و با  يمورد قبول جامعه علم يك  ترازويسنجش صحت و سقم آنان  يبرا

د و در مقابل يخود را در قالب علم به آزمون كش يتوان مدعا يرجوع به آن ترازو م
ن يتدو يريزي آموزشي برابرنامهن اساس يبر ا. دفاع كرد يم بوماز عل يرونيب ينقدها

ف از انسان در يه تعريتواند بر پايم ييبه لحاظ محتوا يدروس مناسب در حوزه علوم انسان
ن اعتبار يياما در هر حال مالك تع. ف شوديتعر يخيك دوره تاريك جامعه مشخص و ي

شمول است كه آزمون جهانهاي  استفاده از روشگر علوم مستلزم يهمچون د يعلوم انسان
ن يسازگار است؛ اگرچه ا يعلم جهانهاي  مورد توافق است و با شاخص يدر اجتماع علم
  .مختلف دارند يهامتفاوت در فرهنگ ييو محتوا يعلوم قطعاً معان

ك يمطرح شده الزم است ابتدا  ينظر يكردهاين مقاله با توجه به رويدر ا
 يعمل يران ارائه نمود و سپس راهبردهايدر ا يت موجود علوم انسانياز وضع يشناس بيآس

با توجه به  يدروس علوم انسان يمناسب و ارتقاء محتواهاي  ن سرفصليجهت تدو
 :ارائه كرد يعمل يهاياستراتژ

  
  دروس ير آن در محتوايو تأث يشكاف دانش در علوم انسان - 1

ران مشخص يدر ا يعلوم انسان يدرس يدر تدوين محتوا يعلوم انسان ن چالشيمهمتر
 يكه معنا يطيدر شرا. ن حوزه استيشمند در ايت اندياز ترب ينبودن اهداف نظام آموزش

تفاوت  يسم غربيبا اومان يستم آموزشيران متناسب با انتظارات سيدر جامعه ا» انسان«
 ياز الگوها يو فن يعلوم تجربگر ين حوزه به مثابه ديدارد اما سرفصل دروس در ا ياديز

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Objective 
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ش شكاف يمنجر به افزا يو علم بوم ين پارادكس علم جهانيبنابرا. شودياخذ م يغرب
د دانشمند يدرصدد تول يچنانچه نظام آموزش. شده است يو عمل ينظر يان دانش انسانيم

 يالمهاي تاريخي و فرهنگ اسد به زمينهياست با يد بر معرفت اسالميبا تأك يعلوم انسان
 يرويت نيو ترب يآموزش يزيربه برنامه يم فكرين پارادايتوجه كند و با مالك قرار دادن ا

دنبال  يجامعه غرب يارهايرا با الگوها و مع يمتخصص بپردازد و چنانچه علوم انسان
گاه خود يسوژه مورد بحث را در جا يشناسيو هست يشناسد به لحاظ معرفتيكند با يم

ران وجود يدر ا ين مانع عدم توسعه علوم انسانيآنچه گفته شد مهمتر نظر به. قرار دهد
دروس  يو محتوا يف از انسان در جامعه اسالميان تعريو تناقض م يشناختشكاف معرفت

تواند در يم يگر زمانيران و هر جامعه ديدر جامعه ا ين حال علوم انسانيدر ع.  است
به نيازهاي جامعه خود با استفاده از  ييپاسخگو رغميبماند كه بتواند عل يگاه علم باقيجا

ث يران از حيدر ا. ه و اقناع كنديو قابل قبول جامعه علمي جهاني را توج يمنطق يهاروش
ف انسان توجه ين مالك تعريش دارند بنابرايگرا ينيبه سمت علوم د يمحتوا علوم انسان

 يگر واحدهايد ياست اما از سو يبا توجه به فلسفه اسالم يو معنو يبه ابعاد روحان
-شيپ يات و علوم انسانيمختلف دانشكده ادبهاي  ك دانشجو در رشتهي يكه برا يدرس

 يد علم بوميگر تولياز طرف د. ن شده استيتدو يشده است منطبق با فلسفه غرب ينيب
را داشته  يريپذقيم و تحقيت تعميشمول است تا قابلو جهان ينيع يهاازمند روشين
ازمند ين يو عمل يط انطباق دانش نظريند است كه در شرايك فراين حال علم يشد در عبا

 يران علوم انسانيدر ا. شودين صورت با انسداد مواجه مير يو تداوم است در غ يشيبازاند
اساساً به  يو عمل يان دانش نظريم ييل وجود شكاف گسترده و تناقض محتوايبه دل

 . ده است يو انسداد  نرس يشيبازاند، عدم يد بوميمرحله تول
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ا و انطباق يموفق دن يدر كشورها يدروس علوم انسان يهاتوجه به سرفصل - 2
  يآن با فرهنگ بوم

گر يكدي يعلم ياز دستاوردها يبه راحت يو فن يا در حوزه علوم تجربيدن يكشورها
كه در حوزه  يدر حال. نه رشد و توسعه را به همراه داردين تعامل زميكنند و اياستفاده م
ل آن ين دالياز مهمتر يكي. شوديتر ماثربخشا كميدن يان كشورهايتعامل م يعلوم انسان

متفاوت و گاه متناقض  يمعرفت يهايريگو وجود جهت يبوم يآموزش يد بر تكنولوژيتأك
عنوان مثال استراليا كه به عنوان برترين كشور به لحاظ ميزان كيفيت سواد به. است
 جمله از جهان از ميان كشورهاي  2006آموزان و شيوه طراحي درس در سال دانش

شناخته شد الگوي مناسبي براي كشورهاي اسالمي   نيوزيلند، كانادا و فنالند انگلستان،
در اين جوامع  يسازمان كنفرانس اسالم يشناخته نشد زيرا بنا به گزارش بخش فرهنگ

بنابراين اولين قدم . پيشروي علوم انساني موثرتر است وجه ارزشي و اعتقادات ديني براي
هاي يادگيرندگان است كه بايد سير در تدوين دروس مشخص ساختن اهداف و اولويت

در وهله دوم الزم است محتواي . تا دانشگاه طي كند ييفرايندي خود را از دوره ابتد
ود و مهمتر از همه مند ارائه شدروس به صورت  يك كل منسجم و نه متقاطع و شكاف

م كه دانش بر يمواجه هست ييهارا با انسانين حوزه وجود ندارد زيامكان آزمون و خطا در ا
تفاوت  يو تجرب يك پروژه فنين با يگذارد بنابرايم يق و دائميرات عميها تأثآن يرو
دروس و  ين محتوايتدو ين كشور براين وجود توجه به نوع عملكرد ايبا ا. دارد ياديز
  :د باشديران مفير اينظ ياسالم يكشورها يتواند برايها مآن يدرس يزيروه برنامهيش

 :است يفرض اساسشيپ 4بر  يا مبتنيدروس در استرال سرفصل اصلي ويژگي

  جاد كنجكاوييو ا د مهارتيهدف تول) 2. ند مورد نظر استيك فرايعلم به عنوان ) 1
ـ تقو )3 )ينيشـ يو نه اثبات علـوم پ  ه ابطاليت روحيتقو( در علم است  ت رفتـار فعـال  ي

 ).ت منتقديو ترب يه انتقاديت روحيتقو(نسبت به علوم  يافته انساني و سازمان
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 زير صورت گرفته ا با توجه به موارديدر استرال يدروس علوم انسان يمحتوا طراحي

  :است
- يآماده مفعال  شهروندي نيوتمر زندگي روزمره يآموز را براكه دانش يدروس )1
 يدروس) 3.شوديآموز مدر دانش يت تعهد و اعتماد اجتماعيكه موجب تقو يدروس) 2. كند

 ياستفاده فعال از علوم انسان) 4.آورديرا فراهم م ياجتماع يهاش مشاركتيكه امكان افزا
جه آن يگرا كه در نتخيو تار يعمل يهاش مهارتيافزا) 5. به جامعه يرسانخدمت يبرا

 . رديگيا مورد توجه قرار مياسترال يخيمشكالت تار موانع و

مهم ترين ، گفت معلمان مي تورو  نـيدر  ژاپن معلم محور است، از ا ينظم آموزش
م صلي نظاا راـمعمشود و يمحسوب م يگيرداـيو هي دداـد يـينافردر شي زموم آعضو نظا

 يتم واحد و مركزسيك سياساساً آموزش  براساس  ين جامعه ايدر چن. ستاشي زموآ
 ياديت انعطاف زيدروس برحسب نگرش معلم از قابل يشود بلكه محتوا ياداره نم

ن رئوس درسدر ژاپن مورد توجه ين تنوع را در تدويشتريدر جهان ژاپن ب. برخوردار است
در هر حال با . ستم استين سيتابع هم يز طبق قاعده نظام آموزشين علوم نياست اما ا

 يدر كشورها يدروس علوم انسان يمحتوا يدر طراح يت اصول كليرعات يتوجه به اهم
و  يتيها به كمك متخصصان علوم تربين  استراتژياز ا يا الزم است بعضيموفق دن
كشور مورد استفاده  يو متناسب با اهداف نظام آموزش يصورت بومبه يزان آموزشيربرنامه
، ير مالزينظ ياسالم يكشورها يعمل ين استفاده از راهبردهايرند؛ همچنيقرار گ
دروس علوم  يو بهبود متوا يشبرد توسعه نظام آموزشيدر جهت پ... ه و ي، تركياندونز
 .موثر است يانسان

 

 ييگراق تخصصياز طر يعلوم انسان يسازمديريت دانش  و بومي - 3

ن يو دخالت دادن آن در تدو ينيچه تا كنون درخصوص علم، دانش و اعتقاد دهمه آن
. است يت دانش در حوزه علوم انسانيريدروس گفته شد مستلزم توجه به مد يمحتوا
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ن و ين تدويبنابرا. دن چگونه درست عمل كردنيرت و فهميست مگر بصين يزيدانش چ
ت هوشمندانه يريمستلزم مد ياز جامعه در حوزه علوم انسانيدروس متناسب با ن يطراح

ت ياهم. دهد مي شيرا افزا ييستفاده شود كاران رهنمون متناسب ايچنانچه ا. دانش است
ق و يداشتن تجربه، اطالعات دق مستلزم يروزانه و زندگهاي  دادن به دانش در تمام جنبه

د به يات و اطالعات جدياز تجرب يريو بهره گ يابيارزش يبرا يافته است كه چارچوبينظام 
از  ي،انتشار و بهروريسازمانده، يجادجمع آوريند ايت دانش فرايريمد. دهد مي دست

سازمان و كار، دانش را مركز و محور قرار هاي  نديت دانش در تمام فرايريمد. دانش است
ت يرين داده ها، اطالعات و دانش مدين حلقه واسط  بيبنابرا). 21: 1382،يسلطان(دهد يم

 :1381پور، كاظم(شود  مي و اطالعاتها  ق دادهيجاد دانش از طريدانش است كه باعث ا
فراهم » يه اجتماعيسرما«ارتقاء  يمناسب برا يانهيت دانش زميريتوجه به مد). 100

موجب  يژه در علوم انسانيبه و يآموزش يزيرآن در برنامه يريجه بكارگيكند كه در نتيم
) 1997(روس و همكارانش. شوديت ميفين كينه و بهترين هزيتحقق هدف با كمتر

و  يان استراتژيدو جر يتوان ط مي را يآموزش يزيربا برنامه يسازمانمعتقدند برخورد 
وجود داردكه  توسعه دانشك سو ياز  يدر درون مفهوم استراتژ. ب كرديتعق يرياندازه گ

اهرم گر يد يباشد و از سو ي ميت محاوره و نوآوريريرنده، مديادگيسازمان :خود شامل
نامشهود هاي  ييو دارا يمحورهاي  يستگيت دانش، شايريمد: است كه خود شامل دانش
آموز و دانشمندان اشاره دارد دانش، دانش يت كليهم به وضع يريمفهوم اندازه گ. است

جا كه در از آن).  39: 2000مارتنستون،(دهديرا مورد توجه قرار م يل منابع انسانيكه پتانس
؛ لذا از چهار نوع است يتوجه به ابعاد مختلف دانش ضرور يك برنامه درسي يطراح

  :توان استفاده كرد ي ميآموزش يزيربرنامه يبرا ياستراتژ
  .يد بر دانش ضمنيمتخصص با تأك يرويتوسط ن يمحل يزيربرنامه -1
 .كيو اتومات يزه، سراسريمكان يزيربرنامه -2

 .ينيشيشده پ يگانير بايمستند با توجه به ذخا يزيربرنامه -3
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ـ  يآموزشـ  يبـر الگـو   يكـه مبتنـ   يو اقتباس يمونتاژ يزيربرنامه -4 اسـت   يواردات
),Zawam 1998:54.(  

امكان توسعه  يطيدر شرا يآموزش يزيرت دانش در برنامهيريمد 1راگلز ياز نظر رود
گر يد يد دانش زنده را داشته باشد و از سويك سو امكان توليدنبال دارد كه از علوم را به

موانع و ). 39: 1382گر روش،ياري(درآورد  يريم گيو تصم يسازميدانش را در خدمت تصم
  :كشورهاي  ت دانش در سازمانيريموجود فرا راه تحقق مد يتنگناها

ژه در يوبه يآموزش يزيرت دانش در برنامهيريمد ين مسئله در استفاده از مبانيمهمتر
  :مطرح كرد يتوان در چهار گام اساسيرا م  يمورد علوم انسان

 .انتقال داده شود ديكه با يدانش ييشناسا .1

 .منابع دانش ييشناسا .2

 .ن هدف و روش انتقال دانشييتع .3

 ). 92: 1385 ،يميعبدالكر(د به آن جا منتقل شود يكه دانش با يمقصد ييشناسا .4

 

  نتيجه
ن راستا ياست در ا يو موضوعات درس ين هدف آموزش در انتقال مبانيمهمتر

از آنجا . شوند يقلمداد نم يو كاربرد يوجود دارد كه لزوماً همه آنها علم يمتنوعهاي  وهيش
 ارائه ير متفاوتيم اغلب تعابيشود و از مفاه مي ق افراد منتقليكه آموزش همواره از طر

درحوزه آموزش  يت منابع انسانيريك عنصر هماهنگ كننده كه به مديشود لذا وجود  مي
بر اساس آنچه مطرح شد مهمترين مسأله در تدوين . رسد مي به نظر يبپردازد ضرور

 يمحتواي دروس علوم انساني مشخص نمودن موضع و هدف آموزشي به لحاظ نظر
صي به ها و مكاتب علمي بر اساس اعتقاد به فلسفه علمي خادر دنيا نهله. است

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rudy Ruggles  



  127...    علم، دانش و اعتقاد ديني در محتواي

توجه هاي علمي مورد نها مالكها تگيري آنپردازند كه در جهتريزي آموزشي مي برنامه
-شناختي آن اهميت پيدا ميشناختي و روششناسي، معرفتباشد بلكه خاستگاه هستي نمي

گيري و علم كه برپايه آن جهت در اين مقاله مهمترين عناصر موجود در فلسفه. كند
 يكرد نظريگيرند در قالب سه روتدوين محتواي دروس علوم انساني مورد توجه قرار مي

  . مطرح شد
  .يستيويتيپوز كرديرو) الف
  .يكيكرد هرمنوتيرو) ب
  .يت انتقاديكرد عقالنيرو) ج

هاي متفاوتي در هاي نظري مستلزم اتخاذ روشقرار گرفتن در هر يك از اين پارادايم
نگاه پوزيتيوستي به علوم انساني . است يدروس علوم انسان يمحتوا ين و طراحيتدو

هاي علوم شمول و واحد با روشمنجر به طراحي دروس علوم انساني به شكل جهان
باشد كه جايي براي اعتقاد ديني و باورهاي ارزشي منوط به تاريخ و فرهنگ دقيقه مي
طراحي دروس علوم انساني با پذيرش منطق هرمنوتيك نوعي سياليت . گذاردباقي نمي

انساني هاي شود كه برپايه آن با تكثر معنا و فهم از پديدهبودگي را منجر ميمعنا و خاص
ر از قرار ينوعي علم توليد شود كه ناگز يت انتقايكرد عقالنياما در رو. مواجه خواهيم بود

هاي نكه پوپر جهانيبا توجه به ا. گرفتن در معرض نقد و بازانديشي جامعه علمي است
كند، در گام اول امكان ادغام علوم هاي علمي مطرح ميمختلفي را براي معرفي روش

كه مفهوم عينيت در جهان سوم شود اما نظر به ايناعتقادات ديني فراهم ميانساني با 
و  ينيخواه د -ار براي دستيابي به علم عيني استيپوپر مطرح است او قائل به وجود دو مع

اطالعات است منبع معرفت بنا به  يآور در مرحله اول كه بحث جمع -باشد ينيرديغ
 يريگ اندازه«، »يشيمايپ«، »يشگاهيآزما«، »يا ابخانهكت«تواند  يها م ط و نوع دادهيشرا
ها ن روشياستفاده از هر يك از ا. باشد... و» كشف و شهود«و » مشاهدة آزاد«، »تيواقع

محقِّق در باب  يها »تيحج«تر پاسخ به  مورد قبول جامعه علمي است، اما بخش مهم
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 - ياسيق«، »يتجرب -ييرااستق«اش است كه ممكن است  ينييتب يا ابطال مدعاياثبات 
 -يالهام«و » يتيمرجع -ينقل«، »ياستناد -ياسناد«، »يآمار -ياضير«، »يبرهان
ك منبع خاص و يآوري شده بايد اوالً از هاي جمع در مورد داوري داده. باشد» يشهود

، عقلي و يتجرب يها آن از سنخ داده يها افتهياً يد و ثانيدست آ به يقابل دسترسِ همگان
ريزان براي توليد و تدوين ن اصل ديگر معيار برنامهيبا توجه به ا. قابل آزمون مجدد باشند

هاي علوم انساني بايد روش. باشد» ينيقي يهاگزاره«به نام  يزيتواند چعلوم انساني نمي
ري باشد تا از طريق انباشت دانش در معرض نقد و يري و ابطال پذيتوام با آزمون پذ

  . معه علمي قرار گيردبازانديشي جا
ژه در حوزه يدروس به و يمحتوا يجه گرفت طراحيتوان نتينظر به آنچه گفته شد م 

و اهداف  ينظر يهامين پارادايك از ايگاه هر يازمند مشخص شدن جاين يعلوم انسان
-فرهنگي است برنامههاي  اعتقاد بر تفوق علم بر حوزه كه يدر جوامع. است ينظم آموزش

كه در كند حال آنيدا ميپ ير اعتقاديو غ يو بشر يماد يدروس وجه يمحتوا يزير
دروس  يدر طراح يو بوم ينيدارد توجه به ابعاد د يو ارزش يكه علم وجه فرهنگ يجوامع
شتر يب يو عمل يان دانش نظريهرچه شكاف م يطين شرايكند در چنيدا ميت پيارجع

ستم كمتر خواهد بود و دانشمند علوم ياف سدروس با اهد يمحتوا يباشد امكان سازگار
 يبرا يين مبنايكه چن ييدر كشورها. و جامعه باشد يتواند مطلوب نظام آموزشينم يانسان
متخصص با  يرويتوسط ن يمحل يزيربرنامه يدروس دارند از استراتژ ين محتوايتدو
ها آن يكه نظام آموزش ييكنند برعكس در كشورهاياستفاده م يد بر دانش ضمنيتأك

د دارند به يتأك يانسان يهاصرف بدون توجه به ارزش يعلم يهابرتفوق هنجار
كه  يدر جوامع سنت. دهنديش نشان ميك گرايو اتومات يزه، سراسريمكان يزير برنامه
شده  يگانير بايمستند با توجه به ذخا يزيرانه غالب است ، برنامهيگراالت واپسيتما
توسعه  يرد اما اكثر كشورهايگيدروس مورد استفاده قرار م يمحتوا يطراح در ينيشيپ
ن يهمان طور كه در ا. كنند مي مونتاژ استفاده يآموزش يزيبرنامه ر يافته از استراتژين
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ان يرا تناقض ميشوند زين كشورها با مشكل شكاف دانش مواجه ميمقاله اشاره شد ا
مفهوم . شوديمانع از تحقق اهداف آموزش و توسعه دانش م يو دانش عمل يدانش نظر

ت يريند مديدارد فرا يدروس علوم انسان ين محتواين كننده در تدوييكه نقش تع يگريد
است هر چه  يدهت و سازمانيريازمند مديگر نهادها نيز همچون ديدانش است؛ دانش ن

د علم سازگار با نظام يامكان تول مند و متناسب تر با اهداف كالن باشدت سامانيرين مديا
  . آورديشتر فراهم ميرا ب يو بستر فرهنگ ياجتماع
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  محور  ةآموزش مسئل

  يكيالكترون يريادگياز طريق فضاهاي 
  

  ∗يد مصلح كهنه پوشيس
  ∗∗يرانيا يهاد

  چكيده
است كه در آن از مسائل بدون ساختار و  يك روش آموزشيمسئله محور  يريادگي
. رديگيمورد استفاده قرار م يريادگيزش يجاد انگيا يبرا يعنوان ابزاردگي، بهيچيپ
متخصصان  ياست كه امروزه از سو يريادگي يهادگاهياز د يكي "ييگراساخت"

ك ي يريادگيدگاه، ين ديبر اساس ا. مورد توجه قرار گرفته است يآموزش يتكنولوژ
د يكسب اطالعات به تول يجارندگان بهيادگيفعال است كه در آن  يند اجتماعيفرا

د دانش يبر ساخت و تول يتيند حمايك فرايپردازند و آموزش به عنوان يد ميدانش جد
است كه از اصول  يآموزش يهااز روش يكي) PBL( مسئله محور يريادگي. د دارديتأك

ط يمسئله محور شامل هر مح يريادگي. كنديدر امر آموزش استفاده م ييگراساخت
كه نين قبل از ايبنابرا. شوديم يريادگيشود كه در آن، مسئله منجر به يم يريادگي
از يشود تا دانش مورد نيها داده مرند، مسئله به آنياد بگيد را يرندگان دانش جديادگي

مسئله  يريادگي يهاتيفعال يبرا يدر حال حاضر، عالقه روز افزون. خود را كشف كنند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعي از دانشگاه تهران، دبير آموزش و پرورش و مدرس . ∗

  mardin_ko@yahoo.com. دانشگاه پيام نور مركز مريوان
  .  دانشجوي دوره كارشناسي رشته علوم اجتماعي . ∗∗
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ن يدر ا. وجود آمده استبه يكيالكترون يريادگيدر ) بر مسئله يمبت يريادگي(محور
ان ياطالعات و ارتباطات به طراحان و مجر يفناور يهاتيط، امكانات و قابليمح

صورت رندگان با مسائل مواجه شوند و چه بهيادگيدهد كه ين امكان را ميا يآموزش
مؤثر  يريادگيبه  يابيدست يت را براير همزمان امكان فعاليصورت غهمزمان و چه به

 يوه سنتيئله محور با شمس يريادگيسه ين مقاله، پس از مقايدر ا. دار فراهم آورديو پا
ط يرنده در محيادگياز جمله معلم و  يآموزش يهانقش مؤلفه ي، به بررسيريادگي
  . شوديپرداخته م يكيمسئله محور در ساختار الكترون يريادگي
، آموزش يآموزش ي، تكنولوژييگرامسئله محور، ساخت يريادگي: ها دواژهيكل

  .يكيالكترون
 

 مقدمه

 يآموزان به معلوماتق آن دانشيشود از طريكه تالش ماست ينديس فراياصوالً تدر
. فرد اضافه گردد يهاابند و به آموختهيشود، دست يمحسوب م يكه اهداف آموزش

 يآموز معرفكه دانش يافراد يبه نام كالس درس، برا ييم در فضايسازوكار انتقال مفاه
رد كه با يانجام گ ييهاق روشيطر از يستيبه نام معلم، با يشخص يلهيوسشوند، بهيم

درس، زمان در نظرگرفته شده و امكانات موجود تناسب و  يت كالس، محتوايجمع
د يكارگرفته شده بابه يهاو روش يت آموزشين فعاليبنابرا. داشته باشد يهماهنگ

-به. برخوردار باشد يتربهتر و بازده مناسب ييكه حداالمكان از كارارد يگانجام يا وهيش به

است كه از  ي، انتخاب روشيبه اهداف آموزش يابيدست ين عامل برايتررسد مهمينظر م
 يرند و از سوياد بگيرا خوب  يم و مطالب درسيسو؛ دانش آموزان مفاهكيق آن از يطر
 يهاتينه خالقين زميبه فكر كردن وا دارد و در ا يم درسيها را در مورد مفاهگر؛ آنيد
س حل مسئله همان روش يروش تدر). 1389كهنه پوشي، ( زم را از خود نشان دهندال

ا، يس هنرمندانه، پوين روش تدرياست، ا يا روش پژوهشي يا روش علمي يتفكر منطق
  خته،ي، خودانگي، اكتسابيادراك ، باز،ي، خودآموز، پژوهشگرانه، تعامليير القاينقادانه، فعال، غ

. ب استيل و تركيبر تحل يزنده و مبتن  نانه، خالق،يمنسجم، واقع ب ر، مسؤالنه،يپذانعطاف
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 پژوهش است يله پژوهش و برايوست شاگرد به پژوهش بهيان هداين روش جريا
  ). 1379، يعتمداريشر(

 ييوين بار جان دياست كه نخست يبه روش حل مسئله، موضوع يريادگيآموزش و 
ن يگرا اشناسان شناختشرو و روانيت پيو تربم يبعدها طرفداران تعل. آن را مطرح كرد

ن يتالش بر ا يريادگيوه از آموزش و ين شيدر ا. ت قرار دادنديد و حمايه را مورد تأكينظر
ها و ش دانشيدايعمالً با نحوه ساخت و پ يريادگيـ  ياددهيند يرنده در فرايادگياست كه 
كه  يخاطر سپردن مطالبحفظ كردن و به  يجاها آشنا شود و بهكسب آن يچگونگ

برخاسته از آن بپردازد  يهاوهيو ش يد دانش علميگران است، خود به توليمحصول تفكر د
-يد علم و دانش پشت سر ميند توليكند كه دانشمندان در فرا يرا ط يريو همان مس

ج علم و دانش و يبه نتا يابين است كه دستيا يك فرض اساسين روش، يدر ا. گذارند
ا پژوهش يند حل مسئله يسر گذاشتن فراق پشتيمؤثر و كارآمد آن تنها از طركاربرد 

قرار داده  ييهاتيس، دانش آموزان در موقعيان تدرين اساس در جريبر ا. ممكن است
و  يعلم يقيد، خود به طريجد ياا مسئلهيشوند كه پس از رو به رو شدن با مشكل يم

ها پس از آن. حل آن اقدام كنند يب معلم برااز جان ييكاوشگرانه و با حداقل راهنما
ن كار به جمع يا يپردازند، برايا مسئله درباره راه حل آن به تفكر ميمشكل  ييشناسا
 يهاها و راه حلكند و در ذهن خود به حدسياطالعات اقدام م يبندو طبقه يآور

 يابيخود را در عرصه عمل مورد ارز يهاهيگاه فرضآن. ابندييحل مسئله دست م ياحتمال
ت يدر نها. كننديها فراهم مد آنييا تأيرد  يبرا يل كافيدهند و شواهد و داليقرار م
ج به موارد مشابه يرفته شده و نتايمسئله پذ يك راه حل برايعنوان مدلل به ياهيفرض
 يهااز مهارت يارندگان به مجموعهيادگيان حل مسئله يدر جر. شوديم داده ميتعم
. گر قابل انتقال استيد يهاتيابند كه به سهولت به موقعييو تفكر دست م يريادگي

از دانش  ينده، بخشيكسب شده در روند حل مسئله در آ يهاها و نگرشها، مهارتدانش
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حل مسائل  يو برا يبعد يهايريادگيدهد كه او در يل ميفرد را تشك يو ساخت شناخت
  ).  1380، ياحمد( رديگيبه كار مها را آن يآت

بر  يجهان مجازنامد؛ يرا عصر اطالعات مدر عصر حاضر كه امانوئل كاستلز آن
ر را به شدت يت معلم و فراگيهون پروسه، يگذاشته و در ا يقيرات عميند آموزش تأثيفرا
ان با يگراسازنده .آورده استد يها پدآن يبرا يديجد يهاف و نقشيو وظا دادهر ييتغ
رون به فرد منتقل يمعتقدند كه دانش از ب يريادگيند يرنده در فرآيادگيت يد بر فعاليكأت
ر يش تفسيت خويكند، براساس فرديافت ميق حواسش درياز طر يچه وشود، بلكه آنينم

 يريادگيدانند و بر يم يريادگيل كننده يها نقش معلم را تسهآن. كنديو پردازش م
شود يتر ماتر و كاربخش اثر يهنگام يريادگيه ين نظريبراساس ا .كننديد ميكأت يتيموقع
 يهنگام يريادگي .ردينه موضوع مورد بحث قرار گيو زم يرنده در بافت واقعيادگيكه 
 نهين زميدر ا. ابد كه با بافت حل مسئله در ارتباط باشدييم يريگش چشميافزا

را وابسته به زمان و مكان يستند، زين يچندان ياثر بخش يدارا يسنت يآموزش يها كالس
ز ين يچاپ يهامتن .فراهم آورند يريادگي يو مناسب برا يتوانند بافت واقعياند و نمخاص

 ؛ستندين ير و طرح خطيش از متن، تصويب يزيخاص كه چ يهاتيبه سبب محدود
است  يمشاركت يريادگي يهاطيجاد محيكرد اين روين اهداف ايترمهم .اندنيمشكل آفر

ها را دهد به جست وجو بپردازند و انواع مسئلهيرندگان و معلمان اجازه ميادگيكه به 
و مواد  يد ينترنت، سيون و ايزيو، تلويروزنامه، راد( يش منابع اطالعاتيافزا .كنند يبررس

به از ينه تنها ن ينه علوم و فناورير زمژه ديوع دانش بهيو رشد سر) گريد ياچندرسانه
برنامه  يمجدد طراح ينياز به بازبيش داده است، بلكه نيرا افزا يروزآمد كردن مطالب درس

ن يترن و مهميلاو .كنديز آشكار ميرا ن ياان رشتهيس دروس به شكل ميو تدر يدرس
ت مسئله محور و تفكر محور، فعال ساختن دانش آموز و ساختن دانش يم و تربيتعل يژگيو
 يريادگيل كننده ياطالعات و ارتباطات تسه يفناور نجاست كهيا. استله خود او يوسبه

  ).www.talif.net/index.php( مسئله محور است
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 يريادگيج يت نتايفيس و كيند تدريكرد استاد به فراين رويدهد كه بيشواهد نشان م
 يقات نشان دهنده آن است كه اعضايج تحقينتا. وجود دارد يدانشجو ارتباط معنادار

برند كه بر يكار مرا به يمتفاوت يريادگيـ  ياددهي يهايها تئوردانشگاه يت علميهئ
وجود دارند كه معتقدند شغل  ياستادان يطور كلبه. گذاردير ميس آنان تأثيكرد تدريرو
. ان استيق انتقال محتوا به دانشجويدار از طرصورت نظامها پوشش دادن موضوع به آن
ر دانشجو يمحتوا، تقص يريادگيدر  يرسد كوتاهيـ به نظر م ييرفتارگران روش ـ يدر ا
 يريادگي يكردهاياد رويس دارند، به احتمال زيبه تدر يكردين رويكه چن يدياسات. باشد
وجود  يديكرد، اساتين رويدر مقابل ا. كننديق ميشان تشوانين دانشجويرا ب يسطح

ر ييق و تغيفهم عم يان برايدادن دانشجو ياريس خود را يمهم تدر يدارند كه جنبه
ـ را با  ييگراشان ـ شناختسين نوع استادان كه تدريدانند، ايان ميادراك دانشجو

ن يرا در ب يسطح يكردهايرو يتركنند با احتمال كميكرد دانشجو محور دنبال ميرو
 يهاان روشيدر م ن مقالهيرو در انياز ا). 2000وبل، يكنن و ن( نديق نمايان تشويدانشجو

 يريادگيه يشتر از نظريشود كه بيد ميس مسئله محور تأكيس بر روش تدريمختلف تدر
-يتر به نظر مدتر و مناسبيكرد مطرح شده، جديرد و از دو رويگينشأت م ييگراساخت
 يامطرح، اشاره يهاين راستا به تئوريدر ا ينظر يهادگاهيروشن شدن د يابتدا برا. رسد

  .م داشتيخواهگذرا 
  
  يريادگي يهادگاهيد

 يشگيهم يدغدغه يريادگيو  ياددهيند يآموزش و بهبود فرا يهااصالح روش
كه  يآدم يريادگي ينحوه يع دربارهيقات وسيتحق. مسئوالن آموزش و پرورش بوده است

 يشناسمختلف روان يهاشيگرا يتجرب يهاشير با آزمايصد سال اخكيژه در يوبه
 يمتعدد يريادگيو  ياددهي يهاهيش نظريداياند، سبب پافتهيبس گسترده  يادامنه
 يآدم يريادگي يدهيچيند پياز فرا ييهاسهم خود جنبهها بههين نظريك از اياند؛ هر  شده
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س را با استفاده از ياند تا تدرق به معلمان كمك كردهين طريرا روشن ساخته و از ا
آموز دانش يرا برا يريادگين امر يكنند و ا يدهسازمان يمؤثرترطور پژوهش به يها افتهي

را  يآموزش يهاتوان عملكرد نظاميها مهين در قالب نظريعالوه بر ا. نديساده و آسان نما
 يريادگيه مهم ين بخش به سه نظرين در ايبنابر ا). 87، ينيحس( كرد يابيل و ارزشيتحل

  .ميكنيزش داشته را  مرور مند آمويبر فرا ييارات عمدهيكه تأث
  

  ييرفتارگرا ةينظر
كنشگر  يسازين شده و بر اصول شرطينر تدوياسك يهيكرد براساس نظرين رويا
 يادهيكه رفتار موجودات زنده، پدنيآن عبارتند از ا ين مفروضات اساسيبنابرا. است يمبتن

كرد يدر رو. كندير مييط، تغير محيكه تحت تأث يريگاست قابل مشاهده و اندازه
آموزان ارائه ن به دانشيمع يك توالي ين شده طييش تعي، موضوعات از پييرفتارگرا

مورد نظر  يتوال يريا فراگيبه كسب  يخارج يهاها با استفاده از محركشود و آن يم
مشابه  يهاتيد در موقعيد بتوانند از مكتسبات جديها باشوند و باالخره آنيق ميتشو

-كنند و اغلب بهيآموزان كشف نمد را الزاماً دانشيجد يهاتين موقعيا. نداستفاده كن

را در ارتباط با  يف متنوعيعنوان مثال، معلم تكالبه. شوديعرضه م يمعلم به و يلهيوس
  ).87، يمهر محمد(كنديها ارائه مموضوع مورد نظر به آن

  
  ييگراشناخت ةينظر
او  يهينظر يهين شده و بر پاياژه تدويپ يرشد شناخت يهيكرد بر اساس نظرين رويا

 ينيبال يز مصاحبهيو ن يخود، مراحل رشد عقالن يو به نوبه يريادگيرامون شناخت و يپ
آموزان دانش يد بر اساس تحول روانين مطالب باييكرد تعين رويدر ا. شده است يزيريپ

و با  يمتوال يهاد، با طرح سؤالآزا يك فضايآن در  يباشد و سنجش رشد عقالن يمبتن
ن مرحله، به ارائه يب، معلم در نخستين ترتيبه ا. رديپذاستفاده از آزمون مخالف صورت 
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منظور بعد، به يدر مرحله. كنديفراهم م يكاوشگر ينه را برايپردازد، بلكه زميمطالب نم
پردازد كه يم يديجدم يمفاه يبه ارائه يمشكل خاص يآموزان دربارهدانش يرشد آگاه

د تا يآيفراهم م يديط جديبعد، شرا ياز دارند و باالخره در مرحلهيحل آن ن يها براآن
  ).همان(ط، استفاده كننديدست آمده در آن شرابه يهاافتهيآموزان بتوانند از دانش

  
  ييگراساخت ةينظر

اصطالح . است يساخت و ساز و سازندگ يدر لغت به معنا ييگراواژه ساخت
شان رندگان خود به ساخت دانشيادگين نظر اشاره دارد كه يمعموالً به ا» ييگراساخت«

 يدرس يهاسم كه معموالً بر معلمان و كتابيويتيو پوز ييبرخالف رفتارگرا. كنندياقدام م
ت يرا كه حائز اهم يدهند دانشيرندگان فرصت ميادگيان به يگراورزند، ساختيد ميتأك
شوند غالباً ياداره م ييگراساخت يق راهكارهايكه از طر ييهات در نظر آورند، كالساس
د دارنديكرد حل مسئله و اكتشاف تأكيداشته و بر دو رو يه كارگاه آموزشيشب يجو .

پرداخته  يورزآموزان به دستخام و منابع، دانش يهاار قرار دادن دادهين با در اختيهمچن
). 86آقازاده، (رديپذيصورت م يدرس يهادن برنامهيدر هم تن يبراها تالش و در آن

محسوب  يريادگيند ين عامل در فرايتر، مهمييگراساخت يهيدر نظر يريادگيت يموقع
را فراهم آورند كه  يتيد موقعيبا يدرس يهاان برنامهيه مجرين نظريطبق ا. شوديم

ع و يل را تسريكه عمل، تعامل و تحل ياستدالل يق مباحثهيآموزان در آن از طردانش
ر، ياخ يهيدر نظر يطور كلبه). 82، يشعبان(بپردازند يكند، به تفكر انتقاديل ميتسه

وادار  ير براين مسيآن؛ در هم يهاشود تا بر فرآوردهيد ميتفكر تأك يندهايشتر بر فرايب
د به حل يرندگان را نبايگاديه معتقدند كه ين نظريرامون ايرندگان به تفكر، پيادگيساختن 
ها خواست تا د از آنيساده واداشت، بلكه با يهانيش پا اُفتاده و انجام دادن تمريمسائل پ
 مبهم دست و پنجه نرم كنند يده و مسائل نسبتاً دشوار و تا حديچيپ يهاتيبا موقع

  ).80ف، يس(
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معلم وارد  يس مسئله محور، مرحله اول وقتيكرد در روش تدرين رويبر اساس ا
شاگرد سؤال  يكند كه برا يجاد ميرا ا يتيانتقال اطالعات موقع يجاشود به يكالس م

ت ين موقعيدر ا. همراه است ير و شگفتيت متناقض كه با تحيك موقعيجاد شود، يا
در حول . كنديدانش آموزان نظارت م يهال آموختهير و تكمييتغ ين معلم در راستاينامع
 ياديند سؤاالت زين فرايدر ا. شونديم يها سازماندهله مطرح شده، بچهها و مسئتيفعال

در مرحله بعد دانش آموزان درباره مسئله مورد نظر، بحث . شوديجاد ميدر ذهن شاگردان ا
-يرا مطرح م يران نكات و مواردين راستا هر كدام از فراگيدر ا. كننديو تبادل نظر م

ن نظرات يهنوز ا يعنيند؛ يگويه ميشود فرضيم ينيب شيرا كه طرح و پ يموارد. (سازند
ن سوق يمنظور كنترل كالس درس و همچنو معلم به) شنهادات اثبات نشده استيو پ

در . كنديادداشت ميرا  يدينكات مهم و كل ياهداف آموزش يسودادن دانش آموزان به
ق و مطالعه يدام به تحقاق يا انفراديو  يصورت گروهتوانند بهين روش دانش آموزان ميا

ك محقق، در يعنوان گر بهير منابع ديخانه، افراد مطلع و ساها با مراجعه به كتابآن. كنند
ر يكنند و با سايم يآور اطالعات كسب شده را جمع. نديآيه بر ميش فرضيصدد آزما

 يا مسئلهران درباره يفرگ يهين روش كليدر ا. شونديگروه  در كالس وارد شور م ياعضا
را مورد  يق و بحث گروهيج تحقيسپس معلم نتا. جاد كرده در چالشنديشان ايكه معلم برا

  . دهديقرار م يابيارز
  

 يريادگيت ياهم

 يرفتار خاص ،ياز زندگ  هر لحظه يچون برا وابسته است؛ يريادگيانسان به  يزندگ
 يها انسان همه مهارت .ممكن نخواهد بود تايح  شرفت و ادامهيپ الزم است و بدون آن،

د با قرار گرفتن در ياز ندارد و بايدر اخت يو موروث يزيصورت غررا به يزندگ  يالزم برا
 باشد، يرد كه چگونه انسانياد بگيها  ر انسانيمختلف و ارتباط با سا ياجتماع يهاطيمح

ار مؤثر و ياز عوامل بس يريادگي .ديت نمايكند و چگونه فعال يزندگ  گرانيچگونه با د
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دهد تا رفتار  يبه فرد امكان م  يريادگي ييتوانا .ست يدر رشد و تكامل زندگ يضرور
جامعه  ،يريادگيبدون ). 1349نژاد،  يشعار(ا تكامل بخشدير دهد ييتغ ن خود رايشيپ

ل دهنده يو تشك يفرد ياساس زندگ ،يريادگي .خود را از دست خواهد داد  تمدن يبشر
 .ست ياجتماع يزندگ

  
 ست؟يچ يريادگي

 :معتقد است "مان". اند ارائه كرده يريادگي يرا برا يف مختلفيتعار شمندان،ياند
 ،يريادگيدارد  يان ميب، "آبوت" .و تجربه است يا آگاهيل در رفتار يعمل تعد ،يريادگي

  يابيدرك و ارز يخود برا يسازد تا از تجربه قبل يرا قادر م  رندهياد گيست كه فرد ينديفرا
ان فعال يك جري يريادگي. ها افتهيو  ها ش داشتهيب پيترك يعني د استفاده كند؛يدانش جد

 ، "مبليك"). 1362همو، ( آورد يوجود م ن را بهينو يها شهيها و اند ، مهارتياست كه معان
شود  يم يكه از تجربه ناش يرفتار  ا توانيدار در رفتار يپا ر نسبتاًييجاد تغيرا ا يريادگي

بدن   يموقت يها توان به حالت يرا نم يريادگيه كمعتقد است   يو كرده است؛ فيتعر
عمل  ، "نورمن" .شود نسبت داد يجاد ميا داروها اي يخستگ ،يماريچه بر اثر بمانند آن

 يابيباز يطور اراد كه آن مطالب به يا از مطالب را به گونه يمجموعه خاص يمطالعه عمد
ك كار هدفمند ي يريادگي، يدگاه وياز د .خواند يم يريادگي ندكار بسته شوو با مهارت به

ست كه با  يا چرخه ،يريادگيده است كه ين عقيبر ا  "يكل" .ماهرانه است يو عملكرد
 ).1382هرگنهان، ( رسد يم  ابد و به عملي يبا تفكر و تأمل ادامه م شود يآغاز م  تجربه

صورت ست كه به ينديفرا  يريادگيافت كه يتوان در يف باال ميبا دقت در تعار
د يبا يريادگيج ينتا يعني شود، ير در رفتار انسان مييجاد تغيا  سبب هدفمند و در اثر تجربه،

د قادر به انجام يرنده بايادگي، يريادگيپس از  .رنده باشديادگيشه قابل انتقال به رفتار يهم
كسب  يعني يريادگي .آمد يبرنم از عهده انجام آن، يريادگيش از يباشد كه پ يكار

گوناگون حل  يها متنوع و راه يها مهارت مختلف، يها عادت تازه؛ يها شهياطالعات و اند
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ن خوردن كودك و يزم ،يك سخنرانيكردن به   گوش ك كتاب،يخواندن  كردن مسائل،
 يريادگياست به   ند كه ممكنيآ يبه حساب م ياتيك مطلب،همه تجربيدرباره   فكر كردن
چرا كه به واسطه كسب  پردازد؛ يبه كسب اطالعات م يريادگيبه قصد  بشر، .منجر شوند

ها از آن آموزد كه قبالً يرا م يابد و نكاتي يش ميافزا  يو يزان آگاهياطالعات است كه م
 ).1371لگارد و باور، يه(نداشت  يآگاه

  
 يريادگي يها وهيش

ز يآنان ن يريادگي يها وهيدارند، ش يگوناگون يفرد يها گونه كه افراد تفاوت همان
به  يق و اطالعات مستند تمركز كنند و برخيل دارند تا بر حقايتما يبرخ .گوناگون است

به  يو نوشتار يكالم  صورتهم به يبرخ .مند هستند عالقه ياضيو ر ينظر  يالگوها
نمودارها و  ر،يمثل تصو اطالعات، يداريد يها شكل  به يبرخ .پردازند يكسب اطالعات م

ن يا .در نظر گرفت  يريادگي يتوان برا يوه را ميسه ش يطور كل به .ها عالقه دارند نقشه
 :ها عبارتند از وهيش

محدود  يوقت در فضا طور تمام به غالباً يريادگين نوع يا :محور معلم يريادگي ـ1
ن يدر ا .گردد يلم ارائه مك معيآموزان و  و با حضور دانش " كالس"  به نام يا و سربسته

رندگان يادگيفقط   آموزان هم پردازد و دانش يوه، معلم است كه به انتقال دانش ميش
 آموزان از قبل، دانش يف و كارهايقواعد كالس و وظا سرفصل دروس، .اطالعات هستند

 .دارد  يفقط نقش واكنش داند و شاگر ف و مشخص شدهيتعر

خود را بر عهده  يريادگي  تيافراد مسئول ،يريادگين نوع يدر ا :الفع يريادگي ـ2
  دهد كه يرخ م يزمان يريادگي :ديگو ياژه ميپ .ر هستنديدرگ ،يريادگيان يدارند و در جر

 و  چارلز بونول .دست آوردخود به يخود و با استفاده از تجربه شخص يفرد دانش را برا
  به ،يريادگين نوع يافتند كه ايال درفع يريادگيخود درباره  يدر بررس  سونيمز آيج

ب يترك ل،يفراتر بروند و به تحل  اطالعات يافت انحصاريكند تا از در يان كمك ميدانشجو
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  كي يها كه به صحبتنيش از ايافراد ب ن حالت،يدر ا. اطالعات بپردازند يابيو ارز
 يريادگيمفهوم نهفته در  .برند ياز مشاهدات و ادراكات خود سود م متخصص گوش كنند،

صورتكند تا به يق ميران را تشويفراگ ،يمرب. است  رمدار بودنيفراگ ال،فع  ر يدرگ ال،فع
ران در يت فراگيو هدا ييراهنما ا معلم،ي ينقش مرب .دانش باشند يآور ان فراهميجر
 .ست يريادگي

 يو گروه يفردنات يبا تمر ،يريادگين نوع يدر ا ر،يفراگ :يمشاركت يريادگي ـ3
با   ران و معلميفراگ شود كه در آن، يجاد ميا يطيمح ،يمشاركت  يريادگيدر  .شود ير ميدرگ
به  يريادگيمشاركت در . كنند يده كار ميچيك مشكل پيف و حل يتعر يگر برايدكي

 يت افرادياحتمال موفق .دانش بپردازند يبه ساختاربند خود يدهد تا برا يران اجازه ميفراگ
 شتر استيب كنند، يم  خود شركت يريادگي يندهايمند در فرا ال و عالقهطور فع به  كه

  ).1379ف، يس(
كار اندازد تا به آموزان خود را دانش  يريادگيموفق است كه استعداد  يك معلم زماني

ها آن ين امكان را برايد ايز بايرند و نياد بگيرا  يدتريشتر و مفيآنان بتوانند مطالب ب
منابع  يد با معرفيمعلم با. مشاركت داشته باشند يريادگيفراهم سازد كه آنان بتوانند در 

رند يگياد ميران چگونه يد بداند كه فراگيبا يو .افراد گردد يريادگيع يباعث تسر مناسب،
 يبه آسان يوقت  يريادگي .كند يرهبر يريادگيها را در عمل تواند آن يو او چگونه م

او معنادار باشد و موضوع  يبرا دهد،  رنده را پوششيادگي يازهايرد كه نيگ يصورت م
 ).1362همو، ( باشد  ش جذابيبرا يريادگي

ده شده و ينام يخط يزير برنامه  كند كه يم يرا معرف يريادگياز  يگرينوع د نرياسك
مقدار رندگان در هر مرحله با يادگي :كوچك يها گام -1: ر استيز يها يژگيو يدارا
گر يد يماده اطالعات يسوبه  يك ماده اطالعاتياز  شوند و مرتباً ياطالعات مواجه م ياندك
رندگان و اصالح يادگي  درست يها ت پاسخيتقو يعني :آشكار يدهپاسخ -2 .روند يم

رندگان گفته يادگي  به يدهبالفاصله پس از پاسخ :يبازخورد فور -3 .نادرست يها پاسخ
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رندگان در يادگي يعني :يسرعت شخص -4 .ريا خيشان درست بوده است پاسخشود كه  يم
شناسان معتقدند كه روان. روند يش ميخود پ ييبا سرعت متناسب با توانا ،يريادگي  طول

 ).1382هرگنهان، (اثربخش است  ير آموزشيك تدبي ،يريادگين نوع يا

  
 ست؟يچ يكيالكترون يريادگي

و   ورداني . ارائه شده است يكيالكترون يريادگي يشمندان برايداز ان ياريف بسيتعار
 يكيالكترون يها ق رسانهياز طر يآموزش  يل محتوايرا تحو يكيالكترون يريادگي ، وگن
ها معتقدند كه آن .كنند يف ميتعر  نترنت و اكسترانتيا فشرده، يها ها، لوح ماهواره :مانند

 يريادگي ، سونيمور .ست يكيالكترون  يريادگيمعادل  ،يفناور يبر مبنا يريادگي
آموزش افراد   يبرا يعنوان روشنترنت بهيخاص ا يها تيرا استفاده از قابل يكيالكترون

 يريادگيرد بشيپ ،يكيالكترون يريادگيكنند كه  ي، ابراز م و واتسون هنديو ، يبوچ. داند يم
مانند  ،شرفتهيپ يها ياستفاده از فناوربا  رنده در آنيادگيست كه  يبا استفاده از فناور

  يبه دانش و اطالعات دسترس ق وب،يو آموزش از طر بحث  يها ش از راه دور،گروهيهما
 انه،يق رايست كه از طر ينديفرا ،يكيالكترون  يريادگيمعتقد است كه   "هال". كند يدا ميپ
اطالعات و   يفناور يريكارگدارد كه به ياو اظهار م .شود يانجام م  نترانتينترنت و ايا

معتقد است كه   "برج". دارد يكيالكترون  يريادگياشاره بر مفهوم  ،يريادگيارتباطات در 
ف ذكر ياز مجموع تعار.  هاست ق رسانهيدست آوردن دانش از طربه ،يكيالكترون  يريادگي

مشابه است و  يكيالكترون يريادگينه يدانشمندان در زم  دگاهيافت كه ديتوان در يشده م
 يريادگي :ارائه نمود  يكيالكترون يريادگي يتوان برا يف جامع را مين تعريا يطور كل به

 يها ق رسانهيع شده از طريو استفاده از دانش توز يآور عبارت است از فراهم يكيالكترون
 ون،يزيماهواره، تلو :همانند يو ارتباط ياطالعات يها يبر فناور يو مبتن  يكيالكترون
 ).1384، ياصناف(يا انهيرا يها شبكه  فشرده و انواع يها لوح ،يريتصو يها تلفن
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 يكيالكترون يريادگيمختلف  يها مدل

و به دنبال آن  يريادگي  انيبر جر يو ارتباط ياطالعات يها ير فناورير چشمگيتأث
 .ديآد يپد يريادگيدر عرصه  يديجد يها شد تا مدل  سبب ،يكيالكترون يريادگيش يدايپ
 :اند ب ذكر شدهين ترتيبه ا ها در منابع مدل  نيا

انه و يك رايشامل   يط آموزشيمح ،يريادگين نوع يدر ا : يريادگيخود -1
ن ياز ا يبيا تركي  وستهيا ناپي  وستهيتواند پ يم  يافزار آموزش نرم .ست يآموزش يافزارها نرم

فشرده فراهم   يها ق لوحياز طر يافزار آموزش نرم وسته،يدر حالت ناپ .باشد  دو حالت
 يا د به شبكهيرنده بايادگيانه يرا وسته،يدر حالت پ .ست يرنده مواد آموزشيبرگ شود و در يم

وسته و يپ  يها از حالت ،يبيدر حالت ترك .متصل باشد ست، يمواد آموزش يكه حاو
انتقال مواد  .ز استيوب ن ك خدمتگري  لوح فشرده در دسترس و قابل اتصال به وسته،يناپ

آموزد  يم  يير به تنهايفراگ .شود  يبارگذار ا خدمتگر،يلوح فشرده  يتواند از رو يم يآموزش
 -2 .شوند ياعالم م نظام، ياشتباه از سو  يها پاسخ .صورت خودكار استز بهيو آزمون ن

و در  تير را هدايا چند فراگيك ي از راه دور، يك مربي ن روش،يدر ا :از راه دور يريادگي
 ،يريادگين مدل با خوديتفاوت ا .دينما يت ميها حماران از آنيفراگ  صورت درخواست

د يازمند است و بايز به آموزش نيخود ن ،ين مربيست كه البته ا يك مربيحضور 
  ن نوعيارتباطات در ا .ران را داشته باشديارتباط با فراگ يبرقرار  يالزم برا يها مهارت

ق پست يزمان و از طر ر هميغ  صورتتواند به يزمان است و البته م همبه صورت  ،يريادگي
چند   به همراه يك مربي ن حالت،يدر ا : يكالس مجاز -3 .ز انجام شودين يكيالكترون
ن نوع يدر ا .با هم در ارتباطند  متفاوت يها در مكان يارتباط يق ابزارهاير از طريفراگ

به هم متصل  يارتباط يق ابزارهايها از طر مكان :ن قرار دارديبد ييها يژگيو يريادگي
 ار است، را عهده  رانيرت تعامالت فراگيمد كند، يران گفتگو ميبا فراگ يشوند و مرب يم

به  ين امر مستلزم دسترسيا. كند يم يمعرف  رانيند و به فراگيگز يرا بر م يمواد آموزش
ن تفاوت كه كل يبا ا ست، يجازمشابه كالس م : يگروه يريادگي -4 .ست يآموزش منابع
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زمان از  صورت همبه يران متعدديفراگ. كند ياداره نم يرا فرد خاص يريادگيان يجر
 .پردازند يم  گر در ارتباط هستند و به تبادل اطالعات و دانشيدكيمختلف با  يها مكان

 ).همان(دگر در تعامل باشنيتواند با افراد د ير ميهر فراگ

  
 يكيالكترون يريادگي ةمختلف دربار يها دگاهيد

تازه در عرصه  يها وهيو ظهور ش يريادگيبر  يو ارتباط ياطالعات يها ير فناوريتأث
 يرا از سو يمختلف يها واكنش ،يكيالكترون  يريادگيش يدايژه پيو به و يريادگي

 يريكارگافراد با به يبرخ .همراه داشته استبه شمندان و متخصصان علوم،ياند
 گر،يد يبرخ كنند و يمخالفت م  يريادگيدر  يو ارتباط ين اطالعاتينو يها يفناور

نظرات   د كهيد ديحال با .دارند ياعالم م ،يريادگيو تحول در  يموافقت خود را با نوآور
 يها يفناور يريبه كارگ يطور كل و به يكيالكترون يريادگين افراد درباره يك از اي هر
  ؟ستيچ يريادگيدر   يو ارتباط ين اطالعاتينو
  
 يكيالكترون يريادگيدگاه مخالفان يد

را نشان  يقي، آموزش حقيو ارتباط ياطالعات يها يده دارند كه فناوريعق ياريبس
  ييها يعبارت است از فناور  اطالعات و ارتباطات يو فناور ياتيچون تعامل ح دهند، ينم

. دهند يم يارياطالعات   افتيانتقال و در ،يابيبازپردازش،  ،يساز رهيكه ما را در ضبط، ذخ
اطالعات و  يفناور .جاد كرده استيما تحول ا يانجام كارها  وهيدر ش اطالعات، يفناور

شود و ارتباطات،  يم يكار تلق نِيماش كه اطالعات،يطور به اند؛ هم وابستهارتباطات به
 يالزم برا  يانه و فضايفراهم كردن راده است كه ين عقيبر ا "كاگنر" . محصول آن است

انه و يها و افراد قادر به تدارك را از سازمان ياريبس .فراوان دارد يا نهيهز آن، ينگهدار
رد و يگ يم  ر صورتيتوسط فراگ ال،فع يريادگيد در نظر داشت كه يبا. ستنديملزومات آن ن

خود  ياطالعات يازهاين نيتأمد در صدد يخود با ر،ين معنا كه فراگيبد. نه توسط رسانه
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مشاركت   يريادگيفرايند ال در صورت فعازمند است و بهين يچه اطالعات  بداند كه به باشد،
 "كالرك". ران استيتر فراگ عيتر و سر آسان يريادگي يله برايك وسيفقط  رسانه،. كند

 ينيگزيجا ،رسانه ست و يس متكيتدر  ز به روشيآم تيموفق يريادگيدارد كه  ياظهار م
او   ل كهين دليبه ا صرفاً يريادگي .ك ابزار استيانه فقط يرا .آن نخواهد بود يدائم برا

ابد به وقوع ي يم را در  كند و پاسخش ير مشكلش ميطور هوشمندانه خود را درگ به
 است يريادگيان ير شدن در جريمهم است درگ  چهآن ندارد؛ يتياهم ،يفناور .وندديپ يم
 ).1384، ياصناف(

آموزش دهنده به حل مشكل   رند و با كمكياد بگيتوانند  يانه هم ميران بدون رايفراگ
  الفع يريگ ميبلكه با تصم شود، يانه حاصل نميرا يدهايكل  از لمس يريادگي .خود بپردازند

د انتخاب شود و چه موقع و چگونه به كار يبا يريادگي يبرا ينه كه چه منابعين زميدر ا
 يريادگين باور هستند كه يبر ا يا عده .ديآ يدست م به يريادگيز مشاركت در ين روند و
ن يدر ا ن،يافزون بر ا .كند يباطل م ،يتعهد آموزش را نسبت به اهداف انسان ،يكيالكترون
مثل  يبرخ .رسد يزان مين ميكمتر  به يريادگيتجربه  يجانيت هيماه ،يريادگينوع 

شده   فيتعر يكه به روشن ييها ب را با هدفيبا نظم و ترت يواقع  ك كالسي ، "كيثراند"
 يساخت ذهن تنوعل يافراد به دل  يريادگيده داشت كه يعق "اژهيپ" .دهند يح ميترج ،باشد
بر هم   "گانيك". شوند ينم يريادگيسبب بروز  جذاب، يها متفاوت است و مواد آموزشآن
 يريادگين نوع يب ايو آن را از معا كند ياشاره م يكيالكترون يريادگيبودن  يفرد
جدا  ر،يدهنده از فراگ ادي ،يكيصورت الكترونبه يريادگيكه در   معتقد است يو .شمرد يم
  ).1382هرگنهان، ( رود ين مين دو از بيان ايم ميشود و تعامل مستق يم

 .كند يران را طلب ميرفتار فراگ ر نگرش درييتغ ،يكيط الكترونيبه مح يريادگيانتقال 
. نداشته باشند اموزند و در استفاده از آن هراس،يانه را بياز را  استفاده يها د مهارتيها باآن

 يك از اعضايها، رفتار و درك هر شهياند ها، ل تفاوت ارزشيبه دل يرش فرهنگيعدم پذ
و   يكاهش تعامالت فرهنگ ؛يدور شدن از روابط انسان ها؛ انهيرا  شتر بهيب يوابستگ جامعه؛



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    148

رو از عوامل  در ارتباطات رو  مثل يارتباط يسازوكارها يو به كار نرفتن برخ ؛ياجتماع
  ليرا دل يو مذهب ياسيمسائل س افراد، يبرخ يحت .هستند  يكيالكترون يريادگيمخالفت با 

ن مسائل يت ايدارند كه ماه يكنند و اظهار م يعنوان م يريادگين نوع يمخالفت خود با ا
را گذارند و علت آن يافراد م يريادگيو  يزندگ بر كار، يقير عميست كه تأث يا به گونه

غلبه زبان  ،"كمپر". كنند يذكر م يو مذهب ياسيطه سيد در دو حيها و عقا شهيتفاوت اند
 يريادگين نوع يل مخالفت خود با ايدل يكيالكترون  يريادگيها را در  گر زبانيبر د يسيانگل

د مورد توجه يست و با يك ابزار فرهنگي معتقد است كه زبان هر ملت، يو .كند يذكر م
  از لحاظ مشاركت زبان، يسيرانگليغ يكشورها يبرا يسيانگل  غالب بودن زبان .رديقرار بگ

حضور در  ران،ياز فراگ ياريبس يبرا. كند يجاد ميمشكل ا ارتباط، يو برقرار يريادگيدر 
ق يكه از طر يشرفتيپ در طول زمان، .شدن است ياجتماع يبرا  يفرصت ك آموزشگاه،ي
ق پست ياز طر يريادگي .ت دارديد اهميآ يد ميپد يگر و مربيران ديجاد روابط با فراگيا

 يبرا  رانيفراگ يساز آماده يبرا يا انهيرا يها ر تعامليو سا گفتگو  يتاالرها ،يكيالكترون
درباره استفاده از  ييها يل نگرانين، به دليوالد يبرخ .ستين يكاف ،يواقع يايورود به دن

  صورتآموزش به ها،ر آنيخشونت و نظا قرار گرفتن، ييمورد زورگو مواد مخدر،
هم  ينترنتيگر، خطر متخلفان ايد ياما از سو دهند؛ يح ميرا ترج يو مجاز يكيالكترون

  نامناسب طلب يها گاهينداشتن به پا يدسترس يرا برا  رانيوجود دارد و نظارت بر فراگ
ر قادر است يفراگ. كند يران را مخفيتواند اشتباه فراگ يم انه،يرا .)1384، ياصناف( كند يم

انه خود يدر را دست آورد،پاسخ را به بپرسد،  يگريپرسش را از فرد د نترنت،يكه در شبكه ا
 ينظر برخ). 1381ل، يه( ديره كند و سپس آن پاسخ را به آموزش دهنده ارائه نمايذخ

از  يا عده .افراد مواجه است يها معلم با چهره ،يك كالس سنتين است كه در يافراد ا
 كسل،  هم يا دارند و عده يادداشت برميا يدهند  يبه درس گوش م  افراد با عالقه و دقت

ه ب واقعاً يابد كه چه افرادي يم در  معلم ن حالت،يدر ا. ندينما يعالقه م يخسته و ب
  يگواه بصر ،يك كالس مجازياما در  ها توجه دارند؛شتر به آنيازمندند و بياطالعات ن
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در حال  يابد چه كسيست تا دريافراد روبرو ن يها ا معلم با چهرهي يك مربيوجود ندارد و 
 ).1384، ياصناف(ستين  يست و چه كس يريفراگ

  
 يكيالكترون يريادگيدگاه موافقان يد

ن نوع يدر مورد ا يا دگاه عدهي، ديكيالكترون يريادگيمتعدد با  يها برخالف مخالفت
ن گروه بر يا .نگرند يم يكيالكترون يريادگيبه  ينيب با خوش  معتدل است و آنان ،يريادگي
ر يفراگ نترنت،يمثل ا يو ارتباط ين اطالعاتينو يها يفناوراستفاده از ن باورند كه با يا

كه ا منبع اطالعات يانه با معلم يد رايكمك صفحه كل  ند و بهينش يانه ميك راي پشت
فرد فرصت دارد تا مطالب  ،يريادگين نوع يدر ا .پردازد يلومترها دورتر است به تعامل ميك

ها بپردازد و با معلم و  نيف و تمريبه انجام تكال معلم را مرور كند، يها ا صحبتي يدرس
 يريادگيدر  .گفتگو كنش متقابل داشته باشد يق تاالرهايران از طرير فراگيسا

از تعامل  يشود و مشكل اضطراب ناش يم  ييجو در زمان آموزش صرفه ،يكيالكترون
و و ي، چالريكانتوم .رسد يزان مين ميترران به كمير فراگيو سا ير با مربيفراگ يرودررو

 ،يارتباط كالس يبرقرار يبرا -1 :شمرند ين بر ميرا چن يكيالكترون يريادگي يايپورتا مزا
 يريادگيتواند هر زمان كه الزم است به  ير ميفراگ -2 .صرف نخواهد شد ياديزمان ز
ن يا -4. نظارت كندخانه و  خود مثل اداره يتواند از مكان شخص ير ميفراگ -3. بپردازد

 -5 .زدز بپرداين يريادگيزمان با انجام دادن كار خود به  هم ر،يامكان وجود دارد كه فراگ
 - 6 .شود يصرف م يسنت  يها نسبت به برنامه يترنه كميهز يسازمان آموزش يبرا

ران با يتعامل فراگ -7 .رتر استيپذ تر و انعطاف جذاب ،يكيالكترون يريادگيآموزش در 
  كه مشكل يران خاصيفراگ يتواند برا يم يريادگين نوع يا -8 .شتر استيگر بيدكي

 يريادگين است كه يا  "يورك"نظر . رو هستند مؤثر باشد ا كميت دارند يا معلوليزبان 
  دستكسب دانش به يرا برا ييها فرصت افراد در هر گوشه از جهان، ،يكيالكترون

صورت بحث، امكان اظهار نظر به يها حضور در گروه ،يريادگيند يفرا يو .آورند يم
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داند و به  يم يكيالكترون يريادگي يايرا از مزا يمشاركت  يريادگيافراد و  يگسترده از سو
 109 يكيآموزش الكترون  به يشيطور آزما او به .ن استيب خوش يريادگين نوع يا  ندهيآ

كنندگان از  شتر مشاركتيب ن كار،يكه در انيبا ا .كشور جهان پرداخت 18ر از يفراگ
امارات متحده  لبنان، :ريدر حال توسعه هم نظ يكشورها يول افته بودند،ي توسعه  يكشورها

  ).1384، ياصناف(ر داشتنديگال و چشمفع يران حضوريسنگاپور و ا ،يعرب
 يدهد پاسخين بايست، همچن يا ژهيو يها مستلزم آموختن مهارت ،يريادگين نوع يا
  كيرنده با لمس يادگي .را در بر داشته باشد يمنابع آموزش  لهيوسال بهفع يريادگيع و يسر

 يريادگياصول  .رسد يم  يدرنگ به او بازخورد يكند و ب يكمك مدرخواست  دكمه،
از  انه،يبر را يآموزش مبتن .ن اساس استين ذكر شد، بر هميش از اينر هم كه پياسك
فرد را به   جذاب يداريد يها شيو نما يتوجه شخص ،يبازخورد فور  ق تداركيطر
كند تا  يچون فرد را وادار م فرد محور است؛ ن نوع آموزش،يا .زانديانگ يبرم يريادگي
و  يريپذ انعطاف ،ييردگراف .مشاركت داشته باشد يريادگيان يم در جريطور مستق به

افته هستند، ي سازمان يخودآموز يبرا يا نهيكه زم يريادگي  يشرفته براياستفاده از ابزار پ
 ).1378س، يجارو( اند عنوان شده ،يكيالكترون يريادگي ياياز مزا

سازد كه  يران فراهم ميفراگ  ين امكان را برايا ،يكيالكترون يريادگيمحور بودن فرد
 از متن، يبيترك ،يريادگين نوع يدر ا .كنند يتر ط عيرا سر يآموزش يها دوره خودشان،

 .در آن فراوان است يبه لحاظ آموزش يت و نوآورير وجود دارد و امكان خالقيصدا و تصو
به صرفه  ياز لحاظ اقتصاد  يكيالكترون يريادگيد دارند كه يتأكن نكته يمنابع بر ا يبرخ

ه يته ران،يرفت و آمد و اسكان فراگ ،يچون حقوق مرب  ييها نهياست و سبب كاهش هز
 و ورود به عصر اطالعات، يبا گذر از عصر صنعت .شود ير آن ميكالس و نظا يبرا  يمحل
د اطالعات خود را روزآمد كنند و با يبا در كار خود  شرفتيپ يبرا يجامعه اطالعات ياعضا

  يها كنند كه با روش يان ميوردان و وگن در مقاله خود بي .شندينديب يانتقاد  دگاهيد
 .كنند يران صرف ميفراگ  و اسكان ييجابجا يبرا يشترينهادها پول ب ،يسنت يآموزش
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ر و يمذكور را به نحو چشمگ يها نهيت است كه هزيقابل  نيا يدارا يكيالكترون يريادگي
در . باشد يريادگينوع   نيل گسترش ايتواند از دال ين امر ميكاهش دهد و ا يا عمده
افراد و  يها ان دانستهيد مينبا اطالعات و دانش است،  يكه اقتصاد بر مبنا يا دوره

با  .وجود داشته باشد  يشكاف وندد،يپ يكه در جهان دانش به وقوع م يا گسترده  تحوالت
ش فراهم شده يش از پيب افراد، يامكان آموزش برا ،يكيالكترون يريادگيوه ياستفاده از ش

 كه قرار داشته باشند، ياز سواد كه باشند و در هر مكان ياست و افراد در هر سطح
ز به يهمه چ امروز، يو تجار يرقابت يايدر دن .ن نوع آموزش استفاده ببرنديتوانند از ا يم

 يدگيچيش پيبر دانش و افزا ياقتصاد مبتن .دارد ياطالعات بستگ يكاربرد فناوردانش و 
 يكيالكترون  يريادگي يش تقاضا برايسبب افزا ط و تحوالت فناورانه،يو سرعت در مح

دهد و  يآوردن اطالعات را كاهش م  نه به دستيزمان و هز ،يدانش رقم .شده است
فراهم   يو اقتصاد يتجار يهاطيافراد در مح يرا برا يمناسب و آن  يريگ ميامكان تصم

 .در كسب دانش شده است يريپذ انعطاف  سبب ،يريادگيد يجد يها ش مدليدايپ .كند يم
 ،يكيالكترون يريادگي يراهبردها  يواسطه اجراهستند كه به يها مدع از سازمان ياريبس
  سبب وب، يآموزش بر مبناچرا كه  اند؛ كرده ييجو ها صرفه نهيها دالر در هز ونيليم

 يريادگيت يفيها بر كشده و آن يشهر و برون يشهر درون يكاهش رفت و آمدها
ط يدر مح يا مربيهم به تحول در نقش معلم  قاتيتحق يبرخ .اند تمركز كرده يكيالكترون

 نيگزيجا ،ياند كه فناور داشته  عنوان  يواگنر و رد .اند اشاره كرده ،يكيالكترون يريادگي
مختلف افراد  يها ان گروهيش مشاركت مياما سبب افزا ا استاد نخواهد شد؛يا معلم ي يمرب
ز آموزش به افراد ين ه مواد ويو ته  انتخاب دروس، يزير برنامه ان،يكار مرب قبالً. شوند يم

  صورت ن موارد در محدوده كالس و طبق قواعد خاص حاكم بر آن،يبود كه همه ا
ها بر ر آنيو تأث يو ارتباط ين اطالعاتينو يها يگسترش فناورظهور و  .رفتيپذ يم
د يبا ا آشنا باشد،يروز دن يها يفناوربا د ياو با .است  انتظارات را از معلم باال برده ،يريادگي

را به  يمشاركت دهد، مهارت استفاده از فناور ،يريادگيداشته باشد كه افراد را در  يسع
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. باشد يكيالكترون  يريادگيط يها در مح ننده آموزش و بحثك تيافراد آموزش دهد و هدا
ان يجر يكننده، ناظر و راهنما ليتسه د،يدر نقش جد يده دارد كه مربيعق لئونارد،

، يكيالكترون يريادگيط يدر مح يك مربين است كه يهم ا  نينظر وانشتا. ست يريادگي
گروه  ران فراهم سازد،يفراگ  يبرا فرصت بازخورد نظرات را زه بدهد،يران انگيد به فراگيبا

 ).1384، ياصناف(مشاركت دهد يريادگيد و همه افراد در يت نمايهدا يران را به خوبيفراگ

پنج هدف  يكيالكترون يريادگي يبرا) 2006(يپاولووسك :يكيالكترون يريادگياهداف 
را  يج آموزشيرا يهاو نظام ي، فردي، اقتصادي، فرهنگييايجغراف: يهاتيغلبه بر محدود

 .مشخص كرده است

نگاه عادالنه . 2كامل بر مطالب،  يتسلط علم. 1 :يكيالكترون يريادگي يهايژگيو
 .گانيآموزش را. 5مخاطبان،  يگروه بند. 4انعطاف و مدارا، . 3ندگان دانش، يبه جو

در انتخاب رشته  يشناستياولو. 2، زه و عالقهيانگ. 1 :يكيالكترون يريادگي يايمزا
. 7 ،استمرار و تداوم. 6 ،يمطالب آموزش ينوشتن و نگهدار. 5 ،يفهم محور. 4 ،يعلم
 .يپرسشگر. 8 ،هادگاهيو شناخت د يبررس

ارتباطات چهره به . 2ر يفراغت و تمركز فراگ .1 :يكيالكترون يريادگي يهاچالش
د بر يتأك .4 يز از پراكندگيران و پرهيانسجام فراگ .3ر با استاد يك فراگيچهره و نزد
 .يآموزش نظر

 .2افراد ساكن در مناطق دور افتاده . 1 :يكيالكترون يريادگيبرخوردار از  يهاگروه
كارمندان . 5افراد خارج از مدرسه . 4 ينقص جسمان يافراد دارا. 3زنان و دختران 

  ).1386آتشك، (وكارگران
  

  لهئبر مس يمبتن يريادگيند يفرا

 در اثربخش يريادگي تيموقع كي جاديا يبرا مسئله، بر يمبتن يريادگي نديفرا در
  :از استيمورد ن يژگيكالس، چهار و
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كوچك،  يهادانش آموزان در گروه. شوديان گذاشته ميبا دانش آموزان در م يالهئمس .1
ت يكوشند تا ماهيكنند و ميم يله سازماندهئد خود را در مورد مسيو عقا يدانش قبل

  .ف كننديله را تعرئمس يكل
» يريادگيموضوعات « را با عنوان ييهادر طول جلسه بحث با دانش آموزان پرسش .2

-يآنان نامفهوم و سردرگم كننده است مطرح م يله كه برائاز مس ييهادر مورد جنبه
طور مداوم از دانش كنند و بهيادداشت ميرا  يريادگيگروه موضوعات  ياعضا. كنند

دانند يچه را كه نمآن ،تر از آندانند و مهميرا كه م ييزهايشود چيآموزان خواسته م
  .اعالم كنند

 يت طبقه بنديمطرح شده در جلسه را بر اساس اهم يريادگيدانش آموزان موضوعات  .3
گروه پاسخ دهند  يد همه اعضايرند كه كدام پرسش را بايگيم ميسپس تصم ؛كننديم

 يگر اعضايآن موضوع را به د تا بعداًنجام داد ا يتوان به فرديو كدام موضوعات را م
  .اد دهنديگروه 

ن را مـورد  يشيمطرح شده در جلسه پ يريادگيدانش آموزان موضوعات  يدر جلسه بعد .4
 كه را يديجد ميمفاه و كنند خالصه را خود اطالعات و دانش و دهنديم قرار يبررس
ــورد در ــوع مـ ــ موضـ ــه اديـ ــدگرفتـ ــه انـ ــاه بـ ــ ميمفـ ــاط يقبلـ ــد  ارتبـ بدهنـ
)www.sanjeshmaz.blogfa.com.(  

  
 لهئبر مس يمبتن يريادگيند يدر فرا و دانش آموز نقش معلم

 ،ييراهنما را آموزان دانش بلكه كند،ينم ارائه يسخنران شكل به را يدرس معلم
 ديجد مسائل تا دهديم فرصت هاآن به و كنديم تيحما آنان از و يبررس را آنان ابتكارات

-ن باور، معلم فرصتيرند؛ بر اساس ايته خود به چالش بگگذش يهادانسته از استفاده با را

 يهاشه خود را غنا بخشد و مهارتيورد تا اندآيدانش آموزان فراهم م يالزم را برا يها
بر  يمبتن يريادگي« معلم در  ين نقش اساسيبنابرا. را در خود پرورش دهند يتفكر انتقاد
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است كه دانش آموزان را در طول  يگريا مربي يريادگيند ينده فرال كنيتسه» لهئمس
 يريادگيند يهر چقدر دانش آموزان در فرا. كنديت ميو هدا ييراهنما يريادگيند يفرا
 يطور كلبه). منبع همان(شود مي ت معلم در كالس كاستهيزان فعاليتر شوند، از مدهيورز

 يهاطينقش معلمان در مح. افته استير ييد تغيجد يريادگي يهاطينقش معلمان در مح
  :دشويها اشاره مل به آنيكه در ذشده  يراتييدچار تغ ياشبكه يريادگي

ت منـابع  يريرنـدگان و مـد  يادگي ييو ارائه اطالعات به راهنما يسخنران يجامعلمان به .1
  .پردازنديم

ت يافتن پاسـخ هـدا  ي يرندگان را برايادگيكه به سؤاالت پاسخ دهند آن يجامعلمان به .2
 .كننديم

دانش  يبرا يريادگيتجارب  يه كنند به طراحيكه صرفاً محتوا را تهآن يجامعلمان به .3
 .پردازند مي آموزان

ننـد و  يبيدانـش آمـوزان تـدارك مـ     يو چـارچوب كـار را بـرا    يمعلمان ساختار اصـل  .4
  .را كنترل كنند يريادگيند يكنند كه خود فرآيق ميرندگان را تشويادگي

ـ ن ديتردهند و بر مهميك موضوع را ارائه ميمتفاوت  يهامعلمان چشم انداز .5 هـا  دگاهي
 .كننديد ميتأك

و  يگر همكاريدكيبا  يصورت گروهس كنند، بهيتدر ييكه به تنهاآن يجامعلمان به .6
 .كننديم يآموزش را رهبر

كنترل داشته باشند بـا مشـاركت    س كامالًيط تدريكه شخصاً بر محآن يجامعلمان به .7
 .دهند مي ن كار را انجاميدانش آموزان ا

ـ  يهامعلمان به سبك .8  دهنـد  ينشـان مـ   يشـتر يت بيدانـش آمـوزان حساسـ    يريادگي
)www.talif.net/index.php.(  
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ـ  يهـا طيدر نقش دانـش آمـوزان در محـ    :نقش دانش آموزان  يكـ يالكترون يريادگي
ـ  يهـا طينقش دانش آموزان در محـ . وجود آمده است هب يراتييتغ  ياشـبكه  يريادگي

  :شده استذيل رات ييخوش تغدست

اند و به سـاخت دانـش   الفع ،دانش باشند يرايآن كه منفعل و پذ يجادانش آموزان به .1
 .پردازنديم

 .پردازنديده ميچيپ ائلحل مسق به يحفظ كردن اطالعات و حقا يجادانش آموزان به .2

 .كننديگوناگون مالحظه م يدانش آموزان موضوعات را از چشم اندازها .3

ـ  يكنند و بـرا يم يدانش آموزان سؤاالت خود را بررس .4 مناسـب بـه    ياهـ افتن پاسـخ ي
 .پردازنديجست وجو م

 يهـا تيـ كنند و با انجـام دادن فعال يگر كار ميدكيبا  يصورت گروهدانش آموزان به .5
 .شونديخود را عهده دار م يريادگيت و كنترل يت هدايمسئول يمشاركت

آنان در ارتبـاط   ياحرفه يانجام دهند كه با زندگ ييهاتيكوشند فعاليدانش آموزان م .6
 .است

خته باشند و خودشان زمان سرعت يانگ كوشند مستقل، خودكار و خوديدانش آموزان م .7
 .م كننديرا تنظ يريادگي

-كوشند دانش خود را بـه يشند، مينديكه به گذراندن امتحان بآن يجاآموزان بهدانش  .8

 .رنديكار گ

پردازنـد و  يخـود مـ   يمناسب بـرا  يريادگي يراهبردها يدانش آموزان به جست وجو .9
 ).منبع همان(نه كننديخود را به يريادگين اساس يكوشند بر ايم

را از جوانـب   يكـ يو الكترون يسـنت  يهـا آمـوزش رويكرد  يهاتفاوت(2004) نزيهاپك
  .كرده است يبررس يمختلف
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   به آموزش يكيو الكترون يسنت يكردهايسه رويمقا: 1شماره جدول 
 )1386بر گرفته از مقاله آتشك، (

 كرديرو يسنت يكيالكترون

 د بريتأك رقابت يكار گروه

 ريفه فراگيوظ حفظ مطالب دانش و حل مسئلهد يت و توليريمد

 ريرابطه معلم با فراگ عالم و جاهل رانيجامعه فراگ

ش مشخص ياستاندارد و از پ ريپذانعطاف
 شده

 ند آموزشيفرا

 ط آموزشيمح مدرسه و دانشگاه سراسر شبكه

 زمان آموزش يليتحصسال ديهر زمان كه اراده كن

  
 يكيو الكترون يسنترنده در دو نظام آموزش يادگي

 يهاد ما را در فهم تفاوتيو جد يرنده در دو نظام آموزش سنتيادگينقش  يبررس
ان يب) 2005(كالنديا). 2شماره جدول (رساند يم ياري ين دو نوع نظام آموزشيان ايم
-ياز آموزشير نام دارد كه خود نيفراگ يكيالكترون يريادگيرنده در نظام يادگيدارد كه  يم

 يكه در نظام آموزش سنتيدر حال. سازد يدهد و آن را بر طرف م يص ميتشخاش را 
چه آن...) و ي، اجتماعيخانوادگ(مختلف يل فشارهايدل رنده دانش آموز نام دارد كه بهيادگي

 .سپارد يدانند، به حافظه م ياو مطلوب م يگران برايرا د

  
  
  
  



  157    ...محور ةآموزش مسئل

  يكيو الكترون يرنده در دو نظام آموزش سنتيادگي :2 ةشمار جدول
 )1386بر گرفته از مقاله آتشك، ( 

 يكيالكترونيريادگير در نظاميفراگ يدانش آموز در نظام آموزش سنت

 يرحضوريو غ يحضور مهير با روش نيفراگ آموز حضور تمام وقت دارد دانش
 آموزديم

 وجود دارديليفاصله تحص وجود ندارد يليفاصله تحص

 ر معموالً شاغل استيفراگ آموز درس خواندن است دانش يت اصليفعال

و  يو مسائل روح ير مشكالت اداره زندگيفراگ دارد يكمتر يدانش آموز دغدغه جانب
 دارديجسم

ف انجام يزه ضعيا انگيعادت، اجبار  يل از رويتحص
 شود يم

وجود ل داوطلبانه را بهيزه تحصياز، انگياحساس ن
 آورده است

ت معلم در ياجبار با نظارت خانواده و محور ينوع
 وجود دارد يريادگي

وجود دارد يو خود نظارت يريادگيدر  يخودگردان

مدرسه مواجه  يو زمان يت مكانيدانش آموز با محدود
 است

 ير از انعطاف موجود در نظام آموزشيفراگ
 برخوردار است

 اد استيران زيفراگيتفاوت فرد آموزان اندك است دانش يتفاوت فرد

 هستندين متفاوتيسنيران دارايفراگ هستند ين مشابهيسن يدانش آموزان دارا

گران يت دانش آموز بر عهده ديو هدا يزيامر برنامه ر
 است

و خود  ي، خود نظارتيتيرياز به خود مدير نيفراگ
 دارديكنترل

 دانش آموز محور استيريادگيند يفرا معلم محور است يريادگينديفرا

 يمعلم و محفوظات از محتوا يها آموز بر آموزه دانش
 ه دارديتك يدرس

 يريادگيو  ير با اعتماد به نفس خود پژوهيفراگ
 آموزديمستقل را م
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ه يآموختن تك يبرا يآموز معموالً به روش خاص دانش
 كند يم

 يرا برا ين آموزشيمتنوع و نو ير ابزارهايفراگ
 رديگيآموختن به كار م

از  يآموزان ضمن برخوردار دانش يتينه تربيشيپ
 است ياز تجربه ته يانسجام آموزش

ف يران متفاوت و معموالً ضعيفراگ يتينه تربيشيپ
 است

 وجود دارديابينظام خود ارزش شوند يسه ميگر مقايكديدانش آموزان با 

  
  جهينت

آموزش . ش استيسرعت در حال افزابه يكيروند استفاده از آموزش الكترون
 يباشد كه همراه با واژه فناور ين اصطالحاتياز پركاربردتر يكيد يشا يكيالكترون

 ياز مراكز آموزش ياريكه بسران شده است، چنانيدر ا ياطالعات وارد حوزه آموزش
ر بلندمدت خود قرا يهااز برنامه ين نوع آموزش را جزئيكشور ا يهاخصوص دانشگاه به

ه يان كلياز م. دهند ين مقوله انجام ميا يبر رو يكالن يگذار هياند و عمدتاً سرما داده
ل نقش يف به دليتأل يت ابزارهاين نوع آموزش، اهميمرتبط با ا يها و ابزارها برنامه

 يمبتن يريادگي .ر استيانكارناپذ  يكنند، امر يفا ميا يات آموزشيد محتويكه در تول يديكل
كرد يه دانش آموز محور است كه با اتكا بر اصول رويبر پا يك روش آموزشيله ئبر مس

 ياندهيطور فزاآموزان به دانش روش نيا در. شوديم اجرا گراساخت يريادگي ـ ياددهي
 يزان وابستگيطور روز افزون از مرند و بهيگيخود را بر عهده م يهايريادگيت يمسئول

 تيترب يرندگانيفراگ ن روشين در ايهمچن .كاهنديم يريادگيند يخود به معلم در فرا
 يريادگيتقل به مس طوربه خود روزمره و يشغل يزندگ دوران در تواننديم كه شونديم

له دانش ئبر مس يمبتن يريادگيبا استفاده از روش . د و دلخواه بپردازنديموضوعات جد
 يريادگيو استفاده از منابع  يابيدست ييمداوم از جمله توانا يريادگي يهاآموزان مهارت

ابند به ييرندگان فرصت ميادگيمسئله محور،  يريادگي يط .كننديمناسب را كسب م
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حل مسئله،  ينديفرا يهاكار ببندند و از مهارتشان را بهيهان پرداخته، آموختهيتمر
بهره ... و رييبا تغ يهماهنگ يي، توانايابي، خود ارزين شخص، گروه سازيارتباط ب يبرقرار

  . رنديگ
بر آموزش مسئله محور دارند، متوجه دو  يكيالكترون يريادگي يهاطيكه مح يريتأث

و  يسخنران يمعلمان به جااست كه در آن  ) رندهيادگي(معلم و دانش آموز يمؤلفه آموزش
آن كه به  يجابهو  پردازنديت منابع ميريرندگان و مديادگي ييبه راهنما ،ارائه اطالعات

آن  يجابهت يكرده و در نهات يافتن پاسخ هداي يرندگان را برايادگي ،سؤاالت پاسخ دهند
ن كار را يكنترل داشته باشند با مشاركت دانش آموزان ا س كامالًيط تدريكه شخصاً بر مح

 ،دانش باشند يرايآن كه منفعل و پذ يجادانش آموزان بهگر يد ياز سو. دهنديانجام م
ق به حل يحفظ كردن اطالعات و حقا يجابهو  پردازندياند و به ساخت دانش مالفع

كنند و با يگر كار ميدكيبا  يصورت گروهبه نيهمچن پردازنديده ميچيپ يهامسئله
خود را عهده دار  يريادگيت و كنترل يت هدايمسئول يمشاركت يهاتيانجام دادن فعال

  . شونديم
از  يمسئله محور يريادگيو توان  ياثر گذارچه در باال ذكر شد ن با توجه به آنيبنابرا

 يمختلف دانش آموز يهاتيان جمعيت كاربرد آن ميگر قابليد ييسواز و  ؛ك طرفي
جاد تحول در يا ين براياديكرد بنيبه مثابه رو يريادگي ين استراتژيسبب شده است، ا

  . آموزش كشور درنظر گرفته شود
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   يدروس علوم انسانشناسي مناسب در تدوين  روش
  يمنطق فاز يبر مبنا

  
  نعيما محمدي
  مريم زارعيان

  دهيچك
ن مقـام علـوم   يـ ست و در ايممكن ن ييت علم و دانايدار بدون محوريشك توسعه پا يب

 يگـر موضـوع علـوم انسـان    يد ياز سو. برخوردارنداي  ژهيگاه وياز جا يو اجتماع يانسان
 .يختـه  اسـت  كه انسان است سخت در آم يياست و با فاعالن شناسا يامر انسانر يدرگ

بـه سـبب   ها  دهيل پديست بلكه هدف آن تحلين  يا خنثي يانتزاع يعلوم يعلوم اجتماع
گذارند   مي ريگر تاثيكديبر  يدئولوژين عرصه علم و ايدر ا. ر و تحول در جامعه استييتغ

 ،يو انسـان  يفرهنگـ  يل اجتمـاع يكه در بـاب مسـا   يعلمهاي  از پژوهش ياريو لذا بس
ن يـ لذا ا .سازد مي مطرح يعلمهاي  دگاهيك خود را در قالب ديدئولوژيو ا يمواضع فلسف

تـوان علـوم را در    مي دارد و چگونه يفيتعر هچ يبوم يد كه علم انسانيآ مي شيسؤال پ
ك منطـق  يكالسـ شناسـي   از آنجا كه در معرفـت . كرد يطبقه بند يا جهاني يطبقه بوم

ف يـ تعر يا جهـان يـ  يعلـوم را بـوم  ، ك اسـت يا منطق صفر و ي ييمسلط منطق ارسطو
 يتواند بر رويم  ين مقاله بر آن است تا نشان دهد كه سنجش مطالعات انسانيا. كند يم
گـر آن علـم   يو در سـر د  يك سر آن علـم بـوم  يرد كه در يث انجام گين حياز ا يفيط

 يافـت فـاز  يان انجـام گرفتـه اسـت، ره    يه مطالعه بر مبناك يافتيره. قرار دارد يجهان
  .است
  يعلم جهان ،ي، منطق فازيعلم بوم :ها واژهديكل
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  طرح مسأله
در گوشه وكنار جهان همواره مطـرح بـوده اسـت و هـم      يبحث درباره داشتن علم بوم

رواج . ر مطـرح اسـت  يـ فراگ يشـدن بـه صـورت    ير شدن مقوله جهـان يز با جهانگياكنون ن
ـ ران اير اينظاي  در جامعه يعلوم انسانهاي  گر رشتهيو دشناسي  جامعه  جـاد ين سـوال را ا ي
د و از يشـ ياند يگر علوم غربيهمانند د يو انسان يطه علوم اجتماعيد در حيا بايكند كه آ مي

انـات  ينكه الزم است از عمـق جر يا ايكرد  يرويآنها پ يو مقوله پردازشناسي  اصول روش
 يدانـش اجتمـاع   يبـرا  ينـ يمع ينظـر  يالگو يبوم يو فكر ي، فرهنگيع، اجتمايخيتار

ـ  ييفاعل شناسـا  .وجود دارد ين معرفت دو عنصر اساسياستخراج كرد؟ در تكو ا سـوژه و  ي
. انسان اسـت  ييو موضوع شناسا ييفاعل شناسا يدر علوم انسان. ا  ابژهي ييموضوع شناسا

در نقـاط گونـاگون    يعـ يو طب يكيزيف طيچنانچه شراي، عيدر علوم طب ييموضوعات شناسا
و . انـد  قيش مشابه قابل مطالعه و تحقيكم و ب يا روشهايكسان باشد با روش واحد يعالم 

 ييمعموال فاعالن شناسـا ، كسان باشديز شناسندگان يو ن ييط شناسايط محياگر همه شرا
تـوان در   مي استك نقطه عالم آغاز شده يكه در  ين كاريبنابرا.رسند  مي كسانيج يبه نتا
اما ، ديآ مي ا مفروض به دستيجه مطلوب يدوار بود كه نتيگرفت و ام يگر در پيداي  نقطه

كـه انسـان اسـت،     ييبـا فـاعالن شناسـا   ، است ير امر انسانيكه درگ يموضوع علوم انسان
ـ  يانتزاع يعلوم يعلوم اجتماع.خته  است يسخت درآم سـت بلكـه هـدف آن    ين  يا خنثـ ي

ـ ن عرصه علم و ايدر ا. ر و تحول در جامعه استييبه سبب تغا ه دهيل پديتحل بـر   يدئولوژي
 يل اجتمـاع يكـه در بـاب مسـا    يعلم ياز پژوهشها ياريگذارند و لذا بس مي ريگر تاثيكدي

 مطـرح  يعلمهاي  دگاهيك خود را در قالب ديدئولوژيو ا يمواضع فلسفي، و انسان يفرهنگ
ن علم و فرهنگ اسـت  يخاص ب يان نسبتيقت بيدر حق يعلوم انسان يساز يبوم.سازد  مي

ت يـ اهم يگـر ين دو مقولـه در  د يك از ايهر يرگذاريزان تاثين نسبت و ميا يكه چگونگ
  .دارد
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  ي مطرح گرددافت منطق فازيد با رهيبا يساز يچرا بوم
شناسـي دو ارزشـي اسـت؛ ايـن نـوع       شناسي غالب بر علـم اجتمـاعي، معرفـت    معرفت

كرد   يك تعريف را مبتني بر منطق ارسطويي و بر مبناي دو ارزش صفر و  شناسي معرفت
شناسي علـم اجتمـاعي را    زير بناي معرفت) صفر و يك(و صدق  ارزشي كذب دو و فضاي

. شناسي بر عضويت و عدم عضويت در يك مجموعه استوار است معرفت اين  سازد كه مي
ارزشي در  دو منطق هايي از تاريخي نمونه فراهاي  گزاره/ هاي تاريخي بر اين اساس، گزاره

شـواهدي از بازنمـايي    2واقعيـت عـام  / 1شناسي و واقعيـت منحصـر بـه فـرد     سطح معرفت
 /تبيـين  ، 4گرايـي  تعميمي/ 3 گرايي  شناسي و تفريدي در هستي شناسي دو ارزشي معرفت

علم  يساز يبوم..باشند ميشناسي دو ارزشي  كيفي گواهي بر روش/ تحليل كمي ، تفسير
قرار دارد و معتقـد اسـت كـه فرهنـگ      يم علوم اجتماعيبودن مفاه يان جهانيدر برابر جر

ق ارائـه راه  يـ تحقهاي  مختلف از جمله در انتخاب مسأله  انتخاب روشهاي  غرب در حوزه
موجود اثـر و ظهـور    يعلوم انسانشناسي  معرفت يات  و مبانيارائه فرضها  استيو سها  حل
جه يخ فرهنگ و تجارب غرب است و در نتيبر فلسفه تار يغرب مبتن يلوم انسانلذا ع. دارد
 يدر علوم اجتماعها  م و روشيات مفاهين مبناست كه فرضيبر ا يكردن  علوم انسان يبوم

 يعلـوم انسـان   يسـاز  يبـوم  .قابـل انتـزاع اسـت    ير غربيغهاي  خ فرهنگ و تمدنياز تار
گرايـي از حيـث    نسـبيت  .ت گراسـت ينسـب  يبـر دسـتگاه معرفتـ    ياست كه مبتنـ  ينگرش
ن يا در.مند است نزما  تاريخمند و هاي معرفتي شناسي، مبتني بر گزاره فرض معرفت پيش

ـ  يت مكـان يـ هـر موقع  يل آنكه معرفت محدود به زمان و مكان است بـرا يدگاه به دليد ا ي
 دسـتگاه معرفتـي   شناسـي  از حيـث هسـتي  . ميداشـته باشـ   يد معرفت بخصوصـ يبا يزمان

گرايانـه، يـك    در دسـتگاه معرفتـي نسـبيت    دارد؛ تأكيـد   گرا بر بعد منحصر به فرد نسبيت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Uniqueness 
2. Generality 
3. Idiographic 
4. Nomothetic 
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. قابـل فهـم اسـت    شروط بـه زمـان و مكـان     مسأله، به مثابه امر تاريخي  واقعيت يا يك
 يبـر مبنـا   .واقعيت هم نسـبي اسـت   واقعيت تابع معرفت است، پس، معرفت نسبي است

 .اسـتوارند  يفـ يبر سه نقطـه گسسـت ك   يفازهاي  مجموعهي، منطق فاز يدستگاه معرفت
ش فرض يث پياز حي، فاز  يدر دستگاه معرفت .ر عضويكامال عضو، نقطه تقاطع و كامال غ

م يلـذا تقسـ   ، دارنـد  يت درجه بنديهستند و ماه يفاز يمعرفتهاي  گزارهي، معرفت شناس
را  يعلوم انسـان .رد يگ نمي آن را در بر يهمه حالتها يا جهاني يبه  صرفا بوم يعلوم انسان

ـ ف در نظر گرفت كه يك طيتوان در  مي با توجه به موضوعات مختلف  ك سـر آن علـم   ي
در .قـرار دارد  يجهـان  - يانه آن علم بوميقرار دارد و در م يگر علم جهانيو در سر د يبوم
نـه  درصـدد   ايت گراينسـب  يقرار گرفته است دستگاه معرفتـ  يف كه علوم بومياز ط يسر
ن اعتقاد وجـود دارد كـه   يدگاه اين ديدر ا. دآي يبرم يعلوم انسان يت صرفاً بوميف ماهيتعر

، قيـ تحقهـاي   انتخـاب روش ، مختلف از جمله انتخاب مسـئله هاي  فرهنگ غرب در حوزه
موجـود   يعلوم اجتماعشناسي  معرفت يات و مبانيها و ارائه فرض استيو س ها  ارائه راه حل

خ فرهنگ و تجارب غـرب  يبر فلسفه تار يغرب مبتن يو لذا علوم اجتماع .اثر و ظهور دارد
ها  م و روشيات مفاهين مبناست كه فرضيبر ا يكردن علوم اجتماع يجه بومياست و در نت

  .قابل انتزاع است ير غربيغ يها خ فرهنگ و تجارب تمدنياز تار يبوم يدر علوم اجتماع
ت يـ عقالن يقـرار دارد بـا دسـتگاه معرفتـ     يجهـان  يف كه علم اجتماعيگر طيدر سر د

ـ در ا. است يم جهانيف مفاهيدرصدد تعر يانتقاد ـ ن دي ـ دگاه اي ن اعتقـاد وجـود دارد كـه    ي
 يعلـوم انسـان   ت واستوار اس1 شمول جهان تاريخي و هاي فرا هاي معرفتي، بر گزاره گزاره
فـارغ از   يكنـد و دانشـمند علـوم انسـان     مـي  شمول عام و جهان هاي م و گزارهيد مفاهيتول

و دانشـمند   پـردازد  مـي  موضـوع  يطش به بررسـ يمح يفرهنگ يها يژگيش و ويها ارزش
  .كند يد ميتول يم جهانيمفاه ياخالق يطرف يرو اصل بيپ ياجتماع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. (Universal Statements) 
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روايـت دو ارزشـي از حقيقـت    از علـم  گرايانـه انتقـادي    گرايانه و عقل روايت نسبيتاما 
آن است كه آنچه را كه تنهـا بـراي مـوارد      دستگاه معرفتي دوارزشي اشتباهو  است علمي

از حقيقـت علمـي    روايت دو ارزشي. ها تعميم داده است تمام پديده خاصي صادق است، به
، بـه تنهـايي بـا حقيقـت     كند ميدر يك مجموعه را بازنمايي  كه عضويت و عدم عضويت

 كـه يدرحال. حوزه دانش علمي نيست موجود در تبيين همه مسايله علمي ناسازگار و قادر ب
و حقيقت چيـزي بـين    شود ميبندي  نسبي درجه شناسي فازي، همه چيز به طور در معرفت

اين دستگاه معرفتي، حقيقت سـياه و سـفيد بـه حقيقـت خاكسـتري       در. يك است صفر و
آن، فهـم   شده و در باب معرفـت و الزامـات   همه چيز تابع اصل عدم قطعيت  انتقال يافته،

شناسـي،   دستگاه معرفتي فازي از حيث پـيش فـرض معرفـت   . شود ميارائه  گرايانه تساهل
در دسـتگاه  . بندي دارنـد  ها ماهيت درجه اين گزاره. ستا يهاي معرفتي فاز گزاره مبتني بر

توان آنها را تنها بـه   با اين حال، نمي. شود ميها پذيرفته  گزاره معرفتي فازي تفاوت در نوع
هاي تـاريخي   تاريخي محدود كرد؛ بلكه بايد در مورد گزاره تاريخي و فرا از دو حالت يكي

د دســتگاه يــف از ديــانــه طيدر م يعنــي. بنــدي نيــز صــورت گيــرد درجــه و فــرا تــاريخي
ت علـم  يزان عضـو يـ ن معنـا كـه م  يقرار دارد به ا يجهانـ   يعلم بوم يفازشناسي  معرفت
تـوان درجـه    مـي  اسـت و  يقابل درجه بند يجهانا مجموعه ي يبه مجموعه بوم ياجتماع

  .را مشخص نمود يبودن وجوه مختلف علم انسان يا درجه جهانيبودن  يبوم
  :عبارتند از يعلوم انسان ينظر ياز مبان يبخش

  يمعرفت شناخت يمبانـ 
  يشناخت يهست يمبانـ 
  يروش شناخت يمبانـ 

  .ميكن يم يبودن بررس يبومف علوم را از نظر يدو سر ط ينظر يلذا ابتدا مبان
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  يبوم يعلوم انسان
ه ينظر يرا در راستا يتوان علم بوم شناسي مي از منظر معرفت :منظر معرفت شناسانه

ه پردازان مكتب فرانكفـورت  يمر وآدورنو از نظريهوركها. پست مدرن به شمار آورد يپرداز
ـ نقـد عقـل جد   يادامه بحثهـا آنها در . د در علم مدرن پرداختنديجد ييبه نقد عقل گرا ، دي

ـ وجنـگ را در نظر  ياسـ يس يـي سـلطه گرا هاي  شهير ـ و پا ياديـ بنهـاي   هي تـه  يمدرناي  هي
ه ذهن شناسا به رابطـه سـلطه وعلـم    يخود در خصوص نظر يآنها در كنكاش انتقاد.افتندي

رد كـه  يـ گ مـي  شـكل  ييا فاعل شناسايسوژه  يده اند كه زمانياشاره كرده و به اثبات رسان
ء گونـه داشـته   يشـ  يعت برداشـت يا از طبيل كند، يء تبديشه به شيعت را در انديطب، ذهن

ن ياگرچه ا. رد و آنرا مطالعه كنديء فاصله بگيكند كه از ش ي ميگر سعيباشد و به عبارت د
به منظور  ماند و ي نميدر حد شناخت باق يعت برقرار شده است وليشناخت طب يرابطه برا

مانـد   ي نمـي ريعت در حد به كارگياستفاده از طب و شود ميبه كار گرفته عت ياستفاده از طب
ن سـلطه  يا، انسان يدر رابطه مطالعه انسان بر رو 1.شود مي عتيبلكه منجر به سلطه بر طب

ـ فوكـو و در  ، همچـون گـادامر   يشمندان پست مـدرن ياند .ابدي مي بازتاب دا بـا نقـد نگـاه    ي
نحالـت  يدر ا .پردازنـد  يمسأله دخالت فرهنگ در علـم مـ  ن به يبه علم همچن يستيويتيپوز

 علـم اثـر گـذار    يدرون يدر ساختار و محتو) دايدر( كيزيمتاف و) فوكو(اقتدار ،)گادامر(سنت
برند كـه علـم در چـارچوب     ير سؤال ميرا ز ينهضت روشنگر يدگاه ادعاين ديا .شوند مي

ض راه يتـوان گفـت تعـر   يعلـت م ن يو به همـ   2افته استي يت ابزارياقتدار هو فرهنگ و
از نظـر  .اسـت  يكـردن علـوم انسـان    يبـوم  يبـرا  يمت مطلوبي، نقطه عزيمطالعات انتقاد

از ارزشها را كه مـدنظر صـاحبانش بـوده    اي  د مجموعهيعلم جدي، علم بومشناسي  معرفت
ـ كردن علوم ابتدائاً با يدارد و لذا در بوم ياست، عرضه م ن خـود را بـه   ياديـ بن يد ارزشـها ي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )196:  1994 واگنر،( .1

 )186: 1385ا،يپارسان( .2
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ـ ن ارزشها در ساختار جديم و نسبت به تحقق ايكن ييدقت شناسا د جهـان و علـم تأمـل    ي
 ين امريم و اگر چنين ارزشها را در جهان برآورد كنيات و صحت ايم و امكان ادامه حينمائ

ث اهـداف  يـ از ح 1.م ينو اقـدام نمـائ   يست به ارائه طرحين يافتنيتحقق  يدر ساختار كنون
 يدانشمندان و نگرشـها  يد دارد كه اهداف علمين تأكيگرش بر ان نيا يعلم اسالم يعلم

 ينظـر  يعلم مؤثر است و نوع پرسشها يريگ  پژوهشگران در نحوه شكل ينيعالم و جهانب
ج در روزگار خـود  يرا يذهن يو فضا ينيو با توجه به جهانب دهد مير قرار يآنان را تحت تأث

لذا  2.سته بحث مبداندياز پاسخ را شا يخاصهاي  گونه، ها مير قرار دادن پارادايو با تحت تأث
 يمعنـو  و يمـاد  يازهاين نيتأم ي، اله ينيرا در پرتو جهان ب يجه كار علمين نگرش نتيا

  .داند مي
 يمعرفتـ  يهـا  فـرض  شيتوان گفت، پ ي ميشناس ياز منظر هست :يشناس يمنظر هست

موضـوع علـوم    .اسـت  يشناسـ  يهست ينيالهام بخش نوع مع، نه انسانيدر زم يعلوم انسان
 ي، ،  فرهنگـ يخيبا وضع تار ين انسان از نظر علوم بومياست و ا ير امر انسانيدرگ يانسان
عناصـر دسـت بـه     گـر از يد ياريو بسـ  ياجتمـاع  ي،ائيجغرافي، ا اسطورهي، آرمان ي،اعتقاد

 يعلـم بـوم  لـذا   .انـد  جاد كردهيااي  دهينها با هم مجموعه درهم تنيبان است كه همه ايگر
مـرتبط و معطـوف    ييبا محتوا يبوم يد موضوعيرا اصوال با ييمعتقد است موضوع شناسا

ل شـدت  يـ بـه دل  يموضـوعات علـوم انسـان    يبنـابر نگـاه تفهمـ    3.به جامعه خاص دانست
همواره  ، كند يدا ميمختلف پ يطهايكه در مح يراتييو تغ يال بودن فرهنگيت و سيحساس

ل تنوع يبه دل، ر باشديم پذيتعم يو اگر به لحاظ نظر باشند ميمنحصر به فرد   يموضوعات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1385:187ان،يكچوئ(. 1

  )1377:40،يگلشن( .2
 )40: 1384،يبيحب(. 3
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از  يبـوم  يعلـم انسـان   1.سـتند يم نيقابل تعم يكه در موضوعات آنهاست به سادگ يفراوان
 يدارا يخين خاص و از نظر تاريد يكه دارا پردازد مي يمورد مطالعه به انسان يث هستيح

عناصـر   كنـد و  يمـ  يخـاص زنـدگ   يكـان در م يائيخاص است و از منظر جغراف يا گذشته
  .دارد يخاص ياجتماع و يفرهنگ

تـوان گفـت از آنجـا كـه      مـي   يعلـم بـوم   يشناس ث روشياز ح :شناسي منظر روش
منحصـر بـه    يمورد مطالعه علم بـوم  يانعكاس دارد و هستشناسي  در روششناسي  يهست

 ت ويـ ذهن) موضـوع علـم ب  )الـف .از دو بعد قابل دنبال كردن است يساز يبوم، فرد است
 يسـاز  يبـوم ) 3 يخيتـار ) 2 يفيتوصـ ) 1.شـود  ميكرد دنبال ين امر با سه رويكه ا .سوژه

  .يكاركرد
 و يخيتار يطيست محيث موضوع عبارت است از پرداختن به مسائل زياز ح يعلم بوم

نش مسائل موجود يبه گز يبوم يانسان علم، ث انتخاب موضوعياز ح.ط خوديمح يائيجغراف
را انتخـاب   يمطالعه و پـژوهش موضـوعات   يد برايو محقق با پردازد ميبالفعل جامعه خود 

مثالً از آنجا كه موضوع .كند كه صرفا در رابطه با جامعه خود و افراد آن و مسائل آن باشد 
انسان مسـلمان در جامعـه    يعنيمنحصربه فرد  يموضوع ياسالم يدر علم انسان ييشناسا
ار يبسـ  يها آنها پرداخت كه واجد ظرافت يبه بررس ييد با روشهاين بايبنابرا.است  ياسالم

 يدگاه موضوعات علـوم انسـان  ين دياز ا.ط باشدين محيتنها قابل انطباق با ا ده باشد ويچيپ
دا يـ پمختلـف   يطهايكه در مح يراتييتغ و يال بودن فرهنگيس ت ويل شدت حساسيبه دل

ـ يمنحصر به فردند و به دل يهمواره موضوعات، كنند يم كـه در موضـوعات    يل تنوع فراوان
كننـد   يق مـ يـ ن علوم تحقيا كه در يلذا دانشمندان. باشد يم نميآنهاست بسهولت قابل تعم

ـ ا .ط خود داشـته باشـند  ينسبت به زادوبوم  و محاي  ژهيد شناخت ويبا ـ ن شـناخت و ي ژه و ي
دانشمندان  يهمراه و  يهمدل ياديمقدار ز ياجتماع يمعنادار بودن كنشهال يخاص به دل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )174: 1385،يريام( .1
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ـ ت در ايـ شـناخت واقع  يبـرا  ين عالم علوم انسانيبنابرا .طلبد يبا كنشگران را م ن علـوم  ي
ت يرون از ذهنيافت و بيك مشاهده كننده محض در خارج از ظرف دريتواند به عنوان  ينم

را در مطالعـه علـوم    ين كـارائ يشتريكه ب ينصورت روشيدر ا 1.كنشگران به مطالعه بپردازد
  . است يروش تفهم، دارد ياسالم يانسان

  
  ن علميتر ير بوميبه عنوان غ يعلم جهان

بـر   يمعرفتـ هـاي   ،گـزاره " يعلم جهـان شناسي  ث معرفتياز ح :شناسي منظر معرفت
ق يدارد و از طر يمستقل يعلم ساختار درون.شمول استوار است وجهان يخيفراتارهاي  گزاره
ـ در ا .كنـد  يبا جهـان خـارج تعامـل برقـرار مـ      يد نوع خاصيا تأيابطال ، اثبات ـ ن دي دگاه ي
توانـد در  يد وارد ساختار علـم شـوند و فرهنـگ تنهـا م    ينبوده و نبا يعلم يارزشهاي  گزاره

كـاركرد   يز اگر مـدع ين نيد .ل به علم موجود جهت دهديمسا يت بندين و الوييعرصه تع
ـ باشد و بخواهد وارد ساختار علم  گـردد با  يمعرفت شناخت ر يو ابطالپـذ  يـي د قداسـت زدا ي

ـ يتـار  يست و بيمند ن مكان مند و شه زمانيكند كه اند يد ميدگاه تأكين ديا 2.گردد  يخ و ب
متعلق باشـند قابـل    يمكان شه به هر زمان ويحاصل اند يمعرفتهاي  لذا گزاره. استيجغراف

  3.گرنديد يها مكان استفاده در زمانها و
ت يـ ماه يت اجتماعيواقعي، در علم جهانشناسي  يث هستياز ح : شناسي يمنظر هست

 يخيعام و امر فراتار يك الگوياز اي  ك كشور به مثابه نمونهيعام دارد و واقعه خاص در 
انسـانها بـه   ي، جهـان  يعلوم انساندگاه يدر د.جهانشمول قابل درك است يتئور موجود در

از ي، اوضـاع و احـوال زنـدگ   ي، زمـان  ي، كه به لحاظ مكـان اي  دهيار عديرغم اختالفات بس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )57: 1387،يباقر( .1
  )186: 1385ا،يپارسان( .2
  )16: 1386ان،يملك( .3
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ينحـال آنهـا   گر دارند، با ايكديبا  يو از لحاظ فرهنگ ياجتماع يروان يذهن يلحاظ جسمان
ا حاكم اسـت  بر آنه يو روان ي، ذهنيمشترك جسمانهاي  ك سلسله مؤلفهياند و لذا  انسان
  1.ميمشترك رجوع كنهاي  رش آراء و نظرات به همان مؤلفهيد در پذيكه با

، است يميكرد تعميبر رو يمبتن يعلم جهانشناسي  ث روشياز ح : شناسي منظر روش
ي نـ ييل تبيـ لـذا تحل  .اند گانهيق يموضوعات مورد تحق مورد مطالعه وهاي  ياز آنجاكه هست

  .مطالعه قرار دهدتواند آنها را مورد  مي
  

  يمنطق فاز يدر دستگاه معرفت يعلم بوم
ا مجموعه ي يبه مجموعه بوم يت علم اجتماعيزان عضويم يفاز يدر دستگاه معرفت  
ـ بودن  يتوان درجه بوم مي است و يقابل درجه بند يجهان بـودن وجـوه    يا درجـه جهـان  ي

از دو حالـت   يكيرا تنها به  يتوان علوم انسان نمي و. را مشخص نمود يمختلف علم انسان
 هاي تاريخي و فرا تاريخي در مورد گزارهد يبلكه با. در نظر گرفت يا علم جهاني يعلم بوم
ميزان عضويت در يك مجموعه است و ايـن   2بندي درجه .بندي صورت گيرد درجه معرفت
رجوع به صاحبنظران و بـه كمـك دانـش نظـري پژوهشـگر تعيـين        بندي، از طريق درجه
  .شود مي
  
  

  يمنطق فاز يبر مبنا يمدرج ساز
ـ بودن   ياز بوم يا درجه متفاوتيدر سطح  ياجتماعهاي  قات و پژوهشيتحق  يا جهـان ي

 يك سر آن علم جهانيل داد كه در يرا تشك يارزش 5 يفيتوان ط يبودن قرار دارند و لذا م
بـا   يعلم اسـالم گر آن يقرار دارد و در سر د يت صفر به مجموعه علم بوميبا درجه عضو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )1386:15ان،يملك( .1
2. (Calibration) 
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ـ انجام ا يبرا.قرار دارد ينسبت به مجموعه علم بوم 1ت يدرجه عضو  ين كـار پارامترهـا  ي
 ي، بنا به تفاوت در درجه بنـد . ميكن يرا استخراج م يا علم جهاني يل دهنده علم بوميتشك

ست كه ا نيا ةنشاندهند 3/0ا ي 2/0ت يمثالً نمرات عضو. گردديت مشخص ميدرجه عضو
 يف تلقـ يضـع  يت هسـتند امـا هنـوز اعضـا    يخارج از عضـو  يشتريزان بيه مموضوعات ب

هم  5/0نمره .ك مجموعه استيت  كامل در ينمره صفر نشان دهنده عدم عضو. شوند مي
ـ ن ابهـام در مـورد درون مجموعـه بـودن     يشـتر يست كه بيا نقطه  .ا نبـودنش وجـود دارد  ي

  1.است ييابتدا يفازمجموعه  0و 5/0و 1ت يشامل نمره عضو يارزش 3مجموعه 
  

  يت فازينمرات عضو يريگ اندازه
مورد استفاده هاي  كه موارد به مجموعه دهد ميرا نشان اي  درجه يت فازينمرات عضو

به نوبه خـود   يفازهاي  ن مجموعهيل تعلق دارند، ايشرح و تحل يبرا يدانشمندان اجتماع
در جامعـه   يخـانواده سـنت   "مـثال ( .دهند يرا انعكاس م ينظرهاي  م حاضر در گزارهيمفاه

ـ  يوسـتگ يحاصل پ يمجموعه فاز يلهايبودن تحل يقو ).شود ميپست مدرن كوچك  ن يب
. گـر اسـت  يت از طـرف د ينمـرات عضـو   يابيك طرف و ارزياز  يكيم تئوريمفاه يمحتو
ت ينمرات عضـو  يابيگام اول در ارز. وجود دارد يت فازيعضو يابيدر ارز يمتعدد يگامها
ن سؤال پاسـخ  يد به ايابتدا محقق با يعني. مربوط است يابيكردن دامنه ارز مشخص يفاز

بر  يادير زين سؤال تأثيپاسخ به ا. هستند يا مشاهدات مجموعه چه موارديدهد كه موارد 
ق يـ كه دامنه تحق يزمان .ابدي مي ثروتمند كاهش يت كشورهايمثالً اهم. ل موارد دارديتحل

است كه  يفيما ط يق دامنه مورد بررسين تحقيدر ا. است يصنعت يكشورها يمورد بررس
ـ گـام دوم در ارز  .يگـر آن علـم جهـان   يقرار دارد و در سر د يك سر آن علم بوميدر   يابي

ق را ياست كه تحق يمياز مفاه يروياست كه به پ يفازهاي  ف مجموعهيتعر ينمرات فاز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Regain:25 
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ـ ن مرحله ساده و آشكار به يست اا ممكن .كنند مي تيهدا  يفـ يتفـاوت ظر  ينظر برسد، ول
هنگـام  . رهـا وجـود دارد  يو مشـخص كـردن متغ   يفـاز هاي  ن مشخص كردن مجموعهيب

نـه  ، ت هر مورد در مجموعه استيدرجه عضو يابيهدف محقق ارز يت فازيعضو يابيارز
همانگونـه كـه در    ، گـر يوستار  نسبت بـه مـوارد د  يك پيت آن در ين موقعييتع يبه سادگ

بـه  (درآمد خـانوار   يرياندازه گ يمثالً به جا.رد يگير محور انجام ميمتغ يقات اجتماعيتحق
كـه   ييت در مجموعه خانوارهـا يست بخواهد درجه عضوا محقق ممكن) ريك متغيعنوان 

ـ در ا يمـورد بررسـ   يمجموعـه فـاز  . ن كنـد يين هستند را تعيتأم ياز نظر مال ق يـ ن تحقي
هر مفهوم  ياست كه برا ينوع مجموعه فازن ييا تعيگام سوم . است يمجموعه علوم بوم

سـت و محققـان   يزات  خـوب ن يتمـا  ياده سـاز يـ م امكان پيمفاه يبرخ يبرا. است يعمل
دو مسـئله  . محدود كننـد  يارزش 5ا ي يارزش 3 يرا به طرحها يست مجموعه فازا ممكن

حجـم و  ، تيفيدوم ك، ف مجموعه در سؤالياول تعر :نستين طرح مجموعه اييمهم در تع
 ياسـت، برخـ   يكيمالحظـه اول تئـور   .است كه در دسترس محقق است يمدارك يداريپا

 يمربـوط بـه صـورت نظـر     يارزشـها  يفقط تعداد محدود ، نديكه فازيدر حالها  مجموعه
له يبـه وسـ   يفـاز هـاي   به مجموعه يكيم تئورياكثر مفاه. مالحظه دوم مهمتر است. دارند

زات خـوب  يتمـا  ياجازه برقرار ين به خوبيو بنابرا شوند مي ليت تبديوسته عضويدرجات پ
ـ حما يست براا نحال شواهد در دسترس ممكنيدهند با ا مي را ـ ت اي ف يزات ضـع ين تمـا ي

كردنشان مشكل  ين كميباشند و بنابرا يفيست كا در دسترس ممكنهاي  مثالً داده. باشد
گـام  . ميدر نظـر گـرفت   يارزشـ  9را  يمجموعه فاز يق طرح مورد بررسين تحقيدر ا. باشد

 1/0ت كـوچكتر از  ينمرات عضو.است  يت فازينمرات عضو ين  دامنه احتمالييچهارم، تع
ـ توز يمـوارد بـاال   يبـرا  9/0 يت بااليع عضوين توزييموارد پا يبرا سـت در  ا ممكـن ، عي

ا ي 7/0ت ين درجه عضويت انباشته نباشد و باالتريدرجه عضو يدارا يچ عضويمجموعه ه
ن مجموعه دامنـه  يدر ا. كند مي رييتغ 8/0تا  0ن مجموعه از يت در ايپس عضو .باشد 8/0

ـ ييتع، گام پنجم. ميريگ مي در نظر 0تا  1ت را از ينمرات عضو اسـت كـه    ين مدارك تجرب
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ت در ين عضوييتع يبرا GNPمثالً . شود ميت استفاده يمشخص كردن نمرات عضو يبرا
مختلـف   يسـنت  يرهـا ياوقـات الزم اسـت تـا از متغ    يبعضـ . ثروتمند يمجموعه كشورها

ـ ست استدالل كنـد كـه   ا مثالً محقق ممكن. استفاده شود كـارا عناصـر    يك بوروكراسـ ي
توان در نظـر گرفـت و لـذا    يرا م يها بروكراس ن شاخصيب اين با تركيمختلف دارد و بنابرا

ي بروكراسـ  ييس كـارا در  اندك ينيين از هر كدام از عناصر منجر به نمره پاييك نمره پاي
پارامتر در نظر گرفتـه   4 يرا دارا يعلم بوم ينظر يق بر طبق مبانين تحقيدر ا 1.شود مي
  . ميا

  جهان شمول يمعرفت يش فرضهايدر مقابل پ يبوم يمعرفت يش فرضهايپـ 1
ـ   يشناخت يهست يش فرضهايپـ 2  يهسـت  يش فرضـها يمنحصر به فرد در مقابـل پ
    يهمگان يشناخت
بـر   يدر مقابـل انتخـاب موضـوع مبتنـ     يبوم يبر پارامترها ينتخاب موضوع مبتنـ ا3

  يجهان يپارامترها
  ينييدر مقابل روش تب يروش تفهم ـ4

جهانشمول عدد   صفر  يش فرضهايبه پ1عدد  يبوم يمعرفت يش فرضهاياگر ما به پ
ـ طرن يم و بـه همـ  يبـده  5/0ش فرض را با هم دارد عدد ين دو پيكه ا يو به حالت ق بـه  ي

 يشـناخت  يهسـت  يش فرضـها يبه پ 1منحصر به فرد عدد يشناخت يهست يش فرضهايپ
ب يـ ن ترتيم و به همـ يبده 5/0ن دو با هم هستند عدد يكه ا يعدد صفر و به حالت يهمگان

كـامالً در  ، ميكه  نمـره چهـار بـده    ين روش به علميبا ا. مير پارامترها عمل كنيسا يبرا
رد در خارج از مجموعـه  ينمره صفر بگ  يكه دارا يرد و علميگ يقرار م يمجموعه علم بوم

ـ كه نمره صـفر از ا  يست ما علما اما ممكن .رديگ يقرار م يعلم بوم ، رديـ ن شاخصـها بگ ي
  .سازديما را مشخص م ين دامنه فازيم و اينداشته باش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. (Ragin,2000,163-170)  



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    174

ـ ي، ت فازينمرات عضو  يابيگام ششم و هفتم در ارز بـه نمـرات    يانتقال شواهد تجرب
 يزبـان هاي  ن نمرات خام را با برچسبين انتقال الزم است تا ارتباط بيا ياجرا يبرا. است

نشاندهنده انتقال  1مختلف است، جدول  يم كه به نوبه خود مرتبط با نمرات فازيجاد كنيا
  .است يت فازينمرات عضو يبرا يزبان ياز نمرات خام به برچسبها

  
  يت فازينمرات عضو يبرايزبانيخام به برچسبهاانتقال از نمرات.1جدول 
  يعلم بوم ينمرات شاخصها يزبانيبرچسبها تيدرجه عضو

  0 خارج از مجموعه"كامال  007/0
  5/0  ت كامليآستانه عدم عضو  047/0

  1 شتر خارج تا داخل مجموعهيب 119/0
 5/1 رون از مجوعهيشتر بيب  378/0
  2 نه داخل نه خارج    /.5

 5/2 رون مجموعهيشتر درون تا بيب 662/0
  3 شتر درون مجموعهيب  881/0
 5/3 ت كامليآستانه عضو 953/0
  4 داخل مجموعه"كامال  1

درجـه   ياست، آن علـم دارا  يدر مجموعه علم بوم 0ت يدرجه عضو يدارا ياگر مورد
 يت در مجموعـه علـم جهـان   يچراكه نمره عضو.است  يدر مجموعه علم جهان 1ت يعضو
  .يت در مجموعه علم بومينمره عضو يك منهاياست با  يمساو
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د علـم  يمدرن از د يه داريسرما وسم يق وبر درباره پروتستانيتحق يبررس
   يبوم

 يعلم بوم يشاخص مورد نظر برا  4نمره آن را با ، ق وبر الزم استيتحق يبررس يبرا
  .ميبه دست آور

  يبوم يمعرفت يش فرضهايپـ 1
خمنـد و  يتار يمعرفتـ هـاي   بـر گـزاره   يمبتنـ شناسي  ث معرفتياز ح يبومدگاه علم يد

ـ  يت مكانيهر موقع يدگاه براين ديدر ا. زمانمند است ـ با يا زمـان ي  يد معرفـت بخصوصـ  ي
ـ بـر ا  ياخالق پروتستان مبتن يوبر در بررس يش فرض معرفتيپ .ميداشته باش ن بـود كـه   ي

 يو مكان ياخالق پروتستان در برهه زمان يبررس. خمند و زمانمندنديتار يمعرفتهاي  گزاره
ـ  يت مكانيهر موقع يو برا. آورد مي را به بار يجه خاصياست كه نت يخاص ـ با يا زمـان ي د ي

ـ ن مطالعه از ايكه ااي  توان گفت نمره يلذا م .ميداشته باش يمعرفت بخصوص ن شـاخص  ي
  .باشد يم 1رد، يگ يم

  منحصر به فرد يشناخت يهست يش فرضهايپ ـ2
ت بـه  يـ ن است كه واقعيبر ا ياش مبتن وبر در مطالعه يشناخت يهست يش فرضهايپ  

 يمورد مطالعه وبر پروتستانهاهاي  يهست.مشروط به زمان و مكان است  يخيمثابه امر تار
انـه  يدر مرتبـه م  ين افراد از لحاظ منحصر به فرديبود كه ا يياروپا يها نيساكن در سرزم

 يت جهـان يـ عموم يست و از طرفـ يك كشور خاص نيل آنكه متعلق به يقرار داشتند به دل
  .باشديم 5/0رد، نمره يگ ين شاخص ميكه مطالعه وبر از ااي  ندارد و لذا نمره

  يبوم يبر پارامترها ينش موضوع مبتنيگزـ 3
دست اندر كـار   يك عنصر ارزشيشه يق همينش مسئله تحقيوبر معتقد است كه در گز

ـ ر پديق راجع است و نه به تفسـ ينش مسئله مورد تحقيبه گز ياست و ربط ارزش  : 1.ده هـا ي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1376،304كوزر، .1
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ط خـود  يمحـ  ييايـ و جغراف يخيتـار  ي، طـ يسـت مح ين است كه علم به مسـائل ز يمراد ا
ـ به ا ، پژوهشگر دارد يم با ربط ارزشيكردن علم رابطه مستق يث از بومين حيا. بپردازد ن ي

و  يذهنــهــاي  هــا و دغدغــه ارزش يمعنــا كــه پژوهشــگر در انتخــاب موضــوع در راســتا
محـل   يخيو تار  يطيط محيشتر با شرايند كه هر چه بيگز يرا برم ياش موضوع يفرهنگ

كـه   پردازد مياي  قش به مسئلهيوبر در انتخاب موضوع تحق.داشته باشد  يستش سازگاريز
مـادر  . بودنـد  يمـؤمن  يها خانواده پدربزرگ  وبر پروتستان. ر بوده استيماً با آن درگيمستق

 يسـت يشـه دار كالون يرشناسـي   فـه يو احساس وظ يد مذهبيشد يبندين پايوبر هلن فالشتا
وبـر  . واداشـته بـود   يشتر به مطالعه متون مذهبين خالة وبر كه او را هرچه بيهمچن .داشت
ص داد كـه همـان ارزشـها در رفتـار و     يمادرش را تشـخ  يهايريقدر ارزشها جهت گ يزمان

بود كـه   ين دورة زندگين احتمال در هميشتريدر ب. به كار بسته شده بودندكردار خاله اش 
نش موضـوع كـامالً   يلذا وبر در گز1.د آمديدر وبر پد يپروتستانهاي  لتيحس احترام به فض

اش توجـه كـرده اسـت و     يو فرهنگـ  ينـه اجتمـاع  يمشتق شده از زم يبوم يبه پارامترها
  .باشد يم 1شاخص ن ياز ا يتوان گفت نمره مطالعة ويم
  

  قيروش تحق
ـ   يش گرفت، روش تفهمـ يكه وبر در مطالعه اخالق پروتستان در پ يروش  يخيا تـار ي
هـاي   زهير كردارها و گفتارها و انگيدر تفس يسع ، سميپروتستان يوبر با تمركز بر رو. است

كـه بـه   م يبرس يم به فهم كنش انسانيتوان يم يمعتقد بود كه تنها در صورت يو. آنها كرد
لذا 2.دهنديگران ميز رفتار ديم كه كنشگران به رفتارشان ونيراه براي  يذهن يدرون آن معان

  .رديگيم 1ن شاخص هم نمرة يمطالعة مورد نظر از نظر ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 323-320، همان .1

 303همان، .2
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ـ ت ايمورد نظر نمره عضـو هاي  نمرات شاخص يبا جمع بند ق در مجموعـه  يـ ن تحقي
  .شود مي 5/3 يعلوم بوم

  
   يدگاه علم بومياز د يرابطه با نرخ خودكشم در يمطالعه دورك يبررس
  يبوم يمعرفت يش فرضهايپـ 1
عـام و جهانشـمول   هاي  بر گزاره يم در مطالعه اش مبتنيدورك يمعرفت يش فرضهايپ

و بـر  . و جهانشـمول اسـت   يخيفراتارهاي  د كرده است گزارهيرا كه تولهايي  است و گزاره
ابـد و  ي مي دست يمختلف خودكش يها سنخم به ياست كه دورك يدگاه معرفتين ديطبق ا

توان گفت نمـره مطالعـه    مي لذا. دهد ميارائه  ياز انواع خودكش يليتحل يپولوژيك نوع تي
  .باشد مي 0ن شاخص يم از ايدورك
  يشناخت يهست يش فرضهايپ ـ2
بودن واقعـه مـورد    يخيبر عام و فراتار، ميدگاه دوركيد يشناخت يهست يش فرضهايپ

 يت اجتمـاع يـ نسـت كـه واقع  يم ايش فـرض دوركـ  ين مطالعه پيدر ا. است يمطالعه مبتن
عـام و   يدر هـر كشـور نشـان دهنـدة الگـو      يت عـام دارد و واقعـه خاصـ   يماه يخودكش
 يم دربـاره خودكشـ  يق دوركـ يـ جـه تحق ينت. جهانشمول است يموجود در تئور يخيفراتار

 مطالعة او منحصربه فـرد مورد هاي  يست و هستين ين خاصيا ديمعطوف به كشور خاص 
نظريه دوركيم عمدتا ًبا تكيه برآمارهاي كلي جمع آوري شده ازكشورها تدوين  .باشد نمي

  .باشد مي 0ن شاخص يلذا نمره مطالعة او از ا.فرموليزه شده است و
  انتخاب موضوع ـ3

، با پديده خودكشـي كـه   كند مي در جستجوي اثبات آنچه در تقسيم كار مطرحم يدورك
 در جامعه تازه صنعتي شده زمان او به يك مسئله اجتماعي تبديل شده بـود برخـورد   اتفاقاً
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ط خـود  يمحـ  ييايـ و جغراف يخيبه مسئله تـار م يك سو دوركيتوان گفت از يولذا م1كند مي
لـذا نمـره   . در نظر گرفته اسـت  يمسئله جهان ين مسئله را نوعيگر ايد يپرداخته و از سو

  .باشد مي 5/0 شاخص نيم از ايمطالعه دورك
  قيروش تحق ـ4

مختلـف و   يدر كشورها يخودكش يآمارها يبه جمع آور يم در مطالعه خودكشيدورك
ـ  يل قرار داده و رابطـه همبسـتگ  يو سپس آنها را مورد تحل پردازد مي مختلف يسالها ن يب
روش  ها و نيانگيسه ميبرد، مقا يكه به كار م يروش. كند مي مختلف را استخراج يرهايمتغ
  .باشد مي 0ن شاخص ياز ا يلذا نمره مطالعه و2.است يميو تعم ينييتب

 افتيرا در/. 5م نمره شاخص يق دوركيتحق يعلم بوم يپارامترها يبا مالحظه و بررس
 047/0 يم در مجموعه علم بوميق دوركيت تحقينمره عضو دهد مي ن نشانيكه ا. كند مي

  .است يبه مجموعه علم بومت آن ياست و نشان دهنده آستانه عدم عضو
  
  جهينت

ـ  يبوم يمعرفت يش فرضهايپ(پارامتر فوق الذكر 4 يبا بررس  يش فرضـها يدر مقابل پ
ـ     يشناخت يهست يهاش فرضيپ ، جهان شمول يمعرفت ش يمنحصر بـه فـرد در مقابـل پ
در مقابل  يبوم يبر پارامترها يانتخاب موضوع مبتن ،  يهمگان يشناخت يهست يهافرض

قـادر  )  ينـ ييدر مقابل روش تب يروش تفهم ي، جهان يبر پارامترها يانتخاب موضوع مبتن
  يجه انجـام مطالعـات علـوم انسـان    يو در نت يبودن مطالعات انسان يزان بوميبه سنجش م

ك ين نگرش ما را قادر خواهد ساخت بدون آنكه مجبور به قرار دادن يا. م بوديخواه يبوم
صـرفنظر   يگـر يآن دهاي  تيبوده و از مز يا جهاني يمطالعه در مجموعه علم بوما يعلم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1386،76 ،ينور .1
 1378،13 م،يدورك .2
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شتر به مسائل و مشكالت كشورمان معطوف يم كه هرچه بيبپرداز يبه انجام مطالعات م؛يكن
  .است
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طراحی الگوي مطلوب برنامه درسی تربیت اجتماعی 
  مبتنی برقرآن وروایات در دوره ابتدائی

  
  سعید مذبوحی

 چکیده
ـ نما یمـ  خداوند در قرآن کـریم انسـان را بـه طـور فطـري اجتمـاعی معرفـی         ـ  ":دی ا ی

ان  و جعلنــاکم شــعوبا و قبائــل لتعــارفوا، یخلقنــاکم مــن ذکــر و انثــ انــا هــا النــاسیا
 بسـتر  هرچنـد انسـان اجتمـاعی آفریـده شـده اسـت امـا در        "کمیعند اهللا اتقـ  اکرمکم
ایــن فراینــد شــکوفائی  و گــردد مــی گــروه و اجتمــاع توانائیهــاي او شــکوفا، خــانواده

بنـا بـراین اجتمـاعی بـودن انسـان همـراه بـا تربیـت         . استعدادها نیازمند تربیـت اسـت  
 . باشد می معنوي واعتقاديهاي  اجتماعی وترکیب با آموزه

ــاحت    ــی از س ــوان یک ــه عن ــاعی ب ــت اجتم ــاي  تربب ــدي  ه ــه ج ــورد توج ــت م تربی
ــه دلیــل بحــران مــی اندیشــمندان اجتمــاعی و تربیتــی ، هــویتیهــاي  باشــد امــروزه ب

ــرار     ــادي ق ــرض چالشــهاي بنی ــه در مع ــت، جامع ــه معنوی ــه ب ــدم توج ــاعی و ع اجتم
ــردي     ــان ف ــط می ــها در رواب ــن چالش ــت ای ــه اس ــاطفی  ، گرفت ــاطی و ع ــکارارتب  آش

  .باشد می
ـ  ـ ا یهدف کل ـ ترب یمطلـوب برنامـه درسـ    يالگـو  ین پـژوهش طراحـ  ی  یت اجتمـاع ی

 .باشد می آموزش وپرورش ییمبتنی برقرآن وروایات دردوره ابتدا
باشــدبه ایــن دلیــل کــه بــراي رفــع  مــی کــاربردي، پــژوهش حاضــر از منظــر هــدف

ــود، نیازمنــدیهاي بشــر ــدگی انســان  ، بهب مــورد اســتفاده بهینــه ســازي و ارتقــاي  زن
باشـد چراکـه بـه دنبـال چگونـه بــودن       مـی  گیـرد واز منظـر روش توصـیفی    مـی  قـرار 

شـیء یـا مطلـب مـورد نظـر چگونـه        متغیـر،  خواهـد بدانـد پدیـده،    می موضوع است و
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�.كند مي است و وضعيت موجود ومطلوب را بررسي
ــدواژه ــا كلي ــه درســي :ه ــات تربيــت اجتمــاعي،، برنام ــرآن و رواي ــدايي،دوره ، ق  ابت
�طراحي الگو

  
  مقدمه
ر از اسم يقرآن غ .است هدايت خاص يمعنا از عامتر تربيت .است تربيت كتاب قرآن

ت ياگر قرآن كتاب ترب. »الصدور يشفاء لما ف«مثال  ز دارد؛ين يگرير ديتعاب، ت بودنيهدا
از  يتيتربك انتظار يم و ينگاه كن)  يتينگاه ترب(ش فرض ين پيات با ايد به همه آيبا، شد

 با آيات همة به بايد اينصورت در... و طبيعت شناسي، كيهان آيات حتي، ميآن داشته باش

 هدف  مستقيم غير يا مستقيم آيات همة فرض، پيش اين با يعني كرد، نگاه تربيتي نگاه

 )1387، وهمكاران ياعراف(. دارند تربيتي

همان گونه  . چند بعدي است آفريده كه داراي شخصيتياي  ونهگ خداوند انسان را به 
از  يكي.ابعاد مختلف است يز دارايت او نيابعاد متنوع و گوناگون است، ترب يكه انسان دارا

ت به آن يد در مقام تربيباشد كه با مي بودن او يانسان، همان اجتماع يوجود يبعدها
ده يپوش يچ خردمنديانسان بر ه يت در زندگيم و تربيز تعلينقش شگفت انگ .توجه شود

ت يم وتربيكه تعل چرا. د قرار نگرفته استيكنون هم ضرورت آن مورد تردست و تاين
موده شود او را به ير به غلط پين مسيبرساند و اگر اها  تواند فرد را به اوج ارزش مي حيصح

، ت خود متوقف خواهد مانديوانيب انسان در مرتبه حين ترتيكند و به افين نقطه بيپست تر
است  -مدنظر يشه اسالميكه در اند -زه يفطرت و غر يان در آغاز والدتش دارارا انسيز
 يت انسان به چگونگيشخص يريشكل گ ياز طرف . باشد مي تيترب ادراك و، فاقد علم و
 يزيچ يشود و آدم مي ت آدميم وتربيبشر تنها با تعل«دارد به قول كانت  يتش بستگيترب

  ).11، ص1383ي، شكوه( »ستيسازد ن مي ت از اويجز آنچه ترب
 انجام نپذيرفته،، فردي بريده ومجزا ،)فرد(صرفا به منزله ي، صيف انسان در قرآنتو
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كند،به منزله ي وجهي اساسي از  مي بلكه رابطه ي او با جمع وامتي كه در آن زندگي
بلكه  چيزي از پيش تعيين شده نيست،، هويت جمعي.هويت او در نظر گرفته شده است

بنابراين فرد در هر امتي كه .سازند مي آدميان با شركت در روابط معيني با يكديگر آن را
 اي  از وجه جمعي ويژه، برحسب نوع موقعيت ومقام خود ونوع روابطش با ديگران، باشد

 باقري،( .برخوردار خواهد بود واين چهره ي جمعي،هويت آدمي وبخشي از توصيف اوست
 )38-37صص1385
ن بعد از يا . دهد مي ليت را تشكيترب ياز اركان و ابعاد اساس يكي يماعت اجتيترب

را  يراث فرهنگيگر ميد ييرا به همراه دارد و از سو يت فرديرشد شخص ييت از سويترب
  ).126ص ،1387ي، صانع(كند  ينده منتقل ميبه نسل آ
هاي  از هدف يكيگران يبهتر با د يزندگ يو آماده كردن افراد برا يت اجتماعيترب
كه در رشد  يريبا همه تاثـ  يت علميترب .باشد مي مورد نظر آموزش و پرورش ياساس

مورد نظر  يت اجتماعيترب .ابتر و ناقص خواهد بود يت اجتماعيبدون تربـ  جامعه دارد
هاي  و نگرشها  بلكه دارا بودن مهارت باشد، نمي دانش آموزان ياجتماع يصرفا سازگار
  .ز مورد نظر استين يمواجهه با مشكالت و معضالت اجتماع يبراالزم و فعال 

قت انسان يبر شناخت حق يكه مبتن يت اجتماعيوه تربين شيما بهتر يدر جامعه اسالم
ن يد . است) ع(ن يو روش معصوم يسنت الهي، ازها و وجوه اوست استفاده از وحيو همه ن

داند كه براساس  مي ت انسانيراه تربن يرا بهتر) ع(ن يو سنت معصوم يوح، ن اسالميمب
   . اوست يوجود يازهايشناخت و همه ن

طراحي برنامه درسي و  خطير برنامه ريزان درف ياز وظا يكيل است كه ين دليبه هم 
آنان است تا استعدادها و  يت اجتماعينده، توجه به تربيت فرزندان و نسل آيترب در نهايت 

شكوفا شود و بتوانند به صورت فعال و موفق در  ياجتماعات يآنها در عرصه حهاي  ييتوانا
  .ابنديحضور  يجمع يزندگ

از پيش هاي  از تصميماي  برنامه درسي كه  عبارت است از مجموعه :برنامه درسي
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كه يادگيرندگان براساس تشخيص برنامه ريزان بايد اي  شناخته شده گرفته شده و مسير
در سند برنامه درسي با چهارچوب و ها،  تصميم اين مجموعه از. تكيه دارد، طي كنند

يك پايه تحصيلي يا ، شود كه براي يك درس خاص مي منعكس راهنمايي برنامه درسي
، تيو جامع يبه لحاظ گستردگتربيت اجتماعي . است يك دوره تحصيلي در نظر گرفته

كه ، افراد استت يترب م ويمشرف بر امر تعل يتيترب ياجتماع هاي پوشش دهنده تمام نهاد
را در بر دارد از  يراث فرهنگيگر انتقال ميو از جهت د يت فرديك جهت رشد شخصياز 
كردن افراد جامعه از  يو اجتماع يت اجتماعيشود كه ترب مي معلوم يف فوق به خوبيتعار

 پس . باشد مي تيم و تربيتعل يايه اوليو كل يو درس يزان آموزشيمهم برنامه ر يرسالتها
ك اصل مهم حاكم بر آموزش و يهم هدف و هم  يت اجتماعيشد كه تر ين مدعتوا مي

   . باشد مي پرورش
  

  درسي ةكودك و برنام
 برنامه درسي بايد به ياد داشته باشد كه كودك در جامعه و به عنوان بخشي از آن

سطحوح در (و اينكه رشد فردي او عميقاً متاثر از ارتباط او با اعضاي خانواده . باشد مي
برنامه درسي بايد در بين رشد فردي . باشد مي و ارتباطاتش با ساير اعضاء در جامعه) اوليه

همكارانه و هميارانه اي  و اجتماعي كودك توازن ايجاد نمايد و به او كمك نمايد تا به گونه
دوره ابتدائي از اهميت به سزايي برخوردار ، در بين مقاطع تحصيلي با هم رفتار نمايند

باشدهمچنين  مي هدف تربيت در اين دوره دستيابي دانش آموزان به دانش پايه .ستا
. باشدكه كودكان با اجتماع ارتباط برقرار نمايند مي فرايند تربيت آموزش تجربياتي

  )3،ص2009دوگان،(
  

  درسي و جامعه برنامة
باشد كودكان بايد در دريايي از  مي رشد اجتماعي كودكان در سنين دبستان بسيار زياد
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هاي  گروههاي  آنها بايد ياد بگيرند كه عموما در فعاليت. انساني زندگي كنندهاي  روابط
زيادي را براي هاي  بيرون از مدرسه فرصت ياگرچه زندگ. بزرگ مردمي درگير شوند

دگي اجتماعي اما مدرسه بيشترين تاثير را بر روي زن، كند مي ري اجتماعي آنان فراهمييادگ
و روابط كودكان دارد و به عبارتي مدرسه آزمايشگاه جامعه است ومحتمل است كه 
كودكان در ساختار محيط مدرسه به صورت منظم تري به رشد اجتماعي خواهند 

و به همين دليل ارتباط بين برنامه درسي و اجتماع بايد ) 100ص ،1991گان،ير(رسيد
برنامه درسي نه تنها جامعه را بايد منعكس نمايد بلكه بايستي . بسيار پويا و تعاملي باشد

برنامه درسي بايد به دانش آموز كمك نمايد تا از تغييرات . توسعه آن را نيز شكل ببخشد
برنامه درسي بايستي آرزوها و آمال . محيط و اجتماع و رشد آن نيز برخوردار گردد
همچنين بايد متناسب با . نعكس نمايدآموزشي،فرهنگي،اجتماعي و اقتصادي جامعه را م

ماهيت متغير دانش و اجتماع تغيير يافته و نياز دانش آموزان جهت سازگاري با چنين 
جاد پرورش يو ا يريند جامعه پذياز فرآ يبخش اساس .تغييراتي را شناسايي و مرتفع سازد

ند يدر فرآد يگوناگون با يو اجتماع يارتباطهاي  از جمله مهارت يزندگهاي  مهارت
ژه يو بو يدرسهاي  ن كتابيبنابرا .رديصورت گ يزير آموزش و پرورش و با برنامه

،دوره يو اجتماع ي،روانيستيز(يرشد يهايژگيد به ويبا يمات اجتماعيتعلهاي  كتاب
،دانش،نگرش و يحركت-يو روان ي،عاطفيطه شناختيدر سه ح يو نوجوان يكودك

  )195،ص1387،يارعلي(. ت كننديجاد و تقوياالزم را در دانش آموزان هاي  مهارت
به منظور تحقق چنين بينشي در مورد دانش آموز و جامعه، برنامه درسي بايستي يك 

اين امر . چارچوب ساختارمند و مفصل محتوا را تدوين نمايد كه جامع و انعطاف پذير باشد
 ش كلي باعثاين بين. شود مي باعث ارتقاء مشاركت فعال كودك در فرايند يادگيري

چه در (شود كه كودكان را كمك نمايد تا با اعتماد به نفس باال به نيازهايش در زندگي  مي
  ) 34،ص1378ي، ميسل( .پاسخ گويند) حال و چه در آينده
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  مفهوم تربيت
تربيت يعني پرورش دادن و به فعليت رسنيدن و ايجاد  « از ديدگاه استاد مطهري

 . تعاون و هماهنگي ميان آن استعدادها ست تا متربي بتواند به حد اعالي كمال خود برسد
تمامي تعاريف علماي اسالمي حول همين تعريف و با تاكيد كامل بر هدف و كسب قرب 

  ).96،ص1381، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه( »الهي بيان شده اند
در قرآن تربيت هم به شخص مورد تربيت نسبت داده شده و هم به كساني كه شرايط 

قسم به نفس و «فرمايد  مي در مورد اول قرآن. اند الزم را براي پرورش او فراهم ساخته
هر  . پس وسيله شناخت گناه و تقوا را به او الهام كرد .آنچه او را نيكو و معتدل بيافريد

، ش را تزكيه كرد رستگار شد، و آن كه نفس خويش را آلوده ساختكس كه نفس خوي
  ).7-10آيات ، سوره شمس( »زيان برد

خداوند بر مؤمنين منت نهاد كه رسوالني از خودشان «: فرمايد مي درمورد دوم نيز
را تزكيه نمايد و كتاب و ها  تا آيات خدا را بر ايشان تالوت كند و آن، برايشان فرستاد

  ).164آيه ، آل عمران( »ه آنان بياموزدحكمت را ب
  

  تربيت در نهج البالغه
به فعليت رساندن تمام استعدادهاي نهفته در درون ) ع(تربيت از ديدگاه امام علي 

  . انسان است
و يئيروا لَهم دفائن ... ء فَبعثَ فيهم رسلَه و واتَرَ الَيهم انبيا«فرمايد  مي )ع(امام علي 

هاي  متناسب با خواسته، ، خداوند پيامبران خود را مبعوث فرمود و هر چند گاه»العقُولِ
ها  پنهان شده عقلهاي  و توانمندي... رسوالن خود را پي در پي اعزام كرد تا آنها، انسانها

 . )1خطبه ، نهج البالغه( را آشكار سازند

  
  



  187...    طراحي الگوي مطلوب برنامه درسي تربيت اجتماعي

  ابعاد تربيت
: عبارتند ازها  ترين ابعاد شخصيت انسان مهم. تربيت او هم بايد متوجه همه ابعاد باشد

يك تربيت متعادل و  . هنري، اخالقي، اجتماعي، سمانيـ جحركتي ، عاطفي، بعد شناختي
دين مببين اسالم ديني است كه به  . متوازن بايد همه ي اين ابعاد را مد نظر قرار دهد

 ،1386، احمدي(درست و متعادل آن برنامه دارد  براي پرورش، تمامي اين ابعاد توجه كرده
  ).37ص

چرا كه از طريق  . دارداي  گاه ويژهيتربيت اجتماعي جا، اما از ميان انواع مختلف تربيت
شوند و امكان برقراري رابطه  مي جامعه خود آشناهاي  و ارزشها  دانش، آن افراد با مهارتها

  ).80،ص1379، تهرانيدلشاد (يابند  مي با جامعه و اعضاي آن را
  

  تربيت اجتماعي
ــان،همواره هــاي  ح كودكــان و آمــوزش مهــارتيكــردن صــح ياجتمــاع ــه آن الزم ب

 يرا رشــد و اعــتاليــز .ديــآ مــي ت بــه شــماريــم و تربينظــام تعلــ ياز اهــداف عــال يكــي
ــه دســت يه اجتمــاعيدر ســا ياجتمــاع ــآ مــي شــدن ب جــاد يو ا يو موجــب ســازگار دي

ن رهگــذر يــشــود،و از ا مــي انيــكودكــان و نوجوانــان بــا اطرافح يارتبــاط ســالم و صــح
ــا  ــد توانســت توان ــان خواهن ــالقوه خــود را شــكوفا ســازند هــاي  ييآن ــان( ب  ،1388 ،يدهق

  ).122ص
حقوق و ، گر در اجتماعيدهاي  شود كه براي انسان مي تربيت اجتماعي در جايي تصور

فرايندي است كه در بعد اجتماعي هدفش  »تربيت«شود زيرا  مي تكاليفي در نظر گرفته
تسهيل عمل به وظايف اجتماعي در مقابل ساير انسانها و موقعيت اجنماعي است 

آشنايي با مفاهيم مختلف زندگي گروهي و مزايا و ، تربيت اجتماعي. )1382، ضميري(
و ، امت اسالمي، خانواده(اجتماعي هاي  ي اجتماعي و شناخت گروهګزندهاي  محدوديت

 )47ص ،1374، شكوهي(. و معيارها و قوانين حاكم بر آنها استها  و ارزش) جامعه بشري
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از رفتار هايي  پرورش جنبه، مقصود از تربيت اجتماعي«توان گفت كه  مي اما به طور كل
، آدمي است كه به زندگي او در ميان جامعه مربوط است تا از اين طريق به بهترين شكل

به عبارت  )115ص ،1377، آبادي حاجي ده( »قيام كندها  مسئوليتوظايف و  حقوق و
ها  به كار بستن ساز وكارهاي آموزشي وپرورشي در جهت بازيافت فرد در دامنه سنت گريد

و بسترهاي اجتماعي وگزينش موارد معقول وموجه از آنها وغلبه بر خودمحوري از يك سو 
تربيت اجتماعي ، نهادينه كردن اين ارزشها پرورش وارتقاي فرديت از جانب ديگر و ورشد،
  ).20-19صص 1387كرباليي،(شود  مي ناميده

  
  ات قرآنيبودن انسان براساس آ ياجتماع

بودن انسان  يد كرد كه اجتماعين نكته تاكيتوان بر ا مي ديات قرآن مجيبا توجه به آ
 يا(م يخوان مي 13ه يآ، نش و خلقت او مدنظر بوده است چنانچه در سوره حجراتيدر آفر

له ين وسيم تا به ايقرار داد هايي لهيقب وها  م و شما را ملتيديآفر يمردم شما را از مرد و زن
اهل  يا« ز آمده استيسوره آل عمران ن 200ه ين در آيهمچن ).ديگر را بازشناسيكدي
ا و يد و مهيگر را به صبر و مقاومت سفارش كنيكديد و ين صبور باشيمان در كار ديا

به  يبا نگاه . »ديروز و رستگار گرديباشد كه پ، ديمراقب كار دشمن بوده و خداترس باش
كند و  مي گران دعوتيارتباط با د يم انسان را به برقراريم كه قرآن كرينيب مي هين آيا

  .داند مي اديرا ز ياجتماع يارزش و منفعت زندگ
  

  تربيت اجتماعي انسان از ديدگاه قرآن
در واقع  . اسالم نيز مبتني بر اخالق و تربيت فردي و اجتماعي استاساس مكتب «

 .شود مي خالصهها  نيز در تربيت اخالقي و اجتماعي انسان) ص(بزرگترين رسالت پيامبر 
،من براي كمال بخشيدن به صفات و فضائل اخالقي ...انما بعثت ال تصم مكارم االخالق«

كه اسالم دين كماالت اخالق فردي و اجتماعي م يگر اگر بگويبه بيان د. »برگزيده شدم
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اولين اصل براي زندگي در اجتماع و . )279،ص1370، افروز(ايم  است سخن حقي گفته
گران نيز اخالق خوب و خوش اخالقي است كه در اسالم بسيار مورد تاكيد يارتباط با د

ر احكام اسالم از بينيم كه اكث مي گري به موضوع بنگريمياگر با نگاه د. قرارگرفته است
آيد  مي اسالم عمدتا در فضاي جمعي به اجرا درهاي  رنگ اجتماعي برخوردار است و برنامه

و در ميان احكام حتي عبادات فردي را صبغه اجتماعي بخشيده است و حتي در خلوتگاه 
در واقع خداوند متعال در اوج عبادات  . عبادت نيز فرد با اجتماع مسلمين همراه است

مثال در ، خواند مي گر فرايدهاي  مخلوقش را به توجه به حال انسان، ت بنده اش با اووخلو
اهدنا الصراط   «خوانيم  مي سوره حمد كه خواندن آن در تمامي نمازها ي واجب است

حرفي از من در اين سوره نيست بلكه » المستقيم يعني ما را به راه راست هدايت فرما
رسيم كه بسياري از  مي با سيري در قرآن به اين نكته گرياز سوي د. صحبت از ماست

شود مربوط به رابطه انسان با ساير انسانها ست  مي كارها كه در قران حرام وگناه محسوب
و همچنين انجام دادن يكسري كارها بر انسان واجب شده ...دروغ و، تهمت، مانند غيبت

ود مانند امر به معروف و نهي از ش مي كه آن هم به ارتباطات  اجتماعي انسانها مربوط
بنابراين خداوند متعال با ) 193،ص1378، مطهري..(. زكات و، انفاق، وفاي به عهد، منكر

دهد به دنبال تربيت  مي تذكرهايي كه در قران راجع به رعايت اصول زندگي اجتماعي
بر  انش با رعايت اين اصول در ارتباط با هم به مشكلګاجتماعي انسانهاست تا بند

  . نخورند
  :آيات اين قبيل از دارند اشاره اجتماعي تربيت به قرآن، آيات از يزياد بخش

و جعلناكم شعوبا و قبا ئل لتعارفوا ان  يها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثيا اي« 
درواقع ما شما را از ! مردم اي   ؛)13آيه، حجرات(ر يم خبياكرمكم عنداهللا اتقاكم ان اهللا عل

 در بشناسيد؛ را يكديگر تا داديم قرار قبيله هايى و نژادها را شما و آفريديم زنى و مرد
 خدا كه براستى شماست؛) پارساترينِ (خودنگهدارترين و خدا نزد شما ارجمندترين حقيقت

  .»است آگاه داناى
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 يعن الفحشاء والمنكر و البغ ينهيو  يالقرب يتاء ذيامر بالعدل و االحسان و ايان اهللا «
  )90آيه، نحل( »عظكم تذكروني

 و منكر و فحشا از و دهد، مي فرمان نزديكان به بخشش و احسان و عدل به خداوند
  )1387،يناطق(. شويد متذكر تا دهد مي اندرز شما به خداوند كند؛ مي نهي ستم

  
  اجتماعي بودن انسان براساس نظر اسالم ةمسئل

دهند كه به حد خودخواهي  مي فرديت را توسعهدايره ي اي  از مكاتب به اندازهاي  پاره
كنند  مي دايره اصل اجتماعي را وسيعاي  رسد و برخي از مكاتب به اندازه مي و خودپرستي

اما نظر  )1360فردگرايي و جمع گرايي (يرندگ مي كه موجوديت و شخصيت فرد را ناديده
ست بلكه يه نيشب ييراو نه به جمع گ ييستن نه به فرد گرايز ياسالم در مورد اجتماع

 . دهد مي تيك اندازه اهمياسالم به هر دو كشش به  . را قبول دارد ينينابياسالم حالت ب
دگاه ياز د يت اجتماعين در تربيبنابرا . دار بماندياز آنها پا يكيتواند بدون  ي نميرا زندگيز

در  يزندگ يبرافرد را . كنند مي تش را حفظيت انسان و شخصين حال كه فردياسالم در ع
  .كنند مي جمع آماده

  
  )ع(دگاه امام سجاد ياز د يت اجتماعيمفهوم ترب

از راهكارها و اي  مجموعه، ه مطرح شده استيفه سجاديآنگونه كه در صح«
انسان است و او را در شناخت و انجام  يو وجود ياديبنهاي  يژگيكه ناظر بر وهايي  روش
بهتر و  يداشتن زندگ يبرا يارتباط يو كسب مهارتها ياجتماعهاي  تيف و مسئوليوظا

 انسان قرار يش رويش در پيايو اسالم ناب در قالب دعا ون ين الهيمتناسب با فرام
  )39،ص1388ي، مالسلمان(. »دهد مي
  
  



  191...    طراحي الگوي مطلوب برنامه درسي تربيت اجتماعي

  ضرورت تربيت اجتماعي كودك
هر انساني  آينده شخصيت و . دوره كودكي است، حساسترين و مهمترين دوران زندگي

طي نخستين سالهاي زندگي چنان ، هرگاه شخصيت كودك. گيرد مي در اين دوران شكل
رديد و ګخويش نخواهد هاي  كودك قادر به مواجه شدن با مسئوليت، كه بايد قوام نيابد

واضح است كه كودك  . در معرض حمله ي اختالالت رواني گوناگون قرار خواهدگرفت
موفقيت آميز كودك در زمينه  ي مسائل اجتماعي و  موجود اجتماعي است و رشد

و تربيت اجتماعي ) 90،ص1378، حيدري(. گران بستگي دارديبه ارتباط او با د، شناختي
كودك از آن جهت يك مسئله است كه تكليف گذشته و آينده يك جامعه را به صورت 

ر پيوند است كه نحوه گذشته جامعه از اين جهت با آن د. عميقي با آن در پيوند قرار دارد
. شود مي بر حسب تصور ما از تربيت اجتماعي تعيين، فرهنگ، ارتباط نسل جديد با سنت

از اين جهت كه نوع روابط و حيات اجتماعي ما در ، آينده جامعه نيز با آن در پيوند است
  . آينده متاثر از سبك و سياق تربيت اجتماعي است

  
  اهداف تربيت اجتماعي

تربيت اجتماعي كودك را در وهله اول، ايجاد آمادگي براي انطباق با  رخي هدف ازب
اهدافي را به » تربيت اجتماعي«به طور مفصل براي اي  عده.  دانند مي محيط اجتماعي

  : شرح ذيل بيان كرده اند
  . رعايت حقوق همه انسانها و مراعات انصاف در برخورد با آنان. 1
راه با گذشت و فداكاري و ايثار با ديگر مؤمنان و ايجاد روابط مهرآميز و هم. 2

  .مسلمانان
  .تكريم مؤمنان و باألخص دانشمندان و فقهاي اسالم. 3 
  . تقويت روحيه خدمت و اهتمام به امور مسلمانان. 4
  . تقويت روحيه تعاون در كارهاي خير و تقوا و تكافل اجتماعي. 5
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ن و مسلمانان و تحكيم روحيه مساوات ايجاد روحيه تفاهم و برادري ميان مؤمنا. 6
  . خواهي
  . تقويت سعه صدر در معاشرت و ايجاد روحيه همفكري و شور و تبادل نظر. 7
پرورش روحيه عدالت خواهي و داوري به حق و پذيرش آن، هر چند به زيان . 8

  . شخص و بستگانش باشد
  . تقويت احساس تعهد نسبت به هدايت و رشد و آگاهي ديگران. 9

  .ايجاد روحيه ستيز در برخورد با ستمكاران در حد عدل اسالمي. 10
  . تالش براي اصالح ذات البين و رفع اختالف بين مسلمانان. 11
  . ايجاد روحيه دعوت به خير و توصيه به حق و توصيه به صبر. 12
  .شناخت معروف و منكر و پذيرش مسئوليت امر به معروف و نهي از منكر. 13
  . تعظيم شعائر اسالمي و تحكيم موقعيت مساجد و جماعات و مراكز عبادي و ديني. 14
  يايجاد عادت به نظم و انضباط در همه مناسبات فردي و اجتماع. 15

باشد و هدف  مي شياجزا وعناصر خو يازمند به هدف واحد برايبه هرحال نظام واحد ن
ن مبنا يو شناخت به خدا منجر شود بر همست در عبادت يبا مي ها تيانواع ترب يواحد تمام
اد شد يكه  ياست هرچند اهداف يت قرب الهيدر نها يت اجتماعيهدف از ترب، واساس

  )1382ي، ريضم(ك نقطه نشانه رفته اند يباشد كه همه به  مي ياهداف متوسط
 يانگذاريت را در درون افراد بنيتربهاي  هين اسالم پايد :اصول تربيت اجتماعي

سفارش كرده است كه در صورت تحقق آنها در  يت اصوليكرده است و آنها را به رعا
دار، محبت متقابل، يتعادل، روابط پا يعنيد آن ياز ثمرات مف يوجود افراد، نظام اجتماع
  .شوند مي بهره مند...و ينظارت و مراقبت اجتماع

  :ن اصول عبارتند از ياز ا يبرخ
محبت ، حضرت حق در تربيت انسان: احساسات متربي اصل محبت و استفاده از  -1

و من محبت خويش را شامل حال تو كردم «. گيرد مي را به عنوان پيوندي محوري به كار
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  )39آيه ، سوره طه(. »تا تحت نظر من ساخته شوي
هيچ كس موظف به بيش از مقدار توانايي خود «اصل توجه به تفاوتهاي فردي -2

  ) 233بقره آيه ( . »نيست 
 )286بقره آيه ( . »كند  نمي تكليف، خداوند هيچ كس را جز به اندازه توانايي اش«
با مردم مدارا كن تا از برادري آنان بهره مند شوي و با روي گشاده  «: اصل مدارا -3

  )ع(حضرت علي :»بميرندها  با آنان مواجه شو تا كينه
را نيز امت  همانگونه كه قبله شما يك قبله ميانه است شما«: اصل عتدال -4
تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر ) در حد اعتدال ميان افراط و تفريط(قرار داده ايم اي  ميانه

 )14بقره آيه ( .»هم بر شما گواه است 
پندارد كه او را مهمل از تكليف و ثواب و  مي آيا انسان«: اصل مسئوليت انسان  -5

 )36قيامت آيه ( . »عقاب گذارند 
خدا تو را با خلق مهربان و خوش خوي گردانيد و اگر  مرحمت« اصل مشورت -6

شدند و چون امت به ناداني درباره تو بد كنند از  مي تند خو بودي مردم از گرد تو متفرق
آنان درگذر و طلب آمرزش كن و در كار جنگ مشورت نما ليكن آنچه خود تصميم گرفتي 

آيه ، آل عمران.(»د كنند دوست دارد با توكل بر خدا انجام ده كه خدا آنان كه بر او اعتما
159( 

پا داشتند و كارشان را به مشورت  و آنان كه امر خدا را اجابت كردند و نماز به «
آيه ، الشوري.(»كنند مي گر انجام دهند و از آنچه روزي آنان كرديم به فقيران انفاقييكد
37« 

ا را به مركب برو و ما فرزندان آدم را بسيارگرامي داشتيم و آنه«: اصل كرامت -7
بحر سوار كرديم و از هر غذاي لذيذ و پاكيزه آنها را روزي داديم وبر بسياري از مخلوقات 

 )70آيه ، ء اسرا(. »خود برتري و فضيلت بزرگ بخشيديم
 اي انسان با هر رنج بكوشي عاقبت نائل به مالقات او« اصل كمال جويي -8
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 )6آيه ، انشققاق(. »شوي مي
آيا در زمين سير نكردند تا عاقبت كار پيشينيان كه از اينها « اصل عبرت آموزي -9

بسيار توانا بودند و بيش از اينها در زمين كشتزار و كاخ و عمارت برافراشتند و رسوالن خدا 
و خدا ) نپذيرفتند و به كيفر كفر هالك شدند(با آيات و معجزات براي هدايت آنان آمدند 

 ) 9آيه، روم(. »ها خود در حق خويش ستم كردنددرباره آنها هيچ ستم نكرد بلكه آن

د آن را مورد توجه قرار يكه با يتياز مراحل حساس و مهم ترب يكي:اصل انتخاب  -10
ن رابطه دوستانه را تجربه كرده اند اما يا يفرزندان ما از كودك.دهند، انتخاب دوست است

فرزندان ما عالقه مند هستند را يشود ز مي انيشتر نمايب يو نوجوان ينقش دوستان در جوان
ت خود دارند و دوست ندارند كه تابع يل به ابراز شخصيشتر تمايند و بيكه ابراز وجود نما

ا مانع از يل استفاده كنند و ين از اجبار و تحميد والدينبااي  ن دورهيدر چن. باشند يكس
ات يدر روا.. شنددوستانه باهاي  ا جمعيو  يخانوادگهاي  طيآنان در مح يبحث و گفتگوها

ار و ضابطه انتخاب دوست يخطاب به فرزندانشان مع) ع(نيائمه معصوم ياز سو ياسالم
با شخص : ديفرما مي )ع(يامام عل.ميكن مي انيل دو مورد را بياشاره شده است كه ما در ذ

دهد و دوست  مي با جلوهيخود را در نظرت ز ياو با تملق كار ناروا... مكن يچاپلوس دوست
با شخص  يدوست از: ديفرما مي نيهمچن) 811غررالحكم ص . (يز مانند او باشيد تو ندار

شرح نهج ( يريگ مي قرار ير انحراف و بديكن كه به طور ناخودآگاه تحت تاث يفاسد دور
 )27د ص يالحد يالبالغه ابن اب
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  قرآن  ي بردرسي تربيت اجتماعي مبتن ةمطلوب برنامهاي  لفهؤم طراحي 
  ابتدايي ةروايات در دور و

  
در مطلوب تربيت اجتماعي هاي  مؤلفه

 دورة ابتدايي
  منابع  استناد شده از قرآن و روايات

  
اعتقاد به امامت و رهبري و واليت فقيه  -1

  در جامعه اسالمي
  فرهنگ و هويت -2
  ميهن دوستي -3
  عايت آداب معاشرتـ ر4
  برقراري ارتباط -5
  مشاركت -6
  پذيريمسئوليت  -7
  حق طلبي -8
  عدالت جويي -9

  كمال جويي-10
  آشنايي بامعروف ومنكر-11
  انتخاب-12
 مشورت -13

  59ء آيه  سوره مباركه النسا
  

  13سوره مباركه حجرات آيه 
     7،8سوره مباركه انفاق آيه 

  27و26سوره مباركه نور آيه 
  10سوره مباركه حجرات آيه 

  5سوره مباركه مائده آيه 
  177بقره  سوره مباركه
  242ص 8كافي جلد )ع(امام صادق 

  109سوره مباركه بقره آيه 
  70ء آيه  سوره مباركه اسرا

  118سوره مباركه آل عمران  
    104سوره مباركه آل عمران  

  159سوره مباركه آل عمران  آيه 
  

  تربيت اجتماعيهاي  روش
البته شما را در اقتداي به رسول خدا خير و سعادت بسيار است « روش الگويي - ١
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آيه ، احزاب(. »براي آن كس كه به ثواب و روز قيامت اميدوار باشد و ياد خدا بسيار كند
21(  

و از حال امم  بگرديدپيغمبر كه در روي زمين اي  بگو«: روش عبرت آموزي - ٢
 »11آيه ، انعام. (»جويا شويد تا عاقبت سخت آنها كه تكذيب كردند مشاهده كنيد  گذشته
هرگز نيكي و بدي در جهان يكسان نيست هميشه بدي «روش تشويق و تنبيه - ٣

ويي با تو بر سر دشمني است ګخلق را به بهترين عمل پاداش ده تا همان كس كه 
 )34آيه ، فصليت(. »دوست و خويش توگردد 

اي كساني كه ايمان آورده ايد خود را با خانواده «: ري و كنترلروش پيشگي - ۴
اه داريد چنان آتشي كه مردم و سنگ خارا آتش افروز اوست و ګخويش از آتش دوزخ ن

بر آن دوزخ فرشتگاني بسيار دل سخت مامورند كه هرگز نا فرماني خدا را نخواهند كرد 
 )6آيه ، متحري( .»وآنچه به آنها حكم شود فورا انجام دهند

پيمان گرفت از آنان كه كتاب به آنها داده شد كه  و چون خدا «: روش تعليم -۵
 )187آيه ، آل عمران(. »حقايق كتاب آسماني را براي مردم بيان كنيد و كتمان نكنيد

  
 جهينت

با توجه به اينكه يكي از مشكالت مهم عصر ما بحران هويت اجتماعي وفقدان 
تربيت مورد توجه هاي  اجتماعي به عنوان يكي از ساحتامروزه تربيت ، معنويت است

تربيت يافتگي اجتماعي انسان سبب غلبه  .جدي انديشمندان علوم تربيتي قرار گرفته است
حال و ها  يعني انسان .شود مي معرفتي،ارتباطي و عاطفيهاي  فرد بر خود محوري در زمينه

دهند بلكه  نمي معيار قضاوت قرارعاليق و رفتارخود را مالك و، اطالعات، شناخت، وضع
كنند وهمين امر سبب بسط و گسترش  مي سعادت خود را در سعادت ديگران جستجو

  )15ص  1387كرباليي،( .شود مي سعادت اجتماعي
ــوم   ــاب و عل ــدن ونوشتن،حس ــوزش خوان ــه آم ــط ب ــتان فق ــي دبس ــردازد، نم ــه  پ بلك
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 يو قواعــد بــاز ياجتمــاعهــاي  ان آن بــا ارزشــها و هنجــاريــا نوجــوان در جريــكــودك 
شــتر از خوانــدن و يكــردن را ب يمدرســه نقــش اجتمــاع ن مرحلــه،يــدر ا .شــود مــي آشــنا

ــاينوشــتن ا ــي ف ــد م ــ دانــش .كن ــوز در ح ــوزش،يآم ــ ن آم ــاط  نظــم، ،يوقــت شناس ارتب
ـ ا يو هـم اكنـون نظـام آموزشـ     يسـت يهمز گـران، ياحتـرام بـه د   ،يگروه ران در حكـم  ي
ـ   يشـهروندان و آمـاده سـاز    تيـ ت تربيپاسخگو كه مسـئول  ينهاد  عهـده دارد،  هآنهـا را ب
ـ   را داشـته باشـند،   يحـل مسـائل زنـدگ   هـاي   كـه مهـارت   يت شهروندانيبا ترب  ةبـه منزل

ـ   .روبـه روسـت   يك چالش اساسـ ي سـاز   نـه يتوانـد زم  مـي  يت شـهروند يـ ترب يبطـور كل
ارتباطــات  ،يجــاد مشــاركت اجتمــاعيســبب ا ش و رفــاه مــردم هــر كشــور شــود،يآســا

ارتقــا ســطح دانــش  ،يو فرهنگــ ياســيرشــد س ،يرشــد و توســعه اقتصــاد ،يخويشــاوند
ــراد، ــوان ييآشــنا اف ــا ق ــ يب ــه و ب ــه مين المللين و قواعــد در ســطح جامع ــ،توجــه ب راث ي
ــوگ يفرهنگــ ــود ب يريو جل ــانگياز خ ــا يگ ــر س ــا يدر براب ــي ر فرهنگه ــ( شــود م  يفتح

  )1383،يبا واجاريواجارگاه و د
ــتوجــه و يتــيروانشناســان و متخصصــان علــوم ترب امــروزه جامعــه شناســان، اي  ژهي

ـ     مـي  افراد نشـان  يت اجتماعيبه ترب ت يـ ت رسـالت ترب يـ م و تربيدهنـد و چـون نهـاد تعل
ــرورش ن    ــده دارد و پ ــر عه ــع ب ــان را در جوام ــكودك ــان يروي ــد، يانس ــد و  مول كارام

ـ اثربخش محور توسعه پا اسـت كـه    يگـردد ضـرور   مـي  محسـوب اي  دار در هـر جامعـه  ي
ــه ر اســتگذاران،يس ــبرنام ــه ترب ي ــدارس ب ــرورش و م ــزان وزارت امــوزش و پ ت دانــش ي

ر افــراد را بطــور مناســب داشــته يارتبــاط بــا گــروه و ســا يبرقــرار ييكــه توانــا يآمــوزان
ــباشــند در اولو ــا نگــاه ي ــد و ب ــرار دهن ــو يت ق ــرار  ي ــدنظر ق ــد و آن را م ــدان بنگرن ژه ب

ــد ــور .دهن ــا  ) 1978(شيم ــه نهاده ــت ك ــد اس ــاع يمعتق ــوزش و   ياجتم ــه آم از جمل
ح بــا يارتبــاط صــح يدر برقــرار خــود، ياعضــا يالزم را بــراهــاي  نــهيد زميــپــرورش با

ـ  يسـت و  ياصـول آمـوزش و پـرورش در قـرن ب     .ا كننـد يـ ط و افـراد مه يمح ش از يكـم ب
ــر ا ــه ب ــرورش و تقو جــاد،يهم ــپ ــاي ــاع يت مهارته ــاط ياجتم ــراد تاك يو ارتب ــدر اف  دي
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بــاهم  بــاهم بــودن، بــا هــم دانســتن، يبــرا يريادگيــ :عبارتنــد ازن اصــول يــا.كنــد مــي
كســو بــه ياســت كــه از  يشــهروند ،يســتن و بطــور كلــيا بــاهم زيــت كــردن و يــفعال

هـاي   نـه يگـر درك زم يد يخـود و جامعـه و از سـو    يت بـرا يمفهوم داشتن حس مسـئول 
  )2000سف،يوني(گران استيد يو فرهنگ يعاطف ،ياجتماع

قت انسان يبر شناخت حق يكه مبتن يت اجتماعيوه تربين شيما بهتر يدر جامعه اسالم
ن يد. است) ع(ن يو روش معصوم يسنت الهي، ازها و وجوه اوست استفاده از وحيو همه ن

داند كه براساس  مي ت انسانين راه تربيرا بهتر) ع(ن يو سنت معصوم يوح، ن اسالميمب
   . اوست يوجود يازهايشناخت و همه ن
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  دروس  يانيسؤاالت آزمون پا يل محتوايتحل
  ام نور يدانشگاه پ يعلوم انسانهاي  رشته
   يشناختة طيث تطابق با انتظارات حياز ح

  
  ∗بهروز مهرام

  ∗∗يم فالح رضويمر
  ∗∗∗زهرا ثاقب

  ∗∗∗∗ين باقريام
  يدهچك

در ها  آموختهل و كاربرد يبه استدالل، تحلها  رندهيادگيت يت دانش و هدايريمد ييتوانا
ي تلق يدانشگاههاي  نظام يها رسالت هتفكر خالق و نقاد از جملة و توسع يط واقعيشرا
ت است، در قلمرو علوم يدانش حائز اهم يقلمروهاة همن مهم در ياگرچه ا. شود مي
رود مخاطبان  ين قلمرو انتظار مي؛ چراكه در اكند يشتر جلوه ميب يتيبا اهم يانسان

ة ديچيپ يها بافت يانه به واكاويشانه و اثبات گرايجزم اند يفراتر از نگاه يريادگي
و  يذهن يها وانند با طرحوارهبت ياجتماعة نيدر زم يور و با غوطه كنندمبادرت  ياجتماع
است كه  يهيبد. ها و روابط آنها نائل شوند دهين و كشف پدييتب ،خود به شناخت يفلسف
از  يدانشگاه يدرسة ند برناميآنان در فرا يضرورت توانمند ساز يطين شرايدر چن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد .∗
 ام نوريو مدرس دانشگاه پ يت آموزشيريكارشناس ارشد مد .∗∗
  تيم و تربيتعلة كارشناس ارشد فلسف .∗∗∗
  كارشناس ارشدعلوم تربيتي .∗∗∗∗
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از  يابيس و ارزيل تدرياز قبها  ك مؤلفهيكايو نوع عملكرد  استبرخوردار  وافر يتياهم
ام يدانشگاه پ قيطرن يدر ا. كند مي دايپ يواكاو ير برايانكار ناپذ يآموخته ها، ضرورت

ش يكصد هزار نفر از جوانان كشور در قالب بيون و يليك ميش از ينور با پوشش دادن ب
فا يا يعلوم انسانهاي  ت كارشناسان رشتهيدر ترب خاص ياز پانصد مركز و واحد، نقش

در  ييل محتوا انجام شد، سؤاالت آزمون نهاين مطالعه كه با روش تحليدر ا. كند يم
چهل و هفت كهزار و هشتصد و يدر مجموع (پنجاه و هفت درس و مربوط به پنج رشته 

ن دانشگاه يا يكشور يقلمرو مطالعه را سؤاالت آزمونها. ل قرار گرفتيمورد تحل) سؤال
عبارت از  يليتحصهاي  رشته.  ل داديتشك1388 ات 1383 يليتحص يدر خالل  سالها

واحد . ندبود يتي، حقوق و علوم تربشناسي ، رواني، كتابداريعلوم اجتماعهاي  رشته
بلوم  يشناختة طيبر طبقات ح يو مبتن ياسيقة ويبه ش يكدگذار نديل، سؤال و فرايتحل
ش از نود درصد از سؤاالت به سنجش حافظه اختصاص يكه ب ندها نشان داد افتهي. بود

 يابيا ارزشيب يل، تركيتحل ريمسدر  يك از سؤاالت به سنجش انتظاراتيچيو ه ،داشته
كشور  يزان آموزش عاليبرنامه رن و يمسئول يافته، توجه جدين يا. كنند يمبادرت نم

  . طلبد مي ام نور رايدانشگاه پ يدرسة در نظام برنام يبازنگر يبرا
     يبلوم، علوم انسان ي، طبقه بندي، هدف آموزشيام نور، سؤاالت امتحانيپ :ها كليدواژه

  
 مقدمه
باعث شده  يبر محافل آموزش يرفتار شناسي ، تسلط روانيالديستم ميل قرن بياز اوا
ز بر ين يريادگيو سنجش  دريكوچك مورد توجه قرار گ يها در گام يريادگيبود تا 
ستم به بعد، يقرن ب يانيپاهاي  اما از دهه. كوچك استوار باشد يها ن گاميا يريگ اندازه

از  يواقع يريادگيبر  ييو ساختار گرا ييمانند شناخت گرا شناسي تازه تر روان يكردهايرو
كار گرفته  بهه و ياز سنجش ته ييو روشها و ابزارها ندديد ورزيو استدالل تأك ق تفكريطر

ه مورد يساده و پا يهارتهادانش و م يله و استدالل را به جائكه تفكر، حل مس شدند
در  ياگرچه انتظار از مخاطبان نظام آموزش عال). 1384ف، يس( قرار دهند يريگ اندازه

هاست،  دهيپد يل و واكاويتحل ييها و توانا افتهيادراك، كاربست ة ، توسعيمقطع كارشناس
از  يكيرا  يشناختة طيح يسطوح باال يتوجه نكردن به هدفها) 1388(امنش يو ك يحسن

 ساببه ح يآموزش يها به اهداف دوره يا كم توجهي يتوجه ياز ب يناش يمشكالت اساس
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ند يفرا) 1371ف،يزر؛ به نقل از سيمثال گل( يآموزش يها كه در مدل يدر حال. آورند مي
 يمحتواة س و ارائيپس از تدر يا در مرحله يريادگيمخاطبان  يها سنجش از آموخته

ة ن كنندييرا در اغلب مواقع تع يريگ سنجش و اندازه) 22:1384(ف يسقرار دارد،  يآموزش
مطالعه  يو چگونگ داند يمدانش آموزان  يريادگي يها معلم و كوشش يآموزش يتهايفعال
ت يمتأثر از ماه ماَيآموزش معلمان را مستقة ان و نحويآموزان و دانشجو دانش يريادگيو 

  :دارد يعنوان م) همان( يو. كند يقلمداد مسنجش 
ك يآنان  يريادگياز  يابيدانند كه در ارزش يش ميك كالس از پيآموزان  دانش يوقت"

 يريادگياستفاده خواهد شد، هنگام مطالعه و ) يا نهيك آزمون چند گزي مثالً( ينيآزمون ع
درس خواهند ة و پراكند ياد سپردن نكات جزئيدا كردن و به يمطالب درس، در جهت پ

  ".نخواهند كرد ياديآن توجه ز يو ساختار يد و به مسائل كليكوش
ند سنجش، يها را از فرا رندهيادگيتجارب و ادراك ) 2002(3و برادفوت 2نتري، و1دنيو
را متأثر  يريادگيت يفيو ك نددان يم] يريادگي[ يارهايبه مع يمهم در توسعه بخش يعامل

  .  دكنن يم يها نسبت به سنجش و نوع امتحانات و آزمونها تلق رندهيادگياز ادراك 
ان سنجش متأثر از آموزش و آموزش يم) 24: 1384ف، يبه نقل از س( )2002( پوفام 

  .  شود يز قائل ميمتأثر از سنجش تما
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.Weeden 

2. Winter 

3. Broad foot 
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 يرا كه روشها يز عملكرد معلمانين )24:  1384ف، يبه نقل از س() 2000( لفرانسوا
 يها رندهيادگيت يشود، باعث ترب يت ميهدا يسطح يها ق سنجشيآنها از طر يآموزش
  . داند يم يسطح

اند، دسته  دهيمبادرت ورز يآموزش يهدفها ينداگرچه تاكنون افراد مختلف به دسته ب
. در متون مرتبط با آموزش برخوردار شده است يشترياز اشتهار ب 1956بلوم در سال  يبند

بلوم را چندان روشن  يبند در دسته هيمنبع اول) 131، 2007(كه هوگان يدر حالن يهمچن
در ) همان(هوگان. از مطالعات قرار گرفته است ياريبس يمبنا يبند ن دستهيداند، ا ينم

ة ، به سه دست)1972(و هارو) 1964(اي، كرسول، بلوم و مارس)1956(آثار بلوم يقالب معرف
بلوم  يبند است كه طبقه ين در حاليا ؛دكراشاره  يحركتـ  يو روان ي، عاطفيشناختة طيح
مربوط به  يبند در دسته) 1368(بلوم . سازد يادر مرا به ذهن متب يشناختة طيشتر حيب
اشاره  يابيب و ارزشيل، تركيدانش، درك، كاربرد، تحلة ، به شش طبقيشناختة طيح

 سنجش آموزش برنامة درسي

 سنجش آموزش

 سنجش متأثر از آموزش

 آموزش متأثر از سنجش

 برنامة درسي
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را مورد نقد قرار  ين دسته بنديا) 1375( يمدار عتيهمچون شر يكسان ، حال آنكهدكن يم
ة تر بودن طبق نيين پاين طبقه و همچنيتر نييدانش را به عنوان پاة قرار گرفتن طبق، داده
و اندرسون، كراتول و ) 2001(مارزانو .دانند يدرست نمرا  يابيب نسبت به ارزشيترك
به  دنيبا تعامل بخش و كنند يمشنهاد يپ يبند ن طبقهيرا در ا يراتييتغز ين) 2001(گرانيد

به ( .ندينما يارائه م يديجد يبند ، طبقهيدانش و سطوح پردازش ذهن يها دو بعد جنبه
  )137:  2007نقل از هوگان، 

  )2007نقل از هوگان، (د مارزانو يجد يدسته بند :1جدول 
يسطوح پردازش ذهندانشهايطهيح  

يـ حركت يروان ياطالعاتيه ايرو 
 به خاطر آوردن   
ادراك   
ليتحل   
 كاربرد دانش   
فراشناخت   
بر نظام  يتفكر مبتن   

يدرون
  

  گران يبلوم توسط اندرسون، كراتول و دة د نظر شديجدول تجد :2جدول 
  )2007نقل از هوگان، (
دانشهاي  طهيحيشناختةطيابعاد ح  

خلق 
 كردن

به خاطر ادراككاربردليتحليابيارز
يسپار  

يقيدانش حق      
يدانش مفهوم        
يه ايدانش رو        
 دانش فراشناخت      
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را  يآموزش يدتر از هدفهايجد يها يز ضرورت توجه به طبقه بندين) 1387(ف يس
د آندرسون، كراتول و يجد نسبتاً يها يبند و ضمن اشاره به دسته دده يممورد توجه قرار 

، دانش ياس دانش امور واقعدانش بر اس يبند ران، ضرورت توجه به ورود در دستهگيد
 ريمسن يدر هم. دكن يمخاطبان قلمداد م يريادگيق يباعث تعمرا  يدانش روندو يمفهوم
سنجش در تناسب با اهداف سطوح باالتر د يجد يها وهيبه ش) 2006( 2و مك مان 1باتلر

ن فلوچارتها، يتدو، 3پانل يها همانند مباحثه ييده و استفاده از روشهاكراشاره  يريادگي
 يبرا ييها را به عنوان روشها و استفاده از وب 4، كار پوشهيمفهوم يها نقشه يطراح

ت به آنچه گذشت و يبا عنا.  اند قرار دادهد يتأكمورد  يريادگي يها سنجش از آموخته
 ينظام آموزش عالة تفكر خالق و نقاد بر عهد يجاد مهارتهايا جهتكه در  يرسالت

ام نور يكه نظام دانشگاه پ يعيار وسيپوشش بسبه سبب گر يد يگذاشته شده است و از سو
و از جمله  يدرسة مختلف برنام يها ت كارشناس داراست، ضرورت دارد مؤلفهيترب يبرا

. رديمورد مطالعه و دقت قرار گ ين نظام آموزش عاليمخاطبان اهاي  از آموخته يابيارزش
ام نور اشاره يپ يت سؤاالت آزمون سراسريز كه به عدم كفاين نيشياز مطالعات پ يبرخ

سؤاالت  يدر بررس) 1386( يونسيكه  چنان ؛اند افزوده ين بررسياند، بر ضرورت ا داشته
ن سؤاالت را در يانجام داد، ضعف ا IRTام نور كه منطبق بر ير پيفراگ يزمونهاآ

 كساني يز از هم احتماليرا ن يرافانح يها نهيو گز كند يمگزارش  يروانسنج يها شاخصه
 يانيپا يسؤاالت آزمونها يحاضر با هدف بررسة ن اساس مطالعيبر ا. داند يبرخوردار نم
ة طيشوند و انطباق آنها با طبقات ح يدر كشور اجرا م يام نور كه به طور سراسريدانشگاه پ

رود تا دست اندركاران  ين مطالعه انتظار ميا يها افتهيق ياز طر.  انجام شده است يشناخت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Butler 

2. McMunn 

3. Panel discussion 

4. Pirtfolios 
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از  يابيت ارزيبهبود وضع يبراب يير راهكارهايام نور، به تدبيپ ير نظام آموزش عاليز
  .  مخاطبان بپردازندهاي  آموخته
  

  روش مطالعه
ل محتوا انجام ين مطالعه كه با روش تحليدر ا. ل محتواستيروش مطالعه از نوع تحل

در مجموع (در پنجاه و هفت درس و مربوط به پنج رشته  ييشد، سؤاالت آزمون نها
قلمرو مطالعه را سؤاالت . ل قرار گرفتيمورد تحل) كهزار و هشتصد و چهل و هفت سؤالي

. ل داديتشك1388 ات 1383 يليتحص ين دانشگاه در خالل  سالهايا يكشور يآزمونها
، حقوق و شناسي ، رواني، كتابداريعلوم اجتماع يها عبارت از رشته يليتحص يها رشته

) 3(در جدول ها  ك رشتهيبه تفك يمورد بررس يينها يها ع آزمونيتوز. ندبود يتيعلوم ترب
  . ارائه شده است

  
  يمورد بررس يليتحص يها ل شده در رشتهيتحل يينها يها ف آزمونيتوص :3 جدول

 ل شدهيتعداد سؤاالت تحل شدهيبررسيتعداد آزمونها يليتحصةرشت
 345 11 ياجتماععلوم

 519 16 يكتابدار
 384 11 يتيعلوم ترب

 310 9 يشناسروان
 289 10 حقوق
 1847 57 مجموع

  
ة طيبر طبقات ح يو مبتن ياسيقة ويبه ش يند كدگذاريل، سؤال و فرايواحد تحل

 يند كدگذاري، فرايكتاب درس يك از سؤاالت با محتوايبا انطباق هر . بلوم بود يشناخت
ب به ده يقر ياب دوم برايتوسط ارز يكدگذار. انجام شد يسؤاالت در قالب فرم كدگذار
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ة ن شماريين تعيهمچن. انجام شد يبه كدگذار يدرصد از سؤاالت، به هدف اعتبار بخش
ة ز از مخاطرياست كه پره يمواردة توا در ارتباط با هر سؤال از جملمح يصفحه و نشان

  .  ده استكرن ين مطالعه تضميا يرا برا ييسقوط به شهود گرا
  
  ها افتهة يارائ

 ،ش داده شدهينما يليتحص يها ك از رشتهيع سؤاالت در هر ين قسمت، ابتدا توزيدر ا
  .شود يمورد مطالعه ارائه مهاي  رشتهية ع در كلين توزيسپس ا

ة طيو بر اساس طبقات ح يعلوم اجتماعة ع سطوح سؤاالت در رشتيتوز :4 جدول
  يشناخت

 كل يابيارز بيترك ليتحل كاربرد ادراك يسپارحافظه نام درس
  د ف د ف د ف د ف د ف د ف 

ن و رفاه يتأم
 ياجتماع

30            30 

هاي  هينظر
 شناسي جامعه

30            30 

جنگ  شناسي جامعه
 ينظام يروهايو ن

30            30 

 يمبان
 2شناسي جامعه

30            30 

ها در يتعاونتحول 
 ران و جهانيا

30            30 

 30            30 استياصول س
اقتصاد خرد و 

 كالن
23  9  7  1      40 

 30            30 شناسي مردم يمبان
 يمبان

 يشناس تيجمع
24  2  4        30 

 25        21  1  3 ه و آماريپا ياضير
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 40          3  37 ات اقتصاديكل

 345     %0 1 %9 32 %4 15 %86 297 مجموع

  درصد : د    يفراوان: ف*
  

 يشناختة طيو بر اساس طبقات ح يكتابدارة رشتع سطوح سؤاالت در يتوز :5جدول 
 كل يابيارز بيترك ليتحل كاربرد ادراك يسپارحافظه نام درس

  د ف د ف د ف د ف د ف د ف 
يكودك يشناس وانر

ينوجوان  و  
30            30 

 40            40 يخدمات عموم
حفاظت مواد 

 يا كتابخانه
30            30 

 1مواد يسازمانده
 يسيفهرست نو

25            25 

 40          1  39 رانيات ايخ ادبيتار
 30          1  29 علم حقوق يمبان

 40          1  39 ياطالعات يبانكها
 30          1  29 مطالعههاي  وهيش

 30            30 1 يساز مجموعه
 40            40 يخ اجتماعيتار

  2يساز مجموعه
 

30            30 

  مواد كتابخانه
 كودكان  نوجوانان

27  3          30 

 30            30 يسيمتون انگل
 30          13  17 متون فرانسه

 24          1  23 انهيرا يمبان
 40            40 كتابخانهة ادار

 498 96% 21 4%         519 

  درصد : د    يفراوان: ف*
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ة طيو بر اساس طبقات ح يتيعلوم تربة ع سطوح سؤاالت در رشتيتوز :6جدول 
  يشناخت

 كل يابيارز بيترك ليتحل كاربرد ادراك يسپارحافظه نام درس
  د ف د ف د ف د ف د ف د ف 

 40            40يدرس يزيبرنامه ر
 30          1  29  يمتون تخصص

 30            30ييراهنماو مشاوره 
 ياصول و مبان

 آموزش پرورش
28  2          30 

مسائل جوانان و 
 نوجوانان

39  1          40 

 30            30 يت آموزشيريمد
سنجش و 

 يريگ اندازه
29  11          40 

 40          1  39 سيتدر يروشها
 40        2  3  35 يآموزش يابيارزش

 24        2  5  17 يآمار يروشها
 يشناس روان
 يتيترب

34  6          40 

 384       %1 4 %8 30 %91 350 مجموع

  درصد : د    يفراوان: ف*
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  و بر اساس طبقات  يشناس روانة ع سطوح سؤاالت در رشتيتوز :7جدول 
  يشناختة طيح

 كل يابيارز بيترك ليتحل كاربرد ادراك يسپارحافظه نام درس
  د ف د ف د ف د ف د ف د ف 
 40            40 1رشد 

 40          3  37 يبهداشت روان
 40          2  38 علم النفس
 30          3  27 قيروش تحق

 30          1  29 ات فلسفهيكل
و  ييراهنما

 مشاوره
29  1          30 

  يشناس وانر
 ياجتماع

29  1          30 

 30          2  28  يولوژيزيف
 يشناس وانر

 تيشخص
39  1          40 

 310         %5 14 %95 296 مجموع

  درصد : د    يفراوان: ف*
  

  يشناختة طيطبقات ححقوق و بر اساس ة ر رشتع سطوح سؤاالت ديتوز :8 جدول
 كل يابيارز بيترك ليتحل كاربرد ادراكيسپارحافظه نام درس

  د ف د ف د ف د ف د ف د ف 
  30          2  128 ين الملليب قوقح

حقوق علمة مقدم  29  1          30 
 قوقح

 يخصوص الملل نيب
15  3  1        19 

 يجزا قوقح
 3يعموم

29  1          30 

 يجزا قوقح
 1يعموم

28  2          30 
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 30            30 1يحقوق اساس
 30          1  29 2يحقوق ادار

ن الملل يب قوقح
 2يعموم

30            30 

 30          11  19 4يحقوق مدن
 30          2  28 5يحقوق مدن
 289       %0 1 %8 23%92 265 مجموع

  درصد : د    يفراوان: ف*
  

  يشناختة طيدر طبقات ح يسؤاالت مورد بررس ع كليتوز :9 جدول
حافظهبه 

 يسپار
 مجموع يابيارز بيترك ليتحل كاربرد ادراك

 1847 -- -- 1 37 103 1706 يفراوان
 %100 -- -- %05/0 %2 %58/5 %37/92 درصد

  
  ريبحث و تفس

همانند  يد اهدافيبا يدر آموزش عال يدرسة كه اگرچه نظام برنام داشتد توجه يبا
توانايي تفكر انتقادي، خالقيت و نوآوري، توانايي انجام كارهاي دشوار، مهارتهاي ارتباطي 

؛ نقل از ملكم 1381، يبالس(كتبي و شفاهي قوي و مهارتهاي باال در تكنولوژي اطالعات 
د ؛ آزا)1366، يشكوه(انتقادي ة تحصيل معلومات عميق و تربيت روحي؛ )1999وب؛ 
كننده همانند عادات، تعصبات و شرايط اجتماعي، ايجاد فكراز نفوذ عوامل محدود ساختن

، يعتمداريشر(قضاوت صحيح ة روح علمي در دانشجو و عالقه به پژوهش و رشد قو
ن يشتريبارائه شده نشان داد كه  يها افتهي كند،دنبال را ان ير دانشجود) 1365

، يكارشناسة مورد مطالعه در دور يانيپا يآزمونهاها در قالب سؤاالت  رندهيادگيانتظارات از 
  .بوده است يبه حافظه سپارة معطوف به سنجش قو



 213...    تحليل محتواي سؤاالت آزمون پاياني دروس

 يدرسة برنامة شد يمعرفة گان نه يها ك مؤلفه از مؤلفهيتنها  يابيارزشة اگرچه مؤلف
ر يغ يكه اهداف ييآموزش يشود، در نظامها يقلمداد م) 1381يمهرمحمد(1نيتوسط كال

هدف كسب  ،ب نمودهيرا تعق يدرسة ح شده در برناميتصر ياز هدفهاواال و متفاوت 
بر مخاطبان و دست  يژ اجتماعيا پرستيبه خاطر استخدام، كسب درآمد  يليمدرك تحص
مانند روش  يدرسة گر عناصرمهم برنامين مؤلفه بر دي، اكند يمدا يطره پياندركاران س

را متأثر خواهد  يدرسة ن نظام برنامدماير گذاشته كل چيرنده تأثيادگي و س، معلميتدر
عدم ) 1: شود يج تلقين نتاياة مشاهد يبرا يليتواند به عنوان دال يها م هين فرضيا. كرد
سؤال  يينها يها نش كنندهيطراحان و گز ييان توانان فقديو تخصص و همچن ييآشنا
نش يند گزيفراعدم نظارت بر ) 2ام نور،  يپ يمختلف در نظام آموزش عال يها رشته يبرا
ة برنام يها نهيتوسط متخصصان در زم يتست سازسؤاالت و تطابق آنها با قواعد  يينها
نسبت به  يعدم شناخت كاف) 3 يريو سنجش و اندازه گ يتيترب يشناس ، روانيدرس

 يكمة نور از توسع امير نظام پيز يريرپذيتأث) 4جو  ت دانشيدر ترب يرسالت آموزش عال
ه يسؤاالت بر پوشش طبقات اول يينها يها نش كنندهيتعمد طراحان و گزظار و ش از انتيب

 يافراطة استفاد) 5مخاطبان  ة ف گسترديط ييبه خاطر سهولت و هم سطح بودن با توانا
  .مانده است يل باقيبد يام نور بينظام پ يه خاطر گستردگكه ب يا نهياز سؤاالت چند گز

 يا فاصله يران دارايرا در ا يجش سنتسن و يكه نظام امتحان) 1375(يخلخال يادعا
 آثاراز  يكاف يو نبود آگاه ددان يم يت و تجارب جهانيم و تربيتعل يها هياد با نظريز

 يل آن تلقياز دالرا كشور  يبر سرنوشت نظام آموزش يد نظام امتحانيشد يهايينارسا
ن مطالعه كه يا يها دادهل يضمن آنكه تحل. شود يداد مها قلم هين فرضيد، همسو با اكن يم
بر  يليدهد، دل ينشان م يا نهيش از نودو هفت درصد سؤاالت را از نوع سؤاالت چند گزيب

 يا، خسرويه شكورنك چنان است؛ يشناختة طيانتظارات در طبقات نازل حة بت ناخواستيتثب
 يأت علميه ياعضا يل سؤاالت امتحانيز در تحلين) 1388(و الهام پور ي، مظفريبروجن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Klein 
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 صرفاً يأت علميه ياز اعضا يميش از نيده بودند كه بكرشاپور، گزارش  يدانشگاه جند
به حافظه ة در طبق يا نهيحدود نود درصد سؤاالت چندگز كرده،استفاده  ينياز سؤاالت ع

  . بوده است يسپار
 يريادگي يارهايمع ي، نظام سنجش را باعث ارتقا)2002(1نتر و برادفوتيدن، ويو 

در قبال مخاطبان را باعث  يريم گيتصم يارهاينوع انتظارات با مع ييو همسو نددان يم
 يانجام و استفاده از مهارتها ييچنانچه توانا. دارند يات عنوان ميل به غاين در نيتضم
ه شده يتوصهاي  وهياز ش يارياست كه بس يهيمد نظر باشد، بد يعلم يدر كاوشها يذهن

ل ياز قب ،ياستفاده در نظام آموزش و پرورش همگان يابر) 2006(توسط باتلر و مك مان 
از  يها و مباحثه يشفاههاي  ، ارائهيفهوممهاي  سها، نقشهياستفاده از كارپوشه ها، ماتر

ز مورد استفاده يام نور نير نظام پيو از جمله ز يتواند در نظام آموزش عال يق پانل ميطر
  . رديقرار گ
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محوري در محتواي كتب علوم  ه تبيين رويكرد مسأل
 متوسطه  جمهوري اسالمي ايران ةانساني دور

  
   ∗زهرا مهماندوست
   ∗∗پروين صمدي

  چكيده
توجه به رشد روزافزون دانش و اطالعات در عصر جديد، نظـام تعلـيم و تربيـت بايـد      با

تفكـر، پژوهشـگري و    قـدرت هـاي شـناختي چـون     سعي بر آن داشته باشد كه توانـايي 
تربيت براي پاسخگويي بـه ايـن نيـاز      و  انديشمندان تعليم. جستجوگري را پرورش دهد

هاي جستجوگري، تفكر خـالق   انتقادي، مهارت بشر رويكردهايي همچون آموزش تفكر
محـوري    ةتوان از طريق اجراي رويكرد مسـĤل  اند كه جمله آنها را مي را پيشنهاد داده... و

واقع مواجهه جوامع بشري با مسائل ناهمگون و فزاينده زنـدگي پيچيـده    در. ع كردترفي
جـويي كشـورها در    اي ندارد از يك طرف و سبقت تعيين شده حل از پيش امروزي كه راه

هايي كه قادر به حل مسائل گوناگون باشند  نوآوري و ابداع از طرف ديگر، پرورش انسان
تربيـت پيونـد    و  ي است كه هر انتظاري در گسـتره تعلـيم  بديه. كند مي ناپذير را اجتناب
انساني يكي از  هاي آموزشي، علوم واقع در نظام در. انساني دارد علوم اي با شالودة گسترده

تعـالي افـراد    تواند در جهـت رشـد و   شود كه مي هاي اثربخش تلقي مي ترين مقوله مهم
  .نقش مؤثري ايفا كند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  كارشناس ارشد رشته مديريت آموزشي . ∗
  عضو هيات علمي دانشگاه الزهراء . ∗∗
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درسي مبناي تدريس و كار  درسي يا كتاب ا محتواي برنامهاز آنجاكه در نظام آموزشي م
محور در بر آن است ضمن تبيين رويكرد مسألة اين مقاله سعي  باشد، در معلمان مي

هاي  مسĤله و الگوهاي متعدد آن،به تبيين مؤلفه محتواي برنامه درسي، راهبردهاي حل
، 2و1شناسي ، جامعه3و1فارسي  در كتابهاي ادبياتها  مسĤله و جايگاه هريك از مؤلفه حل

  .روانشناسي و فلسفه پرداخته شود
مسأله متفاوت  هاي حل نتايج حاكي از آن است كه ميزان توجه كتب منتخب به مؤلفه 

. اند هاي مورد نظر پرداخته شناسي به مؤلفه چنانچه بيش از همه، كتاب روان. باشد مي
موقعيت  تحليل"رين فراواني متعلق به هاي مدنظر بيشت قابل ذكر است كه از ميان مؤلفه

آزمون "، "تدوين فرضيه"بوده و كمترين آن به  "اطالعات آوري جمع"و  "اي مسأله
در انتهاي مقاله نيز پس از تحليل چگونگي . باشد مي "مسĤله ارزيابي فرايند حل"و  "آن

  .شده استمسأله در كتب مذكور، پيشنهاداتي در اين زمينه ارائه  هاي حل ظهور مؤلفه
  درسي  محتواي برنامه-انساني علوم-محور رويكرد مسĤله: ها ليدواژهك

  
 مقدمه 

، توسعه مواج اي و تغييرات كالن سياسي، اجتماعي و حرفهها  با آغاز هزاره سوم گرايش
از اي  چون جهاني شدن و به هم ريختن و حذف پارهاي  كننده علوم مختلف و پديده و خيره

گذشته ريشه گرفته بودند به اوج خود رسيد و هاي  فلسفي كه از دههمرزهاي فكري و 
و انتظارات زمينه ها  وجود اين نياز. انتظارات و شرايط جديدي براي افراد بشر مطرح نمود

و نهادهاي اجتماعي، فرهنگي و آموزشي به دنبال ها  تحول و تغييرات اساسي را در سازمان
ني به حافظه سپردن اطالعات و دانش هدف تلقي نمي در نظام تعليم و تربيت كنو. داشت

زندگي در حال پيچيده تر شدن است و انسان با اي  شود، زيرا به صورت افسار گسيخته
بنابراين در نظام تعليم و تربيت كنوني بايد . گردد مي انفجار اطالعات و فناوري مواجه

درت حافظه يعني قدرت تفكر، شناختي ديگر همراه با قهاي  سعي بر اين باشد كه توانايي
انديشمندان تعليم و تربيت براي پاسخگويي . پژوهشگري و جستجوگري پرورش داده شود

جستجوگري، هاي  هايي همچون آموزش تفكر انتقادي، مهارت به اين نياز بشر آموزش
ل توان از طريق سيستم آموزشي ح مي كه جمله آنها رااند  را پيشنهاد داده... تفكر خالق و 
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حل مسأله به علت  مواجهه جوامع بشري هاي  در واقع نياز به مهارت. مسأله اعتال بخشيد
اي  با مسائل ناهمگون و فزاينده زندگي پيچيده امروزي كه راه حل از پيش تعيين شده

ندارد از يك طرف و وابستگي متقابل بين كشورها، سبقت جويي ايشان در نوآوري و ابداع 
كه قادر به حل مسائل گوناگون باشد را هايي  و شخصيتها  ذهن از طرف ديگر، پرورش

  ). 1385اخوان كاظمي، (كند مي اجتناب ناپذير
با شالوده علوم اي  بديهي است كه هر انتظاري در گستره تعليم و تربيت  پيوند گسترده

اثربخش هاي  در واقع در نظام آموزشي، علوم انساني يكي از مهم ترين مقوله. انساني دارد
علوم انساني . تعالي افراد نقش موثري ايفا كند تواند در جهت رشد و مي شود كه مي تلقي
 مختلفي تقسيمهاي  است در دوره تحصيلي دبيرستان كه در دانشگاه به شاخهاي  رشته
به لحاظ . باشند مي شود كه اكثر آنها مرتبط به جامعه و شناخت و حل مشكالت انساني مي

هاي  با مسائل انسان، الزم است افرادي كه در اين رشتهها  اين رشته ارتباط مستقيم
. حل مسأله باشندهاي  باشند مجهز به مهارت مي مشغول به تحصيل، تدريس و تحقيق

تنها با .... رواني، تربيتي، حقوقي و اجتماعي، فلسفي، زباني، ادبي و ـ  مسائل روحي
حل مسأله از طريق محتواي اين اي ه مطالعات علوم انساني و آموزش صحيح مهارت

مختلف حل مسأله و همچنين هاي  دروس و به روز كردن كتب و به كار بستن نظريه
  ).1385چيت ساز و صحرا گرد،( باشد مي كاربست  آنها در دروس علوم انساني ميسر

با توجه به متمركز بودن نظام آموزشي كشور ما، كتاب درسي يا محتواي مطالب 
هاي  و تجربهها  ور مكتوب و مدون تعليم و تربيت محسوب شده و فعاليتآموزشي ، مح

بررسي وضعيت . شود مي تربيتي دانش آموزان توسط معلم و حول محور آن سازماندهي
علوم انساني در نظام آموزشي هاي  سازماندهي مواد و محتواي درسي رشتههاي  فعلي شيوه

مختلف هاي  قش و اهميت و كاربرد رشتهما نشان دهنده اين واقعيت است كه به رغم ن
عرضه مواد و محتواي هاي  علمي در قلمرو وسيع علوم انساني، نحوه سازماندهي و شيوه

هاي  مذبور، از موقعيت و جايگاه علمي مناسبي برخودار نيست و روشهاي  درسي در رشته



  ن كنگرة ملي علوم انسانيمجموعه مقاالت دومي    220

مقايسه با ساير  علوم انساني را درهاي  رايج در سازماندهي اين مواد درسي، كارآيي رشته
علمي با ترديد و انتقاد مواجه ساخته است؛ اين مسأله به طور مستقيم به هاي  رشته

  ).1385هاشمي مقدم،.(عرضه آن مربوط استهاي  محتواي درسي و روش
درسي علوم انساني از منظر توجه  به هاي  لذا پژوهش حاضر به تحليل كتاب 
دوره علوم انساني در  حل مسأله پرداخته است، تا ميزان اعتبار كتب درسي هاي  مقوله

  .متوسطه را از جهت ميزان توجه به هر يك از مقوله هارا مشخص نمايد
  

  مباني نظري و پيشينه پژوهش
 مواجه يل و مشكالت متعدديخود با مسا يو اجتماع يفرد يدر زندگ ها  همه  انسان

ل و مشكالت و تالش يمواجه شدن با مسا ياپيجز روند پ يزيچ يدر واقع زندگ. شوند مي
وجود  .است يعيطب ين وجود مشكل در مسير زندگيبنابرا. ستيحل و فصل آنها ن يبرا

 ياست و ما خواه  ناخواه  با مشكالت متعدد يعاد يمشكالت كوچك و بزرگ در زندگ
م يمنفعالنه عمل كرده و آرزو كننكه يا ين به جايبنابرا. ميشو مي خود مواجه  يدر زندگ

م كه چطور يرياد بگيد بهتر است يايش نيما پ يدر زندگ يچ مشكليكاش هاي  كه
   .ميمشكالت خود را حل كن

اعتماد به شود تا   مي موجب ليز مسايت آميحل موفق يالزم برا ييتوانااز  يبرخوردار
توانايي بروز ساير دا كند و يپ يشتريب يو احساس ارزشمندشتر شده يشخص بنفس 
ا يحل مشكل باشد  يالزم برا ياگر فاقد مهارتها يو خالقيت را بدست آورد، ولها  مهارت
ط يبا مح يد، در سازگاريل خود استفاده نمايحل مسا يوب براينامناسب و معهاي  از روش

د خواهد شد در نتيجه به عنوان فردي يوي تهد ياطراف دچار مشكل شده و بهداشت روان
توان آن را  مي است كه يحل مسأله مهارت. عل و ناكارآمد در جامعه ظاهر خواهد شدمنف

 .)1389هاشمي، (آموخت و بكار بست 
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 ا گروه تالش يكه در آن فرد  يعاطف – يرفتار – يند شناختيك فرايحل مسأله  
 نزو( ديا كشف نماي ييك مسأله خاص شناساي يبرا يوه مقابله موثريا شيكند راه حل  مي

مختلف هاي  براي آشنايي بيشتر حل مسأله در اينجا تاريخچه و نظريه). 1389و زوريال ، 
 .شود مي حل مسأله و آموزش آن ارائه

  
 مطالعات نظري حل مسأله ةتاريخچ

فلسفي ويليام جيمز و روشهاي تربيتي ديويي هاي  فرايند حل مسأله ريشه در انديشه
خوب به توانايي فرد در حل مسائل وابسته است و ديويي معتقد بود كه اساس تفكر . دارد

داراي مسأله صورت هاي  شود كه يادگيري در موقعيت مي اين توانايي هنگامي حاصل
شود،  مي يادگيري، چگونه آموختن بر آنچه كه آموخته –بنابراين در فرايند ياددهي . پذيرد

كه هايي  حل مسأله، فرايند تشخيص و كاربرد دانش و مهارت ).1384سيف،( برتري دارد
اين . باشد مي منجر به پاسخ درست يادگيرنده در موقعيت و يا رسيدن او به هدف مورد نظر
نيست، بلكه ها  فرايند صرفاً دانستن اطالعات، مفاهيم يا اصول و كنار هم قرار دادن آن

قبلي به ويژه قواعد يا اصول قبالً آموخته اي ه تازه تركيب دانشهاي  يادگيرنده بايد راه
  .شود كشف كند مي شده را كه به حل مسأله منجر

به دانش هايي  بايد به همان روش) انساني( در اين ديدگاه علوم طبيعي و اجتماعي
پس از ديويي پي گيري و هدايت اين طرز  .اند آموزان آموخته شوند كه در ابتدا پديد آمده

كلپاتريك، هاچين، برونر، شواب و ديگران , تفكر از طريق اصالح گراني چون مونته سوري
يادگيري اثر  –ياددهي هاي  هاي مختلف بر برنامه درسي و روش دنبال شد و شكل

اسامي به ويژه در نيمه دوم قرن بيستم با ها  اين تالش). 1387مهري نژاد،( گذاشت
درسي كودك محور، تجربه محور ، فرايند محور و  نظاير آن هاي  گوناگوني چون برنامه

  .توان در حل مسأله و مهارت مربوط به آن خالصه كرد مي ظاهر شده كه جمله آنها را
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 ديويي در كتاب تجربه و تعليم و تربيت مباني اساس برنامه مذكور را اين گونه بر
  :شمرد مي

افته از تجربه كه به جهت يابي مثبت در انتخاب و سازماندهي روشهاي نظريه نظام ي"
تازه به كار مدارس بكوشد هاي  تربيتي و مواد آموزشي مناسب بينجامد، و براي دادن جهت

مورد نياز است و اين يكي از اصول مهم تعليم و تربيت است كه آموزش بايد از تجربيات 
قبلي هاي  كه فرد در طول دورههايي  و قابليتها  تجربهموجود يادگيرندگان آغاز گردد، زيرا 

مهري ( "او در آينده استهاي  به دست آورده است، نقطه آغازيي براي كليه يادگيري
  ).1387نژاد،

با تكيه بر نظريات ديويي و با هدف آزاد 1919انجمن تعليم و تربيت پيشرو در سال 
ذهني، جسمي، رواني و هاي  ويژگيترين رشد فردي بر مبناي مطالعه  ترين و كامل

اين انجمن در بيان اصول خود همان ديدگاه ديويي را .اجتماعي و نيازهاي او تشكيل شد
  :كه بايد در تعليم و تربيت به كار گرفته شود به نوعي ديگر بيان كرد

  آزادي براي رشد طبيعي - 1
 عالقه به عنوان انگيزش براي همه كارها - 2

 تعيين كننده تكليف معلم به عنوان راهنما و نه - 3

 مطالعه علمي رشد شاگردان - 4

 گذارند مي توجه بيشتر به تمامي عواملي كه بر رشد جسماني كودك تاثير - 5

 همكاري بين مدرسه و خانه براي توجه به نيازهاي زندگي كودك - 6

 تربيتيهاي  مدرسه پيشرو به عنوان رهبر جنبش - 7

ن روش تحقيق، شناخت و اين اصول به اضافه روش حل مسأله كه از نظر ديويي هما
يادگيري است در پيدايش و توسعه برنامه درسي نقش اساسي داشت و در مقابل 

درسي موضوع محور در نيمه دوم قرن بيستم به وجود آمد و با پيدايش هاي  برنامه
فراشناختي و پردازش اطالعات تاكيد دارند، هاي  جديد يادگيري  كه برمهارتهاي  نظريه
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بوديم كه در هايي  هاي قرن بيستم شاهد بازگشت دوباره همان انديشهما در آخرين سال
آغاز قرن بيستم ديويي و طرفداران  وي براي رسيدن به يك تعليم و تربيت پيشرو بنا 

 .نهادند
پردازند  مي در سالهاي اخير پژوهشهاي بسياري درباره اينكه افراد چگونه به حل مسأله

براي تدريس  فرايند هايي  العات منجر به پيدايش برنامهكه نتيجه اين مط. انجام شده است
عالي ذهن هاي  حل مسأله، تفكر و استدالل  با آنچه كه اغلب از آن تحت عنوان فرآيند

شود،  مي در حل مسأله فردي براي رسيدن به يك هدف  تالش. شود، شده است مي ياد
بايست  مي رسيدن به آن هدفي كه در آن لحظه دسترسي به آن مقدور نمي باشد و براي

هاي خردتر  هدف نهايي را به اهداف كوچكتر تقسيم كرده و آن اهداف را نيز به هدف
اتكينسون و (تجزيه كنيم تا به سطحي برسيم كه وسايل دستيابي به آن را در اختيار داريم 

  ).1387به نقل از مهري نژاد 1991اتكينسون، 
ي وجود دارد كه هيچكدام به تنهايي از دقت و در ارتباط با حل مسأله سه رويكرد اساس

جامعيت برخودار نيستند چرا كه حوزه عمل در فرايند حل مسأله بسيار گسترده است و يك 
اين سه رويكرد به قرار ذيل . مذكور نمي باشدهاي  نظريه قادر به پوشش دادن همه زمينه

  :است
توان از  مي ل مسألهاز ميان اولين محققين عالقه مند به ح: رويكرد گشتالت - 1

ترجمه كرده اند، ايشان  "كل سازمان يافته"گشتالت را به .روانشناسان گشتالت نام برد
در اين ديدگاه يادگيري با حل مسأله . بيينند مي رفتار را به مثابه يك كل سازمان يافته

وقتي فرد با مسأله جديدي . ارتباط دارد و ادراك بينش در حل مسأله اساس كار است
كند تا در حل مسأله به  مي مراجعهاي  و الگوهاي ريشهها  شود بي درنگ به طرح مي وبرور

بينش در . پردازد مي كند به حل آن مسأله مي او ياري كنند و بر اساس بينشي كه كسب
  .شود مي ديدگاه گشتالت نوعي فعاليت ناآشكار حل مسأله است كه به موقعيت منتهي
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از اي  توان گفت حل مسأله در ديدگاه گشتالت مجموعه پيچيده  مي در مجموع
يي آموخته مختلف كه فرد براي فرضيه آزماهاي  عادتهاي گذشته است كه از طريق نقشه

 .اند است به هم پيوند يافته
منظم در مورد ساختار هاي  در سالهاي اخير پيگيري: پردازي هاي داده مدل - 2

. ت از طرف روانشناسان شناختي به عمل آمده استشناختي كه در حل مسأله درگير اس
مدلهاي ارائه شده تاكيد زيادي بر دانش موجود در ساختار حافظه و نيز بسياري از 

در اين مدل پيوند مستقيمي بين ساختار حافظه و حل  .معنايي مربوط شده استهاي  شبكه
را كه هايي  ها و ايدهبنا بر اين ديدگاه حل مسأله، اطالعات و تكنيك. مسأله مطرح است

  .گيرد مي در شكل جديدي به بازي آوريم، مي دانيم و از تجربه گذشته به خاطر مي
 بر طبق اين مدل هر مسأله به عنوان يك محرك قلمداد:پاسخ -مدل محرك - 3
در مقابل محرك، ها  از پاسخها را برمي انگيزد و هر يك از پاسخاي  شود كه مجموعه مي

توان هر پاسخ در اين مجموعه از طريق اصول شرطي . دارند نيرومندي خاص خود را
يعني پاسخهايي كه بيش از همه تقويت شده اندبا فراواني بيشتر با . شود مي سازي تامين

 ).1388سيف، (مسأله مرتبط شده و در نتيجه احتمال بيشتري براي بروز دارند

  
  روش آموزش حل مسأله به دانش آموزان

درست برخورد با هاي  در دانش آموزان از طريق آموزش شيوه توانايي حل مسأله را
توان مسائل  مي همچنين در اكثر موضوعهاي درسي مدارس. توان افزايش داد مي مسأله،

يلون و . مختلفي مطرح كرد و از دانش آموزان خواست تا به حل كردن آنها بپردازند
كه با تكرار آنچه كه قبال ياد  هايي بپرسيد از دانش آموزان سوال: گوينده مي وينستاين

 هايي كه دانش آموزان را به انديشيدن وار نتوانند آنرا جواب دهند، يعني سوالاند  گرفته
  ).1387مهري نژاد،( دارند مي
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در آموزش حل مسأله بر خالف آموزش بعضي از مطالب ديگر، دادن يك رشته 
كند، بلكه بايد آنها را به مختلف به دانش آموزان كفايت نمي هاي  اطالعات و مهارت

در زمينه طريقه آموزش حل . انديشيدن وادار كنيم و به كشف راه حل مسأله هدايت نماييم
گوناگوني تاكنون ارئه شده كه در ذيل به طور خالصه به بعضي از آنها هاي  مسأله نظريه

  . شود مي پرداخته
نظر وي تجاربي كه دانش  از. داند  مي "حل مسأله"جريان يادگيري را، )1938(ديويي 

شود او كه روش حل مسأله را  مي كند موجب يادگيري مي آموز در جريان حل مسأله كسب
يادگيري كرد، مراحل ذيل ر ابراي آن قائل  –ياددهي هاي  براي اولين بار وارد فعاليت

  :است
كه الزمه آن داشتن ذهن كنجكاو و  و كشف مسأله،اي  برخورد با موقعيت مسأله -1

تحليل موقعيت مسأله اي،  -2.احساس نارضايتي از وضعيت موجود در دانش آموزان است
آوري اطالعات، كه شامل  جمع -3 .كه مستلزم تفكر و تحليل دانش آموزان است

گذشته محقق، تجربيات ديگران، مشاهده، آزمايش در موقعيت واقعي كه هاي  تجربه
 آوري شده قد در تحليل اطالعات جمعذهن منت مستلزم استفاده از نظرات ديگران و

ها، آگاهي از نظريات موجود  بندي داده تدوين فرضيه كه مستلزم طبقه -4 .باشد مي
آزمون فرضيه كه مستلزم طبقه بندي مجدد، آزمايش و  -5.باشد مي مورد نظر ةدرحيط

نتيجه شود تا به  مي دانش آموز بايد درك كند كه هر فرضيه بارها آزمون. مشاهده است
و  2006بارو،(درست ختم شود، تحمل شكست و ابهام از ملزومات روحي دانش آموز است

  ).1376شريعتمداري ،
روش دعوت به ”درسي كه در آموزش زيست شناسي مطرح شد ،هاي  از جمله برنامه

اين رو ش كه كاربرد حل . مطرح شد 1شواب ةبه وسيل 1965بود كه درسال  “پژوهش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. J.Schowab 
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ساختمند  -2آشنايي به زمينه پژوهش : وم بود شامل  اين مراحل استمسأله در آموزش عل
تدوين  -3دخيل در موقعيت مسأله ساز هاي  كردن مسأله، تفسير مطالب  و شناسايي متغير

بعد . طرح مجدد آزمايش تا به نتيجه برسدها،  آزمايش فرضيه، سازماندهي داده -4فرضيه 
شگري در علوم تجربي مخصوصاً پژوه از طراحي و اجراي الگوي شواب در آموزش

شناسي  ديگر دروس همچون علوم اجتماعي و روانهاي  اين الگو در برنامه شناسي، زيست
به واسطه . ، طرح آموزش علوم اجتماعي ميشيگان بودها نيز كاربرد يافت از جمله اين طرح

ن شناسي را نيز آموزان توانستند علوم انساني باالخص علوم اجتماعي و روا اين روش دانش
علومي پويا ببينند وبين مفاهيم ارائه شده در محتواي دروس با مسائل اجتماعي رابطه 
برقرار كنند و با ذهني كاوشگر به تحليل مسائل جامعه پرداخته و همچنين با مطرح 

و مالحظات خود و ها  و ارائه استنباطها  ساختن تحليل خود در بين ديگر همكالسي
و ها  و ارائه استنباطها  ديگران، راه رسيدن به توافق با همكالسياي  ا يافتهبها  مقايسه آن

ديگران، راه رسيدن به توافق درباره مشاهدات به هاي  مالحظات خود و مقايسه آن با يافته
 ).1386جويس، ويل و كالهون،( .علمي را بيابنداي  شيوه

شدن با موقعيت داراي  روبرو -1؛) 1962(مراحل آموزش به شيوه پژوهشگري ساچمن
، دادن اطالعات در مورد روال )بايد موقعيت مسأله دار براي دانش آموز آشنا باشد(مسأله 

آزمون  -3و ساختن فرضيه با توجه به اطالعات گردآوري شدهها  گردآوري داده -2كار
دخيل در مسأله، در اين مرحله هاي  فرضيه و گردآوري بيشتر اطالعات، شناسايي متغير

ايد توجه داشت شاگردان با آزمون و خطا پيش نرفته و در آزمون فرضيه، تعقل و رفتار بر ب
ارزيابي فرضيه مقبول در جمع دانش آموزان و به وسيله  -4.اساس تفكر را فراموش نكنند

فرضيه مقبول را به صورت قاعده در  (تشريك مساعي، سازماندهي و قاعده بندي 
 ) .1998، 2الحسن و ابيسمارا( و تحليل فرايند پژوهشها  فتهعموميت دادن به يا -5)آوردن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. Al Hasan & Abismsra 
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پاسخي را كه از يادگيرنده -1): 1974(روش آموزش حل مسأله از دي چكو و كرافورد
رفتار ورودي -2انتظار داريد به صورت رفتار نهايي بر حسب عملكرد او مشخص كنيد 

ي حل مسأله تعيين كنيد و مورد يادگيرنده را در ارتباط با مفاهيم و اصول مورد نياز برا
يادگيرنده را در يادآور ي همه مفاهيم و اصول مربوط به مسأله  -3سنجش قرار دهيد 

يادگيرندگان را در جهت پيدا كردن راه هاي  با توضيحات شفاهي انديشه-4كمك كنيد 
از از يادگيرندگان بخواهيد تا نشان دادن مراحلي كه  -5حل مناسب مسأله هدايت كنيد 

   .شود يادگيري خود را نشان دهند مي طريق آن مسأله حل
حل مسأله وجود دارد،  در هاي  با وجود اختالف نظرهايي كه در مورد مراحل و مقوله

برخورد با موقعيت نامعين، جمع آوري اطالعات، تدوين فرضيه، هاي  اين پژوهش مقوله
به دليل كامل تر بودن و دربر ا ه آزمون آن و ارزيابي فرايند و عموميت دادن به يافته

  .انديشمندان اين حوزه انتخاب شدندگيرنده بودن اغلب مراحل مورد تأكيد 
  

  شناسي پژوهش روش
 كاربردي قرارهاي  مطالعه انجام شده از نوع تحقيق توصيفي و در گروه پژوهش

ح روش مورد استفاده در اين تحقيق، روش پژوهش تحليل محتواست كه از طر. گيرد مي
بر حسب ها  داده.  با استفاده از فهرست وارسي انجام شدها  برآورد پديده در متن داده

ها  در اين كميت. حاصل شمارش فراواني هستندها،  فراواني وقوع، توصيف و كميت
براي تهيه فهرست . دهند مي ضبط پيوند و تقليلهاي  از واحداي  مقداري را به طبقه

و اينترنتي مورد بررسي قرار گرفت و بعد نقاط اشتراك  اي  خانه وارسي، ابتدا با اسناد كتاب
هر يك . حل مسأله در اين پژوهش انتخاب شدندهاي  مختلف به عنوان مقولههاي  نظريه

  .داراي چند زير مقوله بودندها  از اين مقوله
بوده كه از  1389-90درسي رشته علوم انساني  هاي  جامعه آماري اين پژوهش كتاب

، روانشناسي و فلسفه به صورت 2و1، جامعه شناسي3و1ادبيات فارسيكتب ها  بين آن
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درصد از كل صفحات كتاب  20از بين صفحات اين كتابها نيز . تصادفي انتخاب شدند
  .صفحه از كتب مذكور به عنوان نمونه انتخاب شدند

توصيفي هاي  داده. عات از روش آماري توصيفي استفاده شدبراي تجزيه و تحليل اطال
در اين جداول، فراواني و درصد هر مولفه . ارائه شده است 4تا 1حاصل از تحليل در جداول

  .ارائه شده است
  
  سواالت پژوهش 

هاي  دوره دبيرستان به مؤلفه 3و1به چه ميزان محتواي كتاب ادبيات فارسي  -1
  مسأله محور پرداخته اند؟

هاي  دوره دبيرستان به مؤلفه 2و 1به چه ميزان محتواي كتاب جامعه شناسي -2
  مسأله محور پرداخته اند؟

هاي  به چه ميزان محتواي كتاب روان شناسي سال سوم دوره دبيرستان به مؤلفه -3
  مسأله محور پرداخته است؟

مسأله هاي  به چه ميزان محتواي كتاب فلسفه سال سوم دوره دبيرستان به مؤلفه -4
  محور پرداخته است؟

پژوهش مبني بر اينكه به چه ميزان محتواي كتاب ادبيات  اولتجزيه وتحليل سؤال 
 مسأله محور پرداخته اند؟هاي  به مؤلفه 3و 1فارسي 

انواع ادبي : فصل اول: باشد مي درس بدين ترتيب 24شامل نه فصل و  1كتاب ادبيات
: ادبيات پايداري، فصل چهارم: فصل سومادبيات داستاني سنتي، : فصل دوم شود، مي آغاز

ادبيات : فرهنگ و هنر، فصل هفتم: فصل ششم ،)2(انواع ادبي: ادبيات جهان، فصل پنجم
سفرنامه، حسب حال نامه و زندگي نامه، در نهايت : ، فصل هشتم"مشروطه"دوران جديد

  .ادبيات فارسي برون مرزي ةفصل نهم دربار
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حل مسأله اشاره شده است كه هاي  د به كل مقولهمور 19در اين كتاب به طور كلي 
مورد به  14مورد به تحليل موقعيت،  4مورد مقوله برخورد با موقعيت نامعين،  1به ترتيب 

كه نشان اي  در هيچ يك از فصول نه گانه اين كتاب داده مقوله جمع آوري اطالعات،
ها  ند و عموميت داده به يافتهتدوين فرضيه، آزمون فرضيه و ارزيابي فرايهاي  دهنده مقوله

  .باشد، يافت نشد
، 1فصل اول انواع ادبي: باشد مي فصل بدين ترتيب 11شامل 3همچنين كتاب ادبيات 

: ، فصل پنجم2انواع ادبي: نثر فارسي، فصل چهارم: ادبيات داستاني، فصل سوم: فصل دوم
: ه، فصل هفتمسفرنامه، حسب حل و زندگي نام: ادبيات انقالب اسالمي، فصل ششم

ادبيات : ادبيات تمثيلي، فصل نهم ادبيات تطبيقي، فصل دهم: ادبيات عرفاني، فصل هشتم
  .ادبيات توصيفي: انتقادي، فصل يازدهم

حل مسأله هاي  مورد به كل مقوله 45نيز   به طور كلي  3در محتواي كتاب ادبيات 
مورد به تحليل  18موقعيت نامعين، مورد مقوله برخورد با  7اشاره شده است كه به ترتيب 

مورد  2مورد به مقوله تدوين فرضيه، 2مورد به مقوله جمع آوري اطالعات،  34موقعيت، 
اشاره شده ها  مورد به مقوله ارزيابي فرايند و عموميت به يافته 2به مقوله آزمون فرضيه و 

  . است
  3و  1ادبيات  هاي مربوط به كتابهاي  تجزيه و تحليل يافته: 1جدول شماره 

                 
    ها  مقوله
   فصول

برخوردباموقعيت 
 نامعين

تحليل 
 موقعيت

جمع 
آوري 

 اطالعات

تدوين 
 فرضيه

آزمون 
فرضيه 

ارزيابي 
فرايند و 

عمويت 
داده به 
 يافته ها

 كل

 4 14 0 0 0 19 2 فراوانيادبيات 
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سال 
 )1(اول

 21.05 73.68 0 0 0 100 10.52 درصد

ادبيات  
سال 
 )3(سوم

 14 20 2 2 2 45 5 فراواني

 31.11 44.44 4.44 4.44 4.44 100 11.11 درصد

 18 34 2 2 2 65 7 فراواني كل

 27.69 52.30 3.07 3.07 3.07 100 10.76 درصد كل

   
معرف حل مسأله اشاره هاي  بيشتر به مقوله 3شود در كتاب ادبيات  مي چنانچه مشاهده

در مجموع در محتواي هر دو كتاب  در درجه اول به مقوله جمع آوري شده است اما 
اطالعات، بعد از آن  به ترتيب تحليل موقعيت، برخورد با موقعيت نامعين، تشكيل فرضيه، 

اما همانطور كه از محتواي آموزش به . آزمون فرضيه و تحليل فرايند تاكيد شده است
به اي  طالعات و بعضا تحليل موقعيت مسألهآيد جمع آوري صرف ا مي شيوه حل مسأله بر

  .حل مسأله نمي انجامدهاي  يادگيري مهارت
هاي  پژوهش مبني بر اينكه به چه ميزان محتواي كتاب دومتجزيه وتحليل سؤال 

  مسأله محور پرداخته اند؟هاي  به مؤلفه 2و1جامعه شناسي 
شود شامل سه فصل  مي كه در سال دوم دوره متوسطه تدريس 1كتاب جامعه شناسي 

  .باشد مي اجتماعي و هويتهاي  با عناوين نقش، مزايا و نابرابري
حل مسأله اشاره شده است كه به هاي  مورد به كل مقوله 59در محتواي  اين كتاب 

مورد به  14مورد به تحليل موقعيت،  13مورد مقوله برخورد با موقعيت نامعين، 10ترتيب 
مورد به مقوله آزمون فرضيه و 6رد به مقوله تدوين فرضيه،مو7مقوله جمع آوري اطالعات، 

  .اشاره شده استها  مورد به مقوله ارزيابي فرايند و عموميت به يافته 9
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شود نيز  مي كه در سال سوم دوره متوسطه تدريس 2محتواي كتاب جامعه شناسي 
  . باشد مي شامل دو فصل هويت و مزايا

حل مسأله اشاره داشته هاي  مورد به مقوله 43محتواي اين كتاب نيز به طور كلي 
مورد مقوله برخورد با موقعيت 5: باشد مي است كه فراواني وقوع اين مقوله بدين ترتيب

مورد به  5مورد به مقوله جمع آوري اطالعات، 12مورد به تحليل موقعيت،  11نامعين، 
قوله ارزيابي فرايند و مورد به م5مورد به مقوله آزمون فرضيه و  5مقوله تدوين فرضيه،
  .عموميت به يافته ها

  2و  1جامعه شناسي  هاي مربوط به كتابهاي  تجزيه و تحليل يافته: 2جدول شماره 
                 

    ها  مقوله
   فصول

برخوردباموقعيت 
 نامعين

تحليل 
 موقعيت

جمع 
آوري 

 اطالعات

تدوين 
 فرضيه

آزمون 
فرضيه 

ارزيابي 
فرايند و 

عمويت 
به داده 
 يافته ها

 كل

جامعه 
شناسي 

1 

 13 14 7 6 9 59 10 فراواني

 22.03 23.72 11.86 10.1615.52 100 16.94 درصد

جامعه 
شناسي 

2 

 11 12 5 5 5 43 5 فراواني

 25.58 27.90 11.62 11.6211.62 100 11.62 درصد

 24 26 12 11 14 102 15 فراواني كل

 23.52 25.49 11.72 10.7213.72 100 14.70 درصد كل
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ذكر شده بيشترين فراواني در مجموع اين دو كتاب نيز 2همانطور كه در جدول شماره  
تحليل هاي  متعلق به مقوله جمع آوري اطالعات بوده و پس از آن به ترتيب مقوله

تدوين ها،  موقعيت، برخورد با موقعيت نامعين، ارزيابي فرايند و عموميت دادن به يافته
با توجه به اهميت و نقش درس جامعه شناسي در دوره . باشد مي آزمون فرضيهفرضيه و 

حل هاي  متوسطه و تاثيري كه در آينده دانش آموزان دارد گنجاندي هر چه بيشتر مهارت
تواند تاثير بسزايي در آينده ايشان  مي مسائل اجتماعي و آموزش آنها به دانش آموزان

  .داشته باشد
پژوهش مبني بر اينكه به چه ميزان محتواي كتاب روان وم ستجزيه وتحليل سؤال 

  مسأله محور پرداخته است؟هاي  شناسي به مؤلفه
شود شامل چهار فصل  مي كتاب روان شناسي كه در سال سوم دوره متوسطه تدريس

شناختي، هاي  فرايند: رشد، فصل سوم: كليات، فصل دوم: فصل اول: به قرار ذيل است
  .رواني و اختالل روانيفصل چهارم سالمت 

ترتيب اين . حل مسأله اشاره شده است هاي  مورد به گويه 152در محتواي اين كتاب 
مورد تحليل 28مورد مقوله برخورد با موقعيت نامعين، 26: بدين قرار استهاي  فراواني

تدوين فرضيه، آزمون فرضيه و هاي  مورد جمع آوري اطالعات، و مقوله32موقعيت، 
  .مورد22هركدام هاي  رايند و عموميا دادن به يافتهارزيابي ف

  مربوط به كتاب روان شناسيهاي  تجزيه و تحليل يافته: 3جدول شماره 
                 

    ها  مقوله
   فصول

برخوردباموقعيت 
 نامعين

تحليل 
 موقعيت

جمع 
آوري 

 اطالعات

تدوين 
 فرضيه

آزمون 
فرضيه 

ارزيابي 
فرايند و 

عمويت 
داده به 
 يافته ها

 كل
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روان 
 شناسي 

 28 32 22 22 22 152 26 فراواني

 18.42 21.02 14.47 14.4714.47 100 17.10 درصد

 28 32 22 22 22 152 26 فراواني كل

 18.42 21.02 14.47 14.4714.47 100 17.10 درصد كل

  
آوري نمايان است در اين كتاب نيز به مقوله جمع  3همانطور كه در جدول شماره 

حل هاي  تاكيد بيشتري شده است اما به كل مقولههاي  اطالعات نسبت به ساير مقوله
در وضعيت مطلوب تري ها  بار تاكيد شده كه اين فراواني نسبت به ساير كتاب22مسأله 

هاي  محتواي اين كتاب كوشيده است كه مسائل روان شناسي،رشد، فرايند. قرار دارد
  .ر قالب روش مسأله محور به دانش آموزان آموزش دهدشناختي و سالمت رواني را د

پژوهش مبني بر اينكه به چه ميزان محتواي كتاب چهارم تجزيه وتحليل سؤال 
  مسأله محور پرداخته است؟هاي  فلسفه به مؤلفه

كتاب فلسفه سال سوم دوره متوسطه نيز به دو بخش معنا و قلمرو فلسفه و نخستين 
كه در بخش اول به مباحث كلي فلسفي پرداخته و در . استفالسفه بزرگ تقسيم شده 

  .بخش بزرگ به شرح حال و عقايد فلسفي سقراط، افالطون و ارسطو پرداخته است
حل مسأله اشاره شده هاي  مورد به مقوله 21در محتواي اين كتاب نيز به طور كلي 

 6و7عيت نامعين با كه بيشترين فراواني به مقوله تحليل موقعيت و برخورد با موق. است
جمع آوري اطالعات تدوين فرضيه و آزمون آن  و در هاي  مورد فراواني بوده و ساير مقوله

  .باشند مي 2نهايت ارزيابي فرايند و عموميت دادن به يافته داراي فراواني 
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  مربوط به كتاب فلسفههاي  تجزيه و تحليل يافته: 4جدول شماره 
                 

    ها  مقوله
   فصول

برخوردباموقعيت 
 نامعين

تحليل 
 موقعيت

جمع 
آوري 
 اطالعات

تدوين 
 فرضيه

آزمون 
فرضيه

ارزيابي 
فرايند و 
عمويت 
داده به 
 يافته ها

 كل

 7 2 2 2 2 21 6فراواني فلسفه

 33.33 9.52 9.52 9.52 9.52 100 28.56 درصد

 7 2 2 2 2 21 6 فراواني كل

 33.33 9.52 9.52 9.52 9.52 100 28.56 درصد كل

حل مسأله هاي  همانطور كه عنوان شد در محتواي اين كتاب تاكيد ضعيفي بر مقوله 
شايد دليل وقوع اين رويداد تازه بودن اين عنوان درسي در دوره متوسطه بوده . شده است

پردازد در حالي  مي چرا كه بيشتر محتواي اين كتاب به مباحث كلي فلسفه و چيستي آن
سرو كاردارد و بقيه محتواي كتاب نيز به زندگي نامه ها  مسأله بيشتر با چرايي كه حل

حل هاي  دركل انتظار بيشتري جهت ظهور مولفه. پردازد مي فالسفه بزرگ و متقدم يونان
مسأله در اين  عنوان درسي است چرا كه به عقيده بسياري از انديشمندان از جمله ليپمن 

عمده براي آموزش هاي  به دانش آموزان از جمله راهانديشه فلسفي و آموزش آن 
  ).1991ليپمن،(حل مسأله به ايشان استهاي  مهارت

  
  نتيجه
،روان شناسي و فلسفه سال 2و1، جامعه شناسي3و 1ادبياتهاي  ن پژوهش كتابيدر ا

ت يدهد كه اولو مي نتايج اين پژوهش نشان. سوم دوره دبيرستان مورد تحليل قرار گرفت
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باشند و  مي ك به همينزد  يدرسهاي  كرد در كتابين روياهاي  ظهور مؤلفه يبند
حل هاي  درسي مورد نظر بصورت ناقص و گذرا به آموزش مقولههاي  كتاب يمحتوا

  .اند مسأله پرداخته
مطرح در اين هاي  حل مساله صورت ناقص بوده و به تمام گويههاي  ظهور مقوله 
هاي  هيكتاب به گو يد محتوايتاكها  ن مقولهيچنانچه در ب.استپرداخته نشده ها  مؤلفه

گاه يبوده و جا"جمع آوري اطالعات"و  "تيل موقعيتحل"، "نيت نامعيبرخورد با موقع
 كمرنگ "افته هايت دادن به يند وعموميفرا يابيارز"و  "آزمون آن"،"هين فرضيتدو"

 .باشد مي

بر اساس توجه به  يعلوم انساني ها ل كتابي، پس از تحل)1387(يو لشگر يصالح
ار يو بخت ي، زمانيجانياسفهاي  افتهيو اند  دهيرس يج مشابهيق به نتايتحقية روح

  .باشد مي با پژوهش حاضر همسو يعلوم ابتدائهاي  ل كتابيز در تحلين) 1387(نصرآبادي
روان  -1باشد مي بدين قرارها  مورد نظر ترتيب كتابهاي  از نظر كميت مقوله 

شود وضعيت  مي همانطور كه مالحظه. فلسفه -4ادبيات  -3جامعه شناسي  -2شناسي
ليك بايد در نظر داشت كه به . باشد مي درس ديگر 3كتاب روان شناسي مطلوب تر از 

ة حل مساله به شيوهاي  راه به سوي آموزش مهارتها  طور كلي محتواي اين كتاب
شرفت و ارتقاء هر كشوري در نظام آموزشي  مباني پيو اين در حالي است . مناسبي نيست

. آن نهفته است و به اعتقاد بسياري، علوم انساني در شاكله اين نظام نقش محوري  دارد
لذا همگان بر اين باورند كه تقويت  اين علوم و ارتقا بخشي به جايگاه آن، نقش بسيار 

هدف غايي مستلزم آن  رسيدن به اينو  اساسي در رشد و نمو نظام آموزشي  خواهد داشت
است كه در درجه اول مسئوالن ارشد آموزش و پرورش  وجهه همت خود را در افزايش 

نظري و هاي  سواد عميق از اين رويكرد و شناخت بنيادهاي فلسفي و روان شناختي، پايه
تجارب عملي و همچنين بسترهاي فرهنگي مورد نياز آن قرار دهند و بر مبناي اين آگاهي 

نبه، اقدام به تصميم گيري و عمل فكورانه كنند و با دخالت دادن برنامه ريزان، همه جا
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مولفان، مديران و ساير افراد دخيل در فرايند آموزش در اين تصميم گيري به ايجاد 
  .مسئوليتي مشترك جهت عملياتي كردن اين تصميمات بپردازند

  
  كتابنامه

ــاظمي، بهــرام ــامالت دو  ").1385.(اخــوان ك ــا  ســويه اســالمي كــردن دانشــگاه تع ــوم ه ــت عل و تقوي
  .1385اسفند . مجموعه مقاالت كنگره ملي علوم انساني."انساني

درسـي  هـاي   مقايسـه كتـاب  ").1387.(زماني، بي بي عشرت و حسنعلي بختيار نصرآبادي.اسفيجاني،اعظم
. "مريكـا و انگلسـتان  گوناگون در فرايند پژوهش بـا آ هاي  علوم ابتدائي از نظر ميزان توجه به مهارت

  .8فصل نامه مطالعات برنامه درسي، سال سوم شماره
مجموعه مقـاالت كنگـره ملـي    . "پژوهش در علوم انساني ")1385(چيت ساز،سپيده و رحمان صحرا گرد

  .1385اسفند . "علوم انساني
  .دانشگاه تهران تهران، ترجمه علي شريعتمداري، ."منطق، تئوري تحقيق").1369.(ديويي،جان

  تهران، نشر دوران. "روان شناسي پرورشي نوين")1387.(سيف، علي اكبر
 تهران،انتشارات سمت."رسالت تربيتي و معلمي مراكز آموزشي").1376.(شريعتمداري،علي

بررسي كتب درسي بـه لحـاظ پـرورش و تقويـت روحيـه      ").1387.(صالحي، عليرضا و لشگري، معصومه
آسـيب  (مجموعه مقاالت كنگره ملـي علـوم انسـاني   ."موزانتحقيق و فرهنگ علم گرايي در دانش آ

 .،تهران پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي6،جلد )شناسي علوم انساني در ايران
تحقيق كمي و كيفي در علـوم تربيتـي و روان   هاي  روش").1381.(گال،مرديت،بورگ ولتر و گال جويس

 .انتشارات سمت تهران،. ترجمه احمدرضا نصر و همكاران. "شناسي
. "بررسي راهبردهاي ايجاد روحيه پژوهشي در دانش آموزان از طريق برنامه درسي "،)1384(مهري نژاد،

  .ريزي آموزش و پرورش طرح سازمان پژوهش و برنامه
حل مسـاله  هاي  مجموعه آموزشي مهارت."يريم گيمهارت حل مساله و تصم  ").1389(هاشمي،سيد امير
  .در زندگي

علوم انساني بـا تاكيـد بـر علـوم تربيتـي در نظـام       هاي  رشته ").1385.(مقدم، سيد شمس الدينهاشمي 
  .1385اسفند . مجموعه مقاالت كنگره ملي علوم انساني. "آموزش عالي
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  چكيده
اي مستقيم وجـود دارد و بـه    حقيقي در هر كشور، رابطه و ميزان پيشرفت بين تحقيقات

باشد  يافتگي، ميزان تحقيقات انجام شده مي هاي مهم توسعه همين دليل يكي از شاخص
ماندگاري اين پديده نيازمند نهادمندي است و مراكز تحقيقاتي مصداقي از نهادمنـدي   و

باشيم كه؛ عملكرد پژوهشـي   مي يافتن پاسخ به اين سوال در اين مقاله در پي.علم است
مراكز تحقيقات فرهنگي و اجتماعي با مجوز قطعي از وزارت علوم به چه ميزان است؟ و 

نمونـه  . باشد مي اسنادي و از نوع تحليل ثانويه روش تحقيق عوامل موثر بر آن چيست؟
تا پايـان   وزارت علوم بوده و شود كه داراي مجوز قطعي از مي انتخابي مراكزي را شامل

خود را به شكل مكتوب گزارش كرده و همچنـين در   86عملكرد پژوهشي سال 87سال
در بين متغيرهاي مـوثر، بـه ترتيـب ميـزان     . اند حوزه فرهنگي و اجتماعي فعاليت داشته

هزينه پژوهشي و تعداد اعضاي هيات علمي بيشترين تاثير را بر ميزان عملكرد پژوهشي 
  .اند داشته مراكز
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-Email: a_ edrisi @iau. استاديار دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران شـمال، تهـران، ايـران    .∗

tnb.ac.ir  
عضـو باشـگاه پژوهشـگران جـوان       ،دانشجوي دكتري جامعه شناسـي اقتصـادي و توسـعه    .∗∗

  Email: ehsan5171@yahoo.com دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    240

  مقدمه
بيشتر مبتني بر توسعه فناوري است و توسعه فناوري  امروزه توسعه همه جانبه و پايدار

دستيابي به توسعه علمي از . شود مي توسعه علمي انجام نيز بر پايه خالقيت و نوآوري و
لذا جوامعي كه منابع و امكانات بيشتري را به امر . شود مي طريق مطالعه و پژوهش ميسر

در امور مختلف اعم از سياستگذاري، برنامه ريزي، آن دهند و به تبع  مي پژوهش اختصاص
ز نتايج مطالعات و تحقيقات استفاده هاي اقتصادي و صنعتي ا انجام فعاليت تصميم گيري و
  . آورند، از موفقيت بيشتري برخوردارند مي بيشتري به عمل

مراكز تحقيق و توسعه،  ها، توان نظامي اجتماعي تصور كرد كه دانشگاه مي علم را
دولتي مرتبط با علم، و نهادهاي ها  علمي، سازمانهاي  دانشمندان، دانشجويان، انجمن

لي مشوق پيشبرد دانش و علم در جهان، ساز و كارهاي ارتباطي اين المل نهادهاي بين
نشريات و ابزارهاي اطالع رساني و قوانين حاكم بر رفتارهاي  ها، مجموعه اعم از كتاب

هر تالشي براي . دهند مي مختلف آن را تشكيلهاي  فردي و نهادي اين عناصر، بخش
براي تدارك راهكارهاي اين هايي  شناختة درك ساز وكارهاي پيشرفت علم و ارائ

پيشرفت، نيازمند درك ارتباط ميان اين عناصر و باالخص نشان دادن سهم هر كدام در 
شوند تا هر عضو اجتماع علمي  مي است كه در نهايت سببهايي  جهت دادن به كنش

 مراكز تحقيقاتي بخشي از نظام اجتماعي علم است و در. نقشي در پيشرفت دانش ايفا كند
 .)1386شارع پور، فاضلي؛(كند مي پيشبرد علم نقش مهمي ايفا

هـاي فكـري جوامـع علمـي بـه شـمار        مراكز پژوهشي پديدآورندگان اصـلي فـرآورده  
تحقيقات به شكل تصادفي و فردي حاصـل چنـداني نـدارد و بـه همـين دليـل در       .آيند مي

عبارت ديگر، سهم نهادهـا  به . جوامع پيشرفته، تحقيقات سازمان يافته و نهادي شده است
واقعيـت ايـن اسـت كـه هـر چـه       . و مراكز تحقيقي در توليد انديشه بيش از ديگران است

گرايي سوق داده شود، عالوه بـر رشـد و    حالت فردگرايي خارج گردد و به گروه تحقيقات از
ي از ايـن رو، در كشـورها  . شـود  ها، بر ژرفا و غناي آنها نيز افزوده مي كمي پژوهشة توسع
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هاي علمي  ها و نظام ريزان پژوهشي اصرار دارند كه كارها در قالب مجموعه پيشرفته برنامه
ترين داليل موفقيت آنان را اهتمـام فراوانشـان    شايد بتوان يكي از مهم. معين تمركز يابند

  .كاري دانست ها به جاي پراكنده دهي و نظامندسازي پژوهش به سازمان
ن به رغم ابراز تمايل و ايراد بياناتي كه همواره در خصوص بايد توجه داشت كه در ايرا

شود، كماكان فرآيند  مي اقتصادي جامعه مطرح -اهميت تحقيقات و خوداتكايي علمي
توجه  ).1378بي نا،(تحقيقات از شكوفايي، جذابيت و تحرك مطلوب بي بهره مانده است

 و يكي از نه شده استيمن زيش بودجه و اعتبارات در ايافزا موجببه مقوله پژوهش 
 .است يد ناخالص داخليتول از يقاتي، سهم اندك اعتبارات تحقايراندر  تحقيقات هايچالش

د كه يرس يم يد ناخالص مليتول درصد 2/1د به ين رقم بايطبق برنامه چهارم توسعه ا
ست ساله كشور، يانداز ب چشم ن بر اساس برنامه چهارم توسعه و سنديهمچن. محقق نشد

د ناخالص يدرصد تول 51/0هست بيبا يم 1385قات كشور در سال ياعتبارات پژوهش و تحق
سال  ياعتبارات پژوهش افت كه ازيدرصد كاهش  45/0ن سهم به يد، اما ايرس يم يمل

ن يشرفته بيپ يكشورها ن شاخص دريزان اياست كه م ين در حاليا. ز كمتر استين 1384
و البته نبايد فراموش كرد كه پژوهش ابعاد مختلفي دارد كه نيازمند  درصد است 5/4تا  2

طلبد؛ زيرا در دنياي معاصر، هيچ عامل فرهنگي اجتماعي يا  مي توجهي فراتر از بودجه
تواند به تنهايي دليل رشد علم، به  روان شناختي، مثل مذهب يا نيروهاي اقتصادي، نمي

  ).1389محقق، ( هاي متعدد آن باشد هعنوان يك كل، يا يكي از اجزاي يا شاخ
تاثير نهادهاي علمي به  مطالعات جامعه شناسي علم در ايران، از سويي ة در حوز

تاثير نهادهايي ة درستي بررسي نشده است و از همين روست كه مجموع پژوهشها دربار
فرايند  دولتي برهاي  مراكز تحقيق و توسعه و سازمان ها، دانشگاه علمي،هاي  نظير انجمن

متقابل دانشمندان در اين نهادها بسيار اندك است و هاي  توليد علم و بررسي ساختار كنش
موسسات و  يت علميوضع وكشور  يعلم مراكزاز  يقير دقيتصواز سويي ديگر، در ايران 

س يتاس يقاتيك مركز تحقين كه يا يمدت زمان الزم برا. ، وجود ندارديقاتيمراكز تحق



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    242

ن يا؛ سال است 7تا  5برساند حدود  يخود را به سطح مراكز جهان ييارآشده و بتواند ك
در  يقاتين رشد تعداد مراكز تحقيهمچن. انجامد يم شتر به طوليبه مراتب ب در ايران زمان

ان علوم ين تعداد در ميگر هميعبارت د به. ستيهم متوازن ن يكشور از نظر موضوع
م نشده است يبه صورت متوازن تقس... و يو مهندس يه، فنيپا ،يمختلف، مانند علوم انسان

 يمركز پژوهشهاگزارش  (دنعلوم خاص اختصاص دار يكسريبه  يقاتيو اكثر مراكز تحق
  ).1385 ،مجلس

گيرد  هاي دولتي صورت مي هاي پژوهشي در دستگاه كه بخش اعظم فعاليت نظر به اين
رساني در مـورد   برخوردار است و اطالعآنها از اهميت خاصي   لذا شناخت امكانات و فعاليت

هـاي   شـود تـا سـازمان    ها و امكانات نهادهاي پژوهشي موجـب مـي   تعداد، ساختار، فعاليت
 ،هاي پژوهشي تكراري، ايجاد مؤسسات مشـابه  فعاليت ،هاي موازي گذاري مرتبط از سرمايه

يـق ايـن   شناسـايي دق .مصرف و نظاير آن جلوگيري شـود  قيمت و كم خريد تجهيزات گران
مراكز  پژوهشي براي برنامه ريزان پژوهشي نيز امري حياتي است كه بـه برخـي از مـوارد    

هـاي پژوهشـي و    آگاهي از تجربه ،تحقيق هر موضوعة شناسايي پيشين: گردد مي آن اشاره
هـاي   بردن به كاستي پي ،كاري انتخاب موضوعات جديد و پرهيز از دوباره ،كار گيري آنها به

يـابي بـه    ها و جايگاه واقعـي مراكـز پژوهشـي، دسـت     شناخت قابليت،هنگيپژوهشي و فر
ايجـاد   ،هاي متقابل هاي مشترك پژوهشي و همكاري فعاليت ،هاي پژوهشي موردنياز گروه
پژوهشي، بهره بردن متقابل پژوهشـگران و مراكـز پژوهشـي از    ة هاي سالم و سازند رقابت

  .يكديگر
اجتمـاعي فعاليـت    -اختيم كه در حـوزه فرهنگـي  در اين مقاله به شناخت مراكزي پرد

  : باشيم مي دارند، و همچنين در پي يافتن پاسخ به اين سواالت
هاي عملكرد پژوهشي مراكز مطالعات فرهنگي و اجتماعي وابسته بـه وزارت   شاخص -

و عوامـل مـوثر در افـزايش     عملكرد پژوهشي اين مراكز به چه ميزان استعلوم چيست؟ 
  يست؟اين عملكرد چ
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برحسب نوع واحد و ) وكاربردياي  بنيادي، توسعه( ميزان و نوع فعاليتهاي پژوهشي  -
 باشد؟ مي نوع وابستگي مراكز چگونه

 هاي مراكز مطالعات فرهنگي و اجتماعي از نظر موضوعي چگونه گيري فعاليت جهت -
  باشد؟ مي

  
  پيشينه تحقيق

شود كه به طور خاص فقط به  مي در ذيل به معرفي تحقيقات و كتابهايي پرداخته
  . اند شناسايي مراكز پژوهشي پرداخته

هاي اجتماعي و فرهنگي  معرفي پژوهش"گيتي سخاپور و همكاران، كتابي با عنوان  -
ريزي فرهنگي وزارت ارشاد اسالمي به  ها و برنامه ، در دفتر پژوهش1361در سال  "كشور

هاي  هاي پژوهشي از طريق پرسشنامه اطالعات مربوط به فعاليت. چاپ رسانده اند
هدف . بندي عيناً نقل شده است شده توسط خود سازمانها استخراج و پس از طبقه تكميل

هاي پژوهشي انجام شده در سطح كشور و لزوماً  اساسي از اين بررسي، آگاهي از فعاليت
  .باشد كاري و انجام تحقيقات مشابه مي جلوگيري از دوباره

مؤسسات پژوهشي  "هاي  آزيتا منوچهري دو كتاب تحت عنوان مسعود مهرابي و -
به ترتيب در  ،") بخش خصوصي(موسسات پژوهشي كشور "و  ") بخش دولتي(كشور 
در ابتدا . در  مركز تحقيقات علمي كشور به چاپ رسانده اند 1380و  1379هاي  سال

ها  و  انشگاهنهادهاي اجرايي در د  ها، خانه اسامي و مشخصات مؤسسات در وزارت
موسسات پژوهشي، شناسايي و با اطالعات موجود تطبيق داده شده و سپس جهت جمع 

در اين . تهيه و براي مؤسسات مورد نظر ارسال شده استاي  آوري اطالعات پرسشنامه
  هاي پزشكي، علوم انساني و اجتماعي، علوم پايه، هاي پژوهشي به دسته دو كتاب گروه

مهرابي . اند گروهي تقسيم شده زي و منابع طبيعي و ميانفني و مهندسي، كشاور
بخش (موسسات پژوهشي كشور "با عنوان اي  نيز مجموعه1387همچنين در سال 
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اين مجموعه با . در مركز تحقيقات سياست علمي كشور به چاپ رسانيده است ")دولتي
 . باشد اندكي تغيير همانند كتابهاي فوق مي

راهنماي مراكز تحقيقاتي "با عنوان اي  سيما در مجموعههاي صدا و  مركز پژوهش -
 دين و اسالم فعاليتة ، تمامي مراكز تحقيقاتي كه در زمين1379در سال  "علوم اسالمي

  .كنند، را معرفي كرده است مي
دو جلدي تحت اي  مجموعه 1380قم در سالة علمية حوز  رساني پايگاه اطالع -

كه در . تدوين كرده است "راهنماي جامع مؤسسات فرهنگي اسالمي استان قم"عنوان 
و ) ها ها، مدارس علميه، دانشگاه ها و سازمان مؤسسه(پژوهشي  –آن مؤسسات آموزشي 

) ها، انتشارات خانه رساني، كتاب مراكز اطالع(رساني و خدمات پژوهشي  مراكز اطالع
  .معرفي شده اند

در  1381تحقيقات و فناوري در آذر ماه  معاونت پژوهشي وزارت علوم، -
معرفي واحدهاي پژوهشي داراي موافقت قطعي از وزارت علوم، "با عنوان اي  مجموعه

اي آن دسته از واحدهاي پژوهشي كشور كه  به معرفي شناسنامه  "تحقيقات و فناوري
و فناوري موافقت قطعي از شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات 

 .اند پرداخته است دريافت كرده

باشند  مي تمامي تحقيقات اشاره شده فاقد تحليل از وضعيت مراكز تحقيقاتي ايران
  . و پيدايش و مراحل رشد آنها را تبيين نكرده اند

برخي از تحقيقات تجربي با توجه به توسعه علمي در ايران، مراكز تحقيقاتي را نيز 
قرار داده اندكه به برخي از نتايج  آنان كه با موضوع مقاله ارتباط دارد مورد نظر 

  :شود مي پرداخته
جامعه "است و  "نظام گفتماني"علوم مبتني بر بسط يك ة برخي معتقدند كه توسع  -

به عبارت ديگر، پيشرفت علم در هر . كند مي نقش مهمي در علم ايفا "پذيري حرفه اي
كنشگران علمي، وجود  "جامعه پذيري حرفه اي "،"ع گفتمانياجتما"رشته محتاج بسط 
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بنابراين، دانشمندان براي . است "نقش دانشمند"و ايفاي   "پژوهشية برنام"داشتن 
جمعي هاي  بر اجتماعات علمي و سبكها  انديشيدن، طرح مساله كردن و گزينش روش

ي همواره كنش متقابل انديشيدن و علم ورز). 31-33: 1380فاضلي،(انديشه متكي هستند
به عالوه، اجتماع علمي نيازمند ساز و . نماديني ميان فرد و اجتماع علمي يا گفتماني است

شناسايي هر دانشمند توسط  ها، ايدهة كارهايي براي برقراري ارتباط ميان دانشمندان، مراود
 ،توفيقي( اين تعامل در ايران مختل شده است.دانشمندان ديگر و كسب شهرت است

و مراكز تحقيقاتي در جهت دستيابي به اين ها  بنابر اين تشكيل انجمن).1381فراستخواه ؛
  .باشد مي شرايط امري حياتي و ضروري

حاكي از آن است كه وضعيت علم و تكنولوژي را از طريق بررسي ها  برخي از يافته-
رابطه ده شاخص  .علم  بايد بررسي كردة خارج از حوزهاي  ارتباطات آنها با ديگر  شاخص

فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي در سي و پنج هاي  وضعيت علم و تكنولوژي را با شاخص
كه از شاخصهاي انتخاب شده حجم سرمايه گذاري در بخش . كشور بررسي شده است

رشد هاي  ثبت اختراع، درصد باسوادي و شاخصهاي  تحقيقات، تعداد محققان، تعداد پروانه
  ).5-6، 1386شارع پور، فاضلي؛(وثر مثبت بر وضعيت علم بوده استاقتصادي از عوامل م

مشكل تحقيق در ايران قبل از انقالب احتياط سياسي، نهادي نبودن،تشريفات و  -
اما آنچه افزون . تحقيقاتي و كمبود پژوهشگر بوده استهاي  كمبود سرمايه،تمركز اداري

اجتماعي است، هاي  يبانگير پژوهشبر مشكالت و موانع پيش از انقالب، در حال حاضرگر
 "هدف ملي و يكپارچگي"اجتماعي، فاقد يك هاي  نخست اينكه، در پژوهش: عبارتند از 

كنيم، اما ربط  مي مشكالت را به صورت پراكنده و انفرادي شناسايي. تحقيقاتي هستيم
نيستند و  سازمان يافتهها  دوم آنكه، پژوهش. دانيم نمي و علل راها  بين آن "نظام مند"

علمي بي طرفانه در پژوهشگران ة باشند تا بتوانند يك روحي نمي داراي آن چنان استقاللي
درازمدت هاي  گيرد و برنامه مي توسط افراد مجزا صورتها  بسياري از پژوهش. ايجاد كنند

از پژوهش را به اي  تحقيقاتي وجود ندارد تا پژوهشگر در چهارچوب سازماني بتواند گوشه
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كافي بهاي الزم را ة دانشگاهي به اندازهاي  سوم اينكه، متاسفانه در محيط. م برساندانجا
اگر در جامعه اي، . دانند نمي راها  دهند و ارزش آن نمي اجتماعيهاي  به پژوهش

 اجتماعي قائل نباشند، از افراد عادي جامعه انتظاريهاي  دانشگاهيان ارجي براي پژوهش
موسسات اجرايي تمايل  ،رم اينكه گرچه نسبت به گذشتهعامل چها. توان داشت نمي

اصلي در اين است كه ة اما نكت اند، بيشتري براي انجام دادن تحقيقات از خود نشان داده
دانشگاهي با موسسات اجرايي از لحاظ  -الزم بين مراكز تحقيقاتي "نظام مند"ة رابط

  . )103: 1375لهسائي زاده، (تحقيقات به وجود نيامده است
نهادي : توان چنين برشمرد مي مهم ترين و بنيادي ترين موانع تحقيق در ايران را

ما؛ باور نداشتن به نقش ة نشدن تحقيق و تفحص و نوآوري در فرهنگ و در جامع
اجتماعي و  –اقتصادي ة تحقيقات، به ويژه تحقيقات فرهنگي و اجتماعي، در توسع

در واگذاري تحقيقات به محققان و اي  يقهتوسعه؛وجود روابط شخصي و سلهاي  برنامه
موسسات تحقيقاتي دولتي و غير دولتي؛ نبود متولي اصلي و واقعي براي مراكز پژوهشي 

مشخص و هاي  اجرايي و سياستهاي  دستورالعمل ها، در بخش غير دولتي؛نبود آئين نامه
و ها  به سوي هدفها  عملي در حمايت از مراكز پژوهشي غير دولتي و هدايت آن

آن ها؛ كمبود نيروي هاي  كشور و نظارت بر كم و كيف فعاليتاي  توسعههاي  سياست
سيف اللهي، (انساني محقق و كارآمد در سطح ملي و در مراكز آموزشي و پژوهشي كشور 

1381.(  
  ادبيات نظري

بين ة مطالعه و بررسي رابط: شناسي علم عبارت است از تعريف كالسيك از جامعه  
ارتباط بين علم و جامعه تنها ة و عناصر آن با جامعه، و پرواضح است كه مطالع فضاي علم

ارتباط بين كليت علم و كليت جامعه نيست، بلكه ارتباط عناصري از يكي با كل يا 
دانشمندان، نهادهاي آموزشي و : تواند شامل عنصري از ديگري، حال عناصر علمي مي

: تواند نظير شود و عناصر جامعه مي... ها و خانه تابها، ك دانشگاه پژوهشي، مؤسسات علمي، 
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افراد، امكانات اقتصادي، اجتماعي، نهادهاي سياسي و ديني، پارامترهاي تاريخي، نظامي، 
شناسي علم و  از جامعه  تر تعريفي است سيستماتيك تعريفي ديگر، بيش. فكري باشد

به اين صورت . سيستم عبارت است از درنظر گرفتن فضاي اجزاي علم به عنوان يك
به . روابط جمعي بين عناصر اين سيستمة شناسي علم عبارت خواهد بود از مطالع جامعه

گلوور، (هاي علمي و مجالت علمي  رابطه بين رسميت يافتن نظريهة عنوان مثال مطالع
 Ziman,1987(نظام اجتماعي علم بر ساختاري ارتباطي متكي است ).  19-18: 1387

علمي به عموم عرضه نشود جزئي از دانش علمي ة كنند كه تا يافت مي فكر برخي). 107:
تا نظام اند  ايجاد شدهها  به همين دليل نيز انبوه كتب، مجالت و گردهم آيي. نخواهد بود

اما، به همان اندازه كه . ارتباطي علم را شكل دهند و جهان معنايي مشتركي را خلق كنند
اين . جايگاه دارند، ارتباطات غير رسمي نيز مهم هستندارتباطات رسمي در اين نظام 

، 1386شارع پور، فاضلي؛(كنند  مي ارتباطات رسمي و غير رسمي به موازات يكديگر عمل
16.(  

پذيريم كه علم  مي با توجه به ادبيات نظري و با پذيرش تعريف جامعه شناختي از علم، 
تحقيقاتي، مجالت و هاي  سازمان ها، دانشكده ها، شامل دانشگاهها  از سازماناي  مجموعه

اين . شود مي علمي و هنجارهاي كنش را شاملهاي  مجاري ارتباطي، افراد، كنش
دهد كه به مثابه هر نظام اجتماعي درگير  مي را تشكيلاي  مجموعه نظام اجتماعي

ط دارند و درون با يكديگر ارتباها  در اين نظام، خرده نظام. تفكيك، انسجام و بازتوليد است
آنچه در كشورهاي ). Cotgrove & Box, :14. (گيرند مي شكلها  و شبكهها  آن گروه

مطالعات علمي اجتماعي شده،از يكسو وجود ارتباط تنگاتنگ بين ة پيشرفته باعث توسع
با مراكز اجرايي ) پژوهشي يا دانشگاه هاهاي  اعم از موسسه(مراكز علمي اجتماعي 

مختلف يك جامعه، نيازهاي ضروري خود را به هاي  بخش. است )خصوصي يا دولتي(
خواهند تا  مي اجتماعي –مراكز علمي اعالم و با پرداخت حق التحقيق، از مراكز علمي 

لهسائي (علمي به آنها، ياري دهندهاي  اجتماعي و راه حلهاي  را در شناخت پديدهها  آن
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 نتايج تحقيق در. باشد مي متخصص مراكزو از سوي ديگر نيروي انساني ) 99: 1375زاده، 
مراكز مطالعات فرهنگي و اجتماعي جهان،  حاكي از آن بوده است هاي  بررسي شاخص

باشند  مي كه بيشتر نيروهاي انساني در مراكز پژوهشي  نخبگان و اعضاي هيات علمي
 همچنين دانشجوياني را در مقاطع تحصيلي فوق ليسانس، دكتري و فوق دكتري پرورش

كنند و از  مي شغلي از افراد حمايتهاي  پاداش و ايجاد فرصت ،دهند و از طريق بورسيه مي
ادريسي و رحماني .( گردند مي پژوهشيهاي  اين طريق موجب دلگرمي آنان در فعاليت

   )1389:خليلي
نظران مطالعات تاريخي حركت علم را در جوامع منوط به عواملي اجتماعي  صاحب

   .وان به برخي از آنها به طور مختصر اشاره كردت دانند كه مي مي
ها را مسلم و بديهي  ها كه جهان جديد تمايل دارد آن برخي ارزش: هاي ارزشي نظام -

ارزش . باشند ها مي هاي متضاد با آن تر از ارزش بداند، براي پيشرفت علم بسيار مطلوب
ها دنيوي در مقابل  اليتفع گرايي،  زيادي كه دنياي جديد به عقالنيت در مقابل سنت

گرايي، كوشش و تقالي فعاالنه در مقابل  گرايي در مقابل سلطه هاي اخروي، آزادي فعاليت
دهد، موجب حمايت تمام اين  سازگاري منفعالنه با جهان و برابري در مقابل نابرابري مي

داشت كه  مرتون اعتقاد).  20: 1387گلوور، (شود ها از پيشرفت اجزاي متعدد علم مي ارزش
رود كه علم در جوامع ليبرال دموكراتيك شكوفا گردد تا در جوامع  تري مي احتمال بيش

تري در  شوند و مداراي بيش جوامع ليبرال به صورت متمركز كنترل نمي. خودكامه
او . خصوص تنوع فرهنگي و عقايد مختلف دارند، كه با سرشت علمي بيشتر سازگار است

دانست كه از جانب نهاد  ها و قواعدي مي هنجارها، ارزشة موعاين سرشت را مركب از مج
رود كه هنجارها و قواعد الزام آورند و  گمان مي. شود علمي به رسميت شناخته مي

بنابراين، . دانشمندان هم از لحاظ عاطفي و هم از لحاظ عقالني در برابرشان متعهدند
كاركردي هستند، بلكه چون درست و خوب و ها و هنجارها نه صرفاً به اين دليل كه  ارزش

نتايج تحقيقات در  .ها از نوعي نيروي اخالقي برخوردارند آورند، آن پس الزام،اند پسنديده
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قاضي طباطبايي ؛ (دال بر دروني نشدن هنجارهاي علم و تفوق ضد هنجارهاست  ،ايران
  ).1378 ،ودادهير

متنوعي از ة است كه مجموع اين يك واقعيت غيرقابل كتمان: عوامل اقتصادي -
ها، نيازها و منابع اقتصادي، اغلب همراه با يك يا چند عامل اجتماعي ديگر تأثيرات  ساخت

در دنياي جديد، هم  .اند شديدي به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر پيشرفت علم گذاشته
ها  استهجوامع، براي دنبال كردن منافع و خوة ها، در هم هاي صنعتي و هم دولت سازمان

  . اند هاي مختلف به حمايت از علم پرداخته اقتصادي به راه
عوامل سياسي و اقتصادي اغلب ميل به تركيب با : ها و نيازهاي سياسي ساخت -

البته عامل سياسي نيز، به عنوان مثال به خاطر . اند يكديگر براي تأثيرگذاري بر علم داشته
  . جداگانه بر علم داشته است نيازهاي نظامي دولت، تأثير شديدي به طور

مذهبي كه از . ها و مذهب پيوندي تنگاتنگ دارند اي ارزش در هر جامعه :مذهب - 
خود به علم التفات نشان ة ها نيز به نوب كند، كه اين ارزش هاي جديد حمايت مي ارزش
بايد متذكر شد كه روابط بين مذهب و علم هميشه . شود مي دهندموجب رشد علم مي

  . ه و از نظر اهداف تا حدودي مغايرندپيچيد
شود كه  اي تأمين مي نظام آموزشية علم به وسيلة حفظ و توسع :نظام آموزشي -

هاي  كشورها نظامة هم. تخصص كافي، و همراهي با علوم رو به رشد همان دوره دارد
   .اند سطوح آموزشي، تقويت كردهة شان را براي بهبود بخشيدن به علم، در هم آموزشي

هاي اجتماعي براي نهادي  صرف وجود نقش :انگيزش و پاداش براي دانشمندان  -
ها را  وجود انگيزش كافي و مشروع در كساني كه اين نقش. ها كافي نيست شدن كامل آن

  . ها نيز الزم است كنند و پاداش كافي و مشروع از طرف حاميان اين نقش ايفا مي
كه يك عنصر اساسي در پيشرفت علم تركيب  جايي از آن: ارتباط بين دانشمندان -
اند، ارتباط مؤثر بين دانشمندان جزء غيرقابل  هايي است كه تا به حال وجود داشته ايده
يكي از ابتكارات مهم اجتماعي در اوايل دوران . هاي علمي است پوشي در فعاليت چشم
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المللي به عنوان  اي، ملي و بين مجالت در سطح منطقهها و  جديد علم، ايجاد انجمن
عالوه بر . وسايلي براي انتقال سريع تر و فراگيرتر آثار علمي به اجتماع دانشمندان بود

اي، چه رسمي و چه غيررسمي،  حرفههاي  مجالت، دانشمندان در جلسات انجمنة مطالع
آوري است كه اين عوامل هميشه به الزم به ياد) 20: 1387گلوور، . (پردازند به مراوده مي

كنند، و وزن نسبي هر يك ممكن است در  طور تركيبي نفوذ خود را بر علم اعمال مي
  .جوامع مختلف فرق كند

جامعه شناسي علم براساس دو ديدگاه متكفل، پرداختن به چگونگي توليد دانش علمي 
لم را بررسي كرده و به ديدگاه درونگرا روابط درون سازماني ع. در نظام اجتماعي است

ديدگاه  برعكس،. نهادها و تاثيرات متقابل آنها كاري نداردة چگونگي تعامل نهاد علم با بقي
نهادها و تاثير اين تعامل بر توليد دانش ة برونگرا، چگونگي تعامل ميان نهاد علم و بقي

ن چيزي به عبارت ديگر هدف رويكرد درونگرا، بررسي همه آ. كند مي علمي را بررسي
آن با بيرون از نظام اجتماعي ة افتد، بدون آنكه رابط مي است كه درون مرزهاي علم اتفاق

در الگوي برونگرا، تحوالت نظام اجتماعي علم در چارچوب روابط آن با . علم بررسي شود
در اين مقاله موضوع عوامل . )1370:82پينچ، (شود  مي اجتماعي تحليلهاي  بقيه زيرنظام

گيرد و  مي عملكرد پژوهشي موسسات از ديدگاه درونگرا مورد بررسي قرارموثر بر 
 موثر در كارايي مراكز تحقيقاتي به طور كلي در دو شاخص عمده زير خالصههاي  شاخص

  :شود مي
ها  شاخص منابع انساني متخصص همراه با بررسي رشد جمعيت؛ نتايج بررسي) الف 
كارشناسان شاغل در تحقيق و توسعه در كشورهاي دهد كه شمار محققان و  مي نشان

با احتساب درصد . برابر شمار آنان در كشورهاي در حال توسعه است 5توسعه يافته 
محققان و كارشناسان شاغل در تحقيق و توسعه به ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت اين 

اين شاخص در همچنين بررسي ميزان رشد . يابد مي افزايش 13كشورها،  اين نسبت به 
درصد  59/7درصد و  1/9كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به ترتيب رشدي معادل 
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اختالف روند افزايش جمعيت و اختالف بين درصدهاي فوق، . دهد مي در سال را نشان
مختلف هاي  موجود اين شاخص را در قارهة بيانگر اين واقعيت است كه گذر زمان فاصل

  ).62-63: 1379و ديگران، آيت (كند  مي بيشتر
تخصيص داده شده به تحقيق و ة شاخص منابع مالي؛ عبارت است از كل بودج) ب  

توان از دولت يا بخش خصوصي تامين كرد با  مي توسعه، اعم از دولتي يا خصوصي، كه
توان دريافت كه كشورهايي كه منابع  مي رجوع به ميزان درآمد ملي كشورهاي مختلف

جزو كشورهايي با بيشترين درآمد اند  تحقيق و توسعه اختصاص داده قابل توجهي به
آن با درصد تخصيص داده ة بررسي روند رشد درآمد ملي و مقايس).61: همان(اند  سرانه

توليد موفق و كسب ة اين واقعيت است كه الزمة شده به تحقيق و توسعه نشان دهند
صنعتي كه عموما درآمد ملي ة يافت كشورهاي توسعه. درآمد بيشتر، تحقيق و پژوهش است

درصد از توليد ناخالص ملي خود را به تحقيق و توسعه  2/2بااليي دارند به طور متوسط 
اين در حالي است كه متوسط درصد تخصيص داده شده از درآمد ملي . اند اختصاص داده

ة وزه همدر واقع امر. باشد مي درصد65/0به تحقيق و توسعه در كشورهاي در حال توسعه 
كشورها اعم از كشورهاي صنعتي و كشورهاي در حال توسعه در تالشند تا بر حجم 

در اين ميان كشورهاي صنعتي براي حفظ . تحقيقاتي خود بيفزايندهاي  سرمايه گذاري
ي، در الملل بينرقابت هاي  موقعيت خود و حفظ و يا افزايش برتري خويش در صحنه

كه براي اند  و كشورهاي در حال توسعه نيز دريافتهكنند  مي تحقيقات سرمايه گذاري
رسيدن به رشد و توسعه واقعي و حل و رفع اصولي مسائل و مشكالت اقتصادي و 

  ).1378بي نا،(تحقيقات ندارند ة اجتماعي خود راهي جز سرمايه گذاري در زمين
ان در نظر مرتون، نهادي شدن و پيشرفت علم به رشد تعداد متخصصان و پژوهندگ  
مشاركت فعال  ها، افزايش كنش متقابل بين دانشمندان و ساخت يافتگي كنش،علم

نهادي  ،علمي، وجود شرايط فرهنگي متناسبهاي  اشخاص مستعد و عالقه مند در فعاليت
نهادهاي اجتماعي و به ة تعامل نظام اجتماعي علم با بقي ،شدن نظارت هنجاري در علم
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و شهرت در نظام اجتماعي علم نيز توجه داشته است  "مورد تقدير قرار گرفتن"نقش 
به نظر مرتون، تنها در جوامعي كه شرايط مادي و همچنين ).  37 -38: 1383كزازي، (

 ،قاضي طباطبايي ؛ ودادهير(يابد گيري توسعه مي فرهنگي مناسبي دارند علم به ميزان چشم
  .  ظري باالفرضيه علي تحقيق اينگونه تدوين ميگرددبا توجه به چارچوب ن).1378
هيأت علمي،  تعداد پژوهشي،هاي  ميزان هزينه اعتبارات،ميزان رسد كه  مي ه نظرب

  .گذارد مي پژوهشي مراكز تأثير عملكردكاركنان بر ميزان تعداد پژوهشي و هاي  تعداد گروه
  روش تحقيق 

كه از يك سو به اي  به گونه. استعلي  -روش تحقيق در مقاله حاضر توصيفي 
و محوريت موضوعي فعاليتهاي ) و كاربردياي  بنيادي، توسعه(توصيف و تفسير نوع 

پژوهشي، بررسي تعداد نيروهاي انساني و هاي  پژوهشي، ميزان اعتبارات، ميزان هزينه
 ،عملكرد پژوهشي در مراكز و از سوي ديگر بر اساس اطالعات به دست آمدههاي  شاخص

  .به بررسي عوامل مؤثربر عملكرد پژوهشي پرداخته شده است
هاي  تكنيك اسنادي در زمره تكنيك. تكنيك مورد استفاده در مقاله اسنادي است

 مورد نياز از قبل موجودهاي  زيرا كه داده آيد،  غيرمزاحم و غيرواكنشي به شمار مي
نوع تكنيك اسنادي استفاده  ها از دو بر اساس اهداف اين پژوهش و ماهيت داده. باشد مي

از اند  كه به شكل عدد و رقم گزارش شدههايي  بطوري كه در تحليل داده. شده است
همانند عنوان تحقيقات از تحليل اند  كه نيازمند مقوله بندي بودههايي  تحليل ثانويه و داده

هشي ارائه مورد نياز، از گزارشهاي رسمي عملكرد پژوهاي  داده. محتوا استفاده شده است
، به دفتر بررسي و ارزيابي موسسات )شود مي هر ساله عملكرد سال قبل ارائه(شده مراكز 

  . پژوهشي درمعاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استخراج شده است
باشد كه داراي مجوز  مي جامعه آماري در تحقيق حاضر شامل تمامي مراكز پژوهشي 

چگونگي . بوده اند 1387تحقيقات و فناوري تا پايان سال   الي،فعاليت از وزارت آموزش ع
  :باشد مي و روش انتخاب مراكز به شرح زير
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اصولي و  ،در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مراكز پژوهشي در سه طبقه قطعي 
در بين ). باشد مي موافقت آزمايشي فقط مخصوص مراكز خصوصي(آزمايشي ثبت شده اند

مراكز پژوهشي با مجوز قطعي موظف به تكميل فرم ارزيابي وزارت علوم   مراكز فوق فقط
  . و ارسال آن به گروه ارزيابي موسسات پژوهشي بوده اند

  :پس از بررسي مراكز پژوهشي با مجوز قطعي به سه گروه طبقه بندي شدند 
 .برخي از مراكز فرم ارزيابي را ارسال نكرده بودند -1

ولي به دو دليل پس از بررسي انتخاب نشدند؛ اول، برخي از مراكز فرم داشتند  -2
دوم، محور فعاليت آنها با موضوع پژوهش خيلي . فعاليت آنها بسيار اندك و نامطلوب بود

 . هماهنگ نبود

مراكزي كه فرم ارزيابي را ارسال كرده و محور فعاليت آنها با موضوع پژوهش  -3
هاي  حوزه ستادي وزارت علوم، نهاد اين مراكز با  پنج نوع وابستگي به. هماهنگي داشت
 پژوهشي انجامهاي  عمومي، دستگاههاي اجرايي و دانشگاهها  فعاليتهاي  خصوصي، نهاد

 . دهند مي

در نهايت مراكز پژوهشي كه در دسته سوم قرار داشتند انتخاب شدند كه تعداد اين 
بازه زماني سال  گزارش عملكرد پژوهشي مراكز مورد نظر در. مراكز به بيست مورد رسيد

و طبق فرم مصوب دفتر ارزيابي موسسات؛ مورد بررسي قرار گرفت و پس از كدگذاري  86
مورد  spssاين مراكز نزديك به هزار مورد به ثبت رسيد و با نرم افزار هاي  مجموع داده

 .تجزيه و تحليل قرار گرفت

  : باشند مي متغيرهاي بررسي شده در تحقيق حاضر شامل دو دسته
نوع مجوز، نوع واحد، وابستگي : مراكز كه شاملهاي  مشخصات و ويژگي) لفا

  .باشد ها مي سازماني، درصد نوع فعاليتها، نيروي انساني، اعتبارات و هزينه
چاپ مقاالت، انتشار  ها، طرحهاي پژوهشي، پايان نامه: عملكرد پژوهشي كه شامل) ب

ي، نشستهاي علمي، عضويت در كتابها، دستاوردها، جوايز كسب شده، سفرهاي علم
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  .باشد مي عملياتي شدههاي  و تفاهم نامهها  انجمن
ها، در روش تحليل محتوا، دستورالعمل كدگذاري است كه شامل  ابزار گردآوري داده

هاست،  هاي ارتباطي براي ثبت آن هاي تعيين شده براي رجوع به پيام ها و زيرمقوله مقوله
اين پرسشنامه با مطالعات اكتشافي در سايت . گويند ز ميمعكوس ني  كه به آن پرسشنامه

اينترنتي مراكز پژوهشي و اطالعات موجود در دفتر مراكز پژوهشي بصورت جامع طراحي 
در گروه ارزيابي ) با موافقت قطعي(گرديد و سپس با  پرسشنامه ارزيابي مراكز پژوهشي 

 ده شدموسسات پژوهشي معاونت پژوهشي وزارت علوم  انطباق دا

)/Forms 4 http://msrt.ir/sites/Arzyabi/DocLib .(  
  

معكوس در اين پژوهش با مراجعه به متخصصان و ة پرسشنام (Validity)روايي 
همچنين بررسي . كارشناسان مراكز طي چند مرحله اصالح و نواقص موجود برطرف گرديد

سي مجدد بوده است تا متغيرها در تكنيك تحليل محتوا روش برر) (Reliabilityپايايي 
جهت باال بردن ميزان پايايي . هاي تحقيق اعتماد داشت بتوان از اين طريق به يافته

جا كه ممكن بود در جريان تحقيق  معكوس به اين صورت اقدام گرديدكه؛ تا آنة پرسشنام
. تري استفاده شد تا همگني بعد انساني موجب افزايش پايايي تحقيق گردد از محققان كم

همچنين جهت . عبارت ديگر سوگيري و انحراف ناشي از پژوهشگر كاهش يابد به
ضريب قابليت پايايي مورد نياز در اين پژوهش از فرمول ويليام اسكات كه تعداد ة محاسب

كه ضريب  با توجه به اين. دهد استفاده شد ها را نيز در محاسبه مدنظر قرار مي زير مقوله
بنابراين صحت . درصد به دست آمد 70مورد بررسي بيشتر از هاي  قابليت پايايي در مقوله

 .كدگذاري مورد تأييد قرار گرفت

  
 تحقيقهاي  يافته

تحقيق در دو بخش آمار توصيفي و استنباطي آمده است كه قسمت توصيفي هاي  يافته
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بررسي عملكرد پژوهشي و ) مراكز و بهاي  مشخصات و ويژگي) شامل دو قسمت الف
باشد و قسمت استنباطي شامل بررسي فرضيه علي تحقيق يا به  يم آنهاي  شاخص

باشند كه در زير به موارد ذكر  مي عبارتي بررسي عوامل موثر بر عملكرد پژوهشي مراكز
  .پردازيم مي شده

مورد استفاده از  گزارش ارسالي عملكرد هاي  الزم به ذكر است كه ماخذ تمامي داده
  .باشد مي 1386موسسات پژوهشي وزارت علوم، در سال  پژوهشي مراكز، به دفتر ارزيابي

  
  :مراكزهاي  مشخصات و ويژگي

   نوع واحد -
طبق تقسيم بندي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انواع مراكز پژوهشي بر اساس  

واحدهاي پژوهشي از پايين به باال عبارت   ترتيب رتبه. باشند مي نوع واحد شش دسته
پژوهشكده، مؤسسه پژوهشي، پژوهشگاه و سازمان، كه تعاريف گروه، مركز، : است از

  :باشد مي آنها در فرم نظر سنجي مراكز پژوهشي وزارت علوم به شرح ذيل
عضو  5ك گروه و حداقل ي يكه دارا ين واحد پژوهشيكوچكتر: يگروه پژوهش
  .پژوهشي باشد

عضـو پژوهشـي    10دو گروه و حداقل  يكه حداقل دارا يواحد پژوهش: يمركز پژوهش
  .باشد

عضـو پژوهشـي    15سه گـروه و حـداقل    يكه حداقل دارا يواحد پژوهش: پژوهشكده
  .باشد

عضـو   30دو پژوهشـكده و حـداقل    يكه حداقل دارا يواحد پژوهش: يمؤسسه پژوهش
  .پژوهشي باشد
ژوهشي عضو پ 45سه پژوهشكده و حداقل  يكه حداقل دارا يواحد پژوهش: پژوهشگاه

  .باشد
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توزيع فراواني و درصدي مراكز پژوهشي برحسب نوع : 1جدول شماره 
  واحد

نوع 
 واحد

موسسه  مركز
 پژوهشي

 مجموع سازمان پژوهشگاه پژوهشكده

 20 1 2 8 3 6 فراواني

  100.0  5.0  10.0 40.0 15.0 30.0 درصد
اجتماعي وابسته -فرهنگيبا توجه به جدول فوق، بيشترين نوع واحد مراكز پژوهشي 

در مرتبه مؤسسه . به وزارت علوم پژوهشكده و كمترين نوع واحد مربوط به سازمان است
همچنين هيچ مركز . اجتماعي فراواني كمتري دارند-پژوهشي و پژوهشگاه، مراكز فرهنگي

  .پژوهشي با مرتبه گروه در حوزه مطالعات اجتماعي و فرهنگي  فعاليت نداشته است
  

 ابستگي سازمانينوع و -

طبق تقسيم بندي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انواع مراكز پژوهشي بر حسب 
درون  ،وزارت علوم: باشند كه عبارتند از مي نوع وابستگي سازماني پنج دسته

  .اجراييهاي  دانشگاهي، بخش خصوصي، نهادهاي عمومي و دستگاه
  

پژوهشي برحسب نوع توزيع فراواني و درصدي مراكز : 2جدول شماره 
  وابستگي سازماني

وابستگي 
  سازماني

وزارت 
 علوم

درون 
 دانشگاهي

بخش 
 خصوصي

نهادهاي  
  عمومي

هاي  دستگاه
  اجرايي

 مجموع

 20 2 3 3 6 6  فراواني

  100.0  10.0  15.0 15.0 30.0 30.0  درصد



 257...    بررسي و تبيين عملكرد پژوهشي مراكز مطالعات

 

نشانگر نتايج . وابستگي مراكز پژوهشي بيشتر به وزارت علوم و درون دانشگاهي است
اند تا نهادهاي ديگر  ها بيشتر رشد يافته اين است كه مراكز فرهنگي و اجتماعي در دانشگاه

ها و نهادهاي ديگر از جمله در  و در جامعه ايران نيازمند رشد مراكز پژوهشي در سازمان
باشيم كه الزمه آن به وجود آمدن فضا و شرايطي است كه مراكز  بخش خصوصي مي
  .خصوصي نيز رشد كنندپژوهشي در بخش 

  
 نوع فعاليتهاي پژوهشي برحسب نوع واحد -

بر اساس تعريفي كه ) بنيادي، كاربردي و توسعه اي( پژوهشي هاي  انواع فعاليت
  :گردد مي وزارت علوم در فرم نظر سنجي مراكز پژوهشي آورده است در ذيل ارائه

ـ  ياست كه بـدون توجـه بـه كاربردهـا     يپژوهش: ياديپژوهش بن و بـه منظـور    يعمل
و  يحـل مسـائل جـار    يالزم برا ينة علميا فراهم ساختن زميدانش و  يگسترش مرزها

  .شود يانجام م يآت
ـ جد يو فنـ  يع به منظور كسب دانش علمـ يهر نوع كاوش بد: يپژوهش كاربرد  يدي

  .در نظر گرفته شود و متقاضي مشخصي داشته باشد يا ژهيآن كاربرد و ياست كه برا
بر دانش موجود حاصـل از پـژوهش و    يت منظم مبتنيهر گونه فعال: يا پژوهش توسعه

ندها و يا به منظـور توصـيف،   يها، ابزار، فرآ د مواد، فرآوردهيا تجربه است كه به منظور تولي
 .رديگ يا بهكرد آنها صورت ميد و يجد يطبقه بندي و بكارگيري روشها
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پژوهشي برحسب نوع هاي  درصدي فعاليتتوزيع : 1نمودار شماره 
  واحد مركز

اي  نمودار فوق نشانگر انواع فعاليتهاي پژوهشي در سه مقوله بنيادي، كاربردي و توسعه
باشد نتايج حاكي از آن است كه پژوهشهاي بنيادي در  مي مطالعاتيهاي  برحسب نوع واحد

در اي  پژوهشهاي توسعهپژوهشگاه و پژوهشهاي كاربردي در موسسات پژوهشي و 
  .سازمان؛ به ميزان حداكثري بوده است

  
  نوع فعاليتهاي پژوهشي برحسب نوع وابستگي سازماني -

 

 

 

 

 

 

پژوهشي برحسب هاي  توزيع درصدي فعاليت:  2نمودار شماره 
  وابستگي سازماني مراكز

صد
در

 
صد
در
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كاربردي و نمودار فوق نشانگر انواع فعاليتهاي پژوهشي در سه مقوله بنيادي،  
باشد نتايج حاكي از آن است كه پژوهشهاي  مي برحسب نوع وابستگي سازمانياي  توسعه

بنيادي در مراكز پژوهشي وابسته به وزارت علوم و پژوهشهاي كاربردي در مراكز پژوهشي 
در مراكز پژوهشي وابسته به بخش اي  اجرايي و پژوهشهاي توسعههاي  وابسته به دستگاه
   .ان حداكثري بوده استخصوصي؛ به ميز

   
  ها و نيروهاي انساني مراكز هزينه،اعتبارات -

  .شود كه در زير آمده است مي اعتبارات مراكز در دو بخش پژوهش و متفرقه هزينه
به تفكيك ها  توزيع فراواني اعتبارات و هزينه: 3-1جدول شماره

 وابستگي سازماني

  
مجموع 
  اعتبارات

 مجموع

  هزينه ها

مجموع 
هاي  هزينه

  پژوهشي

  وزارت علوم
146.599.0

38 
161.418.5

18 
4.684.217  

  1.402.503 3.904.882 2.566.862 درون دانشگاهي
هاي  دستگاه

 اجرايي
24.106.00

0 
18.137.95

6 
7.793.276  

  2.001.198 4.205.363 1.917.000 بخش خصوصي

 نهادهاي عمومي
57.143.25

6 
46.271.15

7 
25.363.000  

 .باشد مي جدول به هزار ريالتمامي اعداد  •



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    260

همانطور كه در جدول فوق آمده مجموع اعتبارات به ترتيب در مراكز وابسته به وزارت 
و بخش خصوصي از ها  علوم، نهادهاي عمومي، دستگاههاي اجرايي، درون دانشگاهي

باشد كه در بخش خصوصي  مي همچنين الزم به ذكر. باشد مي بيشترين تا كمترين مقدار
  .شود مي بخش عمده اعتبارات صرف هزينه پژوهشيها  دانشگاهو 

  
توصيفي مربوط به نيروهاي انساني مراكز هاي  آماره: 3-2جدول شماره

  برحسب مدرك تحصيلي

  آماره

  كاركنان اعضاي هيات علمي

 فوق ليسانس دكتري
  مجموع

فوق 

  ليسانس
  ليسانس

فوق 

  ديپلم

ديپلم و 

  پايين تر
  مجموع

 تمام و قت نيمه وقت و قتتمام  نيمه وقت

  569  230  50  206  83 408 115 41 138  114 فراواني 

  58.23  23.54  5.11  21.08  8.49 41.76 11.77 4.19 14.12  11.66  درصد

درصد نيروهاي انساني مراكز پژوهشي  58.23نتايج جدول فوق حاكي از آن است كه 
مراكز اهداف پژوهشي دارند ولي تعداد كاركنان عليرغم اينكه اين . باشد مي كاركنان اداري

باشد و تقريبا  مي پژوهشي مشغولند،هاي  اداري بيشتر از اعضاي هيئت علمي كه به فعاليت
  .درصد اعضا هيات علمي دكتري با كاركنان ديپلم و پايين تر برابري ميكند

  
  آنهاي  بررسي عملكرد پژوهشي و شاخص -

جهت سنجش ميزان عملكرد پژوهشي مراكز از ده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
در ميان بيست مركز ها  كه در جدول زير وجود اين شاخص. شاخص استفاده كرده است

 .آمده است ،انتخاب شده
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 توزيع فراواني و درصدي عملكرد پژوهشي مراكز:  4جدول شماره

  
فعاليتها

ي 

  پژوهشي

هاي  طرح

  پژوهشي

هاي  مقاله

  منتشر شده
  پايان نامه

هاي  كتاب

  منتشر شده
  آورد دست

جوايز كسب 

  شده
  سفرهاي علمي

هاي  نشست

  علمي

در  عضويت

  هاي علمي انجمن

هاي  نامه تفاهم

  عملياتي

  آماره ها

فراواني
درصد  

فراواني  
درصد  

فراواني  
درصد  
فراواني 
درصد  
فراواني 
درصد  

فراواني  
درصد  
فراواني 
درصد  
فراواني 
درصد  
فراواني 

درصد   
فراواني  
درصد  

  

 17 50.0 10  --  -   ندارد
85.

0 
15 

75.

0 
15 75.0 10 

50.

0 
14 70.0 16 80.0 11 55.0 11 55.0 

 3 50.0 10 100.0 20  دارد
15.

0 
5 

25.

0 
5 25.0 10 

50.

0 
6 30.0 4 20.0 9 45.0 9 45.0 

 100 20 100 20 100 20  100 20  100 20  100 20  100 20  100 20  100 20  100.0 20  مجموع

هاي  مهمترين نتايج بدست آمده حاكي از آنست كه تمامي مراكز پژوهشي داراي طرح
ترين اهداف همه مراكز پژوهشي انجام طرحهاي  پژوهشي هستند و يكي از اصلي

باشد به طوري كه  ها مي در مقابل كمترين ميزان مربوط به پايان نامه .باشد پژوهشي مي
 .دانشجويي حمايت كرده اندهاي  پايان نامه مركز از 20مركز از  3تنها 

  
  جهت گيري موضوعي فعاليتهاي پژوهشي -

پژوهشي، هاي  جدول زيرحاكي از آنست كه ميزان فعاليت پژوهشي مراكز در طرح
در چه زمينه و با چه محوريت ها  منتشرشده و نشستهاي  مقاالت، كتاب ها، پايان نامه
 .باشد مي موضوعي
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هاي  توزيع فراواني و درصدي موضوعات فعاليت: 5جدول شماره 
  پژوهشي مراكز

  موضوعات  رديف

  مقاالت  پايان نامه ها  پژوهشيهاي  طرح
منتشر هاي  كتاب

  شده
  نشست ها

  فراواني
درصد 

 معتبر
  فراواني

درصد 

 معتبر

فراوان

  ي

درصد 

  معتبر
  فراواني

درصد 

  معتبر

فراوان

  ي

درصد 

  معتبر

1  
علوم (يجامعه شناس

 )اجتماعي
187 21.2 32 23.9 68 20.8 53 15.3 27 14.6 

 15.1 28 10.1 35 16.8 55 6.0 8 12.3 108 علوم مديريت  2

 7.6 14 12.1 42 9.8 32 6.7 9 10.8 95 ينيمطالعات د  3

 - - 17.6 61 3.4 11 6.7 9 9.5 84 ياسيعلوم س  4

 - - 4.0 14 5.2 17 - - 8.5 75 تيم و تربيآموزش و تعل  5

 10.7 20 10.1 35 6.7 22 16.4 22 6.5 57 و بزرگان اتيادب ،هنر  6

 1.1 2 4.6 16 6. 2 7.5 10 4.8 42 خارجهيزبانها-يزبانشناس  7

 - - 3.8 13 4.3 14 10.4 14 4.3 38  حقوق  8

9  
و مردم  يمطالعات فرهنگ

  ينگار
27 3.1 7 5.2 5 1.5 15 4.3 13 7.0 

 4.9 9 9. 3 8.6 28 11.2 15 3.0 26 مطالعات زنان  10

 13.0 24 3. 1 3.7 12 - - 2.8 25 يت شناسيجمع  11

 4.9 9 2.0 7 8.6 28 1.5 2 2.6 23 يروانشناس  12

 - - 1.7 6 9. 3 - - 2.5 22 ايجغراف  13

 - - 4.0 14 3.4 11 3.0 4 2.5 22 يخ و باستانشناسيتار  14
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 - - 1.4 5 3.4 11 - - 2.3 20  فلسفه  15

 - - 6.1 21 1.8 6 7. 1 1.2 11 يروزنامه نگارارتباطات و   16

 7.6 14 9. 3 3. 1 - - 8. 7 نوجوان و جوانان ،خانواده  17

 5. 1 - - - - - - 7. 6 يكتابدار  18

  -  - - - 3. 1 7. 1 5. 4 يو گردشگر يستيتور  19

 1.1 2 6. 2 - - - - 2. 2 يورزش و سرگرم  20

 4.9 9 - -  -  - - - - - روش تحقيق و مقاله نويسي  21

 9.6 15  - -  -  - - - - - بين رشته اي  22

  881  مجموع  
100.

0 
134  

100.

0 
327  

100.

0 
346  

100.

0 
185 

100.

0 

و مقاالت بيشتر با محوريت علوم اجتماعي، كتابهاي ها  طرحهاي پژوهشي، پايان  نامه
مديريت بوده علمي، با محوريت علوم هاي  منتشر شده با محوريت علوم سياسي و نشست

  .است
  

  هاي پژوهشي مراكز طرح -
هاي پژوهشي  توزيع فراواني و درصدي وضعيت طرح:  6جدول شماره 

  مراكز
وضعيت طرحهاي 

 پژوهشي
خاتمه  جاري

 يافته
ذكر  مجموع 

  نشد
 مجموع

 881 50 831 384 447 فراواني

      100.0 46.2 53.8 درصد معتبر
كه گزارش  رغم آن اند، علي هاي پژوهشي در دست اجرا بوده و خاتمه نيافته بيشتر طرح
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هاي  ارسال شده است ؛ اين وضعيت نشانگر آن است كه طرح 1387مراكز عمالً در سال 
  .رسند پژوهشي به موقع به اتمام نمي

  
هاي پژوهشي  توزيع فراواني و درصدي نوع طرح: 7جدول شماره 

  مراكز
هاي نوع طرح

  پژوهشي
 بنيادي

كاربرد
 ي

 –بنيادي 
 كاربردي

توسعه  –كاربردي 
 اي

توسعه 
  اي

مجمو
  ع

 ذكرنشد
مجمو
  ع

  881  187  694 46 49 91 215 293  فراواني
      100.0  6.6 7.1 13.1 31.0 42.2  درصد معتبر

بنيادي و پس از آن كاربردي داراي هاي  از بين طرحهاي پژوهشي انجام شده طرح
در علوم اجتماعي و فرهنگي كمترين اي  طرحهاي توسعه. باشند مي فراوانيبيشترين 

  .فراواني را دارند
  )ها نامه پايان(دانشجويان تحصيالت تكميلي

توزيع فراواني و درصدي مقطع تحصيلي دانشجويان : 8جدول شماره 
  مراكز

مقطع تحصيلي 
 دانشجويان

فوق 
 ليسانس

 مجموع  دكتري 

 134 7 127 فراواني

  100.0  5.2 94.8 درصد معتبر
در حال حاضر مراكز پژوهشي بيشتر در مقطع كارشناسي ارشد به پذيرش دانشجو 

  .اند و هنوز فعاليت در جذب دانشجويان در مقطع دكتري گسترده نشده است پرداخته
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  هاي منتشر شده  مقاله -
شده برحسب  توزيع فراواني و درصدي مقاالت چاپ: 9جدول شماره 

  علمي مجلهدرجه 

مقاالت چاپ شده 
برحسب درجه علمي 

  مجله

 –علمي 
  پژوهشي

 –علمي 
  ترويجي

مجموعه مقاالت 
كنفرانس 

  يالملل بين

مجموعه 
مقاالت 
كنفرانس 

 ملي

مجله 
نمايه 
  شده

 مجموع  ذكر نشد  مجموع

  327  16  311  12 24 27 97 151  فراواني
      100.0  3.9 7.7 8.7 31.2 48.6  درصد معتبر

درصد مقاالت 3.9. اند پژوهشي چاپ شده –درصد مقاالت در مجالت علمي  48حدود 
  .در مجالت نمايه شده است كه بايد اين بخش تقويت گردد

  
  هاي منتشر شده  كتاب -

  توزيع فراواني و درصدي نوع اثر مراكز:  10جدول شماره 
گزارشهاي  تأليف  نوع اثر

 طرح
تصحيح  ترجمه

  انتقادي
گردآور
  ي

مجمو
  ع

  346  7  20 73 106 140 فراواني
درصد 
 معتبر

40.5  30.6  21.1  5.8  2.0  100.0 

هاي تحقيقاتي  از كتابهاي منتشر شده توسط مراكز پژوهشي آثار تأليفي و گزارش طرح
 . درصد آثار به اين دو صورت منتشر شده است 71اي كه  بيش از انواع ديگر است به گونه
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  دستاوردها -
  آوردهاي مراكز توزيع فراواني و درصدي نوع دست: 11جدول شماره 

نوع 
 دستاورد

  مجموع  مجله

 6 6 فراواني

درصد 
 معتبر

100.0  100.0  

در مراكز مطالعات اجتماعي و فرهنگي دستاوردها فقط در زمينه كسب امتياز مجله 
اين نكته در علوم . هاي ديگر، هيچ دستاوردي به دست نيامده است باشد و در زمينه مي

  .انساني بسيار قابل تأمل است كه بايد به طور جدي به آن توجه كرد
 

  جوايز كسب شده  -
توزيع فراواني و درصدي نوع جوايز كسب شده :  12جدول شماره 

  توسط مراكز
نوع جوايز كسب 

 شده
علمي هاي  مناسبت

 پژوهشي
هاي  جشنواره
  معتبر

مجمو
  ع

  27 7 20 فراواني
  100.0  25.9 74.1 درصد معتبر

پژوهشي  –هاي علمي  هاي معتبر و مناسبت جوايز كسب شده در دو گروه جشنواره
پژوهشي بوده  –هاي علمي  اند كه بيشترين تعداد جوايز مربوط به مناسبت تقسيم شده

رسد كه  به نظر مي. اند هاي معتبر جايزه به دست آورده است و فقط هفت مورد در جشنواره
  .اند در اين زمينه نيز عملكرد ضعيفي داشته مراكز پژوهشي اجتماعي و فرهنگي
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  سفرهاي علمي -
توزيع فراواني و درصدي نوع سفرهاي علمي :  13جدول شماره 

  كاركنان مراكز
نوع سفرهاي 

 علمي
بازديد  كنفرانس

 علمي
هاي  فرصت

  مطالعاتي
 مجموع

 76  2 13 61 فراواني
  100.0  2.6 17.1 80.3 درصد معتبر

باشد و فقط دو  نوع سفرهاي علمي بيشتر در سطح شركت در كنفرانس مي  
تمامي اين نتايج نشان دهنده آن است كه . مطالعاتي بوده است  مورد فرصت

اجتماعي با پژوهشگران خارج از ايران  –روابط علمي پژوهشگران فرهنگي 
  .باشد ضعيف مي

  
  هاي علمي  نشست -

هاي علمي  درصدي نوع نشستتوزيع فراواني و :  14جدول شماره 
  مراكز

هاي  نوع نشست
  علمي

كنفرانس و 
 سمينار

 مجموع مجمع نكوداشت جشنواره  همايش كارگاه

  185  1  2  4 14 36 128 فراواني
  100.0  0.5  1.1  2.2 7.6 19.5 69.2 درصد معتبر

ها به شكل كنفرانس و سمينار است و پس از آن برگزاري كارگاه  بيشتر نوع نشست  
هاي علمي شده  هاي اخير تأكيد بر برگزاري كارگاه بيش از انواع ديگر نشست در سال كه

  .است
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  هاي علمي  در انجمن  عضويت -

هاي  توزيع فراواني و درصدي عضويت در انجمن:  15جدول شماره 
  داخلي و خارجي مراكز

عضويت در انجمنهاي داخلي و 
 خارجي

 مجموع خارجي  داخلي

  25 7 18 فراواني
  100.0  28.0 72.0 درصد معتبر

ها  درصد آن 28از تمامي مراكز پژوهشي در حوزه علوم اجتماعي و فرهنگي فقط  
هاي  درصد عضويت مراكز در انجمن 72باشند و مي هاي خارجي داراي عضويت در انجمن

المللي ضعيف  و اين نكته نيز حاكي از آن است كه روابط متقابل بين. علمي داخلي است
  .است

  
  هاي عملياتي  نامه تفاهم -

توزيع فراواني و درصدي انواع قراردادهاي پژوهشي :  16جدول شماره 
  منعقده مراكز

نوع قراردادهاي 
  منعقده

كتاب و 
  مقاله

  پژوهشي
نشست 
  علمي

تبادل 
نيروي 

 انساني

  مجموع  ذكرنشد  مجموع  امكانات

  68  4  64  4 10 15 16 19  فراواني

      100.0  6.3 15.6 23.4 25.0 29.7  درصد معتبر

هاي ديگر در زمينه تأليف كتاب و  بيشتر قراردادهاي عملياتي شده بين مراكز با سازمان
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 15تبادل نيروي انساني فقط .باشد هاي علمي مي هاي پژوهشي و نشست مقاله و طرح
ها  تواند موجب انتقال تجربه در صورتي كه تبادل نيروي انساني بين مراكز مي. درصد است

 .دستاوردهاي پژوهشي در مراكز پژوهش گرددو 

  
 ميزان عملكرد پژوهشي مراكز -

در اين قسمت الزم به توضيح است كه با توجه به تعريف عملياتي عملكرد 
پژوهشي مراكز، تفاوت حداقل و حداكثر مجموع تعداد فعاليتهاي پژوهشي، 

  .محاسبه و به طور مساوي در پنج طبقه تقسيم بندي شده است
هاي  توزيع فراواني و درصدي ميزان فعاليت:  17شماره جدول 

  پژوهشي مراكز
ميزان فعاليتهاي 

 پژوهشي
خيلي 
 كم

 مجموع خيلي زياد  زياد متوسط  كم

  20  3  2 2 6 7 فراواني
  100.0  15.0 10.0 10.0 30.0 35.0 درصد معتبر
    100.0 85.0 75.0 65.0 35.0 درصد تراكمي

درصد مراكز مطالعات اجتماعي و  65باشد كه  مي موضوعنتايج جدول فوق نشانگر اين 
درصد آنها داراي فعاليت  35پژوهشي در حد كم و خيلي كم و هاي  فرهنگي، داراي فعاليت

 .باشند مي متوسط و باالتر
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  مراكزپژوهشي در  عملكرد توزيع درصدي مجموع: 3نمودار شماره 
  

 پژوهشي،هاي  ميزان هزينه اعتبارات، ميزانرسد كه  مي ه نظرب) : علي تحقيقفرضيه (
پژوهشي  عملكردكاركنان بر ميزان  تعدادپژوهشي و هاي  هيأت علمي، تعداد گروه تعداد

  .گذارد مي مراكز تأثير
  

ميزان  اعتبارات، ميزان(تأثير متغيرهاي مستقل  آزمون فرضيه و تعيين ميزانجهت 
بر ) كاركنان تعدادپژوهشي و هاي  هيأت علمي، تعداد گروه تعداد پژوهشي،هاي  هزينه

استفاده  Stepwiseاز رگرسيون خطي با روش ) پژوهشي ميزان عملكرد(متغير وابسته 
  . )1386ادريسي،(شده است

  نتايج رگرسيون چند متغيره:  18جدول شماره 

 مدل
ب يمجذورضر

 )R2(ن ييتع

Sig  سطح
 Fمعناداري

هاي  متغير
 رگرسيوني

B  ضريب
 تاثير

Beta 
 )بتا(

Sig  سطح
 معناداري

 خارج شده مدلهاي  متغير

ئت يه ، تعداداعتبارات 005.  44.68 مقدار ثابت 000. 692.  1مدل
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هاي  هزينه
 وهشيژپ

1.416  .832 .000 
هاي  تعداد گروه ،يعلم

  جمع كاركنان ،يپژوهش

 000. 842. 2مدل

تعداد  ،جمع اعتبارات 213.  16.26 مقدار ثابت
جمع  ،يپژوهشهاي  گروه

  كاركنان
  

هاي  هزينه
 وهشيژپ

1.29  .761 .000 

 001. 394. 1.63 يئت علميهتعداد

  در مدل دوم مدهآبه دست ) مقدار ضريب تعيين( R2، فوقبا توجه به نتايج جدول 
R2=0.84 پژوهشي و تعداد هاي  هزينهبه اين معني كه متغيرهاي مستقل  ،شده است

با توجه به  .دنرا دار عملكرد پژوهشيتوانايي تبيين متغير  0.84به ميزان  هيئت علمي
پژوهشي و تعداد هيات علمي بيشترين تاثير را بر هاي  به ترتيب هزينه Beta ميزان

 .عملكرد پژوهشي گذاشته اند

 عدادتپژوهشي و هاي  تعداد گروه ،ميزان اعتبارات متغير بي اثر به نام  سهدر مدل دوم 
 . كاركنان از مدل خارج شده اند

  
  گيري بحث و نتيجه
شناسي علم  هاي جامعه هاي مراكز پژوهشي وانطباق آن با نظريه با توجه به يافته

  .توان به نتايج زير دست يافت مي
اي و تركيبي  ها در مراكز ايران درچهار نوع بنيادي، كاربردي، توسعه پژوهش -
درصد مراكز پژوهشي تحقيقات بنيادي  42به ميزان  ها، يافتهطبق . بندي شده است تقسيم

آوري و نظري نيز در  ها از نوع جمع الزم به ذكر است كه بسياري از پژوهش.دهند انجام مي
رغم اين مطلب پژوهش بنيادي تقريباً بيش از يك سوم  علي. نوع بنيادي قرار داده شده اند

اي فقط  درصد و توسعه 31هاي كاربردي  هشپژو. هاي مراكز را دربرگرفته است پژوهش
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همچنين بر اساس نوع واحد، ) 7جدول شماره.(شود ها را شامل مي درصد فعاليت 6/6
پژوهشهاي بنيادي در پژوهشگاه، پژوهشهاي كاربردي در موسسات پژوهشي و 

و از طرف ديگر بر . در سازمان ها؛ به ميزان حداكثري بوده استاي  پژوهشهاي توسعه
نوع وابستگي مراكز، پژوهشهاي بنيادي در مراكز پژوهشي وابسته به وزارت علوم،  اساس

اجرايي و پژوهشهاي هاي  پژوهشهاي كاربردي در مراكز پژوهشي وابسته به دستگاه
در مراكز پژوهشي وابسته به بخش خصوصي؛ به ميزان حداكثري بوده اي  توسعه
اي كه  هاي توسعه به اهداف پژوهش در مجموع با توجه )2و1نمودارهاي شماره .(است

باشد، در  ها مي هاي جديدي و يا بهبود آن توليد مواد، فرآورده، ابزار و يا به كار گيري روش
ها توجهي  گونه كه شايسته است به اين نوع پژوهش هاي علوم انساني و اجتماعي آن حوزه
بيشتر وارداتي است، بايد با  كه نتايج علمي در ايران شود، در صورتي كه با توجه به اين نمي

بنابراين . ها تالش كرد اي در جهت اصالح و بومي كردن آن هاي توسعه استفاده از پژوهش
گونه كه  هاي فرهنگي و اجتماعي در ايران اين است كه آن يكي از نقاط ضعف پژوهش

  .شود اي توجه نمي هاي توسعه شايسته است به پژوهش
عمدتاً رها ) بنيادي(» محض«انشگاهي متخصص علوم گلوور معتقد است كه اجتماع د

به  -» به خاطر خود آن«خارجي و در نتيجه، قادر به شناخت پيشرفت معرفت ة از مداخل
ترين  بنابراين، علم محض دانشگاهي كامل. گردد تلقي مي –بنيادي آن ة عنوان هدف عمد

علوم كاربردي . آيد اب ميها و رويه علمي و منبع نهايي اقتدار فكري به حس تجسم آرمان
ها، حداقل در حالت كلي،  هدف آن. عموماً در معرض موانع اجتماعي مختلف قرار دارند

. كارفرمايان داوران موفقيت و منابع پاداش هستند. توسط كارفرمايانشان تعيين خواهد شد
با  ولي علم كاربردي. البته علوم محض و كاربردي با يكديگر در ارتباط متقابل هستند

يابد و اين موضوع  تكنولوژي و حل مسائل و مشكالت جوامع انساني ارتباط بيشتري مي
كند كه سرشت پژوهش كاربردي و فناوري جاي سرشت علم  اين نگراني را ايجاد مي

گونه  اي نيز بايد آن عالوه بر آن در كشورهاي در حال توسعه علوم توسعه. محض را بگيرد
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شود؛ زيرا كه استفاده از نتايج علومي كه در جايي ديگر  كه شايسته است اهميت داده
اند احتماال با مشكالتي مواجه خواهند شد و اين موضوع در علوم انساني بايد  متولد شده

هاي فرهنگي و هنجارها اين موضوع را بسيار پيچيده  تر باشد، زيرا كه تفاوت پررنگ
  .كند مي

باشد و اين  مي ز اعتبارات اخذ شدهپژوهشي مراكز خصوصي بيشتر اهاي  هزينه -
نتيجه نشانگر آنست كه بخش خصوصي در مسير توليدات علمي در انديشه يافتن 
راهكارهايي است كه كسب درآمد و اعتبار مالي مركز را افزايش دهد و بدين وسيله 

و همانگونه كه ) 3-1جدول شماره (وابستگي خود را از اعتبارات اخذ شده دولتي بكاهند
 اين شرايط به علمب بودن نتايج تحقيق كمك شايانياند  عه شناسان اشاره كردهجام
  ).1375لهسايي زاده،(كند  مي

شناسي، علوم مديريت، مطالعات  هاي پژوهشي بيشتر در حوزه جامعه موضوع طرح -
هاي پژوهشي به شكل  موضوع طرح) 5جدول شماره .(ديني و علوم سياسي است

تواند براساس نياز جامعه و مسائل و  گردد كه مي تعيين مي كارفرمايي از سوي مراكز
چه كه بايد مورد توجه باشد اين است كه به  ولي آن. مشكالت مطرح شده انجام گيرد

دليل نبود سرمايه مستقل، اكثر محققان بايد مستقيماً براي دولت تحقيق كنند يا اين كه 
هاي مالي بدون ايجاد  بته اين حمايتتحقيق را از طريق دولت فراهم سازند و الة سرماي

در ايران نيز مانند ديگر نقاط جهان، دولت و يا سازماني كه . نيست» محدوديت«
ها و  شناسي، تجزيه و تحليل كند، اغلب ضوابط خاصي را براي روش گذاري مي سرمايه
هاي  كه براي طرح. كنند ها و به خصوص موضوع و اهداف طرح تحميل مي گزارش

در نتيجه چنين وضعيتي، احتياط و . شود علوم انساني دوصد چندان ميپژوهشي 
در چنين شرايطي آن چهار . آيد كاري، به عنوان يك هنجار مسلط بر تحقيق درمي محافظه

از ) جهان روايي، اشتراك گرايي، بي غرضي و شك سازمان يافته(شرط الزام نهادي مرتون
  .شوند دور مي رود و تحقيقات از اهداف علمي خود بين مي
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داشت و  جذب پژوهشگران مستعد و ارائه خدمات رفاهي و علمي براي آنان در نگه -
پويايي نيروي انساني مؤثر است و در طوالني مدت موجب پيشرفت مراكز پژوهشي 

ها نوعي  جذب نيروهاي مستعد بر اساس ضوابط مشخص و پرورش آن. گردد مي
مرتون نيز بر نظام . ود كه بايد مهم تلقي گرددش گذاري طوالني مدت محسوب مي سرمايه
كرد و اين امر را موجب پيشرفت علم  دهي به دانشمندان بسيار پافشاري مي پاداش

درصد پايان  15در ايران مراكز پژوهشي در زمينه پذيرش دانشجو، فقط . دانست مي
و از طرف ديگر  )5جدول شماره .(دانشجويان را مورد حمايت مالي قرار داده اندهاي  نامه

درصد آنها در مقطع كارشناسي ارشد به  95درصد در مقطع دكتري و تقريبا  5فقط 
در مجموع مراكز پژوهشي ). 8جدول شماره (نشان داده اند  پرورش نيروي انساني عالقه

التحصيالن  دهند كه در صورت نياز از فارغ بنا به مشكالتي كه وجود دارد ترجيح مي
  .گذاري نكنند ده كنند و در اين زمينه سرمايهها استفا دانشگاه

المللي اندك  هاي بين تعداد مقاالت در مجالت نمايه شده و كنفرانس, طبق يافته ها -
 بين پژوهشگران در مراكز پژوهشيالمللي  بيناست و اين يك ضعف بزرگ در ارتباطات 

  )9جدول شماره .(باشد مي
شناسي، مطالعات ديني و  سياسي، جامعهدر ايران چاپ كتاب نيز در حوزه علوم  -

همچنين طبق نتايج، بيشتر ) 5جدول شماره .(هاي ديگر بوده است ادبيات بيشتر از حوزه
هاي تحقيقاتي  چاپ گزارش. هاي تحقيقاتي است ها نتيجه تأليف و نتايج گزارش كتاب

وند و عالوه بر ش هاي پژوهشي آگاه مي زيرا كه ديگران نيز از نتايج طرح. بسيار مفيد است
هاي بعدي مؤثر  تواند مورد نقد قرار گرفته و در بهبود طرح هاي پژوهشي مي آن نتايج طرح

  )10جدول شماره .(واقع شود
اي كه هفتاد و پنج  دستاوردهاي مراكز پژوهشي در ايران بسيار ضعيف است به گونه -

ي كه دستاورد دارند و همچنين آن مراكز) 5جدول شماره (درصد مراكز دستاوردي نداشته
كسب جوايز مراكز ) 11جدول شماره .(باشد نيز فقط محدود به كسب امتياز چاپ مجله مي
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و هيچ يك از مراكز پژوهشي بررسي شده در ) 5جدول شماره .( پژوهشي نيز محدود است
اند كه البته تا حدودي ناشي از اين است كه روابط  اي دريافت نكرده المللي جايزه سطح بين

  )12جدول شماره .(راكز پژوهشي ايران با مراكز پژوهشي جهان بسيار ضعيف استم
و ) 5جدول شماره (اند  درصد مراكز پژوهشي ايران داراي سفرهاي علمي نبوده 70 -

ها بوده است  اند بيشتر به شكل شركت در كنفرانس آن مراكزي كه سفرهاي علمي داشته
جدول (شود دهاي علمي ضعف بزرگي ديده ميمطالعاتي و بازديهاي  و در زمينه فرصت

.( باشد ها تقريبا شامل نصفي از مراكز مي و عالوه بر آن عضويت در انجمن) 13شماره 
درصد  28هاي خارجي فقط به ميزان  و عضويت در انجمن) 5جدول شماره 

ن نداشتن اين روابط، مراكز پژوهشي را از پويايي و روزآمد شد) 15جدول شماره .(باشد مي
زيرا كه، يكي از عوامل مؤثر در رشد علم و تحقيق ارتباط بين دانشمندان . كند دور مي

  . است
درصد  45در ايران حتي ارتباط متقابل مراكز هم با يكديگر ضعيف است و فقط  -

بيشتر قراردادهاي عملياتي شده بين مراكز با ) 5جدول شماره .( نامه دارند مراكز تفاهم
هاي علمي  هاي پژوهشي و نشست در زمينه تأليف كتاب و مقاله و طرحهاي ديگر  سازمان

جدول شماره .( شود مي درصد قراردادها را شامل 15تبادل نيروي انساني فقط .باشد مي
ها و  تواند موجب انتقال تجربه در صورتي كه تبادل نيروي انساني بين مراكز مي)16

  .دستاوردهاي پژوهشي در مراكز پژوهش گردد
اي،  ها و مجالت در سطح منطقه از ابتكارات مهم اجتماع علمي، ايجاد انجمن يكي

تر و فراگيرتر آثار علمي به  المللي است كه به عنوان وسايلي براي انتقال سريع ملي و بين
يعني براي اين كه دانشمند » آگاه ماندن و همراه رفتن«براي . اجتماع دانشمندان است

هاي  بياموزد بايستي بخش مهمي از وقتش را در جلسات انجمن هاي جديدي را بتواند ايده
ها  دانشمندان از طريق مالقات. اي، چه رسمي و چه غيررسمي، به مراوده بپردازند حرفه

زيرا در غير اين صورت آهنگ . ارتباط مؤثر خود را با هم حفظ كنند ،كنند سعي مي
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  .شود يابد و يا حتي متوقف مي هايشان كاهش مي فعاليت
ها از نوع كنفرانس و سمينارمي باشد و فقط  هاي علمي نيز بيشتر نشست در نشست -
جدول .(شود هاي نشست ديده نمي باشد و تنوع در شيوه مي ها، كارگاه درصد نشست 19.5

  )14شماره 
درصد از مراكز  65بدست آمده، ميزان عملكرد پژوهشي هاي  در مجموع طبق يافته -

 درصد زياد و خيلي زياد 25درصد متوسط و  10, و كم  پژوهشي در حد خيلي كم
  ) 17جدول شماره .(باشد مي

فرضيه علي اين پژوهش نيز حاكي از آن بوده است كه مهمترين متغيرهاي ة يافت   -
پژوهشي و تعداد اعضاي هاي  اثر گذار بر ميزان عملكرد پژوهشي مراكز، ميزان هزينه

نتايج تحقيقي كه در رابطه با بررسي ده شاخص ) 18جدول شماره .(باشد مي هيات علمي
فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي در سي و پنج هاي  وضعيت علم وتكنولوژي با شاخص

بطوري كه حجم سرمايه گذاري در . كند مي كشور بررسي شد، نتايج تحقيق حاضر را تاييد
شارع .( استبخش تحقيقات و تعداد محققان از عوامل موثر مثبت بر وضعيت علم بوده 

نهادي شدن و پيشرفت علم همچنين مرتون نيز معتقد است كه ) 5-6، 1386پور، فاضلي؛
از طرفي با رشد تعداد متخصصان و پژوهندگان علم، افزايش كنش متقابل بين دانشمندان 

هاي  مشاركت فعال اشخاص مستعد و عالقه مند در فعاليت ها، و ساخت يافتگي كنش
نگي متناسب، نهادي شدن نظارت هنجاري در علم، تعامل نظام علمي، وجود شرايط فره

و از طرف ). 37 -38: 1383كزازي، (نهادهاي اجتماعي رابطه دارد ة اجتماعي علم با بقي
تنها در جوامعي كه شرايط مادي و فرهنگي مناسبي دارند علم به  ديگر معتقد است كه

و اين در حالي است  ).1378 ،ادهيرقاضي طباطبايي ؛ ود(يابد گيري توسعه مي ميزان چشم
) 3-2جدول شماره (كه در مراكز پژوهشي ايران ساختار اجرايي و اداري حاكم است

حاكميت شرايط بوروكراسي در مراكز پژوهشي بسياري از الزامات نهادي علم را از بين 
 ها مراكز پژوهشي بزرگ همچون پژوهشگاه. كند مي برد و آزادي پژوهشگر را محدود مي
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. اند اند كه كاركنان غيرعلمي چند برابر كاركنان علمي گرديده قدر بزرگ و حجيم  شده آن
كند واين  مقايسه تعداد كاركنان و مدارك تحصيلي آنان نيز اين موضوع را كامالً روشن مي

در حالي است كه نتايج تحقيقات نشان داده شده است كه در مراكز پژوهشي موفق 
 ن بيشتر نيروي كار با تاكيد بر اعضاي هيئت علمياجتماعي و فرهنگي جها

و نتايج رگرسيوني نيز تاثير تعداد اعضا هيئت ). 1389:ادريسي و رحماني خليلي(باشد مي
  ) 18جدول شماره .(علمي و هزينه پژوهشي در ميزان عملكرد پژوهشي را تاييد كرده است

 پيشنهادات
ناخالص داخلي، اين افزايش بايد قابل افزايش سهم اعتبارات تحقيقاتي از توليد  -

توسعه اجرايي هاي  دستيابي و پلكاني  و باشد تا با گذشت زمان اهداف مورد نظر در برنامه
  .گردد
آماده سازي شرايطي كه بخش غير دولتي نيز عالقمند به سرمايه گذاري در زمينه  -

  .تحقيقات گردد
تاكيد بر بهبود كيفيت و توسعه  رسيدن به هدف افزايش كمي محققان تمام وقت با -

  .منابع انساني پژوهشي
منابع انساني پژوهشي از طريق گسترش كمي و كيفي تحصيالت تكميلي در ة توسع -

  .مقاطع كارشناسي ارشد، دكتري و فوق دكتري
  .و مراكز پژوهشيها  اشاعه فرهنگ محقق محوري در دانشگاه -
اطالعات علمي متمركز به هاي  ايجاد پايگاهساماندهي نظام اطالع رساني كشور و  -

  .منظور دسترسي محققان كشور به نتايج تحقيقات جهاني و داخلي
و شفاف سازي اعتبارات مربوطه به ها  وابسته به دانشگاههاي  توسعه پژوهشكده -

  .منظور افزايش كارايي آن ها
مالي به  تسهيالتة ايجاد صندوق حمايت از تحقيقات به منظور كمك و ارائ -

  .پژوهشيهاي  محققان و مديران طرح
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اعطاي تسهيالت به استادان و محققان عالقمند به تاسيس موسسات تحقيقاتي  -
  .تعاوني و خصوصي و ايجاد صندوق حمايت از تحقيقات به منظور كمك به آنها

متناسب از نهادها، منابع و امكانات ة ايجاد تسهيالت الزم براي ارتباط و استفاد -
  .يالملل بيني ها  ازمانس

علمي و تحقيقاتي مشترك بين هاي  ايجاد تسهيالت الزم براي انجام همكاري -
  .يالملل بينمراكز تحقيقاتي كشور با موسسات تحقيقاتي 

زمينه سازي در ايجاد تعامالت علمي بين پژوهشگران در سطح داخلي و خارجي از  -
  .علميهاي  العاتي و عضويت در انجمنمطهاي  و ارائه فرصتها  طريق برگزاري نشست
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  : مطالعات فرهنگي دانشگاهي در ايران
 دستاوردها، چالشها و افق ها

  
   محمد سعيد ذكايي

عمومي به  حافل دانشگاهي ايران و اقبال حوزةورود مطالعات فرهنگي به م :مقدمه
و مباحث آن اگرچه هنوز به شكل گيري سنتي روشن و با دستاوردهاي قاطع و ها  پژوهش

است، با اين حال ايدئولوژي، دستور كار و رويكردها و جهت تاثيرگذار منتهي نشده 
معرفت شناختي و روش شناختي آن، فضاي متفاوتي را براي علوم اجتماعي هاي  گيري

تجربي هاي  اطالعات و داده. مربوط به آن همراه داشته استهاي  ايران و پژوهش
و نيز انعكاس تجربه  امطالعات فرهنگي برگرفته از عامه مردم، متن زندگي روزمره آنه

مطالعات فرهنگي . متني و شفاهي و اسنادي استهاي  زيسته آنها با اتكاء به انواع روش
 متعارف علوم اجتماعي با نگاهي از پايين به باال به فرهنگ و جامعههاي  بيش از رشته

علوم اجتماعي به لحاظ هاي  سان مطالعات فرهنگي از بيشتر رشته به همان. نگرد مي
رود  مي از آن انتظارها  فلسفي ماجراجويانه و انتقادي تر عمل كرده و بيش از ساير رشته

آنها را در پژوهش ) سوژگي( براي توده مردم و به زبان آنها سخن گويد و صدا و قدرت
دهد  مي شناختي مطالعات فرهنگي جوان ايراني نشان ارزيابي دستاورد روش. انعكاس دهد

اي  و پيوند نزديك تر ميان نظريه و روش و اتكاء به طيف گستردهكه تنوع روش شناختي 
  .خورد مي تحليل اطالعات در آن بچشم ةاز شيو
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استقراء تحليلي، تحليل منطقي،  ،مقايسه استقرايي مقوالت و مفاهيم شناسي، ارائه تيپ
 استعاري، تحليل قلمرو، تحليل هرمنوتيكي، تحليل گفتمان،هاي  تحليل رويداد، تحليل

و تحليل روايت به مثابه ابزارهاي كيفي  شناسي پديدار ،، تحليل محتواي كيفيشناسي نشانه
اگرچه ذخيره مشترك علوم انساني و اجتماعي است با اينحال بيشترين ها  تحليل داده

دانشجويان شاغل به تحصيل در اين رشته دارد كه  جاذبه و كاربرد را در ميان محققان و
فرهنگي جوانان، مطالعات جوانان و جنسيت، مطالعات ) خرده( العاتچون مطهايي  در سنت

مطالعات بازنمايي و رسانه، فيلم و سينما و مطالعات پسا  فرهنگي مصرف و سبك زندگي،
. التحصيان و دانشجويان اين رشته است فارغهاي  استعماري جهت دهنده پژوهش

هاي  ت در چرخه روتين پژوهشگسس دستاوردهاي اين تحقيقات عالوه بر ايجاد تغيير و
متعارف، دستور كارهاي جديدي را در مطالعه فرهنگ و اجتماع شكل داده و پلي بين علوم 

  .انساني واجتماعي برقرار ساخته است
پروژه مطالعات فرهنگي آكادميك در ايران نيز همچون : گيري شكلهاي  زمينه

برآمده از تحوالت گفتماني و پيوند با نه ) شناسي جامعه ويژه به( سرنوشت اسالف مقتدرخود
مطالعاتي در بدنه جامعه، نه برآمده از تحوالت و تغييرات هاي  مسائل روشنفكري وحلقه

ها  اجتماعي و در پاسخگويي به مسائل عملي و سياستي ونه حتي در واكنش به كاستي
پاسخگويي به در ) شناسي جامعه ويژه به( علوم اجتماعي مستقرهاي  و محدوديتها  وشكاف

در اين مجال فرصت و ضرورت . خود بوداي  مسائل و انتظارات مرتبط به سنت رشته
مطالعات فرهنگي ايراني قبل از تغيير . پرداختن به سياست دانشگاه و علم در ايران نيست

به مطالعات فرهنگي با هدف تربيت كارشناسان فرهنگي در خدمت » امور فرهنگي«نام از 
نهادهاي دولتي و در / در دستگاه ها» بخش فرهنگ«سياست گذاري براي برنامه ريزي و 

امور فرهنگي . پاسخ به فضاي فرهنگي و اجتماعي متفاوت  دهه دوم انقالب شكل گرفت
بخش از دغدغه پاسخگويي به نيازها و شرايط متفاوت فرهنگي جامعه انقالبي و 

شجو در اين رشته پس از چند سال توقف پذيرش دان. ايدئولوژيك ايران پس از انقالب بود
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و راه اندازي رشته مطالعات فرهنگي براي نخستين بار در ايران و در دانشگاه عالمه 
متاثر از شرايط ويژه سياست دانشگاه ايران و با تالش و  1381طباطبايي نيز در سال 

 به ابتكار جمع محدودي از همكاران دانشگاهي شكل گرفت و در راه اندازي آن احتماالً
انعكاس آن در متون اي  آن در غرب و به درجهاي  جز نفس استقالل و هويت رشته

مالحظه جدي ديگري در كار نبود، ) امور فرهنگي( آكادميك و البته در پيوند با سنت قبلي
آكادميگ در ايران  از ابتدا حركتي در  بدين ترتيب پروژه مطالعات فرهنگي نمادين و

سان ديالكتيك بين صورتهاي  به همان. زگشت فرهنگ نبودانطباق و در راستاي با
عنوان زبان و ابزاري رو به  هب(بازنمايي و ديگر رفتارها و يا اهميت يافتن سبك زندگي 

نيز هيچكدام كمترين تاثيري در استقرار آكادميك مطالعات فرهنگي ) اهميت براي هويت
  .نداشتند

يراني در حول نقش و در پاسخ به بازگشت فرهنگي در پروژه مطالعات فرهنگي ا
گفتمان بديل و  شناسي متعارف نيز شكل نگرفت و جامعه شناسي جامعههاي  كاستي

ديگري مطالعات فرهنگي نبود و از همين رو صرف شكل گيري آن نه بر مبناي شكل 
بود، نه به معناي پيروزي براي  شناسي متخاصم در دانشگاه عليه جامعهاي  گيري هسته

فرهنگ گرايي و يا توجه به فرهنگ عامه پسند بود ونه به معناي بازانديشي چدي  توجه به
بطور خالصه مطالعات فرهنگي ايراني بطور قابل انتظاري نوعي . در تحليل فرهنگي بود

  . شد نمي پارادايم محسوب) چرخش( تغيير
بوده است،  مورد توجه )تاكيد بيشتر بر فرهنگ(شايد در ايده اوليه آن تغيير در تاكيد 

هيچگونه تعمدي در گسست از نگاه متداول به فرهنگ و تصور فرهنگي ديدن همه چيز و 
مطالعات فرهنگي . و حيات اجتماعي در كار نبودها  يا توجه ويژه به عناصر گفتماني كنش

ايراني در ادامه ي تفكيك اجتماعي در دانشگاه و آموزش عالي و تخصصي شدن بيشتر و 
درست از استقبال احتمالي مخاطبين عالقمند به تحصيالت تكميلي در البته استنباط 

  .دانشگاه بود
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  سال مطالعات فرهنگي پس از ده
گذرد و اين  مي اگرچه كمتر از دهسال از استقرار نمادين مطالعات فرهنگي در دانشگاه

تجربه زمان براي ارزيابي دستاورد يك سنت علمي زماني كوتاه است، با اينحال براساس 
مقاالت، ( توليد شده در اين سنتهاي  زيسته و نيز اتكا به اطالعات آثار و پژوهش

. ارائه كرد توان مي تحليل و تفاوتهاي را هرچند با احتياط) پژوهشها، پايان نامه ها
/ در فضاي مشترك دپارتماني  شناسي همزيستي مطالعات فرهنگي به ويژه با جامعه

ل مستمر و عميق تر محققان و اساتيد دو رشته با يكديگر ارتباط و تعام دانشگاهي و
كنند، مقايسه تاثير پذيري ها، تاثيرات و دستاوردهاي پژوهشي و آموزشي  مي ايجاب

روشن است كه اين مقايسه نه بواسطه . صورت داد شناسي مطالعات فرهنگي را با جامعه
و فرهنگ و دستور كارهاي خصلت تقابلي و جايگزين پذيري دو رشته در  مطالعه جامعه 

متضاد و متقابل آنهاست، بلكه بيشتر بر آمده از نقش فعال اساتيد و گروههاي 
در تدريس و پژوهش  ويژه بهو متخصصان آن در طراحي اوليه اين رشته و  شناسي جامعه

الزاماً تاثيرپذيري  واقعيت اين است كه سنت مطالعات فرهنگي ايراني ناخودآگاه و. آن است
داشته است و اگرچه اين تاثير پذيري در برخي سنتهاي  شناسي دي از سنت جامعهزيا

شود، با اينحال مطالعات  مي نيز ديده) در مكتب بيرمنگهام ويژه به( كالسيك اين رشته
در بستر نمادين علوم اجتماعي ) حداقل به لحاظ آكادميك( فرهنگي درادامه حركت خود

  .قرار داشته است
و يا همسويي و ناهمسويي مطالعات ) تفاوت( و تغيير) اشتراك( اوماگرچه بررسي تد

فضاي دانشگاهي و هاي  در زمينهاي  مستلزم بررسي همه جانبه شناسي فرهنگي و جامعه
كليه آثار انتشار يافته در اين قلمروست، با اينحال با اتكاء به دستاوردهاي  عمومي جامعه و

از فرا . سير اين تجربه و افق آينده آنرا ترسيم كردتوان م مي پژوهشي دانشجوبان به نوعي
محدود در خصوص قلمروهاي موضوعي، جهت گيري نظري و روش  تحليل اوليه و

  :شناسانه مطالعات فرهنگي نتايج زير قابل ذكر است
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بالغ ( تكميل شدههاي  تاملي بر پايان نامه  :ـ جهت گيري نظري و رويكردها1
نظري و رويكردهاي هاي  دهد كه جهت گيري مي فرهنگي نشاندر گروه مطالعات ) 60بر

نظري و هاي  را با جريان قالب انتخاباي  تحليلي انتخاب شده تمايز قابل مالحظه
مطالعات فرهنگي مربوط به . داردشناسي  رويكردهاي دانشجويان مشابه در رشته جامعه

ه و هم با چهارچوب ملهم از نقد نشانه شناساناي  ارتباطي و رسانههاي  بازنمايي هم با مدل
ادبي و تاريخي و نيز تحليل نشانه شناسانه از ارزشها و ايدئولوژي در اولويت اول انتخاب 

كم مطالعات مرتبط با سبك زندگي و خرده اي  دانشجويان قرار دارند و پس از آن با فاصله
ساختار گرايانه و مفهومي تفسيري انتقادي، هاي  فرهنگ قرار دارند كه خود از چهارچوب

بعد استفاده از مفاهيم و چهارچوب هاي  در رتبه. برند مي در مواردي روانكاوانه بهره
در مطالعه ارزشها، هويت،  ويژه به(شناسي  مفهومي كالسيك و يا مدرن جامعه/نظري

اي، سنت پساساختار  تعامالت اجتماعي و تحليل تاثير نيروهاي ساختاري و زمينه
ماري و پست مدرن كه با اتكاء به تحليل انتقادي تاريخي به بازانديشي در پسا استع/گرايي

مطالعات مربوط به .پردازد مي )عامليت( سوژگي ويژه بهارزشها، شكل گيري نهادها و 
): موسيقي، هنر ،اي، مصرف فضا، تكنولوژي، بدن، گردشگري مصرف رسانه( مصرف

فضاي شهري، دين و فرهنگ، مطالعات فرهنگي هويت و ارزش، مطالعات فرهنگي 
 فرهنگ و زندگي روزمره و سرانجام مطالعات فرهنگي و يا جامعه شناختي جنسيت قرار

بدين ترتيب گرايش به سمت مطالعات خرده فرهنگي سبك زندگي و مطالعات . گيرند مي
رمان و  ويژه به( بازنمايي و تحليل گفتمان تاريخي و نشانه شناسانه از متون و آثار هنري

را در رويكرد غالب نظري و ) پسا ساختارگرايانه( و نيز مطالعات پسا استعماري) سينما
  .توان دانست مي مفهومي اين دسته مطالعات

شـده   :گرايي تجربهـ 2 نجام  ا كارهاي  و  موضوعات  سراسر  در  ا  ب قري ت
نجام ا به  مي تعمد  چشم  به  تجربي  مبناي  بر  سياست . خورد پژوهش  اگرچه 
و نشــــگاه  نجــــام   دا ا ســــنت  يــــز    ويــــژه بــــه هــــاي پــــژوهش ن
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انگارد، و  مي ميداني و كار تجربي را بديهيهاي  كمي بطور مرسوم انتظار اتكاء به داده
علوم انساني و هاي  بودن و  ارتباط مطالعات فرهنگي با طيفي از رشتهاي  اگرچه بين رشته

كمتر هاي  توصيف ويژه بهو ها  استعداد و ارائه تحليل ،روش شناختيهاي  محدوديت
سازد، با اينحال الزام به روشمندي و  مي تيك و كمتر عميق را در برخي موارد مهياسيستما

هاي ميداني ويژگي اغلب اين  ارائه استدالل با توجه به ارائه شواهد منظم از يافته
  .هاست گزارش

البته واقعيت اين است كه مطالعات فرهنگي در اين دوره همچنان اتكاء به اثبات 
مجاورت  آنرا تا حدودي حفظ كرده است و) نظري و كمي پيچيده از نوع كمتر( گرايي

و ها  تحصيلي دانشجويان همچنان حداقل مهارتهاي  آموزشي و فضاي هنجاري و زمينه
با اينحال اولويت . اعتماد به نفس را براي انجام اين نوع تحقيقات فراهم ساخته است

تحليل محتواي كيفي ) ورد استفادهعنوان رايج ترين روش م هب( بخشيدن به نظريه مبنايي
كه به ترتيب در طراحي اين تحقيقات مورد استفاده بوده  شناسي تحليل متن كيفي و نشانه/

گشوده شدن فضاي هنجاري  اند، گواهي استقبال از روشهاي تفسيري، تنوع روشي و
ي  و رويكردهاها  دهد كه طيف روش مي انجام شده نشانهاي  مرور پژوهش. متفاوت است

  .مورد است 15پژوهش به كار گرفته شده بالغ بر 
مطالعات فرهنگي اي  بارز سنت رشتههاي  از مشخصه :ـ رابطه فرهنگ و قدرت3

: 278( به قول استوارت هال.تمايل به فهم پيوندهاي متقابل بين فرهنگ و قدرت است
ها  مطالعات فرهنگي هميشه چيزي فراتر از تحليل اين مسئله است كه فرهنگ ،)1992

تا چه اندازه با قدرت ها  كنند، بلكه به اين سوال توجه دارد كه فرهنگ مي چگونه گار
اين جهت گيري في نفسه پيوند مسائل روش شناسانه با مسائل ارزشي را . آميخته هستند

دهد  مي وضوعي مورد توجه تصوير مختلفي را بدستتاملي بر قلمروهاي م. دهد مي نشان
را در خود ها  از توجه و برجسته ساختن فرهنگ عامه و خرده فرهنگهايي  كه اگرچه سويه

نشانه شناسانه و بازنمايانه امتداد قدرت و يا محدوديت در هاي  دارد و اگرچه با تحليل
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ل نگاهي توصيفي و ايستا به توان خواند، با اينحا مي را ابراز و اعمال آنهاي  فرصت
به شيوه غيرفرآيندي  ويژه بهعنوان كليتي انتزاعي و فراگير كه  هفرهنگ تصوير فرهنگ را ب

هاي  شود، نگاه آسيب شناسانه و نيز تحليل مي و با ابزارهاي گرايش سنجي نيز سنجيده
است كه  به اين ترتيب منصفانه آن. خورد مي ساختاري و نمادين از فرهنگ در آن بچشم

واقعي فرهنگ و نگاه بازانديشانه روشمند به نحوه شكل گيري هاي  بگوييم پيچيدگي
و ها  را در جهت گيرياي  درون فرهنگ هنوز انعكاس همه جانبه و راضي كنندهها  سوژه

اگرچه سهم اين نگاه و اقبال  به اين رويكرد در  ،دانشجويان نيافته استهاي  انتخاب
دستور كارهاي مورد توجه . دهد مي ه جهشي چشمگير را نشانقياس با سالهاي اولي

اخالق و هويت، تحليل / ها دانشجويان در اين سالها به ترتيب مقوله خرده فرهنگ، ارزش
، تحليل بازنمايه از سينما، ادبيات و رمان، شناسي نشانه) تاريخ فرهنگي(تاريخي فرهنگ 

بوده ) ايدئولوژي، روشنفكري( الميمطالعه فرهنگ عمومي، موسيقي، دين و انديشه اس
  .است

مطالعات فرهنگي به طور سنتي عالقمند به مطالعه طيف متنوعي : گرايي متنـ 4
مطالعه سطوح (متفاوت خود در آن ) جايگاه هاي(هاي  متني و موقعيتهاي  از محيط

.  بوده است] از اشتياق تا بيگانگي كامل[مختلف اعتقادات و ارتباط فرد در محيط متني
ست كه در آن متون مختلف بوده ااي  مطالعات فرهنگي عالقمند به بررسي شرايط پيچيده

  .گيرند مي مورد خوانش دقيق قرار» متون«عنوان  به
كه براساس آن پديده اجتماعي موضوع اي  مطالعه متن بعنوان برآيند فرآيند ترجمه

تلويزيوني، هاي  برنامه مانند پوشش و لباس، مد، بدن،(شود  مطالعه به متن تبديل مي
 هنوز سهم كمتري رااز مطالعه فرهنگي متن محور دانشگاهي در بر) شهرها و سكوت ها

مطالعه متن به شكل اوليه اصلي ( ديگر توجه و مطالعه متنهاي  گيرد، با اينحال صورت مي
ه ساخت نيمهاي  متوان توليد شده از فرآيند مصاحبه) خود مانند اسناد تاريخي يا آثار ادبي

و يا متون توليد ) بخصوص با الهام از نظريه مبنايي و در رويكرد رئاليسم انتقادي( يافته
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و ميدانهاي مطالعه ها  و مشاهدات محقق سهم قابل توجهي از انتخابها  شده از يادداشت
از مجموع استراتژيها و ابزارهاي به كار گرفته شده براي . دهد مي دانشجويان را تشكيل

كد محور، كد گذاري هاي  متن محور، تحليلهاي  كيفي تحليلهاي  و تحليل دادهتوليد  
و كدهاي واژه محور به ترتيب اولويتهاي  شناسي به شيوه كمي و با منطق شمارشي، نشانه

سان منطق معرفت شناختي هدايت كننده  به همان. اند دانشجويان را تشكيل داده
براي مثال متون مورد مطالعه در سنت نظريه  .دهد مي متني نيز تنوع نشانهاي  تحليل

برگرفته از پياده كردن  عموماً دهند و مي را تشكيلها  مبنايي كه سهم غالب پايان نامه
در . نيمه ساخت يافته هستند در يك پارادايم رئاليسم انتقادي قرار دارندهاي  متن مصاحبه

و يا دانشجويان . آيد مي شمار اين حالت متن امتداد و انعكاسي از ديدگاههاي مخاطب به
مطالعات متني از . عالقمند به روايت گري به توالي، ساختار، داستان و فرم متن عالقمندند

انه ذهن طرف نوع  تحليل گفتمان متن را شكل گرفته توسط خود پنداشته و آنرا بازنماي بي
  .پندارند كنندگان تحقيق نمي شركت

ي هنوز از پيچيدگي و عمق كافي برخوردار نيست و مطالعات متني انجام شده در موارد
تلقي يكدست و منسجم از فرهنگ و نگاه به فرهنگ به عنوان يك كليت انتزاعي و يا 

راند،  مي در مواردي نگاه سيال  و فرآيندي به فرهنگ را به عقب) يك خبر( كامال عيني
پيچيدگي آن و فاصله متنوع متن و اذعان به هاي  با اينحال صرف تنوع در بررسي گونه

كه يا آنرا كليتي فراگير و ( اثبات گرايانه از فرهنگهاي  مدلهاي  گيري از افراط گري
دهد و امكان سنجش آن نيست  مي كنند كه همه چيز را توضيح مي متغيري انتزاعي تلقي

گرايش سنجي ) گويه هاي(هاي  و يا آنرا در قالب متغيري مستقل كه با استفاده از تكنيك
  .آيد مي تحولي مثبت به شمار) توان سنجيد مي نراآ

تعهد به سياست تفاوت و تعهد به مهيا كردن فضايي براي  :ها ـ در حاشيه مانده5
شود اين انتظار را از مطالعات  مي گفتگو و صدا دادن به كساني كه كمتر صدايشان شنيده

خاص همچون افراد كنار گذاشته هاي  انگيزاند كه تجارب فرهنگي گروه مي فرهنگي بر
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ودر ( شده، در حاشيه مانده، بيگانه، ناتوان و دور مانده از مراكز فرهنگي جامعه را به موازات
هاي  فرهنگي و اقتصادي و يا ذائقههاي  با توجه به كساني كه باالترين سرمايه) پارادوكس

  .هدد مي سبك زندگي و نمادين را در اختيار دارند، مورد توجه قرار
عدم تعادل در توجه  توان داشت مي ارائه شدههاي  نقد آشكاري كه به تجربه پژوهش

براي مثال در حاليكه خرده فرهنگ و سبك زندگي و برخي . هاست به اين حاشيه
صورت قابل انتظار و موجهي موضوع  هكمتر آشكار مصرف كاالهاي فرهنگي بهاي  جلوه

و الزامات فرهنگي كه كنار ماندن يا كنار مطالعات چندي بوده است، تجارب زيسته 
گذاشته شدن و يا آسيب پذيري قدرت براي گروههاي فرودست اقتصادي، معلوالن و 

را ايجاد اي  ناتوانان جسمي و يا اجتماعات كوچك تر مكاني به همراه دارد، چندان عالقه
  .نكرده است

ماعي و فرهنگي جايگاه تاريخ بعنوان بستر وقايع و تحوالت اجت: توجه به تاريخـ 6
. علوم اجتماعي داردهاي  مطالعات فرهنگي و ديگر حوزهاي  را در سنت بين رشتهاي  ويژه
مانند ( فرهنگيهاي  پژوهش شناسي مختلف تاريخي در طراحي روشهاي  روش

امكان انعكاس تجارب و ) هاي تطبيقي، تاريخ شفاهي تبارشناسي، تحليل روايت، روش
ماندند را  مي هايي از مردم كه در شرايط ديگر احتماالً از تاريخ پنهانچشم اندازهاي گروه

 به پژوهشهاي فرهنگي ،دمكراتيكاي  هاي تاريخي اغلب سويه روش. سازد مي فراهم
  .انجامند مي بخشند وبه تقويت عامليت شركت كنندگان مي

ظرفيت دهد كه توجه به  مي دانشجويان نشانهاي  تاملي در گزارش پايان نامه
تاريخي پيوند مناسبي را ميان علوم اجتماعي و علوم  شناسي و نيز روش شناسي معرفت

عالقه به سنت نظري . مطالعات فرهنگي به همراه آورده استاي  انساني در ظرفيت رشته
هاي  پسا استعماري هدايت كننده نظري بخش قابل توجهي از پايان نامه/پساساختارگرايانه

توجه به تحليل بازنمايانه متون و اسناد تاريخي از  ن گروه است و نيزاخير دانشجويان اي
آيد كه امكان  مي نقاط اميدواركننده در سنت مطالعات فرهنگي اين دانشگاه بشمار
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 فراهم شناسي جستجوي طيف وسيع تري از تجارب فرهنگي را با ابزارهاي متنوع روش
گفتمان انتقادي روايت، /تبارشناسانه  مطالعات تاريخي كه عموما در سنت تحليل. كند مي

اند، عالوه بر آنكه نوع متفاوتي از جستجوي  ، و اخيرا اتوبيوگرافيك انجام شدهشناسي نشانه
اند، استعداد بيشتري را در توجه و پرداختن به  هاي فرهنگي دامن زده عليت را درپژوهش

  .سازد مي رهنگي را فراهمفهاي  و دستيابي به مفاهيم بنيادي در تحليلاي  مسائل ريشه
كوچك هاي  تالش براي تببين وضعيت ،طراحي كيفي :ـ زبان و سبك نگارش7

خاص و بدون ادعاي نظريه انتزاعي و تعميم پذير و استقبال از هايي  مقياس در زمينه
به طيفي از تحقيقات  رااي  توصيفي همراه با خود زبان و نگارش ويژههاي  مستند سازي

نظري ( عينيت نگر و كمتر نظري ،آنرا از زبان خشك، مناسك گرايانه بخشيده است كه
پيوستگي محقق و موضوع تحقيق در . سازد مي كمي متمايزهاي  برخي پژوهش) شده

تالش ) يا رواني همراه است. با روشهاي آنتوگرافيك و ويژه بهكه ( برخي از اين مطالعات
هاي  تحقيق و گاه نمايش جنبه) كنندگان شركت(هاي  براي انعكاس بيشتر و دقيق تر سوژه

مختلف پرسوناژهاي آنها و عالقه و تاكيد بيشتر بر استفاده از ضمير اول شخص در ارائه 
اوليه هاي  است كه در نمونهاي  از جمله تفاوتهاي قابل مالحظهها  استدالل و گزاره

چه اين زبان كه اگر. خورد مي اجتماعي و فرهنگي اين دانشگاه كمتر به چشمهاي  پژوهش
گاه با  ،كند مي را با سبك نگارش مدرن و يا فرامدرن علوم اجتماعي پيداهايي  شباهت

زائد و يا تركيبات نامانوس نيز همراه است كه ممكن است ارتباط با آنرا هايي  پيچيدگي
براي طيفي از مخاطبان نيمه حضوري دشوار سازد، با اينحال دقت مفهومي، زبان 

  .سازد جه بازانديشانه اين سبك آنرا ارزشمند مياستعماري و و
شدن بواسطه جهاني شدن علم و شكل اي  اگرچه بين رشته :اي ـ نگاه بين رشته8

 علوم و همچنين انجـام مطالعـات تطبيقـي   هاي  المللي در بسياري از شاخه گيري زبان بين
هـاي   ه رشـته اجتناب ناپذير و مسـير محتمـل تحـول در همـ    ) 2002نگاه كنيد به اسملسر(

دانشگاهي است، با اينحال در علوم انساني و اجتماعي ايران به داليل تاريخي و فرهنگـي  
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آشـكار  اي  ايـن تحـول جلـوه   اي  آكادميك و رشـته هاي  مربوط به فرهنگهاي  و نيز زمينه
خودرا بر تحـوالت خودجـوش   هاي  مطالعات فرهنگي دانشگاهي ايراني، اگرچه ريشه. ندارد
علوم انساني و اجتمـاعي در ايـران قـرار نـداده اسـت، بـا اينحـال بواسـطه          و پويايي رشد

و زبان مشترك و جهاني خود، تغييراتي را در تجربيات مرسوم مفهوم اي  رشتههاي  ظرفيت
زبان مطالعات فرهنگي . سازي، نظريه پردازي و به درجاتي به كارگيري روشها داشته است

ابزارهاي جديد و نوآورانه به دانشجويان و پژوهشـگران ايـن   تسهيالتي براي به كار گيري 
هـاي   و اسـتعاره هـا   برخي از آنها را در فضايي قرار داده كـه از قيـاس  . سنت بخشيده است

 شناسي هستي ،سيال تر استفاده برند، در چشم اندازهاي مختلف نظرياي  اي به شيوه رشته
خـارج شـدن از الك احتيـاط و    ه بـا  به حركت و جسـتجو در آينـد و گـا     شناسي و معرفت

متعــارف علمــي بــه اســتقبال ريســك و هــاي  مربــوط بــه ســنتهــاي  كــاريمحافظــه 
  .مفهومي در آيندهاي  ماجراجويي

؛ حدود نيمي از دانش آموختگان مطالعات ،در تقارني جالب، با اين ظرفيت رشته اي
اگرچه استقبال  .شوند مي به آن جذب» غير مرتبط«هاي  فرهنگي در ايران از  رشته

 به علوم اجتماعي و) فني و مهندسي و علوم پايه ويژه به( ديگرهاي  دانشجويان رشته
هويت يابي تحصيلي دانشجويان در  انساني در ايران خود تحولي مهم در سياست علم و

علوم اجتماعي و تا حدودي انساني را هاي  دهه اخير بشمار آمده و طيف متنوعي از رشته
ظرفيت . يرد، با اينحال اين استقبال در مطالعات فرهنگي بيشتر نمايان استگ مي در بر
تحصيلي زمينه مناسبي را براي حركت كردن در هاي  در كنار تنوع در خاستگاهاي  رشته

اي كه برخي از دانشجويان اين رشته اساتيد  گونهه ايجاد كرده است باي  مسير بين رشته
) تاريخ ،مانند هنر، ادبيات( ديگرهاي  و يا رشتهها  ز گروهخود را ا) و گاه راهنماي( مشاور
ها و گاه  نظريه ،كنند و به همانسان عناوين انتخابي پژوهش ها، مفاهيم مي انتخاب

با اين  . دهد مي را انعكاساي  روشهاي در مرز مشترك و يا تلفيق دو يا چند سنت رشته
فته هنوز خصلت تركيبي و ارگانيكي شكل گراي  حال بايد پديرفت كه اين سنت بين رشته
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ها  پيدا كنند و يا سنتهايي  مشابه همپوشيهاي  ها در زمينه دهد رشته را كه امكان مي
تلفيقي در تحليل و يا پژوهش در قلمرويي جديد شكل گيرد و در سطوح نظري اي  رشته
شي بودن پژوهاي  بين رشته. ادغام همپوشي صورت گيرد، پيدا نكرده استها  رشته

مطالعات فرهنگي ايراني اغلب تركيب و اختالط مفاهيم، چشم اندازها و روشهاي 
 بودن كمكياي  بودن، كه به آن رشتهاي  اين صورت بين رشته. استاي  رشتههاي  سنت
تواند در مسيري  مي حاصلههاي  توان گفت، در صورت تداوم و انباشت و تراكم پژوهش مي

بودن عالوه اي  بين رشته. مفاهيم و روشها نتيجه آن استقرار گيرد كه تركيب ارگانيك 
نظري و آكادميك كاركردها و دستاوردهاي ديگري را نيز براي دانشجوبان و هاي  بر جاذبه

پژوهشگران به همراه دارد كه از جمله آنها  انطباق دانشجويان با نوسانات اجتناب ناپذير 
جديد، افزايش خالقيت و نوآوري و توانايي  هاي بازار شغلي، گشايش راه كارهايي در حوزه

استفاده از مفاهيم و ابزارهاي روش شناختي و گشوده شدن  ،بهتر براي ارائه تحليل
  .جديد براي دانش قابل ذكر استهاي  عرصه
بررسي موضوعات انتخاب شده براي تكميل  :ـ ارتقاء سوژگي و بازانديشي9

و مقاالت دانشجويان در دوره تحصيلي ها  ر نوشتپايان نامه و نيز تجارب نويسندگان از كا
منظور . دهد مي بازانديشي دانشجويان مطالعات فرهنگي را نشان خود  افزايش سوژگي و

ارزيابي و تبيين مداوم محقق نسبت به نحوه تاثير گذاري  reflexivityاز بازانديشي 
در  ويژه بهبه  بازانديشي توجه ) . 747، 2008داولينگ، ( .خود در يك پروژه تحقيقاتي است

مشاركتي و مردم نگارانه و با مخاطب قرار دادن مسائل هاي  ميان دانشجوياني كه از روش
در وجه عيني گرايانه، بازانديشي مستلزم بيان . كنند، آشكار است مي تجارب زنان استفاده و

ن حاكم روش شناسانه دانشجوياهايي  و احساساتي است كه بر تصميم گيريها  انديشه
) شوند مي كه در نظريه مبنايي بيشتر متجلي( است و در وجه پديدار شناسانه تر و كيفي

 تاملها  خود بر فرآيند پژوهشهاي  اعتقادات و گرايش ،محققان بر نقش مفروضات قبلي
ارزيابي انتقادي مسائل سياسي و اجتماعي ها  كنند در سطح باالتر اين نوع بازانديشي مي
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مطالعه احساس امنيت اجتماعي زنان در . گيرد مي ر فرآيند تحقيق را نيز در برتاثير گذار ب
جامعه با منظري انتقادي و يا مطالعه زيست جهان زندگي دانش آموزشي در فضاي مدرسه 

با رويكرد پديدار ( و انفعال معلمين و سازمان مدرسه در ايجاد انگيزش به دانش آموزان
اگرچه توجه به سوژگي و بازانديشي . به بازانديشي است از جمله مصاديق توجه)شناسانه

هنوز در مطالعات فرهنگي ايراني توجه به شراكت برابر در تحقيق واهميت تفسير و تحليل 
چه در قالب كالسيك ( انتقادي راهاي  شركت كنندكان در انجام تخقيق و يا مردم نگاري

در دستور كار قرار نداده ) جديدترخود مردم نگاري شرح حال نگارانه هاي  آن ويا گونه
براي پژوهش كه برآمده از تجربه زيسته هايي  است، با اينحال انتخاب مضامين و عرصه

 افراد بوده و به نوعي آن را مسئله شخصي براي خودمي داننند، دستاوردهاي مفيد بشمار
  .آيد مي

پژوهش  ردر امتداد رواج بازانديشي د :جايگزينهاي  شناسي ـ رواج معرفت10
و نقش عميق تر محقق در فرآيند تحقيق، مطالعات فرهنگي ايران نقشي مهمي نيز در 

هاي  در پژوهش. ترويج منظر معرفتي و روش شناسانه متفاوت به پژوهش داشته است
انجام شده توسط دانشجويان اين رشته اگرچه منظر واقعيت نگر كه براساس اطالعات 

در شكل مردم نگاري  مثال( ل مشاهدات صورت گرفتهميداني به دنبال توصيف و تحلي
هاي  شناسي هايي با طراحي و روش است، غالب و هدايت كننده پژوهش)  كالسيك

مختلف است؛ با اينحال منظر بر ساخت گرايي كه بر نقش فعال محقق در فرآيند تحقيق 
عيت محض تاكيد دارد، و تاثير گذاري او بر نحوه  بازنمايي و ارائه شواهد فراتر از تلقي واق
نقدهاي وارد . شوند مي نيز تدريجاً رواج يافته و گاه به صورت توام طرحي به كار گرفته

از محققان را به ارائه مدل سومي هدايت كرده است كه اي  دسته ،شده به اين دو سنت
ل از نظر همرزلي مدل تفهم كه ملهم از علم تاوي. خواند مي )تفهم( همرزلي آنرا مدل فهم

الذكر، اشاره دارد كه اگرچه معاني هدايت كننده  است با وام گيري از دو سنت فوق
الاقل در ( افراد براي هميشه ثابت نيست، با اينحال اين امكانهاي  اعتقادات و كنش
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از معناي فعال در هر صحنه اجتماعي را مضبوط و هايي  وجود دارد كه جنبه) سطح نظري
كند دلخواهانه نيست  مي ن معاني كه محقق از پژوهش ارائهسا به همان. دهند مي نمايش

اي  به شيوهها  تواند پاسخگوي سواالت درباره پديده مي محقق) تفسيرهاي( و توضيحات
  )2011:137 ،همرزلي( .شود مي باشد كه بازنمايي صحيحي از آن محسوب

اذعان به  ،از مدل برساخت گرايانه )مدل تفهم( بدين ترتيب تفاوت منظر سوم
  .شناخت و منابع احتمالي خطا استهاي  محدوديت

عناصر مشتركي را از دو سنت ديگر در ) پژوهش براي فهم( روشن است كه نگاه سوم
خود را از ميان هاي  اگرچه اغلب دانشجويان  انتخاب. خود داشته و در تعارض با آنها نيست

 شناسي روشنهاي  و پيچيدگي دو موضع متداول تر ممكن است انجام داده و به نقدها
مستر در انتخاب خود ضرورتاً آگاه نباشند، با اينحال فاصله گيري از ادعاي اعتبار، وثوق، 

اي در ارزيابي تحقيق بواسطه دستاوردها تكرار پذيري و مفاهيم مشابه عامل تسهيل كننده
  .و نتايج شناختي آن است

كيفي هاي  ر خود دارد كه همه پژوهشبه بيان ديگر تنوع روش شناختي اين پيام را د
و يا ) كه به بيطرفي عينيت و اعتباريابي توجه دارد( را ضرورتاً نبايد با معيارهاي كالسيك

 كه بازانديشي و تاثيرات محقق بر ميدان تحقيق را دقيقا شناسايي( معيارهاي سازه گرايانه
ده ايراني اگرچه همچنان مطالعات فرهنگي جوان، ضعيف و تثبيت نش. داوري كرد) كند مي

است و اگرچه كنترل بر » برساختن« و يا » اكتشاف«بيشتر نيازمند پژوهش در سنت 
آيد، با  مي سياست مفيدي براي آن به شمارها  روشمندي و توليد منظم اطالعات وتحليل

با نقطه عزيمت متفاوت روش شناختي در ساختار و قالبي هايي  اينحال توليد بالقوه پژوهش
تفاوت امكاني است كه نبايد آنرا ناديده گرفته و در قضاوت و ارزيابي آنها به فراخور به م

نيز ) هنري يا مصلحت گرايانه ) 2006( مثال با وام گيري از دنزين( ديگرهاي  اين قالب
  .توجه كرد
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  ها چالش
نيز دروني پژوهشگران و كارورزان اصلي اين رشته و هاي  و نقدها  بر اساس ارزيابي

آورند، مطالعات  مي عمله التحصيالن آن ب كه دانش آموختگان و فارغهايي  قضاوت
و ابهاماتي رو به روست كه از جمله آنها ها  فرهنگي دانشگاهي با چالش ها، محدوديت

  :موارد زير قابل ذكر است
با ها  اگر چه ارتباط ضعيف تخصص و مهارت. دورنماي مبهم اشتغال و بازار كار. الف

ها  در قلمرو علوم اجتماعي و انساني كه ضعف در آموزش و انتقال مهارت ويژه بهزار كار با
جدي تر است، مشكل مزمني در ساختار اقتصادي و اجتماعي جامعه ايراني است، با 

جديد بين هاي  اشتغال به كار براي حوزههاي  و فرصتها  رسد كه زمينه مي اينحال بنظر
التحصيالن اين  اغلب دانشجويان و فارغ. ارتر استفرهنگي آشكاز جمله مطالعات اي  رشته

آنها هاي  و تواناييها  رشته تصوير روشني از متقاضيان بازار خصوصي و عمومي و مهارت
در  ويژه بهمناسبي براي تحليل، پژوهش و نگارش هاي  مطالعات فرهنگي ظرفيت. ندارند

رود  مي التحصيالن اين رشته انتظار فارغسان از  به همان. سازد مي نگاهي انتقادي فراهم
از اين رو . فهم نظري و سياسي خود را در خدمت بخش فرهنگ به كار گيرندهاي  قابليت

ها، ميراث فرهنگي، وزارت فرهنگ و ارشاد  ها، گالري سازمانها و موسساتي نظير موزه
توانند  مي نگ،اسالمي و صدا و سيما در كنار ديگر موسسات درگير با قلمرو هنر و فره

رغم اين، شناخت  علي. كنندگان خدمات اين دسته فارغ التحصيالن باشند بالقوه دريافت
بيشتري در بهره گيري از هاي  ناكافي از ماهيت رشته در خارج از دانشگاه، محدوديت

دانشجويان و اعتماد به نفس هاي  ي اشتغال ايجاد كرده است كه خود بر انگيزهها  فرصت
  .رات جدي داردآنها تاثي
ارتباط گسسته مطالعات فرهنگي دانشگاهي با زمينه اجتماعي و . بازنمايي نادرست. ب

دانشگاهي در ايران، هاي  متن فرهنگي خود و نداشتن هويتي مستقل همچون ديگر رشته
درك متفاوت از . بازنمايي نادرست آن در دانشگاه و بيرون از آن را به همراه داشته است
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متنوع و هاي  و دايره موضوعي اين حوزه، شكل گيري تلقي شناسي ، هستيشناسي معرفت
مطالعات فرهنگي گاه با تقليل گرايي يكسره به . گاه نا همساز از آن را دامن زده است

، ارتباطات و يا نقد ادبي فرو كاسته شده است، گاه با اتكاء به شناسي ، مردمشناسي جامعه
سنت جغرافيايي و فرهنگي با صفاتي همچون چپ گرايانه، برشي تاريخي از آن در يك 

راديكال و يا متن محور توصيف شده است و گاه با اعطاء هويتي بسيار سيال، ساختار 
عنوان گفتماني پست مدرن، ضد تجدد و يا فرا تجدد ه شكن و ضد علمي از آن صرفا ب

گي و ارتباط آن با بافت مطالعات فرهنهاي  نو پا بودن و تنوع در سنت. تعبير شده است
مراه داشته ه بهها  را در گفتگو بر سر آن در ديگر كشورهايي  بومي چنين مجادالت و تنش

هاي  با اين حال در حاليكه در بستر. است و منتقدين جدي را براي آن شكل داده است
امه متعارف علمي ادهاي  در مسيري دانشگاهي و در چهار چوب نقدها  ديگر منازعات و نقد

و ها  شوند، در ايران اين قضاوت مي يافته و به قضاوت تخصصي و يا عمومي گذاشته
صنفي و هاي  مباحث گاه با هدف توليد هراس اخالقي و ايجاد كليشه و يا از روي رقابت

براي بحث و گفتگو و قضاوت اي  گيرند كه در نتيجه زمينه مي درون سازماني شكل
  .سازند نمي منصفانه در خصوص آن را فراهم

يري مطالعات گ تاملي گذرا در تجربه شكل. ابهام در يافتن مركز ثقل مفهومي. ج
 كه آن را مطالعات فرهنگي فرو دستان نيز( نشگاهي در كشورهاي پيرامونافرهنگي د

محوري و اي  نشان دهنده اهميت تشخيص و تمركز زود هنگام بر مسئله) توان خواند مي
براي مثال توجه مطالعات فرهنگي هند . تاريخي است/رهنگيفهاي  توجه ويژه به مزيت

هاي  مانند بالي وود و ديگر گونه( بر مدرنيته بومي و نيز فرهنگ عامه پسند بومي
اي  كه تمايزات منطقه( قرار داشته است و تاثير پذيري اين فرهنگ بومي) فيلماي  منطقه

مصرف گرايي، فرهنگ چاپ، فرهنگ  توريسم،هاي  از نيرو) سازد مي آشكاري را نيز نمايان
مطالعات فرهنگي هند از اين رو بدنبال فهم ماهيت . فيلم و تبليغات مورد توجه بوده است

اين باز نمايي از فرهنگ عامه پسند و نحوه تاثير گذاري آن بر تجربه  شناسي هستي
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سفه غربي بازنمايي در فل شناسي سوژگي يا ذهن است كه آنرا در تمايزي آشكار با مسئله
مطالعات فرهنگي هاي  سان برنامه به همان). 5-284: 2006 موخوپادهايا،( دانند مي كانتي

و ) شناسي مخاطب( بيشتر بر محور مطالعات مخاطب 1990اوليه دهه هاي  ژاپن كه تا سال
بين هاي  جزئي از مطالعات ارتباط جمعي بود، توانست مسئله محوري خود را ديناميسم

چون پسا هايي  قرار داده و با توجه كردن به قلمروها  و متون و زمينهها  سوژهو ها  گفتمان
انتقادي در هاي  استعمار گرايي و فمينيسم جنبشي را شكل دهد كه طيف متنوعي از نظريه

آزمون مهم براي مطالعات ). 6-305: 2006تاماري، ( دهد مي اين كشور را با يكديگر پيوند
نسبي فرهنگي و هاي  توجه به مزيت) انشگاهي و غير دانشگاهياعم از د( فرهنگي ايراني

دستاورد مطالعات فرهنگي بسيار . مناسب استهاي  تاريخي خود و يافتن جهت گيري
قبلي بحث شد، جزء جزء شده است و در قلمروي هاي  جوان ايراني چنانكه در بخش

نقش اي  دسته. دو دستور كارهاي رقيب و متضادي وجود دارنها  موضوعي آن انديشه
دهند، در  مي سياسي، سياستي و تجويزي عمل مطالعات فرهنگي را مورد توجه قرار

فرهنگ، جامعه و سياست را اي  ند، دستها حاليكه دسته ديگر به سياست زدايي از آن قائل
هستند، ها  داند و دسته ديگر قائل به تفكيك اين حوزه مي مقوالتي كامال مرتبط به هم

دانند و دسته ديگر عقالنيت و شكل  مي تجدد و فرا تجدد  را محوري ،تسناي  دسته
عدم شكل گيري هويت ملي و شهروندي اي  پندارند، دسته مي گيري سوژگي را مهم

را ها  دانند و دسته ديگر هويت ديني و بازگشت به سنت مي يكپارچه را معضل اساسي
باز و بالقوه وسيعي است كه هاي  اين ابهام و تنوع خود گوياي افق. دهند مي اولويت

  تواند در آن قدم نهد مي مطالعات فرهنگي ايراني
واقعي  توجه مطالعات فرهنگي به مسائل روزمره و. سياست فرهنگ و دانشگاه. د

زندگي كه خود محركي براي عالقه جديد به علوم انساني و اجتماعي است و نيز ماهيت 
در ميدان دانشگاه ) نه سياست زدگي( تفسيري و انتقادي آن به معناي بازگشت به سياست

بيشتري هاي  تواند فرصت مي در اين معنا مطالعات فرهنگي دانشگاهي. شود مي محسوب
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و قدرت ) هم در وجه نخبه گرايانه و هم عامه پسند آن( نقد فرهنگ را به دانشجويان براي
در سطوح مختلف نهادين و بازنمايانه آن فراهم سازد و پاسخي به دغدعه مسوالن ارشد 

با اين حال ساختار . نظام در خصوص رخوت سياسي در دانشگاه و كم انگيزگي آنها باشد
سي حاكم بر تظام سازماني دانشگاه و گاه انعطاف نا پذير و محافظه كار و گاه بوروكرا

مستقر دانشگاهي، پويايي هاي  نهادين برخاسته از دانشگاهيان در برخي رشتههاي  مقاومت
و ها  زيادي به مطالعات فرهنگي دانشگاهي نبخشيده و در عمل آن را بيشتر پيرو جريان

پيرو بودن . ستبيرون از دانشگاه ساخته ا) مختلف آنهاي  در جلوه( مسائل فرهنگي
مطالعات فرهنگي  دانشگاهي و تاثير گذاري محدود آن در تحوالت اجتماعي و فرهنگي، 

كند كه نگرشي ضد روشنفكري دانشگاهي در حوزه عمومي شكل  مي اين نگراني را ايجاد
عالوه بر اين ارتباط محدود و غير ارگانيك . گيرد و مرجعيت دانشگاه بيشتر به خطر افتد

الزم براي تقويت و تثبيت هاي  هنگي دانشگاهي و غير دانشگاهي فرصتمطالعات فر
كند و شكاف بيشتر انها را بدنبال  نمي سنت بومي از مطالعات فرهنگي دانشگاهي را ايجاد

خطر ديگر چنين سياست فرهنگي نهادينه شدن مطالعات فرهنگي به شكلي است كه . دارد
مانند قدرت فرهنگ و يا ( ر كار رايج خودبا غير پيشرو شدن و فاصله گرفتن از دستو

تثبيت شده تر علوم اجتماعي يافته و هاي  ، صورتي مشابه ديگر رشته)سياست باز نمايي
صرفا ميداني براي اعطاء مدارك دانشگاهي باشد و در نتيجه مزيت انتقادي خود را از 

  .دست دهد
 مطالعات فرهنگياي  و فرا رشتهاي  ماهيت بين رشته. تمهيدات ناكافي نهادين. ه

هايي  كند در برنامه ريزي براي تا سيس و تقويت آن در دانشگاه، دپار تمان مي اقتضاء
مثال با ادبيات، تاريخ، ( بصورت مشترك  متولي آن گرديده و يا در مقاطعي بصورت تركيبي

كه هنوز در اي  رشتههاي  اين تركيب. ارائه شود) انسانشناسي، فلسفه و موارد مشابه
بيشتري براي پيشبرد مرزهاي هاي  ايران چندان معمول نيست، فرصتهاي  دانشگاه

متنوع و با آزادي عمل بيشتر از جانب هاي  و انتخاباي  بين رشتههاي  دانش، همكاري
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نهادين احتمالي كه هاي  دانشجويان و اساتيد را فراهم ساخته و آن را از برخي مقاومت
  .        سازد مي ت با آن مواجه باشند، دورممكن اساي  ببين رشتههاي  حوزه

  
  نتيجه

مهيا كردن فرصتي براي ايجاد گفتگو، توجه به تفاوتها و قدرت بخشي به گروههاي 
اگرچه انديشه . آيد مي براي مطالعات فرهنگي به شماراي  مختلف اجتماعي رسالت عمده
متفاوتي هدف قرار داد، اي  رشتههاي  توان با تكيه بر سنت مي ورزي درخصوص فرهنگ را

. رسد كه مطالعات فرهنگي در موقعيت ويژه و ممتازي قرار دارد مي با اينحال به نظر
مطالعات فرهنگي بيشترين ظرفيت را براي نشان دادن درهم تنيدگي تحليل و ارزش، 

مطالعات فرهنگي در تفاوت آشكار با رويكردهاي . و سياست در اختيار دارد  شناسي روش
هدايت پژوهش و مفهوم سازي نظري و تجربي  گرايانه عام بازانديشي قويتري را دراثبات 

مطالعات فرهنگي ايراني تالش بيشتري را براي بكارگيري طيف متنوعي . نويد داده است
تري از ابزارهاي روش شناختي و مفاهيم علوم اجتماعي و گاه علوم انساني به كار گرفته 

  .كه غالبا تجربي هستند
مستقر هاي  عات فرهنگي و ايراني توانسته است براساس انعطاف پذيري رشتهمطال

همجوار خود هويت و دستور كارهاي جديد را براي خود بسازد و اگرچه تعامل و تضاد را 
الاقل با همه دستاوردهاي اثبات گرايانه به نمايش نگذاشته است، با اينحال به سبكي 

اين بازانديشي امكان پرداختي انتقادي تر و با فاصله . دمصلحت گرايانه به بازانديشي بپرداز
  .كمتر را به مسائل روز ايران بخشيده است

هاي  بايست ظرفيت مي مطالعات فرهنگي جوان و تازه تاسيس ايراني اگرچه همچنان
معرفت شناسانه خود را در شناخت بهتر و بازانديشي عميق در مسائل  ويژه بهنظري و 

اي شدن نياز به تعريف و تدقيق الزامات  ،  با اينحال براي حرفهفرهنگي تقويت كند
صدا با  مطالعات فرهنگي ايراني هم. خودنسبت به خط مشي فرهنگي و پيوند با آن دارد
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را ناديده گرفته » علمي اصالح گر«رفيت خود براي عمل ورزي بعنوان ظ) 1998( بنت
جايگاه آن در ايجاد ابهام و  غفلتي كه عالوه بر صدمات آكادميك در تثبيت. است

همنوا پنداشتن مطالعات فرهنگي ايراني با ميراث ( .نسبت به آن نيز موثر استهاي  كليشه
اگر تاكيد كردن بر خصلت عملي )از اين خوانش ناصحيح استاي  چپ گرايانه نمونه

مطالعات فرهنگي و تاكيد بر وجوه روش شناسانه و به كارگيري آن در سياست گذاري 
رهنگي و نيز تقويت مطالعات فرهنگي در وجوه نظري را دو استراتژي ممكن و اصل ف

هاي  پيشا روي مطالعات فرهنگي بدانيم، پيشنهاد من در امتداد گزينه اول استفاده از قابليت
اين رشته در توليد مفاهيم و ابزارهايي روشمند، نقادانه، خالقانه و تجربه گرايانه است كه 

  .انساني تر و عادالنه تر قرار گيرنداي  ت ايجاد جامعهبتوانند در خدم



  
  
  
  

  رانياسالمي در ا يشناس جامعه
  

  ∗د زاهديد سعيس
  

  دهيچك
اسالمي و به خصوص  ين علوم انسانيان ضرورت تدوين مقاله ضمن بيدر ا
نه ين زميشمندان صاحب نام و صاحب سبك در اياند يبه معرف ياسالم شناسي جامعه

ات ي، آيمطهرد يد صدر، شهيشه: اند از شمندان مذكور عبارتياند. پرداخته شده است
پس از .  يالهاشم ينين حسيرالديدمنيو مرحوم س يرازيش ي، حائريزديعظام مصباح 

م كه چهار نحله مختلف از يده ايجه رسين نتيشمندان به اين انديات اينظر يان كليب
شاگردان  ينه قابل مشاهده است كه هر كدام داراين زميدر ا يعلمهاي  شيگرا

نسبت به  يشتريشده رهرو ب يمكتب از مكاتب معرف دو.  باشند مي مخصوص به خود
 ينين حسيرالديدمنيت اهللا سيو مكتب آ يزديت اهللا مصباح يمكتب آ: گران دارديد

  .ن مكاتب پرداختياهاي  دست آورد يد به معرفيبا مي ندهيقات آيدر تحق.  يالهاشم
 شناسي ، روشيم، فلسفة اسالياسالم يشناس ، جامعهياسالم يعلوم انسان: ها كليدواژه
  .ياسالم يعلوم انسان

  
  مقدمه

 يرسميت يافته است كه بـرا  ينيدر كشور ما، فرهنگ و جهان ب يبعد از انقالب اسالم
شـناخت واقعيـت   . ب، اعتبار و اثر قائـل اسـت  يت غيت مشهود و واقعيواقع: تيدو نوع واقع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  رازي، دانشگاه شياجتماع يزير و برنامه يشناس ار بخش جامعهيدانش .∗
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بايد به سـراغ   مي درك آناز اين رو براي . غيب تنها در اختيار خداوند تبارك و تعالي است
.  تنها كتاب معتبر او يعني قرآن كريم رفت و از مفسرين قابل اعتماد تفسير آن را جويا شـد 

به عبـارت ديگـر   .  باشند مي معتبر ترين مفسران از ديدگاه شيعيان ائمة اطهار عليم السالم
  .  بايد به سراغ كتاب و سيرة معصومين رفت مي براي دريافت واقعيت غيب

درك واقعيت مشهود هم از طريق تجربه و با كمـك  . ابزار ما در اين تحقيق عقل است
با توجه به اين كه در عـالم واقعيـت غيـب و واقعـت مشـهود از      .  عقل قابل حصول است

 قرآنـي و تجربـي، بـا مـديريت عقـل     هاي  يكديگر جدا و منفك نيستند، تركيبي از دريافت
ادارة امـور  .  جهان براي يك فـرد مسـلمان باشـد   هاي  تواند راه گشاي دريافت واقعيت مي

در جامعة اسالمي الزم است اين گونـه  .  جامعه بدون استفاده از علوم انساني ممكن نيست
علـوم  .  از علوم با توجه به واقعيت غيب و مشهود توليد شـده مـورد اسـتفاده قـرار گيرنـد     

كه اي  راه گشاي ادارة امور جامعهند ا انساني كه با توجه به واقعيت مشهود تنها، تدوين شده
معتقد به واقعيت غيب است و امور انساني را با اين واقعيت عجين دانسته و دو نوع واقعيت 

 به خصوص كه انسـان را از او و بـه سـوي او تعريـف    .  داند نيست مي را غير قابل تفكيك
ل خطوط خود را از از اين جهت الزم است علوم انساني اسالمي، كه به كمك عق.  كند مي

  .  كتاب و سنت و تجربه بگيرد تأسيس گردد
پس از برخورد تمدن مدرن با جهان اسالم اين حقيقت براي عقالي قوم آشكار شـد و  

بـه  هـا   حـدود يـك صـد و پنجـاه سـال كوشـش      .  به تالش براي رفع مشـكل پرداختنـد  
.  يه خـود را نشـان داد  مختلف ادامه يافت تا اين كه در انقالب اسالمي ثمر اولهاي  صورت

نظري خود را در قالب اين انقالب عينيت بخشـيدند و  هاي  تالش) ره(حضرت امام خميني 
ايشان با اتكاء به علم فقه و دريافـت  .  هستة اولية نظام اجتماعي اسالمي را تأسيس كردند

  .  احكام كلي مربوط به ادارة جامعه، به عملياتي كردن اين انديشه پرداختند
در زندگي و دوران حيـات خـويش تـالش نمودنـد بـا تجربـة ايجـاد        ) ره(امام  حضرت

جمهوري اسالمي متكي بر اصل فقهي حاكميت ولي فقيه، نظام تازة سياسي تحت عنـوان  
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شد اي  تركيبي از حاكميت فقيه و مردم ساالري تجربه.  مردم ساالري ديني به وجود آورند
 عنوان جمهوري اسالمي به حيات خويش ادامهكه امروز به عنوان يك نظام سياسي تحت 

با تأسيس حكومت اسالمي ضرورت توليد علوم انساني اسالمي كامالً آشكار شـد  . دهد مي
  .  و عمالً اين كار به صورت اجتماعي آغاز گرديد

البته از زماني كه فكر تأسيس حكومت اسالمي ايجاد شده بود انديشـمنداني بـه فكـر    
اين انديشمندان در گذشـته و حـال در تـالش    .  اسالمي افتاده بودندتأسيس علوم انساني 

از جملـه شـهيد صـدر در حيطـة اقتصـاد      .  براي تأسيس و تدوين اين علوم بوده و هستند
اجتماعي اسالمي، آيت اهللا جـوادي آملـي    شناسي اسالمي، شهيد مطهري در زمينة هستي

زمينة فلسفة علوم انساني اسـالمي و راه  در زمينة فلسفة علوم اسالمي، آيت اهللا مصباح در 
و علـوم   شناسـي  آن در اين گونه از علوم، آيت اهللا حائري شيرازي در زمينة انسانهاي  برد

اي  انساني اسالمي و آيت اهللا سيد منير الدين حسيني الهاشمي در زمينـة تأسـيس فلسـفه   
و گفتـه هـائي از   هـا   نوشته تازه براي كلية علوم منجمله علوم انساني به فعاليت پرداختند و

  .گذارند مي خود به جا گذاشته و
  

  قيهدف از تحق
 به ارزيابي و تحليل آنـان ها  در مقالة حاضر ضمن معرفي اجمالي هر يك از اين انديشه

، به خصـوص  ياسالم يد علوم انسانينة توليشكل گرفته در زمهاي  شيو گرا.  پردازيم مي
  .ميكن ي مي، را معرفياسالم شناسي جامعه
  

  ن معاصريشة متفكريشناسي اسالمي در اند جامعه
 يپيش گفته در مورد علـوم انسـان   ين اسالميات متفكرينظر ين قسمت به بررسيدر ا
  .  ميپرداز مي به طور اخص ياسالم شناسي به طور اعم و جامعه ياسالم
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  د صدريشه
اسـالمي را وارد   شناسـي  شهيد صدر انديشمند اصالتاً ايراني، در عـراق بحـث موضـوع   

دانسـت و   نمـي  را در شأن خـود  شناسي بود كه حوزه موضوعها  قرن.  مباحث حوزوي نمود
شـهيد صـدر بنـا بـر     .  براي پرهيز از تحميل دانش موضوعي به فقه تنها بـه آن پرداخـت  

ضرورت تأسيس اين علوم با بنية اسالمي، اين منع را شكست و بـه مباحـث اقتصـادي در    
او هم فلسفه و هم اقتصاد را مورد توجه قرار داد و در هر دو موضوع كتاب .  حوزه پرداخت

 آيت اهللا سيد محمد باقر صدر در اين دو مورد كه حوزويات با احتياط با آن روبه رو.  نوشت
كار .  در واقع سنت شكني كرد) ره(شدند، در پيروي از مشي كساني مانند حضرت امام  مي

تـوان در   مي اجتماعي هم نگاهي داشته استهاي  اين كه به نهاداقتصادي او را با توجه به 
  .  اقتصادي نيز قرار داد شناسي حيطة جامعه

بايـد سيسـتم اقتصـاد اسـالمي را      مـي  شهيد صدر در كتاب اقتصاد ما معتقد است كـه 
، "مفاهيم دينـي "و  "احكام"براي طراحي اين سيستم به نظر ايشان بايد از .  طراحي كرد
بنـابراين  .  ا تنظيم كنيم كه غير از نظام سرمايه داري و نظام سوسياليستي باشدسيستمي ر

ايشان براي تنظيم سيستم اقتصـاد اسـالمي مغـايرت بـا دو نظـام اقتصـادي       هاي  شاخص
است كـه نهايتـاً   اي  موجود و جفت و جور شدن احكام و مفاهيم اقتصادي اسالمي به گونه

عنوان اصلي ترين عامـل ارزش افـزا در اقتصـاد در     را به "كار"ايشان .  يك سيستم شود
او سيسـتم اقتصـادي را بـر    .  دهند مي گيرند و اساس و مبنا در نظام اقتصادي قرار مي نظر

موجـود يعنـي سـرمايه داري و    هـاي   كـه متفـاوت از نظـام   اي  مبناي عامل كار بـه گونـه  
  .  كند مي سوسياليستي باشد پيشنهاد

دهد كه گزينش اقالم اقتصـادي جهـت تنظـيم     مي ايشان نشان شناسي دقت در روش
اي  اين سيستم بر منطق روشمندي استوار نيست و از اين رو گزينش اقالم سيستم، سـليقه 

گردد و مفاهيم ديني را در بـر دارد   مي هر چند اين اقالم از مكتب اتخاذ.  انجام شده است
سـازد مـورد ارزيـابي و     مـي  اسـالمي را  اما تركيب آنان كه به زعم ايشان سيستم اقتصـاد 
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تـوان گفـت كـه اصـالت وحـي سيسـتم        مـي  از اين رو.  انطباق بر وحي قرار نگرفته است
  .باشد مي اقتصادي معرفي شده توسط ايشان مورد ترديد

  
  يد مطهريشه

پردازند و براي نشـان دادن   مي شهيد مطهري در كتاب جامعه و تاريخ به تعريف جامعه
دهنـد كـه جامعـه     مـي  در اين تعاريف نشـان .  كنند مي دو نوع تعريف ارائهچيستي جامعه 

در ادامه بحث، ايشان هم اصالت فرد و هم اصالت جامعه را .  وجودي حقيقي و عيني است
 مندي جامعه را بر اساس وحي و عقل مستدل قانون.  رسانند مي طبق عقل و شرع به اثبات

أسيس علمي واحد براي مطالعة اجتمـاعي در جهـان   نمايند و يگانگي جوامع كه مؤيد ت مي
هاي  در ضمن اين مباحث وجه اختالف خود را با انديشه.  دهند مي است را مورد تأكيد قرار

  .  نمايند مي اجتماعي رايج، با يك نگاه فلسفي نيز تشريح
با بـه  .  براي مطالعات اجتماعي استاي  كار شهيد مطهري در واقع تأسيس فلسفة تازه

 شناسـي  تـوان جامعـه   مـي  ار گرفتن انديشة ايشان، از زاوية اصالت فرد و جامعه بـا هـم،  ك
هـر چنـد امـروزه در    .  جديدي را توليد كرد كه پايگاه فلسفي خود را در قـرآن كـريم دارد  

انديشمندان غربي با اتكاء به اصالت فرد و جامعه در تالش بـراي رسـيدن    1مكتب رئاليسم
هستند ولي با توجه بـه ايـن كـه     شناسي اي در رشتة جامعه تازه شناسي به نظريات و روش

تـوان   مـي  داننـد بـه سـختي    مي 3»قواعد«را يكي از عوامل اصلي در رسيدن به  2»زمينه«
اغلب آنان به جد از ارائة نظرية كلـي و جهـان   .  پذيرفت كه به يگانگي جوامع معتقد باشند

  . شمول پرهيز دارند
اجتماعي هم فرد اصيل است هم جمع و هم رابطـة بـين   هاي  هاز نظر اين قلم در پديد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Realism 
2. Context 
3. Regularities 
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توان اين امر را بـه   مي با توجه به تعاريف ارائه شده توسط شهيد مطهري از جامعه.  اين دو
اگر اين هـر سـه را اصـيل    .  ايشان هم نسبت داد، هرچند خود ايشان بر اين تصريح ندارند

رئاليسـتي فاصـلة    شناسـي  شود از جامعـه  مي كه براين اساس تأسيس شناسي بدانيم جامعه
  .گيرد مي بيشتري

  
  يزدياهللا مصباح  تيآ

د يـ وقت خود را در خدمت به تول يانقالب اسالم يروزيآيت اهللا مصباح يزدي از آغاز پ
س دفتـر  يماننـد تأسـ   يريچشمگهاي  تيشان فعاليا .اند صرف نموده ياسالم يعلوم انسان

ت يـ ل شـده اسـت و ترب  يحوزه و دانشگاه كه به پژوهشگاه حوزه و دانشـگاه تبـد   يهمكار
 ياسـالم  يد بـر علـوم انسـان   يبا تأك يعلوم انسانهاي  ر بنايكار در مورد ز يطلبه براها  صد

كتاب و مقالـه  ها  شان و شاگردانشان انتشار دهيوقفة ا يبهاي  حاصل تالش.  اند انجام داده
بر  يتوان برد مرور مي ن افاضاتيكه از ا يا حداقل استفاده. باشد يم اتيگر انواع نشريو د

 يمختلف با فلسفة علوم انسـان هاي  در رشته ياسالم يفلسفة علوم انسان يقيمطالعات تطب
  .  ج در تمدن مدرن استيرا

مفصل هاي  ، با بحث)1368(شان در كتاب جامعه و تاريخ در قرآن يا ياز لحاظ محتوائ
رسند و جامعه را عرضـي   مي جامعه و فرد، نهايتاً به جمع بندي اصالت فرد پيرامون اصالت

هر چند معتقدند كه به هر صورت، فـرع  .  نمايند مي بر افعال و كردار و صفات فردي تصور
.  بايد مورد مطالعه قـرار گيـرد   مي گيرد و قواعدي دارد كه مي و عرض بر فرد، جامعه شكل
معتقدنـد بـراي    شناسـي  وجود در رشـتة متـداول جامعـه   مهاي  ايشان ضمن پذيرفتن روش

بايد از روش وحياني نيز اسـتفاده   مي افزودن بعد غيب و نظر غيب در مورد واقعيت مشهود
  .  شود
م يبپـرداز  يانيـ متداول و روش وح شناسي جامعه شناسي ب روشين كه چگونه به تركيا

مسـتقل   يتيو هـو  ياجتمـاع هـاي   دهيدن پديد يفرد.  ستيشان روشن نياهاي  در نوشته
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با مشـكل روبـه رو خواهـد     يافت احكام اجتماعيجامعه قائل نبودن ما را نسبت به در يبرا
.  رديپـذ  مـي  ست كه چگونه صورتيز معلوم نين يه احكام حكومتين صورت توجيدر ا.  كرد

بـر   يفـ ياثرند چـه تكل  يم؟  اگر دارايمجزا از فرد ندار يحكم ياجتماعهاي  وجود يا برايآ
  آثار آنان مترتب است؟

كـه در بهـار    2توليد علـوم انسـاني دينـي     شناسي االسالم بستان در كتاب روش حجت
 شناسـي  تحقيـق در جامعـه  هـاي   تالشي در راسـتاي معرفـي روش  اند  منتشر نموده 1390

از نظر ايشان در بخش فرا تجربي تحقيق از منـابع وحـي   . اند اسالمي در اين مكتب نموده
در ادامه براي فرضيه سازي و نظريه پـردازي نيـز ارجحيـت كـار مـا در      .  كنيم مي استفاده

منبعث از متون وحي است و در آزمـون  هاي  تحقيق جامعه شناختي اسالمي تكيه بر گزاره
 نتيجه نيز.  بريم مي روز استفاده شناسي متداول در جامعههاي  از روشها  و نظريهها  فرضيه

 اسـالمي قلمـداد   شناسـي  اگر چنين نشد آن را در عداد جامعه.  ودبايد با وحي سازگار ش مي
شـود و سـاختار    مـي  در واقع ساختار عملي تحقيق از علوم انساني موجود گرفته.  كنيم نمي

 شناسـي  به اين ترتيب محتواي اسالمي در قالـب روش .  گردد مي نظري از متون ديني اخذ
  . شود مي متداول ريخته شناسي جامعه

موجـود در متـون اسـالمي بـه تأييـد      هاي  كه در اين راه بسياري از گزاره شك نيست
يعني آنچه را كه يك مسـلمان معتقـد بـه اعتبـار وحـي پذيرفتـه اسـت        .  رسند مي تجربي

اما غير از حل مكانيستي مسئلة بررسي واقعيـت مشـهود   .  كند مي پشتوانة تجربي هم پيدا
تجربي بر همان اساس غفلت از واقعيت  شناسي روشهاي  در ارتباط با واقعيت غيب، بنيان

  .   ماند مي غيب باقي
  

  يرازيش يت اهللا حائريآ
ش در يخـو هـاي   شـه يكـار اند  يت اهللا مصباح بنايآيت اهللا حائري شيرازي هم مانند آ

 يايشان معتقدند كـه انسـان دارا   شناسي در بحث هستي.  گذارند مي را بر فرد يعلوم انسان
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خـوب انسـان   هـاي   فطرت همة اسـتعداد .  عت استيفطرت و طبهاي  به نام يدو بعد اصل
.  خواند ها مي يخوب يفطرت انسان را به سو.  عه گذاشته استياست كه خداوند در او به ود

اگـر  .  د دارديـ انسـان تأك  يوانيكند و بر ابعاد ح مي ا دعوتيعت انسان را به دنيبرعكس طب
عـت بـر   يگردد، ولـي اگـر طب   ي مي، مؤمن و نورانياله عت پيروز شود، انسانيفطرت بر طب

  . و كافر شده، در ظلمت قرار خواهد گرفت يطانيره گردد آن انسان شيفطرت هر كس چ
ن برداشـت از  يد با اصل قرار دادن هميبا مي شانيدة ايبه عق يدر مورد انواع علوم انسان

طـة  يگـر موضـوعات در ح  يو د ي، جامعه شـناخت يتيري، مدي، اقتصاديتيانسان به ابعاد ترب
عت را به يد طبيك انسان متعادل برآنند كه بايشان در يا.  پرداخت يو اجتماع يعلوم انسان

عـت انسـان را بـه    ين اسـت كـه طب  يهمـ  يكارِ انواع علوم انسـان .  استخدام فطرت در آورد
ـ ا  .حاكم گرداند يو اجتماع يفرد يها استخدام فطرت او در آورد و فطرت را در عرصه ن ي

.  شـود  يو جـار  يدر وجـود فـرد و جامعـه سـار     يرسالت انجام نخواهدشد مگر احكام اله
عت يت فطرت بر طبيتوانند حاكم ي ميبا متمسك شدن به احكام اسالم ياجتماعهاي  نظام

  .  نديرا رقم زده تضمن نما يدر بعد اجتماع
علـوم انسـاني    فـة يتوان از مجموعة مباحث ايشان نتيجه گرفت ايـن كـه وظ   مي آنچه

 يعلوم انسان يمش.  ، بر فرد و جامعه استيالههاي  مراعات دستور يعنيحاكم كردن تقوا، 
 شان نوعي علـم اخـالق معرفـي   يتوسط ا يتاً علوم انسانياست و نها ياخالق ييشان مشيا

  .بايد به تهذيب نفس فرد و جامعه بپردازد مي گردد كه مي
موجود و در كنار آن استفاده  يعلوم انسانهاي  شان، تمسك به روشيا شناسي در روش

 شناسـي  كه در روش يهمان اشكال.  شود مي مشاهده يموجود درعلوم اسالمهاي  از روش
ن دو نــوع يــب ايــوه و روش تركيمعلــوم نبــودن شــ يعنــيان شــد، يــت اهللا مصــباح بيــآ

هـاي   روش شناسـي  يو هست شناسي معرفت.  شود مي ن جا هم مشاهدهي، در اشناسي روش
گر يكـد يبـرآن اسـتوار اسـت بـا      يعلـوم حـوزو   شناسي موجود با آنچه روش يعلوم انسان
 چگونـه .  كنند ي ميرويرا پ يصحت متفاوتهاي  مالكها  هر كدام از آن.  باشد مي متفاوت
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ـ  ياهـاي   و گفتـه هـا   بر قرار كرد؟ در نوشته يرابطه و آشتها  ن آنيتوان ب مي  يشـان راه حل
  . شنهاد نشده استيپ

  
  )ره( يالهاشم ينين حسير الديد منيت اهللا سيآ

 شناسي و هستي شناسي منطق و معرفت) ره(ت اهللا سيد منير الدين حسيني الهاشمي يآ
در فلسفة تأسيسي ايشان براي رابطة بين وحـدت    .اند به كار گرفته و تأسيس كردهاي  تازه

اسـتنباط  هاي  علوم، و هماهنگي ميان منطق و كثرت و نسبت بين اين دو، جهت دار بودن
مكفـي  هـاي   وحي، تحقيق در علوم، و كاربرد نتايج علوم در عمل و برنامـه ريـزي، پاسـخ   

كه رابطـة  اند  عامل طراحي كرده 156ايشان مدلي براي جامعه با .  تدارك ديده شده است
حسن كار اين مدل ايـن  .  بين اين عوامل و نحوة تعاملشان با يكديگر نيز تعيين شده است

در ها  است كه مباني اسالمي و نظري و عملي آن مورد توجه قرار گرفته و همة اين بخش
حات يشـان توضـ  يدر ادامـه در مـورد كـار ا     .انـد  يك ارتباط ارگانيك جايگاه خود را يافتـه 

  .گردد مي ارائه يشتريب
بـا نـام   اي  ؤسسـه س ميبـه تأسـ   يبعـداز انقـالب اسـالم   ) ره(ت اهللا حسيني يمرحوم آ

ـ در ا.  اقدام نمودنـد  يفرهنگستان علوم اسالم ش را يخـو  يشـان كـار اصـل   ين مؤسسـه ا ي
از ديدگاه ايشان براي اين كـه بتـوانيم   .  برقراري ارتباط بين دين، عقل و تجربه قرار دادند

مرحـوم  .  دسـت يـابيم   "فلسـفة چگـونگي  "بين اين سه رابطه برقرار كنيم الزم است بـه  
وجـود   "و فلسفة چيستي "فلسفة چرائي"علميه امروز ما هاي  قدند كه در حوزهمعت ينيحس

كار فرهنگستان را تأسيس همـين فلسـفة   .  بايد تأسيس گردد مي دارد اما فلسفة چگونگي
، فلسـفة  يبر اساس فلسفة چگـونگ ).  13-14: 1386حسيني الهاشمي، (دانند  مي چگونگي
  . دهد مي قرار يان وحيرا در خدمت جر شود كه عقل و تجربه ي ميزيه ريروش پا

 از نظر ايشان براي دست يابي به فلسفة چگونگي، سه مبحث محوري را در سه محـور 
از اصول انكار ناپذير، مسائل اغماض ناپـذير  اند  مباحث محوري عبارت.  بايد بحث نمود مي
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ير ساخت تعريـف  از روند تحليل زاند  مباحث هم عبارتهاي  محور. و مراحل اجتناب ناپذير
كثرت در يك كل متغير، روند تحليل زير ساخت تعريف نسبت در يك كـل متغيـر و رونـد    

اصـول انكـار ناپـذير از نظـر ايشـان      . تحليل زير ساخت تعريف وحدت در يك كل متغيـر 
از نسـبت بـين   انـد   مسائل اغمـاض ناپـذير عبـارت   .  تغاير، تغيير و هماهنگي: ازاند  عبارت

مراحـل اجتنـاب   .  بت بين زمان و مكان و نسبت بين اختيار و آگـاهي وحدت و كثرت، نس
از اصالت ربط در تعريف تعين كثرت، اصالت تعلـق در تعريـف ربـط و    اند  ناپذير نيز عبارت

ة استاد سيستمي است و همة يبا توجه به اين كه منطق پا.  اصالت فاعليت در تعريف تعلق
بينند موارد فوق را به صورت جـدول زيـر تحـت     مي موارد ذكر شده را در ارتباط با يكديگر

عنوان روند دستيابي به فلسفة چگونگي اسالمي شدن مهندسـي توسـعة اجتمـاعي دسـته     
  .نمايند مي بندي
  

  روند دستيابي به فلسفة چگونگي اسالمي شدن مهندسي توسعة اجتماعي
محوريهاي  بحث

 زيرهاي  در محور
اصول انكار
 ناپذير

 مراحل اجتناب ناپذير پذيرمسائل اغماض نا

روند تحليل زير
  ساخت

 تعريف كثرت

 نسبت بين تغاير
 وحدت و كثرت

اصالت ربط در تعريف تعين 
 كثرت

روند تحليل زير
  ساخت

 تعريف نسبت

 نسبت بين تغيير
 زمان و مكان

 اصالت تعلق در تعريف ربط

روند تحليل زير
  ساخت

 تعريف وحدت

 نسبت بين هماهنگي
 آگاهياختيار و 

اصالت فاعليت در تعريف 
 تعلق

  )151: 1386حسيني الهاشمي، : (مأخذ
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كـاربرد  «و سـپس جـدول    »اركان مـدل نظـري  «با توجه به اين جدول ايشان جدول 
نماينـد كـه بـراي پيشـگيري از      مي چگونگي اسالمي شدن نظام اجتماعي را ارائه »عملي

به منابع  منتشر شده از جانب فرهنگسـتان  اطالة كالم، در اينجا ذكر نشده عالقه مندان را 
  .دهيم مي علوم اسالمي ارجاع

بـراي  ) ره(توان گفت كه در سطح فلسـفي عالمـه حسـيني     مي با توجه به جدول فوق
بعد جهـت را    .اند مسئلة وحدت و كثرت و رابط يا نسبت بين اين دو راه حلي تدوين نموده

سطح فلسفي باالتري از فلسفة غرب، كه چگـونگي  و   .اند هم به ابعاد زمان و مكان افزوده
    .اند كند، به وجود آورده مي را از جايگاه نسبيت در علوم مدرن حل

 ين تفكر كـه موضـوعات در جهـان نسـب    يتمدن مدرن، ا يه گذارياز نظر ايشان، در پا
كننـد بـه    مـي  ت آنان را در نظام عالم مشخصيگاه نسبيجا يهستند و علوم مختلف تجرب

ـ بـه برنامـه ر  هـا   تين نسبيكمك كرد تا بتوانند با مالحظة ا غرب بپردازنـد و مسـئلة    يزي
از  يفلسـفة چگـونگي اسـالم    ينياز نظـر عالمـه حسـ   .  خود حل كننـد  يرا برا يچگونگ

 »اصول اسـتنباط از ديـن  «: هماهنگي در سه منطق.  گردد مي آغازها  هماهنگي در منطق
روش اداره و تطبيـق  «، و )مربوط به دانشگاه( »التروش علوم يا معاد«، )مربوط به حوزه(

مـدل فلسـفي فـوق    ).  21-22: 1386حسـيني الهاشـمي،   ). (مربوط به دولت( »به عينيت
اسـت، مـدل هسـتي شـناختي      شناسي عالوه بر يك مدل معرفت شناختي كه اساس روش

 ول ديگـر، بدين ترتيب بـا توجـه بـه دو جـد    .  گردد مي براي تبيين هر كل متغير نيز تلقي
توان گفت كه عالمة حسيني راه حلـي در سـه سـطح فلسـفي، علـوم نظـري و علـوم         مي

 يتـوان علـوم انسـان    مي كه به كمك آناند  كاربردي براي تنظيم نظام اسالمي ارائه نموده
  ). 15: 1390زاهد، (م نمود يرا تنظ ياسالم

انت از جـدول  كـه گفتـه شـد و بـا اسـتع     اي  بر اسـاس فلسـفه   ينيت اهللا حسيمرحوم آ
پردازند و همان طـور كـه گفتـه     مي جامعه يخود به شناسائ شناسي يو هست شناسي معرفت

ـ ا.  نـد ينما ي مياصطالح تحت عنوان جدول جامعه طراح 156را با  يا مدليشد جدول  ن ي
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گـر  يق و بـه عبـارت د  يـ تحق يبـرا  يجامعه كاربرد دارد و هم مدل يشناسائ يمدل هم برا
ست، بلكه ين يده آل ماكس وبر انتزاعيمدل مذكور مانند مدل ا.  است يروش شناخت يمدل

ـ    مـي  كه جامعه را يعامل واقع 156ايشان   نيـي و تب ين آنـان را معرفـ  يسـازند و روابـط ب
اسالمي ايشـان يـك مـدل     شناسي به عبارت ديگر در زمينة جامعه. دينما مي كنند ارائه مي

  .انـد  سبت بين كلية اين عوامـل عرضـه داشـته   عاملي با نشان دادن رابطه و ن 156حقيقي 
ن تجربه، عقل و يكه ب شناسي كند تا محقق بتواند در قالب مدل معرفت مي ن مدل كمكيا
ـ ل نماين و تحلييف، تبيد جامعه را توصينما مي بر قرار يقين رابطه حقيد : 1390زاهـد،  (د ي

16 .(  
  

  جهينت
، منجملـه  يشدن علـوم انسـان   ياسالمگردد كه حركت  مي با توجه به آنچه آمد روشن

شـمندان  يه توسـط اند ياولهاي  ه خود را گذرانده و پاراداميران مراحل اوليدر ا شناسي جامعه
ـ از ا يدر جمع بنـد .  م شده استيه ما تنطيعلمهاي  حوزه تـوان چهـار    هـا مـي   شـه ين اندي
ر اساس احكـام و  شمندان كه بياول آن دسته از اند) الف.  نمود يم مشخص را معرفيپارادا
را دارنـد   شناسـي  اسالمي منجمله جامعـه  يد علوم انسانيم و توليقصد تنظ يم اسالميمفاه

ـ و  شناسي كه بر اساس انسان يدستة دوم آن گروه) ب).  د صدريمانند شه( ا اصـل قـرار   ي
ـ ماننـد آ (انـد   د علـم پرداختـه  يدادن انسان به كار تول ـ ات عظـام مصـباح   ي  يو حـائر  يزدي

د يقصد تول ياسالم يفلسفهاي  ش فرضيدستة سوم آنان كه با تمسك به پ) ج ). يرازيش
ـ آهاي  شهين گروه انديدر ا).  يد مطهريمانند شه(علم دارند  ـ  يت اهللا جـواد ي  زيـ را ن يآمل

گروه چهـارم آنـان   ) د.  ن مقاله فراهم نشديتوان قرار داد كه مجال پرداختن به آن در ا مي
ن رهگذر يپرداخته و از ا يروش نو يه و بر اساس آن به طراحان داشتيكه فلسفه خود را ب

  ).  يالهاشم ينيت اهللا حسيمانند مرحوم آ(هستند  يد علوم اسالميتول يدر تالش برا
بـه  .  باشند مي د علميشمندان نسل دوم در حال تولياند ياصلهاي  مين پارادايبراساس ا
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ـ آهاي  شهياند: مكاتب دارند گرينسبت به د يشتريراهروان ب يخصوص دو مكتب فكر ت ي
ـ شـاگردان ا .  يالهاشم ينين حسيرالديد منيو مرحوم س يزدياهللا مصباح  ن دو مكتـب در  ي

  .انـد  نگاشـته  يمقـاالت و كتـب متعـدد    يانتشارات خود در مباحث مختلف جامعه شـناخت 
ـ آهـاي   شهياند. بپردازدها  ن نوشتهيف ايتواند به كم و ك مي ندهيقات آيتحق  يجـواد  ت اهللاي
نده مـورد  يز در آيم كار آنان را نيد است بتوانيدارد كه ام يز رهروانين يد مطهريو شه يآمل

  .ميقرار ده يتوجه و معرف
  

  كتابنامه
  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم ،)2(گامي به سوي علم ديني  .1390. )نجفي(بستان، حسين 

، شناسي ريزي و جامعه بخش برنامه: ، شيرازاسالميبر علوم انساني اي  مقدمه .1363. حائري، محي الدين
 ).نويد(انتشارات لوكس 

دفتر : ، قممعرفي دفتر فرهنگستان علوم اسالمي از زبان استاد .1386. حسيني الهاشمي، سيد منيرالدين 
 .فرهنگستان علوم اسالمي

 .و دانشگاهدفتر همكاري حوزه : ، قمتاريخ تفكر اجتماعي در اسالم .1378. نرجبي و ديگرا
مباني معرفت شناختي تمدن جديد اسالمي از منظر عالمه  .1390. ن زاهديد حسيد و سيد سعيزاهد، س

ش يارائه شده به هما(، يشان در تحول علوم انسانيو نقش ا) ره(سيد منيرالدين حسيني الهاشمي 
، يالهاشم ينين حسير الديد منيت اهللا سين سالگرد ارتحال آيبه مناسبت دهم يتحول در علوم انسان

 ).، دانشگاه تهرانينيتاالر عالمة ام
 .تهران، بي نا، اقتصاد ما .1348. د محمد باقريصدر، شه

 .عات اسالمييسازمان تبل: ، تهراندگاه قرآنيخ از ديجامعه و تار .1368. زدي، محمد تقييمصباح 
 .صدرا: قم خ،يجامعه و تار .1359. مطهري، مرتضي

 



 



  
  عنوان عامل هب) يشناس جامعه( يعلوم انسان
  يجمعهاي  هرسانكنندة  هيتغذ

  
  ∗محمد تقي شيخي

  چكيده
و ، پردازد مي گريكدياز  يو اجتماع ير علوم انسانيوند گسست ناپذيمقاله حاضر به پ

 يآنرا بررس يو كاربرد يعلمهاي  هجنب، ؛ مفهومشناسي بطور خاص با برگرفتن از جامعه
از مسائل  يدر عصر حاضر انواعويژه  بهكه در جهان امروز و  يحال در. دينما مي ليو تحل
 ه اين وسيلهالزم است تا ب يعلم مستقل، ش استيدايهمواره در حال ظهور و پ ياجتماع

الزم و مؤثر را در جهت رفع آنها ارائه هاي  و راه حل، ص دادهيو تشخ ييآنها را شناسا
، ان استيهمواره در جر... و  يفرهنگي، اقتصادي، اجتماع يائينكه پويبا توجه به ا. دهد

ي، روابط اجتماعي، اقتصاد يالگوها، از نوع خانواده يمختلف اجتماع ينهادها
. روبرو هستند يا وقفه يع و بيرات سرييبا تغ يفرهنگ -ياجتماعهاي  وارزش
از راه يو برحسب ن يرات مطروحه را شناسائييتغ، ابيداور و ارز عنوان به شناسي جامعه
 يداريجاد و پاياهاي  هنيزم شناسي علم جامعه، نيبنابرا. دهد مي مناسب را ارائههاي  حل

درصد  60در عصر حاضر كه حدود ، بطور مثال. Ĥورديرا بالقوه فراهم م ينظم اجتماع
 52ش از يب، قرار دارد يريرپذين تأثيدر سن يعني؛ يسالگ 15-49ن يت در سنيجمع

ل ين قبيمجموعه ا. دهند مي ليران دختران تشكيدانشگاهها را در ا يدرصد ورود
را به دنبال ... هنجارها و  يدگرگون، ديجدهاي  هخواست، ديبالقوه انتظارات جدها  شاخص
 شناسي همانا جامعه، آن است يطه كارينگونه تحوالت در حيكه مطالعه ا يعلم. دارند
عتًا يد است طبير جدينگونه تصاويكه منعكس كنندة ا يله ايوس، ن حاليدر ع. است

هاي  پژوهش يبدون غذا يجمعهاي  هرسان، ن روياز ا. است يجمعهاي  ههمانا رسان
از به ياز هر نوع خود ن يخبرهاي  هرسان. رگذار نخواهند بوديچندان تأث شناسي جامعه
ك نوع كم ، يورتن صير ايدر غ، دارند يو جامعه شناخت يو پشتوانه علم يبانيپشت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  mtshykhi@yahoo.com استاد و عضو هيئت علمي گروه علوم اجتماعي دانشگاه الزهراء.  ∗
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. افتد مي ن اتفاقيمخاطب ياز سو يجمعهاي  هنگونه رسانيو انفعال نسبت به ا يتوجه
و هر ها  نهيهز، درآمد، اشتغال، خانواده، دختران، زنان، از جوانان يفيو ك يمطالعات كم

هاي  هط موجود و انتظارات و خواستيا از شرايگو يريخود تصاو، ليبه تفض يگريحوزه د
نسان جامعه را هر چه بهتر و يگذارد؛ بد ي ميار وسائل ارتباط جمعيرا در اخت ش رويپ

 يمقاله به بررس، گر از پژوهش حاضريد يدر بخش. كرد يتوان مهندس مي جامع تر
ي بانيرا پشت يتا چه حد مطالعات اجتماع يعنيپردازد؛  ي ميكرد وسائل ارتباط جمعيرو
آن با  ينكه پل ارتباطيو ا، كند مي استفادهها  ج پژوهشيتا چه حد از نتا، كند مي

  چگونه است؟ يپژوهشگران اجتماع
نظم . يپژوهش ـ يعلم يبانيپشت. ياجتماع ييايپو. ها رسانه. شناسي جامعه :ها كليدواژه

  .ياجتماع
  

  مقدمه
هاي  هو توسعه و كاركرد بهتر رسان، كسوياز   يارتباط علوم انسان يمقاله حاضر به بررس

 يعلوم رفتار يا به عبارتي، يكه علوم انسانيدر حال. پردازد مي گريد ياز سو يجمع
به ساخت ، دهد مي قرار يحركت انسان در جامعه را در ابعاد مختلف مورد بررس يچگونگ

ن مجموعه يا. پردازد ي ميمختلف اجتماعهاي  گروهن يالگوها و اصالح آنها در جامعه و ب
 يجمعهاي  هت رسانيفيبر ك يا كننده نيير تعيتواند تأث مي ودخ شناسي جامعهعلوم از جمله 
مقاله حاضر ابعاد مختلف . داشته باشد، م و مستمر با جامعه در ارتباط استيكه بطور مستق

كه جوامع يدر حال. دهد مي ل قراريه و تحليو تجز يه را مورد بررسين ارتباط دو سويا
ي، اقتصادي، رات اجتماعييگذشته در معرض تغگر در يد يامروزه نسبت به هر زمان يانسان

ن قلمرو خود از يدر ا) شناسي جامعه( يكاربرد علوم انسان، هستند.. و  يهنري، فرهنگ
 يو اجتماع ياز اهداف عمدة علوم انسان يكي، يبطور كل. برخوردار است يت بسزائياهم

مختلف است هاي  هنيعامة مردم از اقشار و زم يبرا ياستگذاريهمانا س) شناسي جامعه(
)Abbott et al., 2007.(  
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 گريكديبا  يو اجتماع يمختلف علوم انسانهاي  هوند شاخيپ

از آنجا كه هر . گر دارنديكديبا  يناگسستن يارتباط يمختلف علوم اجتماعهاي  هخشا
ن يارتباط ب، انسان ينحوة زندگ يتخصص يدر قالب يعلوم اجتماعهاي  هك از شاخي

ن يك از ايهر ، دهد مي قرار يو تعامالت مربوط را مورد بررس يو اجتماع يانسانهاي  گروه
علوم ، نيبنابرا. گر استيد يا مكمل و تكامل بخش شاخه يا گونهه بي، علمهاي  هشاخ

هرگونه . مطرح هستند يامروزه و در جهان اجتماع ين رشته ايعنوان علوم ب هب ياجتماع
نطور هرگونه يو همي، مختلف اجتماعهاي  گروهافراد و  يت اجتماعيدر وضع يبهبود
، شتر آنيب يور جامعه و بهره يبازده، نظم بهتر جامعه، شتر جامعهيبه سالمت ب يابيدست
 1سيبقول كارل و. دارد يو اجتماع ياز علوم انسان يبهره بردار يبه چگونگ يبستگ

هاي  هدگاياز د ت حاصليفيباكهاي  هافتياطالعات و  »هاروارد«از دانشگاه ) 1993(
  ...دهند و  مي را شكلها  كنش، ندينما مي جاد اعتبار در جامعهيا شناسي جامعه

بطور منظم ، دا كرده استيپ يده ايچيپ يكه نوع بشر زندگ يطيدر شراويژه  بهامروزه 
است  يطين شرايدر چن، نيبنابرا. داشته باشد يشتريب يد و بازدهيست توليبا مي و مستمر

و  يافتنيگر دست يكديدر كنار  يمختلف اجتماعهاي  گروهكه سالمت جامعه و حركت 
گر در يد يش از هر زمانينوع بشر امروزه ب يزندگ، گريد ياز سو. باشند مي قابل تحقق

، نيبنابرا. دا كرده استين نوع را پياز ا يطيتكامل گرا و شرا، تنوع گرا، گذشته پر رقابت
ا به ياست؛  يعلوم اجتماع يرياد شده خود در گروِ بكارگهاي ي هنيزم ك ازيپاسخ به هر 

، اقتصادشناسي،  از نوع جامعه ين علوم مختلف اجتماعيارتباط برقرار كردن ب، گريعبارت د
  . ر آن استيو نظا يتيعلوم تربي، شناس روان

و  ينستم با اتكاء به علوم انسايقرون نوزدهم و ب يز طين يكشورها و جوامع صنعت
توسعه هاي  يهتوانستند پا) نه هايزم(ن علوم ياز ا يو عمل يعلم يو بهره برداري، اجتماع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Carol Weiss 
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 يو اجتماع يعلوم انسان. نديت و مستحكم نمايخود را تقو يو صنعت ياجتماعي، اقتصاد
و مهاجرت  يحقوق شهروند، مختلفهاي  تياقل، ائل اشتغالمس يبه بررس) شناسي جامعه(

عنوان  هامروزه ب يجوامع شهر). Bellah, R., et al., 1985(پردازد  مي ر آنيو نظا
 يتسل، دارند كه نظم دهنده ياز به علوميرگرا و تنوع طلب نييتغ، متحول، ايپو يجوامع

مختلف هاي  امروزه در بخش يصنعت يكشورها. نگونه جوامع باشنديدهندة ا بخش و جهت
، گريعبارت د هب. دارند مي اعمال يگسترده اع و يوسهاي  يه گذاريز سرماين يعلوم انسان

  .اند قائل شده يو اجتماع يو بطور عام علوم انسان شناسي جامعه يبرا يوزن قابل توجه
  

 يكاربرد يعلم عنوان به شناسي جامعه

در  يفراوان يسابقه و برخوردها يبهاي  چالش، از آنجا كه امروزه مسائل گوناگون
 يعنيو  مشتقات آن؛  يشناس از جامعه، افتد مي اتفاق ينقاط شهردر ويژه  بهجوامع مختلف 

ر آن بهره يو نظا ياجتماع يمددكاري، و خدمات اجتماع يزير برنامهي، شهر يزير برنامه
ن ياز ا. نديحل و رفع نما يعمل يد آمده را در قالبيتا مسائل پد، ندينما يفراوان م يبردار
، ر آنيو نظا ينيبال يروانشناسي، پرستاري، از نوع پزشك يعلمهاي  ههمانطور كه رشت، رو
و  يمختلف را شناسائ يافراد و قشرها يو روان يروحي، و مشكالت جسم، ت دارندياهم

د آمده در جوامع ياز مسائل پد ياريخود بس يز در جاين شناسي جامعه، ندينما مي برطرف
 شناسي جامعه. پردازد مي به حل و رفع آنها يعلم يا و بگونه، كرده يعصر حاضر را شناسائ

و به ارائه راه حل ، كرده ييآنها را شناسا يش رويمشكالت پ، فياقشار ضع يضمن بررس
كه امروزه در واحد  يراتييبا تغ، بطور مثال). Collins: 1991(پردازد  ها مي نهيدر آن زم

م و اصالح مجدد يدر نتظ ينقش مؤثر شناسي جامعه، د آمده استيخانواده و ساختار آن پد
ا يكوچك هاي  هكه اصطالحاً به آنها خانواد يشهرهاي  هخانواد. دارد ين نهاد اساسيا

، فاء نقش متناسب خوديست با ايبا مي افراد همواره، در آنها، نديگو مي زين يهسته ا
ن افراد و يچالش و برخورد ب ياديدر موارد ز. ندين نمايگر را تأميكديخانواده و  يازهاين
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و  شناسي علم جامعه يرينجا بكارگيدر ا. گردد مي داريآنها پد ياعضاء و كاركردها
 و متناسب را يت عادياست كه وضع يمشتق از آن از نوع خدمات اجتماعهاي  هنيزم
عصر حاضر به ، گريد ياز سو. ن افراد و اعضاء حكمفرما سازديتواند در خانواده و ب مي

ن افراد و اعضاء يب يرات قابل توجهييتغ، انيدر جر يو اقتصاد يرات اجتماعييدنبال تغ
تضاد و تناقض  يعنياست؛  يريگ در حال شكل يريناپذ همواره و بطور اجتنابها  خانواده

  ...آنها و  ينظام ارزش، ن افراد و اعضاء خانوادهيب
هاي  هگرون اعضاء و يان برداشتن اختالفات بيو از م، نگونه مسائليپرداختن به ا

بطور . منبعث از آن استهاي  همانا در گروِ مطالعات جامعه شناسانه و راه حل ياجتماع
ت سالمند يجمع يازها و روش زندگينطور نيهم، بزرگساالن يازهاين، جوانان يازهاين، مثال

 همواره در حال ظاهر شدن يدر جوامع شهرويژه  به يهائ عنوان مسائل و چالش هامروزه ب
ك از مجموعه يخاص خود هر هاي  است كه با ابزار و روش شناسي م جامعهعل. باشد مي

. الزم را در خصوص آنها ارائه دهدهاي  و راه حل، تواند مطالعه كرده مي مسائل مربوطه را
و موجبات ، مانده يخود باق يدر جا ياجتماعهاي  يدگيچيتضادها و پ، ن صورتير ايدر غ

  .Ĥورديفراهم مز يرا ن يشتريو مشكالت بها  چالش
  

 يعلم شناخت مسائل اجتماع عنوان به شناسي جامعه

در گذشته در حال  يش از زمانيامروزه ب يمسائل اجتماع، طور كه قبالً اشاره شد همان
. آورد مي شتر را به همراهيانتظارات ب، شتريدات بين خاطر كه توليوقوع است؛ صرفاً بد

، ان برداشتن فقرياز م، شتر با اصالحاتيكا بيرچون آم يز در نقاطيه نيشناسان اول جامعه
در ارتباط بودند ، ان بوديرو به رشد در جر يكه در شهرها ييها و چالش، انحرافات

)Smelser: 1988 .(در ويژه  بهخود  يش رويپ يشتريب ينگونه هر روزه مسائل اجتماعيبد
، حمل و نقل، اصالح مسكن، ن مسكنياز نوع تأم يمسائل. ميشاهد هست يجوامع شهر

به درآمد  يابيدست، اشتغال افراد، شتين معيتأم، ارتباطات يچگونگ، وسائل حمل و نقل
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 يعالقمندي، تعهد كاري، جاد اعتماد اجتماعياي، اعتماد اجتماعي، ن اجتماعيتأم، مناسب
از ين، مربوط به گذران اوقات فراغت يازهاين، افراد بزرگسال يازهاين، هدف از كار، به كار

كه به موقع در يو در صورت، خود يك در جايهر ، ر آنيح و نظاياز به تفرينها،  يبه سرگرم
 يدگيچينگونه پيو بد، كنند مي بروز يمسائل اجتماع عنوان بهخود ، ن نگردنديخود تأم يجا

  .كنند مي دايظاهر شده و تداوم پهاي  چالش
ي، نوآور، ديركت در تولو كاهش در سرعت حي، ن امر خود موجبات انفعال اجتماعيهم

از مسائل  ينگونه مجموعه ايبد. Ĥورديرا فراهم م يور ضعف در روند بهره يو بطور كل
و  يت اقتصاديامني، ت اجتماعيگر از نوع امنيد يمسائل اجتماع، ك بخشيدر  ياجتماع

 يعلم شناخت مسائل اجتماع عنوان به شناسي جامعه، نيبنابرا. Ĥورديرا بوجود م ر آنينظا
 يحرفه ا شناسي جامعه عنوان به شناسي جامعه يپژوهشهاي، بطور كل. امروزه مطرح است

ت يآن منافع و ارزشها را مورد حماهاي  هدگايو د، گردد مي جامعه وارد يعموم يبه فضا
  ).Burawoy: 2005(دهد  مي قرار

    
  يارائه دهنده راه حل در مسائل اجتماع عنوان به شناسي جامعه

نطور ارتباط يو هم، مختلفهاي  هنيمختلف و زمهاي  جامعه شناسان بخشاز آنجا كه 
هاي  ن بخشيتواند ب مي خود به سهولت، ندينما ي ميابيگر را مطالعه و ارزيكديآنها با 

ي عمل يمختلف به مثابه پلهاي  ن بخشيجاد ارتباط بيا. ديمختلف ارتباط برقرار نما
، نيبنابرا. افتيگر راه يبه بخش د يو از بخش، توان عبور كرد يآن م يكند كه از رو مي
الزم را هاي  بالفصل بتوانند راه حل يا و بگونه  تاًيشناسان نها رود كه جامعه مي ن انتظاريا

  . ارائه دهند ينه مسائل مختلف اجتماعيدر زم
 

  يش مسائل اجتماعيدايو پ يچگونگ
 :Burawoy) گردند يمشخص م و نييتع تيوضع و طيشرا فرد برحسب هر  يها دهيا
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ن اعضاء يارتباط ب، مسكن، شتين معيتأم، ازدواج، از نوع اشتغال يمسائل، نيبنابرا. (2005
و ها  ن بخشياختالف موجود ب، شيبه انتظارات رو به افزا يپاسخگوئها،  در خانواده

ط در يف شرايكم و كي، فرهنگهاي  نظارتي، و اجتماع يمختلف فرهنگهاي  هگرو
ا مسائل يمسئله  عنوان بهخود  يك در جايهر ، ر آنيك جامعه و نظايتلف مخ يها بخش
جامعه شناسان ، ز اشاره شديهمانطور كه قبالً ن، نيبنابرا. مطرح هستند ياجتماع

در . نديخود استفاده نما يو از آنها به مورد و در جا، دا كردهيتوانند پ مي الزم راهاي  حل راه
ا انبوه يانبوه  يتيوضع، ج حل و رفع نگردنديبه موقع و به تدر يكه مسائل اجتماع يصورت

گوله برف ، بطور مثال. باشد مي زين يط عاديكه خود مخرب شرا، رديگ مي گونه بخود
ار مخرب و يط سقوط بسيتواند در شرا مي خود، گردد مي ل به بهمنيكه تبد يكوچك

ست يبا يخود همواره م يجا ز درين يمسائل اجتماع، نيبنابرا. رقابل كنترل باشديغ
  .ان برداشتن آنها پرداختيبه حل و از م يو بطور اصول، شده يشناسائ
  

  ن و سالميعلم سازنده جامعه نو عنوان به شناسي جامعه
ته و يبا مدرن يكياد و نزديد ارتباط زيجد يموضوع عنوان به يشناس ظهور جامعه

دان مطالعه خود در نظر يم عنوان به ن علم كل جامعه رايا. آن دارد ياجتماع يĤمدهايپ
در  يشناس جامعه.گردد مي اتالق »يملكه علوم اجتماع«ن خاطر به آن يو به هم، رديگ يم

دهد  مي جامعه را مورد مطالعه قرار) Macro-theories(ات كالن يقالب نظر
)Erreyghers: 2001  .(ر ييارتباطات و گسترش اطالعات همواره جوامع را در معرض تغ

افته و رو به توسعه همواره يجوامع اعم از توسعه  يتمام، نيبنابرا .اند قرار داده يو دگرگون
 زير نيب پذيآس يادين تحول خود در موارد زيا. ر هستنديين شدن و تغيدر حال نو

ك از يو كالس يميجامعة قد يسالمت اجتماع ياديدر موارد زي، طين شرايدر چن. باشد مي
، ديجد يالگوها، نين جوامع نويتوانند مب مي شناسان خود جامعه، رو نياز ا. رود مي نيب

ك نوع خأل و عقب ، يفتدين اتفاق نيكه ا يدر صورت. ر آن باشنديد و نظايجدهاي  قالب
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  .گردد مي داريدر جامعه پد يماندگ
، افتهيشتر توسعه ير جوامع بين و قابل رقابت با ساينو يجاد جامعه ايجهت ا، ن روياز ا

افت يبا در شناسي جامعه. باشد مي ن كنندهييار مؤثر و تعيخود بس شناسي نقش جامعه
ن با اصالح يو همچن، مختلفهاي  هو دور، ك جامعهيمختلف  يها از بخش يريتصاو
در ، ن روياز ا. ن و سالم باشدينو يه گذار جامعه ايتواند پا يخود م، ر بدست آمدهيتصاو

ه يدر گذشته موجبات سرما يشتر از هر زمانيبهتر و ب يو اجتماع يبخش علوم انسان
تا حد  يسالمت اجتماع، نصورتير ايدر غ. ست فراهم آورديبا مي الزم را يها يگذار

  . افند مي به خطر ياديز
  

  يجمعهاي  هبا رسان يمدل ارتباط علوم انسان
 

 علوم اجتماعي علوم انساني  

 شناسيجامعه

هاي  رسانهارتقاء 

 توسعه فرهنگي
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  يجمعهاي  هرسان
كه خود امروزه تحول  يدر حال يجمعهاي  هرسان يا به عبارتي يوسائل ارتباط جمع

موجب  يو جهان يز در سطوح مليرا ن يعيوس يها يدگرگون، اند را تجربه كرده يقيعم
، شتر شده استيگسترش آموزش بشتر و يرفاه ب، شتريان گذار خدمات بيآن خود بن .اند شده
را فراهم آورده است  شناسي شتر جامعهيهر چه ب يريكارگه ب ةلينگونه وسيو بد

)Kodama: 2000 .(و ، داشته يمختلف يخود امروزه كاربردها يجمعهاي  همفهوم رسان
ي، شامل وسائل خبر يجمعهاي  هرسان، ساده يبه زبان. باشد مي زيده نيچيخود پ يدر جا

هاي  هتواند رسان مي خود يكه در جا يعلم. ر آن استيات مربوطه و نظايادب، ها روزنامه
، ن خاطريبه هم. است يشناس همانا جامعه، د و به آنها بپردازدينما يابيرا ارز يجمع

تا ، كند مي عمل يا مستقل و حرفه يا خود به گونه يعلوم ارتباطات در جا شناسي جامعه
  .ات برساندرسالت خود را به اثب

  
  يجمعهاي  هبان رسانيپشت عنوان به شناسي جامعه

ه كننده يبان و تغذيتوانند پشت مي دات خوديشناسان با محصوالت و تول جامعه
ت كردن يفيت و با كيتقو، به روز كردن، گريبه عبارت د. باشند يجمعهاي  هرسان
. است شناسي قات جامعهيو تحق يپژوهشهاي  هگروخود در گروِ  يجمعهاي  هرسان

خود از جمله ، ...روز و  يازهاين، ل مسائل روزيه و تحليتجز، جامعه شناسانههاي  همناظر
ك يستيلوژ عنوان به يشناس جامعه، نيبنابرا. ست به آنها پرداختيبا مي باشند كه ي ميمسائل
  . نه داردين زميدر ا يرگذاريار نقش تأثيخود بسي، جمعهاي  هرسان

  
  يجمعهاي  هرسان ةفيوظ

 -يعلوم انسانهاي  هافتيتواند مجموعه  يخود م "Mass Media"ا ي يجمعهاي  هرسان
در جوامع  يمختلف اجتماعهاي  هگرون يو ب، را منتقل يشناس جامعه  يا به عبارتي ياجتماع
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از  صرفاً، ديĤيبه دست م يشناس آنچه كه از جامعه، ن روياز ا. اشاعه دهد يو روستائ يشهر
 ياشاعه و مورد بهره بردار، قابل انتقال يعمل ياست كه بگونه ا يجمعهاي  هق رسانيطر
هاي  هافت، يها ن رسانهيو در ارتباط بودن ا يجمعهاي  هت رسانيتقو، ن روياز ا. رديگ مي قرار
و ي، تواند در حل مسائل اجتماع مي خود يمراكز دانشگاه يو بطور كلي، و پژوهش يعلم

فاء يو ا، كمك كرده يا ن فراوان و موجود در هر جامعهيبه مخاطبد يجدهاي  هافتيانتقال 
  . دينقش نما

    
  يانتظار از وسائل ارتباط جمع

از وسائل ارتباط  يشيك جامعه انتظارات گسترده و همواره رو به افزايآحاد مردم 
ست عمل يبا مي و استاندارد يعلم، دهيسنج ينگونه وسائل بشكليا، نيبنابرا. دارند يجمع

كه  يرد؛ بنحويست صورت گيبا مي نگونه وسائل هموارهينظارت بر ا، نطوريهم. نديمان
منظم ومطلوب  يبشكل ينگونه وسائل ارتباطيشده از ا يو دسته بند، د شدهياطالعات تول
تا ، ابديست تحقق يبا مي ز هموارهين يوسائل ارتباط جمع يابيارز، ن حاليدر ع. ارائه گردد

  .و برطرف گردد، شده ينقاط ضعف آن شناسائ
  
  شناسي شدن جوامع و نقش جامعه يشدن و مل يجهان

ه يش در تجارت و سرمايافزا يو به معنا، دارد يشتر بارِ اقتصاديشدن ب يگرچه جهان
 يشدن الگوها ين الملليو ب يكسان ساز، ي)Weisbrot:2000(است  يالملل نيب يگذار

كسان يدر حال  يامروزه جوامع در سطح ملنكه يضمن ا .رديگ يز دربرميرا ن ياجتماع
 صورت يان استاندارد سازيك نوع جرين حركت يو در ا، زه شدن هستديوناليشدن و ناس

، الگوها يعنيباشد؛  مي گر در حال تحقق و ظاهر شدنيد يشدن از سو يجهان، رديگ مي
و ، شدهر يبلكه فراگ، ك جامعه شدهينه تنها وارد  يجهان يارها و استانداردهايمع

اطالع هاي  هشبكي، ق وسائل ارتباطيگر جوامع از طرياز جوامع به د ياريبسهاي  ارزش
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  .كند مي داير آن راه پيك و نظايالكترون يرسان
 ارين دو حركت خود بسيو ا، ن دو رونديدر كنترل و ادارة ا شناسي نقش جامعه، نيبنابرا

درون كشورها را در بر  يديموج جد ي،بطور كل. ن كننده باشدييرگذار و تعيتواند تأث مي
ر قرار داده است؛ ينگونه جوامع را تحت تأثيا يك سوناميبه مثابه  يو موج بزرگتر، گرفته

ر قرار يتحت تأث يا گونهه را ب يملهاي  امروزه قالب يديجدهاي  موج، گريا بعبارت دي
تا حد ي، و جهان يملاد شده اعم از هاي ي يا دگرگونيبه مسائل  يپرداختن علم .اند داده
، جامعه شناسانههاي  يابيارز. است شناسي مختلف جامعههاي  هعهدة حوزه ب ياديز

ن يخود در ا يجامعه شناختهاي  جامعه شناسانه و در صورت لزوم ارائه راه حلهاي  قضاوت
از جمله . شدن متناقض است يجهان يĤمدهايپ، در هر حال. ت دارديار اهميخصوص بس

، گريد ياز سو). Meyer:2003(است  يتيجنسهاي  يثبت آن كاهش نابرابرم يمدهاايپ
اء و ين اغنيش فاصله بيشدن موجب افزا ياعتقاد دارند كه جهان ين اجتماعياز ناظر يبعض
  ).Amin:2004(جهان شده است  يفقرا

 

  جهينت
 يتمامو ، ر استيدر جهان امروز اجتناب ناپذ يجمعهاي  هكه استفاده از رسان يدر حال

 يمجموعه علوم، به آن وابسته هستند... مذهب و ، تيمل، نژادي، اقشار از هر گروه اجتماع
و  يهمانا علوم انسان، نقش داردها  ل رسانهين قبيا يت و اثرگذاريفيك يكه در چگونگ

ط هر يت مطلوب و پرباركردن آن؛ متناسب با الگوها و شرايتقو، نيبنابرا. است ياجتماع
از آنجا كه فشار صنعت و . برخوردار است يت قابل توجهيخود از اهمي، جامعه ا
 يعلم طلب، مصرف ير الگوهاييتغ، ش مصرفيافزاي، دات اقتصاديگسترش تولي، تكنولوژ

ر هنجارها ييتغ، د قرار گرفتنيجد ير فرهنگيو در مسي، نيشهرنش، به آموزش يو عالقمند
درگذشته در  يش از زمانيب، ...ر جوامع و د يگرائ يتساو، تيش جمعيافزاي، و نحوة زندگ

ت يخود از اهم) شناسي جامعه( يو اجتماع يدن به علوم انسانيرونق بخش، ان استيجر
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از  ير منظمينكه تصاويجامعه شناسانه ضمن ا يپژوهشها. برخوردار است يقابل توجه
و  يانسانمنابع بالقوه اعم از ، قوت نقاط ضعف و، فيكم و ك، دينما مي جامعه منعكس

 يها نگونه اطالعات و شاخصيبه ا يابيجه با دستيو در نت، كرده ييز شناسايرا ن يعيطب
، گريعبارت ده ب. ديتواند اقدام نما مي از نقاط ضعف ياريبه اصالح و درمان بس، برآمده

اهداف  عنوان بهتواند  مي خود، ج حاصل از آنيو نتا شناسي و جامعه يمطالعات اجتماع
. كار گرفته شونده ب يا در هر جامعه يو فرهنگ ياقتصادي، توسعه اجتماعهاي  يزير برنامه

و  يمنطقه اي، ك شدة امروز در سطوح مليجهان كوچك شده و نزد، گريعبارت ده ب
ي، اقتصادي، شناسانه دارد؛ تا متعاقباً تبادالت اجتماع از به مطالعات جامعهيني، الملل نيب

 نيا ريدر غ. رديصورت گ، ش مطالعه شدهيده و از پيسنج يدر قالب... و  يهنري، فرهنگ
ها  انحرافات و ضعفها،  بيآس ياريبسي، ط خأل مطالعات اجتماعيو در شرا، صورت
  . باشند مي الوقوع محتمل
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اجتماعي ة زمين پيش :تعامالت بين كنشگران علمي
 سازي علوم انساني در ايران نوآوري و بومي

 

  ∗حميد عباداللهي چنذانق
  ∗∗زهرا خستو

  چكيده
ويژه علوم  هعلوم، ب ةعلم از عوامل مهم رشد و توسع ةن كنشگران حوزاتعامالت مي
تي است كه در جريان شناسان، علم واقعي به باور برخي از جامعه. رود شمار مي هانساني، ب

اين  ةدر نتيج. شود ان و در درون ميدان علم توليد مين كنشگرايكنش متقابل م
 يها هو با توجه به عالئق مشتركشان، حلق بنديا يمتعامالت، كنشگران يكديگر را 

هر اجتماع . اجتماع علمي استآورند كه به نظر كالينز همان  وجود مي هب ياي فكري
 يها هد كه داراي مناسك تعاملي بوده، بر روي حوزشو دي را شامل ميافرا علمي

شناختي را در بين خود به  نظري و روش يها هو ايد نندك يمتمركز  مفهومي مشخص
 ييها هبدين ترتيب، از تعامالت علمي درون اجتماع علمي، جرق. گذارند مي اشتراك

توانند به  مي كنش متقابلِ مستمر ةواسط هد كه به تدريج وآنهم بنشو جديد حاصل مي
  .دگردنعلمي جديد بدل  يها هيافت

علم در ايران حاكي از آن است كه به ارتباطات و كنش  شناسي مروري بر ادبيات جامعه
به لحاظ نظري و روش  ،علوم انساني در داخل كشور ةمتقابل كنشگران در حوز

سازي علوم  ست كه بوميا  ر حالياين مهم د. توجه كافي مبذول نشده است ،شناختي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  h_ebadollahi@guilan.ac.irعضو هيئت علمي گروه علوم اجتماعي دانشگاه گيالن  . ∗
  zahra_khasto@yahoo.comشناسي    كارشناس ارشد جامعه. ∗∗
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از مهمترين موضوعات مورد مجادله در حوزه علوم انساني در  ،هاي اخير در سال، انساني
سازي  بومي ةاين مقاله مدعي است يكي از موانع عمد. رود مي داخل كشور به شمار

با علوم انساني است و  ةعلوم انساني ميزان اندك تعامالت علمي در بين كنشگران حوز
هاي ساختاري و ارتباطي براي افزايش ميزان تعامالت بين محققين و  سازي ينهزم
فكري در داخل  يها هگيري حلق توان به شكل علوم انساني مي ةدانشگاه در حوز تاداناس

علوم انساني براي  ةي در حوزهايكشور كمك كرد و از اين طريق باعث خلق نوآوري
  .سازي آن در كشور شد بومي

فكري، بومي سازي، علوم  يها هاجتماع علمي، تعامل مناسكي، حلق: ها كليدواژه
 انساني

 

  مقدمه
علم مورد  شناسي جامعه ةويژه علوم انساني، كمتر از زاوي هسازي علوم در كشور، ب بومي

 ةعلم، مطالع شناسي ست كه موضوع جامعها اين مهم درحالي. مطالعه قرار گرفته است
سازي علوم  اگر بومي. وم در جوامع مختلف استعوامل و فرايندهاي رشد يا كم رشدي عل

سوي ارتباط  هرا گامي در جهت نهادينه كردن سازمان علم در درون هر جامعه و حركت ب
اكثري از مزاياي علوم بدانيم، حد ةبيشتر سازمان علم با ساير نهادهاي آن جامعه و استفاد

. اين علم به آن نگريست ةو از زاوي شناسي علم تعريف كرد ع جامعهرا موضو توان آن مي
تواند به  مي مند علم در هر كشور كهست در جهت رشد زمينها سازي علوم، فرايندي بومي

رفع نيازهاي آن جامعه و ارتباط ارگانيك سازمان علم با ديگر نهادهاي آن جامعه منجر 
 .شود

اني، و شناسايي عوامل اثر گذار بر آن و ويژه علوم انسه سازي علوم، ب بومي
شناسي علم مورد بحث و جامعه ةهاي مختلف در درون حوزتواند از نظرگاه مي فرايندهايش

علم در  شناسي هاي رايج در مطالعات جامعهحاضر، برخالف نظرگاه ةمقال. بررسي قرار گيرد
ن ايمبل و تعامالت كيد بر كنش متقاأموضوع فوق را از رويكردي خرد و با ت ،كشور

مبناي نظري اين مطالعه رويكرد . دهدعلوم انساني مورد مطالعه قرار مي ةكنشگران حوز
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فعاليت  كردين رويا. رندل كالينز  به فعاليت علمي است »1مناسك تعامل يها هزنجير«
علمي  يها هموجود در درون حلقهاي  علمي راامري سيال، تعاملي و ناشي از پويايي

 يها هزمين ةاست كاربست رويكرد خرد كالينز براي مطالعاين مقاله مدعي .داند مي
موضوع فوق ارائه  در ارتباط با متفاوت يتواند نظرگاه سازي علوم انساني در ايران مي بومي

سازي  ـ فرهنگي بومياجتماعي  يها هاي متفاوت راهگشاي تدارك زمين دهد و از زوايه
  . علوم انساني در كشور باشد

 

  يان مسئلهب
شناسي علم در ايران، حاكي از آن  جامعه ةمروري بر مطالعات صورت گرفته در حوز

؛ قاضي 1371ثال ابراهيمي، براي م(است كه اين مطالعات عمدتاً با رويكردهاي هنجاري 
ثال قانعي براي م(كاركردي ـ يا ساختي )  ؛1380؛ طايفي، 1380ي و وداد هير، يطباطبا

براي مثال (اندك از اين ادبيات به مطالعات خردنگر  ياند و بخش گرفتهصورت ) 1379 راد،
روش هاي نظري دستگاه ةاين رويكردها به مثاب. اختصاص دارند) 1383قانعي راد، 

شناسي علم  جامعه ةبراي پژوهش در حوز هاي خاصها و محدوديتتشناختي، امكانا
 ييها هقلمداد كرد كه از درونداد يتيتوان ساختارهاي شناخكنند و آنها را مي ايجاد مي

  . كنند مي توليد معين يبروندادهاي تفاده كرده،اس خاص
ن ايمكنش متقابل «در مطالعات فوق، به دليل ماهيت رويكردهاي مورد استفاده، به 

براي مثال (تنها در برخي از مطالعات . توجه اندكي شده است» كنشگران فضاي علم
علمي ناشي از آن مورد  ةتقابل كنشگران فضاي علم و سرمايكنش م) 1385  قانعي راد،

ويژه علوم انساني، در ايران از داليل  هداليل كم رشدي علوم، ب. توجه قرار گرفته است
به » اجتماعات علمي«هنجاري گرفته تا داليل ساختاري و سازماني، خود را در كم رشدي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Interaction ritual chains, (Collins, 2004). 
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به ) 2007(اور، قانعي راد و طلوع خسروخ. نمايان ساخته است» فكري يها هحلق«معناي 
فقدان همكاري علمي بين كنشگرانِ فضاي علم يكي از مهمترين كه اند  ادهخوبي نشان د

بنابر گزارش اين محققان، روابط . مشكالت پيش روي رشد و پويايي علوم در ايران است
دكتري و به  ةدورو پژوهشگران دانشگاهي در ايران اغلب با دانشجويان  ادانعلمي است

مقاله، سازمان علم در ايران مهمترين ن يااز نظر نويسندگان . ندرت با همكاران است
  . عامل اثرگذار در پايين بودن ميزان تعامالت بين همكاران دانشگاهي است

و محققان به دو دسته  ادانهاي علمي تخصصي و دسته بندي استميزان پايين فعاليت
كه تمايل به فعاليت مشترك علمي با محققان خارجي دارند،  و فعال افراد نه چندان فعال

اگر مراد از بومي سازي علوم،   .همگي نشانگر ضعف اجتماعات علمي ملي در ايران است
نگاه (گيري و رشد اجتماعات علميِِ ملي در مقابل اجتماعات علميِ بين المللي است شكل

، درك فرايندهاي خُرد )1997 ،ران؛ گيالرد و همكا2000 ،كنيد به كريشنا و همكاران
شايان توجه  يگيري، استمرار و رشد تعامالت علمي بين دانشمندان از اهميت شكل

 يها هگيري و رشد حلق اله، تالش شده است فرايندهاي شكلدر اين مق. استبرخوردار 
ار ويژه علوم انساني، محور تحليل قر هسازي علوم ب لمي، به عنوان راهكاري براي بوميع

  .گيرد
  

  علم كالينزي شناسي جامعه: الگوي نظري
ني سازي علوم انسا راهكاري براي بومي ةرشد اجتماعات علمي ملي و تداوم آن به مثاب

. در روابط اجتماعي در فضاي علوم انساني است هاي خاص در ايران، نيازمند وجود كيفيت
بين  1»مناسك تعامل«كنند كه در آن ميزان  مي اجتماعات علمي ملي در فضايي رشد

د و در نتيجه، كنشگرانِ مذكور با تمركز بر نظريات، اشكنشگرانِ فضاي علوم انساني باال ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Interaction ritual 
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هاي فكري مختلف تقسيم ها و گروهشان به دستههاي مورد عالقهها و يافتهشناسي روش
 و در عين حال بده ستهاي فكري ميزان تعامالت درون گروهي باالدر اين گروه. شوند
در چنين شرايطي به . هاي فكري ديگر وجود خواهد داشتهاي فكري با گروه بستان

تكرار تعامالت اعضايشان  ةواسط هد كه تنها بنگير شكل مي  يي فكري يها هتدريج حلق
و در جريان  ردوجود دا» نمادهاي فكريِ مشترك«، ها هدر اين حلق. توانند تداوم يابند مي

كنند كه آنها را براي تعامل  مي بااليي دريافت» انرژي عاطفي«مناسك تعاملِ گروه،اعضا 
  . سازد مي مجدد آماده

شكل گيري و رشد اجتماع علميِ «منظور درك عميق تر چنين رويكردي نسبت به  هب
اهيم مانند راهكاري براي بومي سازي علوم انساني، نياز به توضيح برخي مف ةبه مثاب» ملي

است كه مفاهيمي كليدي در » فرهنگي ةسرماي«و » انرژي عاطفي«، »مناسك تعامل«
  .شوند يمحسوب معلم كالينزي  شناسي جامعه

  
  مناسك تعامل

اجتماعي است كه در دراز  ـهاي فكري  مناسك تعامل در درون فضاي علم، مراوده
همبستگي  مشاركت و نوعيشوند و احساس  بين كنشگرانِ فضاي علم تكرار مي مدت

 يبه باور كالينز كنشگرانِ فضاي علم همانند اعضا. كنند فكري در افراد ايجاد مي
همراه است كه به آنها  خاص يدوركايم، تعامالتشان با مناسك ةاجتماعات ديني در نظري
تكرار مداوم اين مناسك در زمان و مكان باعث . بخشد جام ميهويت، همبستگي و انس

، ها هدر جريان اين مراود. شود هايشان مي ها به مشاركت و تعامل با همگروهيآن پايبندي
گو و و گروه مجدداً توسط اعضا در فالب گفت ياعضا ةدهندمادهاي فكري پيوندن

هستي شناختي، معرفت شناختي و  يها هنظري يادآوري و تعهد آنها به گزارهاي  بحث
  .دنشو تجديد مي، نمادهاي آن گروه ةبه مثاب ،روش شناختي

 ةدهندمحوري پيوند ةنقط ةبه مثاب ،»نمادهاي فكري«در جريان مناسك تعامل، 
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د كه به نشوبه تدريج به خلق نمادهاي جديدي منتهي مي، مجدداً احيا شده، گروه ياعضا
 ،كالينز براي ايجاد مناسك تعاملي. فكري است ةجديد در درون حلق يها همعناي توليد ايد

 ةاين عناصر هم عامل ايجاد مناسك تعامل و هم نتيج. شمارد ميرا برشش عنصر پايدار 
  :اند از مناسك تعامل عبارت ةدهند عناصر مهم تشكيل .تند مناسك تعامل

شوند  در يك جا جمع ميگروهي متشكل از حداقل دو نفر كه به لحاظ فيزيكي .1
  )مندي مناسك تعامل مندي و وضعيت مكان(

كنند و هر  موضوع فكري و كنش علمي واحد متمركز ميك يتوجه خود را روي آنها .2
  .دانند ديگري نيز همين كانون توجه را دارد يك مي

  .شان دارند مشترك نسبت به فعاليت علمي يآنها حال و هوا و احساس. 3
. شود ميكانون توجه متقابل يا احساس مشترك آنها به صورت انباشتي تشديد . 4

تكرار مناسك تعامل است، با  ةفكري كه نتيج ةيك حلق يبودن احساس اعضاانباشتي 
 يهاي كالمي كه داراي ضرباهنگ هاي گفتاري و خرده فركانسهاي جسماني، كنشحركت
فكري بيشتر شود،  ةيك حلق يبين اعضا  هر قدر هماهنگي. شود اند، نمايان مي مشترك

  .شود مي فكري آنها با ديگرانِ بيروني بيشتر ةحلق ةمرز و ديوار
و نسبت به  اندكنند اعضاي يك گروه علمي كنندگان احساس مي در نتيجه، شركت. 5

فكري خود  ةهر موضوعي كه آنها در درون حلق. يكديگر وظايف و تعهدات اخالقي دارند
و . كند ي ميآنها را نمادپرداز ةدر جريان مناسك تعامل روي آن متمركز شوند، رابط

كنند،  گروه فكري از اين نمادها در گفتار يا تفكر خويش استفاده مي يهنگامي كه اعضا
  ).23-22: 2000كالينز، ( شود شان به طور ضمني يادآوري مي در واقع عضويت گروهي

كنند از انرژي عاطفي  فكري مشاركت مي ةافرادي كه در مناسك تعامل يك حلق. 6
. استاين تعامالت مرتبط  »1تراكم«اين انرژي عاطفي با ميزان  ميزان. شوند سرشار مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Density 
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بين تراكم مناسك تعاملي يك گروه فكري و افزايش  توان گفت كهطبق نظر كالينز مي
  .مستقيم وجود دارد يا انرژي عاطفي آنها رابطه

از نظر كالينز انرژي عاطفي و توجه مشترك مشاركت كنندگان در ارتباط مناسكي، 
ميان «يم امري اكند كه مشابه خودآگاهي جمعي دورك شناخت مشترك توليد مينوعي 
  ).2004كالينز،(است  »ذهني

كه به طور غير طبيعي با  اند مناسك تعامل موفق در درون فضاي علم، مناسكي
شوند اين تسلسل عاطفي  خودآگاهي، تمركز دوطرفه و تسلسل عاطفي ايجاد مي

 سرشار ةفكري به واسط ةيك حلق ياعضا. كند مي ينرژا سرشار ازكنندگان را  مشاركت
زنند و آنچه مناسك تعامل را از ديگر مناسك شدنِ انرژي عاطفي شان دست به عمل مي

هاي بعدي تشويق و هدايت  د اين است كه افراد را به عمل بعدي و مشاركتساز جدا مي
فكري ايجاد  ةيك حلق يامناسك تعامل موفق  باالترين حد توافق را در بين اعض. كند مي
كنندگان  بين مشاركت» موضوع مقدس«كند و تسلسل در توافقات موجب ايجاد  مي
  ).2004كالينز،( شود مي

به تعامالت تجربي مناسك تعامل تنها محدود كه سازد  ينشان منز در نهايت خاطريكال
در واقع . افتد اتفاق مي »1مناسك تعاملِ نيابتي« نمادها ةشود بلكه به واسط و رو در رو نمي

افراد . اند و مناسك تعامل نيابتي) رور تعامالت رود( نمادها پلي ميان مناسك تعامل تجربي
 ند باز با محوريت نمادهاي فكريِفكري خود دور ةهنگامي كه به لحاظ مكاني از حلق

يك حلقه يا اجتماع فكري،  ،بدين ترتيب. پردازند فكري خود به فعاليت علمي مي ةحلق
 گيرد كه اي از افراد را در بر مي و شبكه شود محدود به افراد در يك مكان مشخص نمي

 ةتوانند در مناطق مختلف جهان باشند ولي به دليل مناسك تعامل نيابتي عضو آن حلق مي
  .   شوند فكري قلمداد مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  Vicarious Interaction Rituals 
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 مناسك تعامل  ةدر نظري» نماد«نقش 

 ةحتي زماني كه از هم دورند اما تجرب ،مانند مالتي اعضا را» نماد«كالينز  ةدر نظري
 ،اينبنابر. دهد به طور ذهني پيوند ميبه يكديگر  ،اجتماعي دارند ةمناسك تعاملي و مراود

ي و فرا محلي نقشي محل ةفكري در گستر ةنمادها در پيوند دادن اعضاي يك حلق
كنند واز ه اعضا با كمك آنها ارتباط برقرار ميند كا نمادها رمزهايي«. كنند محوري ايفا مي

 ). 22: 2000كالينز، (» نگرند آنها به جهان خويش مي ةدريچ

  مناسك تعامل نيابتي
همچنين . است» خواندن و انديشيدن«هاي مناسك تعامل نيابتي يكي از صورت

ن هاي نمادين است؛ اما در اينوعي از مشاركت عضويتي در دنياي عضويت» نوشتن«
 اش برقرار كند فكري ةهاي مورد توجه حلق ان ايدهاي مي نوشتن بايد فرد بتواند رابطه

 ).35:2000كالينز، (

  
  فرهنگي ةسرماي

حقيقت و امر مقدس گروه  ةانباني از نمادهاي گروهي به مثاب »1فرهنگي ةسرماي«
. كند مي است كه در طول زمان در جريان مراودات به افراد درگير در تعامالت انتقال پيدا

به نوعي نماد عضويت افراد درگير در تعامل  ،در عين حال اين نمادها هويت بخش بوده
 :فرهنگي را مواردي چون ةتوان سرمايبنابر نظر كالينز مي. اند مناسكي

  واژگان اساسي يك رشته شناخت. 1
  شناخت مفاهيم واژگان. 2
 آنِرهنگي باال ازف ةسرماي. متفكران پيشين و جديد دانست ةآشنايي و شناخت انديش. 3

هاي  هاي يك رشته پاسدار انديشه كساني نيست كه تنها با آگاهي از مفاهيم و انديشه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. cultural Capital. 
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فرهنگي باال آن است كه فرد با تكيه بر خالقيت خود  ةبلكه سرماي ،گذشتگان باشند
بدين . هاي نو را بيان كند عناصري از محصوالت پيشيني از ميدان فكري را تركيب و ايده

 ةحلق(= فرهنگي به تدريج و با ميزان فعاليت علمي در درون اجتماع علمي  ةترتيب، سرماي
  ).31: 2000كالينز، (كند  تغيير مي) فكري
ه شمار فرهنگي نويسنده ب ةاي براي سرماي ها نيز معرف ساده ات در مقالهارجاع.4
هايشان بيشتر از  ند كه نوشتها ترين روشنفكران كساني برجسته ترين و پرآوازه« .آيد مي

دهد تا  هاي آنان به ديگران فرصت و امكان مي گيرد؛ انديشه همه مورد اقتباس قرار مي
  ).31: 2000ينز، كال( »هاي خويش را بگويند گفته

شود كه در  فرهنگي به امور ذهني و مادي اطالق مي ةبا توجه به نظر كالينز سرماي
هاي فرهنگي بر عضويت فرد و  سرمايه. آيد ودات كسب و به گردش در مياجريان مر

دهد او در چارچوب  اش داللت دارد و نشان ميفكري ةحلق يهمبستگي او با اعضا
كالينز، (پردازد  انديشد و به فعاليت علمي مي يماش لميمحصوالت فكريِ اجتماع ع

2000 :29.( 

  
 انرژي عاطفي

هاي فرهنگي آن اجتماع  فكري، سرمايه ةافرادعضو در يك حلق »1انرژي عاطفي«
آميز در يك  رژي عاطفي ناشي از مشاركت موفقيتان. آورد علمي را به چرخش در مي

حداكثري به صورت اطمينان و اعتماد به نفس، اين انرژي به شكل . مناسك تعامل است
خويش و به شكل حداقلي به صورت افسردگي،  ةاشتياق و احساس خوب و مثبت دربار

شود  خويشتن نمايان مي ةارادگي و احساسات بد و منفي دربار فقدان ابتكار، بي
ت از نظر كالينز انرژي عاطفي نيرويي است كه در جريان تعامال). 29:2000كالينز،(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Emotional Energy 
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  .شناختي قلمداد كرد اي روان را صرفاً پديده شود، لذا نمي توان آن مي اجتماعي حاصل
 فشرده، موقعيت مسلط در گروه علمي وتجربياتي مانند مشاركت مناسكي عميق و 

عضويت مناسكي در يك گروه رده باال، موجب افزايش انرژي عاطفي فرد و تجربياتي 
عضويت مناسكي و  حت سلطه بودن در گروه علميمانند ممانعت از عضويت مناسكي، ت

  ).29: 2000كالينز، ( شود در گروه رده پايين موجب كاهش اين انرژي در افراد مي
  

 خالقيت 

نو . فرهنگي است ةعنصر مشترك انرژي عاطفي و سرماي »1خالقيت«در نظر كالينز 
هاي  فرد خالق در داخل گروه به معني طرد و در تضاد بودن با نمادها و ابژه ةبودن انديش

در . هاي مقدس قديمي در گروه است بلكه در ارتباط با نمادها و ابژه ،مقدس گروه نيست
  .واقع خالقيت، تركيب نمادهاي مقدس قبلي با نمادهاي جديد است

  
 فضاي توجه

فرد آن حلقه،  هشترك و منحصر بفكري به موضوع م ةحلق يهنگام توجه اعضا
فضاي توجه محصول تعامالت و ). 27: 2000كالينز، ( گيرد شكل مي» 2فضاي توجه«

 .  اجتماع فكري با تمركز بر مبحثي خاص دارند يگويي است كه اعضاو فضاي گفت

  
 هاساختار فرصت

فرهنگي  ةحامالن و گردانندگان سرماي ،فكري ةحلق يدر جريان مناسك تعامل، اعضا
وط به جايگاه ند، اما توزيع اين عناصر در ميان افراد يك اجتماع فكري منا و انرژي عاطفي

هاي نزديك بودن به مركز فرصت«. بندي آن اجتماع فكري استهر فرد در نظام قشر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Creativity 
2. Attention Space 
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: 2000كالينز، ( »صحنه يا در حاشيه و تاريكي بودن، در كل اين شبكه توزيع شده است
فكري يك قشربندي علمي وجود دارد كه اعضا مدام در  ةداخل هر حلقبنابراين در ).37

 ةاعضا براي گرفتن فضاي توجه بيشتر و انرژي عاطفي و سرماي. ندا پيارتقا در درون آن
كنند و همين امر باعث پويايي  فكري رقابت مي ة، با يكديگر در داخل حلقافزونترفرهنگي 

  . شود مان ميآن اجتماع فكري و تغييرات آن در طول ز
  

  گيري اجتماعات علمي ملي راهكارها براي شكل
پيش از بحث انضمامي در خصوص موانع رشد علوم انساني و بومي سازي آن در ايران 

سازد كه تصور وجود مناسك  مي خاطر نشان  با توجه به نظريه جامعه شناسي علم كالينزي،
خالقيت، انرژي عاطفي و ساختار فضاي توجه،  تعامل، سرمايه فرهنگي، نماد فكري،

فكري خارج از ايران تصوري نادرست هاي  هاي كامالً بومي و بي ارتباط با حلقهفرصت
در حقيقت، ماهيت تعاملي و كنش متقابلي علم مانع از محدود شدن فعاليت علمي . است

ناي بدين ترتيب، بومي سازي علوم انساني نه به مع. شود مي به مرزهاي داخلي يك كشور
انساني موجود، بلكه صرفاً به معناي فعاليت بيشتر انساني متفاوت از علومخلق علوم

تواند به  مي كنشگران داخلي در فضاي تعامل علمي در داخل و نيز خارج از كشور است كه
انساني با شرايط داخلي كشور منتهي شده و ارتباط صحيح تري بين ارتباط بيشتر علوم
 . هاي جامعه ايجاد كندعلوم انساني و نياز

 مناسك شود كه تجربه مي با نگاهي اجمالي به وضعيت علوم انساني در ايران مالحظه

برگزاري . پايين قرار دارد بسيار سطح در اساتيد) بين المللي(و خارجي ) ملي(داخلي  تعامل
 هاي حلقه با تعامالت افزايش تواند به مي كه بين المللي در داخل كشورهاي  يشهما

بين  داخلي و هاي  يشهما برپايي. است پراكنده و فكري خارجي منجر شود بسيار اندك
 و انتقال نتيجه در و تعامالت تواند راهكاري براي افزايش سطح مي ايران در اللملي

 هاهمايش اين. خالقيت در حوزه علوم انساني باشد و فرهنگيهاي  سرمايه بيشتر چرخش
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همچنين عقد  .باشند داشته بين  حوزه علوم انساني را مقدماتي آشنايي كاركرد توانند مي
هاي داخلي و بين دانشگاه و داخليهاي  دانشگاه قراردادهاي آموزشي و پژوهشي بين

توانند راهكاري مناسب براي چرخش سرمايه  مي خارجي و همچنين قرارداد تبادل دانشجو
رهنگي اساتيد داخل كشور در فرهنگي در داخل كشور و باعث بسط و گسترش سرمايه ف

 .سطح جهاني باشند
ها به گونه ايست راهكار در سطح خرد، طراحي سازمان آموزشي و پژوهشي دانشگاه

رودررو و فضاي گفتگويي در خصوص موضوعات  و تجربي تعامل ازها  دانشكده كه اساتيد
پژوهشي شناسايي موضوعات . تخصصي برخوردار باشندهاي  مورد عالقه در حوزه
پژوهشي در راستاي موضوعات مورد عالقه در چارچوب  ريزيمشترك، امكان برنامه

 .سازمان آموزشي و پژوهشي دانشگاه راهكار خرد ديگر در داخل دانشكده هاست
 هاي داخل كشوراساتيد دانشگاه ميان در هاي اجمالي حاكي از آن است كهبررسي

از چنين عالقه مشتركي وجود  ا آگاهي جمعيام دارد مورد عالقه وجود مشترك موضوعات
 اين يراستا در اساتيد پيوند عامل كه يعنصر ندارد و در صورت وجود آگاهي مشترك،

توجه  ياين مهم در حاليست كه بنابر نظريه كالينز فضا. وجود ندارد شود مشترك توجه
 علم توليد به منجر كه است موفق مناسك تعامل ايجاد در مهم عناصر جمله از مشترك

 .دارند قرار مناسك اين جريان كه در شود مي كنشگراني توسط
اما همين  بدانيم مدرسي نظام سنتي ساختار از شكلي را »مرادي و مريد«سنت  شايد

 و شد فكري خاصهاي  در درون حلقه قدرت علمي و تمركز انديشه امر در گذشته موجب
 شكل عدم داليل از يكي .داد قرار الشعاع تحت را علم در داخل كشور يفكر پويايي

توان فقدان همين سنت  مي را مشترك نمادين توجه يفضا يراستا در تعامالت يگير
هويت فكري ها  دانشكده. البته به شكل مدرن آن در درون نظام دانشگاهي دانست

ارتباط با هم به فكري مختلف و بيهاي  يشمشخصي ندارند و در هر گروه اساتيدي با گرا
بعالوه نوعي از ارتباط فكري نه بين اساتيد و پژوهشگران و نه بين . ليت مشغولندفعا
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صورت گرفته در داخل هاي  حتي هنگامي كه به ترجمه. اساتيد و و دانشجويان وجود دارد
 اندازيم، مالحظه مي كشور و مقايسه آن با سنت ترجمه در كشورهاي پيشرفته نگاه

علم رشد يافته، ترجمه نيز در قالب نقش شارحي شود كه در كشورهايي با فضاي  مي
گيرد و مترجم به دليل تعهد فكري به نحله اي خاص نقش شرح دهنده  مي صورت

آن نحله را در زبان و كشور ديگر به خود گرفته و در همين چارچوب به ترجمه هاي  ايده
يران معدود اين درحاليست كه افرادي با چنين خصوصيات در ا. پردازد مي آثاري منتخب

هاي يك پژوهشگر يا مدرس دانشگاه پراكنده و ها و ترجمه هستند و عموماً مقاالت، كتاب
 .فكري مختلف استهاي  در حوزه

. كرد مشاهده كالينز نظريه در توان نيز مي را »يمراد و مريد« كيفيت رابطه فكري
 يفكر تعامل مناسك معتقد است در عاطفي يانرژ و فرهنگيهاي  سرمايه انتقال در كالينز
هاي  سرمايه عاطفي و يانرژ آن طريق از كه است نهفته يجامعه پذير جريان نوعي

 از زمان طول در تعامالت همين بستر در افراد .شود مي منتقل پيرو  افراد به فرهنگي
 توجه كانون در و برخوردارند باالييهاي  سرمايه از ها فرصت در ساختار كه افرادي و اساتيد

 اين گيري شكل داشت نظر در البته بايد .كنندمي اخذ را فرهنگيهاي  سرمايه هستند،

 در و قرار دارند توجه كانون در كه كساني و اساتيد كه است آن به بسته تعامالت از شكل
 را شاگرداني برخوردارند، باال عاطفي انرژي و باال فرهنگيهاي  سرمايه از فرصتها ساختار

 .رسميت بشناسند به پيرو عنوان به

و همچنين انتقال سرمايه فرهنگي و  نمادين توجه فضاي گيري شكل راستاي در
 يفضا تعامالت افراد با يبرا جايي عنوان به مكاني موقعيت بر توان مي انرژي عاطفي

 حول توانند مي افراد كه است »ثابت مكاني موقعيت« يك در. داشت تاكيد متمركز يفكر

الزمه اين . واحدي شوند جمعي و با توجه به اين تعامالت داراي هويت شوند جمع يكديگر
با . است »شدن مكتبي« سمت به باثبات مكاني موقعيت عنوان بهها  امر حركت دانشگاه

خواهند پرداخت  تدريس و مطالعه به دانشجوياني و آنها اساتيد ها، درمكتبي شدن دانشكده
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 دارند، خاص مكتبي كه هويت هايي دانشگاه .دارندنسبتا واحدي » موضع شناختي«كه  

 عالقه داراي دانشگاه توجه فضاي همان در كه خواهند كرد جذب دانشجوياني را و اساتيد

 شناسي جامعه انجمن براي مثال در حوزه علوم اجتماعي در. باشند مطالعاتي ةسابق يا و

 و سابقه اساس بر انجمن افراداين  در. است گرفته شكل جلويي به روهاي  ايران حركت
 كه ديگري همكاران و دوستان با و شده عضو خاص يا هحوز خود در مطالعاتي عالقه
 اين چند هر پردازند؛ مي تعامل به هستند، مشترك اي مسئله و اي هحوز عاليق داراي

 تعامالت افزايش اما گيرد مي صورت اينترنت طريق واز داشته نيابتي جنبه بيشتر تعامالت

 تعامل مناسك مثابه به علمي اجتماع ايجاد بر اي سازنده تاثير تواند مي و تجربي رودررو

 .باشد داشته موفق

بررسي اجمالي وضعيت علوم انساني در ايران حاكي از آن است كه در مقايسه با 
اين ها موقعيتي حاشيه اي دارند و ها، دانشگاهمحافل علمي روشنفكري خارج از دانشگاه

 اين درحاليست كه انرژي. محافل از ساختار فرصت بيشتري براي جلب توجه برخوردارند

شود، درگير مسائل روزمره  فكري جريانات ايجاد به جاي آنكه صرف هادانشگاه در افراد
بسياري از مباحث، پس از طرح از جانب محافل خارج از . كارمندي يا ديگر مسائل است

شود و اساتيد و دانشگاهيان تنها در  مي هابحث در داخل دانشگاه دانشگاه ها، وارد فضاي
پاسخها در بسياري از موارد از . كنند مي پاسخ به محافل مذكور به اين موضوعات توجه

گيرد هاي ژورناليستي صورت ميطريق مصاحبه با مجالت غير تخصصي و درقالب نوشته
دانشگاهي و عدم نگارش مقاالت  حوزه نشگرانِك كه خود باعث تخليه انرژي عاطفي

تالش براي وارد ساختن محافل علمي روشنفكري خارج از . شود مي علمي و كتاب
ها و  ها، يا حداقل تالش براي ارتباط بيشتر اين محافل با دانشگاه دانشگاه به درون دانشگاه

ه و تواند به تقويت تعامالت بين محققان درون و برون دانشگاهي كمك كرد مي برعكس،
در اين حالت، افرادي . ها به درون آن هدايت نمايدفضاي گفتگويي را از بيرون از دانشگاه

با سرمايه فرهنگي باال در ميدان دانشگاه به طرح بحث پرداخته و به تعامالت علمي در 
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ها و ايجاد مجالت تخصصي در دانشگاه. سازند مي ها انرژي بااليي واردداخل دانشگاه
تواند  مي ها  قرار دارند،ز افراد با سرمايه فرهنگي باال كه خارج از دانشگاهياري گرفتن ا

راهكار مناسبي براي وارد ساختن موضوعات مورد توجه به درون فضاي دانشگاهي و 
 .ها شودارتقاي سطح علمي دانشگاه

فكري در درون فضاي دانشگاهي، پويايي دروني آن و هاي  گيري حلقه شرط شكل
دست آوردن موقعيتي بهتر در نظام قشربندي دروني اين حلقه ها، افراد براي بهرقابت 

در حقيقت، افرادي كه در . ستا» وجود فضاي آزاد براي ارائه نقطه نظرات علمي «
 به بتوانند بايد دارند بااليي عاطفي فرهنگي و انرژيهاي  هايي مشخص سرمايه حوزه

به عنوان شرط الزم براي شكل » فضاي آزاد«. كنند بيان را خود نظرات و ايده راحتي
فكري عالوه بر داللت بر فضاي آزاد سياسي اشاره به فضاي فرهنگي هاي  گيري حلقه

چشم و هم چشمي و سنگ اندازي بر . اجتماعي موجود در درون فضاي دانشگاهي دارد
از كند يكي  مي را به خود جلبها  سر راه كنشگراني كه در فضاي دانشگاهي توجه

تغيير در . فكري در درون نظام دانشگاهي استهاي  گيري و پويايي حلقه مشكالت شكل
برخي قوانين موجود در درون سازمان دانشگاه، براي مثال تغيير در قوانين و مقررات ارتقا 

تواند رقابت  مي اساتيد و پژوهشگران و اعطاي بورس به دانشجويان برتر در مقاطع مختلف
در حقيقت، . ي طبيعي و نه مضر در درون نظام دانشگاهي دروني سازدرا به عنوان امر

. فكري و پويايي دروني آن، وجود دو عنصر بسيار حياتي استهاي  شرط شكل گيري حلقه
 . نخست آزادي سياسي و در وهله دوم رقابت براي ارتقا موقعيت در درون اين حلقه ها

 

 نتيجه

شناسي علم، موانع بومي سازي  در جامعه در اين مقاله تالش شد با رويكردي خرد
كه پيشتر ذكر شد، اگر بومي سازي  همانطور. علوم انساني در ايران مورد بررسي قرار گيرد

علوم انساني به معناي ارتباط بيشتر علوم انساني با جامعه ايران و نيازهاي آن باشد، شرط 
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ه نيازهاي جامعه ايراني تحقق آن سرعت بخشيدن به انديشيدن در اين حوزه با توجه ب
عبارتي اجتماعات فكري و افزايش  فكري يا بههاي  گيري حلقه اين امر با شكل. است

تالش براي ايجاد اين . پذير است ميزان تعامالت علمي در درون و مابين آنها امكان
شدن فعاليت علمي در  فكري در درون نظام دانشگاهي، به نهادينههاي  اجتماعات و حلقه

و باعث تخصصي شدن فعاليت علوم انساني در درون نظام دانشگاهي ياري رسانده  حوزه
 . ها خواهد شد دانشكده

فكري در حوزه علوم انساني در درون هاي  گيري و تداوم حلقه بستر سازي براي شكل
ها و امنيت سياسي  نظام دانشگاهي، نخست با ايجاد فضاي سياسي باز در سطح دانشگاه

شگاه براي دانشگاهي، و سپس با وجود قوانيني در درون سازمان دان كنشگرانِ فضاي
در حقيقت، آزادي و عدالت . شود مي عنوان يك ارزش علمي محقق نهادينه كردن رقابت به

هايي هستند كه بستر فرهنگي اجتماعي و سياسي الزم براي  ، ارزش)مبتني بر رقابت(
 .سازند مي ها را فراهمشكل گيري اجتماعات علمي در داخل و پويايي آن
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هاي موجود در اثر عدم  چالش: علوم ناموفق، علوم موفق

  علوم پايه توازن در رشد علوم انساني و
  

  ∗ناصر عصاري
  چكيده

بقا و تاثير گذاري بـه علـم نيـاز دارد و اولـين ابـزار      ، هر سازماني براي تحقق موجوديت
 در يـك تقسـيم بنـدي   . تخصصي شدن عملكرد يك سازمان توجه به دانش روز اسـت 

توان دانش مورد نياز براي اداره ي سازمانها را در دو بخش علوم انساني و پايه مورد  مي
   .توجه قرار داد

، روابـط اجتمـاعي  ، علوم انساني؛ در جامعه و سازمان وظيفـه تعيـين يـا ايجـاد فرهنـگ     
برنامـه  ، بـازار يـابي  ، نحوه ارتباطـات سـازماني  ، ارتباطات ميان فردي را به عهده داشته

رفتار با زيردستان و ، تعيين خط مشي  و استراتژي، اعضا با يكديگر رفتار، رهبري، ريزي
  .كند ميباالدستان را تعيين 

ــده       ــر عه ــازمان را ب ــردي س ــي و عملك ــايف فن ــل وظ ــي؛ در مقاب ــه و فن ــوم پاي عل
را .... مـالي و ، سـاخت محصـول  ، ورياتوسـعه فنـ  ، توليد، كاركردهاي تكنولوژيكي.دارند

كارمندان و كارفرمايان سازمانها ، كه به تبع همين تقسيم .كند مييه تعيين مباني علوم پا
  ]5[:شوند  مي نيز به دو دسته افراز

اول آنهايي كه داراي تحصيالت و تخصص علوم انساني بوده و وظـايفي از قبيـل    ةدست
مـديريت و گـاهي سرپرسـتي را بـه عهـده دارنـد و گروهـي ديگـر كـه داراي          ، رهبري

بوده و وظـايف فنّـي و عمليـاتي سـازمان را     » پايه و فني«تحصيالت علوم غير انساني 
ن شاخه از يها رشد ا در اداره سازمان يشتر علوم انسانيت بيرغم اهم يعل. دهند مي انجام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مديريت آموزشي از دانشگاه عالمه طباطبائيكارشناسي ارشد  ∗
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كمـي پـس از    .بوده اسـت ها  گر شاخهياز دكندتر  يل مختلفيعلم در طول زمان به دال
 جنگ جهاني دوم التون مايو نتـايج  « :را چنين منعكس كرد به اين مسئله پي برد و آن1

اجتماعي براي جامعه فاجعه آميز بـوده   ناشي از عدم تعادل ميان توسعه مهارتهاي فني و
   ]1[»است

مايو كه در جستجوي داليل اين عدم تعادل بود پيشنهاد كرد كه بخش مهـم مسـئله را   
 و...) فيزيـك و ، رياضـي ، شـيمي (» علوم موفـق «ممكن است به تفاوت ميان آنچه وي 

ناميـد مربـوط    مـي  ...)علوم سياسي و، شناسي جامعه، شناسي روان(» علوم ناموفق«آنچه 
 تئـوري و ، تحصـيل ايـن علـوم    فق دانست كه دروي گروه اول را به اين دليل مو. است

صرف ارزش محدودي دارد مگـر اينكـه بتـوان     دانش محض و .عمل هر دو ميسر است
موجـود بـه كـار بسـت در علـوم موفـق امكـان ايجـاد شـرايط          هـاي   آن را در وضعيت

آزمايشگاهي و عملي به راحتي امكان پذير بود اما در گروه دوم ايـن امكـان بـه راحتـي     
  .نداردوجود 

سـاخت   ني دانـش و معرفـت فـراهم مـي    هاي اوليه در علوم انسـا  به عقيده مايو كوشش
كه در رفتار تغييراتي به وجود آورد اما اين علوم براي رسيدن به هـدف راهـي بـس    آن بي

 اداره جامعـه و  با وجود اينكه  علوم انساني وظيفـه مـديريت و  . طوالني را بايد طي كند
 رشد كمتري برخورداربـوده و  ديگر را دارند در عمل از اهميت واستفاده صحيح از علوم 

از آنجا كه پايه ايجـاد علـوم   . پيشرفت علوم ديگر را نيز بي اثر ميسازند در نتيجه رشد و
تكميـل آن در   گسـترش و  پـرورش بـوده و   در آموزش و) به زعم مايو( ناموفق موفق و

سپس آموزش عـالي   پرورش و زش ودر اين مقاله سهم آموافتد  مي آموزش عالي اتفاق
كشور متذكر  را در ايجاد اين عدم توازن بررسي نموده عواقب ناشي از آن را در جامعه و

  . دهيم مي هاي كاهش آن را مورد توجه قرار در پايان راه گرديم و مي
، هـاي انسـاني   مهـارت ، علوم پايه، علوم انساني، علوم ناموفق، علوم موفق :ها كليدواژه

  .انطباق فرهنگي
  

  مقدمه
ترغيب دانشـجويان   تاكيد مقام معظم رهبري به علوم انساني و چندين سال از توجه و

در اين مدت افراد زيادي اقـدام بـه   . گذرد دانشگاه به توليد علم مي نظران حوزه و صاحب و
اند اما هنوز اتفاق قابل مالحظـه اي   سخنراني يا برگزاري همايش نموده، مقاله، ارائه نظريه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Elton  Mayo 
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جايگاه علوم انساني در كشـور شـناخته    رسد  اهميت و نظر مي در اين حوزه رخ نداده و به
 شـود و  مـي  علوم پايه فرض، گاهي متناقض علوم انساني هميشه نقطه مقابل و.نشده است

سبت به علـوم پايـه   اولويت دوم ن در اكثر جوامع علوم انساني از اهميت و در بيشتر موارد و
اسـتفاده صـحيح از    اداره جامعـه و  با وجود اينكه علوم انساني وظيفه مديريت و .قرار دارند

 در نتيجـه رشـد و   بـوده و  رشد كمتـري برخـوردار   علوم ديگر را دارند در عمل از اهميت و
ه توسـع هـاي   اخير بعضي از كشـور هاي  در دهه .سازند پيشرفت علوم ديگر را نيز بي اثر مي

علـوم پايـه را از    يافته اين واقعيت را دريافتند كه ممكن است بتـوان نيازهـاي مـرتبط بـا    
زيرا ايـن شـاخه   . فروش نيست اما علوم انساني قابل خريد و، كشوري ديگر خريداري نمود

  .از علم بايد بر پايه فرهنگ همان كشور بنا نهاده شده باشد
كشـور تعيـين    پايه در پيشبرد اهداف سازمان و در اين مقاله ابتدا جايگاه علوم انساني و

در پايـان سـهم    پـردازيم و  مـي  سپس به بررسي عدم تعادل در رشد اين دو شـاخه  شده و
حوزه علوم دينـي را   آموزش عالي و، پرورش هاي آموزشي كشور ازجمله آموزش و سازمان

  .دهيم مي در ايجاد تعادل مورد توجه قرار
 

  كاركرد علوم مختلف
، تعيين يا ايجاد فرهنـگ  ةعلوم انساني در جامعه و سازمان وظيف: علوم انساني كاركرد 

، بازاريـابي ، نحوه ارتباطات سـازماني .ارتباطات ميان فردي را بر عهده دارد، روابط اجتماعي
رفتـار بـا   ، تعيـين خـط مشـي  و اسـتراتژي    ، اعضـا بـا يكـديگر    رفتار، ريزي رهبري برنامه

  .كند ميزيردستان و باالدستان را مباني علوم انساني تعيين 
در مقابل علوم پايه و فني وظايف فني و عملكردي سـازمان  : كاركرد علوم پايه و فني 

مـالي  ، سـاخت محصـول  ، ورياتوسعه فن، توليد، كاركردهاي تكنولوژيكي .را بر عهده دارند
  .دكن ميرا مباني علوم پايه تعيين  ....و

مسايلي در سازمانها وجود دارد كه بايد براي حل انها بـه طـور   : كاركرد ميان رشته اي 
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انتخاب ، هم زمان از هر دو شاخه علوم انساني و پايه استفاده كرد مسائلي از قبيل بازرگاني
  ]1[...نيروي انساني و

  
  علوم  كرداولويت كار اهميت و

هـاي   در سه دسته تحـت عنـوان مهـارت    ذكر شده راهاي  كار كرد 2هرسي و بالنچارد
توافق بر اين است كـه حـد اقـل سـه حـوزه       عموماً او ةاند به گفت بندي كرده گانه دسته سه

  . ادراكي انساني و، فني: مهارتي در فرا گرد مديريت ضرورت دارد
ابـزار الزم انجـام    فنـون و ، هـا  روش، ي به كار گيري دانـش يتوانا         3مهارت فني

  باشد  مي ي خاص است كه همان كاركرد علوم پايه وظيفه
انجـام دادن   قدرت تشخيصي در كار كردن با مـردم و  ي ويتوانا         4مهارت انساني

اسـت و   كار بردن رهبـري مـؤثر   هب انگيزش و، فهم كار به وسيله ي آنها كه شامل درك و
  .اين مهارت جزء كار كرد علوم انساني است

اينكـه آيـا    آگـاهي از  كلّ سـازمان و هاي  توانائي فهم پيچيدگي         5مهارت ادراكي
نـه كـه براسـاس ايـن مهـارت فـردا        يـا  كند ميشخص در خور شرايط سازمان عمل  خود

مشترك علـوم  هاي  هاي كلّ سازمان استوار ميسازد و جزء كاركرد بر هدف اقدامات خود را
  ]5[و]1[. است

.                                                                      دار زير نشان داده استارت را در نمووي تر كيب اين سه مه
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2. Paul  Hersey &Kenneth  H.   Blanchard 
3. Technical 
4. Human 
5. Conceptual 
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  ]5[منبع

براي اعمال مديريت اثـر   كند مي هر چه فرد از سطوح پائين به باالي سازمان ارتقا پيدا
در حـالي كـه ميـزان    . مهارت ادراكي بيشتري نيازمند اسـت  بخش به مهارت فني كمتر و

شـاخص  ، ادراكي مـورد نيـاز در سـطوح مختلـف مـديريت متغيـر اسـت        مهارتهاي فني و
  . مهارت انساني است، مشتركي كه در تمام سطوح اهميت دارد
  :شود مي دو مطلب مهم از نمودار فوق نتيجه

  .اي بيشتر است به طور قابل مالحظهها  هاي انساني در اداره سازمان سهم مهارت -1
تـرين رده سـازماني    ينياي از مديريت سازمان حتي سرپرستاني كه در پـا  هر رده -2

 .قرار دارند به مهارت انساني نياز دارند
. سـم اسـت  بيان شده را به كاركرد علوم تبديل كنيم نمودار زير قابل رهاي  اگر مهارت

  .دهد مي نشانها  اين نمودار سهم علوم را در اداره سازمان
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  مديران عالي
                                        

  مديران مياني
  مديران سرپرستي

  
  تاثير آن در سازمان مقايسه رشد علوم و

براي اداره شدن و ادامـه حيـات بـه مقـدار زيـادي      ها  در بخش قبل ديديم كه سازمان
. دهـد  مي كه اين مهارت را علوم انساني دراختيار مديران آن قرار، دارندمهارت انساني نياز 

نفـر از   2000اكثريـت قريـب بـه اتفـاق      »مـديريت « به موجب گزارش انجمن آمريكائي
براين راي توافق داشتند كه مهمتـرين  ، مديراني كه در يك بررسي پرسشي شركت كردند

در ايـن بررسـي مـديران ايـن     .مردم است رفتار با مهارت يك مدير توانائي در سازگاري و
معلومات يا مهارتهاي شغلي درجـه بنـدي    دانش و، قاطعيت، توانائي را حياتي تر از هوش

  ]1[)16بالنچارد ترجمه دكتر عالقه بند ص  رفتار سازماني هرسي و مديريت و( اند كرده

م علـوم  حال كـه سـه  : شود اين است كه  مي مهمترين سوالي كه اينجا مطرح اولين و
انساني به پايه به طور قابل مالحظه اي بيشتر است آيا علوم انسـاني رشـد مطلـوب بـراي     

  احراز اين صالحيت را داشته؟
به اين مسئله پي برد و آنرا (Elton mayo)  كمي پس از جنگ جهاني دوم التون مايو

اجتمـاعي   نتايج ناشي از عدم تعادل ميان توسـعه مهارتهـاي فنـي و   « :چنين منعكس كرد
  .»براي جامعه فاجعه آميز بوده است

مايو كه در جستجوي داليل اين عدم تعادل بود پيشنهاد كرد كه بخش مهم مسـئله را  
آنچـه   و...) فيزيك و، رياضي، شيمي(» علوم موفق«ممكن است به تفاوت ميان آنچه وي 

وي . مربوط اسـت  ناميد مي ...)علوم سياسي و، شناسي جامعه، شناسي روان(» علوم ناموفق«

 علوم

   علوم                       انساني 

پايه                                               
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عمـل هـر دو    تئـوري و ، تحصيل اين علـوم  گروه اول را به اين دليل موفق دانست كه در
صـرف ارزش محـدودي دارد مگـر اينكـه بتـوان آن را در       دانـش محـض و   .ميسر اسـت 

موجود به كار بست در علوم موفق امكان ايجاد شرايط آزمايشگاهي و عملـي  هاي  وضعيت
  .اما در گروه دوم اين امكان به راحتي وجود ندارد به راحتي امكان پذير بود
سـاخت   مـي  معرفـت فـراهم   هاي اوليه در علوم انساني دانـش و  به عقيده مايو كوشش

نكه در رفتار تغييراتي به وجود آورد اما اين علوم براي رسـيدن بـه هـدف راهـي بـس      آ بي
   . طوالني را بايد طي كند كه در نمودار زير نمايش داده شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  

سـازماني اسـت كـه بـراي      هدف غائي علوم انساني تغيير مطلوب در رفتار گروهـي و  
  ]8[و]1[.زمان طوالني مورد نياز است رسيدن به اين هدف هم هزينه بسيار زياد و

به كاركرد علوم ناموفق بيش از علوم موفق نيـاز دارنـد   ها  بنابراين در حالي كه سازمان
از علوم ناموفق را در اختيار دارند در حالي كه رشـد علـوم موفـق    در عمل مباني محدودي 

تـوان  از طريـق رياضـي     مـي  بسيار گسترده و چشمگير اسـت ايـن عـدم تـوازن رشـد را     
  .ي زير نمايش دادها  سازي نموده به صورت مدل

  



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    354

  رشد                                                         رشد                          
  
  
  

  زمان                     زمان  
  
  

  علوم ناموفق                                                 علوم موفق          
  

ي رسـيدن بـه   شود كه علوم انساني برا مي از مقايسه دو نمودار باال اين حقيقت روشن
( رشد به زمان بيشتري نياز داشته ودارنداما علوم پايه در زمان كمتر رشد بيشـتري داشـته   

  )                                                   ازشيب دو نمودار اين مطلب نمايان است
  :با نمايش اين دو منحني در يك دستگاه داريم

  
  
  
  
  
  
  
  

به سوي اهداف مطلـوب  ها  توان علت كندي رشد سازمان مي در يك مدل سازي ديگر
  :                                                                                    را مشاهده كرد
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                         ميزان                      علوم پايه
  رشد                    علوم انساني                              
    زمان  

  
  

داشته اين ) خصوصا در قرن اخير(اي  فني رشد قابل مالحظه با وجود اينكه علوم پايه و
دهـي   سـازمان  ريزي و برنامه، ها شود زيرا وظيفه رهبري تواند باعث تعالي سازمان نمي رشد

شود  مي در اينجا اين جمله قديمي تداعي ]7[.وظايف برعهده كارشناسان علوم رفتاري است
پس رشـد   . كه مقاومت يك زنجير در مقابل فشار به اندازه مقاومت ضعيفترين حلقه است

با اين  . هر سازماني بستگي به ميزان تخصص رهبران و مديران آن در علوم رفتاري است
قبل آمـاده شـده   پيش شرط كه امكانات نرم افزاري و سخت افزاري فني در آن سازمان از 

  . باشد
  

  بررسي علت عدم توازن 
تخصيص بودجـه  ، يك مانع عمده بر سر راه كاربرد عملي علوم رفتاري: گذاري سرمايه

. اندك براي پژوهش و تحقيق در اين علوم از سوي موسسات دولتي و غيـر دولتـي اسـت   
دالر آن بـه  شود فقط يك  مي در آمريكا از هر سي دالري كه صرف تحقيق و توسعه مثالً
 . گـردد  مـي  علوم رفتاري اختصاص دارد بقيـه صـرف تحقيـق در علـوم سـخت     هاي  زمينه

در زمينه تحقيق در علوم انسـاني بايـد اقـداماتي    ، با اين وصف) 13هرسي و بالنچارد ص(
كمكهـاي مـالي بـراي حمايـت از كـاربرد عملـي ايـن         . صرف پول معمول شـود  بيش از

  ]1[. تحقيقات نيز مورد نياز است
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در علـوم رفتـاري   . براي رشد نياز به زمـان دارد  و ماهيتاً علوم انساني ذاتاً: دليل ذاتي  
امكان ايجاد شرايط آزمايشگاهي به سختي امكان پذير يا به طور كلي نا ممكن است پـس  

هـا بـود تـا از طريـق      بايد منتظر گذر زمان و مشاهده تغييرات ايجاد شده در رفتـار انسـان  
مسيري كه تمام نظريـات  (سپس نظريه پرداخت  ن تغييرات به ارائه فرضيه وپزوهش در اي

علوم رفتاري طي كرده و هيچ نظريه با ارزشي به طور ناگهاني و بدون سپري شدن زمـان  
 توان سرعت رسيدن به فرضـيه و  مي با وجود اين كه در علوم پايه) وجود نيامدهه مناسب ب

در حـالي كـه علـوم     .انساني چنين امكـاني وجـود نـدارد   نظريه را افزايش داد اما در علوم 
امكان پيشـرفت سـريع آن را    انساني از كمبود قانون واصل به طور جدي در مضيقه بوده و

به وجود آوردن اصل يا قانون مورد قبول در اين رشته نياز به گذر زمان طوالني ، سد نموده
جامعـه آزمـون    درها  ي از فرضيهمشكل دوم اين كه بعض .هاي علمي دارد انجام پژوهش و

در . پذير نيستند زيرا ممكن است باعث از بين رفتن يا انحراف غير قابـل جبـران آن شـود   
توان آزمونهاي علـوم رفتـاري را روي حيوانـات     نمي علوم رفتاري با انسان سروكار داريم و

  . ها تعميم داد انجام داده به انسان
  . پردازيم مي علوم انساني در ايراندر ادامه به علل عدم رشد مطلوب 

  
  نقش آموزش و پرورش  

در آموزش و پرورش فعلي ايران تحصيالت دانش آموزان تا پايـان سـال اول عمـومي    
از سال دوم تحصيالت تخصصي پس از اعمال فرايند هدايت تحصـيلي و انتخـاب    است و

چه گروه دانش آموزان به  :تواند مطرح شود كه مي در اينجا يك سوال. گردد مي رشته آغاز
غير آن هدايت يا تمايل به انتخاب آن را هاي  علوم انساني و چه كساني به رشتههاي  رشته

  دارند ؟
سـازد بـا    مـي  پاسخ اين سوال آنقدر تلخ است كه خاطر هر خواننده يا شـنونده را آزرده 

ن جـذب رشـته   ضعيفترين دانش آمـوزا ، كمال تاسف بايد گفت به جز موارد استثناء محدود
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 هـا را بـر عهـده    گردند و هم اينان در آينـده مـديريت و رهبـري سـازمان     مي علوم انساني
شرايط ورود به رشته علوم انساني از نظـر حـد    -1. كنيم مي كه علل آن را بيان . گيرند مي

نصاب نمره آنقدر سهل و آسان است كه حتي ضعيفترين دانش آموزان سال اول نيـز آنـرا   
هـاي درسـي ايـن رشـته نسـبت بـه        آسان و كم حجم بودن سرفصـل  -2كنند  مي كسب
كنند دانش آمـوزان خـوب و    مي فرهنگ غلط والدين و جامعه كه فكر -3ديگر هاي  رشته

اكثر دانـش آمـوزان    -4 . تجربي يا فني راه پيدا كنند، رياضيهاي  بايد به رشته قوي حتماً
  . فني ادامه تحصيل دهندهاي  ر رشتهحتي بين رشته علوم انساني و فني مايلند د

در سـال دوم دبيرسـتان    اين كه پايه رشته علوم انساني در آموزش و پرورش و با وجود
توان با اين پايه سسـت و   مي از نظر اهميت در آخرين اولويت قرار دارد و. شود مي بنا نهاده

   . بيني كرد ضعيف آينده اين رشته مهم را پيش
و رهبري سازمانها بايد كـار را از آمـوزش و پـرورش آغـاز نمـود       براي اصالح مديريت

اولين اولويت توجه به رشته علوم انساني است در اين راستا بايد تالشي چند جانبـه صـرف   
هـاي ايـن رشـته تـا      اصالح و غني سازي سر فصـل  -1:شود كه بعضي از آنها عبارتند از 

بـاال بـردن حـد نصـاب ورود بـه       -2 . كسي به خاطر آساني دروس وارد اين رشته نشـود 
تالش براي تغيير فرهنگ والدين و جامعـه در رابطـه بـا ديـد      -3. علوم انساني هاي  رشته

اصالح فرايند مشاوره و هدايت تحصيلي در جهـت   -4. غلطي كه در مورد اين رشته دارند
  .آموزان با استعداد به اين رشته شترغيب دان

  
  آموزش عالي 

از ابتـداي تشـكيل   . واالترين جايگاه توليد علم و فناوري كشـوري اسـت  آموزش عالي 
همـواره بـه علـوم     آموزش عالي در ايران تا كنون براي علوم سخت اولويت قائـل شـده و  

تـوان از مقايسـه توسـعه     مـي  انساني به عنوان اولويتهاي بعدي توجه گرديـده ايـن امـر را   
از نظر تخصيص بودجه نيز مانند كشورهاي  دانشگاههاي فني با علوم انساني دريافت نمود
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  . ديگر به علوم فني و پايه توجه بيشتري شده است
  توان در چند قسمت بيان نمود  مي نقش آموزش عالي در توسعه علوم انساني را

نقشي كه بيشتر از همه در توسعه علوم انساني نقش داشته در اين : نقش ترجمه اي. 1
 چـون تقريبـاً  . رتبط را ترجمه نموده آنها را سازماندهي كندنقش آموزش عالي بايد متون م

   . تمام نظريات رفتاري  در غرب شكل گرفته  ناچار به ايفاي اين نقش خواهيم بود
عامل انسجام و شكل گيري هر جامعه اي فرهنـگ و خـرده   :نقش انطباق فرهنگي . 2

يكسـان  هـاي   فرهنـگ توان دو جامعه متفـاوت بـا    نمي موجود در آن است وهاي  فرهنگ
در شـاخه   خصوصـاً (در بخش قبل متذكر شديم كـه منـابع نظريـه علـوم انسـاني       . يافت

از غرب گرفته شده چون فرهنگ غرب با فرهنـگ مـا تفاوتهـاي عمـده اي دارد     ) رفتاري
صـاحب نظـران علـوم     . ممكن است اين نظريات در كشور ما در عمل دچار مشـكل شـود  

به   . از استاد و دانشجو بايد نقش انطباق فرهنگي را ايفا كنندانساني در آموزش عالي اعم 
عبارتي ديگر بومي سازي فرهنگي آراء و نظريـات بـر عهـده متخصصـان آن در دانشـگاه      

 . است

علوم پايه و مهندسي كمتر نياز به بومي سازي دارند زيرا اين علوم زبان مشترك همـه  
 غيـر قابـل تغييـر    ثابـت و ، مـه پذيرفتـه شـده   مباني اين علوم براي ه .ملل هستند اقوام و
متفاوتي نسـبت بـه مبـاني    هاي  عكس العمل وها  مختلف برداشتهاي  اما فرهنگ. ندهست

يكي از عوامل بسيار مهمي كه در بومي سـازي   .دهند مي رفتاري علوم انساني از خود بروز
  .فرهنگي بايد به ان توجه داشت فلسفه مسلط حاكم بر جامعه است

اگـر ايـن هـدف محقـق     .هدف غائي آموزش عالي توليد علم است: نقش توليد علم. 3
اين پرسش مطرح اسـت كـه اوال   .ديگر نياز   به اجراي دو نقش قبل نخواهيم داشت، شود

راه  ثانيـاً  و چرا بعد از گذشت اين همه سال هنوز به توليد علم در علوم انساني نرسيده ايم؟
  اصولي توليد علم چيست؟

قصد پرداختن به آن را نداريم اما پاسخ  ه سوال اول در حوصله اين مقاله نبوده وپاسخ ب
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توليد علم يك فرايند ناگهاني يا روند انقالبي نيست بلكه نياز به برنامه  ريـزي  :سوال دوم 
  .راهبردي و اصولي دارد

توليد علم يك فرايند پژوهش محور است كه براي رسيدن به نتيجه به هزينـه وزمـان   
توان گفت اگر پژوهش در علوم انساني به مسير صـحيح خـود    مي به عبارت ديگر.ياز داردن

  :مسير مورد توافق همگان به صورت زير است. برود محصول آن توليد علم است
  
  

  توليد علم    آزمون فرضيه      ارائه نظريه      تحقيق    ارائه فرضيه        ها  بررسي نظريه
هاي اخير تاكيدات زيادي بر امر پژوهش در رشته علوم انساني شـده امـا    گرچه در سال
رود كـه در   مـي  يـم ايـن  ا ماده نبودهآ الزم براي محقق شدن اين امرهاي  هنوز زير ساخت

مثل هميشـه بـه    آموزش به ورطه فراموشي سپرده شده و، مسير حركت به سوي پژوهش
مسئله مهـم ايـن اسـت    .يط حركت كنيمجاي حركت در حالت تعادل از افراط به سمت تفر

 .نبايد هيچكدام قرباني ديگري شود پژوهش مكمل يكديگرند و كه آموزش و

  
  متخصصان دين حوزه و 

اسالم كامل ترين روشها را در اختيار انسان قـرار   دين يعني روش صحيح زندگي و     
تـدبر   نياز بـه تعمـق و  بدون شك اعظم مباني علوم انساني در اسالم وجود داشته اما . داده
جـاي بسـي تاسـف    .كه اين مهم در شاخه علوم رفتاري به طور كامل محقق نگرديده. دارد

تـدبر   پـژوهش بـه ايـن تعمـق و     است كه دانشمندان رفتارشناس غرب از طريق تحقيق و
 دارند انگشـت حسـرت بـه دنـدان     مي اند و وقتي نتايج علمي پژوهش خود را اعالم رسيده
به عنوان مثـال  . ايم ما غافل بوده ن مطلب در منابع دين ما ذكر شده بوده وگزيم كه اي مي

پـژوهش اصـول    فردريك تيلور نزديك به يك قرن پيش پـس از يـك سلسـله بررسـي و    
اين اصول چنان اهميت يافت كه تا امروز نيـز  .گذاري نمود پايه ها را مديريت علمي سازمان
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اين در حالي است كه در قران كريم هنگـامي  . دشو مي با وجود پيشرفت نظريات از ان ياد
 گرداند در مكالمـاتي كـه رد و   مي كه خداوند حضرت موسي را به رهبري قوم خود منسوب

 14ايـن اصـول   . شـود  مي كامل بيان رهبري بسيار جالب و شود اصول مديريت و مي بدل
  .ايم را استخراج ننموده آن قرن است كه در اختيار ماست و

 :راستا نقش حوزه در دو بخش قابل تامل استدر اين 

بـيش بـه    در پاراگراف قبل كم و: سامان دهي مباني علوم انساني نقش استخراج و -1
  .اين نقش اشاره شد در اين نقش بايد رويكرد رفتاري دستورات دين مورد توجه قرار گيرد

برعهـده   موزش عالي وظيفه بومي سازي فرهنگي راآهمانطور كه : نقش تطبيقي -2
ايـن كـار نيـاز بـه     . حوزه نيز بايد نقش انطباق نظريات با مباني ديني را انجام دهد، دارد

چون هم بايد مباني دين وهم نظريات رفتاري غرب به طـور  ، تخصص بسيار زيادي دارد
  . كامل شناخته شود

  
  نتيجه

كاركردهـاي فنـي   اين اسـت كـه افـرادي كـه     ها  رسد بزرگترين چالش سازمان مي ه نظرب
امـا  . تخصص دارنـد  را به عهده دارند به طور قابل توجهي در كار خود مهارت وها  سازمان

اين امر باعـث عـدم كـارائي كـل      مديران آنها قادر به ايفاي نقش خود نيستند و رهبران و
انسـاني در تمـام   هاي  به طور كلي ضعف مهارت . رسد مي سازمان به  پائين ترين حد خود

  . شود مي باعث افت عملكرد يك سازمان قابل مشاهده بوده وسطوح 
شـود   مـي  اصولي به علوم انساني به شدت احساس اين جهت ضرورت توجه جدي و از

، پـرورش  در اين راستا بايد به جاي شعار دادن كار را به دست متخصصان آن در آموزش و
ي غربي از دو فيلتر فرهنگ از سوي ديگر اگر علوم انسان .حوزه سپرده شود آموزش عالي و

  .    داخلي داشته باشدهاي  تحكيم سازمان دين عبور كند اثر بخشي مضاعفي در ارتقاء و و
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  ريزي آموزش عالي علوم اجتماعي و نظام برنامه
  

  ∗راستخواهف مقصود
  ريزي  مقدمه درباب برنامه

خودبنيادي بشر و اصل عقالنيت  مدرن از مفهوم سوژگي و ةريزي در انديش برنامه
بايستي  مي كرد  كه  مي كارگزار عالم تلقي انسان را  فاعل شناسا و، مدرنيته .نشأت يافت
برنامه  تكنيك، تدبير و با توسل به روش و خود  با تكيه بر خرد خويش و براي زندگي
و كارآمد امور  يعقالن بنديِ به معناي صورت يزيربرنامه، ماكس وبر يدر آرا. ريزي بكند

 شود ويف ميتعرها و سپس پروژه 2هاطرح، 1هر برنامه ير مجموعهيد، معموالً در زبو
 :Matteson & Ivancevich, 1993(  .رديگيخاص صورت م يهايريگسرانجام هدف

53-59. (  
را  يزيربرنامه  3يت علميريشرو انقالب مدي، به عنوان پ1911لور در سال يك تايفردر 
منظم  يبندو طبقه يحركت و زمان و كار، طراح يمانند سنجش علم ييهاواژه ديبا كل
 يالزم برا ي، استانداردهاييجوصرفه يهاها و دستورالعملنهيهز ينيبشيات، پيعمل

سال  50 ةبا استفاده از تجرب يمهندس فرانسو،  وليفا. ف كردينظارت و مانند آن تعر
 يزير، برنامه)1916( »يو صنعت يعموم ياداره فن«ت در بخش صنعت، در كتاب يريمد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ريزي آموزش عالي عضو هيئت علمي مؤسسه پژوهش و برنامه ∗

1. Plan 
2. Programs 
3. Scientific Management 
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، يسازماندهگر مانند يد يت دانست كه كاركردهايرين كاركرد مدين و مهمتريرا نخست
 يريرا با تعاب يزيرول برنامهيفا. ديآيآن م يو نظارت، در پ يجاد هماهنگي، ايرهبر

ف فرصتها، يها، تعرآن يص عقالنيمنابع و امكانات و تخص ةمطالع، 1ينيبشيهمچون، پ
زان ير نظر او برنامـهبه . ح داديتوض... داف وـدن به اهيرس يهاراه يـل و طراحيوسا نييتع
 يزير است و چه چيپذامكان يزـيچه چ« ؤال پاسخ دهند كهـن دو سيبه ا ديبا
و  ياحرفهـ  يت تخصصيد از صالحيزان بايرد كرد كه برنامهيـول تـأكيفا. 2»ميخواه يم

  :خوب دانست ةاصول زير را را از لوازم برنام يو. برخوردار باشند  3تجربه و دانش الزم
   4دقت .1
   5وحدت .2
   6ت انعطافيقابل .3
   7و تداوم يوستگيپ .4
ست بلكه به حداقل يامبرانه نيپ ييشگويدر برنامه، پ ينيبشيد كرد كه منظور از پيتأك و
در  8دراكر). Matteson & Ivancevich 1993: 2-9.  (دن عوامل ناشناخته استيرسان

 ن اهداف ييتع -1: شامل مند و مداوم نظام ينديرا فرا يزيرستم، برنامهيدوم قرن ب يمهين
 يمبتن يول سك يتوأم با ر( يريگميل تصميبد يهانهيان گزيانتخاب از م -2و انتظارات  

مات و يتصم ياجرا يالزم برا ياتيعمل يهاها و روشكوشش يسازمانده -3) بر دانش
. ف كرديتعر يستميس يات بر اساس بازخوردهايج عملينتا يابيو ارز يريگاندازه -4
)Matteson & Ivancevich 1993: 42.(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Forecasting 
2. What is Possible & What is Wanted? 
3. Professional Competence & Knowledg 
4. accuracy 
5. unity 
6. flexibility 
7. Continues 
8. P.T.Drucker 
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در سطح  يك سازمان آموزشي يبه حوزه يبه عمل آمد، وقت يزيركه از برنامه يفيتعر
را  يآموزش يزيراختصاص داشته باشد، برنامه) در سطح كالن( يا نظام آموزشيخُرد 

آموزش  وآموزش عالي در دنياي مدرن،  طرحي براي بسط وتوسعه . منعكس خواهد كرد
خرد برنامه «بايستي با توسل به   مي بيش از هر امر ديگر ي خرد وآگاهي نوين بود و

 80 يونسكو در اواخر دههيمشاوران گروه .  شد مي صورت بندي وتنظيم ومديريت» ريزي
 يك از اجزايدر مورد هر  يليتحل يهاكاربرد روش«را  يآموزش يزيرستم، برنامهيقرن ب

ها تين فعالياند كه اف كردهيتعر »مدكارآ يك نظام آموزشيبا هدف استقرار  ينظام آموزش
  :رد يگيرا در بر م

 ةمتشكل يها درباره اجزاگاه دادهياطالعات و استقرار پا يافتهيسازمان  يگردآور )1
 ؛و مسائل آن ينظام آموزش

زات، يدهنده، تجه مانند بودجه، آموزش ازين مورد يق منابع آموزشيص دقيتشخ )2
 ؛كتب و مواد

ان و يرندگان، كارفرمايم گياستگذاران و تصميارتباط مؤثر با دولت، س يبرقرار )3
 ي، منابع پژوهشيرسانها و مراكز اطالع، رسانهي، افكار عموميصاحبان مشاغل، منابع مال

 يريگجهت يها براآن يرندگان و خانوادهي، آموزش دهندگان، آموزش گيران آموزشيمد
 ؛يزيراهداف برنامه

ن چه تعداد يتأم يبرا ييهايريادگيها و نكه چه آموزشيدر مورد ا يريگميتصم )4
د دانش و يوچه مقدار از تول) كيل و تفكيبه تفص( ييبا چه مهارتها يآموختگاندانش 
 - 38: 1369خ، يمشا. (رودياز نظام آموزش انتظار م يجياز است و چه نتايمورد ن يفناور

42(. 

سامانمند  يارا مجموعه يآموزش يزيرز در همان دهه، برنامهين »ماالن«
ف كرده است كه مراحل به هم يتعر يو اجتماع ي، عقالنيفن يندهاياز فرا) كيستماتيس(
  :شود يشامل م رار يز به شرحرا  ياوستهيپ
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  ج آنيو نتا يك نظام آموزشيت يص موقعيتشخ .1
 هان هدفييتع .2

 يگذاراستيس .3

 ازيبرآورد منابع مورد ن .4

 اهانتخاب شاخص .5

 مختلف يهامشاركت  دادن گروه .6

 ي، پارلماني، ادارين لوازم ساختاريتأم .7

 هاصيها و تخصها و بودجه، پروژهييات اجرايف عملين و تعرييتع .8

  )10-9: 1373ماالن، (. يو بازنگر يابيات، ارزشينظارت بر عمل .9
 ياربا همك 1986كه از سپتامبر  يبلند آموزش عال يزيربرنامه ياوم منطقهيدر سمپوز
ف از يل شده بود، بر دو تعريه، در داكا تشكيانوسيا و اقيآس يونسكو براي يادفتر منطقه

ارائه شده بود و ) 1970(پ كومبز يليف ياول از سوف يتعر. د شديتأك يآموزش يزيربرنامه
به منظور  يآموزش ةتوسع يندهايك فرايستماتيل سيرا كاربرد تحل يآموزش يزيربرنامه

رندگان و كل جامعه به صورت يآموزش گ يازهايانه به اهداف و نيگراواقع ييپاسخگو
را  يآموزش يزيربود كه برنامه) 1975(ك يف دوم از آن مك ميدانست و تعرياثربخش م

و  يتحقق اهداف و اثربخش يابيو ارزش يريگميو تصم يرساناز اطالع يند مداوميفرا
ن يدر ا)  6: 1370گران، يتقي پور ظهير و د(بود ف كرده يدن تعريو بهبود بخش يبازنگر
 يتقاضا ينيبشيپ ي، صرفاً به معنايآموزش عال يزيرد شده كه برنامهيوم تأكيسمپوز
رش يپذ يهان محليياز و سپس تعيماهر و متخصص مورد ن يانسان يرويو ن ياجتماع

 يهيف پايدو تعر يست بلكه بر مبنايها نها و دورهك رشتهيدانشجو در مؤسسات به تفك
مورد توافق قرار گرفت  يآموزش عال يزيرف از برنامهين تعريش، اياد شده در سطور پي

ها و ين اهداف، خط مشييتع يبرا) نگرنگر و كالنجامعه، يستميسي، فن( ينديكه فرا
  :رديگيل را در بر مين قبياز ا يند موارديفران يا. ها استياستراتژ
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نفع و يها ذها و سازماناز گروه ياديو تعداد ز يعال مشاركت مؤسسات آموزش .1
 هانديعالقه در فرايربط و ذيذ

 آن يهاافتهياز  يريگو بهره يزيردر برنامه يكرد پژوهشيرو .2

 تك اطالعايستماتيل سيها و تحلداده يآورجمع .3

 يو اجتماع يدر توسعه اقتصاد ينده و نقش آموزش عالياز آ يجاد تصوريا .4

 مطلوب يندهيتحول وضع موجود در جهت آ يريگجهت .5

 منابع يليص تفصيحصول توافق درباره تخص .6

 يندهير وضع موجود و تحقق آييتغ يمناسب برا يياجرا يهاسميابداع مكان .7
 طلوبم

ژه آموزش يصور مختلف آموزش به و يزيربا برنامه يدانشگاه يزيروند برنامهيپ .8
  يو فن ياحرفه

  ) 10-7:همان( .ج حاصلهينتا يابيشرفت و ارزشيل نظارت بر پيتدارك وسا .9
  

   يزير برنامه يتحوالت مفهوم
 بـد بـه كـار    مفاهيم مدرن نيز مانند تمام مفاهيم در تاريخ، استعداد بدفهميده شـدن  و 

»  عقالنيـت «برنامه ريزي هم،  چنين بـود ؛ مفهـومي كـه  در دامـان      . شدن داشتند گرفته
اجتماعي قرن بيستم ، خود به صورت مانعي در مقابـل خـرد   هاي  نرشد كرده بود، در آزمو
ريـزي در شـكل فراگيـر و     مشكل از آنجا نشأت گرفت كه برنامـه . جمعي و انتقادي درآمد

دولـت بـدل شـد و در برابـر خـرد       ايـدئولوژي و  متمركز خود به ابزار هژمونيك  قـدرت و 
بـازار رقـابتي    ت جهـان و همگاني و متكثر و انتقادي  ايستاد و حـوزه ي عمـومي و  زيسـ   

ي كافي براي رشد اين هاي بازار نيز بهانه ها البته ضعف. تهديد كرد انديشه ها را تحديد و
بـازار  .  دولتي را فراهم آورده بـود  ةهاي فراگير و متمركز و تمامي خواهان ريزي گونه برنامه

نيـز، ضـعفها و    ها و كاركردهاي بسياري كه داشت از برخـي جهـات   رقابتي در كنار قابليت
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فكر پر مخاطره اي بـه   ها، كافي بود كه  همين ضعف .داد ميهايي از خود نشان  ناكارآمدي
اي هـ  صـرفاً بـه دسـته    تـوان  هاي ملي را نمي نيازها و اولويت ميان بيايد و آن اين بود كه 

 .درو به عرضـه و تقاضـاي معمـول موكـول كـ      هاي متكثر آن سپرد رقابت و نامرئي بازار 
هرچند در اين تعبير حقيقتـي نهفتـه   . تعبير مي شد» شكست بازار«ي از اين به عنوان گاه

 جاذبه هـاي  ويژه در فضايي از  هب بد فهمي بسياري نيز داشت، و بود اما استعداد سوء معنا و
ريزي فراگير و متمركز  گيري الگوي برنامه ايدئولوژي ماركسيستي ـ سوسياليستي، به شكل 

  .بشريت داشت ود پيامدهاي زيانباري براي جوامع وكه با خ انجاميد
در شـوروي مـورد    1917ريزي فراگير و متمركز از انقالب اكتبر  چنين الگويي از برنامه

به طور كامل مستقر شد و سپس در اروپاي شرقي در آنجا  1928 سال از، توجه قرار گرفت
شـمالي،   ةمانند چـين، كـر   ويژه كشورهايي مانند مجارستان، همچنين در جوامع ديگري هب

هاي بارز آن، تخصيص منابع از سوي دولت  ويژگي ةش يافت و از جملويتنام و كوبا گستر
 هاي ايدئولوژيك و سياسي بود گيري توسط دولت بر مبناي اولويت تصميمهدف گزيني وو 
 شـهروندان ونهادهـاي مـدني  و    عمـومي و  ةدولت و ايدئولوژي قدرت بـر حـوز   ةبه غلب و

  .انجاميد ع حقوق مردمان ميتضيي
بنـدي   ريزي را بر مبناي عام آن در سه الگـوي زيـر دسـته    توان برنامه به طور كلي مي

  :كرد
     1ريزي اجباري برنامه. 1
  2ريزي ارشادي برنامه. 2
  3رساني ريزي اطالع برنامه. 3

اجبـاري   ريزي ريزي فراگير و متمركز كه از شوروي آغاز شد، از نوع برنامه الگوي برنامه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Imperative 
2 . Indicative 
3 . Informative 
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 ريزي دولتي با ويژگي آمرانه، يكسره جانشين بـازار  برنامه گرا بوده است و در آن، و قيمومت
  .شده است بنگاه و فرد مي و

ريزي در شـوروي،   قرن بيستم ميالدي، اين نوع الگوي برنامه 60طي چند دهه تا دهه 
ابتدا از خود آثار چشمگيري در رشد اقتصادي و گسترش آموزش و از جمله افـزايش تعـداد   

 ي هاي تشخيص داده شده يروي انساني متخصص مورد نياز اولويتندانشجويان و تربيت 
هاي دوره جنگ سـرد، كـم و    دولت نشان داد به حدي كه دولتهاي غربي نيز، بر اثر رقابت

هـاي متناسـب بـا     ريـزي  آمـايش سـرزمين و برنامـه   . ريزي گـرايش يافتنـد   برنامهبيش به 
يت نيـروي انسـاني مـورد نيـاز در     هاي ترب مشي اي در فرانسه و نيز خط قابليتهاي منطقه

ريزي در  البته ناگفته پيداست كه الگوي برنامه .ها بود اي از اين گرايش اياالت متحده نمونه
رسـاني   فرانسه از نوع ارشادي و در امريكا عمدتاً از نـوع اطـالع  اينها، برخالف شوروي، در 

  .بود
حتّي  گرايانه، اگير و متمركز قيمومتريزي فر ميالدي، الگوي برنامه 70و  60اما از دهه 

آمدهاي نـامطلوب   ها و پي در خود شوروي و چين و جوامع پيرو اين الگو، ضعفها و نارسايي
و  60در شـوروي از دهـه   . يـد و تجديـدنظر قـرار گرفـت    خود را آشكار ساخت و مورد ترد

كـز آغـاز   ريزي متمـر  روندي از اصالحات در نظام برنامه) 1957ـ1965(ي خروشچف  دوره
. ها و اعطاي اسـتقالل بـه آنهـا، تمايـل يافتنـد      ريزان دولتي، به تعامل با بنگاه شد و برنامه

هاي خـود،   طاف ساختن اهداف برنامهتر كردن و نسبتاً قابل انع همچنين كوشيدند تا با كلي
 با روي كار آمد برژنف و كاسيگين، اين روند كنترل شـد و چنـدان  . تر عمل كنند بينانه واقع

، رونـد مجـدد اعطـاي    1987و بـويژه از سـال   ) 1985(گوربـاچف   ة ادامه نيافت امـا از دور 
ريزي انجاميد كه  رنامهاختيارات به سطوح مياني آغاز شد و به پروستريكا و تجديد ساختار ب

نوبل و  ةجايز ةدان برند تأثير كساني چون كانتورويچ، اقتصاددان و رياضي اين تحوالت،در 
در ايـن  . ريزي خطي و ضرورت تمركززدايي، قابل انكـار نبـود   هاي او درباره برنامه هشپژو

داد  تري مي افقابل انعطة سال 15و  5هاي  هاي ساالنه، جاي خود را به برنامه راستا برنامه
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گيـري   ، تمايل نسبي به نظام تصـميم 1979همان گونه كه در چين نيز پس از اصالحات  .
ريزي متمركز دولتي ـ حزبي در قبل   جاي خود را به برنامه) بنگاه، فرددولت، (چند سطحي 

ساله و سپس بـه صـورت نهـايي، رونـدي از      6اي حدوداً  صالحات داد و ابتدا طي دورهاز ا
 56-1990:34؛ 1382توفيـق،  (شـد   ختيارات به تعامـات محلـي و بنگاههـا آغـاز    اعطاي ا

Kemme,(  
ريزي مورد توجه قـرار گرفتـه بـود، رونـدي از      در جوامع ديگري نيز كه الگوهاي برنامه

سـازمان   1961بـراي مثـال در تركيـه از سـال     . تمركززدايي برنامـه وجـود داشـته اسـت    
مـدت، ميـان   هاي بلنـد   اش تهيه برنامه به وجود آمده و وظيفه 1(SPO)ريزي دولتي  برنامه

برنامه فقط بـراي بخـش عمـومي    اً اما اول. ها بود مدت و ساالنه و نظارت بر اجراي برنامه
 ةثانيـاً از دهـ  . ي ارشادي بود الزامي داشت و براي بخش خصوصي، صرفاً داراي جنبه بةجن
آغـاز شـدكه در آن،    2فعاليت براي تعديل ساختاري) از برنامه ششم پنجساله(ميالدي،  80

ضـاي  فگـري دولـت،    نقش بخش عمومي به سطح نظارت محدود شد و با كاهش مداخله
 State Planning ؛1382توفيـق،  (بيشتري براي ابتكار محل بخش خصوصي فراهم آمد 

Organization,2006:1-40(  
» ريـزي  كميته ملّي برنامه«وي، تحت تأثير الگوي شور 1938در هند نيز، نهرو از سال 

هـاي   برنامه 3»ريزي  كميسيون برنامه«، 1950را به وجود آورد و پس از استقالل و از سال 
كرد كه برنامـه در پارلمـان    اما اوالً دمكراسي پارلماني هند ايجاب مي. ساله را آغاز كرد پنج

ماينـدگان مـردم، ضـرورتاً،    ريزان، با سنديكاها و احزاب سياسـي و ن  تصويب بشود و برنامه
ارشـادي   ةثانياً برنامه مانند تركيه، در هند نيز، براي بخش خصوصي جنبـ ، كردند تعامل مي

هـا نيـز در فراينـد     شـد كـه بـا ايالـت     ثالثاً ساختار فدراتيو سـبب مـي  . داشت) و نه الزامي(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . State Planning Organization 

  )كرده است وزير كار ميريزي به رياست نخست  اين سازمان زيرنظر شوراي عالي برنامه(
2. Structural Adjustment 
3. Planning Commission 
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 هـة اً از آغـاز د ريزي، رايزني به عمل بيايد و حالت نيمه متمركزي وجود داشت و رابع برنامه
زدايـي و   زدايـي، بوركراسـي   ، روندي از رفـورم برنامـه بـا تمركززدايـي بيشـتر، كنتـرل      90

ي هشـتم در واقـع تركيبـي از دو     برنامه. اسازي هرچه بيشتر بخش خصوصي آغاز شدتوان
ها و مداخالت دولتي و  بود و در آن بر كاهش كنترل» آزادسازي«و » ريزي برنامه« الگوي 
شد و از بـازار، كـاركرد    تلقي نمياين به معناي حذف دولت . زدايي تأكيد شد قرراتنيز بر م

. رفـت  كاركرد پايش نيازهاي ملّي انتظار مـي  ، و تقاضا، و از دولتايجاد تعادل بين عرضه 
توفيق، (، تأكيد بر فرايند مشاركتي برنامه، باز هم افزايش يافت 1997ـ2002نهم  مةدر برنا
1382 ،Luthra,2000: Chapter three(  
ه ريـزي اسـتفاد   يگر از كشورهايي است كه از الگوي برنامـه اي د ي جنوبي نمونه كره   

كرد و الگوي او مورد توجه ساير كشورها مانند سنگاپور، مـالزي و تايلنـد شـد و از عوامـل     
ريـزي   شـوراي برنامـه  . اقتصادي آسـياي جنـوب شـرقي بـه حسـاب آمـد       ةمؤثّر در معجز

ريـزي فراگيـر    تأسيس شد و ابتدا با الگوي برنامه 1961از سال  (EPB)در كره  1اقتصادي
ريزي فراگيـر، بخـش خصوصـي بسـيار كارآمـد نيـز        والً در اين برنامهآغاز به كار كرد اما ا

بخش عمومي، عملكـرد   ةگرايي هنجار شد جايگاه مؤثّري داشت و اين امر در كنار شايسته
 (CNTP) 2هاي جـامع سـرزميني   ، طرح90 هةثانياً از د ، بخشيد يزي مير موفقي به برنامه

هـا مؤسسـات    قرار گرفت و در طرّاحي اين طـرح  گيرريزي فرا مورد توجه بيشتري از برنامه
ـ    پژوهشي مستقلّ و اعضاي هيأت علمي دانشگاه ويـژه از   هها مشاركت مـؤثري داشـتند و ب

انـد، بـر تفـويض اختيـارات بـه مقامـات        شده 21 سدةها با آن وارد  اي طرح چهارم كه كره
و تسـهيم   3، الگوهـاي پـايين بـه بـاال    »مردم، دولت مركزي، دولت محلّـي «محلي، مثلث 

  )World Bank , 1993:220-380 ؛ 1382توفيق، . (اي شد تأكيد برجسته 4قدرت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Economic Planning Board 
2. Comprehencive National Territorial Plan 
3. Bottom - up 
4. Power - Sharing 
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ريزي مورد توجه قرار گرفت هيچوقـت   در آن دسته از كشورهاي اروپايي نيز كه برنامه
و با فكر » دوگُل«ي  ه براي نمونه در فرانسه از دور. الگوي اجباري و متمركز نبود مبتني بر

ريـزي فضـايي،    ، برنامـه 2آمـايش سـرزمين  . ريزي به وجود آمد شوراي برنامه 1»ژان مونه«
يك اهميـت پيـدا كـرد و    اي و ملّـي اسـتراتژ   ريزي منطقـه  ساله و برنامه 5يا  4هاي  برنامه

ريـزي در فرانسـه    اما اوالً برنامه. هاي مختلفي را تهيه و اجرا كرد كميسارياي برنامه، برنامه
ساني و مقداري نيز ارشادي بود در آن با همه نقش دولت، بـه بـازار اهميـت    ر  از نوع اطالع

ريـزي   داز برنامـه نظريـه پـر   3شد و برنامه براساس الگوي اجباري نبود و پيرماسـه  داده مي
كوشيده اسـت برنامـه را   ) 1965( 4»برنامه يا ضد تصادف « فرانسوي در كتابش با عنوان 

سعه بـه صـورت سـازگار بـا آزادي و ابتكـار فـردي       گيري مشترك براي تو به معناي جهت
ها به اين نتيجه رسيدند كه در دوران معاصـر و بـا    ، فرانسوي90ي  ثانياً از دهه ،تفسير كند

برنامه  ،ريزي نيز كارايي ندارد اي برنامه پيچيدگي و عدم اطمينان، حتي الگوي ماسه محيط
بايد بار ديگر از نو تعريف بشود و سـاختار آن بـاز هـم توسـعه پيـدا بكنـد و ثالثـاً هرچنـد         

بـه معنـاي جـا    ( آمـايش سـرزمين  / 5ريزي فضايي ها به آمايش سرزمين و برنامه فرانسوي
انديشــي و آوردن زيرســاختها و  هــا بــا آينــده ســانها و فعاليــتانديشــي سيســتمي بــراي ان

هاي طبيعي،  به خدمت انسانها در فضاي كشور با درنظر گرفتن ويژگيساختارهاي ارتباطي 
اهميـت دادنـد كـه در آن در كنـار رقابـت بـه       ) انساني، اقتصادي و اسـتراتژيك سـرزمين  

گرايي دولت به  به اراده 6سب و كارهمبستگي و توزان، و در كنار عرضه و تقاضا و آزادي ك
بـا   90ي  امـا طرحهـاي آمايشـي فرانسـه از دهـه      ، شود به نمايندگي از ملّت نيز توجه مي

فرض براين بود كه در آمايش سرزمين، بازيگر اصلي فقـط دولـت   . تمركززدايي همراه بود
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Jean Monnet 
2. Arrangement of territory 
3. P.Masse 
4. The Plan or the Anti-hazard 
5. Spatial planning 
6. Laissez - fair 
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تماعـات  واج ها و بازيگران خصوصي نيست بلكه شبكه شهرها و شهروندان، نهادها، انجمن
نيز بايد در جريان آمايش مشاركت داشته باشند و به تعبير ديگر، آمايش سرزمين به  محلّي

آيد و اين همـان فراينـد    اي دولتي باشد به صورت قرارداد اجتماعي درمي جاي اينكه مقرره
  (Booth,2007:1-256 ,1382توفيق، (بود  1قراردادي كردن

جود آمد كه نخسـتين مـدير   به و) CPB( 2ريزي هدر هلند نيز هرچند دفتر مركزي برنام
ريزي به صـورت يـك سـاز و كـار      اما در فرهنگ هلندي، برنامه ،بود» تين برگن«آن نيز 
شد و براي همين وجود چنين دفتـري، هلنـد را حتّـي در     رساني و ارزشيابي تلقي مي اطالع

اي عمـل   سياستهاي هلند به گونـه ثانياً دفتر تحليل . حد فرانسه، به دولت گرايي سوق نداد
ازمانهـاي اجتمـاعي و احـزاب و    ي س طرفـي شـهرت يافتـه و همـه     كرده است كه در بي

رسـاني و ارزشـيابي    هاي دفتر، به عنـوان اطـالع   بيني ها و پيش هاي هلند به تحليل اتحاديه
انتخاب رساند كه  در واقع اين دفتر به دولت ياري مي. مفيد براي خود، اهميت قائل هستند

ماعي نيز مكانيسم سازي بكند و براي ساير بازيگران اجت هاي سياستي را بهينه ميان گزينه
تواننـد از آن بـراي تطبيـق     شـود كـه مـي    داري تلقـي مـي   رساني و ارزشيابي معنـي  اطالع
هاي هلنـد، بـه    هاي خود با مقتضيات كشوري و جهاني بهره بگيرند و ثالثاً در برنامه فعاليت

اي كمي، بر هدفهاي كالن مانند اشتغال كامل و تعادل در مبـادالت خـارجي و   جاي هدفه
  ,Don and Verbruggen,2006: 1-42 )1382توفيق، . (شود تأييد مي …

  
   ها دگرگوني در ابرانگاره ريزي و برنامه

در مجموع چنانكه مالحظه شد جوامـع جهـاني بـه رغـم تفـاوتي كـه در سـاختارها و        
ريـزي را   كم و بيش، تحول مفهومي برنامه 90و  80ي  د دارند، از دههنظامهاي سياسي خو

گرفتـه   ريزي از كنترل فراگير كامالً فاصله مـي  براساس اين تجربه، برنامه . اند كردهتجربه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Contractualisation 
2. Central Plan Bureau 
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بينـي قبلـي    هاي آن، الگوهاي پيش ها و پويايي شتاب تحوالت غيرخطي و پيچيدگي. است
مـوج جهـاني   . گيرد تري صورت مي انديشي در معناي وسيع را برهم زده و به جاي آن آينده

هـاي سـريع    مقياس ملّي و درون مرزي را بويژه بـا جابجـايي   ريزي سنتي در شدن، برنامه
دولـت ديگـر فقـط يكـي از بـازيگران      . ها، انسانها و اطالعات منتفي ساخته اسـت  سرمايه

ت يـك فراينـد ضـروري    تمركززدايي به صـور . .ونقشي مداخله گر ندارد شود محسوب مي
ناپـذير شـده    اي و محلّي اجتناب درآمده است و تفويض اختيار ساختاري به نهادهاي منطقه

روز . ريزي يك دست، يك شكل و يكنواخت براي كل كشور مفهـومي نـدارد   برنامه. است
. دهنـد  مـي  2هـاي خـاص   هرچه بيشتر جاي خـود را بـه واقعيـت    1هاي انبوه به روز واقعيت
گرا و بازارگرا به خود گرفته و نقـش   ريزي مفهوم كيفي، قابل انعطاف، جامعه بنابراين برنامه

  . رساني راهبردي پيدا كرده است  اطالع
،  سرشار از نقـدهايي اسـت كـه از     80و  70ي  ريزي از دهه علمي برنامه متون ومنابع

هاي مـنظّم قطعـي    بيني مدعي پيشي و ي خطّي و كم بسته  ريزي به مفهوم سيستم برنامه
ناآرامي محيط و تغييرات آن، ضرورت فاصله گـرفتن از  منطق  فهم. آمده است به عمل مي
را ريزي  ريزي سنتي و اتخاذ رويكردهاي سيستمي و راهبردي و پويا در برنامه الگوي برنامه

ـ  ي برنامه ي برجسته ، حتي نماينده 80ي  در دهه .كند تأكيد مي ي و خطّـي يعنـي   ريزي كم
 50ي  هـه وي كـه در د . تين برگن، ديدگاههاي قبلي خود را مورد تأمل و مالحظه قرار داد

مطلق تلقي شدن ) 1984( 80ي  در دهه ،كرد تأكيد مي» ريزي مركزي برنامه« به ) 1958(
الگوهاي كمي و رياضي خطّي را مورد انتقاد قرار داد و فرض ثابت بودن شـرايط را فـرض   

  )1368تين برگن، (دانست  حاليم
م، هـم در  ي آخر قرن بيسـت  شود كه حداقل در يكي دو دهه بدين ترتيب مالحظه مي

ي الگوهاي به كار گرفته شـده در   علمي و نظريات  و هم در عرصه متون ومنابع ي  عرصه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mass 
2. Niche 
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ع ابر ريزي به وجود آمده و در واق كشورها، تحولي مفهومي و ساختاري در برنامهتجربه ي 
هـاي جديـد،    در پـارادايم . ريزي دچار دگرگوني شده اسـت  برنامه) هاي پارادايم(هاي  نگارها

هاي  گزيني ريزي از الگوي متمركز به غيرمتمركز و تعاملي و مشاركتي، از هدف برنامهلزوم 
ي ـ رياضـي     هاي بسته به باز، از مدل هاي پويا، ازسيستم ايستا به جهتگيري هاي صرفاً كمـ

در . هاي مطلق به آينده انديشي انتقال يافته اسـت  بيني  كمي ـ كيفي، و از پيش به مدلهاي 
ريـزي، بـر ارزشـيابي مـداوم نتـايج، سـازگاري فعـال بـا تحـوالت و           نامـه مفهوم جديد بر

هـاي ممكـن و احتمـالي، فهـم      ها، توجه اكتشافي به آينده هاي محيط و موقعيت پيچيدگي
و درنظر گرفتن بازيهاي نامتعين عامالن متعدد تأكيـد   ي محتملها و سناريوها كثرت آينده

  ) 2جدول(شود  مي
  

  ريزي هاي برنامه تحوالت مفهومي و جابجايي در پارادايم: 2جدول
  نامتمركز/ نيمه متمركز  فراگير و متمركز

  ودر نقش حامي يكي از بازيگران:دولت و مداخله جوبازيگر اصلي: دولت 
  رسانياطالع/ارشادي اجباري و الزامي

 مشاركت  قيمومت
جانشين بـازار و بنگـاه:ريزي دولتي برنامه
  وفرد

  نفعان و كنشگراني ذيتعامل همه

  اهداف قابل انعطاف اهداف متصلّب
  رويكردهاي كمي ـ كيفي كميت گرايي

  فرايندهاي غيرخطّي و گسسته فرايندهاي خطي و پيوسته
 اختيارتفويض تجمع اختيارات

  آزادسازي و ابتكارعمل بخش خصوصي ي حداكثري دولت مداخله
برنامه ريـزي بـراي(گيري مركزي تصميم

  )آنها
برنامـه ريـزي بـا (گيري مشاركتي و تعـاملي تصميم

  )آنها
  حمايت و توانمندسازي نظارت و كنترل بوركراتيك

  درجريان وعلمي پژوهشي مستقلسازمانهاينقش گيري سياسي تصميم
  گيري تصميم 
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  تسهيم قدرت/پايين به باال الگوهاي باال و پايين
  توجه به پيچيدگي و عدم اطمينان تلقي ثبات شرايط

 گفتگو و قرارداد اجتماعي:ريزيبرنامه اي از باالمقرّره:ريزي برنامه
 جهتگيري پويا هدف گزيني و ايستا

  آينده انديشي مداوم  بيني قطعي پيش
  )ها و سناريوهاي متكثّر اكتشافي به آيندهتوجه (

  هاي خاص ها و موقعيتواقعيت هاي انبوه واقعيت
  گرا، بازارگرا و تقاضاگراجامعه  گرا دولت

 سيستم باز سيستم بسته
  زمان ناپيوسته و راهبردي زمان پيوسته
  فهم پيچيدگي و بازيهاي نامتعين عامالن متعدد ساده سازي

  
  اي ؛ تحليلي مقايسهريزي برنامهالگوهاي 

ــراي    ــاگوني ب ــف، الگوهــاي گون ــاهيم ومفروضــات و رويكردهــاي مختل ــاي مف برمبن
  :ي مهمترين الگوها مي توان به موارد زيراشاره كرد ازجمله. ريزي ارائه شده است برنامه
  الگوهاي كالسيك وسنتّي .1
  )نظام مند(الگوهاي سيستمي  .2
  الگوهاي تعاملي ومشاركتي .3
  راهبردي الگوهاي .4
  
  الگوهاي كالسيك وسنتّي. 1

الگوهاي كالسيك وسنتّي برمبناي تلقّي هايي شـكل گرفتـه انـد كـه درتاريخچـه ي      
دانسـته كـه   » كارآمـدي «وبر، مهم ترين شرط الزم دربرنامـه را  . ريزي وجود داشت برنامه

ــت قابــل دســتيابي اســت   ــود كــه ا. برمبنــاي عقالني ــم ايــن ب ــايول، مه ــايلور و ف  زنظرت
درايـن صـورت مـي توانسـت براسـاس       .مديرازشايستگي وتخصص الزم برخـوردار باشـد  
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ريـزي بپـردازد    برنامـه  به پيش بيني و طّراحي و 1علمي زمان وحركت ي هسنجش و مطالع
(Matteson et al, 1993:240-289)  

موفقيت ها و پيشرفتهايي كه درآن دوره، درعلم و تكنولـوژي نصـيب جوامـع صـنعتي     
انسـاني را   امـور  اين فرض را درحد مطلق، تقويت كرده بود كه مي توان جامعه و ،شده بود

پيش تعيين شده و به  جهت اهداف از ها و فنون علمي در با تصميم گيري عقالني و روش
 از هاي رياضي و كمي دست بـه پـيش بينـي زد و    صورت خطّي اداره كرد و براساس مدل

رقابـت   ظهـور و  بـا نانكـه پيشـتر توضـيح داده شـد،     چ بـويژه  .  كنترل كامل برآمد ةعهد
 ريزي درسطح كالن جوامـع رواج و  جنگ سرد، الگوهاي سنتّي برنامه ةدور ها در ايدئولوژي

رهبري اتحاد . انقالبي براساس مكتب ماركسيستي روي داده بود  ، روسيه در. رونق يافتند
ماركس آن را نظريه پردازي كرده بود، شوروي با الهام از ايده ي تغييرزيربنايي كه  جماهير
ريزي آموزشي براي مقابله با بيسوادي و افزايش نيروي انسـاني كارآمـد درجهـت     به برنامه

هـاي عملـي ايـن كشـور      جهـش  هـاي و  موفقيت. رقابت با دنياي سرمايه داري روي آورد
نايل آمده به تكنولوژي پيشرفته فضايي و پرتاب سفينه  50 ةدردوره ي جنگ سرد طّي ده

كه انتظارهاي كالسيك ازاينكه عرضه وتقاضاي طبيعي بازار، بـه  بود  درشرايطي اين بود، 
ي حل مسائل جامعه ي سرمايه داري بربيايد، مورد چون وچرا  صورت خود به خود از عهده

ريزي سنتّي آموزشي و آموزش عـالي   سبب شد كه الگوهاي برنامهاين همه قرارگرفته بود، 
بگيـرد و بـه    اري نيز كم وبيش مورد توجه قـرار  د مي و خطّي درجوامع سرمايهبه صورت ك

ي شديد الگوهاي علمي و فنون كمي ازيـك سـو و    جهان سوم نتقال يابد و به علّت جاذبه
 ريزي رياضي و خطّي در بسته ازسوي ديگر، الگوهاي برنامه غلبه ي ساختارهاي متمركز و

  . مورد اقبال واقع بشود تمركزآموزش و آموزش عالي به صورت م
هـاي الگوهـاي    ترين ويژگي ي مهم بيني ازجمله كمي براي پيشمحاسبه رياضي و      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Time & Motion study 
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 از، انـد  ريـزي توسـعه يافتـه    تري نيز كه بعداً دربرنامه البتّه الگوهاي پيشرفته . سنتّي هستند
عـات هرچـه بيشـتر،    اساساً وجـود اطال  نيستند و هاي كمي و آماري بي نياز نبوده و تحليل

ريزي است ولي الگوهاي سنتّي منحصراً براصالت كميت گرايـي   ضامن دقّت و قّوت برنامه
مبتني بودند و فرض برآن داشتند كه با فنون و روشهاي كمي، مي توان قاطعانه دست بـه  

درنتيجه، هسته ي اصلي اين الگوها، معادالت رياضي بوده اسـت،  . پيش بيني و كنترل زد
گرفته  مي بر تر را در تا معادالت پيچيده»  1aEt=aR.aPt«زساده ترين معادالت مانند كه ا
اي بـراي محاسـبه ي تعـداد     گانـه  40آموزش، معادالت  ةالگوهاي آسيايي توسع در. است

پارامترهـاي مربـوط بـه ابعـاد مختلـف       جمعيت، گروه سني، فضاي آموزشـي و ضـرايب و  
اند كه الگوهاي خطـي ـ    كساني بوده ةجمل از 3و آدلمن 2بنارد. رفته است موضوع به كار مي
  )1354نيساري، (اند  رياضي ارائه كرده

ريـزي   هاي آماري و اطالعات را براي دقت وقّوت برنامه با اينكه وجود داده 4هاربيسون
كنـد ولـي    استقبال مـي  5اطالع رساني ريزي معطوف به اطالعات و داند و ازبرنامه الزم مي

دهد كه درآن، اهداف و  مي انتقاد قرار اعداد و ارقام را مورد هاي كمي و ن روشاصالت يافت
اينجاسـت كـه بـه     شود و اولويتهاي واقعي در زيرآواري از مدلهاي رياضي گم و ناپديد مي

 ريزي بركنار و يا برنامه 6ريزي ريزي براي برنامه اي ازبرنامه گرا، چرخه ريزي واقع جاي برنامه
ريزي آموزش عالي با  برنامه براي مثال در )1370هاربيسون، (آيد  وجود مي به7ها از واقعيت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـه تعـداد    t ،aRدرسـال     aبه تعداد آموزش گيرندگان گروه سـني  aEtيادشده،  ةدرمعادل. 1

بـه تعـداد جمعيـت     aPtانـد و   درمؤسسه آموزشي ثبت نام كرده aكساني كه درگروه سني 
  .اشاره دارد tدرسال  aگروه سنّي 

2 . Benard 
3 . Adelman 
4 . Fredrick Harbison 
5 . Planning Oriented on Information 
6 . Planning for planning 
7 . Planning Without facts 
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ها و بـا نـرخ رشـد     بخش هريك از توليد در الگوي سنتّي، با اين فرض كه مقدار معينّي از
  هــــاي  رشــــته آموختگــــان در دانــــش مشــــخص، بــــه تعــــداد معينّــــي از   

. ريزي مي شده است طّي، برنامهذي ربط نياز دارند، براي آموزش عالي برمبناي معادالت خ
  ).1362برگن، (نمونه ي برجسته اي ازاين الگوهستند  1معادالت خطّي تين برگن

ريـزي   دربرنامـه  2و تـين بـرگن   1الگوي تين برگن به صورت دونسخه ي تـين بـرگن  
بـود كـه   » 2كـورآ «، حاصـل كـار   1تين بـرگن  . براساس الگوهاي رياضي به كاررفته است

مشترك تـين   ، حاصل كار2او پيوست و باهم توسعه دادند و تين برگن سپس تين برگن به
 4سـن .كـي .نقدهاي متعددي از سوي كسـاني چـون ا   اين الگو مورد. بود» 3باس«برگن و 

تـأمالت، خـود تـين بـرگن نيـز       درادامـه ي مطالعـات و  ) 1354نيساري، (قرارگرفته است 
ي و رياضـ   مالحظات ناقدانه بـرگن،  (ريـزي داشـته اسـت     ي برنامـه اي درباره الگوهاي كمـ

1368 .(  
 ةريزي هم به دليل مفروضات غيرواقع بينانـه ماننـد وجـود رابطـ     الگوهاي خطي برنامه

اشتغاالت يا يكسان انگاري نرخ رشـد   هاي آموزشي و انواع محصوالت و خطي ميان رشته
ه هـا و  هاي مربوط به داد شناختي و محدوديت هم ازحيث روش …هاي مختلف و بخش در

توجـه بـه پيچيـدگي و عـدم      اطالعات وآمار موردنياز، و هم به لحاظ معرفت شناختي و با
  )1382ويمني  1354نيساري، (قطعيت و تعين درامور انساني موردانتقاد قرارگرفته است 

ريزي، عمـدتاً برمبنـاي تصـميم گيـري بـا       الگوهاي كالسيك برنامه تصميم گيري در
هـا فهرسـت    نظرگرفتن هـدف، گزينـه   آن، با در پوزيتوسيتي است كه دررويكرد عقالنيت 

كـم   شـود و بهتـرين و   ها، برآورد و مقايسه مي گزينه هاي هريك از شود، نتايج و هزينه مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Tinbergen 
2 . Corea 
3 . Bus 
4 . A.K. Sen 
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انگليسـي   2فرانسـوي، لوترگيوليـك   1هنـري فـايول   . هزينه ترين گزينه، انتخاب مي شود
مراحل ايـن نـوع   . ن نوع تصميم گيري بوده اندامريكايي ازنمايندگان اي 3وليندوال اورويك

ريـزي سـازماندهي، انتخـاب، تصـميم گيـري،       برنامـه «الگوها، كم وبيش به صورت خطّي 
كسـاني چـون هربـرت     .بوده است (POSDCORB)» بندي هماهنگي، استخدام و بودجه

ن هاي شناختي و عدم امكـا  اين نوع رويكرد تصميم گيري را به دليل محدوديت 4سايمون
ويژه آن گاه كه بـا   هزا دانسته است كه ب پيش بيني قاطع، گمراه كننده وتوهم آميز وجزميت

خطرناك وزيـان آور باشـد   بسيار ايدئولوژي و سياست نيز همراه مي شود مي تواند  ةمداخل
  )1380هاولت ورامش، (

من، آكـر  كارلسـون و (از  ريزي عبارتند الگوهاي كالسيك برنامه اساسي در عنصر چهار
1374:(  
  هدف .1
  گزينه هاي تصميم گيري  .2
  انتخاب وسايل مرتبط با اهداف و تصميمات .3
  ارزشيابي عمليات .4

جوامع غربي بـه   ريزي در بيستم، الگوهاي كالسيك برنامهة اوايل نيمه دوم سد در     
هـاي   امريكا و عقالني كردن گزينـه  در» 5برنامه، طرح، بودجه«هايي همچون  صورت مدل

  ).1382يمني، (فرانسه موردتوجه قرارگرفت  در  6اي بودجه
ايـن   قبل تعريف شده، ثابت و متعين تلقي شـده اسـت و   اين الگوها، اهداف از ةهم در
تأكيـد ناقـدان   . اند اي است كه اين الگوها به دليل آن مورد نقّادي قرارگرفته ترين نكته مهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . H. fayol 
2 . L. Gulick 
3 . L. Urwick 
4 . Herbert Simon 
5 . Planning, Programming, Budgeting 
6 . Rationalizing the Budgetary Choices 
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 اي كـه در  صـور سـاده انديشـانه   اين بود كـه بـرخالف ت   ريزي سنتّي هدف محور، بر برنامه
 از. ريزي وجود دارد، اهداف انساني، همواره با ابهام قرين هسـتند  الگوهاي كالسيك برنامه

ايـن   از اسـت و  آيـد، تعريـف آنهـا متكثّـر     حتّي متعارض به عمل مي مختلف و آنها تفاسير
ت پيـدا مـي      گذشته، اعمال معني داري در كننـد  سازمان هست كه بـيش از اهـداف اهميـ .

معـاني غيرقابـل    سـتند، مفـاهيم و  محـيط بيرونـي ه   درون سـازمان و  هايي كـه در  انسان
اهـداف از پـيش    ها و تفسـيرهاي خـود بـر    ها، نگرش ي ارزشالبيني خويش را درالب پيش

مردمـان وجـود    تفاسـير  تجربيات و دهند و اساساً اهداف مستقل از تعريف شده، ترجيح مي
  )1374آكرمن،  كارلسون و(خارجي ندارند 

بـيش وجـود    ريـزي كـم و   الگوهاي سنتي و كالسيك برنامه خصوصيت ديگري كه در
هاي موجود درآن و سپهر محيطـي   ذهنيت جامعه و داشت، دخالت ندادن اطلس فرهنگ و

ريزي كمتربه صورت فراينـدي اجتمـاعي و درارتبـاط بـا      به عبارت ديگر، برنامه. بوده است
شده اسـت،   تحوالت آن ديده مي گير با محيط و مقتضيات وهاي آن و در ارزش فرهنگ و
اي بسته كه مرزهاي مشخصي با پيرامون خود  توان براي محدوده اين بود كه مي فرض بر
برخـي از  ) 1374آكـرمن،   كارلسون و. (ريزي كرد قابل كنترل حداكثري است برنامه دارد و
سطورپيش به  يزي وجود داشت و درر الگوهاي سنتّي برنامه هايي كه كم و بيش در ويژگي

  .درج شده است 3 جدول آنها اشاره شد در
  

  ريزي هاي الگوهاي سنتي برنامه برخي از ويژگي: 3 جدول
  

ريـزي   نتيجه، نقش اصلي دربرنامه در دانسته شده است و  مدير ةعنوان نخستين وظيف ريزي به هبرنام .1
عاليـق و   ريزي چـه بسـا عمـدتاً تـابعي از شـهود و      برنامهاين الگوها  با مديراست و به همين دليل، در

ريـزي   فراينـد برنامـه   سازمان و محيط، مشـاركت مـؤثّري در  ساليق مديران بشود و سايرذي نفعان در
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وتمركزگـرا    1ريزي سـنتي، غالبـاً كـاركردگرا    همين ويژگي سبب شده كه الگوهاي برنامه. نداشته باشند
  .بوده اند

هدفهاي تعريف شـده مبنـا قـرار    . هستند 2سنتي نوعاً هدفگرا ومبتني براصالت هدف هاي يزي  برنامه. 2
. شـوند  گيري به صورت ابتدا به سـكون مطـابق ايـن هـدفها، تعيـين مـي       هاي تصميم گيرند و گزينه مي

ريزي سنتي به صورت فرايند تعريف اهداف و انتخاب عمليـات بـراي تحقـق اهـداف      ترتيب برنامه بدين
ريزي سنتي، از قابليـت انعطـاف وتنّـوع     همين عامل سبب مي شود كه الگوهاي برنامه. ي شودتعريف م

 .وپويايي اندكي برخوردار باشند
فرض بـراين بـوده   . صورت مطلق، مورداعتماد و تأكيد قرارگرفته است پيش بيني عقالني و علمي به. 3

قطعـي   پـيش بينـي   ،فاده از روش هاي علمـي است كه برنامه ريزان مي توانند آينده را عاقالنه و با است
، وتنظيم كنند 3بكنند و براساس آن تصميمات و فعاليت هاي موردنياز را به صورت زماني فهرست بندي

بدون توجه به اينكه  اوال عقالنيت و آزمون علمي نيز فرايندي اجتماعي ومشاع است و ثانيا ،موضوعات 
  .  يده و سرشار از  انواع ابهاماتندانسانيِ محل توجه عقل وعلم ،بسيار پيچ

ايـن   يعنـي در . ريزي سنتّي، اين است كه نوعاً درونگرا هستند ازديگرخصوصيت هاي الگوهاي برنامه .4
برنامـــه ريـــزي، كمتـــر بـــه محـــيط و موقعيـــت بيرونـــي و نيازهـــا ومقتضـــيات آن توجـــه نـــوع 

صـورت   بـه اهـداف درون سـازماني بـه    بيشترين دغدغه ي برنامه ريز سنتي آن است كه با نظر. شود مي
ريـزي،   اين ويژگي سـبب مـي شـود كـه الگوهـاي سـنتي برنامـه       . ريزي بپردازد سيستم بسته به برنامه

  .         خصوصيت بسته اي داشته باشند
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Functionalistic 
2 . Goal - Based 
3 . Schedulizing 
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بـدين ترتيـب كـه    . ريـزي بـوده اسـت    خطّي بودن ازديگرويژگي هاي غالب برالگوهاي سنتّي برنامه .5
د كه مـي تـوان برمبنـاي پـيش     ومسيرحركت وتغييرات، يكسره به صورت پيوسته و خطّي تصور مي ش

 .آن را درجهت اهداف هدايت كرد ،بيني ها
6. ات رايج درالگوهاي كمفـرض بـراين    .ريزي بوده اسـت  سنتّي برنامهي بودن ازجمله ي سايرخصوصي

ريزرا براي نيـل   بود كه الگوهاي رياضي و فنون برخاسته ازآن براي پيش بيني كفايت مي كنند و برنامه
 .به اهداف مطلوب قادر مي سازند

بـه  . ريـزي تلقّـي شـده اسـت     گذشته گرايي يا حال گرايي ازديگرويژگي هاي الگوهاي سنتّي برنامه .7
زيرا يا براي . يا غيرفعال و تاكتيكي هستند ، و عملياتي )انفعالي(عبارت ديگراين الگوها يا صرفاً واكنشي

ثر درمقابل تغييرات و با اهداف ازقبل تعريف شده،  عملياتي به صورت انفعالي تنظيم مي كنند و يا حداك
تقيد به اهداف و مسيرهاي ازپيش تعريف شده، فقط درسطح تاكتيكها و روش ها، دست بـه تغييروتنّـوع   

  .مي زنند
هـا وجـود    درالگوهاي كالسيك برنامه ريزي، تصور ساده انديشانه اي درتفكيك واقعيت هـا از ارزش  .8

هـاي ارزشـي، بـه دور و بركنـار      د به سادگي از سوگيريريزي مي توان فرض براين است كه برنامه. دارد
  .بشودرفع ورجوعبشود وبراساس روشهاي بيطرفانه ي علمي و توصيفي،

ــه  .9 ــد برنام ــزي در فراين ــيار   ري ــاي كالســيك، بس ــرل، و  الگوه ــل كنت ــره تلقّــي   آرام، قاب منتظ
همين اساس در تلقّي  شود و بر ميعوامل و متغيرها ثابت فرض  اي كه عمالً بسياري از شود به گونه مي

  . بيني و كنترل مسيروجود داردبراي پيشات گزافيانتظارريزي،كالسيك برنامه
ريـزي كمتـر يـك     ريزي، اين فرض نيز كم و بيش وجود داشت كه برنامـه  الگوهاي سنتّي برنامه در.10

ي كه مرزهـاي   ي بسته محدودهفرايند اجتماعي و مرتبط با فرهنگ و درگيربا محيط است و مي توان در
 .ريزي و كنترل زددست به برنامه،شخصي با محيط خود داردم
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  )سامانه نگر/ نظام مند(الگوهاي سيستمي  .2
در رويكرد . تفكّرسيستمي، برابرنهاده اي درمقابل رويكرد ماشيني ـ مكانيكي بوده است 

بـراي تحليـل   . شد جبري علت ـ معلولي، عمدتاً به صورت خطي ديده مي  ةمكانيكي، رابط
امور، كّل را به اجزاي خود تجزيه وهريـك از اجـزا را جداگانـه بررسـي و سـپس تركيـب       

به عبارت ديگر،  كل مساوي با مجموع اجـزا و يـا حـداكثر دربرگيرنـده روابـط      . كردند مي
خطـي وجبـري علـت ـ معلـولي بـه        ةور رابطدراين رويكرد، تص. شد متقابل اجزادانسته مي

بـه طـوري كـه    . شد كه به نوعي قطعيت باور وجود داشته باشد صورت مكانيكي، سبب مي
. توان خواص اجزا و متغيرها را به دقّت مطالعه وسهم هريك را تعيين و پيش بيني كرد يم

يده، مي بيند كـه  اين درحالي است كه تفكّرسيستمي، امور را به صورت يك كلّيت درهم تن
اجزاي سيستم را بايد درپرتو كل و برحسب نقـش   .اجزا نيست ةدرآن، كل مساوي مجموع

رابطـه هـا يـك طرفـه وعلـت ـ       . هريك دركليت سيستم و با روابط متقابل و متعامل ديد
، دهنـد  روي مـي  برونـداد طـرف  درونـداد بـه   طـرف   از كه ييمعلولي نيست بلكه فرايندها

 اين گذشـته، همـه ي ايـن چرخـه، در     برونداد به درونداد دارند و ازسوي بازخوردي نيز از 
بـدين  . اسـت » 1آكنده ازمحيط«با محيط و  دهد و درگير محيط مجاور و پيراموني روي مي

والت   ترتيب درتفكّرسيستمي، امور به يك  يا چند علّت وعامل، تقليل پيدا نمي كنند و تحـ
 2گرايـي  مقابـل تقليـل   در داده مي شود و به عبارت ديگـر باز، توسعه  اي سامانه ها در پديده

  )1375، 4ايكاف(رويكرد سيستمي به ميان مي آيد  3رويكرد مكانيكي، توسعه گرايي
رود و عوامل بيروني را با  ريزي با رويكرد سيستمي، ازنگاه يك سويه فراترمي برنامه     

حقوقي و فرهنگي را  دروني، محيطي را باسازماني، اقتصادي اجتماعي و نهادي و سياسي و
بيند و كميت را درهم تنيده با كيفيت بـه صـورت فراينـدي سيسـتمي      دركلّيتي متقابل مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Invironment - full 
2 . Reductionism 
3 . Expansionism 
4. Russell L. Ackoff 
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اي مثال تحليل روندهاي جمعيتي را به صورت متقابل با تقاضـاها وآن  بر. كند مالحظه مي
دو را با نظام تصميم گيري و آن سه را با ساختارها و همه را درمحيط چند عاملي با تأثير و 

  )1370هاربيسون، ( تأثّرمتقابل انجام مي دهد
سيسـتم   ريزي آموزش عالي با رويكرد سيستمي، عناصـرپنجگانه  دربرنامهبراي مثال در

ديـده مـي شـود بـه طـوري كـه عوامـل        ) ونه خطّي ويك طرفه(باهم وبه صورت متقابل 
برنامـه هـا، مـواد، تجهيـزات     قـوانين،  مانند دانشجو، هيأت علمـي، كاركنـان،   ( 1دروندادي
ماننـد روشـهاي تخصـيص، تـدريس،     ( 2با عوامل فراينـدي ) و فرهنگ سازماني واعتبارات

ماننـد  ( 3وآن دو با محصوالت) و جو كاري ت وارتباطاتمديريسبكهاي رهبري ،مهارتهاي 
 4وآن سه با برون داد) ي پژوهشي، خدمات تخصصي نمره، دانش فني، مقاله، كتاب، نتيجه

 5با عوامل پيامـدي  آن چهار و) …دانش آموخته، اخراجي، مردودي و  همچون(واسطه اي
نوني دانـش آموختگـان و تفكـر    كارافريني و شايستگي هاي كا مثل اشتغال،(ونتايج نهايي 
 در بـاهم و ) آنهـا كيفيت زنـدگي   آنها و شهرونديهاي  توانايي، آنها مشاركتانتقادي آنها، 

 كـافمن و ( تحليل مي شـود  )نه خطي و يك طرفه و(كلّيتي سيستمي و به صورت متقابل 
  )1374هرمن، 
با  فراسيستمي،  ةيك گستر سيستم، مجدداً در ةپنجگان اين عناصر ةاين گذشته، هم از

 شود به طوري كه بـراي مثـال   هاي متداخل پيراموني ديده مي هاي مجاور و محيط سيستم
اجتمـاعي و   7دانشـگاهي بـا عوامـل كـالن     6ردريزي آموزش عالي تمام عناصرخُ برنامه در

 .تحليـل مـي شـود    ، بررسـي و درهـم تنيـده  كلّيت يك  جهاني در 8عوامل فراسوي كالن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Inpnt 
2 . Process 
3 . Product 
4 . Out - put 
5 . Out - come 
6 . Micro 
7 . Macro 
8 . Mega 
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 و 1اي ريـزي سيسـتمي، بـه مطالعـات ميـان رشـته       الگوهاي برنامـه  درسرانجام بايد گفت 
  )1374هرمن،  كافمن و. (شود اهميت بيشتري داده مي 2نگر كل

سطور پيش به آنهـا اشـاره    ريزي كه در هاي الگوهاي سيستمي برنامه ترين ويژگي مهم
  :آمده است 4 جدول شد در
  

  ريزي هاي الگوي سيستمي برنامه مهمترين ويژگي. 4 جدول

 .كند فرايندها را با بازخوردها با هم بررسي مي.بيندطرفه نميرابطه ها را خطّي و يك. 1
 .اجزا را به صورت جداگانه تحليل نمي كند.  2
عوامــل و متغيرهــاي درونــدادي، فراينــدي، برونــدادي و پيامــدي را بــه صــورت متقابــل         .   3

 .بيند مي          
ريــزي را بــه صــورت كلّيتــي سيســتمي درهــم تنيــده بــا سيســتم هــاي مجــاور و   قلمــرو برنامــه.  4 

 .محيط هاي متداخل بيروني بررسي مي كند         
ــزد .  5 ــي مــي پرهي ــا   . ازتقليــل گراي ــرون و همــه ي عوامــل را ب ــا بي ــت، درون را ب كميــت را باكيفي

 .هم و باتوجه به پيچيدگي آنها موردمطالعه قرار مي دهد        
ريـزي را درتـأثيرو تأثّرمتقابـل بررسـي      كالن وفراسوي كالن برنامه مياني و سطوح مختلف خرد و.   6

 .مي كند           
 .برمطالعات ميان رشته اي و كل نگر تأكيد مي كند.  7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Interdisciplinary 
2 . Holistic 
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  الگوهاي مشاركتي ـ تعاملي . 3
  در ارتباطات افقـي  ساخت نامتمركز و ريزي، بر برنامه 2تعاملي و 1الگوهاي مشاركتي در
هـاي ذي حـق و    طرف سهيم شدن همه ذي نفعان و شود، فرض بر ريزي تأكيد مي برنامه

هـايي   ريزي اسـت و تنّـوع و پويـايي    فرايندها و مراحل برنامه ةهم ربط در و ذي ذي عالقه
ـ    مي و حتّـي مخالفـان و  هـاي غيررسـ   درون گروهي و گـروه   منـابع و  ةمنتقـدان، بـه مثاب

انسـاني   دگر انديشان، جزو منابع فكري و. شود درونزاي برنامه تلقّي مي ةهاي توسع قابلّيت
ـ . شـود  ريزي محسوب مـي  اخالقي برنامه و ريـزي   هـا و بـراي برنامـه    دانشـگاه  ويـژه در  هب

كـار   ماهيـت انتقـادي كسـب و   ، دانشگاهي و آموزش عالي، به دليل سرشت نهاد دانشگاه
هـاي ذهـن    چـاالكي  عدم تعين ِ قراري و بي انديشگي و هاي شناختي و ويژگي وآكادميك 

ريزي، ضرورت خود را هرچه  هيأت علمي و دانشجويان؛ الگوهاي مشاركتي و تعاملي برنامه
جوامـع مـورد توجـه قـرار      بيشـتر  دهـد و بـراي همـين در    تـر نشـان مـي    بيشتر و پررنگ

   (Dunn, 1998: 10-18).ردگي مي
داند كـه   اين مي ريزي را در برنامه تعاملي در الگوي سنتي و ايكاف، تفاوت بارز ميان دو

اي  ها يا بازوهـاي فكـري و حرفـه    كه ممكن است ايدئولوگ(ريزان  الگوي سنتي، برنامه در
اف ازقبـل  با اهد) منزلت باشند ساختارهاي قدرت و ثروت ومقامات  متعلق به ها و  سيستم

كنند و حداكثر كار آنها اين اسـت كـه انتظـارات     ريزي مي تعريف شده براي ديگران برنامه
الگـوي تعـاملي،    دارنـد ولـي در   ريزي، كم وبيش ملحوظ مـي  ديگران را نيز درفرايند برنامه
هاي تصميم، در اثناي همكنشي و سـهيم شـدن    نيازها و گزينه اساساً اهداف و انتظارات و

درالگوي تعـاملي  . تعريف مي شوند ها و اختالفات بحث حتي جرّ و و ذي نفعان ةمخالّق ه
برنامـه از رهگـذر حضـور و مشـاركت نماينـدگان       4ومأموريـت  3ريزي، چشـم انـداز   برنامه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Participatory 
2 . Interactive 
3 . Vission 
4 . Mission 
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  ) 1375 ،ايكاف( .آيد هاي باالتر به دست مي هيأت هاي پايين در هيأت
رود و مبتنـي   گيري عقاليي فراتر مي تصميمريزي تعاملي، ازمدل  گيري دربرنامه تصميم

مـدل تصـميم گيـري جسـتجوي      و 1گيري تـدريجي وافزايشـي   بر تركيبي از مدل تصميم
هـا و مسـيرهاي برنامـه،     صورت كه تصميمات مربوط به گزينه بدين. است 2رضايت بخش

وافـق  طي فرايندي انباشتي، حاصل از گفتگو و يا چانه زني درميان ذي نفعان و بيشترين ت
اثبــات عبــارت ديگــر بــرخالف مــدل عقاليــي و  شــود بــه ممكــن بــازيگران گرفتــه مــي

ي اطالعاتي براي حل مسأله وجود  كه فرض را برآن داشته كه يك بسته )پوزيتوسيتي(گرا
» بـر  -زمـان «اي  بحبوحـه  مدل افزايشي، اطالعات الزم بـراي حـل مسـائل، در    دارد؛ در

وتوافق، به دست مـي آيـد و چـه بسـا آن طـور كـه       ازگفتگو مستلزم ِ حوصله وسعة صدر 
مطــرح مــي شــود، فرصــتهاي ) 4و يــا ســطل زبالــه اي( 3گيــري آشــفته درمــدل تصــميم

هـاي   حـل  ميـان راه  غيرقابل پيش بيني، و چه بسـا از  گيري دريك فرايند پرابهام و تصميم
 ان درمشـاركت كننـدگان و تعامـل كننـدگ     ةاحياناً بـه دورريختـه شـد    متعارض و متعدد و
  .)1380هاولت، رامش (  سازد ريزي، خود را ظاهر مي برنامه
مسـيري   ريـزي؛   الگوي تعاملي، برخالف الگوي عقالني كالسـيك، فراينـد برنامـه    در

ها و عاليق و  هاي نامتعينِ نگرش بيني ندارد بلكه به دليل پويايي خطي، منظّم و قابل پيش
برنامـه بنـاگزير تنهـا تعـادل فراينـد       5نفعـان  ذيانتظارات متكثّر انساني دخيـل دربرنامـه،   

كننـد   تگي و پيچيدگي آشـوبناك، جسـتجو مـي   ريزي را درپويايي و تعارض و ناپيوس برنامه
  )1374، كارلسون وآكرمن، 1375ايكاف، (

باشـد،   6جـاي آن كـه هـدف گـرا     ريزي، بـه  براي همين است كه الگوي تعاملي برنامه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Incremental 
2 . satisfying Search 
3 . Chaotic 
4 . Garbage Can 
5 . Stake Holders 
6 . Gole Based 
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ريـزان   آغاز برنامه از شهود مديران يـا برنامـه   يعني به جاي اينكه اهداف در. است 1جهتگرا
ريـزي   اثناي برنامه بشود، جهتگيري هاي برنامه در بربيايد و توسط كساني تعريف و مستقّر

تفسيرهاي  ها، انتظارات و ، نگرشرهگذر مذاكره، چانه زني، تكثّر و تعارض بين ارزشها و از
 ةم همگرايي و وفاق و به صورت جستجوي مشـترك بـا بيشـترين درجـ    مختلف و سرانجا

  )1374كارلسون وآكرمن، ( .شود بخشيِ ممكن، مشخص مي رضايت
ريزي تعاملي، براي آموزش عالي نمـي تـوان بـدون مشـاركت و      براساس الگوي برنامه

كنشي توان بدون هم ها نمي گذاري كرد و براي دانشگاه مشي تعامل خالّق دانشگاهيان خط
اعضـاي هيـأت علمـي،     ماليـات دهنـدگان،   هـا، سـهامداران،   دانشجويان، خانوارها، بنگـاه 

هــاي تخصصــي، پژوهشــگران،  هــاي علمــي و ســازمان كاركنــان، انجمــن كارشناســان و
محلّـي و نهادهـاي مـدني     اجتماعـات هاي دولت و  هاي امنا، قانونگذاران، نمايندگي هيأت
  .ريزي كرد برنامه

ريـزي، فنـون مختلفـي ماننـد      برنامـه  هاي ذي نفـع در  توافق ميان طرفبراي حصول 
فنـون مشـابه    و(  6، فن استخوان ماهي5، روش دلفي4، گروه اسمي3، توفان ذهن2پيمايش

  )1369الواني،  ؛ 1376حكيمي پور، (وجود دارد  …و    7سازي ، شبيه)آن
سطور قبلي بـه آن   در هاي الگوهاي مشاركتي و تعاملي كه ترين ويژگي اصلي برخي از
  : آمده است 5 جدول اشاره شد در

  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Directional 
2 . Survey 
3 . Brain Storming 
4 . Nominal Group 
5 . Delphi Method 
6 . fishbowl technique (& telstar, etc.) 
7 . Simiulation 
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  ريزي هاي الگوهاي مشاركتي وتعاملي برنامه برخي ازويژگي. 5 جدول

 .ارتباطات آن افقي استنامتمركز و،ساخت برنامه. 1   
  ريزي سهيم هستندمراحل فرايند برنامهةهمنفعان درذي ةهم.  2   
 جـزو منـابع و   عنـوان فرصـت و   عنوان تهديد بلكـه بـه   نه به ها دگرانديشي و ها تعارض نگرش. 3   

اخالقـي   منتقدين، جزو منابع  انساني، فكـري و  مخالفان و. ريزي تلقّي مي شود هاي برنامه ظرفيت
 .برنامه ريزي محسوب مي شوند

 ةي تعامـل همـ  اثنـا  بلكـه در  ،ريـزان  شهود مـديران يـا برنامـه    قبل و برخاسته از اهداف نه از.  4  
 شوندهاي ذي نفع برنامه تعريف مي طرف       

ريـزي   ضـمن برنامـه   در چشم انداز و مأموريت از رهگذر گفتگو و چانه زني و مسأله گشـايي و .  5 
 .آيدبه دست مي       

 مدل افزايشـي، آشـفته و   گيري از مدل عقالني فراتر رفته و به صورت تركيبي از مدل تصميم.  6  
 .شودجستجوي رضايت بخش، دنبال مي       

غيرخطـي و نـامنظّم  انتظارات، فرايند پويـا و  ها و عاليق و تنّوع و تكثّر و حتّي تعارض نگرش.   7 
 .آوردريزي به وجود ميو نامتعيني از برنامه       

 ريزي نه هدف گرا بلكه جهتگراست برنامه.   8
  .زني و توافق محض و تعاملي استفاده مي شودمختلفي براي چانهفنون از.   9

  
  الگوهاي راهبردي. 4

اي يوناني دارد و به معناي رهبري نظامي براي پيـروزي درميـدان نبـرد     ، ريشه1راهبرد
قواعـد   ةريـزي، راهبـرد بـه مجموعـ     برنامـه  دراصـطالح مـديريت و  ) 1379مشايخ، (است 
مند براي تصميم گيري و به منظور پيمودن مسيرگذار از وضع موجـود بـه مطلـوب،     مرحله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Strategy 
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  .اطالق مي شود
ريزي راهبردي، همزادي و خويشاوندي زيادي بـا الگوهـاي سيسـتمي     الگوهاي برنامه

و  50ي هاواخـر دهـ  (ي دوم قرن بيسـتم مـيالدي    هنيم ريزي راهبردي از فكر برنامه. دارند
درمـديريت بازرگـاني    70از دهه . دا دربخش خصوصي به ميان آمدو ابت) 60اوايل دهه ي 

، 70هاربيســون دراوايــل دهــه ي .  رونــق يافــت و بــه آمــوزش عــالي نيــز راه پيــدا كــرد
  )1370هاربيسون، (ريزي استراتژيك درآموزش سخن گفته است  ازبرنامه

هبـردي در  ريـزي را  را يكي از پيش كسوتان نظريه پردازي برنامـه » كلر«شايد بتوان، 
المللـي   مؤسسـه بـين  «،  80ي  درهمـين دهـه    (Keller, 1983)عالي تلقـي كـرد   آموزش
ريـزي راهبـردي برگـزار كـرد      ي برنامـه  كارگاهي با عنـوان آينـده  » 1ريزي آموزشي برنامه

(IIEP,1988)   
. تأكيد بيشـتري كـرده اسـت   » 3استراتژي سازي«در» 2شناختي«ي  منيزبرگ برجوهره

ي چپ مغز بلكه با يـاري   اما نه صرفاً با نيمكره» كنشِ شناختي«ي از يك نظراو استراتژ به
تر و  هاي چاالك هم تفكّر منطقي، تحليلي و علّي، و هم خالقّيت(كره؛  دو نيم گرفتن از هر

كوشند رفتارهـاي   ها مي فرايند اين كنش شناختي، استراتژيست در. گيرد نشأت مي) تر سيال
» 6ديـدگاه «و يـك   5صورت يـك الگـو   ، به» 4طرح و نقشه«يك  قالب موردنظر آتي را در
» 8بازيِكنش و«جديد و يك » 7ايستار وموضع«واقع طرحي براي يك  توصيف بكنند و در

رود و  نظر منيزبرگ اين كنش شناختي ـ استراتژيك، از الگوي خطّي فراتر مي  از .بريزند نو
تشخيص جديد، نوآوري، كارآفريني و تطابق با محيط و شرايط متغير همـراه   عناصري از با

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. International Institute for Educational Planning(IIEP) 
2 . Cognitive 
3 . Strategy Making  
4 . Plan 
5 . Pattern 
6 . Perspective 
7 . Position 
8 . Play 
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 ) 6به صورت نمـودار  ( ”5Ps“عنوان  شده به ي ياد براي همين مينزبرگ به پنج واژه. است
  )46-33: 1376 براين كويين، مينتس برگ و جيمز، . (تأكيد كرده است

  
  6نمودار 
  »ياستراتژي ساز« كنشِ شناختيدر   5Psمدل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
رويكرد ادراكي به برنامه و تأكيد بر فهم موقعيت و تحليل شرايط براي انتخاب گزينـه   

هاي مسير درمحيط تعاملي متحول و چه بسا آشوبناك، از مهم ترين خصيصه هاي الگوي 
 60ريزي استراتژيك دردهـه ي   نخستين نظريه پردازان برنامه. ريزي راهبردي است برنامه

Perspective

افق/ديدگاه

Position

ايستار وموضع

Play

كنش وبازي

Plan

طرح

Pattern

الگو
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اسـتراتژي  «، كتـاب  1965درسـال   1براي نمونه ايگورآنسوف. اين موضوع تأكيد داشتندبه 
سـاخت   وي . ويراسـت تـازه اي از آن منتشـر شـد      1988و در  را نوشت اسـت » 2شركت

استراتژي را فرايندي ادراكي دانسته و به كوشش براي فهم موقعيـت وحـل مسـأله هـاي     
گيرد  صورت مي» آزمايش فاصله«استاست كه دراين ر. موجود درموقعيت تأكيد كرده است

كه ازنظرآنسوف، ازبررسي چگونگي كاهش فاصله ي موقعيـت موجـود بـا تصـويرمطلوب     
 , Hussey(  اسـت  » راهبـرد «عنـوان   درمسيرهاي مختلف و انتخاب بهترين مسيرها بـه 

1999: 375 - 392  (  
ريـزي راهبـردي بـوده     تحليل شرايط بيروني و دروني باهم، ازديگرخصائص برنامه     

، گزينـه هـاي راهبـردي را    4»ريزي راهبـردي  برنامه«دركتاب  1979درسال  3استينر. است
وبررسـي شـرايط   ) هـا و تهديـدهاي آن   تحليل فرصـت  و(برآمده از بررسي شرايط بيروني 

بـه برنامـه ريـز     S.W.O.T5دانسته است تحليـل  ) نوتحليل نقاط ضعف و قّوت آ(دروني 
ـ فايـده، هزينـه ـ اثربخشـي و     هاي راهبـردي را براسـاس هزينـه      دهد كه گزينه اجازه مي

 ,Steiner(سازي وامثال آن ارزشيابي بكند و به صورت پويا دست بـه انتخـاب بزنـد     شبيه

1997: 3-52(  
كمي و كيفي نظام دادگاني، از پيش استقرار سيستم اطالعات مبتني برپايگاه داده هاي 

 ،ي اطالعات طي مراحل زيـر  توليد و مبادله. ريزي راهبردي است شرطهاي ضروري برنامه
  ):1374كافمن و هرمن، (سازد  ريزي راهبردي را امكانپذير مي برنامه
ها، باورها و ارزشهاي ذي نفعان وشركاي برنامه چيست؟ فرهنگ سازماني  نگرش −

  )براي تهيه اين اطالعات به پرسشنامه هاي تفصيلي نياز هست( ازچه قرار است؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Igor Ansoff 
2 . Corporate strategy  
3 . G.A. Steiner 
4 . Strategic Planning  
5 . Strength, weakness, Opportunity, Treath 
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از (KPIs) 1روند گذشته چگونه بود و وضع موجود وشاخصهاي كليدي عملكردي −
تهيه اطالعات دقيق آماري و كيفي دراين مورد مسـتلزم مطالعـات اسـنادي،    (چه قراراست 

  )مثال آن استگيري گروهي و ا پرسشنامه، مصاحبه، وموردكاوي، روشهاي تصميم
پاسخ به اين پرسـش نيزنيازمنـد   (ذي نفعان چه تصويري از وضع مطلوب دارند؟  −

  )اطالعات كمي و كيفي است
درجواب به اين پرسـش،  (خواهيم برويم وچگونه مي خواهيم برويم؟  به كجا مي  −

  ).آماره ها  واطالعات كمي و كيفي درقالب نشانگرها بايد توسعه داده شود
را  3ازچه قرارهستند؟ چگونه مي توان فاصله ي نتايج موجود جـاري  دقيقاً 2نيازها −

دراينجا نيز به اطالعاتي نيازمنديم كه ازطريق نظرسنجي و (كاهش داد؟   4با نتايج مطلوب
  )سايرروشها بايد به دست بيايد

نقاط ضعف و قوت دروني و فرصتها و تهديـدهاي زمينـه هـا و محـيط بيرونـي       −
  )پرسش نيز بي مدد اطالعات، ميسر نمي شودپاسخ به اين (چيستند؟ 

بدين ترتيب بدون وجود داده ها و تهيه اطالعـات كمـي وكيفـي و پيونـد ميـان آنهـا،       
هـا   ريزي راهبردي، داده دازان برنامهبرخي ازنظريه پر. ساخت استراتژي امكانپذير نمي شود

و باورهـا و پنـدارهاي    داده هاي نرم به نگرش ها. رابه دونوع نرم وسخت، تقسيم كرده اند
برنامـه معـين مـي شـود و داده هـاي       5ذي نفعان اشاره دارند كه براساس آنها چشم انـداز 
هاي عملكردي و نيزمحيطـي اسـت كـه     سخت، مربوط به شناخت وضع موجود و شاخص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Key Performanc Indicators(KPIs) 

 Qusi-needاست و با شبه نياز  Endsبه معناي دقيق كلمه معطوف به نتايج  Needs ها نياز. 2
مطرح مي  Meansكه درحيطه ي دروندادها و فرايندها و به طوركلي درعرصه ي وسايل 

ريزي راهبردي، وقتي ازنيازسخن گفته مي شود منظور  شوند، تفاوت ظريفي دارند دربرنامه
  .نيازهايي است كه نتايج مطلوب را بيان مي كنند

3 . Current Results 
4 . Required results 
5 . Vision 
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بدون آن ممكن نيست الزمه ي تعيين راهبردها، تلفيق داده هاي نـرم و   1تنظيم مأموريت
  )1374فمن وهرمن، كا. (سخت است

ريـزي راهبـردي، ربـط وثيـق ميـان راهبـرد و ذي        يكي ازمهم ترين مفروضات برنامه
براي همين دربيشترالگوهاي راهبردي برلزوم تعاملِ همه ي بـازيگران و ذي  . است 2نفعان

ريزي راهبردي تأكيد شده  ي مراحل برنامه ربط برنامه درهمه هاي ذي نفعان وشركا و طرف
بـراي مثـال نمـي تـوان     . د ازدل گفتگو وتوافق و رضايت جمعي آنها برمي آيدراهبر. است

ازيك راهبرد ملّي آموزش عالي سـخن گفـت كـه هيـأت علمـي، دانشـجويان وخانوارهـا،        
هاي تخصصي،  ومديران ومجريان دانشگاهي و هيأتهاي امنا، انجمن هاي علمي و سازمان

ي ربط وغيره با آن بيگانه اند، يا يك راهبرد هاي ذ ها و بنگاه هاي دولت، دستگاه نمايندگي
، از باال و ديوانساالري دولت ومراكز قـدرت  يايدبمتن دانشگاه برجاي اينكه از  به دانشگاهي
 ريزي راهبردي را درمفهوم حمايتي و براي همين است كه مينزبرگ اساساً برنامه .القا بشود

نظـراو اسـتراتژي نبايـد ازشـهود      بـه . ، موجه دانسـته اسـت  3قدرت سپاري تسهيل گري و
سـازمان زاده بشـود ونقـش    زنـدگي  مديران برخيزد بلكه بايد طي فرايندي درونزا از مـتن  

ــت      ــازي نيس ــري وتوانمندس ــهيل گ ــت وتس ــزي جزحماي ــديران، چي ــزان وم ــه ري برنام
(Mintzberg, 1994) .   

سازگاري خالق با تحوالت با هدف اينكه در اين رهگـذر،  دانشـگاه نيـز بايـد نقـش ِ      
خود را  بر تغييرات جاري بزند و به آن سمت وسو بدهد،  مهمترين » معنا و دانش وكنش«

 :2007  8-1  (مفهوم كليدي در برنامه ريزي راهبـردي دانشـگاه هـا تلقـي شـده اسـت       
Tromp and Ruben , (  

شـود   اشاره ميدانشگاهي  ريزي راهبردي ، به يكي ازالگوهاي برنامهقسمتن درپايان اي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Mission 
2 . Stake Holders / Partners 
3 . Empowerment 
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» 1دولـنس و نـوريس  «ازسـوي   "KPIs Start“ده مرحله اي وتحت عنوان  صورت كه به
بـه   (UNC)وهمكـارانش آن را دردانشـگاه كلـورادوي شـمالي     » 2راولـي «طراحي شده و

  ):1382راولي وهمكاران، ( مراحل ده گانه ي اين الگو بدين قراراست.كاربرده اند
  

  (KPIs)تدوين شاخصهاي كليدي عملكردي . ي اول  مرحله 
كـه بايـد قـبالً ازطريـق كارگـاه،       (SPC)ريزي اسـتراتژيك   ي برنامه تشكيل كميته با

آموزش ها و توجيهات اوليه درميان اعضاي آن به وجود بيايد و دستورالعمل ورويه ي كـار  
هـاي كليـدي عملكـردي     ريزي با تدوين شاخص برنامه مشخص بشود، نخستين مرحله ي

مقياسي است بـراي انـدازه گيـري عوامـل فراينـدي و      »  شاخص عملكرد«. آغاز مي شود
اي ازآنها وجود داشته  ها كه بايد تعريف واحد و پذيرفته شده بروندادي و نتايج معين فعاليت

 15وتهيـه فهرسـتي درحـدود     ها دراين الگو، استفاده از جلسات روش تدوين شاخص. باشد
شاخص است كه با استفاده از منابعي مانند استانداردهاي اجتماع دانشگاهي، انتظـارات ذي  
نفعان وشركا، عملكرد رقبا و هنجارها، و درسطوح مختلـف دانشـگاه، دانشـكده، بخـش و     

  :گروه تدوين مي شوند نمونه اي از شاخصها عبارتنداز
  )پذيرش وثبت نام(نرخ جذب  •
  درآمد شهريه   •
  آموختگان دريك دوره نسبت به دانشجويان درصد دانش  •
  ها درثبت نام كل نسبت اقليت  •
  بعدي ةي تحصيل دردور آموختگان شاغل يا موفق به ادامه درصد دانش  •
  نسبت دانشجو به هيأت علمي  •

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Dolence &  Norris 
2 . Rowley 
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  )…پيشرفت تحصيلي رضايتبخش وعدم انصراف و( 1نرخ بقا  •
  رضايت دانشجويان  •
  تيازات دانشجويانميانگين ام  •
  

  2(EEE)ارزشيابي محيط بيروني . ي دوم  مرحله 
مـورد   ) PEST(دراين مرحله، تغييرات محيط سياسي، اقتصـادي، اجتمـاعي وفنـاوري   

هاي دولتـي   گرايش فرماندار جديد به كاهش كمك فرماندار و تغيير. گيرد ارزشيابي قرار مي
ركـود و بيكـاري و ماننـد آن، مثـالي      تـورم يـا  . نمونه اي ازتغيير در محيط سياسـي اسـت  

نـرخ مهـاجرت و رشـد جمعيـت، مـواردي ازتغييـرات        .ازتحوالت محـيط اقتصـادي اسـت   
والت فنـاوري    اجتماعي، وظهور نظام چند رسانه اي و فرايند مجازي شدن مـواردي از  تحـ

تحليـل   ي مهمي كه دراين الگـو بايـد موردتوجـه قراربگيـرد روشِ تجزيـه و      نكته .هستند
هـاي آن مرحلـه بــا داده هـاي مرحلــه ي     مرحلـه، بــين داده  هـر  متقابـل اسـت يعنــي در  

براي اين كاراز . گيرد شود و مورد تحليل قرارمي تشكيل مي )ماتريسي(جدول متقاطع قبلي،
  .شود ي دلفي استفاده مي تكنيك اصالح شده افزار نرم

نفعاني كـه اعضـاي   با مشاركت ذي ) EEE(و   (KPIs)ي  مرحله بدين ترتيب بين دو
. گيـرد  هستند، تجزيه وتحليل متقابل صورت مي (SPC)ريزي استراتژيك  كميته ي برنامه

عوامـل   و (KPIs) هـاي كليـدي عملكـردي     يعني ماتريسي ميان يك بـه يـك شـاخص   
شـود و   برقـرار مـي   (PEST) اجتمـاعي و تكنولوژيـك   اقتصادي، شامل سياسي، محيطي
تـايي   7أثّرميـان شاخصـها وعوامـل دريـك مقيـاس طيفـي       هاي ماتريس، تأثيرو ت درخانه

 ، براي تـأثير 6زياد عدد  بسيار براساس نظراعضا، ثبت مي شود بدين صورت كه براي تأثير
، 2كم عـدد  ، براي تأثير 3عدد  ، براي تاحدودي تأثير4متوسط عدد  ، براي تأثير5زياد عدد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Retention 
2 . External Environment Evaluation 
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دانم و بدون تـأثيرو آراي ممتنـع و     نمي«و براي مواردي مثل  1براي تأثيربسياراندك عدد 
اين اندازه ها هم به صورت ميانگين وهم انحـراف معيـار   . ، درج مي شود)صفر(عدد »  …

  .ثبت مي شود
نكته ي مهم ديگردراين الگو آن است كـه درهرمرحلـه، وبراسـاس نتـايج تجزيـه           

گيـرد مـثالً    ، مرحله ي اول مورد جرح وتعديل و حك و اصـالح قـرار مـي   وتحليل يادشده
  ، تجديد نظربشود(KPIs) ، ممكن است درEEEي  درمرحله

  
  IEE(1(ارزشيابي محيط دروني. مرحلة سوم 

  :گيرد مي دراين مرحله، محيط دروني به شرح زيرمورد بررسي قرار
عملكـرد رقبـا يـا     معيارهـاي ناشـي از  كـه بـادرنظرگرفتن   (وري  بهـره  عملكرد و. الف 

  )استانداردها    موردارزشيابي واقع مي شود
ماننـد   زيرسـاختي . 2ابعاد ساختاري مانند اختيار، سلسله مراتب . 1شامل  (سازمان . ب

ميـزان  . 4كاركردي . 3اي، تجهيزات  فضاي فيزيكي، شبكه هاي ارتباطي، پايگاه هاي داده
  )سازگاري و انسجام

  ردها، اهداف و تاكتيك هاي جاري راهب.  ج
  )مالي، انساني وفني(منابع .  د
اين مرحله نيز تجزيه وتحليل ها به صورتي كه درمرحله ي دوم ذكرشد، بـه عمـل    در
  .آيد و ماتريس هايي تشكيل مي شود مي

  
هـاي   تحليل نقاط ضعف و قوت دروني، و تهديدها و فرصت. مرحله چهارم 

  )وحك واصالح مجدد شاخصهاي كليدي عملكرد( بيروني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .  Internal Environment Evaluation 
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  :اي ازموارد اين تحليل بدين قراراست نمونه
يا پـر   هاي درحال احداث، هيأت علمي پرآوازه داوطلبان زياد، ساختمان: ي قّوت ـ نقطه

  استناد
هـا، تعـداد زيـاد     وابستگي زياد مالي بـه دولـت، اسـتهالك سـاختمان    : ي ضعف ـ نقطه

  دانشجوبه استاد
  ظهوراقتصاد دانش، امكان انعقاد قرارداد: ها ـ فرصت
  سياسي، عوارض منفي مجازي شدنويا بحرانهاي  تغييرات : ـ تهديدها

 در نظـري ديگـر   ، ممكن است احساس شود كـه تجديـد  SWOTانجام تحليل  از بعد
  .فهرست شاخصهاي عملكرد، ضرورت دارد

  
  1خلق ايده ها. ي پنجم مرحله

كـه بـا اسـتفاده از      ،SWOTاين مرحله، پاسخي است به مراحل قبلي و بويژه تحليـل  
بـا بـه    . شـود فكـر وايـده بدهنـد     يهاي توفان ذهن و مانند آن، ازاعضا خواسـته مـ   روش

بندي و  اعضا دريافت و فهرست ها درآغاز به صورت غيابي از بكارگيري نرم افزاردلفي، ايده
گيـري   مستندسازي و نتيجـه  تدوين و  SPCي و توسط سپس به صورت جمعي موردبررس

  .مي شود
  

  تحليل متقابل ايده ها و شاخص ها. مرحله ششم
ها حك واصالح ديگـري   شاخص اين مرحله نيز با تشكيل ماتريس هايي، مجدداً در در

  .گيرد صورت مي
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Ideas Creation 
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  تنظيم راهبردها و اهداف بلندمدت وكوتاه مدت: هفتم ي مرحله
فراهم مي آيد كه راهبردها را فهرست و انتخـاب   SPCاين امكان براي  دراين مرحله،
  :بكند براي مثال

  
  سال tتا     n% افزايش اعتبارات تحصيالت تكميلي به ميزان ساالنه: راهبرد اول  

  :ـ اهداف بلند مدت     
  تعداد دانشجويان تحصيالت تكميلي نسبت به كل دانشجويان درپنج سال آينـده   .1
  برسد bبه  (a)ازميزان كنوني      

  cنسبت دانشجو به استاد دردوره هاي تحصيالت تكميلي درپنج سـال آينـده از    .2
  .برسد  dبه

درصد استاد و دانشـيار بـه سـايرمراتب هيـأت علمـي دردوره هـاي تحصـيالت         .3
  برسد fبه  eتكميلي  درپنج سال آينده از 

4. …  
شـود   مـدت تعبيـر مـي    عنوان اهداف بلنـد  به آنچه دراين الگو الزم به ذكر است كه     

  نيز گفته مي شود 1)سياست(درجاهاي ديگر، به آن، خط مشي 
  :ـ اهداف كوتاه مدت     

نفردانشـجوي دكتـري درسـال     2bنفردانشجوي كارشناسي ارشـد و   1bپذيرش  .1
  )به تفكيك دررشته هاي معين( 1tتحصيلي  

   1tدرسال تحصيلي نفرعضوهيأت علمي دررشته هاي معين  1dجذب  .2
  2tنفراستاد ازدانشگاه معتبرخارجي درسال تحصيلي  2dدعوت  .3
4. …  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Policy 
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عنوان اهداف كوتاه مدت تعبيرمي شود  آنچه دراين الگو به همچنان قابل ذكر است كه 
  .نيز اطالق مي شود 1»فعاليت«درجاهاي ديگر به آن 

  
  سال 10نظرسنجي ساالنه ازدانشجويان تا : راهبرد دوم 

  :بلندمدتـ اهداف 
درپـنج سـال    (g)رضايت دانش آموختگان براساس پيمايش ها ازميـزان كنـوني    .1
  .برسد  hبه آينده
2. …    

  :ـ اهداف كوتاه مدت
  1tتهيه بانك اطالعات دانش آموختگان دانشگاه درسال  .1
2. …  

يـك   درزيرچتـر ) سـاله  2تا  1(الزم به توضيح است كه مجموع چند هدف كوتاه مدت 
همان طوركه چند هدف بلندمدت با هم يـك  . گيرد  قرار مي) ساله 5تا  3(هدف بلندمدت 

راهبرد را متحقق مي سازند و ازچند راهبرد يك برنامه تشكيل مي شود و چند برنامـه مـي   
  .براي دانشگاه باشد) يا مأموريت(» رسالت«تواند مبنايي عيني به منظور تنظيم يك 

  
  ها با شاخصتحليل متقابل راهبردها و اهداف : مرحله هشتم

فـراهم    SPCتنظيم راهبردها و اهداف درازمدت و كوتـاه مـدت ايـن امكـان رابـراي      
آنها حك و اصالح الزم را به  آورد كه بارديگر به شاخص هاي عملكردي برگردند و در مي

براي اين كار با استفاده از نرم افـزار فـن دلفـي و بـه صـورت الكترونيكـي،        .عمل بياورند
نظرسنجي وماتريس هاي در برگيرنده ي انحراف معيار تشـكيل مـي شـود ومـواردي كـه      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Activity 
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  .انحراف معيار بيش ازحد باشد، گفتگوها وبحثهاي مجددي سازماندهي مي شود
  

  اتدوين نهايي برنامه وابالغ براي اجر. مرحله نهم 
ي مشتمل برچند راهبرد و چندين اهداف درازمدت و چندين و چند هدف كوتـاه   برنامه

به همه واحدهاي دانشگاهي ابالغ مي شود و حتـي درميـان    1مدت به صورت پيش نويس
صفحه اسـت   20تا  15 حجم برنامه معموالً. ذي نفعان بيروني دانشگاه نيز توزيع مي شود

دربـارة دانشـگاه،    هرسـت، مقدمـه، توضـيحي مختصـر    ي صـفحه عنـوان، ف   و دربرگيرنده
بندي  راهبردهاي طبقه و) ها تعاريف و مقياس(ها  مختصري ازاوضاع واحوال، مدل، شاخص

هاي علمي، منابع مـالي وماننـد    همچون ثبت نام، فنّاوري، برنامه شده برحسب موضوعاتي
 هـر  مـي تـوان حتّـي در   سـازد و   پذير مي پيش نويس بودن برنامه، آن را انعطاف. آن است

  .فصل آن را روزآمدتركرد
  

  ارزشيابي . مرحله دهم
با استفاده از پايگاههاي اطالعات و تشكيل ماتريس هايي بـراي   SPCاين مرحله،  در

هريك از فصل ها مي تواند معين كند كه هريك از راهبردها واهداف بلند و كوتاه، تا چـه  
تكميل يافته اند، دچار تأخيربوده اند يا حـذف شـده    حدي طبق برنامه تحقّق پيدا كرده اند،

  .ازبازخورد ارزشيابي مي توان براي جرح و تعديل برنامه استفاده كرد. اند
مأموريـت  «گيـرد آن اسـت كـه     مـي  تأكيد بيشـتري قـرار   اين الگو مورد چيزي كه در

نيست كه برنامه شهودي  و پيش مقّرر شود و چيزي از از رهگذر برنامه معين مي» دانشگاه
يـك مؤسسـه آمـوزش عـالي،      مأموريـت واقع، بـراي تنظـيم    در. براساس آن تنظيم شود

فرهنگ دانشـگاهي، بـه    هنجارهاي آن، به هاي اجتماع علمي و طور كه بايد به سنت همان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Draft 
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اهداف مؤسسه آموزش عـالي مراجعـه كـرد؛ همچنـين      نقش و  به ها و ها و اساسنامه ميثاق
هاي قبلي را بـا برنامـه ي راهبـردي جديـداً تهيـه شـده نيـز         برنامه ي الزم است مجموعه

، مأموريـت متن  عالوه براين بايد در. دردست داشتمأموريت عنوان مأخذي براي تنظيم  به
مأموريـت  . مخاطبان، ذي نفعان و تعهدات دانشگاه درقبال آنها بـه روشـني تعريـف شـود    

 برخـي از  .بينانـه، روشـن و شـفّاف باشـد     براي اطالع رساني است و بايد واقـع  سازوكاري
 7 جـدول  هاي الگوهاي راهبردي كه درسطور پيش به آنها اشاره شـد در  ترين ويژگي مهم

  :آمده است
  

  ريزي برخي ويژگي هاي الگوهاي راهبردي برنامه. 7جدول

ــده.1 ــتند آين ــرا هس ــوالت و    . گ ــالوه برمحص ــدت، وع ــده ي درازم ــه آين ــال ب ــته و ح ــالوه برگذش ع
  .بروندادهاي نزديك و واسطه اي به پي آمدها و نتايج اهميت مي دهند   
 فعال وفراكنشي هستند. 2
  .را با بيرون آن باهم تحليل مي كنند)وسازمان(درون قلمرو برنامه.3
  .منابع وموانع ونيز نقاط ضعف و قوت وفرصتها و تهديد را باهم تحليل مي كنند.4
والت آن وتـأثيرش برقلمـرو برنامـه و سـازمان       . 5 ت محيط تعاملي هسـتند وتحـمبتني برتحليلي ازكلي

 .را جدي مي گيرند   
برراه رسيدن به اهداف با توجه به حيطه ي امكانـات ازيـك سـو و نيازهـا واولويتهـا از سـوي ديگـر        .6

 .كنند تأكيد مي   
ول و      مسيرنيل به هـدف را درجريـان تجربـه و كـ    .7 نش، براسـاس تحليـل شـرايط وموقعيتّهـاي متحـ
 .ويژه، انتخاب مي كنند  
زمـان ناپيوسـته، تنهـا ي تلقي مي شود برا) غيرخطي(ريزي استراتژيك، زمان ناپيوسته  زمان دربرنامه.8

 .توان تصميم گرفتبا ديد تحليلي و انتقادي مي
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ريــزي راهبــردي تلقّــي  ن كننــده دربرنامــهتعيــي ينفعــان، وهــم انديشــي وهمراهــي آنــان عــامل ذي.9
  .شوند مي   
  .ابعاد خرد برنامه با ابعاد كالن وآن دو با ابعاد فراسوي كالن ديده مي شود.10
هـاي   به برنامه ريزي، به صورت فراينـدي بـاز و پويـا نگريسـته مـي شـود بـه طـوري كـه گزينـه          .11
  .گيري ثابت ومتعين نيستند و برحسب تحليل راهبردي، توسعه مي يابند تصميم    
 .برنامه ريزي جامع و فراگيراست. 12
گزينه هاي بازي استراتژيك با درنظرگـرفتن قواعـد ورفتارسـايربازيگران وبرمبنـاي تحليـل، تعيـين       .13

 .مي شوند     
 .داردمرحله منديقواعد،ريزي راهبردي برنامه.14

ــناختي   .15 ــد ش ــك فراين ــتراتژي ازي ــاخت اس ــا   و س ــله ي آن ب ــت وفاص ــم موقعي ــي درفه ادراك
ــويرمطلوب            ــا تص ــود ب ــت موج ــله ي موقعي ــاهش فاص ــونگي ك ــي چگ ــويرمطلوب و بررس تص
  .درمسيرهاي مختلف به منظورانتخاب بهترين مسيرها به دست مي آيد    
  .وند داده هاي نرم و سخت براي تعيين راهبرد الزامي استاستقرارسيستم اطالعات وپي.16
راهبـرد بايـد ازمـتن گفـت و شـنود و توافـقِ       . ميان راهبرد و ذي نفعـان، ربـط وثيقـي وجـود دارد    .17

  .شود زاده سازمان زندگي   و ازمتنبربيايدوموافقان ومخالفانياران وشركا و طرفهاي ذي ربط         
هـا نـه ابتـدا بـه سـكون بلكـه درفراينـد فهـم موقعيـت وتحليـل شـرايط و درك            اهداف و مأموريت. 18
تغييرات و پويايي ها وازطريق جسـتجوي مشـترك رضـايت بخـش بـا تعامـل طرفهـاي ذي ربـط،             
 .دل راهبرد شناختي بر مي آيدمأموريت نه به صورت پيشيني بلكه.آشكارمي شوند    

  
والت مفهـومي و پـارادايمي       مـي  عمـل گيري بـه   ازمجموع مباحث نتيجه آيـد كـه تحـ

و عمـق   تـر  ريزي دانشـگاهي از ابعـاد گسـترده    ريزي، دربخش آموزش عالي و برنامه برنامه
ص و   باز توليد معنـا و دانـش و  محيط آموزش عالي، محيط . بيشتري برخوردار است تخصـ
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نفعـان   ذي. اردهـاي خـاص خـود را د    است و درنتيجـه، پيچيـدگي  ونقد وباز انديشي  تفكّر
ش تعيين شـده  ن و از پييعهاي مت آموزش عالي اعم ازاستاد و دانشجو و پژوهشگر، درقالب

ي بـه   طور مداوم توليد معنا وايده مي به، زيرا خود. گنجند نمي نقـادي و  كنند و تمايل خاصـ 
ت و پويـايي رفتارهـاي آنـان      . استقالل، مشاركت و تعامل فعال دارند تنّـوع وعـدم قطعيـ ،

دانشگاهها داراي هنجارهاي خاص خـود همچـون اسـتقالل دانشـگاهي،     . بسيارزياد است
ريزي از بيرون بـراي آنهـا، بـا     آزادي علمي، شك سازمان يافته و مانند آن هستند و برنامه

ريزي غيرقابل انعطاف، متمركز و ازباال به پـايين   برنامه. ماهيت كار دانشگاهي تعارض دارد
فراينـدهاي توليـد و   . اسـت » ريزي براي برنامه ناپذير برنامه«رواقع از نوع براي دانشگاه، د

گذشته ازاين روز به روز به ابعاد و . انتقال انديشه و دانش، فرايندهاي خطّي و كمي نيستند
هـا هرچـه بيشـتر،     شود و درنتيجـه دانشـگاه   مقياس جهاني كسب و كار علمي، افزوده مي

  .محيط متحول جهاني، تعامل دارند شوند و با هاي باز مي سيستم
ريزي، دردانشـگاهها و بـراي بخـش     بنابراين طبيعي است كه تحوالت پارادايمي برنامه

شـد   قـرن بيسـتم، مـي    50اگرتـا دهـة   . آموزش عـالي، بـا تأكيـد بيشـتري همـراه باشـد      
ي  نهصورت تعيين اهداف و نوشتن ساده سـازا  به(ها  ريزي خطي و كمي در دانشگاه ازبرنامه
تلقّـي، مفهـوم    اين نـوع طـرز   60ي  سخن گفت، ازدهه) اي ازفعاليتها برمبنان آن مجموعه

زيرا دانشگاه همچون سيستمي از يك سو درتعامل با فراسيستم جامعـه  . خود را ازدست داد
هاي مجاور اقتصادي سياسي فرهنگي و اجتماعي و ازسوي ديگردرتعامل با خرده  و سيستم
ريزي براي آن به رويكرد  محيط بود و برنامه آكنده از. شد ود ديده ميهاي دروني خ سيستم

حرفه ي دانشگاهي ، نـوعي كسـب وكـار    وانگهي، . پوياي سيستمي و راهبردي نياز داشت
اينهـا،   نظـر از  سرشت دانشگاه مستلزم الگوهاي تعاملي و مشاركتي بود و صرفانتقادي ، و

ه آن اشاره كـرديم دردانشـگاه وآمـوزش عـالي،     ريزي كه ب ي تحوالت مفهومي برنامه همه
المللـي آمـوزش    از اين رو بود كه نهادهـاي بـين  . داد تري خود را نشان مي صورت عميق به

هـاي   به نقد تلقي 80ي  از دهه )IIEP(  ريزي آموزشي المللي برنامه عالي مانند مؤسسه بين
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  .ريزي درآموزش عالي پرداختند سنتي برنامه
  
  آموزش عالي در ايرانو  ريزي برنامه

  برنامه ريزي آموزشي. الف 
  برنامه ريزي در چارچوب نوسازي اقتدار گرايانه

ي غربـي و بـه   به آن اشاره شـد، از مفـاهيم مدرنيتـه    جلوترگونه كه ريزي همانبرنامه
همين سبب در جوامع غير غربي به . با رجوع به عقالنيت و علم جديد بود امورمعناي اداره 

هاي تغييـر و مبلغـان   نخبگان جديد كه واسطه، گرفتند در مدار تجددگرايي قرار مي نيز كه
-بودند، به ويژه آن دسته از نخبگان جديد كه در درون دستگاه قـدرت و تصـميم   1نوسازي

به (ريزي ي نزديك آن، قرار داشتند براي اجراي عمليات نوسازي، به برنامهگيري يا حاشيه
ريـزي علمـي،    دادنـد و بـراي نهادينـه كـردن برنامـه     اهميت مي) معناي جديد علمي كلمه

پهلـوي   جمله در ايران نيز در پروژه ي مدرنيزاسيون دولتـي از . آوردنداقداماتي به عمل مي
. ريزي براي نخستين بار از طريـق روشـنفكران دولتـي بـه ميـان آمـد      برنامه ، اول و دوم 

به تصويب رسيد  1323ولي اساسنامه آن در آغاز شد  1316شوراي اقتصاد از سال تشكيل 
همين راستا بود كه سازمان برنامـه بـه وجـود آمـد و     در . ريزي بودكه از وظايف آن برنامه

در دولت احمد قـوام   "برنامه سازندگي و عمران كشور"نخستين برنامه عمراني هفت ساله 
الحي و عمران كشور ي  اصو با استفاده از تحصيل كردگان جديد توسط هيأت تهيه نقشه

هاي علمي با مشاوران آمريكايي، و بـا اسـتفاده از وام بانـك    و از طريق مطالعات و مشاوره
) 1349سازمان برنامه، (به مجلس شوراي ملي تقديم شد  1327المللي آمريكا، در سال بين

گشـتند  اي كه از خارج، بـه ويـژه آمريكـا، برمـي    از آن زمان به بعد، دانش آموختگان تازه. 
خصوصـاً بـا حمايـت كسـاني همچـون      ...) مانند خداداد فرمانفرمايان، منوچهر گودرزي و (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Modernization 
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ي اول عـالوه بـر مشـكالت    در برنامـه  . شـدند جذب سازمان برنامه مي ابوالحسن ابتهاج 
ريـزي ماننـد فقـدان آمـار و اطالعـات كـافي و       هاي ساختاري خود برنامـه سياسي، ضعف

هاي بعـدي،  چند در برنامههر . صي، شكل محسوسي داشتكمبودهاي كارشناسي و تخص
 كوشـش ي غربـي و بـدون   تجربيات و تمهيدات، بيشتر شد ولي گرايش به الگوهاي آماده

ـ     براي كافي ه توليد دانش ملي متناسب با مقتضيات و شرايط بـومي و محلـي، همچنـان ب
و برنامـه سـوم    1335برنامه دوم عمراني به صورت هفت ساله از سال . قوت خود باقي بود

 1356تـا سـال   ( 1352و  1347و  1342هاي تا پنجم هر كدام به صورت پنج ساله از سال
هـاي نوسـازي   ها، برنامـه به اجرا در آمدند و از طريق آن) 57بهمن ي انقالب يعني آستانه

ي كشور با الگوهاي غربي و به صورت دولتي و از باال به پايين، دنبال شد و با وجـود همـه  
هـاي بيرونـي و خصوصـاً    ها و نيـز زمينـه  موجود در درون اين برنامههاي ساختاري ضعف

در آن دوره، توانستند آثـار قابـل تـوجهي در تغييـرات اقتصـادي،       اقتدارگراساخت سياسي 
  )290 -108 :الف 1379فراستخواه، (اجتماعي و فرهنگي جامعه ايران بر جاي بگذارند 

مـدارس عـالي   .  ي آموزشي نيز در اين راستا محل توجه بودبرنامه ريزي براي نظام ها
خورشيدي در ايران پـا گرفتنـد،    14ي و آغاز سده 13و مراكز تربيت معلم ما از اواخر سده 

در حـالي بـود كـه هنـوز هـيچ يـك از       ايـن   و تأسيس شـد  1313دانشگاه تهران در دهه 
آموزش عـالي در ايـران   . مده بودريزي علمي در كشور به وجود نيانخستين نهادهاي برنامه

شمسي نيز كـه   20ي دههاز . به وجود آمد ريزي آموزشيها بدون برنامهمثل ساير آموزش
هـر  (ريزي ي نزديك قدرت، الگوي برنامهبا نقش تحصيل كردگان جديد موجود در حاشيه

شد و سازمان برنامه به  دولترسمي گفتمان وارد ) چند نه در حد تفكر عميق و دروني شده
برنامه در . ه بودريزي به آموزش اختصاص داده نشدوجود آمد، هنوز بخش خاصي از برنامه

ريزي آموزشي به ميـان نيامـد و   ، سخني از برنامه)1328 – 34(ي عمراني اول هفت ساله
اهداف و خط يابي، نيازسنجي و بدون افق وريزي ها تقريباً  بدون برنامهدانشگاه رشد تعداد

فراسـتخواه  (در سطح بخشي و چه در سطح ملي اتفاق مـي افتـاد    هاي مشخص چهمشي



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    408

  )306 -293: ج1379
آموختگـان ايرانـي   بود كه ورود تعداد زيادي از دانش) 1335 – 1341(ي دوم از برنامه

 ي نوسازي دولتي و به ويژه ثبـات سياسـي  هاي غربي به دستگاه برنامهبازگشته از دانشگاه
پـذير  هـاي آسـيب  كه در كشور برقرار شده بود و نيز دريافتي) البته اقتدارگرايانه و عمودي(

حاصله از فروش نفت و اعتبارات خارجي، همه و همه دست به دسـت هـم دادنـد و سـبب     
-ي آن، توجه به ضرورت توسعهريزي كشور شدند كه از جملهاندكي توسعه در نظام برنامه

و تشكيل مديريتي به اين عنوان در سازمان برنامه، و گردآوري ) H.R.D(ي منابع انساني 
به حـدي كـه از اطالعـات بـه     . بود) 1337(اطالعات در خصوص نيروي انساني مورد نياز 
، به عنوان يك بـازخورد اطالعـاتي، در   1337دست آمده در آمارگيري نيروي انساني سال 

ي اول و نـه در  هنـوز نـه در برنامـه   امـا  . ي دوم، استفاده به عمل آمدتجديدنظر در برنامه
-307 :همـان  (ي دوم، اعتبارات مشخصي براي بخش آموزش تخصيص نيافته بود برنامه
312(  

هاي مدرنيزاسيون و بود كه در زير مجموعه برنامه) 1342 – 46(ي سوم تنها از برنامه
ـ   با تصميم(اصالحات دولتي  ا ابتكـار عمـل   سازي روشنفكران دولتي درون سيسـتم ولـي ب

تدريجاً رويكردي آغاز شـد  ) ي كشوري رأس هرم سياسي عمودي و خودكامهاقتدارگرايانه
 اي و سيسـتماتيك  بـه آمـوزش  توجـه برنامـه    شد كه كه طي آن، تمايل ضعيفي ديده مي

ريزي آموزشي تا حـدودي بـه عنـوان يـك زيـر      به عمل بيايد و به بيان ديگر برنامهنسبي 
اي، هـايي ماننـد آمـوزش حرفـه    ريزي تعريف شود و اولويتيستم برنامهيستمي از كل سس

بـه جـاي رشـد صـرفاً     (هـا  دانشـگاه  ي كيفيِآموزش بزرگساالن و سرانجام اولويت توسعه
و تأسـيس  ) 1344(هـا  تشـكيل شـوراي مركـزي دانشـگاه    . گنجانيده شود در برنامه) كمي

  )323-313 :همان. (ريزي بودبرنامهوزارت علوم و آموزش عالي از نتايج اين دوره از 
 – 56(و سـپس برنامـه پـنجم    ) 1347 – 51(ي چهارم ولي به طور مشخص از برنامه

بود كه در سند و متن برنامه بر تعادل ميان سطوح مختلف بخش آموزشـي، بهبـود   ) 1352
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متنـوع و رو بـه افـزايش نيـروي انسـاني مـاهر و       هـا بـا نيازهـاي    كيفيت، تناسب آموزش
هـاي  صص و اولويت تحصيالت عالي در داخل نسبت به اعزام به خارج به جـز رشـته  متخ

در   "ريـزي علمـي و آموزشـي   مؤسسه تحقيقات و برنامه". تخصصي، تصريح به عمل آمد
كه نشان دهنـده رشـد تـدريجي رويكـرد پژوهشـي بـه       ) 1348(برنامه چهارم تأسيس شد

هـايي بـراي نيازسـنجي،    مؤسسه، پـروژه  ريزي آموزشي و آموزش عالي بود و در آنبرنامه
دوره برنامه چهارم، بخش خصوصي به از . ها و استانداردها تعريف و اجرا شدتعيين شاخص

هـر چنـد هنـوز    . عنوان يكي از پايدارترين منابع اعتباري آموزش عالي قـدري فعـال شـد   
فـراوان و   هاي ساختاري اين بخش، مانند گريز از ريسك و مخاطره و تمايل به سودضعف

شـد كـه در بخـش آمـوزش عـالي نيـز بـه        گذاري كم هزينه، سبب ميكم خطر با سرمايه
. ي علوم انساني و اجتماعي، اندكي تمايـل نشـان بدهـد   هاي كم هزينهگذاري دورهسرمايه
ريزي آموزشـي و  ريزي و از جمله برنامههاي دروني و بيروني ساختاري در كل برنامهضعف

، شد كه با وجود برخي كلمات و عبارات چشم نواز در سـند برنامـه  مي آموزش عالي، سبب
هاي كارآمد و اثربخش عمليـاتي بـراي تحقـق    اي و مكانيسمهاي برنامهخبري از تضمين
 هايي مثل پژوهش، كيفيت آموزش عالي و تناسب آن نبود و ايـن اهـداف  اهداف و اولويت

هر ) 341-314 :همان(يافت دان وقوع نميماند و در عمل چنبيشتر در حد نوشته باقي مي
ي آموزش و آموزش عـالي در  هاي ساختاري يكي از عواملي بود كه روند توسعهچند ضعف

هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي،    ايران كه طي چند دهه آغاز شـده بـود بـا تضـادها و تعـارض     
  .انجاميد  1357ب بهمن  فرهنگي و نهايتاً سياسي مواجه شد و به انقال

  
  كنترل  تمامي خواهانه ايدئولوژيك وحكومتي

زيرا بر اثر  تفوق سياسيِ  روايتي  ايدئولوژيك .پس از انقالب ، مشكالت دو چندان شد
نـه از  (ريـزي  وتمامي خواه  از فقه وشريعت ، اساساً رويكرد مديريت علمي و تفكـر برنامـه  

به حـدي كـه   ، زير سؤال رفت ) موضع پسامدرن بلكه  از موضعي پيشا مدرن وضد مدرن 
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شمسـي، در   50تا  20هاي عمران و توسعه كه از دهه ريزيبرنامه، سال  10حتي به مدت 
يعنـي اصـوالً كشـور از پيـروزي      ، برنامه تنظيم و اجرا شده بودنـد، تـداوم نيافتنـد    5قالب 

) . 34-8:ب  1379فراسـتخواه  (توسـعه بـود    اي بـراي  فاقد برنامـه  1368انقالب تا سال 
اسالمي سازي به جاي نوسازي ، و كنتـرل ايـدئولوژيك وفقهـي بـه جـاي برنامـه ريـزي        

ي تا كنون نيز كـه چهـار برنامـه     1368از سال .  ومديريت علمي ودموكراتيك نشسته بود
هـا و نيـز   هاي سـاختاري درون برنامـه  ي توسعه، تنظيم و اجرا شده است ، ضعفپنج ساله

سبب شده است كـه مـديريت وبرنامـه     بعد از انقالب ختارهاي بيروني موجود در سا موانع
  .ريزي علمي و مدرن در كشور همچنان دچار  ابهام وتعويق  باشد

ريزي آمـوزش عـالي بـه عهـده سـتاد و شـوراي عـالي         ابتدا با انقالب فرهنگي، برنامه
جـود و  هاي آموزشي متعارف واز پيش مو ريزي ي برنامه انقالب فرهنگي قرار گرفت و همه

بـه كنـار   ) كه قانونا در برابر مجلـس مسـؤول بودنـد   (در دست اقدام سازمان برنامه ودولت 
در  بـه معنـاي متعـارف  كلمـه ،     ريزي به مدت يك دهه كه اساساً كل برنامه. گذاشته شد

-از حوزه مستقل ها و حتي در بيرون از دانشگاهنيز براي آموزش عالي  ، معوق ماند  كشور

و سپس شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي بـا       فرهنگي انقالب ، در ستاد ولمسؤ ي وزارت
. و به اجرا درآمدشد سياسيِ  خاصي، سياست گذاري وتصميم گيري –رويكرد ايدئولوژيك 

اگر بخواهيم به اين كارها ، اصطالح برنامه ريزي اطالق بكنيم بايـد بگـوييم كـه از نـوع      
ز و ايدئولوژيكي بود كه پيشتر بـه داسـتانش در   همان نوع برنامه ريزي هاي فراگير متمرك

آزمونهاي جهاني اشاره كرديم ،اين نوع برنامه ريزي در ايران پس از انقالب ، شكل فقهي 
در واقـع ، ملغمـه اي   . وشرعي نيز گرفته بود و پيچيدگيها ومعارضش دو چندان شـده بـود  

وجود آمده بود كه در الگـوي   التقاطي از مباني پيشا مدرن با الگوهاي معيوب شبه مدرن،به
قابـل دسـته   ) و نه    برنامه ريزي اطالع رساني يا حـداقل ارشـادي  (برنامه ريزي اجباري  

بـا صـورت بنـدي شـرعي وفقهـي        مكتبـي  –ريـزي انقالبـي   برنامـه  اين نوع . بندي بود
، مطـابق ضـوابط و هنجارهـاي    دانشگاه محـور   ريزي دمكراتيكحكومت، هم جاي برنامه
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ريزي با نظم  جهاني در سطح اجتماع علمي را گرفت و هم حتي حداقل هاي مبادي ِ برنامه
ي برنامـه   از جملـه . و نسق بوركراتيك و قانونمند در سطح دولت و وزارت را رعايت نكـرد 

سازمان برنامه بود كه در آن، فصلي  10ي گروه  هاي متعارفي كه كنار گذاشته شد ، برنامه
ص يافته و اهدافي مانند آموزش مـداوم، تنـوع آمـوزش عـالي، پيونـد      براي آموزش اختصا

آموزش با جهان كار، نوآوري، الگوهاي خودآموزي تعريف شده بود و در مقايسـه بـا سـال    
هاي آموزش عالي همچون تعـداد دانشـجو و   ، اهدافي كمي مبتني بر شاخص)1359(پايه 

فراسـتخواه،  ( .، معـين شـده بـود    1381و  1376، 1371هـاي  براي سال... هيأت علمي و 
1387 :475-548(  

در سازمان برنامه تهيه  1366تا  1362سال  اي كه برايسالهنج ي پهمچنين در برنامه
هـايي ماننـد سـهم    توسط سازمان برنامه منتشـر شـد، شـاخص    1361شده بود و در سال 

الص ملـي، بـراي   آموزش از بودجه، شاخص دانشجو به استاد و سهم تحقيقات از درآمد ناخ
، شـاخص   1366بايستي در سـال  تعيين شده بود كه بر اساس آن مي) 1366(پايان برنامه 

ها به كنار ي اين برنامههمه .رسيدمي% 1و سهم تحقيقات به نفر  20 دانشجو به استاد، به
دست نيـافتيم بلكـه    1366ها در سال نه تنها به آن شاخص دانيمگذاشته شد و چنانكه مي

هـاي مزبـور   سال پس از انتشار آن برنامه، يعني در حال حاضـر نيـز شـاخص   ست وچند بي
تعداد هيأت علمـي بـراي دانشـجويان، بسـيار كمتـر از اسـتانداردهاي       . ت مستقر نشده اس

 1379فراسـتخواه،  (درصد اسـت   5/0درصد بلكه در حد   1جهاني و سهم تحقيقات نيز نه 
  )301-298: ج  

ي توسعه تنظيم و اجرا شده است ز جنگ تحميلي تا كنون چهار برنامهبا اينكه از بعد ا 
ها، اوالً بخـش آمـوزش و   هاي موجود در درون و بيرون اين برنامهنظر از ضعفولي صرف

ها ها از جايگاه كافي برخوردار نبود و ثانياً براي دانشگاهخصوصاً آموزش عالي در اين برنامه
ي ونه مشاركت و بعدها نيز، چندان مشاركت مؤثري در همـه و دانشگاهيان، در آغاز، هيچگ

ريزي آمـوزش  راي برنامهبآمد و ثالثاً تعداد مراجع موازي ريزي فراهم نميفرايندهاي برنامه
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-و پـي آثـار  ) ها قرار داشـتند ها نيز در بيرون از دانشگاهي آنعالوه بر آن كه، همه(عالي 

  )همان مأخذ.(گذاشت شور، بر جاي ميآمدهاي خود را در نظام آموزش عالي ك
  
  ريزي درسي  برنامه .ب

دانشگاه در ايران بنا به داليل ساختاري در درون دولت تشكيل شده است و درنتيجـه،  
. ي دولـت بـود   تحوالت آن، كم و بيش، تابعي از تغييـرات سياسـي در جامعـه و در حـوزه    

  .صورت رقم خورده است ريزي درسي در دانشگاهها نيز به همين سرگذشت برنامه
ريـزي   اگر بخواهيم در يك عبارت مختصر، الگويي توصيفي براي سير تحول برنامـه   

ي درسي  برنامه« توانيم چنين خالصه كنيم كه  ها در ايران داشته باشيم مي درسي دانشگاه
، چيزي است كـه بايـد در   »ها و كاركردهاي آن دانشگاهي بنا بر سرشت دانشگاه و ويژگي

تخصصي و به دست هيأت علمي توليد و اجرا بشود و  ودپارتمانهاي ها خود دانشگاه و گروه
هـاي   اما ساختار قدرت در ايران بنا به ويژگـي . مورد ارزشيابي و بازنگري مداوم قرار بگيرد

خواسـت   اين جامعه، غالباً ميل به اقتدارگرايي و تمركز داشت و در همين راستا چه بسا مـي 
ي  به همـين دليـل برنامـه   . ي خود را تا درون دانشگاهها نيز گسترش بدهد داخلهي م حوزه

درسي دانشگاهي، معموالً اين چالش متناوب تاريخي را درخود داشت كه از يك سو، هر از 
ي اختيارات و نظارت دولتي، كـم و   گرفت و حيطه چند گاهي در مدار تمركزگرايي قرار مي

آمـد مطـابق    سوي ديگر با هر فرصت و مجالي كه پيش مـي گرفت و از  بيش آن را فرا مي
ريـزي درسـي را    كوشيدند اختيارات برنامه قانون گريز از مركز، دانشگاهها ومدافعان آنها مي
  به درون گروهها و سؤالهاي دانشگاهي برگردانند 

جـدول   ريزي درسي دانشگاهي در ايران را به شـرح   توان تحوالت برنامه مي در مجموع
  :يان كردب 8
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  ريزي درسي دانشگاهي در ايران تحوالت برنامه: 8جدول  
  ساخت اختيارات الگوي غالب دوره

  متمركز نيمه اقتدار گرانوسازي ي رضاشاه دوره .1
تـا اوايـل    20شهريورپهلوي  دوم  .2

  30دهه 
  الگوي نوسازي
 و جنبش ملي

  روند تمركززدايي

  متمركز نيمه اقتدار گرانوسازي به بعد30پهلوي  دوم از  دهه .3
انقالب اسالمي و انقالب فرهنگي  .4

  60ي  تا دهه
ــازي  ــالمي س ــوي اس الگ

 تمامي خواه
  سياست تمركزگرايي

ــازيِ   به بعد 60از اواخر دهه  .5 ــالمي س ــوي اس الگ
  بيش وكم تعديل شده

 تمركززدايــي  بانشــيب وفرازهــايي از
و تمركـز   ) نيمه متمركز گرايي(نسبي

  گرايي مجدد
  

  :شود ي كوتاهي مي اشاره ي پنجگانهها اي از مشخصات هريك از دوره ذيالً به پاره
  

  .ي اول دوره
ي خاصـي در   اداره): ش 1288(قانون وزارت معارف و اوقاف و صنايع مسـتطرفه  . الف

  )54 :1379فراستخواه، (وزارت معارف بر آموزش عالي كشور نظارت دارد 
رياسـت ايـن شـورا و تعيـين اعضـاي علمـي و       ( :)ش 1300(شوراي عالي معارف . ب

ي  شـورا بـر مـدارس عـالي از جملـه در زمينـه      . )ي وزير معارف بـود  آكادميك آن برعهده
  )58ـ56 :1379فراستخواه، . (هاي درسي نظارت دارد برنامه
دانشگاه از يك سـو در درون دولـت تشـكيل شـده و از     :)ش 1313(دانشگاه تهران . ج

ريزي درسي نيز برخوردار  معمول و متداول دانشگاهي ازجمله برنامه سوي ديگر از اختيارات
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  )105ـ97 :1379فراستخواه، (است 
  

  ي دوم دوره
اكبـر سياسـي و    هاي علي با كوشش:)شمسي 20ي  اوايل دهه(استقالل دانشگاه تهران 

ريـزي درسـي بـه خـود دانشـگاه و       ي اختيارات دانشگاهي ازجمله برنامـه  همكارانش، همه
  )109ـ108 :1379فراستخواه، (شوراي علمي آن تعلق گرفت 

  
  دوره سوم

اين شورا پـس از تشـكيل وزارت   : )ش 1344(ها  تشكيل شوراي مركزي دانشگاه. الف
به رياسـت وزيـر آمـوزش و پـرورش و قـائم      ) ش 1344(جديدالتأسيس آموزش و پرورش 

مقامي رئيس دانشگاه تهران و دبيـري رئـيس تعليمـات عاليـه وزارت آمـوزش و پـرورش       
امـا توسـط وزيـر و بـا     ، بقيه اعضاي آن علمي و دانشگاهي بودنـد  . تصويب و تشكيل شد

آن دسته از رؤساي دانشگاه كـه عضـو شـورا    . شدند شاه تعيين و منصوب ميصدور فرمان 
هـا نيـز سـالي يـك بـار در شـورا شـركت         نبودند حداقل دوماه يك بار و رؤساي دانشكده

قانون تشكيل شـورا، مصـوبات آن عمـدتاً براسـاس پيشـنهاد       13براساس ماده . كردند مي
هاي آموزشي و درسـي دانشـگاهها را    هشورا اصول كلي برنام. گرفت دانشگاهها صورت مي

هـا، داراي اختيـارات بودنـد     ي تفصـيل برنامـه   كرد ولـي دانشـگاهها در زمينـه    تصويب مي
  )158ـ155 :1379فراستخواه، (

وزارت علوم نقش سياستگذاري و : )ش 1346(تأسيس وزارت علوم و آموزش عالي . ب
نشگاهها و مؤسسات آموزش عالي را هاي كالن و نظارت بر دا تعيين هدفها و تنظيم برنامه

  )164ـ162 :1379فراستخواه، (ي دانشگاههاست  هاي درسي برعهده دارد و تفصيل برنامه
اين اليحـه از سـوي هوشـنگ نهاونـدي     : )29/6/57(ي استقالل دانشگاهها  اليحه. ج

ي وزير وقت علوم و آموزش عالي به مجلس سنا تقديم شد و در آن، به ساختار هيأت امنـاي 
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دانشگاه و نيز نقـش شـوراي مركـزي دانشـگاهها متشـكل از رؤسـاي دانشـگاهها تأكيـد         
 :1379فراسـتخواه،  (ريزي كماكان مربوط بـه خـود دانشـگاه بـود      برنامه. بيشتري شده بود

  )233ـ231
  

  ي چهارم دوره
جهتگيـري انقـالب   :)59بهـار  (انقالب فرهنگي و تشكيل ستاد انقالب فرهنگـي  . الف

بـراي دانشـگاهها در    در شكل فقهي وشرعي  ريزي متمركز و ايدئولوژيك برنامهفرهنگي، 
اي در دانشـگاه   كه از سوي كميته» طرح استقالل دانشگاه«درون دولت بود و براي همين 

علـي  (تهران به رياست ناصـر كاتوزيـان تهيـه و بـه وزيـر وقـت علـوم و آمـوزش عـالي          
ي ستاد انقالب فرهنگي مورد توجه قرار نگرفت ها ارسال شده بود، در كميته) شريعتمداري

  )305 :1379فراستخواه، (
: )1359(ريـزي درسـي در سـتاد انقـالب فرهنگـي       تشكيل گروهها و كميته برنامه. ب

ي دانشـگاهها صـورت    ريزي درسي به صـورت متمركـز بـراي همـه     برهمين اساس برنامه
  )356ـ332 :1379فراستخواه، . (گرفت
براسـاس مصـوبه و   : )1364(ريـزي و گروههـاي تابعـه     لي برنامهتشكيل شوراي عا. ج
ريـزي، نظـام متمركـز     شوراي عالي انقالب فرهنگي، شوراي عالي برنامـه  10/4/64ابالغ 
رياست آن با وزير فرهنگ و آموزش عالي . ريزي درسي دانشگاهها را برعهده داشت برنامه

شـوراي عـالي   (گرفـت   ا دربـر مـي  ر) هـا  كميتـه (هـاي فرعـي    بود و چند گروه و نيز گروه
مصـوب  (نامه داخلي شورا  مطابق آيين .) 10/4/1364دش ـ تاريخ  /115ريزي شماره  برنامه

ريزي  گروه برنامه 9هاي آن، اين شورا  و الحاقي) شوراي عالي انقالب فرهنگي 5/8/1366
هـاي   نامـه  آيين ها و نامه، در تدوين و يا تجديدنظر در برنامه آيين 12داشت و براساس ماده 

هـاي   بايستي به طور هماهنگ با امر مطالعـه و بررسـي در كميتـه    آموزشي و پژوهشي، مي
ريزي، از استادان و صـاحبنظران دانشـگاهها و سـاير مؤسسـات      تخصصي گروههاي برنامه
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ريـزي رسـماً نظرخـواهي     علمي و تحقيقاتي نيز از طريق دبيرخانه شوراي عـالي و برنامـه  
اما اين كار به ) 30/8/1366د ش ـ تاريخ   3282ريزي، شماره  عالي برنامهشوراي . (شد مي

  .راستي اجرا نمي شد
  

  دوره پنجم
به طـور محـدود ومشـروط     ريزي اي از اختيارات شوراي عالي برنامه واگذاري پاره. الف
ي صـادره خـود در   أريزي براسـاس ر  شوراي عالي برنامه: )30/2/69(به دانشگاهها  ومقيد 
، اعالم كرد كه به منظور بهـا دادن بـه دانشـگاهها و مراكـز آمـوزش عـالي و       196جلسه 

ي از اختيارات برنامـه  ريزي و تسريع در امور و ارتقاي كيفيت، موارد مشاركت آنها در برنامه
هـاي آموزشـي    برنامـه .يـك :  كه عبارتنـد از  كند را به دانشگاهها تفويض مي ريزي درسي

هـا در چـارچوب    ايـن برنامـه  كـه   ي مصـوب شـوراي عـالي   هـا  ي دكتري براي رشته دوره
هاي و سياستهاي كلي شوراي عالي، توسط شوراي تحصيالت تكميلـي دانشـكده    نامه آيين

هـاي   برنامـه  .دو .رسـد  تهيه و پس از تأييد در شوراي دانشگاه به تصويب شوراي عالي مي
ه در ايـن خصـوص   كـ  هاي مصوب شوراي عالي آموزشي دوره كارشناسي ارشد براي رشته

واحد اصلي مشترك توسط گروههاي خود شـوراي عـالي ودر سـاير     18تا  12درمورد نيز  
هـاي آموزشـي كارشناسـي بـراي      برنامـه  .سـه . شـود  دروس مثل دوره دكتري عمـل مـي  

واحـد درس عمـومي، پايـه و اصـلي و      124تـا   120كـه   هاي مصوب شوراي عـالي  رشته
هـا و ضـوابط    نامـه  عالي و بقيه در چـارچوب آيـين  تخصصي توسط گروههاي خود شوراي 

شوراي عالي توسط گروه آموزشي تهيه و پس از تأييد شوراي دانشكده و تصويب شـوراي  
دانشگاه با اطالع معاونت آموزشي وزارت فرهنـگ و آمـوزش عـالي و همـاهنگي شـوراي      

هـاي   بـراي رشـته  هاي آموزشـي كـارداني    برنامه .چهارم .شود ها افزوده مي عالي به برنامه
ها و گروههاي خود شوراي عالي تهيـه   در كميته نيز  ها اين برنامهكه  مصوب شوراي عالي

دانشگاهها و مراكـز آمـوزش عـالي و واحـدهاي آموزشـي مربـوط بـه        . شود و تصويب مي
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هاي موردنظر خود را براي بررسي و تصويب به شوراي عالي  توانند برنامه دستگاهها نيز مي
الزم به ذكراست كـه شـرط    )30/2/69ريزي،  مصوبات شوراي عالي برنامه. (نندپيشنهاد ك

استفاده از كلية اين اختيارات تفويض شده در دانشگاهها آن است كه هيأت مميـزه داشـته   
ي دكتـري و يـا داراي سـه دوره دانـش آموختگـان       اي كه مجـري دوره  باشند يا در رشته

  .تفاده كنندكارشناسي ارشد دارند از اختيارات اس
مميـزه   دانشـگاههاي داراي هيـأت   ريزي درسي به نامه واگذاري اختيارات برنامه آيين. ب

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به اسـتناد   10/2/79نامه مصوب  براساس آيين: )1379(
ي سوم درجهت نهادينـه كـردن مشـاركت دانشـگاهها و تمركززدايـي و       سياستهاي برنامه
ريزي درسـي بـه دانشـگاههاي داراي هيـأت      موزش عالي، اختيارات برنامهارتقاي كيفيت آ

تواننـد   سـاير دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عـالي و پژوهشـي مـي       . مميزه واگذار شـد 
هـاي مصـوب دانشـگاههاي داراي     ريزي يـا برنامـه   هاي مصوب شوراي عالي برنامه برنامه

و /   89/10فنـاوري، دفتـر وزيـر، ش     وزارت علوم، تحقيقات و(هيذت مميزه را اجرا كنند 
  ):شود درزير به مهمترين مواد اين آيين نامه اشاره مي) 10/2/79تاريخ 

  .شود ريزي تعيين مي ـ تعداد و نوع دروس عمومي توسط شوراي عالي برنامه2ماده 
هاي جديد بايد پيشنهاد تأسيس رشته توسط دانشگاه در شـوراي   ـ درمورد رشته3ماده 
ي درس تهيه شده توسط دانشگاه براي  ريزي تصويب شود و پس از آن، برنامه مهعالي برنا

  .اخذ مجوز به شوراي گسترش آموزش عالي ارسال شود
هاي آموزشـي مصـوب شـوراي عـالي، بـه       تواند در چارچوب آيين ـ دانشگاه مي4ماده 

دانشـگاه اقـدام   هاي موجـود در آن   بازنگري، حذف، ادغام، جايگزيني و تغيير دروس رشته
  .كند

ي دانشگاه و متمركز به عهده  آزمونهاي غيرمتمركز به عهده ـ مواد امتحاني 6و  5ماده 
  .سازمان سنجش آموزش كشور است

هاي علمي كاربردي و تربيت معلـم كماكـان برعهـده     ريزي درسي رشته ـ برنامه7ماده 
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  .شوراي عالي است
تدا در گـروه آموزشـي بـا مشـاركت و تأييـد      ريزي درسي در دانشگاه اب ـ برنامه10ماده 
شـود و   ي مربـوط تـدوين مـي    نفر عضو هيأت علمي با مدرك دكتري در رشـته  5حداقل 

گيرد و توسط رئيس دانشـگاه   سپس توسط شوراي دانشگاه مورد بررسي و تصويب قرار مي
  .شود جهت اجرا ابالغ مي

دانشـگاه هـا از سـايه ي     همان طور كه مالحظه مي شود هنوز برنامه ريزي درسي در
هژمونيك دولت ، رها نشده است و اختيارات نسبي شناخته شده بر روي كاغذ، در عمل به 
سبب وجود موانع پيدا وپنهان  از نوع سخت ونرم، هنوز در عمل  چندان مـورد اسـتفاده در   

  .  دانشگاه ها قرار نگرفته است
  

  اه ديگر آسيب
برنامه ريزي در آموزش عالي ايران به قرار زيـر بـوده    زاي  ساير مهمترين نقاط آسيب

  :است
  خطي تا ضد برنامه ريزي ريزياز برنامه  -1

آغاز شـد كـه در    1ي رويكرد خطيريزي آموزش عالي در ايران در دوران سيطرهبرنامه
اي كه با انديشه هاي فرايندهاي انساني و اجتماعي، خصوصاً در زمينهآن، تنوع و پيچيدگي

هـا  شد و پوياييي الگوهاي كمي فرو كاسته ميدانش سر و كار داشت، غالباً به محدوده و
هايي نامتعيني كه در پيش روي منابع انساني و در بخش آموزش و توليد دانش و گوناگوني

چـه  (هـا و ابزارهـاي آن   متـدولوژي و فرمـل    هاي آيينـيِ و تفكر وجود داشت با چارچوب
ريـزي  برنامـه در . شدسازي ميساده) حتي ابزارهاي محدود مفهوميابزارهاي آماري و چه 

توان نياز ملي به نيروي انسـاني مـاهر و متخصـص را آن هـم     شد كه ميخطي تصور مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Linear Planning 
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ريزي آموزشي كـرد  عمدتاً بر حسب تقاضاي بازار، اندازه گرفت و سپس بر مبناي آن برنامه
 توان به سـادگي اي را تدارك ديد و ميهاي مورد نظر، تحصيالت تعريف شدهو براي شغل
بينـي، نيازسـنجي،   گـذاري، پـيش  هاي تجزيه شده، براي آموزش عالي هـدف و با تخصص

  .گيري و ارزيابي كردتخصيص منابع، نتيجه
ريزي، در خاستنگاه اصلي خود يعنـي غـرب، از طريـق    اين پارادايم كالسيك در برنامه

گرفـت و در نتيجـه،   ل قـرار مـي  مداوم مـورد تأمـ  تجربه و آزمون عميق، به طور طبيعي و 
ي خود بـه الگـويي سـنتي بـدل     شدند به نوبهالگوهاي كالسيك كه زماني مدرن تلقي مي

ماننـد  (ريـزي  شدند و نظرپردازان غربـي بـه الگوهـاي جديـدتر و بـه دليلـي از برنامـه       مي
هـاي  ئل و بحـران يافتند و بر بخشي از مسـا ميدست ...) سيستمي، تعاملي، استراتژيك و 

ريزي علمي، رهيافت نو و معطوف بـه  آمدند اما در ايران هر چند، نفس برنامهخود فائق مي
هاي تفكر ملي و فقدان باز توليد خـالق انديشـه و   تغيير و تحول و نوسازي بود ولي ضعف

وپيرنـگ اجتمـاعي  و     1ريزي و نبـودن توجـه بـه زمينـه    دانش فني از جمله در امر برنامه
شد كه تمايل به ها و مقتضيات بومي و محلي و متغيرهاي خاص محيطي سبب ميژگيوي

آن هم معموالً با تأخير و نه پا به پاي تحوالت دانش (ي غربي هاي آمادهالگوها و تكنيك
ريزي هاي كارآمد و مؤثر برنامهريزي و سيستممانع از توليد انديشه و راهبرد برنامه) جهاني

 هاي سـرزميني آن، ها و شرايط خاص جامعه ايران و ويژگياسب با تفاوتآموزش عالي متن
ي عمـق و گسـتردگي و   بـا همـه  (فراينـدهاي آمـوزش عـالي را     ، ديوانسـاالران . شـد مي

هـا و  هايي كمي مانند تعـداد مـدارس و دانشـگاه   معموالً به شاخص) هاي واقعي آن پيچش
دادنـد و بـراي   تقليـل مـي  ... ه و دانشجويان و كاغذ مصرف شده و مدرك بـه دسـت آمـد   

ها براي آموزش عالي ريزي آنبرنامهاما . كردندهاي جالبي تهيه ميمقامات مافوق، گزارش
بـود كـه در آن اهـداف و      2ريـزي  ريـزي بـراي برنامـه   از نوع برنامه "هاربيسون"به تعبير 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Context 
2. Planning for Planning 



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    420

الشـعاع  تحـت  نگـر و هاي كمي و سطحيهاي رياضي و روش ها، زير آواري از مدلاولويت
  ) 6-1 :1370هاربيسون (شد اعداد و ارقام، گم و ناپديد مي

اي مشهود شد، يكي از عـواملي  ها، كه به رويكرد سازمان برنامهشايد همين نوع ضعف
هايي پديـد آورد كـه   ي قبل از انقالب در بطن خود تضاد و تعارضبود كه الگوهاي توسعه

بعد از انقـالب كسـاني اساسـاً الگـوي مدرنيزاسـيون و      در . انقالب از نتايج آن تضادها بود
بـا ديـدگاه    ايـن نـه   چنانكه پيشتر اشاره شـد   بردند اما ريزي علمي را زير سؤال ميبرنامه

ريـزي خطـي بـه    مثالً عزيمت از برنامـه (از موضع تفكرات ما بعد مدرن پيشرو وانتقادي و 
پيشـا مـدرن و بـر اثـر      موضـع سر ضـديت بـا مدرنيتـه و از    بلكه از ) ريزي راهبرديبرنامه

ايـن  .كـرد بيگانگي با فرايند تغيير و تجدد بود كه كار را براي جامعه ايران دشوارتر نيز مـي 
نوع نگاه تجدد ستيزانه،  از اسالمي سازيهاي دوره ي انقالب فرهنگي تا انحالل سـازمان  

ي در كشـور، از جملـه در حـوزه ي    برنامه ومخدوش ساختن مديريت وبرنامـه ريـزي علمـ   
  .آموزش عالي  امتداد يافته است

  هاها و گسست ميان آنناپيوستگي برنامه -2
هايي اسـت كـه بـدون آن    ي بايستهپيوستگي و تداوم ؛ چنانكه پيشتر ديديم،  از جمله

ي، ريـز پردازان برنامـه نظريهنخستين . تواند اثر بخشي مطلوب داشته باشدريزي نميبرنامه
هـاي  يول بـا اشـاره بـه محـدوديت    انـد فـا  بر اين شرط، تأكيـد كـرده  ) 1916( لمانند فايو

سخن گفت به 1 "هاطي برنامه"گويد كه به جاي يك برنامه، بايد از بيني انساني، مي پيش
ي دوم متصـل بـه   برنامـه  2.وجود نداشته باشـد  ها گسست و انقطاعي اي كه بين آنگونه

هاي چهارم و پنجم، بـا  ي دوم و همينطور برنامهي سوم متصل به برنامهبرنامه اول، برنامه
 ) . Matteson & Ivancevich, 1993: 3(هم جرياني پيوسته تشكيل دهند 

هاي بعد از فايول، نشان داد كه اين پيوستگي، لزوماً از نوع خطي نيست و البته رهيافت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Duration of Plans 
2. No break 
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هاي غيرمنتظره و متكثري در پـيش  نهپيمايد گزيمسيرهاي غير خطي ناآرام و نامتعين مي
عبـارت ديگـر در عـين    بـه  . روي خود دارد و همواره با ريسـك دسـت بـه گريبـان اسـت     

پيوستگي، ناپيوسته است و در عين وحدت، كثرت دارد ولي به هر حـال بـدون ضـريبي از    
  .توانند اثربخشي الزم را داشته باشندهاي مختلف برنامه نميپيوستگي و تداوم، سكانس

. اين پيوستگي الزم وجود نداشته اسـت ريزي در ايران، دهه تاريخ برنامه 6اما در طول 
ريزي و برخي ديگر بـه سـاختار   ها و برنامهها به ساختار خود برنامهعواملي كه برخي از آن

نهادينـه شـده  در    هـاي  هاي اقتصادي و اجتماعي و ناپايـداري قدرت سياسي، زير ساخت
هـا بـه   هاي زيانباري ميـان برنامـه  گسست شدند كهربوط بودند، سبب ميي ايران مجامعه

هاي عمرانـي  ريزيمثالً برنامه. ها را كاهش دهد و يا از بين ببردوجود بيايد و اثربخشي آن
، بر اثر انقالب ابتدا با يك دهه تعطيل و سـپس بـا تغييـر     50تا  20قبل از انقالب از دهه 

ي پنج ساله در بعد واجه شدند و حتي در ميان پنج برنامهها مگيريشديد در الگوها و جهت
  .نيز، پيوستگي كافي وجود نداشته استتا كنون از انقالب 

ي خود از تداوم و پيوسـتگي الزم برخـودار نبـود    ريزي آموزش عالي هم به نوبهبرنامه 
. بـوده اسـت  ) نكـور ك(ها ي آزمون ورودي دانشگاهي آن تغييرات پي در پي در نحوهنمونه

توان به انحالل هيأتهاي امنا در آغاز انقالب و سپس احياي مجدد آن پس از مي همچنين
هـاي مربـوط بـه مشـاركت بخـش خصوصـي در       يك دهه و يا تغييرات فاحش در برنامـه 

هـاي  زمينـه "، 70ي ي اول دههگذاري آموزش عالي اشاره كرد كه چگونه در نيمهسرمايه
ها به وجود آمد و سپس يك باره ورق برگشـت و  براي رشد سريع آن "ايسياسي و برنامه

  ...هايي اعمال شد و محدوديت
  ريزيها و فقدان پويايي در ساختار برنامهايستايي برنامه -3

-بـودن برنامـه  فراينـدي  . شودآغاز مي »فرايند«ي ريزي معموالً با كلمهتعاريف برنامه
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و  1گرايـي  ريزي، اصل را بر ثبـات ايستا به برنامهرويكرد . ريزي به معناي پويايي آن است
گذارد و تغيير را نه در جوهر طبيعت امور عالم و آدم، بلكه امري ثانوي و مي "اين هماني"

هاي انساني و اجتمـاع بشـري،   ها و به ويژه پديدهحالي كه پديدهدر . داندعارض بر آن مي
  .پيوسته در حركتند

ها، ناآرام و بيقرار و به طور مـداوم در  تا براي اموري كه سرشت آنهاي ايسريزيبرنامه
هـا  ريـزي نـوع برنامـه  اين . ي زمان استجنبش و حركتند، در حكم آويزان شدن از عقربه

در سـطور پيشـين   . انـد كنند و با نـاموس دگرگـوني و تحـول بيگانـه    تغييرات را درك نمي
قابليـت  "ي مطلـوب  هـاي برنامـه  بايسـتگي تعبير فـايول، يكـي از   به مالحظه كرديم كه 

ريـزي ايسـتا، آن   برنامـه ) Matteson & Ivancevich, 1993: 4 .(آن اسـت   "انعطـاف 
ريزي، فرض بر ايـن  دهد زيرا در الگوي ايستاي برنامهويژگي فرايندي بودن را از دست مي

را تعريف و  اندازي را در پيش رو داشت، مأموريت و اهدافيتوان يك بار چشماست كه مي
ها برنامه را به جريان انداخت و نيازهايي را سنجيد و براي مدت، هايي تعريف كرد شاخص

در جهـان و  (از اينكه با تغييرات عميقي كه در محـيط تعـاملي برنامـه    غافل . نتيجه گرفت
پيوسـته روي  ) جامعه و تكنولوژي ها وبازارها و ساختارهاي جمعيتي، اجتماعي و فرهنگـي 

 ، گيـرد هـاي جديـد اجتمـاعي را در بـر مـي     ها و گـروه د و با موج تحوالتي كه نسلدهمي
به تاريخ سپرده مي شوند و چشم انداز هـاي تـازه اي   مدتي بعد، ، هاي رهگشاي قبلي افق

بازانديشي مجدد كند كه به طور مداوم در مفاهيم تغييرات ايجاب مي يابند،  موضوعيت مي
هـا را توسـعه دهـيم و بـه     را از نو به تعريف نشانيم و شاخص ها و اهدافكنيم و مأموريت

برنامه ريـزي مبتنـي   (ريزي بازشناسي نيازها دست زنيم، و اين همان فرايندي بودن برنامه
ريـزي،  در رويكرد پويا به برنامه. است3ريزيبرنامه در برابر هدف گرا بودن) 2گيريجهت بر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Fixism 
2. Directional planning 
3. Gole based planning 
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باب تجديدنظر عقالني و شناختي و بازانديشي است و  نويس هر برنامه در حكم يك پيش
توانند با نظر هاي ذينفع، ذيربط و ذيعالقه، ميافراد و گروه. به روي او همواره گشوده است

هـا و  هـا، مأموريـت  هـا، افـق  اي از مفاهيم، ارزشبه تحوالت جهاني و دروني، تعريف تازه
توافق جمعـي،   صورت بگذارند تا دراهداف برنامه را براي بررسي و آزمون جمعي، در ميان 

هـا،  بدين ترتيب برنامه نه قفسي براي نـوآوري . تغييرات و توسعه الزم در برنامه داده بشود
ريـزي، فراينـدي   عبارت ديگر اين نوع برنامـه به . شودها ميبلكه زمينه و بستري براي آن

پيوسـته و بازسـنجي    مداوم براي توسعه، از طريق عقالنيت جمعي و انتقادي و بازانديشـي 
نيازهاي متنوع و رو به تحول، و فرايندي مداوم از تعريـف جمعـي اهـداف و مشـاركت در     

  .جستجوي معاني و توليد معاني است
ريزي آموزش عالي ايران، نهادينـه شـده   اما آيا اين نوع تفكر پويا در ساختارهاي برنامه

ها و منـابع همـان   هداف، سرفصلهاي درسي دانشگاهي از حيث ااست؟ هنوز بيشتر برنامه
محدود، آن هـم   يهاي بسته و محدود و با ديدپيش، در كميته دهه سهچيزي هستند كه 

هـايي در  بـراي دوره هنـوز  . انـد ها تدوين شدهاجرا در دانشگاهها براي در بيرون از دانشگاه
عمـوالً بـدون   پيش به هر دليلي و م هاي سالشود كه سالها، دانشجو پذيرفته ميدانشگاه

-هنوز برنامه. نيازسنجي سيستماتيك و علمي تصور مي شد كه براي كشور مورد نياز است

. شـود ها به همان صورت اجرا ميقبلي الگوي متمركز گزينش دانشجو براي دانشگاه هاي
-ها، بازنگريها و شوراهاي علمي آنهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاهبا مشاركت گروهآيا 

و  آيد و اهـداف ها در دنياي متحول كنوني و آينده به عمل مير نقش دانشگاهد هاي الزم
-اندازهاي جديد، از نو تعريف ميهاي سياستي و عملياتي در چشمها و اولويتمأموريت آن

شـود؟  ي علوم و فناوري باز شناسايي مـي هاي نوين توليد و مبادله و اشاعهشود و شاخص
زا و پويـا  زي آموزش عالي در ايران يك فرايند زنـده و درون رياگر چنين نيست پس برنامه

نيست، بلكه چارچوبي ايستا و متعلق به گذشته است كه با ناموس تحول بيگانه اسـت و رو  
ريزي آموزش عالي سنتي، دانشگاه محلي براي تربيت نيـرو بـراي   برنامهدر . به آينده ندارد
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و اشتغال تلقي شده است اما امـروز، هـم نسـبت     ديوانساالري دولتي و يا نيازهاي بازار كار
ميان جامعه و دولت و اساساً مفهوم دولت، و هم بازار كار و سرمايه، تحـول و توسـعه پيـدا    

  .كرده است 
هـا  هاي آن در حالي بر دانشـگاه ها و اولويتريزي سنتي آموزش عالي و سياستبرنامه

يريت دانـش و الگوهـاي يـادگيري و    اي از مدحكمفرماست كه در محيط جهاني موج تازه
ها و فرايندهاي علوم و فناوري، و پاراديم نويني از اقتصاد دانش در عصر ارتباطات و كنش

چونـان صـنعت    اطالعات، در جريان است و مفـاهيمي ماننـد دانشـگاه مجـازي، دانشـگاه     
رفتن و خانگي، زندگي مبتني بر دانش، يادگيري در تمام طول عمر، يادگيري چگونـه يـادگ  

  .امثال آن در ميان است
  امتناع برنامه ريزي  در غياب اطالعات  -4

اي و نظـام  هـاي سيسـتماتيك داده  ريزي آموزش عالي  چنانكه ديديم به پايگـاه برنامه
-از پنج دهه پيش در قبل از انقالب، دفتـر آمـار و برنامـه   . اطالعات نياز دارد تحليل مداوم

ولي تا كنـون، بـراي بخـش دانـش و نهادهـاي علـوم و        ريزي در وزارت علوم مستقر شد
سامانه هاي اطالعاتي منظم و كارآمد  بـا نقـش    يفناوري،  امكان  ايجاد ترتيبات نهادينه

ملي  مداوم فراهم نيامـده اسـت تـا     1اصلي  خود دانشگاه ها و اجتماع علمي،  براي پايش
ها ودپارتمانهاي دانشگاهي و چـه   چه در سطح دانشگاه ها وگروه ريزان و كنشگران برنامه

يـابي سيسـتماتيك شـفاف و بـاز،     به طور مداوم بتوانند با اطـالع در سطوح  كالن دولت ، 
دادي، فرايندي و برونـدادي علـوم و فنـاوري و    هاي كمي و كيفي دروندادي، ميانشاخص
خـورد   بگيرنـد و بـاز   آمـدهاي آن را انـدازه  هاي مربوط به محصوالت ؛ نتايج و پيشاخص

هـاي الزم را بـه صـورت    اطالعاتي به هنگام دريافت كنند و براساس آن بتوانند ارزشـيابي 
. هاي بازنگري و بهبـود و توسـعه را فـراهم كننـد    تكويني و پاياني به عمل بياورند و زمينه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Monitoring 
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،  و ها و مطالبات ياران و بازيگران و ذينفعان آمـوزش عـالي  هاي نرم مربوط به نگرشداده
وري در ي سخت مربوط به نيروي انساني ساختارها، منـابع مـالي، عملكـرد و بهـره    هاداده

-ي علوم و فناوري به شمار مـي ترين مواد و مصالح توسعهنهادهاي علوم و فناوري، اصلي

و در عين حال باز و در حيطه و دسترس (هاي اطالعاتي كارآمد داشتن سيستمبدون . روند
تـوان بـه تحليـل نقـاط ضـعف و قـوت و شناسـايي        ه ميچگون) ي ياران و كنشگرانهمه

در زمينه علوم و فناوري پرداخت و بدون ايـن تحليـل،   ) .S.W.O.T(ها و تهديدها فرصت
اطالعـات در   نهادينه شدن نظام. توسعه تصور كرد ريزيتوان فرايندي از برنامهچگونه مي

 و نـرم افـزار و  و م سيسـت طراحـي   ريزي آموزش عـالي، هـم بـه پـيش بايسـتهاي      برنامه
عمـومي   اعتبـاري و مـالي    حمايـت هـاي  و و ارتباطيمانند پهناي باند  هاي فنيزيرساخت

ساختاري  مانند استقالل دانشگاه ها و وجود  اتحاديه هاي هاي بايستو هم به پيش كافي
مستقل قوي از آنها در سطح ملي  و  تقويت نهادهاي حرفه اي وتخصصي غير دولتـي در  

  .نياز داردتماع علمي  سطح اج
  ريزي غيرتعاملي و مشاركت ناپذيربرنامه -5

ساخت بيش از  ، ريزي آموزش عالي در ايران هاي برنامهمندييكي از مهمترين آسيب
آن هم نه فقط در معناي (دولتي نهادهاي . بوده استاندازه هرمي و متمركز و عمودي آن 

يقات و فنـاوري و بهداشـت، درمـان و آمـوزش     هاي علوم، تحقمتعارف آن يعني وزارتخانه
، بلكه در مقيـاس بزرگتـري شـامل    كه در برابر مجلس مسؤول و قابل بازخواستند پزشكي

-همچون ستاد و شوراي عالي انقالب فرهنگي و زيرمجموعـه  انتصابي  نهادهاي حكومتي

آمـوزش عـالي   ريـزي  نقشي بيش از آنچه بايد داشته باشـند ، در برنامـه   )هاي اقماري آن
ي حداكثري بوده اند و اين نيز نه در الگوي حمايتي، بلكه در الگوي هدايت و مداخلهداشته
هاي ايـالتي در جهـان آزاد و پيشـرفته،    و دولت) فدرال(هاي ملي ي دولتهمهالبته . است
ي هاي حمايت، هماهنگي و نظـارت و امثـال آن را در فراينـد سياسـتگذاري توسـعه     نقش

نـه اينكـه مستمسـكي بـراي     امـا  . ناپـذير و الزم اسـت  الي دارند و اين اجتنـاب آموزش ع
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لي و هـا و مراكـز آمـوزش عـا    ريزي متمركـز و از بيـرون، بـراي دانشـگاه    ي برنامه سيطره
ريـزي،   اگر امروز، معناي موجه ومنطقـي برنامـه   .پژوهشي و نهادهاي علوم و فناوري بشود

است، اگر چنانكه پيشـتر  ) ونه اجباري(تا در حد ارشادي تنها در حد اطالع رساني و  يا نهاي
بيان شد، الگوي مطلوب برنامه ريزي به جاي قيمومـت ، مشـاركت  اسـت،  ايـن امـر در       

  . ريزي آموزش عالي، اهميتي دو چندان مي يابد برنامه
–قدرت مناسب و مشـروع بـراي راهبـري آمـوزش عـالي، قـدرت شـناختي و علمـي        

-فرايند   سياست. اي  است  و نه قدرت سياسي و سلسله مراتبي تخصصي و خبرگي حرفه

ي كنشـگران واقعـي ايـن    گذاري براي بخش دانش بدون مشاركت كامـل و همـه جانبـه   
دار نخواهد بود و در نتيجه كارآيي و اثربخشي الزم را نيز نخواهد ها، معنيبخش، براي آن

سياسـي   صرفاً با ابتكار عمل نخبگانريزي آموزش عالي اگر سياستگذاري و برنامه .داشت
 ايـدئولوژيك حكومـت  هاي ي گفتمانو نهادهاي رسمي و از باال و تحت سلطه و مذهبي 

ي ميـان  ريز و نيـز رابطـه  ي ميان سياستگذار و برنامهدر آن، رابطه  انجام بگيرد كه معموالً
هـا و شـوراهاي   شگاهاست و دانوهژمونيك  هايي يك سويه ريز و كارشناسان، رابطهبرنامه

سازي براي سياسـتگذاري  هاي تصميمهاي علمي و مانند آن، در چرخهعلمي آن و انجمن
 نـه از  ريـزي، طبعـاً   ريزي نقش مؤثر ندارند، خروجي يك چنين سيستمي از برنامـه و برنامه

  .ونه از حقانيت و مشروعيت ومقبوليت مطلوبيت و كارايي برخوردار خواهد بود
آكادميك و آزادي علمي به عنوان يك هنجار جهاني بـدان معنـي اسـت كـه     استقالل 

هـاي گروهـي خـود و بـه     دانشگاهيان و كنشگران واقعي علوم و فناوري، از طريق پويايي
هاي مربـوط بـه خـود و انتخـاب     گيريهاي خود، بتوانند در تصميمتوسط شوراها و انجمن

زاد باشند و طي فراينـدي از عقالنيـت جمعـي و    اي، آو برنامه هاي آلترناتيو سياستيگزينه
ها و گفتگوهـاي  گشايي و بررسيانتقادي و بر حسب توافق حاصل از توفان ذهني و مسأله

هـاي  برنامـه هـا و  ، تخصصي و علمي در مـورد عناصـر و اجـزاي سياسـت    حرفه ايافقي 
اسـت  گيـري كننـد و اگـر الزم    هـا و مراكـز آمـوزش عـالي و پژوهشـي تصـميم      دانشگاه
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خـط  هاي رسمي كشور براي حمايت و هماهنگي و نظارت كالن در سطح ملي، در  دستگاه
نقش داشته باشند در اين فرايند بايد امكان  هاي كالن ملي و برنامه مشي گذاري عمومي

بـه صـورت قانونمنـد،    (ها و دانشـگاهيان  و مشاركت مؤثر براي خود دانشگاه تعامل خالق
هـاي غيرمـؤثر و فاقـد    هـا و پيشـنهاد خـواهي   گيـري ه مشورتسيستماتيك و نهادينه و ن

تقريـر    ماننـد (ريـزي  مراحل فرايند برنامهي ها در همهفراهم باشد و آن) هاي الزمتضمين
بندي،ارزشـيابي و  گذاري، شرح عمليات و بودجهمأموريت، تعيين اهداف، نيازسنجي، اولويت

  .شندحضور و تعامل داشته با) نظر و اصالحاتتجديد
ها حتي در سطح هيأتهاي امنا، فاقد اختيارات قـانوني  تا پيش از برنامه چهارم ، دانشگاه

ي گيـري كـافي در زمينـه   ماننـد فقـدان اقتـدار تصـميم    (نـد  بوداي كافي سياستي و برنامه
-رسـاني، دوره الملل، اطالعريزي نيروي انساني، گزينش استاد، روابط بينذيحسابي، برنامه

ها، تعامل با دنياي كار و دانشگاه ها، روابط رسمي و غيررسمي دروني و رشتههاي تحصيل
بخش بزرگي از مواد قانوني  برنامه چهارم كه اختيارات بيشتري براي هيـأت    ...) صنعت و

هاي امناي دانشگاه ها قائل شده است، همچنان بر روي كاغذ مانـده اسـت و بـه اجـرا در     
هاي امنا چنين باشد و شوراي مراكزي دانشگاهها طـي   يأتنيامده است،  وقتي در سطح ه

تكليـف   ريزي به كلي حذف و منحل شود،هاي بعد از انقالب تا كنون، از فرايند برنامهسال
 هـاي علمـي و آحـاد دانشـگاهيان     هـا و انجمـن  ها و گروهشوراهاي علمي يكايك دانشگاه

ريزي آموزش عالي، كمتـر بـه   ي برنامهترين منابع شناختها به عنوان اصليآن. معلوم است
ريـزي آمـوزش عـالي در ايـران بـوده      شوند و اين بزرگترين خطاي برنامهحساب آورده مي

  .است
  "پذيرنا برنامه"ريزي ِاي جدي؛ برنامه ناسازه  -6

توان براي پرسيدن، انديشيدن و دانستن و آمـوختن و يـادگرفتن و تحقيـق    چگونه مي
و دانشـگاه  . ريـزي كـرد  برنامـه  معطوف بـه  اكتشـاف ،دانـش ومعنـا،     هاي كردن و كنش

هاي شغلي مورد نياز بوركراسي يا بازار را گري نيست كه قالباي ريختهارخانهكپژوهشگاه، 
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ريـزي شـده تحويـل    آموختگان قالببه ورودي خط توليد او بدهند و در خروجي آن، دانش
اوري، بسيار پيچيده، متنوع و نامتعين و چه بسـا  انديشيدن و دانش و فنفرايندهاي . بگيرند

هاي حيات فكري و علمي و تخصصي، بـا  قابليت. قرار و بيرون از انتظار هستندناآرام و بي
علمـي،  زندگي . رودتواند براي آن ايجاد كند، از بين ميريزي ميهايي كه برنامهمحدوديت

-انتظارات و مسيرها، و توأم با خالقيتپژوهش، آموزش و يادگيري همراه با تنوع رفتارها، 

 هـا و نقـدهاي  بيني، شكهاي غيرقابل پيشها و فيضانهاي غيرمنتظره، فورانها و جرقه
پيمايـد و از زيـر تعريـف و    غيرقابل مهار و كنترل ناپذير است و معموالً مسيري خطي نمي

  .لغزدتحديد مي
و  1و خـودگردان  باز الگويتواند در ، تنها ميدانشگاهريزي همين است كه برنامهبراي  

، در سـطح  دار باشد وبدور از مداخالت ايدئولوژيك دولت قابل درك و معني   2خود تنظيم
بايـد بـا    »  علم وفناوري و آموزش عالي« ملي نيز خط مشي گذاري  هاي عمومي وكالن 

ونهادمنـد  درك وفهم وپذيرش استقالل وآزادي هاي آكادميك  باشد و با مشـاركت مـؤثر   
حوزة عمومي علم و فناوري ، و بخش هـاي غيـر دولتـي وحرفـه اي وتخصصـي اجتمـاع       

از نـوع الگـوي اطـالع    .  » براي آنهـا « باشد نه» برنامه ريزي با آنها«علمي همراه باشد ، 
اگر هيچ برنامه ريزي بدون ارزيابي ، بـه ثمـر   . رساني وارشادي باشد ونه به صورت اجباري

و بـا   ترتيبـاتي دانشـگاه محـور    وص برنامه ريزي آموزش عالي نيز بـه  نمي رسد ، در خص
بـراي  نقش اصلي ودرونزاي دپارتمان ها ي دانشگاهي و خود دانشگاهيان واجتماع علمي  

   .نياز  هست » كيفيت اعتبارسنجي و تضمينو  ارزيابي دروني وبيروني «
  

  سخن آخر؛ از زبان مديران دانشگاهي
 آن هم از نـوع ايـدئولوژيك و مـذهبي و    نظام متمركز اي سنگين از پيشينهها،  دانشگاه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Selfdirectional 
2. Selfregulative 
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هـا و ابهامـات    تـرين دشـواري   را پشت سرخود و باخود دارند و اين يكـي ازاصـلي   سياسي 
عبـارت ديگـر براسـاس     به. شود متمركز را موجب مي ي گذار كنوني به يك نظام نيمه دوره

دانشـگاهها درحـالي ازسيسـتم متمركـز كنـده      ، تعريف شده بر روي كاغـذ اختيارات برخي 
شوند كه نه به لحاظ فرهنگ سازماني و نه به لحـاظ سـاختار وشـرايط، هنـوز اسـتقرار       مي

اساسـا بخشـي از   .درگيراسـت  مـوانعي طريق اولي، غيرمتمركز بـا   متمركز و به سيستم نيمه
مي شود از سـويي  اختياراتي كه از يكسو ودر دوره اي براي دانشگاه ها به رسميت شناخته 

  . ديگر ودر دوره اي ديگر ، در بوته ي ترديد وابهام و حتي انكار قرار مي گيرد
 نويسـنده در طـي سـالها ودر خـالل تحقيقـاتش ،       كـه   يمديران دانشـگاه  اي از نمونه

، درمجمـوع  را داشته اسـت ريزي دانشگاهي  ي وضعيت برنامه امكان دريافت نظرآنها درباره
 ريـزي مطلـوب   ي برنامـه  دربـاره پيشـرفته وخـوبي    اندازي نظري  چشم وكم و بيش داراي

  :به نقل ازآنها درج شده استاي  زير نمونه در .هستند دانشگاهي 
خط مشي هاي عمومي . ريزي دانشگاهي اساسا كار خود دانشگاهيان است  برنامه )1

مشـاركت   وكالن ملي نيز در حوزه ي علوم وتحقيقات وفناوري و آموزش عـالي ، بايـد بـا   
واقعي ومؤثر ونهادينه ي دانشگاه ها و دانشگاهيان وانجمن هاي حرفه اي واجتماع علمـي  

 . تدارك ديده بشود

  .روشن باشد مرحله اي برنامه ها بايد اهداف ها و  جهتگيري )2
اهداف، وسايل و چگونگي دستيابي بـه آن   جهتگيري هاو عالوه برتعريف شفّاف )3

صـورت   قابليـت اجرايـي، بـه    بررسي و اطمينان از بينانه وپس از واقعطور  بهبايد اهداف نيز 
 .دقيق تعيين بشوند

  .باشد الزم برخوردارپوياي  وي دانشگاهي بايد ازقابليت انعطاف   برنامه )4
  .ريزي بايد ضمانتهاي اجرايي مربوط به سازوكارهاي آن، احراز بشود هنگام برنامه )5
وبـا   گرفتن تغييرات محيط داخلـي و جهـاني  ريزي دانشگاهي بايد با درنظر برنامه )6

  .آينده انديشي صورت بگيرد
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تـوان نيازهـاي    آن نمـي  مداوم  ي عملكرد گذشته و جاري وارزيابي بدون مطالعه )7
  .ريزي سخن گفت توان ازبرنامه فعلي و آتي برآورد بشود و بدون نيازسنجي، نمي

ريـزي و   ي برنامـه  حـوزه ي  ريزي بايد با استفاده ازاطالعـات كـافي دربـاره    برنامه )8
ي  روزآمـد و كارآمـد الزمـه    ياطالعـات  سامانه هايوجود (محيط تعاملي آن صورت بگيرد 

  )ريزي است برنامه
تـرين لــوازم   ريـزي، ازمهــم  بــه برنامـه  حرفـه اي  رويكـرد علمـي و تخصصــي و   )9
نظام حرفه اي برنامه ريزي نبايد تحت سـيطره ي پيـدا وپنهـان    .ريزي مطلوب است برنامه

  . ياست و ايدئولوژي و دولت باشدس
هاي شخصي و گروهي مديران تبعيـت بكنـد و    ريزي نبايد ازشهود و سليقه برنامه )10

معتبرعلمـي و گفتگـوي   ميـان ذهنـي و    قائم به آنها باشد بلكه بايد ازطريق يك شناخت 
وپيوسـته بـه روي نقـد ونظـر      بـه توافـق برسـد   وموافقان ومخالفان  نفعان  كافي ميان ذي

  .ده باشدگشو
ريـزي دانشـگاهي    ، مسيرعملياتي برنامـه نسبتا بلند اندازنظري اما به رغم اين چشم     

براي آنها همچنان توأم با ابهام و نگرانيهايي است كه حكايت ازمشكالت موجود درارتبـاط  
  .داردبا فرهنگ سازماني دانشگاه و ساختارها و شرايط و امكانات بالفعل موجود درآن 

ريـزي اسـت كـه مـديران      ايـن مشـكالت برنامـه    دربرگيرنده بخشـي از  موارد زير     
  :اند برآن تأكيد كردهنويسنده هاي اكتشافي  درمصاحبه يدانشگاه

ي دولتـي، دانشـگاهها را    يكجانبه و شكننده به بودجـه  ي وابستگي بيش ازاندازه .1
  .ريزي مستقّل، آسيب پذير كرده است دربرنامه

  وجـود مراجـع تصـميم گيـري     ي آشـكار و پنهـان ديوانسـاالري دولتـي و      سايه .2
ي دولتـي   متعدد ، تنها يكي ازآثار وابستگي دانشگاهها به بودجـه ومتوليان برون دانشگاهي 

 .شود ريزي دانشگاهي مي است كه مانع ازاستقالل آنها دربرنامه

زي دانشگاهي و آموزش نسبت ميان سياست وايدئولوژي و مذهب ، با   برنامه ري .3
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  . عالي هنوز مبهم وبحث انگيز است
ي طوالني نظام متمركز وقيمومـت دولتـي، فرهنـگ سـازماني شـفافيت،       پيشينه .4

ريزي مشـاركتي و   پاسخگويي و مشاركت مسؤوالنه دردانشگاه را كه براي پيشبرد امربرنامه
تـرين   مهـم تعاملي الزم اسـت، تضـعيف كـرده اسـت و تقويـت چنـين فرهنگـي، يكـي از        

  .ريزي دانشگاهي به دست خود دانشگاهيان است ي برنامه شرطهاي توسعه پيش
اي كه دارند با كمبود يا حتـي فقـدان    ي ظرفيتهاي بالقوه دانشگاهها به رغم همه .5

و نيروي انساني كارشناسي و ) برداري صورت بالفعل و قابل بهره به(ريزي  دانش فنّيِ برنامه
الزم بــراي واختيــارات  تي و ســازماني وابزارهــا و امكانــات ســاختارهاي كارآمــد تشــكيال

  .ريزي دانشگاهي دردرون دانشگاه مواجه هستند برنامه
ريزي اسـت، درخـود    ي برنامه دانشگاهها سيستم اطالعاتي كارآمدي را كه الزمه .6

  .اند نهادينه و مستقّرنكرده
و دريافـت بـازخورد   هـا   مداوم دربـارة اجـراي برنامـه   درونزا وفقدان نظام ارزيابي  .7

اسـت كـه    6ها ازديگرمشكالت مرتبط با مشكل قبلي مندرج دربنـد   مستمراز فرايند برنامه
  .سازد ريزي دانشگاهي را با مانع روبرو مي ي برنامه توسعه
، تنهــا يكــي در متــون رســمي  برگردانــدن اختيــارات دانشــگاهي بــه خودآنهــا .8
وضمن تكميل  همراه با اين فرايند ،استريزي توسط خود دانشگاهه شرطهاي برنامه ازپيش

هاي مؤثّري نيـز از دانشـگاهها    ، بايد حمايتها و پشتيبانيوتعميق اين آزاد سازيهاي قانوني 
افزاري و مديريتي  نرمحقوقي ، سازي درخود و ايجاد ساختارهاي  عمل بيايد تا به ظرفيت به

خـود گردانـي   بـراي   ناسبوجو وفضاي كاري م ي فرهنگ سازماني و تشكيالتي و توسعه
، در سه دهه پـيش  متمركز مزمن طور كه نظام  مبادرت بكنند و گرنه همانوخود تنظيمي 

متمركز و يا حتي غيرمتمركز مـوردنظر   نظام نيمه، تناسب با طبيعت كار دانشگاهي نداشت 
ـ      تواند حالت ناكارآمدي به خود بگيرد و به تجربه نيز مي ه ي نـاموفقّي تبـديل بشـود كـه ب

تواند بيشترين دستاويز را براي رويكردهايي فراهم بياورد كـه همچنـان بـه     ي خود مي نوبه
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  .آموزش عالي دركشور معتقدند سيستم عمودي و متمركز
صرف نظر از موانع بيروني وساختاري كه بايد از پيش پاي برنامه ريـزي دانشـگاهي      

از سـوي مـديريت    خـود دانشـگاه و  برداشته بشود ودر فوق به آن اشاره شد، چنـد كـار در   
   :ريزي دانشگاهي قرار بگيرد هاي برنامه ي تقويت بنيه دانشگاهي بايد در سرلوحه

استفاده ي صـحيح   ها و هيأت علمي آنها براي  تالش مشترك مديريت دانشگاه .1
منـابع مـالي و    ايجـاد تنّـوع در  هاي تجاري سازي علم وفناوري و كسب درامد و  از فرصت
ي دولتـي   منظور رفع وابستگي بيش ازاندازه بـه بودجـه   بهوكارافريني آن  انشگاهاعتباري د

از اين طريق بنيـه هـاي خـود تنظيمـي در دانشـگاه      ...) هاي مشتقه و مانند ايجاد شركت(
  .تقويت مي شود

بـراي ارتقـاي    علمـي وكاركنـان   هاي بهسازي و بالنـدگي هيـأت   ي برنامه توسعه .2
كاري آنهـا و مشـاركت بيشـتر ومؤثرترشـان در اداره ي      فرهنگ سازماني وكيفيت زندگي

 .دانشگاه وبرنامه ريزي از نوع تعامل ومشاركت

 وبهبـود  دانشگاه براي پايش و ارزيابي  كردن سيستم اطالعاتي كارآمد در نهادينه  .3
 المللي هدف سازگاري فعال دانشگاه با تحوالت محيط داخلي و بين با وتعالي مداوم كيفيت

.  
ــ .4 ــهتقوي ــر ت ســازوكارهاي نهادين ــد دفت ــا   اي مانن تحقيقــات نهــادي دانشــگاه ي

 . ريزي برنامهپايداري از اي  وحرفه منظور پشتيباني فني به  (OIR)پژوهي  دانشگاه

فرايندهاي مـديريت   ي ساختارها و توسعه تحول دانشگاه به سازمان ياد گيرنده و .5
 .وآينده انديشيگيري از اين در برنامه ريزي  بهره دانش در آن و

ي تعامالت بين المللي دانشگاه  براي ارتقاي آن بـه ترازهـاي  جهـاني در     توسعه .6
  . ها وراهبردهاي آكادميك ريزي برنامه
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  كتابنامه
  .نشرمركز:تهران. سهراب خليلي شوريني .ريزي تعاملي برنامه .1375. راسل لينكلن،ايكاف

فراينـد  «مـديريت اسـتراتژيك    .1376 .جيمـز . رابـرت ام  و  مينـتس بـرگ  ،براين كويين، جيمز؛ هنـري   
 .محمد صائبي، مركزآموزش مديريت دولتي. »استراتژي
نتايج سمپوزيوم منطقه اي آسيا (ريزي بلندمدت آموزش عالي  برنامه .1370. ديگران و ، عليتقي پورظهير

  .وزارت فرهنگ وآموزش عالي :تهران ).و اقيانوسيه داكا
  .آگاه  :تهران .مقدمه اي بربرنامه آموزشي ودرسي .1369. يتقي پورظهير، عل 

  .سازمان برنامه وبودجه:تهران. احمدعظيمي بلوريان .ريزي مركزي برنامه .1362. يانتين برگن، 
  .سمت :تهرانعلي اصغرهدايتي وعلي ياسري،  .پيشگامان توسعه .1368.  ــــــــــــ 

مؤسسه چاپ و انتشـارات آسـتان قـدس     :مشهد .گيري درمديريتتصميم  .1376. حكيمي پور، ابوالقاسم 
  .رضوي

هـا و   دانشـگاه  تغييرراهبـردي در  .1382. راولي، دانيل جيمز؛ لوهـان، هـرمن دي؛ دولـنس، مايكـل جـي     
  .دانشگاه امام حسين . حميدرضا آراسته .مراكزآموزش عالي

ي آموزشـي گـروه بررسـي هـا و     ريـز  مركزبرنامـه  .ريـزي آموزشـي   مباني برنامه .1364. غالمعلي ،سرمد 
  .هاي آموزشي برنامه

 :در اهميت تهيه برنامه جامع دانشـگاهها و مؤسسـات آمـوزش عـالي؛     نقش و .1371. سياري، علي اكبر 
ريـزي آمـوزش عـالي     ريزي توسعه آموزش عـالي، مـروري برتجربيـات برنامـه     كارگاه آموزشي برنامه

  .ريزي آموزش عالي برنامه مؤسسه پژوهش و. دربرنامه اول
گـروه مطالعـات تطبيقـي و     .ريزي آموزش عالي درايـران  آسيب شناسي برنامه .1381. فراستخواه مقصود 

  .ريزي آموزش عالي نوآوري، مؤسسه پژوهش وبرنامه
تحوالت نهادهاي اقتصادي اجتماعي فرهنگي و سياسي در جامعه ايـران   .الف 1379.  ــــــــــــــــ 
مؤسسـه پـژوهش و   : تهـران  ).بخـش اول (فرايندهاي عرضه و تقاضاي آموزش عـالي  و تأثير آن بر 
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   يتحول در علوم انساني با استفاده از الگو
 اجتماع پژوهشي 

  
  ∗اهللا كريمي روح

  چكيده
در  يس دروس عموميژه تدريو و به يس علوم انسانيكه در تدر ينيد و مدرسياسات

ان ياند كه اغلب دانشجو ن مشكل مواجه شدهيحتماً با ا ت دارند،يكشور فعال هاي هدانشگا
ها شركت  دهند و اگر هم در كالس يها نشان نم كالسن يبه شركت در ا يرغبت

حتي . است ياب و گرفتن نمره قبوليكنند به گفته خودشان از سر اجبار حضور و غ يم
علوم انساني نيز در مورد بسياري از دروس تخصصي  هاي هبسياري از دانشجويان رشت

اري و بلكه خود حتي با وجود عالقه به رشتة تحصيلي خود، از رفتن به كالس فر
ي كه اغلب براي حل اين مشكل پيشنهاد هاي هاين مقاله به صورتي گذرا را. بيزارند

كند نشان دهد كه حل  نمايد و سپس با ناكافي دانستن آنها سعي مي شود، بررسي مي مي
. انساني است اين مشكل مستلزم تغييري پاراديمي در نظام آموزشي دروس علوم

ني ناشي از تعليم و تربيت سنتي و حافظه محور است و مشكالت پيش روي علوم انسا
بهترين الگو در نظام . طلبد به نام تعليم و تربيت تأملي حل آن پارادايم جديدي را مي

بيشتر » اجتماع پژوهشي«الگوي . است» اجتماع پژوهشي«تعليم و تربيت تأملي الگوي
هاي متيو ليپمن در برنامة  دانشمندان و البته در سي سال اخير با تالش هاي هدر حلق

ي كه موجب طرح هاي همورد استفاده قرار گرفته است اما دغدغ» فلسفه براي كودكان«
چنين الگويي شده است، در بسياري از جهات در مورد مشكل علوم انساني در ايران هم 

. تواند راه حلي براي آن باشد مي» اجتماع پژوهشي«كند و از اين رو الگوي  صدق مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانشجوي دكتري فلسفه دانشگاه تهران و پژوهشگر گروه فلسفه و فكر پروري براي كودكان  .∗
 و نوجوانان پژوهشگاه علوم انساني
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ي اين الگو، منابع و مواد مورد نياز و نحوة اجراي آن مواردي است كه در اين چيست
  .شود ها پرداخته مي مقاله بدان
 ، تعليم و تربيت سنتي)حلقة كندوكاو( علوم انساني، اجتماع پژوهشي: ها كليدواژه

  ، تعليم و تربيت تأملي، متيو ليپمن)حافظه محور(
  

  مقدمه
ـ و و بـه  يس علوم انسانيكه در تدر ينيد و مدرسياسات در  يس دروس عمـوم يژه تـدر ي
ان ياند كه اغلـب دانشـجو   ن مشكل مواجه شدهيت دارند، حتماً با ايكشور فعال هاي هدانشگا
كننـد   يها شركت م دهند و اگر هم در كالس يها نشان نم ن كالسيبه شركت در ا يرغبت

حتـي بسـياري از   . اسـت  يولاب و گرفتن نمره قبيبه گفته خودشان از سر اجبار حضور و غ
علوم انساني نيز در مورد بسياري از دروس تخصصي خـود حتـي بـا     هاي هدانشجويان رشت

  .وجود عالقه به رشتة تحصيلي خود، از رفتن به كالس فراري و بلكه بيزارند
ترين راهي كه براي حل اين مشكل ممكن است پيشنهادشود، تغيير منابع  اولين و ساده

ـ و از منابع علوم انساني و بـه  يارياري از موضوعات مطرح شده در بسبسي. درسي است ژه ي
 يكنند و واقعاً بـرا  يان بتوانند با آنها همدليستند كه دانشجوين ي، موضوعاتيدروس عموم

 يا گونـه  ما بـه  يستم معرفتيآنچه مسلم است س. ديصورت مسأله درآ ن موضوعات بهيآنها ا
رفو كردن آن خلـل   م و تايم آسوده بمانيتوان ي، ما نمدر آن يجاد خللياست كه به محض ا

مـان را از نـو    يم كل نظـام معرفتـ  يممكن است مجبور شو يم نشست و حتينخواه ياز پا
 يا ن است كه مسألهيما ا ياما مشكل كتب دروس عموم (Dewey:1938).ميكن يبازساز
ـ از ا .كننـد  يجـاد نمـ  يدانشـجو ا  يدر نظام معرفتـ  يزند و خلليانگ يبرنم رو دانشـجو بـا    ني

توان مطمئن بـود كـه تغييـر منـابع      اما مي. شود يموضوعات مطروحه در كتاب هم افق نم
شوند  يم يها معرف كه صرفاً سرفصل يدر دروس يحت. درسي به تنهايي كارساز نخواهد بود

منابع . ار دارد، مشكل همچنان برقرار استيس منبع مورد نظر اختيتدر يو مدرس خود برا
  . س شود، معضل پا برجا خواهد مانديان تدريسنتي به دانشجو يد اگر همچنان با الگويجد
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ـ مرده و خسته هستند و ا زه، دليانگ يار بياند كه جوانان امروز بس برخي بر اين عقيده ن ي
ـ ان خـالف ا يهمـة دانشـجو   ياما تجربة شخص. ندارد يبه نظام آموزش يمشكل ربط ن را ي

، اهداف بلند و نشـاط فـراوان وارد دانشـگاه    ي، كنجكاويبا سرزندگجوانان . دهد ينشان م
كند و اگـر بـه    يفروكش م ين نشاط و سرزندگيپس از دو، سه ترم ا يشوند اما به زود يم

گر نـه بـا آن   يدهند، د يمقاطع باالتر هم ادامه م يو حت يان مقطع كارشناسيل تا پايتحص
 يت شـغل يـ د داشتن موقعيشتر بلكه به اميستن بدان يه برايو نشاط اول يدها و كنجكاويام

در دانشگاه . نشاط هستند يست كه دانشگاهها كامالً مرده و بين نيالبته منظور ا. بهتر است
ن نشـاط  يبا همفكران خود لذت برد اما ا يتوان دوستان را مالقات كرد و از هم صحبت يم

كـه پشـت    يانياز دانشـجو . جاپژوهش و كشف ك ية ورود به دانشگاه برايكجا و نشاط اول
ـ  ياز اطالعات در هـم ر  ينند و انبانينش يدانشگاه م يها يصندل افـت  يهـدف در  يختـه، و ب

شـان نـدارد، جـز    هاي هشـان و دغدغـ   يبا زنـدگ  يچ ارتباطيكنند ه يكنند كه احساس م يم
  .رود يو فرار از كالس انتظار نم يدلزدگ

اساتيد دروس علوم انساني بدانند دستة ديگري ممكن است مشكل را از روش تدريس 
ايم كه حتي در برخـي از همـين دروس عمـومي كـه مـورد       ايم و شنيده چرا كه بسيار ديده

عالقة بسياري از دانشجويان نيست، به دليل داشتن مدرسـي بـا روش تدريسـي مناسـب،     
تة رسد چنين مدرسان موفقي بـه دو دسـ   به نظر مي. شود كالسها با شور و نشاط برگزار مي

دستة اول هنرمنداني هستند كه به خوبي قادرند نود دقيقـه  . شوند كامالً متفاوت تقسيم مي
الحيلي سرگرم كنند و البته در اين بين نكـاتي را نيـز در راسـتاي درس     جوانان را با لطايف
تواند روش كـارآيي در تـدريس علـوم     اين روش با تمام جذابيت آن نمي. خود متذكر شوند

آنچه از چنين كالسهايي بيشترخاطر دانشـجويان را و بحـث و    در اغلب موارد. انساني باشد
الي لطـايف،   گفتگوي آنها را بعد از كالس به خود مشغول مي كند، نه نكات تلقيني البـه 

دستة دوم معلميني هستند كه قادرند مسألة پرچالشي كه مـورد  . بلكه خود آن لطايف است
، مطرح كنند و از طريق پرسش و پاسخ دو طرفـه و  دغدغة اغلب حاضران در كالس باشد
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اي را بـراي دانشـجويان هـر چـه      به چـالش كشـيدن نظـرات موافـق و مخـالف، مسـأله      
اين روش سـرنخهايي  . بيشترملموس كرده و از اين طريق ذهن و توجه آنها را جلب نمايند

ين نكات كـه  براي يافتن يك روش صحيح و جذاب تدريس در اختيار ما قرار دهد با ذكر ا
هاي مي  شناختي، فلسفي و اجتماعي را كه باعث جذابيت چنين كالس اوالً بايد مباني روان

شود، يافت، آنها را مدون كرده و در اختيار همـة مدرسـان علـوم انسـاني قـرار داد و ثانيـاٌ       
بررسي شود آيا اصالح روش تدريس به تنهايي حلّال مشـكل خواهـد بـود و اگـر نـه چـه       

  .ديگري را بايد تغيير داد فاكتورهاي
ظاهراً منبع درسي، دانشجو و مدرس و روش تدريس او هـر يـك بـه نحـوي در ايـن      

تغيير هيچ يك از اين سه، بدون تغيير در دو فاكتور ديگر گرهـي از مشـكل   . مسأله دخيلند
مورد نظر نخواهد گشود و تغيير در اين سه مساوي است با يك تغيير پـارادايمي و تحـول   

امـا ايـن تغييـر بـه چـه      .  دي در كل نظام آموزشي بـه ويـژه در دروس علـوم انسـاني    بنيا
  معناست؟

ـ ا دا نكردهيك نكتة ساده تفطّن پيشود كه ما به  يم ياز آنجا ناش يمشكل اصل م و آن ي
ـ ان داد بلكـه با يد به دانشجويرا نبا ين است كه معانيتر از مو ا كينكتة بار د بـه آنهـا راه   ي

. انـد  يسـتند بلكـه امـور اكتسـاب    ين يمـ يامور تعل يمعان. م داديرا تعل ياندن و كشف معيرس
(Gadamer:1994)بـا آن   يچ ارتبـاط يكـه مـن هـ    ييم داده شود از آنجايكه تعل ييمعنا

سـت و  يمـن اصـالً معنـا ن    يمن نشده اسـت، بـرا   يدر نظام فكر ييام و معنا برقرار نكرده
روش خطـابي در  . پـس از آزمـون آن درس هـم فرامـوش خواهـد شـد       ين به راحتيبنابرا

ترين و ناكارآمدترين روش است كه مخصوصاً براي دانشجويان زمان ما كه  تدريس ضعيف
  .كننده خواهد بود پذيرند، كامالً خسته كمتر سخني را به پشتوانة گويندة آن مي

م داد نه خود آنها را، يتعل انيد به دانشجويرا با يدن و كشف معانين سخن كه راه رسيا
در برنامـة درسـي   » يق در علوم انسانيروش تحق«را با نام  يبرخي را بر آن داشته تا درس

تري  بر آن درد نبوده، بلكه شايد به طرز وخيم يدانشگاهها بگنجانند كه نه تنها هيچ مرهم



 441...    تحول در علوم انساني با استفاده از

مـن معنـا    يكـه بـرا   يا يباز هم شده است ارائـة معـان  . خود به آن درد مبتال گشته است
  . ستندين

ان را مجبـور بـه   يتواند اين باشد كه دانشجو چارة ديگر در راستاي نكتة مطرح شده مي
آنها را تشويق به صيد  ين امورين انجام چنيم و در حيكن يسينو ق و پژوهش و مقالهيتحق

ـ ا. معاني كنـيم  آن كـه   ياجـرا شـود و از صـورت كنـون     ين روش البتـه اگـر بـه درسـت    ي
تواند مثمـر   يد ميباشد، به درآ ينترنتيا يها تيقات و سايگر كتب و تحقياز د يبردار نسخه

اوالً فرصت كـالس را عمـالً،   . نجا وجود خواهد داشتياما چند مسألة عمده در ا. ثمر باشد
اً يـ ثان. گذرانـد  ييقـات دانشـجو  يتحق يتوان صرفاً به بررسـ  يتر، نم نييحداقل در مقاطع پا

الوگ و ارتباط برقـرار كـردن بـا    يهمه امكان د يبرا يصورت فرد و به يا مطالعة كتابخانه
وجـود دارد كـه در صـورت     يبهتـر و كارآمـدتر   هـاي  هكند و ثالثاً را يموضوع را فراهم نم

ان بـه  يدانشـجو  ياز سـو  يتر يار جديز به صورت بسين ينه شدن آنها، پژوهش فردينهاد
  . اجرا در خواهد آمد

  
  ياجتماع پژوهش يستيچ

شود از  مسألة فراري بودن از مدرسه و كالس كه البته از همان آموزش ابتدايي آغاز مي
جمله مسائلي بوده كه بسياري از متفكرين عرصة تعليم و تربيت را به ويژة در اواسط قـرن  

در دهـة شصـت اسـتاد     (Mattew Lipman)پمنيوليمت. بيستم به خود مشغول كرده بود
اوعالوه بر مشكل بي انگيزگي دانشجويانش دريافته بود كـه  . فلسفه در دانشگاه كلمبيا بود

فاقد قدرت استدالل و قدرت تمييز و داوري هستند اما براي تقويت قدرت تفكر آنها، «آنها 
د كه ايـن  بنابراين ليپمن به اين نتيجه رسي) 30ناجي،(».دورة دانشجويي بسيار دير شده بود

درسـي را در خصـوص تفكـر     هـاي  هكار را بايد از كودكي آغاز كرد و بايد يـك سـري دور  
او براي انجام اين كار داستانهايي را راجع به كودكـاني  . انتقادي در دوران كودكي بگذرانند

اي شـد كـه امـروزه     گذار برنامـه  كه در زمينة فلسفه به اكتشاف مي پرداختند، نوشت و پايه
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در بسـياري  ( Philosophy For Children(P4C))»فلسفه براي كودكـان «انتحت عنو
اما يكي از اجزاي بنيادي برنامة ليپمن بـراي   .از كشورها از جمله ايران در حال انجام است

اجتمـاع  «حل مشكالتي كه در بسياري از جوانب با مشكل مـورد نظـر مـا مشـابه اسـت،      
  . است (Community of Inquiry)»پژوهشي
لسـوف  ي، ف(Charles Peirce)رسيـ ن بار در آثار چـارلز پ يهوم اجتماع پژوهشي اولمف
رس بـود، حلقـه يـا اجتمـاعي از     يـ البته آنچه مدنظر پ. دار گشتي، پد19ست قرن يپراگمات

پمن يـ ل. (ز توسـعه داد يـ ت نيم و تربينة تعلين مفهوم را به زميا ييويجان د. دانشمندان بود
، اجتمـاع پژوهشـي   )2008ليپمن،(داند خود را مديون ديويي ميليپمن كه ) 21و  20، 2003

اسـت كـه بـه     يو آموزشـ  ياجتمـاع  يا نهياجتماع پژوهشي زم: كند يف مينگونه توصيرا ا
دن و بـه چـالش   يق، به چالش كشـ ي، استدالل، ارتباط برقرار كردن، تفكر عميپژوهشگر«

ـ در ا) 2008ليپمن،(. شود يمنجر م» حل مسأله يها كيده شدن و ارتقاء تكنيكش ن الگـو  ي
شـوند كـه اجتمـاع     ير مـ يدرگ يدر پژوهش) دياسات(و معلمان ) آموزان دانش(= ان يدانشجو

و ) حلقـة (ب دو مفهوم مسـتقل اجتمـاع  يترك. دهد يخاص شكل م يطيپژوهشي را در شرا
دارد كـه كـالً باعـث     يج و لوازمينتا» اجتماع پژوهشي«ر آنها به ييو تغ) كندوكاو(پژوهش

 . خواهد شد يتيم و تربيم در نظام تعلير پاراداييتغ

محـور   ت سنتي يا حافظهيم و تربيا نظام تعليم يپارادا يسة دو الگويمقا يپمن برايل    
  :دهد يمقابل هم ارائه م هاي هدو دسته گزار يت تأمليم و تربيو نظام تعل
  : استر يبه شرح ز يت سنتيم و تربيم تعليپارادا

  ت عبارتست از انتقال معرفتيم و تربيتعل .1
 .آشكار، نامبهم و مشخص است يمعرفت امر .2

 .شود يم ميگر ندارند، تقسيكديبا  يپوشان گونه هم چيكه ه هايي همعرفت به رشت .3

 .معرفت هستند يچون و چرا يمعلمان، منابع ب .4

 :ر استيبه شرح ز يت تأمليم و تربيم تعليپارادا
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ت يجة مشاركت در اجتماع پژوهشي است كه توسط معلّم هـدا ينتت، يم و تربيتعل .1
 .شود يم

مبهم، دو پهلو و بلكه چند پهلـو و رازآلـود    يكه معلمان معرفت را امر يياز آنجا .2
 . كنند  يق به فكر در مورد جهان ميابند، متعلمان را تشوي يم

 .ز استيانگ ن خود مسألهيدارند و بنابرا يپوشان گر هميكديمعرفت با  هاي هرشت .3

ان پژوهش خود را يخود اعتراف كنند و در جر يدارند كه به خطا يمعلمان آمادگ .4
 .ندياصالح نما

ورز باشند و مدام معقول بودن و قضـاوت   شهيرود كه اند يآموزان انتظار م از دانش .5
 . ت كننديح را تقويصح

ان يـ ست بلكـه درك روابـط م  يبا كسب اطالعات ن يت مساويم و تربيند تعليفرآ .6
 .است يعلم هاي هرشت 

م ينظام تعل يها يژگياجتماع پژوهشي درصدد آن است كه تا آنجا كه ممكن است از و
در . ت تأمـل محـور را تحقـق بخشـد    يم و تربيتعل يها يژگيخارج شده و و يت سنتيو ترب

هاي جديـد بـه قبـول همـان      نظام آموزش و پرورش سنتي تمام تالش اين است كه نسل
تـرين   بـزرگ . ي كه از نظرنسلهاي قبل درست بوده است، دست يابنـد يها شها و ارز دانش

مشكل اين رويكرد اين است كه اگر امروزيان ندانند دانش و ارزش گذشتگان پاسخ به چه 
ها يا آن مسائل ديگر بـراي نسـل    مسائلي بوده است يا اگر به خاطر تغيير شرايط آن پاسخ

ايـم، نخواهـد    زدگي از آنچه دانش گذشتگان خواندهامروز مسأله نباشد، نتيجه چيزي جز دل
آمـوزان و دانشـجويان بايـد همچـون      الگوي اجتماع پژوهشي بر آن است كـه دانـش  . بود

دانشمندان به صورت گروهي كار كنند تا به مسائلي بپردازند كه واقعاً براي خودشان مسأله 
اي ملمـوس   صـورت مسـأله   است يا بايد ابتدا آن را از طرقي براي اغلب اعضاي حلقه بـه 

چنين آموزشي بايد تفكر محور و بـه دور از  . درآورده و سپس به نحو جمعي به آن پرداخت
  . تعصب و حب و بغض باشد
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ج پژوهش خود را به ما يگاه نتا چيسقراط ه. بزرگترين الگوي چنين روشي سقراط است
ن يز در عـ يـ ن ح پـژوهش را يكنـد و روش صـح   يسقراط خود پژوهش مـ . كند يل نميتحم
ـ و را يد سنتيژه عقايو د بهيل عقايجوان تحم. دهد يم ميكردن آن به ما تعل ياتيعمل ج در ي

ـ  ينكه خود طيزند مگر ا يجامعه را باز پس م آن را آزمـوده و بـدان    يك پـژوهش فكـر  ي
همان شـور و شـوق مـأنوس بـا روح جـوان       يك حلقة پژوهشيشور و شوق . ده باشديرس

ـ از دال يو با آگـاه  يك اجتماع پژوهشيملموس شدن مسأله با آزمودن آن در . است ل و ي
ما وجـود   يدروس علوم انسان ياست كه اكنون در نظام آموزش يزيآن همان چ هاي هشير

مطروحـه  ان با مواد ينكردن دانشجو يندارد و باعث فاصله گرفتن و هم افق نشدن و همدل
و ارزشـمند   يباعث ارزشمند شـدن زنـدگ   يپژوهش از نوع سقراط. شود يم يدر كتب درس
  . ميا افتهيبدانها دست  يشود كه با تفكر و آزمودگ يم ييشدن باورها

رد و يـ گ يالوگ است كه تفكـر شـكل مـ   يرد چرا كه در ديگ يالوگ بهره ميسقراط از د
ـ ابتـدا با . صـحبت كـرد  توان ناپختـه   يالوگ نميدر د. شود يپخته م گفتـار را   يامـدها يد پي
كنـد و سـخن    يل مـ يـ نكه مخاطب از ما طلب دليعالوه برا. ان نموديد و بعد آن را بيسنج
ـ خودمـان ورز  يش سخن مـا را بـرا  يپس گفتگو، پس و پ. توان زد يل هم نميبالدل تـر   دهي

 يده، نظـر ينظر ناورز ماند و االّ يم يده است كه قابل اعتناست و باقين نظرِ ورزيكند و ا يم
م، راحت يا طور كه راحت به آن ملتزم شده رود، همان يكجا م م از كجا آمده و بهيدان يكه نم

مـا سـازگار اسـت و بـا      يده شده كه با نظام معرفتياما نظر ورز. مييشو يز از آن دست مين
ـ غات و سخن نـو و د يما گره خورده است با باد تبل يمعرفت هاي هگر تكيد ـ جد دگاهي د بـه  ي

ان آن بنـا  يـ در بن يجنبد مگر آنكـه چنـان طوفـان    ينم يد بودن آنها، از جايصرف نو و جد
  .گر ممكن نباشديفكند كه حفظ انسجام آن ديب

در  يعنـوان منبـع اصـلي درس معـارف اسـالم      ، كـه بـه   )1(يشة اسـالم يدر كتاب اند
مـان و  يا«وجود دارد، تحت عنوان  يسراسر كشور معرفي شده است، موضوع هاي هدانشگا

مـان و كفـر دو امـر    يا«كننـد كـه    ين نكته اشاره مـ يسندگان محترم تنها به اينو. »ارياخت
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د محتـرم هـم اضـافه    يو بعضاً اسات) 50،ص1386:ييو محمد رضا يسبحان(»است يارياخت
ـ ا آام. »ار انسان البته در طول ارادة خداوند است نه در عرض آنياخت«كنند كه  يم ا واقعـاً  ي

 هـاي  يـه مان و كفر از كجا شـروع شـده، پا  يبودن ا يارين بحث اختينكه ايبدون دانستن ا
چـه خواهـد بـود،     يدگاهيهر د يامدهايج و پيست و نتاينجا چينظرات مختلف در ا يفكر
از  يدا شـود تـا مشـتاق آگـاه    يـ ش پيبـرا  يا توان انتظار داشت كه دانشجو اوالً مسـأله  يم

سـت،  يدانـد چ  يرا كـه اصـالً نمـ    يا مسـأله  يحل ارائه شـده بـرا   اً راهيها گردد و ثان حل راه
ـ البته نكتة مهم مـاجرا ا . رديبپذ يعنوان باور به ـ حـل ا  ن اسـت كـه راه  ي ان يـ ن معضـل ب ي
از  ياريبس. ستيمعتزله و اشاعره ن هاي هدگايدر اسالم و د» اريجبر و اخت«خچة مسألة يتار

جاد نخواهد شد، چرا كه يدر ذهنشان ا يا ز مسألهين يخين تاريبا بيان چن يتان حيدانشجو
ـ ورود بـه د  ين راه برايتر مطمئن. اند الوگ نشدهيبا آن متن وارد د ـ م بـا ا يالوگ مسـتق ي ن ي

با ديگر همكالسان خود در كالس و البته با حضور  يك اجتماع پژوهشيمسأله، شركت در 
صـرف   ييل اين پژوهش را بر عهـده دارد و نـه القـا   معلمي است كه نقش هدايت و تسه

  .ها را دگاهيد
ن مسائل واقعـاً مسـألة مـن    ينكه اين مسائل و ايد كه هم افق شدن با اينما ين ميچن 

توان انتظار  ي، نمياد دادن شنا به كسي يبرا. ممكن خواهد بود يشود، صرفاً با تجربة فرد
ـ شـود بلكـه با   دربـارة شـنا، شـناگر     ييداشت كه او با خواندن كتابهـا  د آن را در آب و در ي

. هـا و فنـون آشـكار اسـت     ن نكته دربارة مهـارت يا. قرار داد يشدگ مواجهه با مشكل غرق
رابطة نظر و عمل از روابط بسيار پيچيدة تـاريخ تفكـر بشـري اسـت امـا الگـوي اجتمـاع        

ش فـرض گرفتـه   پژوهشي شكافي كه مخصوصاً در عصر حاضـر ميـان نظـر و عمـل پـي     
هـا و   بـراي آمـوختن دانـش    ياجتماع پژوهشـ  يدر الگو. دهد شود، مورد انتقاد قرار مي مي

 يزنـدگ «بـه قـول سـقراط     (Dewey,1920).د عمل نموديها نيز، همچون فنون با ارزش
م بـا  ين مواجهـة مسـتق  يدر مرحلة نظـر همـ   يآزمودن زندگ. »ستن ندارديآزموده ارزش ز نا

ـ حل آن معضـالت اسـت و ا   يبرا يشخص يفكر يو سع يرمشكالت و معضالت نظ ن ي
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ـ به واسطة د يبرخ يالوگ براين ديا. ستيالوگ ممكن نيبدون د كـه آن   يالوگ بـا متنـ  ي
م در يالوگ مستقيتر د يتر و همگان دهد اما روش مطمئمن يكند، رخ م يموضوع را مطرح م

ـ در د. است يك اجتماع پژوهشيمواجهه با نظرات مختلف در  همچنـين انسـجام و    الوگي
ان يرانيما ا يشگياز مشكالت هم يكي. شود افكار و نظرات بهتر عيان مي يدرون يسازگار

ان باورها و گفتارمان يان باورها و اعمالمان، ميمان، ميان باورهايو انسجام م يعدم همساز
هـا   يارن ناسازگيز ممكن است اياز موارد ن ياريدر بس. ان گفتار و اعمالمان بوده استيو م

شـتر مراقـب   يد خـودم ب ياوالً با يك اجتماع پژوهشينباشد اما در  يآگاه يبه عمد و از رو
 ياً در صورت مغفـول مانـدن خـودم، اعضـا    يها رخ ندهد و ثان ين ناسازگارين باشم كه ايا
  .ن امر واقف خواهند كرديمرا بر ا يپژوهش يگر اجتماعيد

ـ . قت استيبا حق يكرنگيت و يميصم يه در اجتماع پژوهشيالبته اصل اول ك اجتمـاع  ي
ست بلكـه آنچـه معلـم و    يكرد خود نينشاندن رو يبه كرس يبرا يجدل ي، اجتماعيپژوهش
كـرد بهتـر و   يكشـف رو  يكننـد، تـالش خالصـانه بـرا     ان بدان احساس تعهد مييدانشجو
را پشتوانة خود داشـته باشـد و بـا آگـاهي از پـيش       يتر يل قوياست كه دال يتر منسجم
ك اجتماع ين چه بسا كه در يبنابرا. آن مورد پذيرش قرار گرفته باشد يامدهايها و پ فرض
ـ بحث در د ي، اعضا بارها و بارها طيپژوهش ـ ن خـود تجد يشـ يدگاه پي دنظر كننـد و آن را  ي
پـس  . ن را اعـالم كننـد  يز اين يپژوهش يگر اعضايند و البته چه بهتر كه به ديح نمايتصح
اجتمـاع   يالگـو . صناعت برهان است نه جـدل ، شـعر يـا خطابـه     ياجتماع پژوهش يالگو

  . تفكر فلسفي است نه تفكر كالمي يپژوهش
و امكانـات   يي، مـاجراجو يريغـافلگ  يبرا ييها جان، فرصتيد پر از هيكالس درس با

ـ و به يسنت يها كالس. گرنديكديدر مقابل  يو روزمرّگ ييماجراجو. د و جذاب باشديجد ژه ي
به  يك اجتماع پژوهشيدر . هستند يدچار روزمرگ يهمگ يدروس علوم انسان يها كالس

هـيچ دو كالسـي   . وجود ندارد يجانِ حل معما روزمرگيخاطر زنده بودن تجربة كشف و ه
ز يـ ن يگـر يالبتـه راه د . شوند، مانند هم نخواهند بود كه به شيوة اجتماع پژوهشي اداره مي
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منـابع خـاص و ممنـوع كـردن      يك سريكته كردن يد:جان وجود داردين هين ايتأم يبرا
ـ ن صورت مطالعة ايدر ا. يگر از منابع علوم انسانيد يبه برخ يدسترس ن منـابع در خفـا و   ي

. ارضا خواهـد كـرد   يجوانان را تا حد ييجان و ماجراجويز حس هيممنوع ن يعنوان امر به
  . گران استيد هاي هدگايل ديچون و چرا و بالدل يرش بيپذ يردكين رويجة چنياما نت

. اجتماع پژوهشي نه تنها براي دانشجويان بلكه براي اساتيد هـم موجـب نشـاط اسـت    
س مجبور است، صرفاً مفـاهيمي را  ياستاد در نظام آموزش سنتي طي حداقل سي سال تدر

مسـلماً موجـب خسـتگي و فرسـودگي و     د و تكرار اگر چه كاري آسان امـا  ينما دائماً تكرار 
كند چـه نكـاتي و مسـائلي را بايـد      در چنين نظامي كه استاد مشخص مي. درجازدن است

هـاي جديـد و مطالعـه و پـژوهش      گاه نيازي به آمـوختن  براي دانشجويان مطرح كند، هيچ
امـا در اجتمـاع   . شود مگر به اجبار ارتقـاء مرتبـه يـا عاليـق شخصـي      بيشتر احساس نمي

وهشي اوالً معلم دچارخستگي و فرسودگي و درجا زدن نخواهد شد چـرا كـه در اجتمـاع    پژ
پژوهشي هيچ دو كالسي مانند هم نيست و ثانياً به زودي خواهد دانست كه يـك معلـم و   

تواند مربيگري كند مگر آنكه خود الگويي براي پژوهشـگري   هدايتگر اجتماع پژوهشي نمي
م يك اجتماع پژوهشي را به سـوي پـژوهش هـر چـه بيشـتر      اي دروني معل فلذا رانه. باشد

  .دهد سوق مي
ان، يدانشـجو  يباعث ارتقاء تفكر منطق يك اجتماع پژوهشيصورت  كالس به يبرگزار

ـ دگاهها، تعريز نهادن و ربط دادن بهتر ديتما تـر   كـردن درسـت   يبنـد  ف كـردن و طبقـه  ي
  .شود يتر فكر كردن م قانهيطرفانه و عم يب يابيم، ارزشيمفاه

ـ   يده شده است كه گفتگو، حاصل انديشين اندياغلب چن امـا  . اسـت  يشـه و تفكـر درون
ـ ن است كه در واقع ايا ياجتماع پژوهش يالگو يفرض اساس ن گفتگوسـت كـه تفكـر را    ي

ق بـه تفكـر، در نظـر    يك گفتگو باعث تشويشركت در  (Gadamer:1994).كند يد ميتول
م و يف و مفـاه يق به تعاريشتر، توجه دقيگر، تمركز بيد هاي هدگايگرفتن همة امكانات و د
هـا   از بحث هايي هنمون يم به سادگيد همة ما بتوانيشا. شود مي يسازگار كردن نظام معرفت
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 يكيم يبتوان ياما به سخت. ميل خود به ياد آوريرا در دوران تحص يداغ كالس يو گفتگوها
ـ ا ل داشـته ية تحصدور يها ن آزمونياز چند يكيكه در  ياز سئواالت ـ م، بـه خـاطر آور  ي . مي

ـ ا يشناخت نة روانيزم (Lev Vygotsky)يگوتسكيمانند لئو و يشناسان روان ن مطلـب را  ي
البته ). 2003به نقل از ليپمن،.(كردن گفتگوست ياند كه تفكر، درون كنكاش كرده يبه خوب

شـكل   .باشـد  يك اجتماع پژوهشيتواند شكل دهندة  ينم ييمشخص است كه هر گفتگو
ـ ن ايتـر  مهـم . دارد ياز به مقدماتياست كه ن يخود مهارت يك اجتماع پژوهشيدادن به  ن ي

ـ  چيكارآزموده است كه البته ه يمناسب و مرب يمقدمات منابع درس ـ ك از اي ز بـه  يـ ن دو ني
  . مراد ما را حاصل نخواهد كرد ييتنها

  
  يمنابع درس

گونـه كـه در منطـق گفتـه شـده       است و همان يزيمسلماً تفكر، همواره تفكر دربارة چ
  :است

ــن المبـــاد مـ ًٌرْكَـــهيالفكـــر ح 
 

 يالمـراد  يإِل ين المبادــــِو م 
 

كشـف   يمعلومـات بـرا   يبنـد  گـر فكـر حركـت از معلومـات و دسـته     يا به عبـارت د ي
خـوب و   يك منبـع درسـ  ي. معنا خواهد بود يم، تفكر بيندان يزيپس تا چ. مجهوالت است

 يار اجتماع پژوهشـ يتفكر در اخت يرا برا ين حال كه مواديد در عيك معلم خوب بايالبته 
 يو تفكـر در اعضـا   ية پژوهشـگر يـ دهند، صرفاً القاگر نباشند، بلكـه مشـوق روح   يقرار م

 يكالسـ  يكار را برگفتگـو  ي، اساس و مبناياجتماع پژوهش يهر چند الگو. كالس باشند
ان يدانشـجو  يبـرا  يا ن گفتگوها باشد، مسألهيه آغازگر اك يگذارد اما بدون منابع درس يم

 يداشته باشند، مسـائل  يشود تا در باب آن صحبت كنند و اگر هم از قبل مسائل يمطرح نم
رفـع   ين برايبنابرا. ت نامربوط به موضوع درس خاص ما باشدياست كه ممكن است به غا

ـ ما البته عالدست ما زده شود ا د بهية بحث باين مشكالت جرقة اوليا ان هـم  يق دانشـجو ي
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هـر درس   ين دو كار ممكـن اسـت؟ بـرا   يان ايچگونه جمع م. رديد مورد غفلت قرار گينبا
و جـذاب   يار خوانـدن يباشد بس يكه شامل متون يمنبع. ده شوديتدارك د يد منبعيخاص با

شـود، بيشـتر    تر نوشته مي كتبي كه براي سنين پايين. در باب مسائل مطروحه در آن علم 
هاي داستان بگذارد و بـه مسـائلي    داستاني است تا كودك بتواند خود را به جاي شخصيت

براي دانشـجويان شـايد اسـتفاده از قالـب داسـتان      . شود، بينديشد كه براي آنها مطرح مي
باشد، اما در تدوين چنين منابعي اهداف پيش گفته در نظام تعليم و تربيت ضرورتي نداشته 

تواند گفتگوها و منـاظراتي باشـد    ها مي مثالً يكي از قالب. تأملي بايد مورد توجه قرار گيرد
 يبـرا . دگاه مختلـف، وجـود داشـته اسـت    يان دو ديكه در طول تاريخ در باب آن مسأله، م

ار متـون  يم، چـه بسـ  يتر بدان اشاره كرد شيكه پ» اريو اختمان يا«مثال در همان موضوع 
 يتوان قسـمت  يم. ميار در دست داريمسلكان و اهل اخت يان جبريكه از مناظرات م يلياص

البتـه  . قـرار داد  ين بحثـ يد و آن را جرقة چنين مناظراتي را برگزياز چن ينه چندان طوالن
ـ ن نكته واقف بود كه بـاز با يد بديبا ـ وانـدن ا د بعـد از خ ي ان، يز خـود دانشـجو  يـ ن مـتن ن ي

نباشد كه سئواالت خود را سـئواالت همـة اجتمـاع     ين مربيسئواالتشان را مطرح كنند و ا
ح يدر قسمت بعد، توضـ » نحوة اجرا«ن مشكل در قسمت يروش حل ا. قرار دهد يپژوهش
  .خواهد شد داده

رد، ضـرورت دارد كـه   يگ يان قرار ميار دانشجويهر منبع كه در اخت يگر برايد ياز سو
مختلف در بـاب موضـوعات مطروحـه در     يكردهاياز رو يليتفص يآگاه يبرا يكتب جامع

ـ از آن نظر يف شود كه البته در درجة اول آگـاه يتأل يآن منبع درس كـه   يكسـ  يات بـرا ي
ز با احساس تعلـق خـاطر   يان نيمسلماً دانشجو. است يت بحث را برعهده دارد، ضروريهدا
گـر كتـب و   ياز د يخود، درصدد مطالعـه و آگـاه   يشنهاديحل پ مسأله و راه دا كردن به يپ

  . ات برخواهند آمدينظر
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  )نحوة اجرا(در كالس  يك اجتماع پژوهشيل يتشك
سالهاسـت كـه در    ياجتماع پژوهشـ  يالگو يتر اشاره كرديم، اجرا همان طور كه پيش

فلسـفه  « ل برنامة يذ) تا متوسطه ييابتدااز (تر  نييپا البته در مقاطع يآموزش يها نظام ياريبس
ار در حـال  يبسـ  يها تياز كشورها انجام شده و همچنان با موفق ياريدر بس »كودكان يبرا

  .انجام است
نش ير چيين آنها تغيدارد كه اول يه و ظاهرياول ي، مقدماتيك اجتماع پژوهشيل يتشك

نش يچ يسو نند، بهينش يم ييزهايف پشت ميان به رديكه دانشجو يمكتيكالس از حالت ن
 يريـ گ به سمت استاد جهت يكيزيلحاظ ف ان كه بهيوار دانشجو فينش رديچ. وار است رهيدا

كـالس   يزدان كه در باالياست همه چ يام است كه استاد شخصين پيشده باشد، القاگر ا
 ند تـا اسـتاد از انبـان   يد دهان بگشـا يگرسنه با يان، همچون جوجكانيستد و دانشجويا يم

وار همراه با استاد خود در  رهيصورت دا ان بهيدانشجو ياما وقت. ر كنديمعارف خود، آنها را س
كند و باعث خارج شدن  يل ميان آنها تسهيرا م يرند بحث پژوهشيگ يگر قرار ميكديكنار 

  .شود يت بحث مياستاد از محور
مـورد نظـر و    از موضـوعات درس  يكـ يدر بـاب   يفة معلم اوالً در انداختن بحثـ يوظ  

است كه از قبل دربـارة   ين راه آغاز بحث، خواندن متنيبهتر.  ت آن بحث استيسپس هدا
. ميات آن متن صـحبت كـرد  يآن موضوع آماده شده است و در قسمت قبل دربارة خصوص

عنوان  ز بهين... از روزنامه، مجله، عكس و يلم و حتياز ف يالبته ممكن است بتوان در موارد
 يمعنـا (اما نكتة مهم آن است كه پـس از آنكـه مـتن    . پژوهش بهره گرفت نيجرقة آغاز

ز يـ ن... لم، عكـس و يبلكـه فـ   يگستردة متن مورد نظراست كه نه تنها شامل متن نوشـتار 
ـ ان خوانده شـد، هـر   يبه صورت فردي يا در جمع توسط دانشجو.) شود يم را  يك سـئوال ي

از متن باشد كه از نظر  يد دربارة هر قسمتتوان يآن سئوال م. كند دربارة آن متن مطرح مي
از مـتن كـه دانشـجو را بـه فكـر كـردن        ييا آنجـا يبوده است  يرعاديا غيدانشجو مبهم 

  . گران مطرح كنديتر فكر كند و آن را با د قيشتر و عميواداشته و او دوست دارد دربارة آن ب
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آنهـا   يابتـدا بـرا   م متن رايكن ين روش براي شروع بحث نسبت به روشي كه سعيا   
بعد از . آيد م، روش بهتري به نظر مييم و سپس سئواالت آنها را طلب كنيير نمايخود تفس

تـابلو نوشـته    ينكه هر دانشجو سئوال خود را مطرح كرد، سـئواالت بـا نـام آنهـا بـر رو     يا
. شود كه كدام قسمت از متن محرك سئوال او بـوده اسـت   يشود و البته از او سئوال م يم
در ادامـه سـئواالت   . ادداشت كـرد يسئوال  يتر است صفحه و سطر مورد نظر را در جلوبه
ـ از سـئواالت در   ياريص داد كـه بسـ  يتوان تشـخ  يم يبه راحت. شوند يبند د دستهيبا ك ي

ز بهتر است توسط خـود  يسئواالت ن يبند ن طبقهيا. هستند يبند تر قابل طبقه يموضوع كل
نكه يسئواالت و موضوعات مطرح شده، دربارة ا يبند دستهبعد از . رديان صورت گيدانشجو

. ميكنـ  يمـ  يريـ گ يان رأيلند دربارة كدام سئوال و كدام موضوع بحث شود، از دانشجويما
ان با آن ارتبـاط  ياز دانشجو يشترياست كه تعداد ب يسئوال  آورد مسلّماً يم يكه رأ يسئوال

  . شود يآنگاه بحث دربارة آن سئوال آغاز م. ر آن شده استياند و ذهنشان درگ برقرار كرده
درس  يمورد نظر ممكن است بـرا  ين اشكال مطرح شود كه منبع درسيممكن است ا

ـ     يبخصوص و موضوع به خصوصـ  كـه   يسـئواالت و موضـوعات   يمطـرح شـده باشـد ول
ن يا ياجرا. به آن درس و آن موضوع نداشته باشد يكنند، ربط يان به آن اشاره ميدانشجو

در  يتر نشان داده است كه در اغلب موارد موضوعات نييآموزان مقاطع پا ه دربارة دانشبرنام
اگر هـم   يحت. آن درس و متن قرائت شده بوده است يده اصليشود كه ا يكالس مطرح م

ست چـرا كـه موضـوع    ين يرد، حرجيده مطرح نشود و آن موضوع مورد بحث قرار نگيآن ا
موضوع . دهد يل ميرا تشك يآن اجتماع پژوهش  افرادشتر دغدغة يمطرح شده كه ب يگريد

آنها حل  يا از قبل برايان مسأله نباشد يدانشجو يا برايمورد نظر مؤلف متن ممكن است 
و درسـت   يقيحق يمعنا. شان بالموضوع استيا ين طرح دوبارة آن برايشده باشد و بنابرا

م يبپـرداز  يبه مسـائل و موضـوعات   تواند باشد كه ين نميز جز اين يكردن علوم انسان يبوم
 يا صـرفاً بـرا  يگر ياي د جامعه يما مسأله باشد، نه آنچه برا يجامعة پژوهش يكه واقعاً برا

  . استاد آن درس مسأله است
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زه خـود از  يـ شود تـا دربـارة انگ   يا سئوال كنندگان خواسته ميدر ادامه از سئوال كننده 
ـ ح دهند يعلت سئوالشان را توضآنها ممكن است . طرح آن سئوال صحبت كنند ت يـ ا ذهني
آن سـئوال داشـته    يبـرا  يشـنهاد يا خود پاسـخ و پ يند يان نمايخود را دربارة آن موضوع ب

ان اظهار نظـر دربـارة   يگر دانشجويك نظر، ديبعد از ارائة . ن آغاز بحث خواهد بوديا. باشند
ان اجـازه  يدانشـجو كنند و معلم موظف است كـه بـه نوبـت بـه      ياو را آغاز م يها صحبت

  . ديت نمايصحبت دهد و بحث را هدا
در صـحبت او وجـود    ياگـر ابهـام  . د روشن باشديكند اوالً با يان ميآنچه هر دانشجو ب

د نظرات هر كس منسـجم و بـه   ياً بايثان. د به رفع آن ابهام بپردازنديگران بايا ديدارد خود 
ـ ان يگـر دانشـجو  ي، دياردر صورت داشتن تناقض و ناسـازگ . دور از تناقض باشد ا اسـتاد  ي

ن استدالل چگونـه  ينكه ايا. ثالثاً همراه با استدالل باشد. كالس حق دارند به او تذكر دهند
ـ  يبرا. ت آن رشته، درس و بحث مورد نظر دارديبه ماه يباشد بستگ ـ ك بحـث در  ي ك ي

توانـد كـارآ    يمـ  يل و شواهد تجربيمسلماً دال يا علوم اجتماعي يشناس درس از رشتة روان
ـ امـا بـه هـر حـال     . طلبـد  يخاص خود را م يل صوري، داليباشد اما يك بحث فلسف ك ي

نكـه اسـتدالل   يد همة آنها را در نظر گرفت؛ از جمله ايدارد كه با يطياستدالل درست شرا
  .ديو كاست، كل مدعا را اثبات نما  كم يد با مدعا هماهنگ باشد و بيبا

ـ ه اخـتالف نظرهـا در آن هو  دتر خواهـد بـود كـ   يـ مف يبحث كـه   يدرمـوارد . دا شـود ي
 يگر بحث است كـه ضـمن برشـمار    ليان و تسهيفة دانشجوينظر مضمر است وظ اختالف

ـ نظرات مختلف، اختالف آنهـا را آشـكار نما   يامدهايا پيها  فرض شيپ هـر چـه دربـارة    . دي
  . اهد شدشتر خويبحث ما ب  م، عمقيتر رو شيدگاه پيك دي يامدهايها و پ فرض شيپ

 يا به كرسـ يل و يبالدل يمطلب يد درصدد القايان نبايك از دانشجوي چينه معلم و نه ه
ـ ر هـر  يدر ضـم . نشاندن نظر خود به هر نحو ممكـن باشـد   ـ  يك از اعضـا ي ك اجتمـاع  ي

هـم در   ياگـر افـراد  . »ليـ ميث يـ ل حيل، نمينحن ابناء الدل«: ن باشد كهيد ايبا يپژوهش
كالس آنها را به مـرور   ين روند را در پيش بگيرند، مسلماً روند كلير از ايغ ين اجتماعيچن



 453...    تحول در علوم انساني با استفاده از

  .با خود همراه خواهد كرد
. كسـان اسـت  يگاه استاد و دانشـجو  يست كه جاين معنا نيبه ا ياجتماع پژوهش يالگو

هـر چنـد او را   . اسـت  ياتيار مهم و حيبس يگاهي، جايك اجتماع پژوهشيگاه استاد در يجا
 يهـا  ن نقـش، مهـارت  يهمـ  يفايم اما ايشناس يك بحث ميگر  تيهداگر و  ليبعنوان تسه

ة يـ آن روح يك اجتماع پژوهشگر كـه تمـام اعضـا   يل كالس به يتبد. طلبد يرا م يا ژهيو
از  يكيعنوان  تواند به يمعلم م. ك معلم استين مهارت يتر داشته باشند، مهم يپژوهشگر

ـ امـا در ا . ديارائه نماز يخود را ن هاي هدگايد ياجتماع پژوهش ياعضا ـ ن مـورد با ي د توجـه  ي
 يت استاديشخص. گر اعضاء استيد هاي هدگايقاً در رتبة ديز دقياو ن هاي هدگايداشت كه د

كه  يدگاهيح ديكه الزم است به تشر ييتواند جا يمعلم م. د پشتوانة نظراتش باشدينبا يو
انـد،   دگاه بودهياند كه طرفدار آن د بوده يخ كسانيارائه شده است، بپردازد و اگر در طول تار

ـ ان نماياز آن را ب يشترياز آن افراد نام ببرد و ابعاد ب ـ . دي هـر   يامـدها يهـا و پ  فـرض  شيپ
ان شـود امـا در صـورت لـزوم     يكالس ب يخود اعضا يز اگرچه بهتر است از سويدگاه نيد

  . ديتواند به آنها اشاره نما يز ميمعلم ن
ـ كالس و معلم به ارائة د يه گشودگممكن است گفته شود ك مختلـف، بـه    هـاي  هدگاي

طلبد تا  يار مفصل ميبس يالبته بحث. ار مخرّب باشديتواند بس يانجامد كه م يم ييگرا ينسب
بـه نظـر نگارنـده اجتمـاع     . ن شـود يـي تب يـي گرا ت و جـزم ي، شكاكييگرا ينسب يكردهايرو

. شـود  يخوانـده مـ  » يحـداقل  يـي گرا واقـع «است كه امروزه  يدگاهيبند به د يپا يپژوهش
، يـي گرا يانجامد بلكه اصوالً با اعتقاد بـه نسـب   ينم ييگرا ينه تنها به نسب ياجتماع پژوهش

 ياوالً بـه معنـا   يرد و اصل شكل گرفتن اجتماع پژوهشـ يگ يشكل نم يپژوهش ياجتماع
. قـت اسـت  يمختلـف در شـناخت حق   هاي هاً وجود و لزوم نظرگايقت و ثانيوجود حق باور به 

سـت، چـرا كـه اگـر     يكردها نيگر روياز د يصرفاً آگاه» ياجتماع پژوهش«ل يهدف از تشك
ـ به اندازة د يدگاهيقرار باشد هر د بـه منطـق و    يازيـ گـر ن يگـر درسـت باشـد، د   يدگاه دي

، اعضا بـر  يالبته در اجتماع پژوهش. ديآ يش نميپ... و يدر نظام معرفت ياستدالل و سازگار
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ـ ست و نباين يج قطعير مورد مباحث مطروحه، نتان باورند كه ديا ن راههـا  يد آنهـا را آخـر  ي
ـ ا. سـت ين» يـي گرا ينسـب «معـادل   ين باورياما چن. حلّ مسائل مورد نظر دانست يبرا ن ي
ما كاذبند  يست كه باورهاين نيما ممكن است كاذب باشند، مستلزم ا يت كه باورهايواقع

قـت  يماسـت، حق  يشان مقابل باورهـا يهم كه باورها يگرانيد ينكه باورهايا اي) تيشكاك(
اسـت كـه    يما ممكن است كاذب باشـند، بـاور   يكنون ينكه باورهايا). ييگرا ينسب(است 

لسوف حرف خود را يا فيكدام دانشمند . اند خ داشتهياغلب فالسفه و دانشمندان در طول تار
ـ  مشكالت عالم يحرف آخر دانسته و معتقد بوده كه گره از تمام كـه بـر    يمسـائل  يا حتـ ي

م يدا خـواه يدست پ يقتيم به چه حقيدان ينكه ما نميا. كرده، گشوده است يآنها كار م يرو
د يگو يم هر كس هر چه مييا بگويست ين يقتيچ حقيم هيينكه بگويكرد، متفاوت است از ا

  . مينه ينام م» يحداقل ييگرا واقع«كرد همان است كه آن را ين رويا. قت استيحق
  
  انيدانشجو يابيارز

است كه بر اساس اين الگـو خـود محـل     يا ت خود مسألهيت براساس كميفيك يابيارز
ت، يـ فيت، بركيـ د بركميـ تأك يجـا  ن الگو بهيهمان گونه كه مشخص است ا. اشكال است

د برحافظـه برتفكـر و   يـ تأك يجا ها، و به ها و اطالعات برمهارت د بر سطح دادهيتأك يجا به
. ن الگو باشديد ايمورد تأك يارهايد مطابق با معيآن هم با يابين ارزيد؛ بنابراه داريتأمل تك

اطالعات آنها دربـارة آن مـواد    يابي، مسلّماً ارزيك اجتماع پژوهشيان در يدانشجو يابيارز
ان در طـول  ين شدة دانشـجو يتمر يها مهارت يابيد ارزيبا يابين ارزيا. نخواهد بود يدرس

  :ها اشاره شد عبارتند از ز بدانيمقاله ن يگونه كه در ط ها همان مهارتن يا. ترم باشد
 سئوال كردن  .1

 سازي و بيان مجدد ف شفا  .2

 انسجام   .3
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 ارائه و درخواست دليل  .4

 تعيين و استفاده از مالك  .5

 بررسي احتماالت  .6

 توجه به نظرات ديگران  .7

 تمايز قائل شدن  .8

 آشكار كردن مفروضات  .9

 آگاهي از كاربرد .10

 به خود ـ تصحيحي پرداختن .11

  )16فيليپ كم، ص ( حفظ ارتباط مطالب .12
كنـد،   يدفـاع مـ   يدر مسائل مورد طرح در آن مادة درس يدگاهينكه دانشجو از چه ديا
كـه   يا ن طـور در مقالـه  يدوره و همـ  يد در طـ يبلكه معلم با. رديقرار گ يابيد مورد ارزينبا

البته بسـته بـه آن   . دينما يابيفوق را ارز يها دهد، مهارت يوره ارائه مد يدانشجو در انتها
ت برخوردار نباشند امـا در اغلـب   يك درجة اهميها ممكن است از  ن مهارتي، ايمادة درس

  . رنديد مورد توجه قرار گيها با ت ن مهاريموارد همة ا
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  د بر يكأبا ت ياجتماع يها بيق آسيد و تعميتشد
 يربوميغ  ي ـراسالميتفكر اجتماعي غ

  ∗مهدي محمدي
  چكيده
و با چارچوب نظري كه مفاهيم اصلي آن ماخوذ از  يقيتطبي ـ خين مقاله با روش تاريا

ده، و يآغاز گرد) ياجتماع ييگرا يفتعر(يي گرا م برساختيدر پارادا يپردازان يهآراي نظر
گر آن يت بر انواع دين نوع عقالنيو تفوق روزافزون ا يت صوريعقالن يبا نقد و بررس

روزافزون است، بر ضرورت  ييو عرفان زدا ييدر جهان مدرن، كه ناظر بر انسان زدا
ن يد داشته؛ از ايتاك يدر آراي اجتماعي متفكران اجتماع يديتوح ينيتوجه به جهان ب

هاي  بيق آسيد و تعميدر تشد ير بوميغي ـ ر اسالميي غرو، به نقش تفكر اجتماع
نوع نظام . 1: شرفت جامعه در سه محور توجه دارد كه عبارتند ازيدر فرايند پ ياجتماع

از  يرويبه پتوسعه ناهمگون و ناموزون . 2از آن،  يناشهاي  و آموزش يدانشگاه
 يتيموقعـ  ياجتماعي بوم د بر تفكر انتقادييتاك. 3اجتماعي غير بومي  و هاي  انديشه

  .ينيدهاي  بر آموزه يمبتن
، يياي، جغرافيخيتارهاي  نهيك سو، به تنوع فوق العاده جامعه ما در زميمقاله از 

جامعه توجه  يو هنجار يو آراي اجتماعي هماهنگ با نظام ارزش ي، فرهنگياجتماع
تجربه شده در  ي از راهبردها يارين ادعا كه، بسيگر، با طرح ايد يداشته و از سو

 يو ساختارهاها  نهيو غافل از زم يغرب يجهان سوم كه برگرفته از الگوهاهاي  كشور
ن يا. دتر ساخته انديق تر و شديرا عم ياجتماعهاي  بياند آس ن كشورها بودهيا يدرون
شرفت و يطرح پ يبرون زا برا يتفكر اجتماع ينه الگويشود كه گز مي جه حاصلينت

و با بحث . ما نخواهد بود يط اجتماعينه كارآمد و سازگار با شرايگر گزيتوسعه جامعه، د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  و مدرس دانشگاه مازندران يمسائل اجتماع يدكتري جامعه شناس دانشجوي.  ∗

mohammadi.amoli@gmail.com  
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ن يشتر در ايران، ما را به تامل بيژه در ايو بو يآن در جامعه جهان يمنف يامدهاياز پ
  .خواند مي نه فرايزم

، تفكر اجتماعي ياجتماعهاي  بيدانشگاه، توسعه ناهمگون و ناموزون، آس :ها كليدواژه
  .اسالميـ  يبوم
  

  مقدمه و طرح مسئله
ر در شكل دانش ييل شده است، تغيتبد يچندفرهنگاي  دهيكه جهان به پداي  در زمانه

 يتوان در اشكال گوناگون مي را يشه اجتماعير در اندييتغ«. ستين يبيسخن غر ياجتماع
توان  مي .مدرن و پست مدرن سخن گفتهاي  دگاهيد ييتوان از رودررو مي .ف كرديتوص

ده يمربوط به ا يبه مسائل يشه اجتماعيكانون توجه اند ياز چرخش نسبتا محسوس و واقع
وابسته به . متفاوت، سخن گفتهاي  ينيت و محل و جهان بيوابسته بودن علم به موقع

ن معنا است كه ما جهان يگوناگون به اهاي  ينيت دانستن علم و تعلق آن به جهان بيموقع
ك يممكن است ). 357: 1386دمن، يس(» ميشناس مي دگاه خاصيا ديرا همواره از منظر 

ر يا غي، مسلمان ييايا آسي يمانند غرب يا تمدني ي، ملي، نژاديتيت جنسيدگاه به هويد
ت يو حاكم ينير ديغ يا ساخت روابط اجتماعي ينيد يمسلمان، ساخت روابط اجتماع

دگاه است كه ينجا ديدر ا. اشاره داشته باشد.... و ينيد ياسيت سيا حاكميسكوالر  ياسيس
ن يم شناخت؛ ايدگاه مان نخواهيد يما جهان را جدا. بخشد مي به نگاه ما به جامعه شكل

م ييم بگويتوان مي درباره جهان يزيدارد كه چه چ ين بستگيم، به ايهست يكه ما چه كس
هاي  باشد واكنش يو اسالم يديتوح ينيدگاه ما ناظر بر جهان بينكه ديا. ميا بداني

  .شود مي ز بر آن اساس ساختهيافته و اجتماع نير ييز متناسب با آن تغين ياجتماع
دگاه ين معناست كه ديت، به ايوابسته به محل و موقعاي  دهيدانش به منزله پد يتلق«
باشد  ي ميافراد ناظر به منظر خاص ياجتماع يتواند دانش را ممكن سازد و آرا مي زيافراد ن
ي تك بعد يق اجتماعيحقا. كامل و جامع دست برداشت يده دانش اجتماعيد از ايو با
دانش به رفتار . رديگ مي ن آشكاربودن پنهان در نظريرا در ع يت اجتماعيو واقع. شوند مي
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پردازد بلكه آن  يت نميواقع ييدانش تنها به بازنما. دهد مي افراد شكل يات اجتماعيو ح
، ييعالوه بر بازنما يدانش اجتماع ين تلقيبنابرا). 360: 1386دمن، يس(» سازد مي را

دهد و  مي سازد و شكل مي ت رايكه رفتار و واقع يت، به عنوان عاملين واقعييف و تبيتوص
 ينكه دانشمند اجتماعينجا ايسازد در ا مي ز دانش را ممكنيدگاه افراد نيم كه ديرياگر بپذ
دگاه او عالو بر امور ينكه ديرد ايگ مي ر قراريز در آن مسيداشته باشد دانش ن يدگاهيچه د
باشد آراي اجتماعي  ياله ي ـا شهوديو  ياستداللي ـ ناظر بر امور عقل يتجربي ـ حس

در مقام علمي  يكرد در مقابل جامعه شناسين روياست البته ا ينيدگاه ديمتاثر از آن د
  . استها  دهيان پديم يو معلول يم و به دنبال كشف روابط عل، عاينينيست كه قانونمند، ع

  
  يچارچوب نظر

ن جهان، رشد يا يژگيو. شود مي تر ين روز به روز عقالنيبه نظر ماكس وبر، جهان نو
ت يعقالن يعنيگر آن، يت بر انواع دين نوع عقالنيو تفوق روزافزون ا يت صوريعقالن
چون  ييت روزافزون ساختارهايمستلزم اهم يت صوريعقالن. است يو عمل ي، نظريذات
هاي  به هدف يابيل دستينش وسايسازد كه در گز مي را وادارها  است كه آدم يوانساالريد

ت ين بود كه عقالنينظر وبر ا). 778-779: 1377تزر، ير( عمل كنند يوه عقالنيشان به ش
ت يگر عقالنيت بر انواع دين نوع عقالنين است و ايشاخص جهان نو يژگيو يصور
. وجود دارد يت صوريدر عقالنهايي  تيل و محدودير وبر، مسادر نظ .افته استي يرگيچ
 مطرح (Irrationality of rationality) تيعقالن يل تحت عنوان نا معقولين مسايا

داند كه در نظرش با  مي روزافزون ييو عرفان زدا ييكه نمونه آن را در انسان زدا. شوند مي
م معتقد است يل دوركيام). 778: 1377تزر، ير( همراه است يش صوريش از پيت بيعقالن

هر . شود مي مشخص يگرفتن وجدان جمع يك و سستيارگان يبا همبستگ ييكه، نوگرا
ك رشته يرا به ارمغان آورد، اما  يشتريد بيو قدرت تول يك آزاديارگان يچند همبستگ

گرفتن اخالق مشترك،  يونه، با سستنم يبرا. ز مطرح ساختيرا ناي  ل جداگانهيمسا



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    460

: 1377تزر، ير(اند  شده ييمعنا ين دستخوش بيكنند كه در جهان نو مي انسانها احساس
كند كه ناظر بر شكاف روز افزون  مي ادين يمل از فاجعه فرهنگ، در جهان نويز). 762

و تورم  يفرهنگ معنو يا به گفته خود او ، سبب كاستياست،  يو ذهن ينيان فرهنگ عيم
كه بر  يشخص ييمعنا يد بيتهد يدنز از نوعيگ). 763: 1377تزر، ير(است ينيفرهنگ ع

دار از  يمعنهاي  دهيد به زعم او، همه گونه پديگو مي مسلط شده است سخن يينوگرا
ز به نحو يهابر ماس ن). 771: 1377تزر، ير(اند  جدا گشته و سركوب شده ياجتماع يزندگ

شدن  يعقالنهاي  وهياز م يبرخوردار ين، ما به جايكه در جهان نومعتقد است اي  مشابه
   ).794: 1377تزر، ير(م يا محروم مانده يزندگ ينظام، از غنا

و  يكرد ذهنيقرار دارد به رو يدر دانش اجتماع گرايي كرد برساختيگر رويدر سمت د
به هدف انسان  يابيدست يكه برااند  يبندند و مدع يپا) يرونيو ب ينيع يبه جا( يدرون
تر از  يق تر و درونيعم يانسان به درك يت و توسعه ارزش، عزت و آزاديحماة انيگرا

  ).6: 1383، يق سروستانيصد(از استيان فرض كرده اند، نيآنچه اثبات گرا
 يف ذهنيه بر تعريك سويد يبا تاك (Donileen R. Loseke) كيلوز. ن آريليدان

رش آنها را به يد دارد كه احتمال پذيتاكاي  يدعاو يساخت مسئله، بر شكل و محتوا يبرا
  ).237: 1383نبرگ، ينگتن و وايراب( دهند مي شيافزا يك مسئله اجتماعيعنوان 

به عنوان  يدهد كه دانشگاه و نخبگان دانشگاه مي ن استدالالت نشانيمجموعه ا
 گرايي كرد برساختيبر اساس رو ينديعوامل فرا و با اراده، در قالب ي، ذهنيانسان يعامل

ر آن يم مسيو ترس يبوم يد بر دانش اجتماعيشرفت جامعه با تاكين پييتب يبرا -ياجتماع
و  ينيت ديآن، حاكم يخين و سابقه تاريران، نوع ديا يط اجتماعيبا مالحظه ساخت و شرا

كه همان  يو ساخت يخيت تاريتواند در مقابل عامل موجب مي - يديتوح ينيجهان ب
اي  ك سو، در قالب رابطهيناظر بر جهان مدرن است از  يينوگرا يرهاينهادها و متغ

گر يد يد اوضاع نابسامان شده و از سويهم اثر گذاشته و موجب تشد يبر رو يكيالكتيد
 يتواند در جهت سامانده ي ميشه نخبگان دانشگاهيژه ذهن و انديبو ينديآن عامل فرا
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. ت مبادرت ورزديد از واقعيب به ساخت جدين ترتيد و بدينابسامان عمل نمات يآن وضع
ز به كنترل در آورده و يرا ن ياجتماعهاي  بي، آسيبه رشد اقتصاد يابيكه ضمن دست 

  .ديهمگون و متوازن نائل آاي  ب به توسعهين ترتيبد
    
  يبوم- ياسالم يتفكر اجتماع يمعنا

تواند در قالب  تحليل اجتماعي مي. تفكر اجتماعي، معطوف به تحليل اجتماعي است
ممكن است يك فيلم . هاي دانايي گوناگوني صورت گيرد ها و نظام ادبيات، فلسفه و رشته

اين . سينمايي يا يك رمان، مولد نوع خاصي از تحليل اجتماعي درباره مسائل جامعه باشد
تفكر اجتماعي در دنياي . نه نيست، اما يك تحليل اجتماعي استشناسا تحليل لزوماً جامعه

امروز بسيار گسترش پيدا كرده و تمام ابزارهاي بازنمايي، شامل ابزارهاي هنري، ادبي و 
از اين رو، تفكر اجتماعي ديگر محدود . هاي خود گرفته است ها را در خدمت تحليل رسانه

شد، بلكه رمان،  ه و يا در تاريخ توليد ميبه دانشي نيست كه به صورت مكتوب در فلسف
تر، فيلم سينمايي و هنرهاي تجسمي و به يك معنا همه ابزارهاي  داستان، نمايشنامه، تئا

بازنمايي ادبي و هنري، به نوعي دست اندر كار خلق و توليد و ترويج تحليل اجتماعي 
 . هستند

ز مفهوم علم شكل گرفته شناسي به عنوان يك علم، در چارچوب تلقي خاصي ا جامعه
، مبتني بر دانش تجربي و )كالسيك(شناسي  كه علم در مفهوم جامعه ين معنيبد. است

هاي آزمايش و آزمون فرضيات در چارچوب  تحصلي است و در واقع، علمي است كه از راه
شه در فضاي اجتماعي يتفكر اجتماعي آن است كه اند. گيرد هاي مشخص شكل مي نظريه

. باشد يمبتن ينيدهاي  و آموزه يط اجتماعيد بر شرايتواند و با مي ن،يبنابرا. شود توليد مي
ن يد يبا توجه به غنا. اي از سنت انديشه ديني در اسالم، جنبه اجتماعي دارد بخش عمده

و  يرسد چنانچه ابزار مفهوم يمسلمانان، به نظر م يو اجتماع ياسالم در توجه به امور فرد
وجود  به ين در علوم اجتماعياز فرهنگ د يبردار د، امكان بهرهيفراهم آ يمناسب يليتحل



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    462

آن از جهت توسعه  يو فربه يتواند به نفع علوم اجتماع يكرد، مين رويا. خواهد آمد
 يها دهيل پديدر فهم و تحل ينيد يها ت و توسعه نگرشيباشد و هم موجب تقو يمفهوم
دور از دسترس جلوه  يآل، كم دهين ايدن به ايهرچند رس. در جامعه شود يو اجتماع يفرد
و  ينيعلوم دهاي  و حوزه يمتفكران و محققان علوم اجتماع يبا تالش علم يكند، ول يم

 . خواهد بود يابيمسلمان قابل دست يمتفكران اجتماع يه بر سنت فكريبا تك

  
ـ  ياسالم يد بر تفكر اجتماعيكأشرفت جامعه با تينشگاه در پنقش دا

  يبوم
ي بوم - ياسالم يد بر تفكر اجتماعيشرفت جامعه با تاكينقش دانشگاه در پ رةدربا

  :نمود ير را بررسيتوان موارد ز مي
 از آن؛ يناشهاي  و آموزش ينوع نظام دانشگاه  .١

  غير بومي؛ -ير اسالمياجتماعي غ  ياز آرا يرويتوسعه ناهمگون و ناموزون به پ .٢
 ينيدهاي  بر آموزه يمبتن يتيموقع -يد بر تفكر انتقادي  بوميتاك .٣

 

 از آن يناشهاي  و آموزش ينوع نظام دانشگاه .1

اي  و اراده يندي، عوامل فرايخيت تاريبر ساختار و موجب يمبتناي  به جز عوامل برنامه 
و نوع آراي اجتماعي  يدر رابطه با نظام دانشگاه يك شبكه روابط عليدر قالب اي  دهيعد

د آن يم كه تاكيباش ي مينظام دانشگاه ينجا ما منتقد نوعيدر ا. نخبگان دانشگاهي موثرند
. است يت صوريو محدود به محسوسات و تنها بر عقالن يغرب يبر تفكر انتقادي در الگو

. ن استيشاخص جهان نو يژگيو يت صوريعقالن«ن بود كه يآنگونه كه نظر ماكس وبر ا
و عرفان  ييو انسان زدا. افته استي يرگيت چيگر عقالنيت بر انواع دين نوع عقالنيو ا
  ). 778: 1374تزر، ير(» همراه است يش صوريش از پيت بيروزافزون با عقالن ييزدا

عت همان است كه مورد تجربه يملهم از آن، انسان و طب ينيد و جهان بيجد در تفكر
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ده باشد، يچيپ ينيآنكه ماش ي، انسان به جايديتوح ينياما در جهان ب.  است يحس
دهند و آنچه مقوم  مي ليتشك يقت او را روح مجرد و جسم مادياست كه حق يموجود
را به همراه  ير خاكير اوست كه جسم زوال پذيت انسان است همانا روح زوال ناپذيانسان
همواره مراتب نازله وجود را به  يديتوح ينيدر جهان ب). 44: 1386، يآمل يجواد(دارد

ت ذو ين مرتبه در واقعيرا صرفا نازل تر يكند و جهان ماد مي وجود مربوط يمراتب عال
لذاانديشه ). 40: 1382نصر، (داند كه بازتابنده حكمت خداوند است ي ميمراتب هست

د يو تشدگيري  نه ساز شكلياز ذات حق، زم يو ته ياله يبخش يبهره از تجل يب
بر «را يز. شود مي و مانند آن يطيست محيبزرگ زهاي  و بحران ياجتماعهاي  بيآس

 يقت شناسياز عرصه حقها  ب ارزشي، ترتياسالمهاي  سازگار با آموزه ياساس نظام ارزش
و باالخره لذت  ي، منفعت طلبيشناس ييباي، زيشناس ييكويبه عنوان مبنا آغاز شده و به ن

تواند چندان باشد كه مثال در  ينمها  و تفاوت مالكها  رسد انفكاك عرصه يي ميجو
 ييكويا نيقت شناسانه يحقهاي  ا كسب لذت بتوان از مالحظه ارزشيعرصه مبادله منافع 

 يمادون با فرض قبول سازوكارهاهاي  د؛ بلكه عرصهيچشم پوش يكل به يشناخت
ش قرار دارند يخومافوق هاي  ه نظارت و كنترل ارزشيدر سا يمتفاوتشان همواره به نحو

). 53: 1385زند،  يشجاع(» هستندها  ر با آنيت حداقل شرط عدم تغاير به رعايو ناگز
له نبوده و يوس ةه كنندي، هدف توجيشود كه بر اساس اعتقادات اسالم مي ن مالحظهيبنابرا

، ي، انسانيالههاي  ن ارزشيل برحسب فرجاميوسا يابيمستلزم ارز يابزار ماد يريبه كارگ
  .است يالت و شادمانعد

مستمرا در  ينيد يهنجار يساختارها. ل و مستحكم دارديطو ين در جامعه ما سنتيد
. بوده است ينيكامال داي  ران جامعهيتوان گفت ا مي ن روياز ا. اند د بودهيحال بازتول

ساختار و  يجه نوعيدر نت. ن استيدر قلمرو د يشيباز اند يامد نوعيز پين يانقالب اسالم
 ن گونه تصوريغالبا ا. د شديكرد، باز تول مي ن اخذيت خود را از ديمشروع يستم كه مبنايس

اما . ده استين حد خود رسيشدن به باالتر يني، ديشود كه با استقرار نظام اسالم مي
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شدن جامعه را به  ينيند ديفرا ينداريد ديجدهاي  ا سبكي  ينداريامروزه مسئله انواع د
  .چالش فراخوانده است
با تمام يشود و تقر مي شناخته يمذهباي  ران جامعهي، جامعه ايدر محافل علم

ن يبا ا. ن ادعاستيد ايمو ينداريسنجش د يصورت گرفته برا ياجتماعهاي  پژوهش
از  يكي ينداريانگر آن است كه در جوامع در حال گذار ديب ينظرهاي  ليتحلحال، 

و  1381م، يدورك( شود مي است كه دستخوش تحوالت گسترده ياجتماع يهاريمتغ
هاي  ا سبكي ينداريقات انجام شده انواع دياز تحق يارين بسيهمچن )1967؛ برگر، 1383

دهد كه  مي قات انجام شده، نشانيبرخي تحقج ينتا. دهند مي را نشان ينداريد ديجد
، 1377، طالبان 1377سراج زاده( برخوردار است ييجوانان از درجه باال ينياعتقادات د

، 1380، ايسپا 1382، خراطيان خامنه 1382 ،1383، صفري شالي1379و  1378يمرجائ
تحليل ثانويه «در پژوشي با نام ) 1382(آزاد ارمكي ). 1381سيد نواز ساعي و موسوي 

 15ي آن را افراد آمار ةكه جامع »فرهنگي در ايرانهاي  طرح ملي تغييرات ارزشهاي  داده
: آن، كه شاملهاي  گويهة دادند در بعد اعتقادي در هم مي ساله و باالتر كل كشور تشكيل

اعتقاد به خدا، اعتقاد به زندگي پس از مرگ، اعتقاد به روح و اعتقاد به وجود جهنم و 
 )1377( ق پارسايتحق .پاسخ مثبت دادندها  درصد پاسخگويان به گزينه 97بهشت، بيش از 

 ينيدهاي  چون تجربههايي  د با مشخصهيجد ينداريدهاي  پيدهد كه ت مي نشان
با  ينيمعرفت د ي، همسازيمذهب گرايي ، كثرتيرسم ينيدهاي  ، طرد سنتيشخص

ز ين) 1379( يمرجائ. برخوردارند ييباال يبودن آن، از فراوان يد و عقالنيجد يمعارف علم
گيري  ان در حال شكلين دانشجويدر ب يندارياز د يديجدهاي  ينشان داد كه صورت بند

هاي  برخي تحقيقات انجام شده در ايران نشانگر اين نكته است كه فعاليت و كنش .است
 ميرسندسي ).1379و فرجي  1377سراج زاده، (عمومي تقليل يافته است ة مذهبي در حوز

 67دانند و  مي درصد پاسخ گويان دين را يك امر خصوصي 50دهد كه  مي نشان) 1383(
درصد بر اين باورند كه زندگي جديد بازنگري در برخي از رفتارها و اعتقادات را ناگزير 
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درصد  3/43دهد كه  مي نشان) 1382(پژوهش سراج زاده و جواهري . ساخته است
درصد مسلمان انقالبي  16درصد مسلمان نوانديش،  28دانشجويان خود را مسلمان عادي، 

در پژوهش ) 1379(اسماعيلي . اعالن كرده انداي  د مسلمان شناسنامهدرص 5/9واليي و 
آماري آن را صاحب ة ، كه جامع»ايرانهاي  آسيب شناسي فرهنگي دانشگاه«خود با عنوان 

دهند،  مي ي سراسر كشور تشكيلها  نظران و كارشناسان مسائل دانشگاهي در دانشگاه
به كاهش نيست بلكه نگاه و انتظار استدالل كرده كه سطح دينداري دانشجويان رو 

ة دانشجويان از دين در حال تغيير است، به طوري كه دين در حال تغيير مكان از حوز
عرفاني و كالمي دين در حال سبقت بر هاي  خصوصي است و ساحتة عمومي به حوز

 »دانشگاه، دين، سياست«نيز در پژوهشي با نام ) 1379(رجب زاده . ابعاد فقهي آن است
شان داده است كه با افزايش گرايش دانشجويان به علم، گرايش آنها به دين سنتي و باور ن

و تحقيق ديگري . يابد مي آنها به مرجعيت روحانيت و انجام عباديات و شرعيات  كاهش
باشند  مي  تر از دانشجويان كارشناسي دهد كه دانشجويان كارشناسي ارشد عرفي مي نشان

ديني دانشجويان متنوع هاي  مچنين در بررسي ديگري گرايشو ه). 138زاده،  علي(
زارع ). 1379؛ اسماعيلي، 1383زاده شالدهي،  ؛ علي1379زاده،  رجب( شود مي ارزيابي

ة و رفتارهاي ديني جوانان كه جامعها  در پژوهشي با عنوان بررسي تغيير نگرش) 1384(
ه تهران در سال تحصيلي مقاطع تحصيلي دانشگا ة دانشجويان هم: آماري آن شامل

سال ساكن شهر تهران كه داراي تحصيالت  18 – 29افراد ة و كلي 1383 -1384
ابعاد دينداري مورد سنجش، تفاوت ة در هم تقريباًها  و دادهها  گويه. دانشگاهي نبودند

كه ميزان دينداري اي  به گونه. دهند مي معناداري را ميان دو گروه مورد بررسي نشان
دانشجويان كمتر و نگرش ديني دانشجويان بويژه نسبت به حضور دين در بخش سياسي 

 بدست آمده نشانهاي  ديگري نيز دادههاي  در پژوهش. عرفي تر گزارش شده است
و محصوالت مدرنيته، تغييراتي در روند دينداري ها  دهند كه با رشد نهادها، موقعيت مي

 ).  1383و موحد و دلبري،  1381مي و فرجي و كاظ 1383مهدوي، ( گردد مي مشاهده
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 - ير اسالمياجتماعي غ ةاز انديش يرويتوسعه ناهمگون و ناموزون به پ. 2

 غير بومي

و  ياجتماع يو هنجارهاهاي  ر در ارزشييو تغ ياقتصاد يان نوسازيكه م نيدر ا
 يتامل در مبانن را با يا. وجود ندارد يديبرقرار است، ترد ياز آن نسبت يناشهاي  بيآس
از نظر . توان به دست آورد مي انسان و جامعه يخيات تاريآن و هم با مرور تجرب ينظر

كا فرهنگ فردگرا به تضعيف اقتدار نهادهاي كليدي، از خانواده يرابرت بال، در جامعه آمر
ها  خانواده(باعث جدايي افراد از همان اجتماعاتي . گرفته تا دولت، كمك كرده است

اند؛ افراد را در جدال بر سر بقا  شده كه آنها را پرورش داده) ان، كليسا يا همكارانهمسايگ
بحران سامان اخالقي ناشي از فرهنگ فردگراي . اندازد مي و استيال به جان يكديگر

توان در نرخ باالي فرزندان نامشروع، طالق، بي سوادي، راي دهندگان  مي امريكايي را
سيدمن، ( سكوالر مشاهده كردهاي  و سازگاري گرايي ن بنيادمنفعل و تقسيم كليسا ميا

1386 :151 .(  
كه موجب رشد  يخانوادگ يدر هنجارها يمشابه، علل دگرگوناي  ز به گونهياما نيفوكو

ر ييشده را در تغ يشرفته صنعتيپ يدر كشورها... نده در نرخ طالق، فرزندان نامشروع ويفزا
: 1385اما، يفوكو( دهد مي رات گسترده تر در فرهنگ ربطييدانسته و آن را به تغها  ارزش

از حقوق زنان  يرات را در افول مذهب، گسترش جانبداريين تغيشه ايكه ر ياستدالل). 45
ش از يرا ب يت از خود و خودباوريكه رضا ييفردگراهاي  نينده آئيت فزايا مشروعي

خاص از  يالگون رو به يهم داند و از ي ميكند از علل اصل مي تيتقو يتعهدات اجتماع
گذارده  ياز خود بر جا يخاص يمدهاايشرفت و توسعه را كه در غرب رخ داده و آثار و پيپ

سه با يكشور ژاپن در مقا ييمورد استثنا .ندينما ي مير تحول معرفياست به عنوان تنها مس
وجه تجربه چ يرا به ه يكند كه معتقد است فروپاش مي اشاره يشرفته صنعتير جوامع پيسا

ت ژاپن ياشاره دارد كه موقع ين نكته محوريو بر ا). 57: 1385اما، يفوكو(نكرده است
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ر در ييتغ ينوع يلزوما به سو ياقتصاد يت است كه نوسازين واقعياة دهند نشان
 شود يرخ داده است، سوق داده نم يصنعتهاي  آن طور كه در كشور ياجتماع يهنجارها

  ).59: 1385اما، يفوكو(
مشابه آن است كه هاي  ن بحران و بحرانيراه برون رفت از ا ينير طبق نظر امام خمب
ح يستم ناصحين كردن سيگزيدر جهت جا ين و كارشناسان اسالمياسالم و محقق يعلما

ن و يرنده منافع محروميسازنده و در برگهاي  و برنامهها  اقتصاد حاكم بر جهان اسالم، طرح
آن را استقرار نظام  يامدهايمار غرب و پيو راه مقابله با اقتصاد ب ه دهنديرا اراها  پابرهنه

و ظهور  ين توسعه اقتصاديبنابرا ).128: 1366، ينيامام خم( داند ي مينيد يعدل و نظام
بدون  يشناخت ييكويو ن يشناخت ييباي، زگرايي ، منفعتگرايي چون لذتهايي  و رشد ارزش

د حضرت امام، بوجود آورنده بحران معنا و يتاك مورد گرايي قتيحق ييحضور ارزش مبنا
  .خواهد بود ياجتماعهاي  بيظهور و رشد آس

امد بحران معنا در جهان مدرن، بر يبه عنوان پ ياجتماعهاي  بيبحران معنا و رشد آس
بر  يمبتن يخيو تار يعامل ساخت. 1: است كه عبارتند از ياساس دو محور قابل بررس

كه سبب  يذهن يبر دعاو يمبتن ينديفرا يعامل. 2در جهان مدرن و  يطيظهور شرا
  .شود مي و اراده انسان توجه ينجا به نقش آدميشود كه در ا ي مينيت عيبرساخت واقع

   
  در جهان مدرن يطيبر ظهور شرا يمبتن يخيو تار يعامل ساخت. 1- 2
به ظهور  يمنته يدرباره روندها يشناخت جامعههاي  يده كه برخاسته از تئورين ايا 

است جوامع مدرن، برخالف جوامع ماقبل مدرن، جوامعي بخشي  يد بوده، مدعيجوامع جد
مختلفي تبديل كرده است كه هر هاي  روند تغييرات ساختاري، جامعه را به بخش. شده اند

درن، مة پس جامع. خاص خود را داردهاي  و ارزشها  بخش آن منافع، درگيري ها، آرمان
اين تكثر اجتماعي و چندگانگي ساختاري، تكثر آگاهي . جامعه ا ي متكثر و چند گانه است

  . )87: 1381رگر و ديگران، ب( آورد مي ارزشي را نيز پديدهاي  و تكثر معرفتي، تكثر نظام
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و به ) 1381دوركيم، (با تقسيم كار گسترده در جوامع جديد و تخصصي شدن امور  
 life world)(هاي  وجود آمدن نهادها و ساختارهاي اجتماعي جديد، زيست جهان

رابرت بال جامعه شناس برجسته ). 194:  2001برگر، . (گيرد مي متعددي در جامعه شكل
تامسون و (نامد مي زيمتما ينمادساز يكم به سومترا ين روند را حركت از نمادسازين ايد
  ). 43: 1381گران، يد

 يارزشهاي  و ترتب نظام ييهمسو يبه جا يكرد نظرين رويجه بر اساس ايدر نت
روبرو  يارزشهاي  ر و انفكاك آن بخشي، با تغاياسالمهاي  آموزه يپنجگانه بر مبنا

ار ي، بدون در نظر گرفتن معگرايي و منفعت گرايي ر؛ لذتينظهايي  م شد كه ارزشيخواه
مختلف فراهم  ياجتماعهاي  بيبروز آس ينه را براي، زميشناس ييكويو ن ييقت جويحق

 يو اجتماع يمختلف فردهاي  بيق آسيد و تعميآورده و اجتماع را به بحران معنا و تشد
  . سازد مي كه قبال به آن اشاره شده رهنمون

  
  يذهن يعاوبر د يمبتن ينديفرا يعامل. 2- 2

كالن هاي  يتئور يم و به جايهست يو ساخت يخيت تاريموجب ينجا ما منتقد نوعيدر ا
مĤخوذ از هاي  ر و نشانهيانگر مسيد رفت كه بيباهايي  قاطع، به سراغ مدلهاي  ييشگويو پ

ك سرانجام يك راه و ين سخنان نادرست است كه تنها ين ايبنابرا .ط استيهمان شرا
كه  يجز آمال يگرينكه مقصد و مقصود ديو ا. شرفت جوامع وجود دارديتحول و پ يبرا

توسعه برون زا كه  يالگو. بشر فرض كرد يتوان برا يدهد نم مي توسعه ارائه يغرب يالگو
افته به يتوسعه ن ياست كه بر كشورها يديتقل  ييدارد و الگو يخارجگيري  منشاء و جهت

توسعه  يداشتن به الگو يخارج يريبودن و سوگ يديل تقليبه دل. ل شده استيتحم ينوع
به  يدن به توسعه اقتصاديرس يبرااي  توسعه ين الگويدر قالب ا. ز معروف استين يغرب
افته اتفاق افتاده، بدون توجه به يتوسعه  يو تكرار آنچه كه در كشورها يوه غربيش
ل يافته با تحميعه نجوامع توس ياسيو س ي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعيخيتارهاي  نهيزم
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 و توسعه ناهمگون و ناموزن يت به رشد اقتصاديكه در نها ياصالحهاي  برنامه
سبب  يط ساختاريشد كه ضرورتا شرا يتوان مدع مي نيبنابرا). 1377:23ا،يازك(انجامد مي

د بر ينشده و با يمدل غرب يشونده بر مبنا ينيش بياز قبل پ يو هنجارهاها  ظهور ارزش
نجا نكته مهم يدر ا. ت توجه نموديدر ساخت واقع ينديو فرا يتيعوامل موقع ت نقشياهم

، ييعالوه بر بازنما يما از دانش اجتماع يتلقاست و  يم دانشمند چه كسيآن است كه بدان
دهد و  مي سازد و شكل مي ت رايكه رفتار و واقع يت، به عنوان عاملين واقعييف و تبيتوص

 ينكه دانشمند اجتماعينجا ايسازد در ا مي ز دانش را ممكنياد ندگاه افريم كه ديرياگر بپذ
دگاه او بر عالو بر ينكه ديرد ايگ مي ر قراريز در آن مسيداشته باشد دانش ن يدگاهيچه د

باشد دانش متاثر از آن  ياله -يناظر بر امو رشهود ياستدالل– ير عقل يتجرب-يامور حس
دهد كه مورد نظر  مي سامان يگرير ديرا در مس ينيط عين شرايبنابرا است ينيدگاه ديد

  .اوست
  
  ينيدهاي  بر آموزه يمبتن يتيموقع -يد بر  تفكر انتقادي بوميكأت .٤

 يو تجربه مغشوش و پر ابهام يران سرگذشت مفهوميخ معاصر ايآراي اجتماعي در تار
اجتماعي به ك سو، تفكر ي، در :ر افراط آن عبارتند ازيران، دو مسيدر ا. داشته است

ز با دخالت دادن يگر نيديني مبتني نبوده و در طرف دهاي  مالحظات اجتماعي و آموزه
 يارهايكي افراطي، آن را از حداقل هنجارها و معيدئولوژيو ا يو مذهب يعوامل مسلك
، كم و يرانياز نخبگان ا يدر گذشته، برخ. كنند ي ميخال يو روش شناخت يمعرفت شناخت

 يغالب غرب يشه و الگوهايما به اقتباس از اند يمواجهه با عقب ماندگ ش و حداقل دريب
از روشنفكران، به طور آشكار و  ين سو، در افكار و آثار بخشياز آخوندزاده تا به ا. پرداختند

ملهم از آن، انسان  ينيب د و جهانيجد در تفكر .گردد مي افراطي مشاهده گرايي نهان، غرب
ات را يتفكر، همه واقع يمدل غالب غرب. است يرد تجربه حسعت همان است كه مويو طب

رش وجود يل به پذيما يطيچ شرايدهد و تحت ه مي ليتقلها  دهيامور و پد يبه سطوح ماد
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البته ممكن است تعداد ). 9: ، الف1384نصر، ( ستين ير علميبه اصطالح غهاي  دگاهيد
ر از يغ يزيبه چ يپژه علوم انسانعت و بوياز دانشمندان علوم مربوط به طب يقابل توجه

، يق علمينكه در مقام پژوهش و تحقيز قائل باشند، اما آنچه مسلم است ايمحسوسات ن
قات يش فرض حاكم و جلوبرنده تحقيامور است و پ يشود جنبه ماد مي آنچه بدان پرداخته

 انسان، وعت يدر طب... جاد وير و ايين است كه تمام عوامل تغيآنها، ا ةرشت مربوط به
 .محسوس هستند و يمادهاي  دهيپد

است  يده باشد، موجوديچيپ ينيآنكه ماش ي، انسان به جايديتوح ينيب و اما در جهان 
ت انسان يدهند و آنچه مقوم انسان مي ليتشك يقت او را روح مجرد و جسم ماديكه حق

 يجواد( را به همراه دارد ير خاكير اوست كه جسم زوال پذياست همانا روح زوال ناپذ
معالجه جسم و روح  يم در طب اسالمينيب مي است كه ين نگاهيبا چن). 44: 1386، يآمل

در نزول  ياله ير نماز باران و تقوايا تاثي) 150: ، ب1384نصر، ( تواما مطمح نظر است
  ).187 -199: 1386، يآمل يجواد( گردد مي به جد مطرح يبركات آسمان

  
  جهينت

ر يغ يانتقاد يدر مقاله حاضر بر اساس تفكر اجتماع يمورد بررس ياصل دغدغه
، ياقتصاد ين معنا كه؛ با توجه به رشد بااليبه ا. ، تحقق توسعه ناهمگون استياسالم

االت متحده از يمانند آنچه كه در غرب و ا. شود مي قيد و تعميتشد ياجتماعهاي  بيآس
  .تا به امروز رخ داده است 80 ةده

كند كه بدون هرگونه  ي ميتلق يت مستقليرا واقع ي، جهان مادياجتماعي غرب تفكر
در . دهد مي را انجام ياجتماع يت، طراحيتر واقع يك رتبه عاليبه  يارجاع و استناد

وجود مربوط بوده  يهمواره مراتب نازله وجود به مراتب عال يديتوح ينيب كه، در جهانيحال
است و بازتابنده حكمت  يت ذو مراتب هستيمرتبه در واقعن ينازل تر صرفاً يو جهان ماد
نه ساز ياز ذات حق، زم يو ته ياله يبخش يبهره از تجل يلذا انديشه ب. خداوند است
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 و مانند آن يطيست محيبزرگ زهاي  و بحران ياجتماعهاي  بيد آسيو تشد يريگ شكل
ط ين شرايله، مجموعه ان مقايمتفاوت ما در اگيري  جهت ياست برا ين موجبيا. شود مي

دارد تا فراتر از  مي ن بحث را وايل اي، تحليساخت -يخيتارهاي  يژگيو يبه اضافه برخ
 يبررس  يبرا يمدل ساز يتوسعه، به نوع يغرب يساده با الگوهاهاي  قيق و تصديتطب
در  يربوميغ -يراسالميغ ياجتماع از تفكر يناش ياجتماعهاي  بيق آسيد و تعميتشد

خود، هاي  تيگزاف در قابل ين شبه مدل بدون هر گونه اطالق و ادعايا. آورد يروران يا
  : است يه همان اصول قابل نقد و بررسياست و بر پا ير مبتنيبر اصول ز

خاص  يخيتفكر اجتماعي در جهت تغيير واقعيت اجتماعي، مبتني بر تجربه تار .1
  .آن در غرب  محل بحث و تامل فراوان است

شرفت و توسعه را كه در غرب رخ داده و آثار و پيامدهاي يخاص از پ يالگو .2
 .اجتماعي نامناسبي بر جاي گذاشته است

در  يست و حتين يتيم كه ناظر بر اقتضائات موقعيهست ينجا ما منتقد ساختيدر ا  .3
 .ستين يجامعه مبتن يازهايو نها  ، اعتقادات، ارزشيبر شناخت عموم يموارد

و  ياجتماع يو هنجارهاها  ر ارزشييو تغ ياقتصاد يوسازان نين كه ميدر ا .4
؛ ياست و نه حتم ينه كامال منتف ين دعويبرقرار است، ا ياز آن نسبت يناشهاي  بيآس

 .فرد و جامعه ياست محتمل برا ينديبلكه فرا

 يناشهاي  بيو آس ياجتماع يو هنجارهاها  ر در ارزشييرغم محتمل بودن تغ به  .5
ط يز تابع همان شرايو احتماالت آن نها  ط خاص است لذا شاخصهياز آن، كه ناظر بر شرا

ر و يانگر مسيد رفت كه بيباهايي  ن  در بحث از آراي اجتماعي، به سراغ مدليبنابرا. است
 .ط انديمĤخوذ از همان شراهاي  نشانه

از  يناش ياجتماعهاي  بيق آسيد و تعميتشد نييتب يبرا يشنهاديمدل پ  .6
ن يران، نوع ديا يط اجتماعي، با مالحظه ساخت و شرايربوميغ -يراسالميغ يتفكراجتماع
شه و عمل نخبگان و يته بر انديرات مدرني، تاثينيت ديآن، حاكم يخيو سابقه تار
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د آن به ياست كه تاك ياز نظام دانشگاه يات انسان، ناظر به در نظر گرفتن نوعيخصوص
 يديتوح ينيروز افزون بر انسان و عرفان و جهان ب ييو عرفان زدا ييانسان زدا يجا

 .است

آن  يازهايو نها  ، اعتقادات، ارزشيآراي اجتماعي بايد بر اساس شناخت عموم .7
ن معنا كه؛ نگرش، ياست، به ا يان نخبگين مطلب ناظر بر جريا.  جامعه مبتني باشد

جهان  يريبه كارگ يو دعو يتوسعه غرب يغرب و الگو يبه سو يش و رفتار نخبگيگرا
امد و آثار يكه پ يملهم از آن، با طرح دعاو يو انديشه اجتماع يدير توحيغ ـ يعرف ينيب

را  يامدهاييشود، پ مي افراد ظاهر يازهايو نها  ر شناخت جامعه، اعتقادات، ارزشييآن در تغ
 . شود مي نده سببيبه نحو فزا يب اجتماعيدر رشد آس

 ت و رفتار رايره با توجه به اين نكته كه، آراي اجتماعي متفكران ، واقعو باالخ .8
است و از كدام منظر به  يچه كس ينكه دانشمند اجتماعيا. بخشد مي سازد و شكل مي
و  يو عقل ينكه نگاه او محدود به امور محسوس و تجربينگرد ا ي مياجتماعهاي  دهيپد

. ورزد مي ديز توجه داشته و بر آن تاكين يو شهود ين به امور الهينبوده و همچن ياستدالل
 ينيد يبا انديشه اجتماع يعنيابد ي مي ز بر همان اساس شكلين ين، تفكر اجتماعيبنابرا

 . م بوديروبرو خواه
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  »علوم انساني« اشتغال بهشرايط امكان  ةدربار
 

  ∗حسين مصباحيان
  

  چكيده
سخن  »اشتغال به علوم انساني«چالشي به نام چالش  از اين مقاله تالش كرده است تا 

در جهت چنين . به ميان آورد و در باب شرايط امكان چنين اشتغالي طرح مطلب كند
: پرسش اصلي در كانون توجه اين مقاله قرار گرفته است سهطرح و بررسي ، رويكردي

علوم انساني آموزش فلسفه دوم اينكه نخست اينكه اصوال فلسفه علوم انساني چيست؟ 
و  علوم انساني ازاي  هاي منطبق با چنان فلسفه اينكه روش يا روش سوم و چيست؟

با ارجاع به تعريف  و دوم به ترتيب كدامند؟ پاسخ به پرسش اولآموزش اين علوم 
)  دلتنگي براي جايي كه اينجا نيست -فلسفه به مثابه دلتنگي(از فلسفه گاست اي  ارتگا

ي به پرسش مسئوليت برا -آموزش به مثابه مسئوليت(و تعريف دريدا از آموزش 
پي گيري شده ) كشيدن واقعيت جهت وادار كردن آن براي پذيرفتن وضعيتي متفاوت

از طريق نقد روش انباشت  است و پاسخ به پرسش دوم عمدتا با ارجاع به پائولو فريره و
و رهايي  2و ضرورت توجه به روش مشاركتي  1محوري يا آموزش به مثابه بانكداري

و نه اشتغال در (بنا بر اين اگر قرار باشد اشتغال به علوم انساني . امر آموزش 3بخشي
: سه شرط الزم است، صورت گيرد )علوم انساني يعني نان خوردن از علوم انساني

. نخست اينكه علوم انساني بايد همواره نسبت به وضع موجود انسان ناراضي باقي بماند
ا به حوزه عمومي بكشاند و خود را دوم اينكه مسئول است كه اين نارضايتي ر )گاست(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دانشگاه تهران ادبيات و علوم انساني ةدانشكد گروه فلسفهاستاديار  ∗
1. Banking Education  
2. Participatory Education  
3. Emancipatory Education  
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و سوم اينكه روشي از آموزش علوم انساني بايد   )دريدا(. نسبت به ديگري مسئول بداند
خواندن، گفتگو او را در امر ، ترويج يابد كه به جاي ذخيره گذاري دانش در ذهن دانشجو

امكانات  آنهم به منظور گشودن سينه واقعيت براي ظهور، كردن، انديشيدن و نوشتن
به عهده سه ، تبيين و تحليل هر يك از اين سه شرط )فريره(. مشاركت دهد جديد

مقاله با استخراج سه نتيجه به سرانجام رسيده . بخش اصلي مقاله نهاده شده است
ارتزاق از (اشتغال در «و  »اشتغال به علوم انساني«نخست اينكه موضوعات : است
سيس أت«ط ذهني و  عيني امري واحد يعني مسئله به ترتيب شرو »علوم انساني) طريق

كه مشكل اند  هستند و از اينرو تا آن حد موضوعاتي در هم تنيده» علوم انساني در ايران
دوم اينكه، آنچه در مسئوليت محافل ؛ بتوان يكي را بدون عطف به ديگري پيش برد

اشتغال به « ه مسئلهآكادميك، متفكران و نظريه پردازان علوم انساني است، پرداختن ب
را موضوع كار خود قرار  »اشتغال در علوم انساني«است، حتي اگر مسئله  »علوم انساني
جز از طريق خواندن، گفتگو كردن،  »اشتغال به علوم انساني«سوم اينكه ؛ داده باشند، و

و (آنهم به منظور گشودن سينه واقعيت براي ظهور امكانات جديد ، انديشيدن و نوشتن
به عبارت ديگر از طريق توجهي بنيادي به فلسفه اين علوم و فلسفه و روش آموزش يا 
  .شود نمي حاصل) آنها

اخـالق مسـئوليت،    بـه مثابـه نارضـايتي،    فلسـفه اشتغال به علوم انساني،  :ها كليدواژه
  .مشاركتي آموزش، ديگري

  
  قدمهم

  1»علوم انساني«اين نوشته در صدد است تا نشان دهد كه آنچه سبب تضعيف موقعيت 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شود كه موضوع آن مطالعه  اطالق مي »اي«هاي دانشگاهي  علوم انساني علوم انساني به رشته .1
ــان  « ــت انسـ ــرفتن روش   (Human Condition) »موقعيـ ــار گـ ــق بكـ ــاي  از طريـ هـ

علـوم  . اسـت  (Speculative) و نظريـه پردازانـه   (Critical)، انتقادي  (Analytical)تحليلي
هـاي   انساني از اينرو، در نخستين گام با علوم طبيعي و اجتماعي كه عمدتاً مبتنـي بـر روش  

تواننـد   هايي، به طور مشـخص، مـي   در باب اينكه چه رشته. شوند تجربي هستند، متمايز مي
اً همگان بـر  اما آنچه تقريب. ذيل علوم انساني تعريف شوند، مجادالت زيادي در گرفته است

گاه تاريخ را مادر علوم ( هايي همچون فلسفه، تاريخ  آن اتفاق نظر دارند اين است كه رشته
 Visual)، حقوق، ادبيات، دين، زبان شناسي، هنرهاي نمايشي و ديداري )اند انساني دانسته
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بحراني كه در كنار  ، است »اشتغال به علوم انساني«بحران ، در ايران شده است
سبب عدم تاسيس علوم انساني ، هاي ديگر و از جمله بحران اشتغال در علوم انساني بحران

الزم بوده است كه بحثي عرضه اي،  براي روشن ساختن چنين نظريه. در ايران شده است
ترين مسئله همه علوم يعني چيستي آنها،  ر مستقيم در باب مزاحمشود هرچند غي

گو اينكه عالوه بر آن الزم بوده است كه بحثي هم . اگر قابل جستجو باشداي  چيستي
از توافق اي  كه با مفروض گرفتن وجود درجه، عرضه شود در باب حدود علوم انساني

به ذكر كلياتي از آن در پانوشت اين  ،پيرامون حدود علوم انساني در بين عناصر دانشگاهي

                                                                                                                   
and Performing Arts) )ذاتاً در علوم انسـاني قابـل   )شامل نقاشي، موسيقي، تئاتر، رقص ،

هايي نظير انسان شناسي، ارتباطـات و مطالعـات فرهنگـي را     گو اينكه رشته. تعريف هستند
گاه پژوهشگراني كه . اند دانسته –مرز بين علوم انساني و علوم اجتماعي  ـهاي مرزي   رشته

انـد،   ناميـده شـده   (Humanists)، انسان گرايان كنند پژوهش مي هاي علوم انساني  در رشته
كه به علـوم انسـاني    (Untihumanist)توضيحي كه توسط دانش پژوهان ضد انسان گرايي 

سابقه تاريخي علـوم انسـاني بـه    .  اشتغال دارند، مورد اعتراض قرار گرفته و رد شده است
هـاي   ني، آموزش گسترده حوزهگردد، عصري كه در آن وظيفه علوم انسا يونان قديم باز مي

هنرهـاى آزاد هفـت   ، مفهـوم  (Roman Times)در اعصار رومي . مختلف به شهروندان بود
 –هندسـه   –منطـق   – (Rhetoric)فن بالغـت   –شامل گرامر  (Seven Liberal Arts) گانه

از ) دوره قـرون وسـطي  (حساب، موسيقي و نجوم سربرآورد كه در واقـع در دوره بعـدي   
در ايـن بـود كـه    هنرهاى آزاد هفـت گانـه   وجه تسميه . عمده مورد مطالعه شد موضوعات

در عصر رنسـانس  . قرون وسطى گفته مى شد كه هر علم يك هنر است و هر هنر يك علم
يك تغيير جهت عمده در علوم انساني رخ داد و آن مورد مطالعه قرار گرفتن علوم انسـاني  

در قـرن  ). سيقي مورد مطالعـه نظـري قـرار گرفـت    مثالً مو(بود و نه فقط تمرين كردن آن 
بيستم تغيير جهت ديگري در علوم انساني رخ داد و آن تالش براي تعريـف مجـدد علـوم    

  .انساني در متن يك جامعه دموكراتيك و طرفدار تساوي انسان بود
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  .صفحه اكتفا شده است
  
اين شده است كه اصوالً فلسفه آموزش علوم انساني چيست و ، پرسش اصلي بنابراين 

ورود به ، كدام است؟ پرسشي كه پرداختن به آناي  روش منطبق با چنان فلسفه
. ساخته استرا اجتناب ناپذير  »روش آموزش« و »آموزش«، »فلسفه«هاي  عرصه
در (هاي خوزه ارتگايي گاست  كه پايگاههاي نظري آن به ترتيب در نظرورزيهايي  عرصه

قرار داده  )در روش آموزش(و پائولو فريره  )در تعريف آموزش(ژاك دريدا ، )تعريف فلسفه
گرچه براي ورود به پرسش فلسفه آموزش علوم انساني به مثابه شرط الزم و . اند شده

هاي مختلفي برگزيد ولي اين نوشته  توان پايگاه مي »اشتغال به علوم انساني«ضروري 
سه متفكر از سه هاي  ها را در انديشه سعي كرده است اين پايگاه، همچنانكه گفته شد

طرحي براي ورود به بحث ، نقطه مختلف جهان قرار دهد و با تركيب تأليفي اين انديشه ها
و با مفروض گرفتن ، در جهت چنين رويكردي. ردفراهم آو »اشتغال علوم انساني«

قسمت اول نوشته ، ضرورت ورود به پرسش از فلسفه براي پاسخگوئي به پرسش مركزي
فلسفه ، وارد حوزه متافلسفه شده است و از ميان تعاريف مختلفي كه براي خود فلسفه شده

نتيجه بي واسطه . سازگار تر يافته است، به مثابه دلتنگي را با منظوري كه داشته است
چنين تلقي و تعريفي از فلسفه اين شده است كه اگر فلسفه زاده دلتنگي انسانها براي 

نيز بايد ، علوم انساني كه فلسفه كهنسال ترين عضو آن است. باشد، جايي كه اينجا نيست
و اين ميسر ، در چنين جهتي حركت كنند و از رنج نارضايتي انسان از وضع موجود بكاهند

بحثي كه در قسمت . ست مگر اينكه عنصر مسئوليت به امر آموزش علوم انساني بازگرددني
از فلسفه و به تبع اي  براي حركت در جهت چنان تلقي. دوم مقاله به آن پرداخته شده است

پرس و جوي روشي سازگار با ، آن فلسفه علوم انساني و چنين منطق يا هدفي از آموزش
با ارجاع به ، روشي كه در قسمت سوم نوشته –بوده است  آن دو نيز اجتناب ناپذير

او به ويژه در دو اثر اصلي  –پائولو فريره  –عميق و نگاه بديع متفكر برزيلي هاي  انديشه



 479»    علوم انساني« اشتغال بهدربارة شرايط امكان 

  .صورت بندي شده است، آموزشگري اميدو  آموزشگري ستمديده
  
به شرايط امكان ، هاي فوق در پيوندي ارگانيك  با نظرورزي، مالحظات نهايي مقاله 

نتايج و تبعات انضمامي آن پرداخته و حول سه نكته اصلي  و »علوم انساني«اشتغال به 
توان مسئله اشتغال در علوم انساني  را بدون ارجاع  نمي نخست اينكه: متمركز شده است 

دوم اينكه اشتغال به علوم انساني جزء از . به مسئله اشتغال به علوم انساني  پيش برد
، گفتگو كردن، ق بكارگيري هدفمند چهار روش همزمان و در هم تنيده خواندنطري

امر ، شود و بي توجهي به هر يك از عناصر چهارگانه فوق نمي انديشيدن و نوشتن حاصل
سازد و سوم اينكه گرچه هيچ متفكر و نظريه پرداز  مي آموزش در علوم انساني را مختل

و در اينجا به امر اشتغال در ، 1به مفهوم دريدايي كلمه »ديگري«تواند به  نمي علوم انساني
جزء اين ندارد كه مسئوليت انضمامي خود را از اي  اما چاره، بي توجه باشد، علوم انساني

  . به انجام رساند ـ يعني پرسش از ماهيت علوم انسانيـ طريق پيگيري نظري 
  

از فلسفه به مثابه نارضايتي از اي  تلفي: شرط اول اشتغال به علوم انساني
  )دلتنگي براي جايي كه اينجا نيست -فلسفه به مثابه دلتنگي (وضع موجود 

ولـي مـزاحم تـرين مسـئله     انـد   فيلسوفان همواره با مسائل فلسفي زيادي درگير بـوده 
همواره مسئله خود فلسفه بوده است؛ فلسفه چيست  آيا اصـالً ضـرورت دارد؟ آيـا فلسـفه     

هـا   از فرضيات غيرقابل توجيه نيست؟ فالسفه بزرگ زيادي درگير اين پرسش اي مجموعه
. همه كرامت ما در تفكر قرار دارد«گفت  مي پاسكال  به طور مثال. اند ها بوده و پاسخ بدان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 و آلبركـامو  )348:  1660پاسـكال،  ( ».پس بگذاريد تـالش كنـيم كـه خـوب فكـر كنـيم      
تواند به جدي ترين مسئله  زندگي بپردازد و جدي ترين مسئله  زندگي  مي گفت فلسفه مي

در واقـع  ، ارزش زندگي كـردن دارد يـا نـه   ، پرداختن به اينكه آيا زندگي«: خودكشي است
اين نوشته اما قصـد   ) 11: 1955، كامو( ».پاسخ دادن به اساسي ترين پرسش فلسفي است

وم انساني و به تبع آن اشتغال بـه فلسـفه را از   مسئله مركزي خود يعني اشتغال به عل، دارد
، كنـد  مـي  طريق تعريف ارتگايي گاست از فلسفه و ويژگيهايي كه او براي اين معرفت ذكر

ارسـطو و   متافيزيـك ضمن  ارجاع بـه كتـاب    فلسفه چيست ؟گاست در كتاب . پيش ببرد
نويسـد  از آنجـا كـه     ، مـي »انسانها ماهيتاً  ميل به دانستن دارند ةهم«اصل معروف او كه 

انسـان  «يك سخن مهمل و نامعقول است پس ايـن ادعـا نيـز كـه      »انسان ماهيتي دارد«
  )93:  1960 گاست،(» .نيز سخني نامعقول است، »ماهيتاً  ميل به دانستن دارد

ضمن پيوند دادن  فلسفه با زندگي انسان و فراتر از همـه شـايد بـا    ، گاست به جاي آن
كـل   )راديكال(اي  ريشه ةمطالع«فلسفه را ، كند مي زندگي انسان ايفاءنقشي كه معرفت در 

به ذكر چند ويژگـي   ، داند و براي وضوح بخشيدن به اين تعريف كلي از فلسفه مي »هستي
  . پردازد مي از آن

 1خود بسندگي/ نخستين ويژگي فلسفه چيزي است كه گاست آن را اصل خود گرداني 
تواننـد از حقـايقي كـه     نمي گاست معتقد است كه فالسفه ) 101:  1960 گاست،(. نامد مي

فالسفه بايد با در نظر داشتن مبـاني فلسـفي   . وام گيرند، اند توسط علوم ديگر سيطره يافته
ايـن  . انـد  ن با داليل مشخص به آن دست يافتـه پژوهش فقط چيزي را بپذيرند كه خودشا

. روش شناسـانه فلسـفه قلمـداد گـردد    تواند در حقيقت اصل  ، مياصل خود بسندگي، اصل
. تواند چيزي را به عنوان حقيقت بپذيرد كه بر بنياد فلسفه شكل نگرفته باشد نمي فيلسوف

فيلسوف همچنين نبايـد  . فيلسوف نبايد از حقايق مفروض قبلي چيزي در ذهن داشته باشد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Autonomy 
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 ».فلسـفه معرفتـي  بـدون پـيش فـرض اسـت      «هيچ چيزي را پيش فرض بگيرد چرا كه 
اين اشتياق براي خود بسند گـي فلسـفه گاسـت را بـه جسـتجوي       )101:  1960 گاست،(

، منبعي وامي دارد كه  بداهت مطلق اولين و اصيل ترين واقعيت را كه همانا  زندگي  است
كـه از  اي  نقطه، پيدا كردن واقعيت نهايي است ، بنابر اين، هدف از فلسفه. به او باز نماياند

و اين همان انديشيدن راديكال است كـه مـا را بـه    . ع به انديشيدن كنيمميتوانيم شرو، آن
، دهـد  مـي  سمت انكار هر چيزي به جزء آنچه كه خود را در تماميت خويش بـه مـا نشـان   

  . كشاند مي
اصـلي كـه   ، نامـد  مي  1ويژگي دوم فلسفه آن چيزي است كه گاست آن را اصل كليت

زيسـت  (آنچه كه مـا علـوم   . سازد مي علم متمايزفلسفه را از ، همچون اصل خود بسند گي
هستند كه فقط به بخشي از هايي  رشته، ناميم مي) ...شيمي و، نجوم، طب، فيزيك، شناسي

فلسفه ولي با كل و با تماميت واقعيت سـرو  . واقعيت عالقه مند هستند و نه به تماميت آن
چـه  ، ين دنيا دنياي مادي باشـد چه ا، باشد مي »آنچه در آن است«كار دارد و درگير دنيا و 

، بينـد  مي فلسفه خود را همچون معرفتي جهان شمول. چه خيالي چه مطلوب، دنياي ذهني
فيلسـوف از  . اسـت  »پژوهش همه هستي«هدف آن . چرا كه در اشتياق جهاني شدن است

بـا   فلسفه، با اينهمه . نظر گاست بايد اين واقعيت را بداند كه مطالعه او مربوط به كل است
و عالقه مند به وجوه جزئـي و خـاص و نيـز افـراد     ، سروكار ندارد )چيزها(همه وجوه اشياء 

كند كه چه وجهي از يك چيز كلي و جهان شـمول   مي فلسفه در واقع كشف. خاص نيست
خود او  اين عبارت پارادوكسـيكال را  ، براي خالصه كردن اين وجه از فلسفه گاست. است
: 1960 گاسـت، ( ».ها متخصص جهان، لسوف يك متخصص استفي«: گيرد كه مي به كار
105(  

معرفت از نظـر  . است) نظري(ويژگي سوم فلسفه اين است كه فلسفه معرفتي تئوريك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Principle of Universality 
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بر اساس استدالل است كه به وسيله منطق و قواعـد آن  ، گاست سيستمي از مفاهيم دقيق
، و در اينجـا فلسـفه  ، مورد نظـر تئوريك بودن به اين معنا است كه معرفت ، يابد مي انتظام

بر جهان سـلطه يابـد و يـا قواعـد و دسـتوراتي       )ابزاري(قصد ندارد كه به نحوي تكنيكال 
آيد كـه يـك    مي فلسفه از اينرو به نظر. انضمامي را براي تغيير يا خلق چيزها پيشنهاد دهد

 ز زنـدگي قـرار  معرفت غير كاربردي است كه در تقابل با زندگي يا حداقل با وجوه معيني ا
نويسد فلسفه خود يك كـنش يـا    مي بيند و مي گاست اين نگرش را قابل توضيح. گيرد مي

توانيم به آن اشتغال يابيم و بنابراين خود بخشي از زنـدگي   مي فعاليتي كه ما، فعاليت است
: 1960 گاسـت، (. گو اينكه شيوه متفاوتي از زنـدگي باشـد  ، از زندگي استاي  و حتي شيوه

107-106(  
كنند كه بخواهند آنها را تغيير دهند  مي ديگر با چيزها از آن رو سروكار پيداهاي  فعاليت

، وقتـي فلسـفه حضـور دارد   . فلسفه ولي يك فعاليت تئوريك اسـت . و يا نگران آنها باشند
زندگي انديشـمندانه  «: و انديشمندانه ، نظري، مگر به صورت تئوريك، رندگي حضور ندارد

» .معين بـين زنـدگي و خـود   اي  رعايت فاصله، ايستادن در خارج از زندگي استبه معناي 
انسان يك كشتي شكسته و از دست رفته در اقيانوس وجـود    )106-107:  1960گاست ،(

ايـن  بـدان معنـا    «: بنابراين يكي از نخستين وظايف او پيدا كردن منشاء خود اسـت . است
بلكه برعكس وجود انسان و زنـدگي انسـان   ، تدر زندگي اساي  نيست كه انسان گم گشته

 ،گاسـت (» .پريشان و از دست رفته است و به همين دليل است كه متافيزيـك وجـود دارد  
1960  :107-106(    

تئـوري يـا تأمـل    . اين بدان معنا است كه انديشيدن هدفي بسـيار مهـم و حيـاتي دارد   
 ئـوري فقـط آن را كشـف   ت. خيـزد  محض از عالقه بنيادين واقع شـدگي در جهـان برمـي   

خواهد بداند كـه بـه چـه     مي چرا كه، انسان نيازمند حقيقت است . سازد مي آن را، كند نمي
فلسفه از جستجوي  انسـان بـراي يـافتن مسـير     . تواند اعتماد و بر آن تكيه كند مي چيزي

شهود از آن ، ميسر است »شهود فلسفي«معرفت فلسفي تنها از طريق . خيزد مي هدايت بر
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جهت كه كنشي از معرفت و در واقع حضور بي واسطه حقيقت است و فلسفي از آن جهت 
فلسـفه  ، تواند از مفاهيم محض آغاز كنـد  نمي فلسفه. فلسفي است، كه موضوع اين معرفت
دهد كه فقـط چيـزي را حقيقـت     مي راديكاليسم فلسفه به ما اجازه. بايد بر شهود تكيه كند

 . يابند مي شهود ما حضور بدانيم كه با بداهت تمام در

توانـد   اي نمـي  دهد كـه هـيچ خواننـده    مي گاست رابطه فلسفه با زندگي را آنگونه شرح
اهميت بنيادي ارتباط اين دو با يكديگر را انكار كند و يا چنان تصـور كنـد كـه زنـدگي در     

اهـاي  گـذرد و آنچـه در ج   مي شود به آنچه كه در اطاق سمينار يا كتابخانه مي واقع تقسيم
پيوند ميان كارهايي كـه آدمـي   ، رويم مي وقتي ما به جستجوي فلسفه «. ديگر جريان دارد

 از دسـت رفتـه  ، رمي يابيم و خود را در قلب كثرت بيكرانـه ايـن اعمـال   دهد را د مي انجام
  (Gasset ,2002:106)» .يابيم مي

 Gasset)».انتزاعي از زندگي من نيستاي  لفهؤم«فيلسوف بودن هيچ چيز جز 

 1فلسفه يك امر كاركردي. دهد مي فلسفه چيزي است كه شخص انجام (2002:63,
. به نحوي بنيادي كار كردي است، يعني زندگي من، براي اينكه بنيادي ترين مفهوم، است

نويسد اين زندگي است كه واقعيت مطلق  ، ميگاست ضمن اشاره  به كوژيتوي دكارتي
بلكه اين زندگي است كه ، كر يك داده راديكال نيست ف« :است نه فكر يا سوبژكتيوتيه

  (Gasset ,2002:64)» .يك داده راديكال است
كند كه زندگي مطلق است براي اينكه انسانها قادر نيستند از چيزي  مي گاست بحث

بوده يا واقعيت زندگي من فرض قبلي و مقدم « :اند سخن بگويند كه در آن زندگي نكرده
 Gasset)».وابسته به زندگي من است، خواهد باشد مي هر چه، ديگري هر بوده. بوده است

من خود را پيش از آنكه به حيرت «: زندگي از اينرو مقدم بر تفكر است  (2002:113,
گو اينكه . يابم مي »رويارو با پروژه من بودن، هستماي  خود پاسخ بگويم كه چه پروژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Performative 
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اي  انديشيدن پيرامون اينكه هر يك از ما چه پروژههيچيك از ما هرگز در ، عالوه بر آن
ئي  پيايك حكم اتو »خودت را بشناس«اين است كه دستور . ايم توفيقي نيافته، هستيم
  (Gasset ,2002:132) ".است

معطل مانده ، انسان در ميان تنوعي از ايده ها«: نويسد مي منشاء فلسفهگاست در 
از . نيستند كه او را به محكمي در خود نگاه دارنددرحالي كه هيچيك از آنها قادر ، است

 لغزد و خودش را در حال سقوط مي /شود  مي اينرو بشر در بين معارف مختلف جا به جا
وقتي انسانها خود را از  (Gasset ,1967:102) .سقوط در اقيانوس ترديدها.. .يابد مي

جنبشي ، ]ا بر آن تكيه زنندي[يابند تا بر آن بايستند  نمي بينند و چيزي مي دست رفته
جنبشي كه آنها را به ، آيد مي فطري در جهت مخالف در ذهن آنها پديد/ غريزي 

فلسفه نوعي  (Gasset ,2002:44-45). دارد كه بر آن تكيه زنند مي جستجوي چيزي وا
كند حادثه  مي بيند و تالش مي ارتفاع گرفتن توسط كسي است كه خود را در خطر سقوط

فلسفه تالش براي بنا كردن چيزي براي كسي است تا بتواند در . خنثي سازدسقوط را 
  (Gasset ,2002:44-45)».جسمي سخت بيابد و بر آن بايستد، خالء

فلسفه ذاتاً سرشته . نه شكوفان گشته هوسي فارغبال، 1فلسفه نه زاده سودمندي است
، آنگونه كه هستند باشد، چرا كه مقصد فلسفه بايد جستجوي چيزها. ضرورت فرد است
اما اين همه . فلسفه بايد چيرگي برجهان باشد. باشد 2»اسب تك شاخ«فلسفه بايد شكار 

مشتاقي براي آن از چه روست؟ چرا نبايد به زندگي فارغ از فلسفه ورزي و به آنچه در 
وضوح به آنچه در آنجا به ، قناعت كنيم؟ چرا نبايد به آنچه از پيش بوده، جهان يافته ايم

هر آنچه در ، همه آنچه فراپيش ما است: بسنده كرد؟ به اين دليل، فراپيش ما است
در ذات خود جز ، و همه چيزهاي حاضر و روشن، تمامي آنچه به ما داده شده، آنجاست

و ته مانده چيزي غايب نيستند و ما را ياراي آن نيست اي  پارهاي  جز تكه، صرفاي  قطعه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . داند مي »سودمندي وجودي«گاست در جاهاي ديگر، به تكرار، فلسفه را  واجد يك   1
2. Unicorn 
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در هر موجود داده . احساس نكنيم، اي خالي آنچه را در آنجا نيستكه به آنها بنگريم و ج
بينيم كه زخم  مي. بينيم مي ....اين خط شكسته ذاتي را، در هر داده موجود در جهان، شده

درد اشتياقش كه در طلب پاره ، درد از اصل بريدگي آن موجود، مثله گشتگي آن موجود
اين .. .دهد مي به نزد ما ناله سر و نا خرسندي خدايي آن، گم گشته خويش است

همچون دوست داشتن بدون دوست داشته شدن و همچون دردي است كه در ، ناخرسندي
شناخت خويشتن چونان ، دلتنگي براي آنچه نيستيم. كنيم مي حس، اعضايي كه نداريم

، جمادي – 94: 1960، گاست(.. .اين است آن ناخرسندي. چيزي لنگ و لوچ و ناكامل
1385 : 12-11(  
  

در هم (آموزش به مثابه مسئوليت : شرط دوم اشتغال به علوم انساني
 )تنيگي مسئوليت و آموزش

كه در روشي اند  دريدا را يكي از عميق ترين متفكران در حوزه فلسفه آموزش دانسته
، بسيار برانگيزاننده و بديع و از طريق قرائت كم و بيش نامتعارف تاريخ متافيزيك غرب

، تريفوناس. (فلسفي اصيلي پيرامون تدريس و يادگيري طرح كرده استي ها پرسش
او فيلسوفي  بود كه همواره نياز عميقي به ايجاد يك فضاي جديد فلسفي  )271: 2000

بايست از حصارهاي كهنه و مهجور دانشگاه  مي فلسفه از نظر دريدا. كرد مي احساس
به طرح خود و انتقال خود به ديگري را ، آمد و مسئوليت بهتر انديشيدن به خود مي بيرون
 ديگر معرفت سرايتهاي  چرا كه  معرفت فلسفي در شكل و محتوا به حوزه، داد مي انجام
نخستين نهضتي بود كه به طور ، فلسفه در رويكردش به شناخت خود و جهان. كند مي

غير قابل سنجش امور سنجش پذير را به امور ، )يا افسانه(سيستماتيك واقعيت را به خيال 
از نظر دريدا ولي نگرش جديدي . ترجيح داد و خرد شناخت را مقدم بر حس آرزو دانست

صدايي از  فلسفه برخيزد كه ، الزم است تا در مقابل صداي كهن و سلطه يافته فلسفه
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به  ، 1»فلسفه در راه«گوش سپردن به اين صداي جديد و دل سپردن به اين . آزادتر باشد
بلكه . زم كنار گذاشتن فلسفه و يا جايگزين كردن آن با چيزي ديگر نيستهيچ رو مستل

و  با صبري بي اندازه سينه  2»ساخت گشائي«فقط به اين معنا است كه از طريق روش 
بنابراين آنچه را كه به آن نيازمنديم در واقع . فلسفه را براي ظهور امكانات جديد بگشائيم

امري كه خود مستلزم . شيدن به شرايط چنين تغييري استتغيير رابطه ما با فلسفه و اندي
 .پرسش گري حتي از خود پرسش: پرسش گري است

كه ساخت گشائي به هر چيزي مربوط است جزء موضوعاتي نظير اند  گاه گفته
يك آنارشيست  سر چهار ، همچون يك شيطان«گاه حتي دريدا را . مسئوليت و اخالق

 كشند كه تالش زائد الوصفي مي نيهيليست به تصويريك نسبيت گرا و يا حتي ، راها
خود فلسفه و حقيقت را حتي ، ارزش ها و اعتقادات را نابود سازد، نهادها، كند تا سنن مي

نمايش غيرمسئوالنه و تمام دستاوردهاي روشنگري را بي اثر كند و ، به استهزاء كشد
 ]روشنگري ـحقيقت  ـاعتقادات فلسفه  ـها  ارزش ـنهادها [معني خود را جايگزين آنها  بي

اظهار ، به روشي استهزاء آميز«، ميشل فوكو و ادوارد سعيد نيز )36: 1997، كاپوتو( ».سازد
يان استادانه و موشكافانه يك كه ساخت گشايي در واقع هيچ چيز جز باند  كرده
 ».شناسي آموزشي جديد يا يك فن تفسير پسا ساختارگرايانه از متن نيست روش

  )271: 2000، تريفوناس(
نه يك شوخي فكري است و نه يك نسبيت باوري  »ييساخت گشا«براي دريدا اما 

كه تحت حمايت مؤسسات تثبيت شده ، نيهيليستي و نه حتي يك روش جديد هرمنوتيكي
ساخت گشايي در . به جا مانده را تفسير كندهاي  آسوده خاطر و فارغ بال نوشته، فرهنگي

ي مسئوالنه به همه امور فلسفي و همه شعب  فلسفه از جمله فلسفه آموزش واقع رويكرد
و اگر آموزش  )945: 1990، دريدا(» .عدالت است، گشايي ساخت«اگر به تعبير دريدا . است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Philosophy to come 
2. Deconstruction 
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دغدغه براي ديگري و ، بنابراين شرط آموزش. اند گشايي به هم پيوند يافته و ساخت
توان از عدالت كه رابطه  مي صورتي است كه تنها درچنين. مسئوليت براي ديگري است

ساخت . عدالتي كه از نظر دريدا در راه است. سخن گفت ـكند  مي من و ديگري را تعيين
گشايي در امر آموزش مدام با اين پرسش ها سرو كار دارد كه منظور از فكر كردن درباره 

  گري چيست؟ درس دادن به ديگري و دانستن درباره ديگري به عنوان دي، ديگري
ديدير . بنابراين روشن است كه ارتباطي عيني بين ساخت گشايي و آموزش وجود دارد

نه  »فضاي جديدي براي فلسفه، دريدا و مسئله آموزش«تحت عنوان اي  كاهن در مقاله
بلكه  همچنين ، سازد كه چگونه مسئله آموزش در قلب آثار دريدا جاي دارد مي تنها روشن

اينگونه نيست كه ساخت گشايي و آموزش به نحوي تصادفي در فلسفه سازد كه  مي روشن
كند كه اگر به پروژه ساخت گشايي به  مي كاهن بحث. دريدا به هم پيوند يافته باشند
درخواهيم يافت كه مسئله ساخت گشايي در واقع مسئله ، نحوي عميق نگريسته شود

ديگري را «توانم  مي ني منپرسش اصلي در اين سطح اين است كه چه زما. آموزش است
آموزش دهم و پاسخ كلي اين است كه فقط زماني چنين كاري ميسر  »به مثابه ديگري

است كه آموزش به طور كلي و آموزش فلسفه به طور خاص از سطح تكنيك ها و روش 
تاريخ و ، سياست و نهايتاً به غايت زندگي، ها به سطحي منتقل شود  كه عميقاً به اخالق

  )3:  2001، كاهن(. ت مرتبط باشدانساني
طرح هايي  گشايي دريدا در سطح آموزش فلسفه را شايد بتوان در قالب تقابل ساخت

تواند  مي يك  نمونه از اين تقابل ها. شود مي كرد كه او بين دو وضع متفاوت فلسفه قائل
از قبيل  به اين شكل شرح داده شود كه  از يك سو فرد بايد عليه تسليم  هر امر فلسفي

مندي بيروني از  فلسفي و رشته فلسفه به هر نوع غايتهاي  برنامه، فلسفيهاي  پرسش
و از سويي ديگر فرد نبايد به هر . قبيل سودمند بودن و يا كارآمد بودن آن اعتراض كند

اين امر متفاوت . ارزيابي كننده و از اينرو مفيد فلسفه را انكار كند، نقش انتقادي، قيمتي
از يك سو و ضرورت توجه به مفيد ، ستجو نكردن سودمندي فلسفه در خارج از آنيعني ج
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توان در يك جا گرد آورد؟ اين تقابل يا پارادوكس  مي بودن فلسفه از سوي ديگر را چگونه
 چگونه قابل حل است؟  

شايد بتوان گفت كه اين تقابل در حقيقت تقابل وضع موجود فلسفه و فراتر از آن وضع 
 تحت عنواناي  مايكل پيترز در مقاله.  لوم انساني با وضع مفقود آنها استموجود ع

در اي  نامه« ضمن اشاره به مقاله هايدگر با عنوان، »دريدا و علوم انساني جديد، اومانيسم«
كه در آن هايدگر ضمن بررسي دقيق تاريخي و فلسفي مفهوم ، »خصوص اومانيسم

 رود و دركي متفاوت از آن ارائه مي معاصر فراتراز اشكال مختلف اومانيسم ، اومانيسم
تامالت دريدا در خصوص اومانيسم و علوم انساني جديد را رويكردي كامالً جديد ، دهد مي

از نظر پيترز ديدگاه دريدا اين است كه علوم انساني جديد را بايد با . بيند مي و متفاوت
پيوند دارد و از مفهومي به نام ، اردمسائلي كه درباره وظيفه دانشگاه در درون ما وجود د

همانا ذات  1»در راه«علوم انساني و هر چيز ديگر . سخن گفت »علوم انساني در راه«
، بنابراين واضح است كه ساخت گشايي هم در نقد و افشاي هر امري. ساخت گشايي است

عنوان امري در به ، صراحتي راديكال دارد و هم در توجه به آينده، و در اينجا علوم انساني
 ساخت گشايي در حقيقت امر پيش بيني نشده را تأئيد. و در اينجا علوم انساني در راه، راه
تواند به عنوان مسئوليت نامحدود تلقي  مي تعهدي كه فقط. كند و به آن متعهد است مي
  )211:  2001، پيترز(. مسئوليتي كه شايد نام ديگري براي آموزش باشد. شود

آموزشي هاي  يد روشن ساخت كه از سويي ادعاي اين امر كه دريدا روشبا اينهمه با
براي امر اي  صحيح نيست چرا كه او هيچ دستورالعمل رسمي، دهد مي مشخصي را ارئه

را براي اي  هيچ قاعده ؛پيچد نمي براي آناي  هيچ نسخه؛ دهد نمي تعليم و تربيت ارائه
دهد و هيچ تمهيدي براي اين  نمي پيشنهاد، بهره گيري از حق آزادي انديشه يا پاسخگوئي

هاي آموزشي قابل حصول  گري تادعا كه حقايق مطلق از طريق مدلي ايده آل از  هداي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. To Come  
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نزاع و در واقع نبرد بي ، از سوي ديگر اما اين فيلسوف ساخت گشا. چيند ، نميهستند
كند  مي ور طرحپاياني بين وضع موجود مفاهيم و وضع مفقود آنها را به روشي مسئله مح

  . شود مي كه سبب تحرك آموزش
ولي ، گرچه مالحظات و اشاراتي در برخي از آثار دريدا نسبت به امر آموزش وجود دارد

حق به « است تحت عنوانهايي  اثر اصلي او درباب آموزش در واقع مجموعه نوشته
و ضرورت كه در آن به نحوي فوق العاده به ارزيابي مؤسسات آموزشي فلسفه  »فلسفه

دريدا تصميم گرفت كه  1990در واقع در سال . رفرم در سيستم دانشگاهي فلسفه است
مدرسه و دانشگاه پرداخته ، كل متوني را كه او در آنها به مسائلي نظير آموزش و تحقيق

به همراه كليه مطالبي كه درباب درخطر بودن تكامل و تحول تفكر فلسفي نوشته بود ، بود
كند كه قصد  مي او در آغاز اين كتاب تأكيد. ب دوجلدي تحت منتشر سازدرا در اين  كتا

حق همگان به «تواند به شعار  مي داشته است كه يك كتاب جدلي و منازعه برانگيز كه
  . منتشر سازد، تبديل شود 1»فلسفه

 چه كسي از فلسفهدر حاليكه دريدا در جلد نخست اين كتاب كه تحت عنوان  
دهد تا با  مي گاه به مسائل مشخص سياسي جهان ارجاع، منتشر شده است 2ترسد؟ مي

، ارجاع آنها مقدمات الزم براي ورود به تحليل ساخت گشايانه از آموزش را فراهم آورد
. مقاالت گرد آوري شده در اين كتاب با مسائلي گسترده تر از مسائل سياسي سرو كار دارد

كليدي و ، ر واقع به تبار شناسي مفاهيم مركزيگيري مرسوم خود د او با دقت و سخت
اين مفاهيم . پردازد كه امر آموزش و به تبع آن دانشگاه با آن مواجه است اي مي اصلي

مانند زبان ( »هاي طبيعي زبان«مفهوم زبان يا آنچه ، شامل مفاهيمي نظير مفهوم طبقه
  . است »فلسفه در دانشگاهنهادينه كردن «و نيز تحليل فلسفي ، خوانده شده است )فرانسه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. The Right of All to Philosophy 
2. Who's Afraid of Philosophy?: Right to Philosophy I .Stanford: Stanford 

University Press 2002 
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كه عمدتاً به فلسفه دانشگاه  1 دانشگاههاي  چشمدر جلد دوم كتاب تحت عنوان 

 دريدا نظرات فيلسوفاني چون كانت و شلينگ را مورد بررسي قرار، اختصاص يافته است
دهد و مسئله مركزي و اصلي تحقيق و تدريس فلسفه را با آنچه كه خود مسئوليت  مي

واضح است كه مطالبي كه در اين دو جلد گردآوري . دهد مي پيوند، خواند يم 2دانشگاه
. از دستورالعمل ها و احكام نيست كه بتوانند در امر آموزش به كار رونداي  مجموعهاند  شده

هدف از اين تأكيد اين نيست كه بر امر ديگري يعني بر ضرورت توجه به عمق آثار دريدا 
بلكه هدف برجسته ساختن اين نكته است كه هر ، شود پيرامون آموزش تأكيد نهاده

به بدخواني او منجر ، تالشي براي خالصه كردن مفاهيم پيچيده فلسفه آموزشي دريدا
، گويد مي بنابراين همانگونه كه خود دريدا 3.به بار نخواهد آورداي  خواهد شد و نتيجه

، مستلزم صرف وقت«تي كه قرائ، قرائت دقيق و احترام آميزي براي فهم متن الزم است
كاري كه نيازمند خواندن چندين باره متن و به كار گرفتن اشكال . انضباط و حوصله است
چنين قرائتي مستلزم به كار بستن روش  )1995b  401:دريدا ،(» .جديد قرائت متن است
ن تواند خواننده فكور دريدا را به بازانديشي پيرامو مي ساخت گشايي. ساخت گشايي است

هدايت ، و تحليل فرضياتي كه در موضوعات مرتبط با فلسفه آموزش نهفته است، آموزش
 .كند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Derrida, Jacques.  Eyes of the University: Right to Philosophy.II. Stanford: 

Stanford University Press 2004 
2. University Responsibility 

اند كه  كند كه حتي به خود زحمت نداده دريدا خود از منتقدين سرسخت خود شكوه مي .3
او نقدهاي آنان را بيشتر نوعي واكنش اوليه . هاي او را بخوانند وقت صرف كنند و نوشته

 . داند تا ارزيابي مسئوالنه آثار او ، مي"چيزي كه متفاوت است "در برابر ترس از 
Derrida, Jacques. The Gift of Death. Trans. David Willis (University of Chicago 

Press: Chicago. 1995). P. 401. 
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نخست به رسميت ، برد مي دو امر را به موازات هم پيش، دريدا در اين كتاب دو جلدي
و دوم تأكيد بر ضرورت ، )در نظر و در عمل(شناختن حق هر فردي براي فلسفه ورزيدن 

. امكانات بيشتر براي دسترسي تعداد بيشتري از مردم به فلسفهتالش جهت فراهم آوردن 
است اي  پردازد و آن در واقع همان وظيفه مي به امر مهم ديگري هم، او عالوه بر اين دو

تأمل بر ديدگاهها و تاريخ آنچه كه :كند  مي كه نوشتن چنين كتابي بر يك نويسنده ديكته
، دريدا اما از خطرات و تبعات چنين حقي. ستپيوند داشته ا »حق به فلسفه«همواره با 

  : آگاه است »حق همگان به فلسفه«
بايد يك رابطه بي واسطه  توان يا مي به هيچ وجه به اين معنا نيست كه، حق به فلسفه

تواند فلسفه خودانگيز يا خلق  مي هيچ چيزي به نام آنچه كه. و فوري با فلسفه برقرار كرد
. وجود ندارد، بي شمار پاريس تمرين ميشودهاي  كه در كافهاي  فهفلس، ناميده شود 1الساعه

همانگونه كه من در ... توان باز توليد الگوهاي آماده فكري را فلسفه ناميد نمي به هيچ رو
تواند شكل بگيرد مگر آنكه پيشاپيش  اي نمي هيچ فعاليت فلسفي، ام ابتدا روشن ساخته

سبك بيان فلسفي و زباني كه فلسفه با آن ، نظر حداقل منابع حوزه فعاليت فلسفي مورد
كه در آن ، برخالف تصور ساده از فلسفه. مورد سنجش قرار گرفته باشد، گويد مي سخن

، دهم كه بگويم مي من ترجيح، شود مي فلسفه ورزي مترادف با در افكندن پرسش دانسته
گونه اين پرسش الزمه فلسفه ورزي نه فقط طرح پرسش كه دانستن اين امر است كه چ

اين نوع نگاه به فلسفه در حقيقت رابطه مسلمي را با معرفت به معناي اعم و . طرح شود
  . گيرد مي معرفت فلسفي به معناي اخص پيش فرض

چه اين تمايز را ، مختلف متافيزيك تمايز بگذاريمهاي  چه همچون هايدگر بين دوره
فلسفه ، اكهارتفلسفه روحاني با ، فلسفه شناخت با دكارت(مختلف فلسفه هاي  به دوره
آنتولوژي (منتقل سازيم و چه فلسفه را برحسب اهداف متفاوت آن  )با هگل و غيره 2نظري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. spontaneous 
2. Speculative 
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و منطق يا درگير ، اخالق يا آنچه به عنوان مطلوب در راه است، يا فهم آنچه بوده است
در واقع اين ، در هيچكدام از تقسيم بنديهاي فوق، )شدن در آنچه كه هست و غيره

آنچه  فلسفه ، كند نيست كه فلسفه را مختص و آن را از ساير معارف متمايز مي »موضوع«
از تفكراست كه  ما اي  سازد اين است كه فلسفه روشي از انديشيدن يا تجربه مي را  متمايز
 .ها بينديشيم سازد كه به هستي داري بيشتر خود و تقاوتمان با  ساير هستنده مي را وادار

  )6-10:  2002، دريدا(
شايد بتوان گفت كه قادر بودن به طرح پرسش فلسفي كه دريدا آن را در مقابل فقط 

دريدا به طرح . خود او قابل تشخيص باشدهاي  از پرسش، طرح پرسش قرار داده بود
چه كسي نسبت به فلسفه حق دارد؟ چه كسي قدرت يا امتياز : پردازد مي سؤاالت كاربردي

فكر يا عبارتي ، كند كه يك فكر يا  يك عبارت مي دست دارد؟ فرد چگونه تعيينآن را در 
: كند مي فرد را به طرح دقيق تر سؤاالت اساسي فلسفه هدايت، فلسفي است؟ اين سؤاالت

نقطه نظر فلسفي معرفت چه چيزي را در پي دارد؟ تدريس فلسفه آنگاه چگونه بايد باشد؟ 
تحقيق حمايت بايد خطر كرد؟ چگونه و كجا بايد از  چه انتظاري از آن هست؟ تا كجا

  ؟ چگونه و چرا بايد حق همه براي دسترسي به فلسفه را  تأمين كرد؟ كرد
كه در  1»گرف«فوق را در پيوستن دريدا به هاي  از پرسشاي  شايد بتوان پاسخ پاره

 دريدا. پيگيري كرد، شكل گرفت و دريدا يكي از اعضاي مؤسس آن بود 1975ژانويه 
از تحقيق پيرامون پيوندي بود كه اي  سازماندهي پيكره« نويسد كه هدف گرف دقيقاً مي

اساسنامه   )15:  2001، كاهن a 1990 :162 دريدا،(» .بين فلسفه و آموزش آن وجود دارد
ماهيت گرف و آنچه موضوع جدل بود را ، گرف كه دريدا يكي از نويسندگان اصلي آن بود

  :سازد مي روشن
كنيم كه انديشيدن بر روي آموزش فلسفه را بتوان از تحليل شرايط  نمي ما فكر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Greph, Group for the Research of the Teaching of Philosophy. 



 493»    علوم انساني« اشتغال بهدربارة شرايط امكان 

از آنجا كه هيچ تحقيق . تاريخي و به طور كلي وظايف سيستم آموزشي جدا كرد –سياسي 
گرف نيز محلي خواهد ، نظري وجود ندارد كه نتايج عملي و سياسي در پي نداشته باشد

شده در خصوص نهاد دانشگاه مورد بحث قرار خواهد بود كه در آن مواضع فكري اتخاذ 
 ،دريدا(. نيز اتخاذ خواهد گرديداي  اقدامات عملي، گرفت و بر اساس تحقيق و نقدي اصيل

c 1990: 152 15:  2001، كاهن(  
حق به «فقط به خاطر ، كند مي وقتيكه دريدا تعهدش به گرف را امضاء 1975در سال 

، ز طريق قدرت سياسي زمان مورد تهديد قرار گرفته استكند ا مي كه او احساس »فلسفه
پيوندد  مي بلكه همچنين به اين سبب به گرف، كند مي نيست كه مبادرت به چنين عملي

سود باوري و ، سازياي  فلسفه مبتني بر حرفه، كند نوع ديگري از فلسفه مي كه  احساس
تقابل گرف با قدرت سياسي بر سر  بنابراين. در مقابل فلسفه قرار گرفته است، فايده گرايي

  . تقابل دو نوع فلسفه بود. نبود »كم فلسفه«يا  »نه فلسفه«فلسفه و 
وارد كردن عنصر ، سازد مي آنچه دريدا را در فلسفه آموزش برجسته، عالوه بر اين

فالسفه آموزش و «وشايد از همين رو است كه . مسئوليت به عرصه آموزش است
فزاينده به آثار او و اي  آموزشي در سرتاسر جهان توجهي ويژه و عالقه پردازان برنامه نظريه

 دريدا در واقع تالش )3:  2001، بايستا(» .اند نظريه او در باره ساخت گشايي نشان داده
او بارها و در جاهاي . كند تا ارتباط نزديكي بين ساختارشكني و مسئوليت برقرار كند مي

سازي يا نابود كردن چيزي يكي  گشائي را نبايد با ويرانكند كه ساخت  مي مختلف تأكيد
در حقيقت يكي از برجسته ترين موضوعات در كارهاي دوره دوم حيات فكري . گرفت
او تالش كرده است كه مسائل اخالقي و فلسفه را به هم . مسئله مسئوليت است، دريدا

كه در دوره اول حيات اي  پروژه، بي آنكه پروژه فلسفي ساخت گشائي خود را، نزديك سازد
از نظر . در اين ميان قرباني كند، فكري دريدا به نظر در تقابل با فلسفه اخالق قرار داشت

و شخص حتي زماني كه شروع به اند  اخالق و تأمل فلسفي در هم تنيده، دريداي  متأخر
از نقطه نظر اخالقي ، كند پيشاپيش خود را در يك وضعيت بهتر يا بدتر مي طرح پرسش
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توان ادعا كرد كه  مي از اينرو. وضعيتي كه واجد حدي از مسئوليت است، قرار داده است
توان نوعي سازگاري بين پروژه  اخالقي و  ، ميحتي با قرائت محتاطانه فلسفه متأخر دريدا

  )7:  2004، سادلر(. فلسفه او برقرار كرد
ست كه از چه رو دريدا در آثار متأخرش به اين ا، پرسشي كه در اينجا قابل طرح است

يك پاسخ . كند مي گرايش پيدا )و حتي سياسي و مذهبي(سمت موضوعات اخالقي 
شد  اي مي تواند اين باشد كه پروژه او بايد منجر به نتيجه مي وسوسه انگيز به اين پرسش
د نشان دهد كه خواه مي دريدا در واقع. اش فراهم آمده بود كه مقدمات آن در آثار اوليه

ادعا را به فلسفه نسبت دهد كه فلسفه رها و مبرا از مسئوليت   تواند اين نمي هيچكس«
دريدا پروژه ساخت گشايي را به ، در كتاب اشباح ماركس حتي  )7:  2004، سادلر( ».است

حتي در جائيكه مورد تصديق قرار «: نويسد مي كند و مي عنوان يك پروژه سياسي توصيف
نوعي تعهد در  فلسفه ، و يا حتي مورد غفلت و انكار قرار گرفته است، استنگرفته 
 كه به نحوي ضمني به همه فلسفه ها و تفكرات فلسفي ساختاي  فلسفه، سياسي

اين تعهد مستتر در فلسفه سياسي خود  )93:  1994، دريدا( ».در جريان است، بخشد مي
مسئوليت اما قاعدتاً . ايي دريدا استنمادي از حضور عنصر مسئوليت در پروژه ساخت گش
سئوال بنابراين اين است كه دريدا ، بايد از طريق يك موضوع مسئوالنه خود را نشان دهد
دريدا ، كند؟ در كتاب هديه مرگ مي چگونه بين پروژه خود و امر مسئوالنه رابطه برقرار

  : دهد مي اينگونه به اين پرسش پاسخ
نامناسب از اينكه مسئوليت چيست يا  1»ضمون پردازيم«بگذاريد فراموش نكنيم كه  

چه بر اثر فقدان ، ندانستن. چه بايد باشد خود يك موضوع پردازي غيرمسئوالنه است
اي  به خودي خود نشانه، چه بر اثر فقدان آگاهي از معناي مسئوليت، معرفت الزم باشد

پرسش كه مسئول  براي مسئول بودن الزم است كه به اين. از فقدان مسئوليت است
، براي اينكه اگر درست است كه مفهوم مسئوليت. پاسخ داده شود، بودن چه معنايي دارد

همواره به طور ضمني با ، ترين و معتبر ترين شكل تداوم آن در تاريخ در قابل اطمينان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Thematization 
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تصميمي كه ، با پراكسيس و با يك تصميم سر و كار داشته است، با انجام دادن، عمل
به همان نسبت نيز اين ، رفته است مي اده اخالقي و يا از درك تئوريك فراتراز ضمير س

نيازمند يك تصميم يا يك عمل ] مفهوم مسئوليت[مطلب حقيقت دارد كه همان مفهوم 
  )25:  1995، دريدا(. مسئوالنه براي دريافت پاسخ پيرامون چيستي خود است

س تحصيالت تكميلي دانشگاه در مراسم دومين سالگرد تأسي 1980در سال،، دريدا
. گويد مي از نوع جديدي از مسئوليت تحت عنوان آموزش به مثابه مسئوليت سخن، كلمبيا

هاي آموزشي و  رويكردي كه نه سازمان. مسئوليتي كه متكي بر ساخت گشايي است
سازي غيرمسئوالنه   سازد و نه به ويران مي آكادميك موجود را به بقاي خود اميدوار محافل

كه از نظر دريدا قطعي ترين نتيجه اش رها كردن هر چيزي به حال خود و در   -آنها 
او سخنراني خود را در اين . پردازد مي -نتيجه تحكيم وضع موجود اين مؤسسات است

 ]عناصر دانشگاهي[اگر ما «: كند كه مي مراسم با پرسش ها و عبارات برانگيزاننده زير آغاز
پرسيديم كجا هستيم؟ چه كساني هستيم؟ چه  مي شايد از خود ،توانستيم بگوييم ما مي

و  چه كسانيمسئول هستيم؟ در برابر  ما كنيم؟ آيا مي چيزي و چه كساني را نمايندگي
  )3:  1992، دريدا( »براي چه امري؟

كند كه ضمن توصيف آموزش به مثابه  دغدغه  مي دريدا با طرح اين پرسش ها تالش
گشايي خود  را هم با نسبيت باوري غيرمسئول و هم با  سفه ساختبراي ديگري، تفاوت فل

او در اين سخنراني دقيقاً درباره مسئوليت آكادميك . كاري غيرمسئول نشان دهد محافظه
عقل عملي محض و يا «كند و نوع جديدي از مسئوليت را كه نه در توسل به  بحث مي

ساخت ، ر اتكاء به روش ويژه دريدابلكه د، )10-11:  1992، دريدا(» مفهوم محض قانون
، ماند نمي متدولوژيكيهاي  منحصر و محدود به رفرم روشي كه در امر آموزش، گشايي
  . كند مي جستجو
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ه كار گـرفتن  روشـي معطـوف  بـه     ب: شرط سوم اشتغال به علوم انساني
 ي و اميديرها

كـه نـه تنهـا بايـد روش     معتقد بود ، پائولو فريره متفكر برزيلي در حوزه فلسفه آموزش
در . بلكه همچنين بايـد روش خوانـدن جهـان را نيـز تعلـيم داد     ، خواندن كلمه  را آموخت
فريره معتقد بود كه شكل گيـري يـك آگـاهي انتقـادي بـراي بـه       ، جهت چنين رويكردي

تاريخي و اجتمـاعي آن  ضـرورتي تـام    هاي  پرسش كشيدن ماهيت جهان معاصر و زمينه
صحنه آموزش جز از طريـق يـك گفتگـوي متقابـل و كـامالً آزاد بـين        امري كه در. دارد

 )2:  1970، فريره(. شود نمي شاگرد و معلم ميسر

گوينده  پرحرف «فريره ضمن نقد رابطه موجود بين شاگرد و معلم كه در آن معلم يك 
، اسـت  »معلم يك ذخيره گذار و شاگرد يك ذخيره شونده،« ،»و شاگرد يك شنونده صبور

 آموزش از بيماري روايت گري رنـج «: نويسد مي خواند و مي سيستم و رابطه را رنج آور اين
شود كه دانشجو آنچـه را كـه    مي گري منجر به اين امر روايت )2:  1970، فريره(» .برد مي

به خاطر بسـپارد و ايـن امكـان را فـراهم     ، به نحوي مكانيكي حفظ كند، روايت شده است
يعني ذهني كه در آن ذخيـره شـده   ، بتواند از آن منبع، الزم داشتسازد كه هر وقت استاد 

، آمـوزش . بـردارد ، مشـخص هـاي   هر چيز كه الزم داشت از طريـق طـرح پرسـش   ، است
روندي كـه در آن دانشـجويان ذخيـره شـونده     . »ذخيره گذاري«شود به  مي بنابراين تبديل

آمـوزش انباشـت محـوري    فريـره ايـن نـوع آمـوزش را     . هستند و آموزگاران ذخيره گـذار 
  :نويسد مي نامد و مي) بانكداري(

ناميد كـه در آن دانشـجويان    »آموزش به مثابه بانكداري«توان  مي اين روند آموزشي را
نـرم  . يابند كه گردآورنده اطالعاتي شوند كه در آنها ذخيـره شـده اسـت    مي فقط فرصت

كاربرد اين است كـه ايـن روش   توان به  مي ترين كلماتي كه در مورد اين شيوه آموزشي
به عنوان ، جدا از امر گفتگو، چرا كه جدا از ضرورت تحقيق. انجامد مي به مرگ خالقيت

..  .اصوالً در اين روش دانشجويان انسان بـه حسـاب نيامـده انـد    ، دو پايه اصلي آموزش
و  بـي تـاب  ، از طريق پژوهش خستگي ناپـذير ، دانش تنها از طريق ابتكار و ابداع مداوم
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  )2:  1970، فريره(. شود مي حاصل، با جهان و با يكديگر، اميدوارانه انسان در جهان
شـود كـه    مـي  تلقياي  دانش به عنوان هديه«در سيستم آموزش به مثابه بانكداري اما 
 به آنهايي كه فاقدان معرفت تلقـي ، كنند مي توسط كساني كه خود را صاحبان دانش تلقي

، اين روش با ناديده گرفتن مطلـق ديگـري    )2:  1970، فريره(» .شود مي اعطاء، شوند مي
 حقيقت آموزش و دانش را مـورد غفلـت قـرار   ، كه ويژگي اصلي ايدئولوژي ستمگري است

فريره با بكار گرفتن ديالك تيك معروف هگلي در خـدايگان و   )2:  1970، فريره( .دهد مي
: دهـد  مي ثابه بانكداري را اينگونه شرحرابطه استاد و دانشجو در سيستم آموزش به م، بنده

ناديده گرفته شـدن  ، همچون برده در ديالك تيك هگلي، از خود بيگانه شده، دانشجويان«
 دهنـد و توجيـه   مـي  پذيرند و آن را با حضور معلـم و ديـده شـدن معلـم پيونـد      مي خود را

ـ    نمي اما برخالف برده آنها هرگز تشخيص.. .كنند مي  ه معلـم آمـوزش  دهند كه آنهـا نيـز ب
  )2:  1970، فريره(» .دهند مي

نقطه آغاز آموزش اصوالً بايد تالش براي حل كردن تناقض موجود در رابطه بين معلم 
هر دو طرف رابطه بايد به نحوي همزمان بپذيرند كه در حـال يـاد دادن و   . و دانشجو باشد

در امـر آمـوزش   تنها در اين صورت است كه حركـت عليـه سـتمگري    . ياد گرفتن هستند
اين راه حل به هيچ وجه از مفهوم آموزش به مثابه بانكداري قابل استخراج . گيرد مي شكل
چراكه آموزش به مثابه بانكداري نه تنها بر سر رابطه خدايگاني و برده گـي در امـر   ، نيست

روش هـا و  ، زننـد  مـي  زيـر بـه آن دامـن   هاي  بلكه از طريق كنش، فشارد مي آموزش پاي
يك جامعه سـتمگر بـه طـور كلـي     هاي  كه در واقع بازتاب و انعكاسي از كنشيي ها كنش
  :در اين روش. است

 دانـد و دانشـجو هـيچ چيـز     مـي  معلم همه چيز. گيرد مي دهد و دانشجو ياد مي معلم ياد
گويـد و   مـي  معلم سـخن . گيرد مي كند ،و دانشجو از فكر او بهره مي معلم فكر. داند نمي

 دهـد و دانشـجو نظـم    مـي  معلـم نظـم  . دهـد  مـي  و با فروتني گـوش  دانشجو بردبارانه
كـه مـورد مشـورت    ، كند و دانشجو مي معلم موضوع و متن درس را انتخاب.. .پذيرد مي

معلم اقتدار مفروض علمي خود را با اقتدار  .دهد مي خود را با آن وفق، قرار نگرفته است
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معلم فاعل روند . دهد مي دانشجو قرار آميزد و آن را در مقابل آزادي مي خود دراي  حرفه
  )3:  1970، فريره(. يادگيري است و دانشجو ابژه يادگيرنده صرف

انسانها موجـوداتي  ، بنابراين جاي تعجب نيست كه در مفهوم آموزش به مثابه بانكداري
  . رام و برنامه پذير تلقي شوند

ر كـاهش يـا حتـي الغـاي     د، قابليت نظام آموزشي مبتني بر آموزش به مثابه بانكداري
به تغيير چيزي دارنـد و  اي  تواند به سادگي ستمگراني را كه نه عالقه ، ميخالقيت دانشجو

  . سرويس دهد و خدمت كند، نه در پي روشن كردن حقيقتي هستند
فريره ضمن ارائه بحثي مفصل پيرامون رابطه دروني ستمگري و نظام آموزشي مبتنـي  

در حقيقت مصالح و منافع ستمگران نـه  «: نويسد مي ون دو بواربر بانكداري به نقل از سيم
دهـي آگـاهي    جهت در تغيير موقعيت و شرايطي كه ستمديدگي را ايجاد كرده است كه در

بـراي   )5:  1970، فريـره  -34: 1963، دوبـوار (» .شـود  مي ستمديدگان است كه پي گيري
بـا  ، سـازگار سـاخت  ، اينكه هر چه بيشتر بتوان ستمديده را با شرايطي كه در آن قـرار دارد 

  . توان بر او سلطه يافت و او را به انقياد در آورد مي آسوده گي بيشتري
آگاهانه يـا  ، گيرند مي از نظر فريره كسانيكه روش آموزشي مبتني بر بانكداري را به كار

 وزگاران خوش نيت بي شـماري هسـتند كـه همـين روش را بـه كـار      چرا كه آم(ناآگاهانه 
تواند به غير انساني تر كـردن بيشـتر    مي آنكه واقف باشند كه تالش آنها فقط بي، گيرند مي

امر آموزش و در نتيجه مناسبات اجتماعي بيانجامد،  از درك اين مطلب ناتوان هستند كـه  
 بدين معنا كه آنچه اين آموزگـاران ، عيت استخود اين ذخاير واجد نوعي تناقض درباره واق

ديـر يـا   . ناسازگار اسـت  )معلم و شاگرد(برند  مي گويند با واقعيتي كه همه در آن به سر مي
خواهنـد رسـيد   اي  به نقطه، از طريق تجربه واقعي زندگي، دانشجويان قبالً منفعل، زود اما

اگـر انسـانها ذاتـاً جسـتجوگر     . نـد كه عليه رام شدگي بايستند و از تن دادن به آن حذر كن
تقابـل معلـم و   (نهفته در آموزش به مثابـه بانكـداري   هاي  آنها دير يا زود به تقابل، هستند
پي خواهنـد بـرد و از طريـق     )شود و آنچه وجود دارد مي تقابل آنچه آموزش داده –شاگرد 
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  )4:  1970، فريره(. تالش خواهند كرد كه آزادي خود را بيابند، درگير شدن با آن
و تحقق چنـين  اي  توانند منتظر ظهور چنان لحظه نمي معلمين مسئول اما از نظر فريره

دانشـجو را درگيـر تفكـر انتقـادي و     ، معلم بايـد از همـان روز اول تـدريس   . آرزويي بمانند
تالش او بايد در اعتقادي عميق به دانشـجو و  . گرايي سازد مختلف انسانهاي  جوينده جلوه
بـراي رسـيدن بـه چنـين هـدفي معلـم بايـد خـود را در         . قه او تنيده شده باشدقدرت خال

  )3:  1970، فريره(. ياور و همتا بداند، كه دانشجو با او دارداي  رابطه
نيازمند حضور و ظهور نوع ديگـري از روش آموزشـي اسـت كـه     اي  ايجاد چنين رابطه

ر بانكداري كه كليات آن در بـاال  پس از نقد سهمگين خود به نظام آموزشي مبتني ب، فريره
آموزش در اين نظريه . كند مي مفهوم پردازي، آن را تحت عنوان روش مشاركتي، ارائه شد

، اين روش آموزشي همانگونه كـه انتزاعـي بـودن انسـان    . روشي است براي تمرين آزادي
ت  نيز ندارد كه باور به اين ناواقعي، كند مي مستقل و ناوابسته بودن انسان به جهان را انكار

اين روش آموزشي كه فريـره بـه تنـاوب  آن را روش    . جهاني مستقل از انسانها وجود دارد
هـاي زيـر    داراي ويژگـي ، كنـد  مي مشاركتي  و روش رهائي بحشي امر آموزش نام گذاري

  : است
امـري صـرف نظـر    ، ديالوگ در اين روش براي شـناخت و كشـف حجـاب از واقعيـت    

 دانشجويان در اين روش به عنوان متفكرانـي انتقـادي مالحظـه   . نكردني و ضروري است
اين روش مبنـاي  . شوند مي حركت دادهاي  شوند و در جهت ايفاي چنين نقش و وظيفه مي

خود را در تحريك حس خالقيت و تهييج انگيزه جستجو براي حقيقت و ضرورت تأمل بـر  
ان كسـي كـه درگيـر پـژوهش و     دهد و از اينرو دانشـجو را بـه عنـو    مي مسائل جهان قرار

بينـد و   مـي  دانشجو را به مثابه انساني پايان ناپذير، اين روش. كند مي تلقي، خالقيت است
آگـاهي از ايـن   . كنـد  مي آگاهي به اين پايان ناپذيري را فصل مميزه انسان و حيوان تلقي

به عبـارت  . سازد مي دانشجو را به امكان هرگونه تغييري باورمند، پايان ناپذيري و ناتمامي
 آمـوزش را نـاگزير  ، ويژگي پايان ناپذيري انسـان و خصـلت تغييـر پـذيري واقعيـت     ، ديگر
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آموزش در اين روش بـا  . سازد كه خود را به مثابه يك فعاليت يا كنش مداوم تلقي كند مي
آموزش در اين روش نوعي آينـده  . است »شدن«، »بودن«چرا كه الزمه ، كنش پيوند دارد

آموزش مشـاركتي  و  . است و از اينرو با ماهيت تاريخي انسان سازگار استاي  نگري ريشه
آموزش اين امـر را كـه مردمـان    ، به مثابه يك كنش آزادي بخش و انساني، رهائي بحشي

در جهـت  . ببينـد  مي برخود واجب و بنيادي، تحت سلطه بايد براي رهايي خود تالش كنند
گرد و معلم را به اين امـر كـه آنـان فـاعالن و     اين نوع روش آموزشي شا، چنين رويكردي

سازد كـه بـا هـر     مي سازد و آنها را قادر مي باورمند، تأثيرگذاران واقعي روند آموزش هستند
 آمـوزش مشـاركتي  هيچگـاه   . اعم از سياسي و روشنفكري مقابلـه كننـد  ، نوع اقتدارگرايي

اجازه طرح پرسش اي  ستمگرانهچرا كه هيچ نظم . تواند با منافع ستمگران سازگار شود نمي
در حاليكه پرسش مذكور در ذات آموزش مشاركتي  قـرار  . دهد نمي را به ستمديده »چرا؟«

توان گفت اين روش اصوالً انقالبـي اسـت  يعنـي از همـان آغـاز       مي دارد تا آن اندازه كه
  )12-10:  1970، فريره( .است »گفتگويي«

بار ديگـر  ، را نوشت »آموزشگري ستمديده«ب بيست و پنج سال پس از آنكه فريره كتا
. به آن بازگشت و سئواالت جديدي پيرامون آموزشـگري يـا آمـوزش شناسـي طـرح كـرد      

پديد آمدن كتاب ديگري بود تحت عنوان آموزشگري اميـد   ، حاصل قرائت مجدد متن فوق
 :اينگونه ذكر كرده بود كه هدف از تأليف آن را فريره
مراد . چراكه بي ايندو اميدي وجود ندارد، ضب نوشته شده استاين كتاب با عشق و با غ

كه نبايستي با اغمـاض و  اي  تاب آوري، است 1اين كتاب دفاع از راديكاليزم و تاب آوري
دفـاع از پسـت مدرنيتـه    ، اين كتاب نقد فرقه گرايـي . چشم پوشي يكسان انگاشته شود

نئوليبرال را در دستور كار خود قرار داده رد  محافظه كاري و انكار پست مدرنيته ، پيشرو
 )10:  1994، فريره(. است

رخـوت و بـي   ، جايي كه سستي. اميد اما از نظر فريره بايد از عمل و از نبرد ريشه گيرد
فريره از آنجا كه انسان را يك موجود پايان ناپـذير  . بندد مي اميد رخت بر، كنشي خانه كند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Tolerance  
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خودش هاي  دهد كه آموزش مي هشدار، داند مي و ناتمامو امر آموزش را يك تالش مداوم 
او تبديل هاي  او خوانندگان آثار خود را از اينكه آموزه. نيز بايد مشمول اين قاعده كلي شود

خواهد كه آموزه هايش را چنان بخواننـد و   مي دارد و از آنان مي بر حذر، به متدولوژي شوند
وظايف آموزش دهندگان پيشرو از نظـر  . ديد سرزندنقد كنند كه از آنها چيزهايي به كلي ج

، فراهم آوردن شرايط امكان تأسيس اصل اميـد : دتوانند به شرح زير فهرست شون مي فريره
هـا و   قائل شدن احترام براي ديدگاه )9:  1994، فريره(؛ عليرغم همه موانعي كه وجود دارد

آنگونه كه آنها بياموزند ، گيرندگانمتفاوت و مختلف آموزش دادن به آموزش هاي  موقعيت
به چالش كشيدن اطمينان و يقين دانشـجو دربـاره    ؛بيشتري بروندهاي  كه در پي يادگيري
و تـالش بـراي    ؛از آن جهت كه او بتواند استدالل هايش را تقويت كنـد ، ادعايي مشخص

يهـاي  نيازمنـد فراتـر رفـتن از جهـان نگر    ، درك چرايي يك واقعيت "فهم اين مطلب كه 
:  1994، فريره(. قومي و جغرافيايي و تالش براي كسب يك بينش جهاني از واقعيت است

87(  
  

  مالحظات پاياني
چونان چون نامي . بخشد مي همچون امضاء به متن هويت، عنوان به تعبير دريدا -1

سازد كه در غياب متن درباره آن صحبت  مي كند و فرد را قادر مي مناسب براي متن عمل
بيني كند كه دربردارنده چه امري است و چه  بطه بين اجزاء آن بيانديشد و پيشبه را، كند

عنواني كه اين متن براي خود انتخاب كرده است در بردارنده اين . دهد مي چيزي را وعده
توان در باب  مي فرضيه است كه اوالً اشتغال به علوم انساني در ايران وجود ندارد و ثانياً

شرط امكان در اين نوشته به مفهوم . هني امكان پديد آمدن آن بحث كردشرايط عيني و ذ
به اين ، به كار گرفته شده است )چارچوب ضروري براي امكان ظهور چيزي(كانتي آن 

، »فلسفه«نهادينه شدن مفاهيمي از ، معنا كه شرايط امكان اشتغال به علوم انساني
از يك سو و فراهم آمدن امكاناات  )به عنوان شرايط ذهني( »روش آموزش«و  »آموزش«
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اشتغال به «موضوعات . از سوي ديگر است )به عنوان شرط عيني(اشتغال در علوم انساني 
به ترتيب شروط ذهني و   »علوم انساني) ارتزاق از طريق(اشتغال در «و  »علوم انساني

نرو تا آن حد هستند و از اي» سيس علوم انساني در ايرانأت«عيني امري واحد يعني مسئله 
گو . كه مشكل بتوان يكي را بدون عطف به ديگري پيش برداند  موضوعاتي در هم تنيده
دو چيز مستقل و ، و شرايط امكان آن »اشتغال به علوم انساني«اينكه بايد دانست كه 

آنچه ولي  در مسئوليت محافل آكادميك، متفكران و نظريه پردازان علوم  1.متمايز هستند
اشتغال «است، حتي اگر مسئله  »اشتغال به علوم انساني«، پرداختن به مسئله انساني است

يز جز از ناشتغال به علوم انساني . را موضوع كار خود قرار داده باشند »در علوم انساني
آنهم به منظور گشودن سينه واقعيت ، طريق خواندن، گفتگو كردن، انديشيدن و نوشتن

به عبارت ديگر از طريق توجهي بنيادي به فلسفه اين و يا (براي ظهور امكانات جديد 
 شود   نمي حاصل) علوم و فلسفه و روش آموزش آنها

اين بود كه شرط ، با چنين رويكردي آنچه اين نوشته درصدد نشان دادن آن بود -2
امكان ايجاد اشتغال به علوم انساني اين است كه قبل از هر چيزي به ماهيت اين علوم و 

به تفنني دانشگاهي تبديل ، ها ارجاع داده شود تا مباحث حوزه علوم انسانيروش آموزش آن
تعريفي كه از . بپردازد، كه مسائل مبتال به هر عصري است »اصل مطالب«نشود و به 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانيم كه همه مكعب هـا   مي.  مكعبي را تصور كنيد كه توسط يك صنعتگر ساخته شده است .1
. سه وجهي هستند، و اگر يك شيء سه وجه داشته باشد، آن شيء يك شـيء ممتـد اسـت   

بنابراين مكان شـرط ممكـن اسـت، بـراي اينكـه آن      . امتداد اما بدون مكان غيرممكن است
با اينهمه بايد دانست كـه ايـن مكـان    . ب استشرط ضروري براي ممكن شدن وجود مكع

نيست كه مكعب را به وجود آورده است، بلكه اين صنعتگر است كه آن را به وجود آورده 
عالوه بر اين بايد دانست كه مكعب و مكان دو چيز متمايز و مستقل هستند، بنابراين . است

  . مكان  بخشي از تعريف مكعب نيست
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از آموزش به مثابه مسئوليت و از روش به مثابه امري رهائي ، فلسفه به مثابه دلتنگي
. تواند در جهت چنان رويكردي به كار گرفته شود مي از نظر اين نوشته، بخش ارائه شد
آدمي براي جايي كه هاي  نمايد كه فلسفه به عنوان بازتابي از دلتنگي مي گرچه غريب

ولي اين تعريف ، تلقي گردد، برد مي نيست و نيز نارضايتي او از وضعي كه در آن به سر
با فلسفه ، ازگاري كاملي داردعالوه بر اينكه با تاريخ بلند فلسفه و تحوالت تفكر فلسفي س

در امر  »مسئوليت«عليرغم اينكه مسئله ، به روشي مشابه. فلسفه نيز در انطباق است
هاي قرن بيستم  موسوم به ايدئولوژي، احتماالً تحت تأثير مخرب و منفي مكاتب، آموزش

 نظير ـبه حاشيه رانده شده و بحث شده است كه در امر آموزش نبايد عناصر اخالقي 
 ـو از جمله بحث دريدا ، جديد در باب آموزشهاي  را دخالت داد ولي بحثـ مسئوليت 

دريداد همچنانكه . دانند مي خنثي و مستقل بودن آموزش را هم ناممكن و هم نامطلوب
سياسي و  ـتاريخي هاي  توان از زمينه نمي كند كه آموزش فلسفه را مي ديديم بحث

مبتني بر سود باوري و فايده اي  شود فلسفه مي مثالً ديدهزمانيكه . اجتماعي آن جدا كرد
اي  كند كه در هراس شود و فلسفه مي مسئوليت فيلسوف حكم، گرايي تسلط يافته است

دريداد همچنانكه ديديم از طريق ساخت گشايي فلسفه . ديگر در مقابل آن قرار دهد
كند كه  مي مكن ادعابه بلندترين صداي م، »فلسفه در راه«موجود و سخن گفتن از 

تواند اين ادعا را به فلسفه نسبت دهد كه فلسفه رها و مبرا از مسئوليت  نمي هيچكس
اين مسئوليت اما نه با اتكاء به عقل و قانون سلطه يافته كه از طريق ارجاع به . "است 

 .ماهيت فلسفه آموزش ميسر است

پيا است و اگر به تعبير پل اگر فلسفه دلتنگي است و دلتنگي روايت ديگري از اتو -3
و اگر در امر آموزش بايد . مرده هستنداي  انسان و جامعه، ريكور انسان و جامعه بي اتوپيا

با مسئوليت پيوند يابد و دانسته شود كه چه چيزي بايد آموزش داده شود و چه چيزي نبايد 
 اهميت بنيادي، روش آموزش فلسفه و به طور كلي آموزش علوم انساني. تعليم داده شود

آموزد و  مي روشي كه به تعبير فريره نه تنها خواندن كلمه كه خواندن جهان را نيز. يابد مي
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از طريق پژوهش خستگي ، از طريق ابتكار و ابداع مداوم«دهد كه دانش تنها  مي تعليم
اين . »شود مي با جهان و با يكديگر حاصل، بي تاب و اميدوارانه انسان در جهان، ناپذير

به هيچ رو با نظام آموزشي به مثابه بانكداري كه در آن ، چنين روش همچنانكه ديده شد
روشي بنابراين . سازگار نيست، شود مي تلقي، معلم ذخيره گذار و دانشجو ذخيره شونده

قابل دفاع است كه در آن رابطه خدايگاني و بنده گي بين استاد و دانشجو مورد مخالفت 
امكانات الزم براي تأسيس اصل ، شود مي روند يادگيري دوطرفه تلقي. بنيادي قرار گيرد

را فراهم آورد و باالخره بداند كه درك چرايي يك ، عليرغم همه موانع موجود، اميد
نيازمند فراتر رفتن از جهان نگريهاي قومي و جغرافيايي و تالش براي كسب يك ، واقعيت

وان روش مشاركتي يا رهائي بخشي امر روشي كه تحت عن. بينش جهاني از واقعيت است
  . آموزش صورت پردازي شد

با اينهمه بايد تاكيد كرد كه موضوع مقاله هيچ ربط مستقيمي به شرح آراء و افكـار   -4
اين سه متفكر در واقـع از آن جهـت در مقالـه    . سه متفكر از سه گوشه جهان نداشته است

شرطي از شرايط امكان اشـتغال  بـه علـوم    كه توسط هر يك از آنان اند  اجازه حضور يافته
اشـتغال بـه   « به عبارت ديگر تز اصلي مقاله اين بـوده اسـت كـه   .انساني توضيح داده شود

 )به معناي  درگير شدن يا مواجه شدن مسـتقيم بـا مسـائل علـوم انسـاني     ( »علوم انساني
ثانياً به فلسفه يـا  ، گيرد كه اواالً به فلسفه علوم انساني توجه بنيادي شود مي زماني صورت

ماهيت آموزش به نحوي مداوم ارجاع داده شود و ثالثاً روشي از آموزش علـوم انسـاني بـه    
بـا   (Encounter)كار گرفته شود كه شـرايط امكـان اشـتغال بـه آن و يـا درگيـر شـدن        

نوشته سراغ فيلسوفاني رفته است ، بر اساس چنين رويكردي. موضوعات آن را فراهم سازد
 »اشـتغال  بـه علـوم انسـاني    «آموزش و روش آموزش با مسئله ، آنان از فلسفه كه تعريف

اين بوده است كه اگر قرار ، كه از اين سفر طوالني حاصل شدهاي  نتيجه. سازگار بوده باشد
و نه اشـتغال در علـوم انسـاني يعنـي نـان خـوردن از علـوم        (باشد اشتغال به علوم انساني 

نخست اينكه علوم انساني بايد همـواره نسـبت   : زم استسه شرط ال، صورت گيرد )انساني
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دوم اينكـه مسـئول اسـت كـه ايـن       )گاسـت . (به وضع موجود انسان ناراضي بـاقي بمانـد  
و   )دريـدا . (نارضايتي را به حوزه عمومي بكشاند و خود را نسبت به ديگري مسـئول بدانـد  

به جاي ذخيره گذاري دانـش  سوم اينكه روشي از آموزش علوم انساني بايد ترويج يابد كه 
آنهم بـه منظـور   ، او را در امر خواندن، گفتگو كردن، انديشيدن  و نوشتن، در ذهن دانشجو

    )فريره(. گشودن سينه واقعيت براي ظهور امكانات جديد  مشاركت دهد
نهايت اينكه موضوع مركزي مقاله شرايط امكان اشتغال به علوم انسـاني بـه نحـو     ـ5

از اين جهت بوده است كه  آنچـه سـبب   ، به ايران شده استاي  عام بوده است و اگر اشاره
تضعيف علوم انساني در ايران شده است بحران اشتغال به علوم انساني است و  از آنجا كه 

بي هدف و تكرار ايـن خوانـده شـده هـا     هاي  ايران بر خواندنهاي  روش غالب در دانشگاه
به آن مفهوم كه اين  »اشتغال به علوم انساني«توان از  ، نميو تا زمانيكه چنين است، است

فصل تمايز علوم انساني يا علوم طبيعـي آنگونـه   . سخن گفت، مقاله پي گيري كرده است
بدين معنا كه علوم انساني . ان آن استمحلي بودن همزم ـدر جهاني  : گويد مي كه ديلتاي

، گيـرد  مـي  شمول است و در شـمول  انسـاني قـرار    گيرد چون جهان مي در شمار علوم قرار
انسـان ناوابسـته بـه محـيط     ، محلي و وابسته به محيط است و و انسان پرنده، نچون انسا
يعنـي  ، شـبهه آموزگار بزرگ  سههاي  به ويژه پس از آموزه(تاريخي  ـ  اجتماعيـ   فرهنگي
كند كـه علـوم انسـاني در     مي بنابراين وقتي فردي ادعا.وجود ندارد )فرويد و نيجه، ماركس

بدين معنـا اسـت   ، ايران تاسيس نشده است يا اشتغال به علوم انساني در ايران وجود ندارد
هيچ نظريـه  جهانشـمولي ندارنـد و    اي،  در هيچ حوزه، كه صاحبان معارف انساني در ايران

 ، »عدم وجود علـوم انسـاني سـرزده از سـرزمين ايـران     «سخن گفتن از ، چنين استچون 
بايد با  احتمالي است كه منتقداناي  گزاره، نيست كه احتياج به اثبات داشته باشداي  فرضيه

  .از علوم انساني سرزده از ايران آن را ابطال كنندهايي  آوردن نمونه
  

   



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    506

  كتابنامه
 .ققنوس: تهران، هوسرل و هايدگر، زمينه و زمانه پديدار شناسي. 1385. جمادي، سياوش 

Bennington, G. and Derrida, J. (1993) Jacques Derrida, trans. G. 
Bennington, Chicago and London: The University of Chicago Press. 

Cahen.Didier. (2001)  “Derrida and the question of education: a new space 
for philosophy,” in Gert J.J Biesta, Denise Egéa-Kuehne(ed). Derrida & 
Education. Routledge. 

Camus. Albert.(1955).  “Absurdity and Suicide,” The Myth of Sisyphus, 
Translated by  Justin O'Brien. New York: Knopf. 

Caputo, J. D. (ed.) (1997).  Deconstruction in a Nutshell. A Conversation 
with Jacques Derrida New York: Fordham University Press. 

Derrida, Jacques. (1977). Politics of friendship, Trans George. Collins, 
London, Verso  

--------------------.(1984)."Deconstruction and the Other: Dialogue with 
Derrida" in Dialogue with Contemporary Continental Thinkers: The 
Phenomenological Heritage, ed. Kearney, Manchester: Manchester 
University Press. 

--------------------. (1990)  "Force of Law: The Mystical Foundation of 
Authority," trans. Mary Quaintance ,Cardozo Law Review.  

--------------------.(1992) "Mochlos; or, The Conflict of the Faculties," trans. 
R. Rand and A. Wygant, in R. Rand (ed.) Logomachia: The Conflict of 
the Faculties, Lincoln, NE: The University of Nebraska Press. 

--------------------.(1994) Specters of Marx. Trans. Peggy Kamuf. (Routledge: 
New York.  

--------------------. (1995a). The Gift of Death. Trans. David Willis, 
University of Chicago Press: Chicago.  

--------------------.  (1995b).  "Honoris Causa: 'This is also extremely funny,' 
" in E. Weber (ed.) Points … Interviews, 1974-1994, trans. P. Kamuf et 
al., Stanford, CA: Stanford University Press. Pp. 399-421.  

--------------------. (2002) Who’s Afraid of Philosophy? Right to Philosophy 1, 
Jan Plug, trans. Stanford, CA: Stanford University Press. 

--------------------. (2004).  Eyes of the University: Right to Philosophy.II. 
Stanford: Stanford University Press. 

Freire, Paulo.(1993). Pedagogy of the oppressed. New rev. 20th-Anniversary 
ed. New York: Continuum.  

Freire, Paulo, and Ana Maria Araújo Freire(1994) .Pedagogy of hope: 
reliving Pedagogy of the oppressed .New York: Continuum. 

 
Gert J.J Biesta, Denise Egéa-Kuehne(ed). (2001).  Derrida & Education. 



 507»    علوم انساني« اشتغال بهدربارة شرايط امكان 

Routledge. 
Gregory B. Sadler.(2004) “Responsibility and Moral Philosophy as a Project 

in Derrida’s Later Works.” In  An Internet Journal of Philosophy Vol. 8 
2004. http://www.ul.ie/~philos/vol8/derrida.html 

Ortega y Gasset, José (1944)  Mission of the University. Trans. H. L. 
Nostrand. Princeton: Princeton University Press.  

--------------------. (1960)  What Is Philosophy? Trans. M. Adams. New York: 
Norton. 

--------------------. (1967).Origin of Philosophy. Trans. Tobey Talbot. New 
York: Norton.  

--------------------. (2002) What Is knowledge? Translated and Edited by 
Jorge Garcia-Gomez. SUNY Series in Latin American and Iberian 
Thought and Culture. New York: State University of New York Press. 

Peters, Michael. (2001) "Humanism, Derrida, and the new humanities," Pp. 
209–31 in Gert J.J Biesta, Denise Egéa-Kuehne(ed). Derrida & 
Education. Routledge. 

Pascal, Blaise. (1670).Pensees.translated by W. F. Trotter.  
Steele , Meili. (1997) Theorizing Textual Subjects: Agency and Oppression 
Simone de Beauvoir.(1963). La Pensee de Droite, Aujord'hui (Paris); ST, El 

Pensamiento politico de la Derecha.Buenos Aires. 
Trifonas.Peter. (2000) "Derrida as a Philosopher of Education”,  Educational 

Philosophy and Theory 32 (3) , 271–281 
 



  
  
 

 



  
  
  
  

نقش علوم انساني و اجتماعي در كاهش مفاسد 
  هاي عمراني ملي اقتصادي در پروژه

  
  ∗مهري سادات موسوي

  چكيده
در اين مقاله تالش شده است از منظر علوم انساني و اجتماعي به مفاسد اقتصادي در 

هاي  پروژه(اي هاي سرمايه هاي تملك دارايي طرح. هاي عمراني ملي نگريسته شود پروژه
ترين وسيله  و نحوه اجراي آن، نماد نظام فني اجرايي كشور تلقي شده و اصلي) عمراني

هاي زيربنايي و  ي در اقتصاد كشور جهت گسترش ظرفيتا براي تزريق منابع بودجه
شود ولي آنچه كه حائز اهميت است، آن است كه انجام چنين  توليدي محسوب مي

ترين مراحل تا مراحل نهايي و تضمين آنها، در معرض مفاسد خرد  هايي از ابتدايي پروژه
قتصادي، اجتماعي و تواند صدمات بسياري بر بدنه ا و كالن اقتصادي قرار دارد كه مي

گنجد  فرهنگي جامعه وارد آورد زيرا رواج مفاسد اقتصادي صرفاً در حوزه اقتصاد نمي
اعتمادي و  بلكه پيامدهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي  نيز به دنبال دارد كه رواج بي

هاي بعمل آمده مشخص  در بررسي. افزايش نابرابري در جامعه از جمله اين تبعات است
اي كلي در اين رابطه ارائه داد، بحث مفاسد  توان نسخه الوه بر آنكه نميشد كه ع

ريزي، طراحي و انعقاد قرارداد پروژه تا  هاي ملي از مرحله برنامه اقتصادي در پروژه
اندازي و نگهداري آن، با عوامل مختلف در ارتباط است كه  مراحل اجرايي و خاتمه، راه

و اداري نظام دولتي، ضعف در كيفيت اعمال نظارت  برخي از آن همچون ساختار قانوني
ها  هاي نظارتي و زمينه ها، ضعف در نظام عدالت كيفري، ضعف سامانه گذاري بر سرمايه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  هيئت علمي جهاد دانشگاهي واحد عالمة طباطبايي. ∗
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شوند و بخشي ديگر  و علل فرهنگي و اجتماعي از جمله عوامل عام فساد محسوب مي
آفريني صحيح علوم  قشتوانند با ن اند كه مي ها قابل رؤيت اختصاصاً در اين نوع پروژه

هاي مفاسد  در مقاله حاضر ضمن بررسي گريزگاه. انساني و اجتماعي تقليل يابند
هاي عمراني به نقش علوم مذكور در ارائه راهكارهاي مناسب براي اين  اقتصادي پروژه

  .شود معضل و كاهش آن در سطح جامعه پرداخته مي
اي، فساد  هاي سرمايه تملك داراييهاي  هاي عمراني ملي، طرح پروژه :ها كليدواژه

  اقتصادي، علوم انساني و اجتماعي
  

  مقدمه
ريزي و فعاليت مناسب در جهت تحقق  پيشرفت و توسعه هر كشوري در گرو برنامه

هاي  توجه به عدالت اجتماعي يكي از آرمان. مدت و بلندمدت آن است هاي كوتاه برنامه
بخشي از تحقق اين آرمان منوط به اجراي صحيح . رود انقالب اسالمي بشمار رفته و مي

هايي است كه جهت ارتقاء سطوح علمي، صنعتي، اقتصادي و  ها و پروژه ريزي برنامه
داليل متعددي در عدم تحقق چنين . شوند ريزي مي اجتماعي مناطق مختلف كشور طرح
قتصادي اشاره توان به مفاسد مالي و ا ترين آنها مي آرماني نقش دارند كه از جمله مهم

هاي عمراني  اندركاران امور مختلف از جمله طرح اهداف سودجويانه برخي دست. نمود
گذاري مطمئن به پيشرفت،  تواند با سرمايه دستگاههاي اجرايي كه در شرايط طبيعي مي
هاي عنگفتي كه به هدر رفت منابع ملي  رشد و توسعه بينجامد، در جهت تحميل هزينه

  .شود ق داده ميگردد، سو منجر مي
هاي عمراني ملي اين امر به ذهن متبادر  در بدو امر با توجه به ماهيت فني پروژه   

شود كه كليه مراحل اجرايي آن بدون نياز به علوم انساني قابليت تحقق صد در صدي  مي
داشته و علوم انساني توان حل معضالت و مشكالت پديد آمده در اين حوزه را ندارد 

ها ضرورت همكاري اين علوم در  گيري و انجام پروژه د شكلدرحاليكه با توجه به فراين
لذا اين مقاله به دنبال . ها كامالً محسوس است كاهش فساد اقتصادي در اين پروژه
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ها است و آنچه مسلم  شناسايي نقش علوم انساني در كاهش فساد اقتصادي اين پروژه
مراحل مختلف آن شناخته  هاي عمراني و رسد كه پروژه است در ابتدا ضروري به نظر مي

آفريني آن را مورد  شود تا پس از اشراف بر آن بتوان ساز و كار ورود علوم انساني و نقش
 . مطالعه قرار داد

  
  )اي هاي سرمايه طرح تملك دارايي( هاي عمراني پروژه
  : عمراني چنين تعريف شده است ، طرحقانون برنامه و بودجه 1 هماد) 10(بند در 

 مطالعات اساس بر كه است مشخصي خدمات و عمليات مجموعه عمراني طرح

 انجام كشور اجرايي دستگاههاي از يكي توسط كه اجتماعي يا اقتصادي و توجيهي فني

 شده تعيين هدفهاي به بخشيدن تحقق براي مشخص اعتبار با و معين مدت شود، طيمي

 طرحهايي به بنابراين  .گردد مي اجرا ثابت گذاري سرمايه صورت به كشور برنامه عمراني و

اطالق  عمراني طرح اصطالحاً شود انجام غيردولتي بخش توسط آن گذاري كه سرمايه
اتمام،  تا پيدايش لحظه از عمراني طرح يك گفت توان مي حالت ترين كلي در  .گردد نمي

  :كند مي طي را زير چهارگانه مراحل
 :شاملريزي و تامين اعتبار،  مرحله برنامه) الف«

  تعيين سياستهاي كلي و اقتصادي. 1
  ها و تعيين اولويتها تهيه برنامه. 2
  تأمين و تنظيم اعتبارات در قالب طرحها. 3
  ها و زمان تفكيك اعتبارات و تنظيم برنامه اعتباري در قالب پروژه. 4
  :مرحله طراحي، شامل) ب
  شناسائي. 1
  مطالعات و طراحي اوليه. 2
  ها اجرايي و برآورد مقادير و هزينه تهيه طرح تفصيلي و. 3
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  مرحله ساخت) ج
   )21-22: 1389االنبياء،  قرارگاه سازندگي خاتم( مرحله بهره برداري) د

ريزي و تأمين اعتبار عوامل اقتصادي، سياسي و اجتماعي تعيين كننده  در مرحله برنامه
وم انساني خصوصاً علوم لذا نقش عل .بوده و عامل فني و اجرايي در اولويت بعدي قرار دارد

اقتصادي، سياسي، اجتماعي و مديريت استراتژيك در امر برنامه ريزي و تأمين اعتبار بسيار 
اي  در مرحله طراحي، بعد فني مسئله به اوج خود رسيده و داراي اهميت ويژه. باالست

 شود مي

  
 »جرايم و مفاسد مالي«و  »جرايم اقتصادي«تفاوت 

فساد مالي كاركنان دولت نسبت به اموال دولتي يا اموالي است منظور از مفاسد مالي، 
كه در اختيار دولت است يا جرايمي كه كارمندان و كاركنان دولت در راستاي انجام وظايف 

اختالس، ارتشا، تصرف غير قانوني، : مانند. دهند و جنبه مالي دارندقانوني خود انجام مي
؛ اما موضوع جرايم اقتصادي لزوما اموال ... و  تدليس در معامالت دولتي، اخذ پورسانت

المال نيست و هرگونه اقدامي كه به اقتصاد كشور لطمه بزند هر چند كه مال  دولتي يا بيت
موضوع جرم متعلق به بخش خصوصي باشد، جرم اقتصادي خواهد بود و الزم نيست كه 

 )26: 1389ساكي، . (مرتكب مجرم اقتصادي، كارمند دولت باشد

  
    با ساير جرايم »جرم اقتصادي«فاوت ت

يك محكوم عليه در جرايم مالي، غالباً از قباحت عمل و سرزنش عمومي جامعه رنج   
تخصصي بودن عملكرد . در مورد مجرم اقتصادي هميشه اين گونه نيست. خواهد برد

ها از حيث علمي و عملي، ممكن است باعث شود تا نه تنها مرتكب چنين  برخي از آن
جامعه . سي نداشته باشد، بلكه به عكس از درون به زرنگي و مهارت خود افتخار كنداحسا

كند و چه بسا برخي هوش و ذكاوت  نيز معموالً قبح عمل وي را به اندازه كافي درك نمي
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 )1384نجفي ابرندآبادي، . (وي را تحسين كنند

جرم . تجديد ارتباطات و اطالعات اس جرائم اقتصادي، غالباً محصول دنياي  
اقتصادي، همچون جرايم عليه اموال يا جرايم با انگيزه مالي به سبك گذشته، جرم فقرا، 

توان صرفاً  كسي را كه به انگيزه رفع نياز مالي يا بدون آن دست  نمي. شود محسوب نمي
حتي كالهبرداري نيز . زند، يك مجرم اقتصادي دانست به ارتكاب مثالً جرم سرقت مي

  .است، نه جرم اقتصادي مگر اين كه در شرايط خاصي ارتكاب يابد جرم عليه اموال
  

  تفاوت ميان فساد و جرم اقتصادي
شود، هر چند در طول زمان بر اقتصاد  فساد ذاتاً جرمي اقتصادي محسوب نمي  

گذاري و امنيت اقتصادي، آثار و تبعاتي  المللي بر جذب سرمايه بين  كشورها و يا در عرصه
 . گذارد بر جاي مي

توان  به عنوان مثال، در جرم رشوه، الزاماً با يك بار رشوه، آن هم به ميزان پايين نمي  
همچنين برخي از . گفت جرم اقتصادي محقق شده، اگر چه فساد اتفاق افتاده است

مصاديق فساد شامل تأخير و تعلل غيرموجه يا اعمال نفوذ، هميشه با انگيزه مالي و 
ي مقام از  آن چه مدنظر است، سوء استفاده يك دارنده اقتصادي همراه نيست، بلكه

 .فساد الزاماً ناشي از فعاليتي اقتصادي نيست. موقعيت شغلي خود است

، با )سوء استفاده از موقعيت شغلي در جهت منفعت شخصي و گروهي(تعريف فساد   
ي آن در تعريف جرم اقتصادي متفاوت است و اگر بخواهيم فساد را به اعتبار آثار اقتصاد

  .ي در تعبير است طول زمان، جرمي اقتصادي بدانيم، نوعي مسامحه
  

و نقـش علـوم    اي در اعتبارات بودجه كشـور  هاي سرمايه جايگاه اعتبارات دارايي
 :انساني در تخصيص صحيح آن

ها داده  اي پنج ساله است اين اعتبارات يا به استان هاي سرمايه اعتبارات تملك دارايي
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به عبارت ديگر سهم هر استان و وزارتخانه . يابد ها اختصاص مي به وزارتخانه شود و يا مي
  .شود مشخص بوده و در ابتداي سال اين اعتبار تخصيص داده مي

دهد چه بخشي از اعتبارات بودجه به اعتبارات  ريزي به دولت پيشنهاد مي معاونت برنامه
مسئول توزيع اعتبارات تملك . يابدعمراني ملي و چه ميزان به اعتبارات استاني اختصاص 

ريزي استان است كه رياست آن بر عهده استاندار و دبير آن  دارايي استاني، شوراي برنامه
اعتبارات جاري و عمراني بايد حتماً مصوبه آن شورا . ريزي استانداري است معاون برنامه
 .اخذ نمايند

وجه به درآمدها در بودجه سهم اعتبارات عمراني از بودجه عمومي توسط دولت با ت
 20معموالً . شود شود و پس از تصويب مجلس، تخصيص داده مي بيني مي ساليانه پيش

قرار ها  درصد در اختيار وزارتخانه 80شود و  داده ميها  درصد اعتبارات عمراني به استان
  .گيرد مي

  
  %)20( ها اعتبارات عمراني استان

ريزي چگونگي تخصيص اعتبار  كميته برنامه) 1379(پيش از آغاز برنامه سوم توسعه 
ها اعالم  نمود كه پس از تصويب در مجلس به استان به فصول مختلف استاني را تعيين مي

 .شد مي

گري را بر عهده داشت كه اعتبارات را در  در اين فرايند عمالً استاندار نوعي واسطه 
ريزي خود  شي در برنامهنمود و استان هيچ نق بيني شده مصرف مي هاي پيش جايگاه
شد تا  اي در انتهاي هر فصل قرار داده مي جهت اعمال نظر استانها صرفاً تبصره. نداشت

هايي را بين فصول صورت دهد ليكن از  هر استان بتواند در حدود سي درصد، جابجايي
  .شدند دار ها اين مهم را عهده ريزي و توسعه استان برنامه سوم توسعه به بعد، شوراي برنامه

ها  ها، اعتبارات بدون تفكيك فصول به استان ريزي استان پس از تشكيل شوراي برنامه
اي و اجرايي  اختصاص داده شد و به اين ترتيب امكان رشد توانايي كارشناسي، برنامه
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  .استان صورت پذيرد
توان اين خدمات را ارائه داد و از سويي در اعتبارات  اعتبارات استاني نمي محل از   

اعتبارات عمراني ملي داراي فرآيند . شود كه طرح توجيه ندارد ملي نيز همواره اعالم مي
ديرتر از جلسات اعتبارات استاني تشكيل تري است و جلسات مربوط به آن  پيچيده

  .شوند مي
  

  :گردد چه عواملي سبب بروز هدر رفتن منابع و بروز مفاسد مي
شود و منابع به صورت صحيح  ابالغ ديرهنگام اعتبارات سبب هدر رفت منابع ميـ   

 .شود هزينه نمي
مسلماً در صورت حضور افراد صاحبنظر در حوزه علوم انساني و مطلع از وضعيت حال  

هاي ناشي از ابالغ ديرهنگام بودجه  تواند در كاهش آسيب هاي آينده كشور مي و استراتژي
توان در يك ماه و دو ماه  هاي عمراني را نمي زيرا پروژه. ساالنه جلوگيري به عمل آورد

ورد و يا در فصولي كه جو بارندگي و سرما بر منطقه مستولي است، طراحي و به اجرا درآ
 و قانوني هاي بيني پيش كلي طور از سوي ديگر برگشت اعتبار به خزانه و به. اجرا نمود

 هاي دارايي تملك هايطرح بر و نظارت اجرا تصويب، گزينش، براي معمول هاي رويه

 است ارساو ن مبهم كشور اي بودجه فرايند در اي سرمايه  نوع اين كه اين رغم علي .

 اجتماعي اقتصادي، فني، توجيهي انجام مطالعات متضمن خود قانوني تعريف در ها طرح

 هاي هدف با روشن ارتباط و برداري نحوه بهره اجرا، زمانبندي مالي، مشخصات ،...

  :است مترتب ها بر آن زير حال مشكالت اين با هستند، توسعه هاي برنامه
هاي  طرح اجراي و تهيه مسئوليت بودجه و برنامه قانون )21( ماده براساس -
ديگر  و ماده اين در اما است، اجرايي هاي دستگاه برعهده ايسرمايه هاي دارايي تملك
 هاكننده آن تصويب مرجع و تصويب چگونگي از نشاني اداري، هاي رويه و قانوني مقررات

 اي سرمايه هاي دارايي تملك هاي طرح هاي نامه موافقت حاضر، حال در. شود نمي مشاهده
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 و تعداد ها، طرح مشخصات و عمليات شرح درباره كلي اطالعات از اي داراي مجموعه
 اجزاي و عوامل و ها آن ميان در اعتبارات توزيع چگونگي  مربوط، هاي عناوين پروژه

 .ها است هزينه

 از بخشي قانون تنظيم) 77( ماده نيز و بودجه و برنامه قانون )1( ماده 10بند  اساس بر
 مطالعات اي متضمن سرمايه هاي دارايي تملك هاي طرح اجراي دولت، مالي مقررات

 و رسد به انجام معيني مدت طي بايد كه است اجتماعي و اقتصادي فني، توجيهي
 تنظيم هايي موافقتنامهعمل  در اما .كند تأمين را توسعه هاي برنامه از مشخصي هاي هدف

 اجرا زمان و هستند اجرايي مستمر ماهيت داراي هاي طرح به مربوط كه شوند مي مبادله و

 .نيست بيني پيش قابل ها آن براي معيني اعتبار و

و  عناوين بر مشتمل اي سرمايه هايدارايي تملك هايطرح هاي موافقتنامه مفاد -
 و تعريف قانوني نبود اما هست، نيز مربوط طرح دهندهتشكيل هاي پروژه كلي مشخصات

 هاي تملكطرح هاي پروژه يكديگر، از ها آن تفكيك و تشخيص براي الزم ضوابط

 .كند مي كارشناسي ساليق يا اداري مقتضيات از تابعي را اي سرمايه هاي دارايي

 هاي پروژه داراي مشابه اي سرمايه هاي دارايي تملك هاي طرح گاه كه طوري به

طول  در هم هاپروژه همين مشخصات و تعداد كه آن مهمتر و شوند مي متفاوت غيرمشابه
 طرح عمراني يك مثال، عنوان به .كند مي تغيير هاآن تجزيه يا ادغام دليل به طرح اجراي

 و عناوين، اعتبار با پروژه معيني تعداد داراي جاري سال موافقتنامه در است ممكن
 كه آن بعد، بدون هايسال موافقتنامه در ولي باشد، خود به مربوط اجرايي بندي زمان
 در ها اطالعات موافقتنامه .كندمي تغيير تعداد همين يابد، خاتمه يا شود شروع اي پروژه
 الزم اجرايي هاي براي دستگاه ها پروژه اعتبار و بندي زمان عمليات، حجم تعداد، مورد

 ، ها پروژه تعيين و راهنماي تشخيص عنوان به مشخص تعريف فقدان در و نيست االجرا
 طرح اجرايي هاي پروژه در به جايي جا دولت، مالي مقررات برخي تنظيم قانون ) 82( ماده

   .است شناخته مجاز را ها
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تواند بر روند كار و مراحل و اجزاي گوناگون پروژه، با توجه به مقدورات و  قرارداد، مي
فساد . ي مستقيم تأثير منفي يا مثبت داشته باشد بيني شدني، به گونه هاي پيش محدوديت

هاي متفاوت بر  و با انگيزهمالي و اداري، از جمله ارتشاء و اختالس به داليل گوناگون 
نفع  هاي ذي ي روابط و رفتار غيرقانوني و ناسالم عنصر انساني در مراكز دولتي با طرف پايه

آنكه حساسيتي برانگيزد و مشكلي خاص  در واقع، عامل انساني بي. شود بيروني، تعريف مي
ها و ضوابط كاري در تواند براي دستيابي به باالترين منافع شخصي، بر معيار پديد آورد، مي

  )170: 1384وفايي، . (ي قرارداد پيماني اثر بگذارد و آن را به انحراف بكشاند چرخه
  
  تعيين شرايط قرارداد -2

برگزاري مناقصه و مزايده تابع ضوابط و قوانين روشن و مشخص است و با معيارهايي 
بندي نيازها و  ولويتشود؛ اما توضيح و تشريح جزئيات فني و مالي، از جمله ا تعريف مي

بندي مراحل اجرايي،  ها، اعمال محدوديت، مقدورات و ضوابط فني و مالي، زمان پروژه
ها و تجهيزات مورد نياز، سخت  نظارت بر پروژه و كنترل آن، كيفيت تكنولوژي و ماشين

از اين رو، اثرگذاري بر روند . تحت تأثير تخصص، تجربه و خواست عامل انساني است
هاي دولتي يا تغيير شرايط قرارداد، از  هاي متقاضي پيمان گيري و انتخاب شركت تصميم
بنابراين پرداختن . آيد هاي دادن رشوه و گرايش به فساد مالي به شمار مي ترين انگيزه مهم

ها يا  به موارد غيرواقعي، غيرعملي و نامناسب، مانند چگونگي تأمين و پرداخت هزينه
تواند شرايط اجرايي قرارداد را دشوار سازد و سبب تأخير يا توقف  تصميمات غيرمنتظره مي

مانند  ي فعاليت باز مي در اين شرايط، مراكز دولتي از ايفاي تعهدات مالي و ادامه. كار شود
تواند به بيشترين درآمد و سود قانوني و  تحمل كمترين فشار، مي و پيمانكار به سادگي و بي

دولتي چنانچه نتوانند به تعهدات خود عمل كنند، ناچارند به  مراكز. غيرقانوني دست يابد
پيمانكار  پروژهاز سوي ديگر با بروز اختالل در روند اجراي . پيمانكار امتيازهاي ويژه بدهند

هاي اعمال نظارت و كنترل كارفرما و نيز  شود و زمينه از آزادي عمل كامل برخوردار مي
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  .شود يابد يا يكسره منتفي مي مي ضرورت پاسخگويي پيمانكار بسي كاهش
  
  نيازهاي فني تازه و تغيير سليقه -3

ضرورت وجود متخصصيني كه هم به امور فني و هم امورحقوقي اشراف داشته باشند 
هاي عمراني امري ضروري است زيرا موافقت با اصالحات و تغييرات  در نظارت بر پروژه

گيرد يا دست زدن به تغييرات  ي را در بر ميضروري و اساسي كه اقدامات پيچيده و زيربناي
هاي فني و  ساده و سطحي با هر توجيهي از جمله تغيير نگرش و سليقه يا پذيرش نوآوري

هايي از  تكنولوژيك در سطوح بخشي و ملي، مستلزم اصالح، حذف يا افزايش بخش
ي اصالح  ه حوزهدر واقع، مراكز دولتي با ورود ب. ها و و تجهيزات مورد استفاده است روش

ها و صدها  و تغيير يا كاهش و افزايش شرايط قبلي فعاليت، ملزم به تعريف و واگذاري ده
هاي  اجرايي براي تأمين نيازهاي خدماتي و تجهيزاتي الزم و فروش دارايي پروژه

  . شوند ناهمخوان با شرايط جديد به بخش غيردولتي مي
  
  انتخاب پيمانكار -4

، وقتي در برابر »موقعيت اجتماعي«برداران از رانت  و قدرتمند و بهره پيمانكاران با نفوذ
يا با همكاري ) انحصار(كوشند به تنهايي  گيرند مي رفتار رقابتي پيمانكاران تازه قرار مي

و با كمترين هزينه، رقيبان تازه را از ) انحصار چندجانبه(رقباي اصلي در بازار پيمانكاري 
ها و باال  هاي غيرمعمول، غيررقابتي و پايين در مناقصه هاد قيمتپيشن. صحنه بيرون كنند

. سازد ها در عمل عرصه را براي فعاليت رقيبان تازه ناممكن يا بسيار دشوار مي در مزايده
پيمانكاران تازه در اين شرايط فقط با دادن پيشنهاد كمترين قيمت، امكان موفقيت دارند و 

ترين كارشكني يا عدم  بنابراين، كوچك. اوليه بينديشندي  توانند به بازگشت سرمايه مي
تواند اصل سرمايه  ي كار مي همكاري كاركنان مراكز دولتي، حتي در مراحل اوليه و ساده

ي سنگين روبهرو كند و زيان چشمگيري به او  پيمانكار تازه وارد را با ريسك و مخاطره
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و البته  پروژهزدن رقيب و در اختيار گرفتن  پيمانكاران باسابقه و پرنفوذ پس از كنار. برساند
و  پروژهي  هاي گوناگون حجم كار، هزينه توانند به بهانه با همراهي كاركنان آلوده مي

  .درآمد خود را باال ببرند
هاي دولتي انتفاعي در چارچوبي  شركت. هاي دولتي است ي ديگر، فعاليت شركت نكته

گيري از رانت شخصيت حقوقي به  درست، با بهرهمشترك، با اقدامات متقابل و به ظاهر 
ي تأمين نيازها و منافع خود، حذف رقباي غيردولتي و  عنوان پيمانكار و كارفرما در زمينه

هايي با ماهيت مبهم  همچنين، وجود شركت. كنند هاي بعدي همكاري مي ي پيمان مبادله
دولت در اين عرصه قابل  هاي و نامشخص دولتي يا غيردولتي يا وابستگي آشكار به بخش

هاي  ي ملي و گردش پول توانند به آساني با تكيه بر سرمايه ها مي اين شركت. توجه است
ها ميلياردي، اجراي قراردادهاي سودآور بسيار بزرگ را در دست گيرند، اما به هنگام  ده

دولت در به هر رو، حضور پيمانكاري . اي غيردولتي بنامند توزيع درآمد، خود را مجموعه
بازار قراردادهاي پيماني دولت در هر قالب و به هر شكل، دست كم سبب ناكارآمدي 

  .راند شود و بخش خصوصي واقعي را به حاشيه مي سازي مي سياست خصوصي
  
  نظارت بر مراحل قرارداد و تحويل پروژه -5

محدود، انگاري يا تباني عناصر نظارتي با پيمانكار، گذشته از اتالف منابع  سهل 
هاي آلوده به  در اجراي طرح. آورد ناپذير به سازمان و جامعه وارد مي هاي گاه جبران  آسيب

ي  فساد مالي، براي كاهش هزينه و افزايش درآمد، از يك سو حجم واقعي كار و دامنه
دهند و از سوي ديگر از اقالم و خدمات نامناسب و ارزان قيمت  فعاليت را بيشتر نشان مي

توجهي به ضوابط قانوني، در واقع به معني پرداخت پول  از اين رو، بي. كنند مي استفاده
شود؛  ها مي پروژهبابت كارهايي است كه صورت نگرفته است يا سبب كاهش عمر مفيد 

هاي جانبي و مالي بسيار نيز به  هايي كه كارآيي الزم را ندارند و ممكن است خسارت پروژه
ي، مجري طرح به داليلي، مانند وجود نظارت جدي يا اهميت و البته در موارد. بار آورند
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هاي ديگر مانند  ، ضمن رعايت نكات فني، درآمد خود را با روشپروژهحساسيت باالي 
هاي صوري، دريافت زودهنگام پول اختصاص يافته يا كسب موافقت  تنظيم صورت حساب

ه به ويژگيهاي خاص با توج. دهد با افزايش و اصالح قيمت پيشنهادي افزايش مي
هاي عمراني، فردي كه صرفاً به امور فني اشارف دارد يا صرفاً در حوزه تخصصي  پروژه

خاصي از علوم انساني همچون حقوق، اقتصاد يا علوم اجتماعي تحصيل نموده است 
اي در اين  هاي بينارشته تواند اعمال نمايد لذا ايجاد دره نظارت كاملي بر اجراي قرارداد نمي

  .تواند نقاط ضعف موجود در زمينه مفاسد اقتصادي را پوشش دهد صوص ميخ
  
  )ابالغي(هاي دستوري  پروژه -6

ي  مدت؛ به داليل منطقي يا ناموجه در برنامه هاي عمراني ساالنه و ميان برخي از طرح
شود كه اجراي  يابد؛ اما شرايط خاص سبب مي آيد و امكان اجرايي شدن نمي تصويبي نمي

هاي  پروژه. ها براساس خواست يا دستور مراجع گوناگون در دستور كار قرار گيرد طرحاين 
ي  هاي مثبت و پذيرفتني به اجرا در آيد، متأسفانه به گونه ابالغ شده هر چند با انگيزه

  . هايي همراه است ها و نارسايي معمول، با زيان
  
  هاي القا شده از سوي پيمانكاران پروژه -7

ي در سطوح گوناگون دولتي، در ايجاد موقعيت مناسب و تأمين منافع نيروي انسان
ي  پروژهتواند نقش داشته باشد و به پيگيري مراحل گوناگون  مشترك با پيمانكاران، مي

اي از  ي پيمانكار گونه طراحي و اجراي قرارداد مورد عالقه. ي پيمانكار بپردازد مورد عالقه
ي  ني و همكاري بخشي از نيروي انساني شاغل در حوزههاي دستوري است كه با تبا پروژه

برخي . شود ي عمومي تحميل مي ي سازمان دولت و بودجه كارفرما و پيمانكار، به مجموعه
ي پرداخت  ي بسيار ساده از پيمانكاران براي دستيابي به بيشترين منافع، بيشتر از شيوه

نيروي انساني آلوده به رشوه . كنند ميمستقيم و غيرمستقيم رشوه به عناصر اداري استفاده 
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يابد و عملكرد او مانند فعاليت عوامل نفوذي و جاسوساني  در اين شرايط هويتي دوگانه مي
است كه با ظاهر فريبنده، حقوق مردمان و كشور را براي تأمين منافع و خواست 

  . زنند جامعه مي ناپذير به هاي جبران ها و خسارت كنند و آسيب كشورهاي بيگانه پايمال مي
توان در مراحل  هاي عمراني را مي هاي فساد اقتصادي در مراحل اجراي پروژه گريزگاه
  .اندازي و نگهداري پروژه تفكيك نمود ريزي و طراحي، اجرا و راه برنامه

  
  يزي و طراحير فساد اقتصادي در جريان مرحله برنامه

حي به صور مختلف روي دهد به يزي و طرار تواند در جريان مرحله برنامه فساد مي
يزي يا ر عنوان مثال نماينده كارفرما ممكن است به منظور به دست آوردن اجازه برنامه

تأييديه طراحي براي يك پروژه نسبت به پرداخت رشوه به دولت يا يك دستگاه اداري 
محلي اقدام نمايد در حالي كه در طراحي مربوطه مقررات الزم براي ساختمان سازي 

  .عايت نشده استر
گاهي يك پروژه ممكن است به علت رشوه توسط نماينده كارفرما و يا مهندس 

اي طراحي شود كه به صورت نادرست باعث مزيت يكي از  مربوطه به گونه
  .نندگان در مزايده بر ديگران گرددك شركت

صه و كنندگان كااليي خاص و باالتر رفتن قيمت نهايي مناق تواند بين عرضه تباني مي
  .باشد 1مزايده يا توافق در خصوص مبلغ خاصي به عنوان ضرر عدم برنده شدن در مناقصه

  
  فساد درجريان مراحل اجرايي پروژه

پرداخت رشوه از سوي پيمانكار به نماينده كارفرما به ازاي گواهي كردن فراتر رفتن ـ 
 .توسط پيمانكارمواد اوليه استفاده شده از مقدار مندرج در قرارداد در پروژه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  Losers Fee 
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كه شامل مقدار رشوه توافق شده نيز هست پس از  1تأييد صورت مغايرت زيادي -
 .پيروزي در مناقصه

پرداخت رشوه به مهندس يا آرشيتكت مربوط به پروژه از سوي پيمانكار به  -
منظور ارائه گواهي مبني بر دريافت هزينه بيش از آنچه كه توافق گرديده است يا 

 .زمان اجراي پروژهتر كردن  طوالني

رشوه پيمانكار به ناظر كيفي پروژه در ازاي كسب گواهي مبني بر تأييد برنامه زماني  - 
 .خود در اجراي پروژه

رشوه پيمانكار به ناظر كارفرما جهت دريافت تأييديه مبني بر عدم وجود نقص در  -
 .كار

ري از پرداخت رشوه صاحب پروژه به آرشيتكت با مهندس پروژه در ازاي جلوگي -
صدور گواهي پرداخت پول يا اخطاريه مربوط به اتمام زمان پروژه يا صدور گواهي مبني بر 
آن كه مقدار خسارت قطعي وارده از جانب پيمانكار به پروژه كمتر از ميزان واقعي آن 

 .عنوان است

. برخي مفاسد مربوط به عملكرد غلط كارفرما، مهندس پروژه و آرشيتكت است -
آميزي را عليه پيمانكار ارائه دهد كه در آن عنوان  است ادعاي غلط و مبالغهكارفرما ممكن 

گرديده كه پيمانكار در اجراي پروژه تأخير داشته و يا عمليات انجام شده توسط پيمانكار 
آميز  در برخي مواقع اين ادعاهاي نادرست يا مبالغه. باشد هاي پروژه مي مخرب ساير قسمت

پيمانكار يا وادار نمودن پيمانكار به كاهش خسارات قطعي وارده جهت ضبط اسناد بهادار 
 .شود به پروژه انجام مي

هاي  امتناع از دادن زمان اضافي جهت اجراي پروژه به پيمانكار به اميد اخذ پروژه -
از جمله موارد ديگري از مفاسد اقتصادي است كه در مراحل اجراي پروژه ... آتي و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  A Large variation 
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  .توان با آن مواجه شد مي
  

  اندازي و نگهداري پروژه اعمال فسادانگيز در جريان مراحل راه
هاي ساخت پروژه  هاي اجرا و نگهداري طرح، فراتر از هزينه ها، هزينه در برخي پروژه

شود كه فرصت بسيار مناسبي جهت ارتشاء و كالهبرداري  باشد كه اين خود باعث مي مي
آنجائي كه پيمانكار پروژه تنها شركتي است  اي با تكنولوژي باال از در پروژه1.فراهم شود

اندازي و  كه قابليت و توانايي نگهداري پروژه را نيز داراست، حالت انحصاري در جريان راه
ها مشكل بوده و  نگهداري پروژه وجود دارد در اين حالت انحصاري امكان مقايسه هزينه

اندازي و  هاي راه وص هزينهاحتمال وقوع ارتشاء يا ادعاهاي فراتر از حد معمول در خص
در برخي موارد نيز پيمانكار با دادن رشوه و . يابد نگهداري پروژه توسط پيمانكار افزايش مي

  .گردد اندازي و نگهداري برنده مناقصه مي واگذاري قرارداد راه
  

  ريسك وارده به صاحب پروژه به علت انجام فساد
گردد و همچنين  و نگهداري پروژه ميهاي مربوط به اجرا  فساد باعث افزايش هزينه - 

تمامي اين موارد موجبات . شود باعث خرابي در پروژه، انجام امور اشتباه و غيرضروري مي
 .آورد غيراقتصادي شدن پروژه را فراهم مي

 .هاي خطرناك و مخرب زيست محيطي شود تواند منتج به اجراي پروژه فساد مي -

هاي داراي فساد، اجراي  هسوءشهرت كارفرما به علت شركت در پروژ -
  .ناپذير است اجتناب

كيفري و   توانند متحمل مسئوليت كارفرما و كاركنان آن به علت اعمال فساد مي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. www.Trans parency.Org  
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  .مدني گردند
  1مسئوليت مدني -الف

ايي كه از راه ارتشاء منعقد شده به علت غيرقانوني بودن ه قراردادها و موافقتنامه
ضرر وارده بر پيمانكاران در و نتيجه اين امر، پرداخت توان آن را فسخ كرد و به علت  مي

اشد كه در نهايت به ضرر قابل ب اي قرارداد ضروري ميه خسارت از جانب كارفرما به طرف
گذاران و  كارفرما همچنين در قبال پيمانكار، سرمايه. ودش توجه كارفرما منتهي مي

اي وابسته ه ش با ساير شركتكنندگان پروژه در صورت بروز فساد توسط كاركنان ضمانت
باشد و عدم اطالع كارفرما از  به خود، در راستاي قرارداد منعقده داراي مسئوليت مدني مي

  .ارتكاب ارتشاء نافي اين مسئوليت نيست
  2مسئوليت جزايي -ب

اين . كارفرما در مقابل اعمال صادره از ناحيه كاركنان خود مسئوليت جزايي دارد
هاي وابسته، نمايندگان،  اعمال صادره از جانب ساير شركتمسئوليت همچنين به 

ها و ساير شركاء در صورت بروز فساد، در حال و آينده  هاي سهامي و كنسرسيون شركت
هاي مختلف و كاركنان  بنابراين مديران عامل، مديران بخش. كند نيز تسري پيدا مي
در صورت بروز فساد ممكن  هاي مرتبط با كارفرما هاي اداري و شركت شاغل در دستگاه

  3.است با تعقيب قضايي، جريمه و زندان مواجه گردند
توان عوامل كلـي   هاي عمراني، مي عالوه بر عوامل اختصاصي فساد اقتصادي در پروژه

موسـوي،  :(بنـدي نمـود   دخيل در بروز مفاسد اقتصادي را بطور خالصه به شرح ذيل دسـته 
1390 :113-109(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Gvil liability 
2. Criminal liability 

  :مطالب مطرح شده ترجمه گزارش ذيل است .3
Transparency international (2005)" preventing corruption onconstruction projects" 
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  ساختار قانوني و اداري نظام دولتي -1 
  ها و مقررات درون سازماني نامه نحوه وضع آئين 
  نحوه اعطاي اختيارات به رؤسا و معاونان و مسئولين امور اجرايي و نظارتي 
 عدم شفافيت قوانين و در دسترس نبودن براي عموم 

  زدگي در وضع قوانين و ناكامي در اصالح قوانين ناكارآمد شتاب 
 هاي بسيار ضعيف براي تحقق اقتصاد رقابتي نبود يا وجود شرايط و زمينه 

هاي سياسـي يـا متصـديان     روشن نبودن وضعيت مالي مديران و فعاالن گروه 
 بلندمرتبه دولتي

 عدم امكان كنترل و رديابي مالي تخلفات انجام شده در امور اقتصادي 

 وارداتي و صادراتي هاي دولتي مجوزهاي عدم اطالع مردم از شرايط پروژه 

  ساالري عدم شايسته 
  قلت نيروي كارآمد و متخصص در بخش دولتي 
  ها و عدم ايجاد امنيت شغلي ضعف در ثبات مديريت 
  وجود اختيارات بيش از حد كلي و تعريف نشده براي مديران و كارمندان 
  ضعف نظام تشويق و تنبيه مناسب اداري 
  نظام اداري آرماني سازي مطلوب براي رسيدن به يك عدم فرهنگ 
  هاي اطالعاتي پيشرفته كندي در مكانيزه كردن امور يا فقدان سيستم 
  چندشغلي بودن برخي مديران و كاركنان 
  ها شبكه روابط غيررسمي در سازمان 
هــاي نامناســب در نظــام  نارضــايتي كاركنــان از شــرايط اشــتغال و ســازماندهي 

 ساالري ديوان

  درآمدها و امكانات اداري بين كاركنانتوزيع نامناسب و غيرعادالنه  
 پايين بودن سطح دستمزدها و يا نابرابري دستمزد و خدمات ارائه شده 
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 اي پيچيده و گستردهه  وجود بوروكراسي  

 كاذب بودن بسياري از روندهاي اداري و اجرايي  

 

  ها گذاري ضعف در كيفيت اعمال و نظارت بر سرمايه -2
  هاي بخش دولتي گذاري در سرمايه هاي دقيق و شفاف عدم برنامه 
  ها گذاري عدم نظارت كارآمد بر اين سرمايه 
  عدم مستندسازي واقعي 

  ضعف در نظام عدالت كيفري -3
  انگاري برخي از مصاديق مفاسد اقتصادي  عدم جرم 
  ضمانت اجراهاي غيرمؤثر براي مصاديق مجرمانه 
شف مفاسـد اقتصـادي   قادر به ك(ضعف نهادهاي پليس و نهادهاي تعقيب و تحقيق  

  )يا دستگيري و محاكمه مرتكبين
  طوالني شدن مراحل دادرسي 
  عدم دسترسي به مدارك كافي و مستدل 
  عدم تمايل شاكيان خصوصي به پيگيري پرونده 
  پذيري قضات و مقامات نظام عدالت كيفري باور عموم بر لغزش 
تعقيـب جـرايم مـالي و    العموم مقتدر و برخوردار از منابع كافي براي  فقدان مدعي 
  اقتصادي
هـاي متـراكم    عدم وجود مقامات قضايي كافي در رسيدگي تخصصي بـه پرونـده   
  اقتصادي
عدم توجه نظام قضايي به لزوم تسلط قضات بر امور بازرگـاني داخلـي، خـارجي،     

  هاي دولتي ها و سازمان داري، بودجه و قوانين حاكم بر شركت بانك
واقعيـات اجتمـاعي و نارسـايي يـا خـالء مقـررات        انطباق ندادن برخي قوانين به 
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  كيفري در برخي موارد
هاي نـوين يـا اصـالح مقـررات نـاقص       انگاري گذار به جرم عدم توجه ركن قانون 

  موجود
كمبود مكانيزم و ساز و كارهاي الزم در مورد نظارت قضايي كـافي بـر عملكـرد     

  مراكز اقتصادي كشور توسط سازمان بازرسي كل كشور
هـاي دولتـي قـرار     لزام مديران و مسئولين به ثبت و اعالم صحيح سـرمايه عدم ا 

  هاي اجرايي داده شده در پروژه
  هاي نظارتي ضعف در سامانه-4

  وجود بخش مستقلي براي نظارت بر حسن اجراي امور درهر سازمان 
  هاي نظارتي به صورت رسمي تعدد، پراكندگي و ضعف هماهنگي بين دستگاه 
  قانوني در زمينه نظارتنبود الزام  
هـاي نظـارتي بـا همـديگر بخصـوص       بيني ارتباط رسمي بين دستگاه عدم پيش 

  هاي نظارتي و نيروي انتظامي ارتباط دستگاه
نبود امكانات كافي براي كنترل افراد و كشف جرايمي چـون ارتشـاء، پورسـانت،     

  تباني در معامالت دولتي و همانند آن
نظارتي در مقابل مـردم نسـبت بـه ضـعف در كشـف      هاي  گونبودن دستگاه پاسخ 

  تخلفات يا نبود پيگيري الزم در كشف جرايم و تخلفات احتمالي
  هاي موردي عمقي نبودن بازرسي 
هاي دولتي به عنوان نماينـدگان دولـت در    تحرك ضعيف مجامع عمومي شركت 

  برخورد با تخلفات
هاي  از وضعيت سيستمهاي بازرسان  رساني به مردم در خصوص گزارش عدم اطالع 

هاي اجرايي يا حـداقل   ها ضعف واحدهاي حسابرسي دستگاه ها و سازمان كنترل داخلي شركت
  ارائه ندادن گزارش به مردم
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هاي حاكي از وقـوع   بيني صريح الزام سازمان حسابرسي به ارسال گزارش عدم پيش 
  هاي قضايي جرم به دستگاه

ر واحـدهاي خـارج از كشـور در مـورد     هاي قانوني در اعمال نظارت ب وجود خالء 
  هاي دولتي خارج از كشور هاي سازمان نمايندگي

  انحصارگرايي دولت در اقتصاد-5
  رعايت مالحظات احتمالي اجتماعي و سياسي و اداري در برخورد با تخلفات 
ثبات كاركنان در پستها و افزايش ارتباط آنها با ارباب رجوع و تزريق نقدينگي زيـاد بـه    
 وعه انحصاريآن مجم

  تسلط دولت بر منابع 
  پايين بودن كيفيت توليدات  
كاهش رقابـت، امكـان و قـدرت انحصـارگر را بـراي تعيـين قيمـت بـاال و كسـب           

تواند متعاقب خود انحصاري سياسي را در  دهد چنين انحصاري مي سودغيرمنصفانه افزايش مي
مرحلـه تصـويب قـوانين هـم      پي آورد كه در اين صورت افراد فاسد خواهند توانست حتـي در 

ها و درآمدها ايجاد انحصارات سياسـي و اقتصـادي    دخيل بوده و زمينه توزيع ناعادالنه فرصت
  .منتج به فساد و خارج شدن بازار از نهادهاي كنترل كننده را فراهم آورد

  فساد مالي و عدم شفافيت در منابع و مصارف بودجه دولت 
  ج از بودجهعدم شفافيت در منابع و مخارج خار 

  ها و علل فرهنگي و اجتماعي  زمينه -6
  ها و حقوق و تكاليف خود آگاهي كم مردم از حدود وظايف و فعاليت دستگاه 
  افزايش نابرابري در جامعه 
 ها تغييرات ارزش 

 رواج فرهنگ برخورداري حداكثر از ماديات، حتي بدون رعايت حقوق ديگران •

  ها و اصول جامعه هاي ضعيف اجتماعي نسبت به ارزش علقه •



 531...    نقش علوم انساني و اجتماعي در كاهش

حـد و حصـر بـر برخـي افـراد و ضـعف        طلبـي بـي   غلبه خودخواهي و منفعت •
 گرايي در جامعه جمع

  گري و ايجاد رقابت جهت دستيابي به تجمالت بيشتر گسترش فرهنگ تجمل •
  افزايش نيازها 
  محدوديت و عدم امكان افزايش درآمدها 
  هاي دروني و بيروني تضعيف كنترل 
  نامشروعهنجار شدن كارهاي  
  اعتمادي در جامعه رواج بي 
 تبعيض 

  
   نتيجه

هاي عمراني، نقش علوم  با توجه به عوامل مختلف مؤثر بر فساد اقتصادي پروژه
انساني در كاهش آن حائز اهميت است و صرف تأكيد در بكارگيري نيروهاي فني، مانع 

  .شود جدي در مقابل اين مفاسد محسوب نمي
هاي عمراني  اجتماعي قادر است در زمينه كاهش فساد اقتصادي پروژه -علوم انساني

 :  توان به عنوان نمونه به موارد ذيل اشاره نمود خدمات مختلفي ارائه دهد كه مي

  تربيت مديران آشنا به ارزشيابي و پايش پروژه •
ات كيفي بكارگيري روشهاي علوم انساني همچون نيازسنجي، پيمايش، انجام تحقيق •

  ... .و
  و كارآمدسازماني تربيت نيروي انساني متخصص  •
  اجتماعي، اطالع رساني و ارتقاء فرهنگ عمومي -فرهنگي بسترسازي •
  هاي عمراني با اهداف چشم انداز پژوهي و همسو و همگام نمودن پروژه آينده •
  آشناسازي نيروهاي فني با مباحث حقوقي و اجتماعي •
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 شهرستان، استان و كشور  يبندي نيازهاي عمران اولويت •

عمومي كشور و افزايش سهم   با توجه به سياست سالهاي اخير در تخصيص بودجه
اي، و همچنين بكارگيري نيروهاي استاني  هاي سرمايه هاي تملك دارايي استانها در طرح

بندي  ها در شهرستانهاي مختلف، نيازسنجي و اولويت در تخصيص بودجه اين طرح
تواند از به هدر رفتن  ي با استفاده از ظرفيت علوم انساني و اجتماعي، ميهاي عمران طرح

  .منابع جلوگيري نمايد
  شفاف سازي و اصالح قوانين ناكارآمد •
سنجي از كاركنان در خصوص شرايط اشتغال و ساماندهي مناسب آنان در  رضايت •

 نظام ديوانساالري

آشناسازي با مباحث حقوقي، هاي  هايي همچون دوره آشناسازي و برگزاري دوره •
اجتماعي و فرهنگي براي متخصصين فني در راستاي ارتقاي اطالعات آنان در حوزه 

  مبارزه با مفاسد اقتصادي و عوامل مختلف آن
ريزي و پيشنهاد پروژه  محور در مراحل برنامه هاي مناسب و عدالت ارائه شاخص •

 ... عمراني، انتخاب پيمانكار و
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  هاي جامعه دهنده و هدايتگر فعاليتسامان: علوم انساني
  

  زاده محمد نقي
  چكيده

توجه به دو نكتة اساسي نشان خواهد داد كه علوم انساني به مثابه فضاي همة فعاليتها 
. كنند؛ و به موازات و حتّي در طول ساير علوم نيستندو رفتارهاي جانعه ايفاي نقش مي

  :عبارتند ازاين دو نكته 
هر جامعه، هر تمدن، هر دين يا هر مكتب تجلّيات عيني و كالبدي آثار و مظاهر و 

كنند؛ كه ظهور و بروز مي “كالبد”و  “آراء”، “انسانها”فكري در سه گروه اصليِ 
ها، شامل اسطورهيافتگان تربيتيا  “انسانها”: ترين مصاديق هر گروه عبارت از اصلي

در بر گيرندة  “آراء”هنرمندان، ادبا، دانشمندان، متفكّرين، رهبران و عرفا هستند؛ 
باشند كه در قلمرو ادبيات، حكمت، فلسفه، تفاسير، علم و عرفان از سوي نظرياتي مي

كه مجموعة آثار و هنرهايي از قبيل  “كالبد”اند؛ و يافتگان يك تفكّر ارايه شدهتربيت
  .قّاشي، موسيقي، صنايع و ساير آثار كالبدي و عيني هستندشهرها، معماري، ن

، “انديشه”اي توسط انسان سه مرحلة از طرف ديگر، در فرايند ظهور هر پديده •
به بيان ديگر، ظهور عيني هر پديده و هر رفتار . قابل شناسايي است “ظهور”و  “عمل”

ه استناد و بر پاية مباني و هر اثري، بدواً منوط به شكلگيري آن در فضاي انديشه و ب
گيري گيريِ ذهني موضوع، رفتارها و بهرهپس از شكل. فكري و جهانبيني انسان است

در جهت پاسخگويي به نيازهاي انسان و ياري رساندن به آرمانها (از منابع طبيعي آن را 
هور يا منجر به ظ) اندو اهداف حياتش، كه اينها را نيز جهانبيني او تبيين و تعريف كرده

  .شودتوليد موضوع مورد نظر مي
كه با انديشه و جهانبيني و تربيت انسان  “علوم انساني”به اين ترتيب است كه  •

دهد داراي اهميت در خور توجهي سروكار دارد و فضاي فكري او را سامان و جهت مي
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فعاليتهاي بوده و نبايد اين علوم را به عنوان علومي در كنار ساير دانشها و آگاهيها و 
فراتر از آن، علوم انساني بايد هدايتگر فضاي انديشه و راهنماي آحاد . انسان نگريست

عالوه بر اين، قابل توجه است كه مباني . جامعه و نهادها و تشكيالت مختلف باشند
علوم انساني و به عبارت ديگر، علوم پاية مطرح در قلمرو علوم انساني كه همان 

  .باورهاي او هستند بايد هادي و راهنماي علوم انساني باشندجهانبيني انسان و 
فرايند ظهور و خلق ”مقالة حاضر بر آن است تا ضمن مطرح كردن دو موضوع اصليِ 

، به اين اصل برسد كه علوم “تبيين نقش علوم انساني در اين فرايند”و  “آثار انساني
و نه علومي منفك از ساير انساني بايد فضاي انديشه و راهنماي علم و عمل باشند 

نشده، جهانبيني و شده يا اعالمو در عالَم واقع نيز چنين است؛ و اعالم. موضوعات
اعم از عام و (فرهنگ و باورها و علوم انساني رايج در ميان هر جامعه، مردمان را 

  .كننددر همة فعاليتها و رفتارهايشان راهبري مي) خاص
  بيني انديشه، فرهنگ، تمدن هانعلوم انساني، ج :هاكليدواژه

  
  مقدمه

) يا عمل( “رفتار”و ) يا نظر( “انديشه”يك تمدن و يك جامعه،  “آثار”در فرايند ظهور 
به عنوان فضاي انديشه و ( “جهانبيني”كنند، كه به ترتيب، از آنها به نقشي بنيادين ايفا مي

نكات ظريفي كه در اين . كنيمتعبير مي) به عنوان فضاي عمل و رفتار( “فرهنگ”و ) تفكّر
و همچنين تقليد و ) يا همان علوم انساني(توجهي به فضاي انديشه زمينه وجود دارند، بي

بيگانه است كه تداوم تاريخي يك تمدن را با ) و حتّي الگوهاي عيني(تكرار مباني فكري 
اند با آثاري كه در آثاري كه در گذشتة ايران ايجاد شده مقايسة. مشكل مواجه نموده است
دهد كه فرايندي كه در بارة ظهور و خلق آثار انساني اند نشان ميقرن حاضر ساخته شده

ذكر شده در مورد آثار گذشته مصداق دارند، اما اين فرايند در بارة آثار معاصر عموماً دچار 
توان در تقليدي بودن مباني و اشكال مي علّت اصلي اين. باشدنقص يا تناقض مي

ريزي و ايجاد آثار دانست كه بر مباني و اصول جانبيني و فرهنگ روشهاي طرّاحي و برنامه
  .اصيل ايرانيان تطبيق ندارند
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  “فرهنگ”و  “انديشه”از  “تمدن”فرايند ظهور يك 
اول، : اي توسط انسان، در سه مرحلة اصلي قابل طرح استفرايند ظهور هر پديده

. است “پديدة مورد نظر”و مرحلة سوم، ظهور  “عمل”دوم، مرحلة  ؛“انديشه و فكر”مرحلة 
اما، توضيح مختصر اين سه مرحله و بيان نقش هر يك در ظهور يك پديده را اين گونه 

  :نياز به توضيح زيادي نيست كه: كنيمبيان مي
  : ترين ويژگي انسان انديشه و فكر اوست كهوالً اصليا  

  ايمابقي، خـود استخوان و ريشه    اياي برادر، تــو هــمه انديـشه
انديشند كه ويژگيهاي اين فضا را اصول و مباني ها در فضايي مي همة انسان

- جهانبيني او ميبه اين ترتيب، فضاي انديشة هر انساني را . كنندشان تعريف ميجهانبيني

طبيعي است كه افراد مختلفي كه يك جهانبيني با نام واحد را قبول دارند، برداشت . ناميم
مثالً همة مسلمانان به تبعيت و . و شناخت و التزام متفاوتي نسبت به آن جهانبيني دارند

و  اند، اما طبيعي است كه برداشتمعروف “جهانبيني توحيدي”پيروي و انديشه در فضاي 
با برداشت و شناخت و التزام مسلمانان  عشناخت و التزام شخصيتي چون اميرالمؤمنين علي

  .متفاوت است) كه آنان نيز نسبت به حضرتش در مراتبي از مسلماني قرار دارند(ديگر 
نيز كه بر اساس ) يا اَعمال(پس از مرحلة انديشه، مرحلة عمل است، كه عمل  

كنند، در فضايي و بر اساس ارزشها و معيارها و هنجارهايي ميجهانبيني ظهور و بروز پيدا 
به بيان ديگر، فضايي كه همة فعاليتها و . ناميممي “فرهنگ”نمايند كه آن فضا را رخ مي

فضاي ”دهند، شان در آن فضا رخ مياعمال انسانها، با اتّكا به فضاي انديشه يا جهانبيني
بيني واحد، در جوامع و مكانها و زمانهاي طبيعي است كه يك جهان. است “فرهنگي

بيني توحيدي اسالم، كه مثل جهان. مختلف، ظهور فرهنگهاي متفاوتي را سبب خواهد شد
سالة خويش و در جوامع و سرزمينهاي 1400در عمر ) يا رفتارهايي(ساز فرهنگها زمينه

 . ندمختلف شده است كه اين فرهنگها تمايزات و تفاوتهايي با يكديگر دار

آيند، كه مجموعة اين آثار را و باالخره، پس از انديشه و عمل، آثاري پديد مي 
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توجه كنيم كه اگر . ناميم؛ تمدني كه منتسب به آن جهانبيني و فرهنگ استمي “تمدن”
آثار، اصالت داشته باشند، حاصل كار تمدني اصيل و به عبارتي به صورت واقعي نيز تمدن، 

، آثاري تقليدي باشند، حاصل كار نيز تمدني اصيل نبوده، و به “آثار”ر خواهد بود؛ و اگ
  .عبارت بهتر، اصالً تمدن نيست

شان رخ رفتارها و اعمال انسانها در فضاي فرهنگي) يا همگيِ(بنابراين، بسياري 
يات فرهنگ هستند، بر دگرگوني رفتارها، ضمن آن كه تجلّ ةدهند؛ و در عين حال، هم مي

كه براي سه مرحلة  ان گفتوت به طور خالصه مي .فرهنگ جامعه نيز تأثير دارند لو تحو
تشخيص  ، سه فضا قابلكه مراحل فرايند خلق يك اثر هستند “آثار”و “ عمل”، “فكر”

كنيم؛ فضاي  تعبير مي“ بينيجهان” فضاي اول، فضاي انديشه است كه از آن به: است
ناميم؛ و باالخره فضاي ظهور آثار انساني  مي“ فرهنگ”دوم، فضاي عمل است كه آن را 

، فضاي “بيني جهان”به عبارت ديگر، . شود ناميده مي “تمدن”مجموعة آنها كه  قرار دارد
 مجموعة آثاري است“ تمدن”است؛ و  انسان فضاي عمل و رفتار“ فرهنگ”انديشه است، 

 .داناي با جهانبيني و فرهنگ مشخّص پديد آمدهكه توسط جامعه

رغم كار و توليد آثار  جوامع، علي از شكال مطرح شود كه بسياريممكن است اين ا
؛ كه در پاسخ ، يا بسياري از آثار آنان صبغة تمدني ندارندزياد، جلوگاه تمدني نيستند

آثار  ،كه در نتيجه د؛اشاره كر ي پايهو فرهنگها هابينيتوان به تقليدي بودن جهان مي
مثل اين  .شوند تمدن مبدأ ظاهر مي در قالبِ اند،كه تقليدي از يك اصل بيگانه توليدي نيز

اي مسلمان و به تقليد كه در جامعه “دوبي”گاه تمدن غربي است، اما جلوه “نيويورك”كه 
؛ چرا كه نه اصالت )شودو تمدن نيز ناميده نمي(تواند تمدن ناميده شود از آن بنا شده، نمي

 1نمودار . و نه اين كه در فرايند انديشة جامعة مسلمان آن پديد آمده است غربي دارد،
با اين توضيح كه بين اين سه موضوع، رابطة . دهدخالصة فرايند مورد اشاره را نشان مي

ها و تبعات ، جلوه)يا تمدن( “آثار انساني”معكوس ضعيفي نيز برقرار است؛ به اين معنا كه 
) تقويت، تضعيف يا استحالة آنها(ها “جهانبيني”ير فرهنگها نيز بر دارند، و تغي “فرهنگي”
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  .مؤثّرند
  
  
  
  
  

  بيني خاصفرايند عام ظهور يك تمدن از فرهنگ و جهان: 1نمودار 
  

فضاهاي انديشه و عمل (تذكّر مهم در اين زمينه، اين است كه وجود فضاهاي مذكور 
ها و ، ممكن است از ساير جهانبيني)جامعهو ظهور، يا جهانبيني و فرهنگ و تمدن يك 

: توان گفتمثل اين كه مي. فرهنگها و تمدنها متأثّر بوده، و اصالتشان تضعيف شود
 ،كه شخص ماديت اخالقي يعني اين. گرايي گاهي اعتقادي است و گاهي اخالقيمادي”

مادي  ،هر چند از نظر اعتقاد معتقد به ماوراء طبيعت است و ليكن از نظر اخالق و عمل
  .)226- 227ب، صص1357مطهري، (“ است

در روند تبديل  ،در فرايند تجلّي كالبدي و عيني انديشه، و به عبارتي: خالصه اين كه
ان آن يك انديشه و سامانة فكري به يك محصول كه در خدمت آن انديشه و صاحب

شود و پس از  بيني آغاز مي جهان ازمراتبي نام برد كه  توان از سلسله انديشه باشد، مي
توليد به  ،تدوين سياستها و تنظيم برنامة مورد نظر ،رهنگ و به دنبال آنو تأثير بر ف زايشِ

مقوم فرهنگ و اصول  گاه وجلوه شود كه ناگزير به عنوان محصولي ختم ميو ظهور 
به همين جهت است كه ارائة تعاريف مورد نظر از . خاستگاهش، خواهد بود بينيِ جهان
بيني و فرهنگ به عنوان دو عامل اصلي و غالباً نامرئي و نامحسوس همة فعاليتهاي  جهان

  .گردد بشري، ضروري مي
به عبارت ديگر، براي شناخت تحوالت تاريخي و تمدني ايران، توجه به اين سه فضا، 
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ضرورت تام ) فرهنگ ايراني(و فضاي عمل ) جهانبيني توحيدي(فضاي انديشه  و به ويژه
شويم به جهت اهميت موضوع، يادآور مي. دارد، كه نظرية حاضر، سعي در توجه به آن دارد

كه بايد همواره اين موضوع را مدنظر قرار داد كه انسان همة موضوعات را در فضاي 
- ناميم؛ و در فضايي با همه چيز تعامل ميهانبيني ميكند كه آن را جاي تحليل ميفكري

گوئيم، و حاصل اين تحليل و تعامل، آثاري است كه تمدن كند كه آن را فرهنگ مي
  .شودناميده مي

پيش از هر اسالمي، ) يا تمدن(توضيح اين كه، در بررسي موضوعات مربوط به شهر 
ت اين نكتة مهم ضرورت دارد كه اصول اسالمي به دليل جاودانگي و جامعي توجه به ،چيز

هاي مختلف با توجه به  و جهاني بودن اسالم، اصول ثابتي هستند كه در مكانها و زمان
خود را دارند كه حاصل آن به صورت  امكانات فكري و عيني در دسترس تفسير خاص

سخن  ،در واقع. است به منصة ظهور رسيده وحدتي در كثرت در پهنة جغرافيايي مسلمين
شهر، ساختمان، تمدن، (در اين است كه براي شناسايي و معرفي صبغة اسالمي يك پديده 

 يو به طور خالصه الگو نبايد به دنبال شكل و ظاهر و كالبد) هنر، لباس، غذا و امثالهم
مر با جاودانگي و جهاني ها بود كه اين ا ها و مكان يكسان براي همة زمان فيزيكي واحد و

  .است ضبودن اصول اسالمي در تناق
توجهي به رابطة باورها با رفتارها و با آثار، بر توجهي به اين فرايند، و به عبارتي، بيبي

آيد، كه يا  هنگامي كه از موضوعاتي سخن به ميان مي. باورها و فرهنگ تبعات منفي دارد
هستند، سخن گفتن  و فنّي كه موضوعاتي تكنيكي اينو يا  ،اي ظاهراً جديد هستند پديده

اي امري نادرست يا  وجوي رابطة اين دو، از نظر عده از فرهنگ اسالمي و جست
بيني و فرهنگ با آثار  اين در حالي است كه رابطة جهان. شود قبول تلقّي مي غيرقابل

توجهي به اين  بي. ار استانك انساني و تأثير متقابل آنها بر يكديگر، امري محرز و غيرقابل
موضوع و تكرار و تقليد الگوها و آثار بيگانه، سبب رواج اصول و ارزشهايِ منشأ آن الگوها 

انكاري بين  به اين ترتيب، ارتباط ناگسستني و غيرقابل. شود و آثار در جامعة مقلّد مي
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كه  ؛ه وجود دارديك جامع )علم و هنر و اخالقاعم از (آثار تمدني بيني و فرهنگ و  جهان
بيني فضاي فكري و فرهنگ فضاي فعاليت پيروان خود را تشكيل  در اين ارتباط، جهان

. در مجموعة اين دو فضا، كشف قوانين عالم هستي به عنوان علم مطرح است. دهند مي
اين قوانين در آثار انساني دانست، و عمل به  توان، به استفاده و به كار بستنِ هنر را نيز مي

در سطور بعدي،  .ين تناسبات و قوانين در رفتارها و اعمال انساني را نيز اخالق ناميدا
و تعاريف مورد نظر از آنها  “تمدن”و  “فرهنگ”، “جهانبيني”برخي موضوعات مربوط به 

  .شوندارايه مي
  

  بيني و مراتب آنجهان اجمالي در مورد
 و و انديشه تفكّر فضاي است كه ترين موضوعي بنيادي انسان،بيني حاكم بر  جهان

در آن نحوة  ؛ ودهد اعمال انسانها و جوامع را شكل ميگيريهاي جهتفرهنگ و  بنياد
حيات و نگرش به موضوعات اساسي و مهمي همچون انسان، هستي، غايت هستي، 

ن ف انسان، روابط اجزاء عالم وجود و ساير مفاهيم بنيادياهدمراتب آن، غايات و آرمانها و ا
هاي متّخذه  و به عنوان پاية اصول و ارزشها و آرمانها و سياستها و برنامه ؛اند تبيين شده

انسان، پاسخ به سؤاالت  مورد باور بينيِ جهاندر . كند براي وصول به آنها ايفاي نقش مي
روم؟ و چگونه بايد اين مسير را طي كنم؟ ام؟ به كجا مياز كجا آمده: اصلي حيات، از قبيل

شود؟ و جايگاه من در هستي چيست؟ باط من با هستي و اجزاء آن چگونه تعريف ميارت
؛ و به بيني، فضاي تفكّر پيروان خويش است جهانهر به اين ترتيب،  .تعريف شده است

  .كندعبارت ديگر، هر انساني بر پاية اصول مأخوذ از جهانبيني خويش، در زندگي مشي مي
دهيِ عالمان و  بيني در جهت بيني و علم و شناسايي نقش جهان تبيين رابطة جهان

سؤاالت دانشمندان و هدايت علم و همچنين آگاهي به تفاوتهاي هر يك از گيري شكل
 ،هاي گوناگون بحث بنياديني است كه تجزيه و تحليل آن بيني هاي علوم در جهان شاخه
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اعتقادات و باورهاي هر جامعه و  1.ر تحقيقي استگام اولِ شناخت مباحث مرتبط با ه
تمدن و فرهنگي مبيكنندة  تبيين ،بيني جهان. باشدشان ميبينيِ ات جهانن نوع و مختص

 هستيهاي او و ارتباطش را با  اليتفع جهتگيريو  ،نحوة نگرش انسان به عالم وجود است
هايي را براي رابطة انسان و عالم بيني اصول و معيار هر جهان. نمايدميو هدايت تعيين 

  .كندفي ميهستي معرّ
  

  هابيني طبقات جهان
هاي رايج و موجود در عالَم و در ميان جوامع و ملل مختلف را از جهات  بينيجهان

از جهت . شوداي بسنده ميبندي كرد، كه در اين مجال به اشارهتوان طبقهمختلفي مي
بيني مذهبي و فلسفي و علمي بينيهاي متفاوتي مثل جهانجهانمنبع تغذيه و نوع رويكرد، 

در طول تاريخ  ،يطور كلّه بضمن آن كه، . )آ1357ري، مطه(قابل ذكر و تعريف هستند 
اليتهاي جوامع را جهت دادهت، دو گونه جهانبشريجهان” :ندابيني به ظهور رسيده و فع -

بيني جهان”و “ بيني توحيديجهان” :ربه عبارت بهت يا“ يبيني مادجهان”و “ بيني الهي
موجد دو  ،بينيهااين جهان. )1372چيتيك، آ و 1357، ج؛ هموتامطهري، بي: ك.ر( “شرك
و  و غيرموحدانه به معناي غيرالهي(و غيرديني ) به معناي الهي و توحيدي(رِ ديني تفكّ

اندبوده) يمشركانه و ماد .  
ه الزاماً به معناي بيي در جامعسخن گفتن از جهانبيني ماددين بودن  ديني و يا ضد

دينان و به روش بي) كه خود بدانند ي بدون آنحتّ(دينداران از چرا كه بسياري . آنها نيست
به برخي مسائل  فقطكه اصوالً قلمرو دين را  و يا اين ؛كنندمنكران دين زندگي مي

                                                            
دهيِ سؤاالت انسانها و از جملـه دانشـمندان،    بيني در تنظيم و جهت براي مطالعه نقش جهان .1

زاده،  نقي و 1361ب؛ همو، 1359آ؛ همو، 1359؛ نصر، 1357؛ حكيمي، 1377گلشني،  :ك.ر
  .ب1386
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عالوه بر آن، به تبع  .)آ1357ري، مطه: ك.ر( كنندشخصي و فردي و عبادي محدود مي
ها شعباتي چون علمي،  بيني توان براي جهان مي شناختها يا مجاري ادراكات انسان،

  ).1359و همو،  آ1357مطهري، : ك.از جمله، ر(فلسفي، مذهبي و عرفاني قائل شد 
محدود كردن حوزة : و به عبارتي اعتقادات،نگري در زمينة  در جامعة اسالمي، انتزاعي

و  در محدوده و موضوعاتي خاص، همان عواقبي را دارد كه جدايي كّر و اعتقاداتتف
دنيا و آخرت و ماديت و معنويت از يكديگر براي جامعه در پي دارد؛ همان نتايجي  تفكيك

آورد كه جدايي دين از زندگي روزمرّة مردم در پي داشته و مدتهاي مديدي  را به بار مي
جدايي دين و . ن موضوعي فردي و شخصي مطرح نموده استاست كه دين را به عنوا
توان از آن  جهانيِ جوامع، اختصاص به ممالك اسالمي نداشته و ميمعنويت از زندگيِ اين
  .ترين مصايب مبتالبه جوامع معاصر نام برد به عنوان يكي از بزرگ

 ةفت و نتيجگسترش يا زندگيهاي مادي و فيزيكي  اين پديده كه با تمركز بر جنبه
بود، به مرور در كشورهاي اسالمي نيز رسوخ نمود و حتّي  غربي مستقيم دنياگرايي جوامع

و  يدر ذهن بسياري از متدينين نيز اين توهم را به وجود آورد كه توسعة مادي و صنعت
اين توهم، به دو طريق، عامل . باشند علوم جديده، مقوالتي جداي از تدين و معنويت مي

يكي آنهايي كه معنويت را جدا يا حتّي زايد بر ماديت حيات : حطاط جوامع بودان
آناني كه معنويت و دين و ارزشها را موضوعاتي فردي و شخصي  ،دانستند؛ و ديگر مي

زندگي و حيات  و تفكيك و تجزية ، تقسيمبرداشتها يا تفسيرهاهر دوي . نمودند قلمداد مي
گرا  گرا و كل با تفكّرات وحدت بنديها،اين تقسيم كه ،دارند دنبالبه را به حد اقل دو قلمرو 

هايي از تفكّر توحيدي ، كه شعبات و جلوهدر بارة جهان هستي و از جمله زندگي انسان
 .باشند در تقابل مي هستند،

بينيها، بنا به ماهيت بحث كه ايحال، بدون دخول در توضيح ويژگيهاي همة جهانعلي
به عنوان فضاي انديشه و  “جهانبيني توحيدي”شوند، به جايگاه مربوط مي “تمدن”به 

  .شودتفكّر مسلمانان اشاره مي
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  توحيدي اسالم بيني جهان

كه به عنوان است  ، اسالم توحيدي بيني جهان و اساسيِ بنيادين، اصل “توحيد”اصل 
ركن اصلي  “توحيد” .كندها ايفاي نقش مي بيني بيني با ساير جهان وجه تمايز اين جهان

اليتهاي مسلمينِ معتقد به آن بر همة فع ين دين،ا به عنوان دكترين خاص است؛ كهاسالم 
 جوامع مسلمان و تساز و موجد آثاري بوده است كه به عنوان هوي تأثير داشته و زمينه

1378و داوري اردكاني،  آ1359نصر، : ك.ر(اند  ظاهر شده آنان هاينتمد.(  
اسالم كه  توحيدي يا جهانبيني مورد تأكيد بيني ات جهاندخول در بررسي جزئيبدون 

كه مورد قبول ) توحيد(ترين اصل آن  بنيادي تنها به ،دينما مي را طلب اي تحقيق گسترده
بيني  ر و جهانتفكّ اساساز آنجايي كه . شود مي اشاره ،ستنيز هق مسلمين رَهمة ف

هاي مالك عمل مسلمين، اصول حاكم بر  هاي روش رزهاسالمي توحيد است، شناسايي با
به همين . آنان بدون ملحوظ داشتن تأثير اين اصل ممكن نيست آثارهاي  آن و ويژگي

ر توحيدي در مقاطع زماني و بيني و تفكّ جهت اهتمام در شناخت چگونگي تأثير جهان
  .مكاني مختلف و بر آثار گوناگون امري ضروري است

استوار  آفريدگار و رب و مدير عالم هستيوحدت يگانگي و ه بر پاية ر توحيدي كتفكّ
در عبادت و توحيد افعالي  ، توحيدصفات در در مقوالتي چون توحيد در ذات، توحيد ،است

هاي مسلمين اثر  گيري فعاليت شكل قابل طرح است كه هر كدام از آنها به نحوي بر 
م به ذكر است كه برخي از اين انواعِ توحيد مشتمل بر الز. ؛ و بايد اثر داشته باشنداند داشته
ديگري و مراتب اتجزئي، يت، توحهمچون توحيد خالقيت، توحيد تقنين و توحيد در د ربوبي

؛ كه در اين فرصت به برخي فرآيندهاي تأثير آنها بر ظهور آثار مسلمانان باشند مي اطاعت
  .شودميشان اشاره به ويژه در رابطه با محيط زندگي
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  منتسب به اسالم) آثار(فرايند تأثير تفكّر توحيدي بر فرهنگ و تمدن 
، و تأثير آن بيني اسالمي ر توحيدي در جهانهاي تفكّ اجمالي از ويژگي در اين مجال، 

  :شودبر فرهنگ جوامع اسالمي و آثار آنها ذكر مي
حضرت احديت كه در تعاليم وحياني اسالم مطرح است يكي از  توحيد ذاتيِ 

بارزترين وجوه تمايز تفكّر توحيدي اسالم با تفكّر رايج در ساير اديان و حتّي مذاهب 
اين مرتبة از  .)1-4:و اخالص 11:، شوري18:عمران آل(آسماني در مورد خداوند است 

كه توليدات حاصل  د، به نحوينكمي خاذ روشهايي هدايترا به سمت اتّ انانمسلم ،توحيد
بر اين امر  بايد نانامسلم ،به بيان ديگر. دنر گردانسان را به تنزيه الهي متذكّ اين روشهااز 

اي از نمايش  كنند به هيچ وجه شائبه مي ند كه توليداتشان و آثاري كه خلقايمنمراقبت 
خود نداشته و يا به ناظر  را در) آن گونه كه در جوامع و اديان ديگر رايج بوده است(الهي 

-مثل مجسمه(به همين دليل است كه برخي از هنرهاي در ميان ساير جوامع . القا ننمايند

تنها به مثابه هنر قدسي، كه حتّي به عنوان هنرهايي رايج نيز مورد نه) سازي يا نقّاشي
  .انداستقبال جوامع اسالمي قرار نگرفته

ترين  خالقيت است كه به عنوان يكي از بنيادي ، توحيد در“توحيد”وجه بعدي  
مصاديق و مراتب توحيد توجه جدي به تعاليم اسالمي را به خود جلب نموده و تعاليم 

 ،62:زمر ،16:رعد ،185:اعراف(اند  قرآني به كرّات آن را مورد اشاره و تأكيد قرار داده
ين مرتبه از توحيد، نافي ا ).22:بقرهو  5:، نازعات111:اسراء ،24:حشر ،102:، انعام62:مؤمن

باشد كه براي بسياري از  هايي مي بيني شرك مشهود در بسياري از اديان و تفكّرات و جهان
ها، استقالل و قدرت و توانايي و يا مشاركت با خداوند قائل  موجودات در خلقت پديده

يوة زيست مسلمين و توحيد در خالقيت، به اَشكال مختلف بر فكر و عمل و ش. اند بوده
با توجه به آن كه . هايشان تأثير محرز و روشني دارد رابطة آنها با جهان خارج و با ساخته

اي از  شده از سوي حضرت حقّ در وجود انسان، خود جلوهقوة خالقة به وديعت نهاده
كنندة خويش را به عنوان  هاي مسلمانان، خالق و توليد وحدت الهي است، شهر و ساخته
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در واقع، انسان خالقيت خويش را در توليد و . نمايند و نه خالق اصلي معرّفي مي  وسيله
الهي خويش به منصة ظهور ) و فكر(گيري از مواد عالم و روح  اي، با بهره ايجاد هر پديده

نمايد كه اوالً اصل ماورائي آن نزد خداوند است و ثانياً با  رسانده و آن را موجودي تلقّي مي
  . نمايد جه به توحيد افعالي به نحوي آن را به فعل الهي منتسب ميتو

در آيات متعددي از  نيز اين تفكّر. وجه مهم ديگر توحيد، توحيد در عبادت است 
اگر چه  .)61-62:و يس 62:عمران آل ،3:يونس( است قرآن كريم مورد تأكيد قرار گرفته

و اگر چه  ،ز اديان الهي و غيرالهي استاعم ا ،عبادت يكي از اركان اصلي جملگي اديان
دانند، كه بتها را وسيلة شفاعت مي( ي ميان مشركينت الهي در بسياري اديان و حتّوحداني

امري محرز است )النّوعها قدرت قايل بودنديا براي رب، ر كه تفكّ تيعباددر ا توحيد ام
اير اديان و مكاتب را دارا است جلوة كامالً متمايزي از س ،ج آن استف و مرواسالمي معرّ

 ن از جمله درانامسلمآثار در اعمال و حركات و  و ي كالبدي آن در طول تاريخكه تجلّ
  .ان به منصة ظهور رسيده استو شهرهايش محيط زندگي ساخت

ربوبيت از موضوعاتي است كه در تفكّر توحيدي اسالم مختص خداوند تبارك و  
ت كه توحيد در ربوبي .)56:انبياء و 21:بقره ،49:نجم ،1:حمد، 14:كهف(باشد  تعالي مي

 ،نمايداستفاضة تربيت و ادب و علم و دانش و آگاهي را از خداوند تبارك و تعالي طلب مي
اَ”توان در جملة معروف ي بر آموزش مسلمين داشته كه عصارة آن را ميتأثير جدولم ل الع

فَعرِمت الج؛ي يافتمتجلّ “ارب الً در پرتو عنايت الهي و شناخت كه كسب دانش و علم را او
همين امر سبب . كند في ميداند و ثانياً منبع اصلي را كالم وحي معرّوي ممكن مي

ة خداوند سبحان در را مطابق تعاليم اسالم خليف) انسان(ن كه خويش اناد تا مسلمشو مي
آثار خويش بكوشند و اهتمامشان را بر دانند، در صبغة الهي بخشيدن به اعمال و ميزمين 

  .به صفات فعل الهي مصروف دارند دصاف آثار خواتّ
هاي آن بايد بر فعاليت  ترين مراتب توحيد است كه بارزه توحيد افعالي از مهم 

تفكّر . شان مسلّط باشدمسلمانان و از جمله در آثار و در شكل دادن به محيط زندگيِ
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داند كه هر فعل و عملي كه از هر موجودي سر  ت احديت ميتوحيدي، قادر مطلق را حضر
عالمه طباطبايي در انتساب اعمال . گردد زند به نحوي به فاعليت و قدرت او برمي مي

هم افعال طبيعي هر موجودي را به خود او  ،قرآن كريم”: فرمايد انسان به خداوند مي
آيات بسياري افعال اختياري انسانها  داند و در مي دهد و فاعلهاي طبيعي را فاعل مي نسبت

ا به ثنن را بدون استاآن فاعلها و افعالش ةهم ،دهد، و در عين حال مي را به خود آنان نسبت
پس هر موجودي كه . 6:و طه 54:، اعراف62:، مؤمن62:زمر: دهدخداي سبحان نسبت مي

تا، باطبايي، بيط(“ بر آن صادق باشد، مخلوق خدا و منسوب به اوست) يءش -چيز( ةكلم
ويژه  در اين راستا و در جهت تجلّي كالبدي بخشيدن به تفكّر توحيدي و به ). 358، ص2ج

توحيد افعالي، انسان كه به عنوان جانشين خداوند در زمين، به فكر و ساخت و خالقيت 
پردازد، سعي بر آن دارد كه آنچه را كه معرّف فعل و خلق الهي  شده به وي ميتفويض
هاي خويش به كار بسته و آنها را در زندگي خويش متجلّي  در خلق آثار و فراوردهاست 
  .نمايد

به توحيد در تقنين و توحيد در اطاعت نيز  ،االشارة توحيد عالوه بر مراتب فوق 
 و 67 و 40:يوسف: آياتي كه به آنها اشاره دارند عبارتند از د كه اهمكرتوان اشاره  مي

: توحيد در اطاعت ؛ مثلكنندو بسياري آيات كه موارد خاص را مطرح مي ،18:جاثيه
؛ و طبيعتاً، اين مراتب نيز مسلمانان را به اتّخاذ 90و 76:نحلو  153و  51، 32:عمران آل

 .كنندروشهاي خاص براي زندگي خويش هدايت مي

  
  بيني و علمرابطة جهان

شمولي و فراملّي،  و با داعية جهان با ظاهري فريبنده “علم براي علم”گر چه شعار ا
بيني و ايدئولوژي و  هويت فرهنگي خاصي براي علم قائل نيست و آن را فارغ از جهان

، اوالً به دنبال شدههيچ شكّي نيست كه جملگي علومِ شناخته اماند، ك معنويت قلمداد مي
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بارِ ارزشي و فلسفي و  نياًو ثا 1اند،سؤاالت خاص دانشمنداني با جهانبيني خاص توليد شده
اي آن  اخالقي و رفتاري خاصي را در خود دارند كه به محض رسوخ و رواج در هر جامعه

  .ها را نيز ترويج خواهند نمود ارزش
دهد كه مقلّد و واردكننده و  بلية واقعي براي جوامعي رخ مي ،به اين ترتيب

 يدشده توسط جوامعي با جهانبيني ديگرتول قيد و شرط و شيداگونة علومِ كنندة بي استفاده
هويتي در  حران اين بليه عموماً به صورت احساس حقارت و از خود بيگانگي و ب. هستند

مقابل صاحبان اصلي علوم و به عبارتي در مقابل صادركنندگان آنها و همچنين به شكل 
كه هر علم يا  اي از زيست هاي فرهنگي در اثر رواج ارزشهاي مستتر در شيوه دگرگوني

سخن در اين است كه علوم  ،در واقع. شود دهند ظاهر مي توليدات آن در جامعه رواج مي
 ،كنند رشد ميشوند و توليد ميبيني و تفكّري كه در آن  جهانفضاي بسته به  ،مختلف
طبيعي است كه علوم امروز . كنند بيني را پيدا مي هاي متفاوت و متناسب با آن جهان جلوه
تقليد و تكرار آنها در جوامع مقلّد و  ،موارد از اجد اين ويژگي بوده و در بسيارينيز و

هويتي در  حران كننده، به صورت احساس حقارت و از خود بيگانگي و بواردكننده و استفاده
  .نمايد م جديد بروز ميوعل و توليدكننده و صادركنندة مقابل صاحبان

نيز هيچ مشكلي در جهت عدم “ آگاهي”و “ دانش”از جمله “ علم”هاي فارسيِ  مترادف
پشتوانة الهي و با  ،در قرآن كريم“ علم” ةكلم. اند درك صحيح آن به وجود نياورده

چنانچه خود قرآن كريم آن را به ). 1377گلشني، (بار ارزشي و متافيزيكي دارد  ،غيرمادي
اي كه مقرّر باشد  ندازهنمايد كه به هر كس و به هر ا اي الهي معرّفي مي عنوان عطيه

دانشمندان به نام علم از همين اصل است كه از زبان بسياري  ،در واقع). 15:نمل(رسد  مي

                                                            
توجه كنيم كه شايد، اين سؤاالت كه منجر به توليد اين علوم شده بـه ذهـن دانشـمنداني بـا     . 1

كردنـد، و  رسيد، و به جاي اين سؤاالت، سؤاالت ديگري را مطرح مـي بيني ديگر نميجهان
  .شدنددر نتيجه، علوم ديگري توليد مي
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 ةترين وظيف عالي”: گويد چنانچه اينشتين مي ؛شود شهودي يا اشراق در علم مطرح مي
ا توان ب ترين قوانين اساسي است كه به صورتي منطقي مي دانشمند فيزيك، اكتشاف كلّي
ولي براي دست يافتن به چنين قوانين اساسي، راه منطقي . آنها تصويري از جهان ساخت

تنها راه موجود، راه اشراق و علم حضوري است و آن از اين احساس نتيجه . وجود ندارد
تر  شود كه در ماوراي ظواهر، نظمي وجود دارد كه تجربه، اين نظم را محسوس مي
  .)55ص ،1354اينشتين، (سازد مي

به عنوان صفتي براي علم  “شهودي”زمين و فراتر از آن از واژة امروزه، حتّي در مغرب
تأمل اين است، كه اين شهود، با شهودي كه نكتة قابل. شودو طرّاحي زياد استفاده مي

در ميان : مورد نظر متألّهين است تفاوتي عميق دارد؛ برخي تمايزات آنها عبارتند از اين كه
اصوالً وجود غيب و امكان مكاشفه و شهود آن در صورت كسب صالحيتهائي الهيون، 

شود الزاماً در ميان الهيون، هر نظري كه از سوي هر كس اعالم مي. مورد باور است
مكاشفه و شهود نيست؛ چرا كه شهود و مكاشفه نيز معيارها و شاخصهاي خاص خود را 

عرفان، به سهولت قابل شناسايي است، شهود  همان گونه كه عارف قالبي يا مدعي. دارند
اما علم و طرّاحي شهودي در غرب، منوط و منحصر . و مكاشفات ادعايي نيز قابل تميزند

به آراء و نظرات و ساليق شخصي است، و عموماً هنگامي از طرّاحي شهودي سخن به 
جهت سركوب مخالفان  آيد كه امكان اثبات يا تثبيت ايده وجود نداشته باشد، و درميان مي

شباهت به مصاديق و معاني نوگرايي از اين موضوعات بي. شودبه عنوان شهود مطرح مي
  ).1385زاده، نقي: ك.ر(اند منظر دو تفكّر نيستند كه در مجالي ديگر مفصالً توضيح شده

دو مطلب قابل ذكر است يكي اين كه براي دريافت و دسترسي به علم،  ،در اين زمينه
، و ديگر اين كه حاصل علمِ مطلوب )69:عنكبوت( نمايد اي ايفا مي الهي نقش ارزنده مدد

از  ؛به اين مهم اشاره دارند عكالم معصومين. نيز بايد به شناخت خالق هستي بينجامد
 تَعالي بِهِما الْغَيب فَاذا اَراد اهللا عينان، يدرِك االّ و لقَلْبِه ما من عبد” صجمله حديث نبوي

دبراً بِعخَيقَلْبِه فَتَح ، بغائ ويري ما هل رِهصن باي نيست مگر اين كه در دل او  هيچ بنده: ع
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كند و خداوند متعال هر گاه  دو ديده وجود دارد كه به وسيلة آنها امور غيبيه را مشاهده مي
 اي وي نهان است عيان ببيندكند تا آنچه را كه از چشمه بخواهد ديدگان دل او را باز مي

  ).26، ص1361غزّالي، (
  كه چشم عيان بين، نبيند نهان را          بـه چشم نهان، بين نهانِ جهان را

  )ناصر خسرو(
: فرمايد نتيجة علم به عنوان عبادت اشاره نموده و مي ميوه و نيز به عاميرالمؤمنين

 ).6946، ح 173، ص1384غررالحكم، (“ علم عبادت است ميوة: ةالْعلْمِ الْعباد ةُثَمرََ”
ميوة علم : اهللاِ ةُالْعلْمِ معرِفَ ةُثَمرََ”: فرمايد همچنان كه ميوة علم را معرفت خدا معرّفي مي

جملگي اينها بر دانش و ). 107، ص6295، ح2، ج1384غررالحكم، (“ معرفت خداست
در دنياي “ علم”ن در حالي است كه لفظ و اي ؛آگاهي و علم به طور عام اشاره دارند

  .باشد مي) علم تجربييعني (اي خاص از آن  معاصر، غالباً مترادف شعبه
به دو  ،بيني محقّق و دانشمند، علوم را نيز از نظر نوع نگرش به آن با عنايت به جهان

و  1)مثل علوم اسالمي(علوم ناشي از تفكّر و بينش ديني : توان تقسيم كرد گونة اصلي مي
واجد تمايزاتي  ،از جهات بسياري ،اين دو دسته از علوم. علوم منتج از بينش غيرديني

اي  علوم معموالً صبغه ،در جوامع ديني: ترين آنها عبارت از آن است كه هستند كه مهم
هاي فردي و  كي بر نظريهمتّ و در جوامع غيردينيِ ؛گيرند ي به خود ميمقدس و اله

در حالي كه علوم غيرديني بر بينش  ،گرايانه دارند  علوم ديني بينشي غايت. شخصي هستند
علوم الهي با رمز و تمثيل و معنا و معنويت آميخته هستند، در . گرايانه استوار هستند  فاعل

علوم الهي به سمت . اند ياضيات به معناي كمي آن آميختهحالي كه علوم جديد با ر

                                                            
منظور ما از علوم اسالمي، علوم اسالمي به معناي رايج آن، از قبيـل فقـه و كـالم و امثـالهم      .1

وحيـدي اسـالم توليـد    بينـي ت نيست، بلكه هر گونه علمي است كه در فضاي تفكّـر و جهـان  
  .گيردشود، و در خدمت تثبيت و تقويت تفكّر توحيدي قرار مي مي



  551...    دهنده و هدايتگرسامان: علوم انساني

و . در حالي كه علوم جديد موجد واگرايي و كثرت هستند ،كنند گرايي و وحدت سير مي هم
مسئله  نهايتاً اين كه علوم الهي در پي كشف رازهاي هستي، و علوم جديد در پي حلّ

 .هستند

اقل دو ساحت وجوديِ جسم و جان  حدّاي كه واجد  همانند انسان يا هر موجود زنده
جان و معنا و  اشنيز عالوه بر مرتبة ظاهري و مادي) و همچنين هنر(است، براي علم 
. است“ جان” هاي آن كنندة ويژگي بيني تعيين تصور است كه جهانمعنويتي قابل

كه برخي كند  اي ظاهر مي توجهي به مباني معنوي علم، علم را به صورت جسد و الشه بي
توان براي علومي چون فلسفه و  تنها مينه ،اجماالً اين كه. پندارند انسانها آن را علم مي
اي ديني و غيرديني و در نتيجه وجهي اسالمي و غيراسالمي تصور  اخالق و كالم، صبغه

و  شناسي و رياضي و فيزيك كرد، كه علوم طبيعي و كمي همچون پزشكي و زمين
  :توان گفت كه به عنوان دليل مي. شوند بندي مي ل اين تقسيمنيز مشمو شهرسازي
چه : االتي چونؤكنند يعني براي س علوم غيراسالمي به صورت خطّي عمل مي 

چرا چنين : اما اين كه. كنند بوده؟ چه هست؟ احتماالً چه خواهد بود؟ پاسخي ارايه مي
االتي از اين قبيل ؤكرده؟ و سرا تعيين  “چه بايد باشد”بوده؟ چه بايد باشد؟ چه كسي اين 

 ،توان گفت كه دين مي ،با توجه به معنويت مولّد علم ،به اين ترتيب. كنند پاسخي ارايه نمي
عدي مطرح نموده و براي آن اوج و حضيض و رشد و افول قايل علم را به صورت چندب

  .است
 هاي بيني االت پيشِ روي دانشمندان با جهانؤسدر حوزة يك علم خاص،  

؛ چرا كه اصوالً علم حاصل سؤال است؛ و جهانبيني است كه سؤال مختلف متفاوت هستند
  .كنددهد، يا به عبارت بهتر، آن را هدايت ميرا شكل مي

 .ها و اهداف انسان و عالمانِ مكاتب فكري مختلف گوناگون هستند آرمان 

) يزيكياگر نگوئيم متاف(تبيين يك نظرية علمي متأثّر از آراء و باورهاي  
 .بيني محقّق و دانشمند است جهان
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از هدف او براي حيات كه  ،قصد و ارادة محقّق در ورود به يك علم و تجربه 
 .كند جدا نيست اش براي او ترسيم مي عقيده

موضوعي كه يك محقّق در يك زمينة علميِ خاص به دنبال كشف آن است به  
 .هاي او مربوط است باورها و آرمان

ها و تفسير آنها، برداشت و تفسيري واحد و تجربي نبوده و  ز تجربهنتايج حاصله ا 
در . كنند واحد ارايه مي ةعالمان مختلف با عقايد متفاوت تفاسير گوناگوني از يك تجرب

برداشت از يك تجربة واحد و تفسير آن، تركيبي از مشهودات حسي و تجربي،  ،واقع
 .سر استبيني مف ادراكات و عقايد و باورها و جهان

دانشمندان علوم طبيعي و از موضوع الهام و اشراق نيز امري است كه بسياري  
 .اند كمي نيز به آن تذكّر جدي داده

دهي عالمان و  بيني در جهت بيني و علم و شناسايي نقش جهان تبيين رابطة جهان
هاي  هاي هر يك از شاخه االت دانشمندان و هدايت علم و همچنين آگاهي به تفاوتؤس

بحث  ،هاي گوناگون بيني در جهان) عليهذا ، رياضيات و قسفيزيك، شيمي، طب(علوم 
در مورد . بنياديني است كه تجزيه و تحليل آن گام اولِ شناخت مباحث مرتبط با علم است

  .بيني و معنويت ممكن است آراء متفاوتي مطرح شود مالزمت علم با جهان
، به صراحت و حكمت علم با تزكيه و تأديب و تقويتفكّر اسالمي با مالزم دانستن 

ي نموده و علومي را كه اوالً بدون تزكيه و تقوي توليد شده باشند و ثانياً  بند علوم را طبقه
. داند به حال مردم و جامعه نافع نمي ،ي به كار گرفته شوندتوسط افراد غيرمتّقي و غيرمزكّ

دارند و يا اين كه  يت را از دخالت در علوم بازمياين در حالي است كه حتّي آنان كه معنو
به سيطرة نوعي  ،كنند، در واقع تلقّي مي) و امري خنثي(علم را فاقد يا مستقل از معنويت 

هايي كه به نحوي بر محوريت  بيني اعم از سكوالريسم و اومانيسم يا جهان(بيني  جهان
نظر متألّهين است و اديان آسماني آنها  انسان و همچنين نفي معنويت، به معنايي كه مورد

بر رابطة علم و  ،و به اين ترتيب ،بر علم تأكيد نموده) اند، استوارند را تبيين نموده
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توجه به اين نكته ضرورت دارد كه اگر توليد علم  ،در نتيجه. زنند بيني مهر تأييد مي جهان
نباشد، علوم تحصيلي نيز  1يبيني و فرهنگ بومي و ملّ در قالب و قلمرو تفكّر و جهان

بلكه بر . بيني و فرهنگ ملّي ايفاي نقش نمايند نخواهند توانست به عنوان مقوم جهان
بيني و فرهنگ  بيني و فرهنگ ملّي زمينة رسوخ جهان ضمن تضعيف جهان ،عكس
  .اي را كه مبناي كار بوده است فراهم خواهند كرد بيگانه

راي پژوهش و كشف و ابداع و روش تحقيق مطرح ترين بنيادهايي كه ب يكي از مهم
كه سبب ظهور و بروز و  ها و عواملي ترين ريشه است، و يكي از اصلي” الؤس”شود  مي

بيني مثل مبدأ و  وجوهي از جهان. بيني او است شود، جهان ايجاد سؤال در ذهن انسان مي
اعم از طبيعت و (انسان با عالم خارج  ةغايت حيات، هدف آفرينش، هدف حيات، رابط

شوند  االتي كه در ذهن انسان مطرح ميؤهاي س در ويژگي... و) نوعان و مصنوعات هم
فقط كه ( عدينالموح توان از داستان معروفي در مورد زره امام مي. سزايي دارنده تأثير ب
هاي بارز ديگري  نمونه .به عنوان مثالي روشن در اين مقوله ياد كرد) پوشانداش را ميسيه

از . بيني در هدايت عالم و علم است فراوان وجود دارد كه حكايت از تأثير و نقش جهان
در اين خبر و به . بودهايي خاص منتشر شده  جمله خبري است كه در زمينة ساخت سالح

مقامات نظامي آمريكا در پنتاگون  1994در سال ”: آمده است نيوساينتيستنقل از مجلّة 
در حال تنظيم طرحي براي توليد نوعي سالح شيميايي بودند كه بمب جنسي خوانده 

هدف طرّاحي اين بمب آن بود كه با پراكندن آن در جبهه، ميل جنسي در ميان . شد مي
اين . سربازان دشمن آن قدر باال رود كه مجبور شوند، به سكس با يكديگر روي آورند

                                                            
 ة همـة مراد از ملّي در اينجا استناد به قوميت و محدودة جغرافيايي نبوده و مقصـود مجموعـ   .1

هـا،   ت مشتمل بر باورهاي ديني، ارزشهاي فرهنگي، سـنّت گيري يك ملّي ر بر شكلثّؤعوامل م
ستگيهاي تاريخي، مدنيت و ساير عوامل مؤثّر بر احتراز هويت يك جامعه واحد سرزمين، پيو

  .)1389زاده، نقي: ك.ر( است
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آورد  طح اخالق سربازان دشمن را چنان پايين ميكشت، ولي س سالح جديد دشمن را نمي
، 1383، اول بهمن 22261روزنامه اطّالعات، شماره ( “گرايي روي بياورند جنس كه به هم

  ).ضميمه6ص
داستان عمرو عاص در جنگ صفّين است كه ) و در مقابل اين گرايش(موضوع ديگر 

و اطمينان از عدم تواناييِ  عبه محض آگاهي به نزديكي كشته شدن به دست اميرالمؤمنين
رغم آگاهي به همة جناياتي كه  علي عو آن امام همام ؛نمايد كشف عورت مي ،مقابله با وي

 1.كند بر اساس باورهاي خويش از او روي برگردانده و او را رها مي ،او مرتكب خواهد شد
گيري جملگي  بر شكل ،بيني و روش زيست مبتني بر آن شود كه جهان از اينجا معلوم مي

و نه تنها بر آثار و روش زيست او مؤثّر است . آثار و اعمال انساني مؤثّر است ها و فرآورده
دهد و راستاي حركت انسان را تعيين  هاي انسان را جهت مي كه زندگي و همة فعاليت

  .كند مي
ون توانند چ چناني هستند ميهاي اين نه اينان كه در فكر ساخت سالح: به اين ترتيب

كه  كردگاه حتّي به ذهنشان نيز خطور نخواهد  هيچ نيز و پيروانش عو علي ،باشند ععلي
نام و حتّي گمو (مطالعة سرگذشت علما و دانشمندان بزرگ . چنين سالحهايي توليد كنند

علّت اصلي رشد برخي علوم در خفا و سرّي بودن . نيز شاهدي بر اين مدعاست) كوچك
وردهاي آن علوم نيز دليل ديگري بر صحت آكسي قرار ندادن دستآنها و در دسترس هر 

بينيِ  چرا كه اساتيد را عقيده بر اين بوده است كه عقيدة فاسد و جهان. اين اصل است
هاي  اين روش در همة زمينه. گردد سبب استفادة سوء از اين علوم مي ،غيرتوحيديِ افراد

زاده، نقي: ك.ر(ربي رايج بوده است دانش بشري اعم از عرفان و حكمت و علوم تج
 .)ب1386

  
                                                            

 .1354عبدالمقصود، : ك.ر ،براي مطالعة جزييات موضوع .1
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  وجوه آنو  فرهنگ اجمالي در مورد
سنخِ خود واجد معاني و مراتبي است كه  فرهنگ نيز همانند بسياري از مفاهيمِ هم

الگوها، روش زيست، نوع نگرش، قواعد ارتباطات  ،متضمن هنجارها، آداب، سنن، ذهنيت
است، كه ) ساخته اعم از طبيعي و انسان(انساني، تبيين نگرش و ارتباطات انسان با محيط 

  .باشند انواع آن نزد افراد و جوامع مختلف، ارزشمند يا فاقد ارزش مي
 ؛ن خارج استدر واقع، فرهنگ فضاي زيستن و فعاليت و مبين ارتباطات انسان با جها

به معناي شيوة زيستن  فقطتوان گفت كه فرهنگ،  در معناي فرهنگ مي ،و به اين ترتيب
هاي عيني  اگر فعاليتهاي انساني و فرآورده. نيست؛ بلكه فرهنگ معناي زندگي است

زندگي خواهد “ جان”انسان، كالبد زندگي و تجلّيات عيني و محسوس آن باشند، فرهنگ 
فرهنگ با هدايت و جهت دادن فعاليتهاي انسان، به مثابه بستر و فضا و معناي . بود

تجلّيات كالبدي  ،اگر اين فضا، فضايي معنوي باشد ،حال. نمايد يفاي نقش ميزندگي ا
و بالعكس، فضاي مادي و كميِ فرهنگ، تجلّيات  ؛زندگي نيز معنايي معنوي خواهند داشت

در هر يك از اين حاالت . كالبدي و معناي زندگي را نيز دنيازده و مادي خواهد نمود
بخشد و نوع رضايت انسان را از  ات آن معنا ميگي و جزئيدوگانه، فرهنگ است كه به زند

  .نمايد زندگي تعريف مي
دو نوع نوگراييِ مطرح در جهانبيني توحيدي و جهانبيني شرك، منجر همان گونه كه 

شود؛ و مي )هنرمند(انسان “ طلبيِ مرگ”و “ خواهي حيات”دو تفكّر يا دو گرايش به ظهور 
، در باب )1390زاده، نقي: ك.ر( نديآ فاوت و متبايني پديد ميآثار هنريِ مت به تبع آنها،

توان اشاره نمود، كه سلطه  مي“ گرايي مادي”و “ گرايي معنويت”فرهنگ نيز به دو گرايشِ 
و حكومت هر يك از اين دو گرايش، اصول و ارزشها و رفتارها و تمايالتي را در جامعه 

بوده و بالتّبع معنويت يا ) معنوي يا مادي(ش دهد كه برخاسته از گراي رشد و گسترش مي
  .نمايد ماديت را در جامعه ترويج و تقويت مي

خداجويي، اصول اخالقي، راستي، : صفاتي چونفرهنگ برخاسته از گرايش معنوي، 
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آزادي،  ،دوستي، اصالت صداقت، عدالت، تعاون، قناعت، مناعت، ايثار، انفاق، نوع
كند؛ و فرهنگي كه حاصل  متصور را تبليغ مي و هر صفت انسانيِ دوستي، زيباييجوانمردي

اعتنايي به ديگران،  گرايش مادي انسان است، به بروز منيت، خودخواهي، دنياطلبي، بي
 ديگر دنيايي تفاخر، تقليد شيداگونه، غرور، شهوت و هر ميل و غريزة مادي و اين

ل اميال مادي، احساس از خود بيگانگي و و البتّه به هنگام عدم امكان تحصي ؛انجامد مي
  .خواهد كرد و تشديد خواهد شدحقارت در مقابل غير و بحران هويت در فرد و جامعه بروز 

يعني جامعيت، ( توجه به سه نكته ،در فراهم آوردن امكان تلقّي هماهنگ از فرهنگ
. ضرورت دارد )تندگيري و معيارهايي كه براي ارزيابي تكامل فرهنگ مورد نياز هس همه

بنابراين، با توجه به نقش فرهنگ در حيات جامعه و در معرّفي هويت و در تكامل مادي و 
حيطة عمل فرهنگ را به موارد خاص ) و نبايد(توان  رسد كه نمي معنوي آن، به نظر مي

عنوان فضايي براي حيات فرد و جامعه نگريست؛  فرهنگ به محدود نمود؛ بلكه بايستي به
. كنندة اصلي مادي و معنوي انسان است ضايي كه حيات در آن جريان داشته و هدايتف

اي را  توان تشكيالت ويژه گوياي آن است كه نمي ،فراگيري فرهنگجامعيت عالوه بر آن، 
ليت داشتن در قبال امور ؤرا از مس ة تشكيالت و نهادهاو بقي ؛مسئول امور فرهنگي دانست

و نكتة آخر اين كه براي دستيابي به هويت ملّي و تكامل  ؛نع نمودفرهنگي معاف و يا م
ها و  براي واژه“ تعاريف ملّي”اجتماعي، مطابق ارزشهاي منبعث از اعتقادات جامعه، ارائة 

شوند، ضرورت دارد، تا  تعابير و اصطالحات، به ويژه آنهايي كه از ساير تمدنها اخذ مي
و الگوهاي بيگانه و ابتال به از خود بيگانگي و احساس  ها جامعه از تكرار و تقليد ايده

 1.حقارت، و نهايتاً از استحالة فرهنگي مصون نگاه داشته شود

 
                                                            

 زاده، نقـي : ك.ر ،در بارة اثرات نـامطلوب از خـود بيگـانگي در معمـاري و شهرسـازي     مثالً  .1
 ,Naghizadeh, 1995; Abu-Lughod, 1973; Fathy, 1985; Haider،1388ب، طغياني، 1386

1984; Ibrahim, 1985 
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در لغت معاني وسيع و گسترده و جامعي را در “ فرهنگ”: تعريف اجمالي فرهنگ
در  ،از جمله ؛باشد خويش مستتر دارد كه بسيار فراتر از برداشتهاي سطحي مصطلح مي

 “.تعليم و تربيت، عقل و خرد، آموزش و پرورش، فرهنج”: نامة دهخدا آمده است لغت
دهخدا، ( “فرهنگ، علم، فضل، دانش، عقل و ادب”: نيز چنين معنا شده است“ فرهنج”

فرهنگي و ادبي با ساير جوامع نيز بر گستردگي معناي اين واژه افزوده تعامل ). 1378
عبادت، تعظيم وكرنش محترمانه، حسن ادارة كشت و ”آمده  culture در معناي واژة .است

زرع، كشت يا تربيت درخت و گياه، توسعة آزمايشگاهي بافتهاي ميكروسكوپي، تربيت بدن 
انسان، تربيت يا توسعة قواي ذهني و حركات، تربيت و توسعة فكر و قواي ذهني و رفتار، 

دن، كارهاي بزرگ هنري و رسوم چگونگي و وضعيت تربيت و تهذيب بعد معنوي يك تم
خويش، پيگيري و ممارست يك  ةيك تمدن، به ويژه در يك مرحله از تاريخ يا توسع

  ).Simpson and Weiner, 1989(“ موضوع يا حرفه با توجه و مطالعة خاص
كه تعداد  نمايد ارائه مي با توجه به اين كه هر جامعه و مكتبي براي فرهنگ تعريفي

 ةو مرور اجمالي آنها نشان از ريش ،)1373جعفري، (اند  ذكركرده 164را بالغ بر اين تعاريف 
) يافتن و يا حد اقل فرضِ(، تمركز و تأكيد بر )1373جعفري، (تقريباً واحدشان دارد 

مفهومي مورد توافق براي فرهنگ از آن جهت است كه تقريباً عملي از فرد يا جامعه را 
براي فراهم . ز فرهنگ نبوده و همچنين بر فرهنگ اثر نگذاردتوان يافت كه متأثّر ا نمي

تعريف فرهنگ سه  گوييم كه براي گيري از بحث، به طور اجمال مي آوردن امكان نتيجه
 :روش متفاوت وجود دارد

عبارت از  اين روش،. ، ناظر به قايل بودن بار مثبت براي فرهنگ استروش اول 
در عالم است، كه واجد و حامل و ) يك حقيقتبه عنوان (قايل بودن به يك فرهنگ 

طبق . گردد معرّف بهترين و واالترين ارزشها و عامل رشد و تعالي جامعه و فرد قلمداد مي
تنها يك فرهنگ، قابل تعريف و  ،اين روش، از منظر هر فرد و جامعه و مكتب، در جهان

هنگ را بر خود داشته هر چه جز آن باشد و نام فر خواهد بود و و واجد ارزش شناسايي
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 .باشد، چيز ديگري است كه نام فرهنگ بر خود نهاده است

اي است كه هر يك از جوامع را واجد فرهنگي  گرايانه روش دوم روش نسبي 
طبق اين روش، به تعداد . يابند داند كه به جهت مختصات آن فرهنگ، هويت مي مي

 .جوامع و تمدنها و مكاتب فرهنگ وجود دارد

، و تلفيقي از دو روش فوق گرايانه ناميد توان آن را روشي واقع سوم كه ميروش  
 جهانبيني و ، بر اين پايه استوار است كه منشأ مبانيِ فرهنگ جامعه، عبارت ازاست

باشد كه در هر زمان و مكان و با توجه به  مي جامعه اعتقادات و باورهاي حاكم بر آن
مضافاً اين كه هر . متفاوتي را خواهد داشت) ظاهراً( امكانات در دسترس، امكان تجلّيِ

واجد فرهنگي خاص ) ت آنبدون اظهار نظر در بارة مطلوبي(فردي هر تمدن و هر و  جامعه
فرهنگ غني، : اين سخن، در واقع، بازتاب واقعيت موجود است كه تعابيري چون. باشد مي

؛ پذيرد عليهذا را ميي و قسايرانفرهنگ منحط، فرهنگ غربي، فرهنگ بدوي، فرهنگ 
 1.شمارداما در عين حال، فرهنگ خويش را بر ساير فرهنگها ارجح مي

بينيِ آن  واجد فرهنگي است كه معيارهاي منبعث از جهان ،اي هر جامعه ،بنابراين
جامعة  ،و به اين ترتيب ؛كند جامعه، قدر و مرتبة آن را براي پيروان خويش تبيين مي

نيز واجد فرهنگي است كه در صورت سالمت،  به جهانبيني توحيدي مسلمان و معتقد
طبيعي است كه جامعة . بايستي مباني و معيارهاي آن از تعاليم اسالمي منبعث شده باشد

مسلمان ايراني نيز بايستي معيارهاي اصليِ تعريف و انتخاب و ترويج فرهنگ خويش را از 
. نمايدميوان ميزان مبادالت فرهنگي استفاده متون اسالمي انتخاب نموده، و از آن به عن

سخن در اين است كه جامعة ايراني ضمن احترام به ساير فرهنگهاي اصيل، فرهنگ 
ترين درجه دانسته و در مبادالت فرهنگي سعي در  منبعث از تعاليم الهي اسالم را عالي

                                                            
شود، كه مطالعة جزييات آن را بـه مراجـع   البتّه در اينجا، بحث هويت و مراتب آن مطرح مي .1

 ).1389آ و همو، 1386زاده، نقي: ك.ر(دهيم ديگر ارجاع مي
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  .معرّفي فرهنگ خويش به سايرين و اخذ نكات مثبت ساير فرهنگها دارد
بيني  دهد، جهان كه اساس فرهنگها را تشكيل مي ايترين مقوله بنيادي ،اجماالً اين كه

كه در آن، نحوة نگرش به موضوعات اساسي و مهمي  ؛باشد حاكم بر فرد و جامعه مي
همچون انسان، هستي، غايت هستي، هدف انسان، روابط اجزاء عالم وجود و ساير مفاهيم 

  .اند بنيادين تبيين شده
رسوم و ارزشهايي  ،فرهنگ عبارت از مجموعة باورها، دانشها، معارف، آداب ايحال،يعل

اي بر مبناي اعتقادات خود آن را تكامل بخشيده و بر اساس آن مجموعه  است كه جامعه
اش  بيني نمايد؛ و در اين مشي، هدف او رسيدن به تعالي و تكاملي است كه جهان مشي مي

در نتيجه، فرهنگ عبارت از فضا و محيطي است كه . موده استبراي او تعريف و تبيين ن
كند و بر مبناي معيارها و ارزشها و موازيني كه آن فرهنگ  اي در آن زيست مي جامعه

فرهنگ، ابداً و اصالً موضوعي جداي از ساير . نمايد خاص برايش تعيين نموده، عمل مي
. فرهنگ، فضاي رفتار است. ا نيسترديف آنهعرض و همعلوم و فنون و هنرها و حتّي هم

كند تا چگونه به جهان بنگرد، چگونه به مسائل  م و دانشمند را هدايت ميفرهنگ، عال
يك كل را با يكديگر و رابطة كل را با اجزاء  علمي و تجربي بينديشد، چگونه ارتباط اجزاء

مصرف و فعاليت  كند كه چگونه زيست و فرهنگ به جامعه القا مي. مورد بررسي قرار دهد
فرهنگ، روابط پزشك و بيمار، معلّم و شاگرد، خريدار و فروشنده، كارمند و . كند

موجود در جامعه را  ةرجوع، پياده و سواره، اعضاء خانواده و ساير روابط دو يا چندگان ارباب
  .كند تعريف و تبيين نموده و حقوق و وظايف هر فرد و هر گروهي را مشخّص مي

اي جز از خود بيگانگي  تيب، جدا كردن فرهنگ از ساير مقوالت جامعه نتيجهبه اين تر
اي كه از  اين جدايي سبب خواهد شد تا جامعه. و يا دوگانگي هويت نخواهد داشت

را در مقابل آنها  دخويشتن و به ويژه فرهنگ خو ،كند وارداتي استفاده مي محصوالت
هاي وارداتي، مروج فرهنگ بيگانه نيز خواهند  ضن آن كه فرآورده ؛كوچك احساس نمايد

) به ظاهر(ها و محصوالت  در واقع، مد نظر قرار ندادن تأثيرات فرهنگيِ فرآورده. بود
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، يكي از )هاي وارداتي از ساير جوامع به ويژه محصوالت و الگوها و ايده(غيرفرهنگي 
كننده را تهديد  ارزشهاي فرهنگي جوامع واردبزرگترين مصايب مستوري است كه حيات و 

از جمله هنرها، معماري، شهر، خودرو، لباس، ( جملگيِ اين عناصر. كند و حتّي نابود مي
، ورزشها و تقريباً همة آنچه كه به روش زيست و عناصر تربيتغذا، روشهاي تعليم و 

ر جزءگرايانه و واجد تأثيرات فرهنگي هستند كه تفكّ )شوند مرتبط با آن مربوط مي
گردد تا حتّي  نگر جهان معاصر از آن غافل مانده است؛ و اين غفلت سبب مي انتزاعي

ارزشهاي وارداتي هستند،  حفظ و ترويج فرهنگ خودي و مقابله با ضد به دنبالكساني كه 
نكتة مهم اين است كه در مسائل فرهنگي و اجتماعي . با شكست مواجه شوند ،در نهايت

، اجتماعي، اعم از سياسي، اقتصادي، تجاري(حتّي يك مورد از ارتباط انسانها  توان نمي
را يافت كه عاري از تأثير و تأثّرات ) و به طريق اولي فرهنگيرواني، رفتاري  ،تفريحي

 .فرهنگي باشد

عنصر مسلّط و بستر و “ فرهنگ“ : دهد كه مطالعة تاريخ دانشمندان اسالمي نشان مي
از ميان شاگردان رئيس مذهب  ،براي مثال. علمي دانشمندان بوده است فضاي فعاليتهاي

سيناي حكيم و فيلسوف، به طبابت  ابن. شود انِ شيميدان تربيت ميحي ، جابربنعجعفري
كند و عامل  نصيرِ فقيه به سياست و وزارت رو مي خواجه. شود ازد و شهرة جهان ميدپر مي

بهاييِ  شيخ. گردد توزي مغول و حتّي هدايت آنان مي حفظ بسياري بزرگان و ارزشها از كينه
و خالصه اين كه  ؛شود مطرح مي) معمار و شهرساز(فقيه و فيلسوف به عنوان مهندس 

هاي معنوي فرهنگ جامعة  مادي، حافظ و مروج جنبه) ظاهراً(جملة دانشمندان علومِ 
ما و دانشمندان گذشته در همة ت را ويژگي علالبتّه شايد بتوان اين جامعي .اند خويش بوده

تمدنها دانست، لكن نكتة مورد اذعان غالب محقّقين اين است كه به تبعيت از تعاليم 
يكي از ويژگيهاي بارز و مسلّط بر ) ماديت و معنويت(اسالم، عدم جدايي دنيا و آخرت 

و  1361همو،  ؛ب1359؛ همو، آ1359نصر، (انديشمندان و علماي مسلمان بوده است 
  .)1357حكيمي، 
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رغم اين كه جامعه با بسيج نيروهاي انسانيِ وسيع، و صرف  در حالي كه امروزه، علي
غايي و نمايد، نتيجة  هاي گزاف، مؤسساتي را متولّي ترويج و توسعة فرهنگ مي بودجه

علّت آن است كه در تقابل با ارزشهاي فرهنگي و به تبع غلبة . شود عايد نمي مطلوبي
كه مقوالت مختلف زندگي را از يكديگر تفكيك ( دنياگرايانه بر حيات جوامعتفكّرات 

فقط به قلمروهاي خاص محدود  به غلط تّهالبكه (رغم تأكيدات فرهنگي  و علي )كند مي
به اصول و ارزشهاي جامعه توجه ننموده و به تكرار و تقليد  ،ها ساير زمينه )شوند مي

براي . پردازند مي) نوي و فرهنگي و حتّي كمي آنهابدون ارزيابي مع(الگوهاي بيگانه 
نوع ديگري از روش  ساختمان،نمونه، در مقايسه با ارزشهاي فرهنگي، سازندگان شهر و 

هاي تلويزيون فضاي ديگري را براي زندگي  كنند؛ فيلمها و برنامه زيست را ترويج مي
و  خواهند را، آن گونه كه خود مي فضا و شيوة زيست گيمدسازان، چگون ؛ندماين معرّفي مي

كنند؛ و خالصه اين كه  ، بين مردم تبليغ و ترويج ميكندشان ايجاب ميمنافع ماديِ
نمايند كه اگر نگوييم  به جامعه معرّفي مي) ات آنبا همة جزئي(تبليغات، روش زيستي را 

توان  ندارد، مي) نندك و يا فرهنگي كه متولّيان آن را تبليغ مي(سنخيتي با فرهنگ جامعه 
  .گفت كه با آن، همراهي و همگامي نيز ندارد

و همچنين تأثيرپذيري “ فرهنگ“با “ جهانبيني“با عنايت به رابطة غيرقابل انكار 
از عوامل ديگري چون تاريخ و محيط و زبان و شرايط فنّي، اقتصادي، سياسي “ فرهنگ“

“ كنشهاي“عبارت است از “ فرهنگ“: گوييممي“ فرهنگ“و امثالهم، در تعريف اجمالي 
يافته در پرتو “ارزش“هاي  “دانش“مشترك و مورد قبول و پسند يك جمع را كه منبعث از 

به اين ترتيب، . جامعه نهادينه شده باشند“ منش“خاص بوده و به صورت “ بينشي“
ن اين آداب كه در هر تمد. شود ظاهر مي“ ادب زيستن“و “ ادب زندگي“فرهنگ به مثابه 
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ن ظاهر  1خود را دارد، و ملّتي ويژگيهاي خاصبه مثابه معنا و جان زندگي آن ملّت و تمد
در حقيقت، اين بينش انسان است كه ارزشهايي را به عنوان معيار زيستن و تفكّر . شود مي

نوع سؤاالت، شيوة دستيابي به  ،اين ارزشها، به نوبة خود. نمايد براي او تعريف مي ،و عمل
ؤاالت و چگونگي توليد دانش و نشر آن را براي وي تعريف نموده، و در واقع، به پاسخ س

اين ارزشها، خوي . كنندو آنها را هدايت مي دهند تحقيقات و افكار و اعمال وي جهت مي
كنند،  و اخالق وي را نيز شكل داده و بالنّتيجه شيوة زيستن را در جميع جهات معرّفي مي

  .اميمن مي “فرهنگ“كه آن را 
به  .نامدمي“ عمران”را ) Culture(فرهنگ  ،خلدون بنااست كه  آن شايان توجهنكتة 

را به دو  )عمران(؛ كه آن است“ فرهنگ”همان “ عمران” خلدون،، از نظر ابنعبارت ديگر
) عمران مردم شهر(و عمران مدني ) مربوط به قبايل(عمران بدوي : كند بخش تقسيم مي

شده از فرهنگ در اين اين نظر تأييدي است بر تعريف ارايه. )14ص ،1378، گران ريخته(
وجيزه، كه آن را فضاي عمل و رفتار انسان ناميديم، كه در جهانبيني ريشه دارد و به تمدن 

  .شودمنتهي مي
  

  فرهنگ ايراني
هاي زندگي امري انكارناپذير است؛ و فرهنگهاي هر  تأثير فرهنگ در جملگي زمينه 

) پوشانيهايي با يكديگر، در كلّيت خود در عين وجود هم(اي در سراسرگيتي  معهملّت و جا
دگرگوني و تحول و زيرا كه هر فرهنگ، سابقة تاريخي و زمينة  ؛باشند منحصر به فرد مي

حاصل مبادالت بين انسان و محيط و  ،به بيان ديگر، هر فرهنگ. رشد ويژة خويش را دارد
توان حتّي دو جامعه را يافت كه  و چون نمي ،بيني جامعة خويش است انديشه و جهان

                                                            
است؛ مثـل آداب معاشـرت، آداب سـفر، آداب    “ ابآد“هر عملي را ادبي است، كه جمع آن  .1

  .آموختن، آداب زيارت و امثالهم
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بيني كامالً يكساني داشته باشند، بالنّتيجه فرهنگهاي  تاريخ و محيط و انديشه و جهان
آراء و عقايد و  بينيها و در جهان هاييتفاوت امضافاً اين كه ب. خواهند داشتنيز متفاوتي 

نحوة تفسير جهان هستي و روابط اجزاء آن، اين تمايز فرهنگي جوامع تشديد خواهد شد، 
بيني اسالمي،  چنانچه اصل توحيد و نگرش توحيدي به عنوان اصل اساسي تفكّر و جهان

، 7تا، ج طباطبايي، بي: ك.ر(عنصر اصلي و هدايتگر جملگي دانشمندان مسلمان بوده است 
  ).آ1359و نصر،  آ1357، مطهري، 183-184صص

اي از باورها و  توان به اجمال، مجموعه با عنايت به آنچه گذشت، فرهنگ ايراني را مي
دانشها و معارف و آداب و رسوم و ارزشهايي دانست كه جامعة مسلمان ايران به آنها ارج 

تنها تضاد و  و نه شود، مالك و معيار زندگي هستند، نهد، در جهان به آنها شناخته مي مي
تزاحمي با اصول و ارزشهاي تعاليم اسالمي ندارند بلكه عاملي در تجلّي كالبدي بخشيدن 

. نمايند به آن اصول و ارزشها بوده، و به عنوان بستر و فضاي رشد و تعالي انسان عمل مي
 باشد، جامعة و از آنجايي كه فرهنگ فضاي سير جامعه به سمت اهداف متعالي حياتش مي

مسلمان ايراني نيز واجد فرهنگي است كه در صورت سالمت بايستي مباني و معيارهاي 
به عبارت ديگر، در جهت معرّفي اصول فرهنگ . آن از تعاليم اسالمي اخذ شده باشد

 .مسلمان ايراني، توجه به اصول ثابت ديني به عنوان ميزان، يك ضرورت است

براي انسان غايت و ارزشها و اهداف خاص به اين ترتيب، جامعة مسلمان ايراني كه 
معنوي و الهي و براي خويش رسالتي قائل است؛ بايستي معيار اصلي تعريف و انتخاب و 
ترويج فرهنگ خود را از متون اسالمي انتخاب نموده، و از آن به عنوان ميزان مبادالت 

ضمن احترام به ساير واقع، سخن در اين است كه جامعة ايراني در . فرهنگي استفاده نمايد
ترين درجه دانسته و در  هاي اصيل، فرهنگ منبعث از تعاليم الهي اسالم را عالي فرهنگ

مبادالت فرهنگي سعي در معرّفي فرهنگ خويش به سايرين و اخذ نكات مثبت ساير 
  .ها دارد فرهنگ
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  فرهنگ رايج
فرهنگ ” يكي. اشدب اي دو مرتبه قابل ذكر مي براي معرّفي فرهنگ رايج در هر جامعه

مراد از فرهنگ اصيل، فرهنگ رايجي است كه با . “فرهنگ مجازي”و ديگري “ اصيل
باورها و اعتقادات جامعه سازگار بوده و جامعه نيز به تناسب و ارتباط و مشتق شدن اين 

فرهنگ مجازي، از سوي ديگر، . اش آگاهي دارد بيني مقوالت فرهنگي با اعتقادات و جهان
اي رواج دارد، لكن با  شود كه اگر چه در بين جامعه رايجي اطالق ميبه فرهنگ 

مقوالت مختلف اين فرهنگ در . باشد بيني و باورها و اعتقادات جامعه در تقابل مي جهان
اثر مراودات با ساير جوامع يا تأثيرپذيري از ساير فرهنگها و جوامع با اين توهم كه اينها 

  .رد باور جامعه هستند، شكل گرفته و رواج يافته استبيني مو نيز برگرفته از جهان
 ،نكتة اول اين كه در برخي موارد: در مورد فرهنگ مجازي دو نكته قابل ذكر است

بيني و ارزشها و باورهاي خويش آگاه نيست، يا اين  جامعه از تقابل اين فرهنگ با جهان
موارد آن را هماهنگ و  از يكند؛ و حتّي در بسيار اين تقابل را احساس نمي ،كه جامعه

اوهام و خرافات و نفوذ ارزشهاي بيگانه و . داند بيني و اعتقادات خويش مي برگرفته از جهان
نمادهاي ناشي از بحرانهاي هويتي جامعه و عالقة تشبه به غير، از مقوالت مرتبط با اين 

  .وجه از فرهنگ مجازي هستند
 بعضي ازدوم آن است كه در برخي از موارد ديگر، جامعه به تقابل مباني  ةنكت

تقليد از  ،و در واقع ،موضوعات فرهنگ مجازي با باورها و اعتقادات خويش آگاه است
داليل . فرهنگهاي بيگانه را آگاهانه و به قصد استحاله و دگرگوني خويش پذيرفته است

مقوالتي همچون از خود بيگانگي، بحران هويت بروز اين وجه از فرهنگ مجازي را در 
داند،  اي كه فرهنگ بيگانه را نماد و عامل توسعه و پيشرفت مي جامعه، رشد انديشه

توان  مقوالت مبتالبه ملّت و جامعة مقلّد مي ي ازو در بسيار ،احساس حقارت در مقابل غير
در وهلة اول عبارت از  ،به اين ترتيب، راه اصالح فرهنگ مجازي جامعه. جستجو نمود

آگاهي و آموزش جامعه در زمينة تفاوتها و ضديتهاي فرهنگ مجازي رايج با اعتقادات و 
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براي امحاء فرهنگ كاذب بايستي  ،در مرحلة بعدي. باشد ارزشهاي مورد احترام جامعه مي
د باي ،براي مثال. زمينة محو عوامل بروز و رشد فرهنگ كاذب و بيگانه را فراهم آورد

رهانيد و عزّت و احساس هويت و شخصيت و اعتماد به “ با خود بيگانگي”جامعه را از 
ضمن آن كه در كنار همة اين . نفس و اتّكا به خويش را در ميان آحاد جامعه رشد داد

براي استحكام و تكامل و رشد فرهنگ اصيل جامعه و گسترش و ترويج آن براي  ،فعاليتها
  .ريزي نمود به جاي فرهنگ مجازي بايستي برنامهجايگزيني فرهنگ اصيل 

  
  تمدن و اجزاء آن اجمالي در مورد

ق به اخالق اهل شهر و انتقال از خشونت و همجيه و تخلّ”در لغت به معناي  “تمدن”
در شهر بودباش كردن و انتظام شهر نمودن و  ؛معرفت به حالت ظرافت و انس و ،جهل

دهخدا، ( آمده است “ادب اجتماع اهل حرفه، اقامت در شهر كردن، شهرنشيني، تربيت و
كامل  ةداراي تربيت بودن، شهرنشين بودن و در مرحل”به  ،نيز “تمدن داشتن” .)1378

آنچه  ،حالايعلي. )1378دهخدا، ( معنا شده است “تخالف بربري اجتماعي قرار داشتن، و
كه با اتّكا به ) جامعه( اي از انسانها شود عبارت است از مجموعه كه به تمدن تعبير مي

جهانبيني و عقايد و فرهنگ هماهنگ و غالباً همسان، اجتماع و محيط و فضايي را به 
هماهنگ و همسو بوده و در جامعة  ،ت كلت هر جزء آن با هويباشند كه هوي وجود آورده

تسمية تمدنها به وجوه مختلف مرتبط با آنها از  اگر چه. شود جهاني به آن نام شناخته مي
مايا، (قوميت  ، نژاد و)هندي، يوناني، مصري، ايراني و امثالهم(جمله مكان جغرافيايي 

اسالمي، مسيحي، هندو، بودايي، (، دين و مذهب )اينكا، عرب، سامي، آريايي و غيره
داري،  كمونيستي، سوسياليستي، سرمايه(سياسي  ، عقيدة اجتماعي و)يليهودي و از اين قب

تمدني  باشد، لكن آنچه كه وجه بارز هويت هر عليهذا مي و قس) ليبراليستي و امثالهم
با شدت و ضعف (فرهنگ تفكّر و باشد وجه فكري و فرهنگي آن است، كه البتّه اين  مي

 در بسياري از مقوالت زندگي) شودگها ناشي ميمتفاوتي كه از تأثيرپذيري از ساير فرهن
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  .مؤثّر و دخيل است شانو شهرسازي دهي محيط زندگي افراد جامعه از جمله نظام
گيري  ارايه است و عوامل متعددي در شكلاگر چه براي تمدن تعاريف گوناگوني قابل

آنچه كه بيشترين نقش را ا و تعالي و تداوم و يا انحطاط و افول و زوالش دخالت دارند، ام
 يدر تعريف و احراز هويت يك تمدن نقش ،و به عبارت ديگر ،در همة اين مراحل داشته

وجه فكري و فرهنگي هر  1.آن تمدن است“ وجه فكري و فرهنگي” نمايد بنيادين ايفا مي
را، كه ها و معارف رايج و موجود در جامعه  اي، طبيعتاً جملگي آراء و عقايد و دانش جامعه

 علوم و هنرها در قلمروهاي مختلف. گيرد مي علوم و هنرها نيز بخشي از آن هستند در بر

از جمله در تهية عوامل تعالي تمدن و عوامل و ابزار  ؛كنند يك تمدن ايفاي نقش مي
ها، عوامل رفاه و عوامل هنري و  آن بر ساير تمدنو تأثيرگذاري معنوي و مادي تفوق 

  .كالبدي
بيني و تفكّري است كه به تبع هنرها و علومِ  تمدن تجلّي ظاهري و عيني جهان هر

اي را نيز معرّفي كرده يا بالعكس به دنبال روش  خاصي كه توليد نموده، روش زيست ويژه
بيني آن براي پيروانش تعريف نموده در پي دست يافتن به علم خاصي  زيستي كه جهان

تبيين رابطة هر تمدن با علوم و هنرهاي  ،به اين ترتيب. ستبوده و آن را تحصيل نموده ا
منسوب به آن تمدن از جهت معرّفي يا تدوين آرمانهاي آن تمدن و علوم و هنرهاي مورد 

  .ها، موضوعي اساسي است كه شناخت آن ضرورت دارد نياز براي تحصيل آن آرمان
از سه عنصر اصلي و اساسي  توان متشكّل با عنايت به آنچه گذشت، هر تمدني را مي

  .دانست
 اند و متعلّق و منسوب به هايي كه آن تمدن را به وجود آورده“انسان”عنصر اول  

 “اهل”، كه البتّه در دو گروه اصليِ اهل مدينه يا تمدن مورد نظر(آن تمدن خاص هستند 

                                                            
ترين تجليات عيني ديـن، بـا    به مثابه يكي از مهم) و علوم(براي مطالعه در باب رابطة هنرها  .1

 1388زاده،  نقي: رك ،)بيني است دهندة جهانكه معرّف و شكل(دين 
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  ،)اندبنديشهر قابل طبقه “مديران”و  “شهروندان”يا 
انساني خاص حاكم بوده و عاملي است  ةتفكّري كه بر جامعو “ جهانبيني”دوم  

كنندة ويژگيهاي روابط آن جامعه با ساير جوامع،  تعريف در تنظيم روابط آحاد جامعه،
نگرش جامعه به محيط طبيعي و  كنندة نحوة كنندة ويژگيهاي محيط زندگي، تعريف تعيين

، زيست كنندة راه و روش يينكنندة روابط نهادهاي اجتماعي، تب محيط مصنوع، تنظيم
  و ،و معرّف بسياري عوامل ديگر بخش آن جامعه در ميان جهانيانهويت

  .زيند كه انسانهاي متعلّق به آن تمدن در آن مي) يا ظرفي( “ مدينه” :سوم 
طبيعي است كه جهانبيني در قالب فرهنگ ظاهر شده و به عنوان فضاي عمل اهل 

كه حاصل اين فرهنگ است مشتمل بر ) يا شهر(و ظرف تمدن  ؛كند مي ايفاي نقشتمدن 
ترين عامل كالبدي و  بوده و به عنوان اصلي) و از جمله همة هنرها(همة اجزاء خويش 

  .كند هويت عيني تمدن ايفاي نقش مي
 معموالً در مورد تمدنها همة موضوعاتي كه تذكّر اين نكتة اساسي نيز ضرورت دارد كه

هر تمدن ) يا جان(هستند، و باطن  هاند، ظواهر و تجلّيات تمدنوشمي و مطرح طرح
با عنايت به اين باور . اي است كه اين اركان را شكل داده و تعريف نموده است جهانبيني

فضاي عمل و رفتار است، در تعريف تمدن “ فرهنگ”و  ،فضاي فكر“ جهانبيني”كه 
بيني است، كه در پي رفتار و عمل  جهان گوييم كه تمدن تجلّي كالبدي و عيني يك مي

اي با تفكّر و ، در جامعه1، و به اين ترتيب، با عنايت به نمودار كند مي پيدا جامعه ظهور
  .قابل طرح است 2جهانبيني توحيدي اسالم، فرهنگ ايرانيِ مبتني بر آن جهانبيني، نمودار 

  
  
  

بيني توحيدي و از جهان )در سرزمين ايران(فرايند ظهور يك تمدن : 2نمودار 
  فرهنگ متّكي و مبتني بر آن
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  نتيجه
شوند، كه آن را همة موضوعات مرتبط با زندگي انسان، در فضايي تحليل و تفسير مي

دهد كه ناميم؛ و تعامل با اين موضوعات در فضايي رخ ميفضاي انديشه يا جهانبيني مي
عمل و فعاليت نيز مجموعه آثاري  حاصل رفتار و. ناميمآن را فضاي عمل، يا فرهنگ مي

براي نمونه، جهانبيني توحيدي، فضاي انديشه و هدايتگر . شوداست كه تمدن ناميده مي
مسلمانان سرزمينها و دورانهاي مختلف با توجه به شرايط زماني و . تفكّر مسلمانان است

اصول و مباني جهانبيني  خويش از) و البتّه با توجه به برداشتها و تفاسير(مكاني و امكانات 
كنند كه آن را فرهنگ مسلمانان در دوره يا سرزميني اي عمل ميتوحيدي اسالم به گونه

حاصل اين عمل نيز در هر دوران و در هر سرزميني، تمدني است كه . گوييمخاص مي
 تمدن”شوند، شان شناخته ميمجموعة اين تمدنهاي جزيي، كه عموماً به سرزمين يا دوره

  .است “مسلمانان
به اين ترتيب، تجلّي تمدني اسالمي در طيفي قابل تجلّي و ظهور است كه يك سر 

ترين تفكّر اي است با انسانهايي، نزديك و همراه و پيرو انسان كامل، كه نابطيف، جامعه
كنند كه اين انديشة ناب شان است؛ و طبيعتاً در فضايي عمل ميتوحيدي فضاي انديشه

كند كه همان انديشه برايشان كند و به سمت آرماني هدايتشان ميتعريف مي برايشان
در نتيجه، حاصل عملشان نيز، آثاري ناب و خاص و هماهنگ . تعريف و تعيين نموده است

سر ديگر طيف، حداقلهاي مطرح در انديشه و . با انديشه و شيوة زيست منبعث از آن است
ه اگر چه با آن جلوة ناب فاصلة زيادي دارد، اما رفتار و شيوة زيست اسالمي است؛ ك

كماكان، با تفكّر و آراء و شيوة رفتار و اخالق و عمل كفّار و مشركين و پيروان جهانبيني 
  .شرك نيز تمايزاتي دارد
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  تأملّي در جايگاه علوم انساني در خلق فضاي 
  الگوي اسالمي ايراني پيشرفت

  زاده محمد نقي
  احسان شريفيان

  بــا چـــراغ وحــي بنـگر راه را
  تـا بـبيــني هـر قـــــدم اهللا را
  نص قرآن مبين جز وحي نيست

  اي خالي ز امر و نهي نيست آيـه
  چكيده

ترين آثار هر تمدني بوده يكي از اصلي) و محيط زندگي(شهر گمان االيام، بياز قديم
توانند به عنوان شهرها جلوة عيني و فضاي زيست اهل تمدن هستند؛ كه مي. است

كنندة حركت مردمان به سمت پيشرفت مورد نظرشان ايفاي نقش مقوم مباني و تسريع
جلّي كالبدي و عيني شهرها نماد تمدنها، ظرف زندگي مردمان هر تمدن، ت. كنند

در . اندباورهاي جامعه و جلوة الگويي هستند كه اهل مدينه براي پيشرفت انتخاب كرده
كنند كه بتوانند آن گونه كه واقع، مردمان و اهل يك تمدن شهر خويش را چنان بنا مي

ر يا به عبارت ديگر، شه. كنندكند در آن زندگي ميآل و مطلوبشان اقتضا ميالگوي ايده
-هايشان مي آلدهند كه در آن بتوانند آن گونه كه آرمانها و ايدهرا آن گونه سامان مي

اي كه جامعه براي خويش بنابراين، رابطة شهر با الگوي آرماني. گويد زندگي كنند
  .انكار استغيرقابل) الگوي ايراني اسالمي پيشرفت: براي نمونه(گزيند برمي

كه ) و امري طبيعي نيز هست(همة جوامع، سعي بر آن است امروزه نيز چنين است و در 
هاي توسعه يا اعم از برنامه(شهرها بر اساس مباني الگويي كه براي پيشرفت جامعه 

ريزي شوند؛ و به تدوين شده و مالك عمل قرار دارند، طرّاحي و برنامه) توسعة پايدار
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كنند؛ تا در آن محيط و  اين ترتيب محيط مناسب و مطلوب زندگي مردمان را فراهم
آلهايشان تدوين و تبيين نموده است فضا و شهر، مردم بتوانند آن گونه كه الگو و ايده

  .زندگي نموده و به آرمانها و اهداف الگوي مورد نظر خويش دست يابند
تأثير علوم انساني به معناي عام آن كه به جهانبيني و باورها و اعتقادات و فرهنگ 

هاي متناسب با آن امري بر تبيين الگوهاي پيشرفت و بر تدوين برنامه شودمربوط مي
هاي توسعه شهري نيز به اين ترتيب، تأثير علوم انساني در تدوين برنامه. مسلّم است

عالوه بر آن، با عنايت به تأثيرپذيري الگوي اسالمي ايراني . انكار استامري غيرقابل
، تأثير جهانبيني توحيدي اسالم بر تدوين مباني پيشرفت از مباني نظري و فكري اسالم

  .الرّعايه استنظري شهرسازي اسالمي امري الزم
االشاره، مقالة حاضر سعي بر آن دارد تا جايگاه مباني فكري اسالم بر اساس مباني فوق

را كه بر شكلگيري الگوي اسالمي ايراني پيشرفت اثرگذار هستند، در تدوين مباني 
به عنوان ظرف فعاليتهاي جامعة پيشرفته بر اساس الگوي (اسالمي نيز نظري شهر 

و در نهايت، مباني و اصول شهر و . مورد بررسي و اثبات قرار دهد) اسالمي ايراني
محيط زندگي اسالمي را كه متناسب با نحوة زيستي كه الگوي اسالمي ايراني پيشرفت 

 .ختيار قرار دهدنمايد، تدوين و در ابراي ايرانيان تبيين مي
 علوم انساني، شهر، الگوي ايراني اسالمي :هاكليدواژه

  
  درآمد

با عنايت به رابطه و تأثير انسان و محيط بر يكديگر، و اين كه شهر ظرف فعاليتهاي 
يافته نقشي بنبادين اي پيشرفته و توسعهانسان است، نقش شهر در ظهور تمدن و جامعه

اركان تمدن و جامعة پيشرفتة اسالمي نيز ظهور شهر اسالمي  به اين ترتيب، يكي از. است
از (رغم آن كه به تناسب و در مواضع و جايگاههاي گوناگون، افراد بسياري علي. است

گويند، سخن مي “شهر اسالمي”از ) اي و اجراييجوامع علمي، آموزشي، مديريتي، حرفه
رسد به نظر مي. يار مهم در دسترس نيستالقولي از اين موضوع و اثر بساما تعريف متّفق

توان و بايد از متون اصيل اسالمي و به ويژه از قرآن كريم كه مناسبترين تعريف را مي
  .استنتاج كرد

هايي كه براي شناخت و تعريف هر پديده ضرورت دارند در  از آنجايي كه ويژگي



 573...    تأملّي در جايگاه علوم انساني در خلق فضاي

شوند؛ مقالة حاضر بر آن خالصه مي “اصول”و  “صفات”و  “الگو”و  “اركان”و  “مباني”
خواهد بود تا اين ويژگيها را براي شهر اسالمي از قرآن كريم استنتاج نمايد، و نهايتاً نيز 

بارزترين ويژگي اين تعريف عام، با عنايت به . كندارايه مي “شهر اسالمي”تعريفي عام از 
ي و كالبدي واحد جامعيت و جاودانگي و جهاني بودن اسالم، در عدم معرّفي الگوي فيزيك

 :باشد؛ كه در طول مقاله در ذيلِ عناوينو اليتغير براي دوران و سرزمينهاي متفاوت مي
شهر اسالمي، مورد بررسي و تجزيه و  “تجلّياتها و جلوه” و “الگو”، “اركان” ،“مباني”

  .تحليل قرار خواهد گرفت
-لمي كشورهاي مشرقسيطرة آراء و اظهار نظرهاي غربيان و مستشرقين بر جوامع ع

ها و متعلّقات اين جانبه است كه حتّي تشخيص صحيح داشتهزمين، چنان گسترده و همه
اين سيطره، در مقولة معماري و شهر و هنر و . نمايدجوامع را براي خودشان نيز دشوار مي

تاريخ و آثار تاريخي و حتّي برخي مضامين ديني و ادبي و عرفاني نيز به شدت احساس 
؛ و طبيعتاً )آ1388زاده، و نقي 1383؛ همو، 1361سعيد، ؛ 1341احمد،  آل: ك.ر(شود مي

  .تبعات منفي خود را در استحالة هويتي و فرهنگي جامعه بر جاي خواهد گذاشت
شهر ”به ويژه ( مسلمانان شهرهاي هب و اطالق آن “شهر اسالمي”رواج تعبير 

با اين  ،)نشينناميده شدن شهرهاي تاريخي ممالك اسالمي يا شهرهاي مسلمان “اسالمي
هاي اسالمي  ي از اصول و ارزشي خاصتجلّ گاه، جلوهاز نظر كالبدي اين شهرها، فرض كه

از قرن  ،باشندها متمايز مي ها و فرهنگ ساير تمدن شهرهاياز  ،و به اين ترتيب ،بوده
كه به “ اين تعبير” از آن دوران به بعد، .مستشرقين آغاز شدنوزدهم ميالدي و به وسيلة 

به مرور در  ،شدزندگي آنان اطالق مي ط مسلمانان و محلّشده توسشهرهاي ساخته
 پرداختند،مي نانابررسي سكونتگاهاي مسلم كه به عات شهريتتبها و آثار مربوط به نوشته

از  متمايزي جامعه و فرهنگي خود تجلّ بر اين اساس كه با حريم فيزيكي و يا ذهني خاص
شهر ”موضوع  .در ادبيات غرب تثبيت شد ،باشند با معرّفي خاورشناسانها مي ساير تمدن

هاي گوناگون مورد تأييد يا نقد و حتّي  ط افرادي با ديدگاهبه انحاء مختلف توس “اسالمي
را نيز شايد بتوان در مباني فكري و اين تنوع و تكثّر آراء علّت اصلي . گيردانكار قرار مي
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اشتباهاتي  ،كه اين مضافاً. اسالم دانست توحيديِ بر تعاليم و جهانبيني افرادط ميزان تسلّ
عدم توجه به امكانات تجلّي متفاوت تعاليم ” ،“عرب دانستنبا اسالم را مترادف ”  چون

ي از جامعيت و جاودانگي و توجهي به آثار ناشبي”، “اسالم در زمانها و مكانهاي متفاوت
اند ر بودهدر ارائة اين نظرات مؤثّ “گراييهاي افراطيملّي” و “جهاني بودن تعاليم اسالم

؛ Marcais, G, 1945؛ Marcais, W, 1928؛ Von Grunebaum, 1955: ك.ر(
Brown, 1973 ؛Lapidus, 1988 ؛Hakim, 1986 ؛Akbar, 1988 ؛Haider, 

و  Ardalan & Bakhtiar, 197؛ Abu-Lughod, 1983؛ Kuban, 1980؛ 1984
Nasr, 1973 ت، 1375؛ اسالمي، و موريني، 1375ابراهيمي، ؛؛ حايري، 1375؛ حج

  ).1387موسوي، ، قاليباف و پور1375؛ افشار نادري، 1375؛ فرجامي، 1375
، با عنايت به طرح موضوع در جاهاي “اسالميشهر ”در مورد سخن رايج در مورد 

شده توسط مسلمانان شود كه، برخي افراد، شهرهاي ساختهديگر، به اين نكته اشاره مي
اند؛ برخي شهرهاي موجود در كشورهاي دانسته “اسالميشهر ”را ) مثل بغداد منصور(

اند ناميده “اسالميشهر ”اند؛ بعضي ديگر شهرهايي را انگاشته “اسالميشهر ”اسالمي را 
اند كه پس از گفته “اسالميشهر ”باشند؛ برخي نيز شهرهايي را  كه ساكنان آنها مسلمان

نامند كه بر ظهور اسالم بنا نهاده شده باشند، و بعضي نيز شهرهايي را شهر اسالمي مي
  .استفاده از اصول اسالمي بنا شده و توسعه يافته باشند

شهر ”به عنوان اما امروز، عموماً تقليد از ديگران و معرّفي مصاديق احتمالي گذشته 
، و به عبارت بهتر “اسالم”سخن در اين است كه : ، رواج يافته است؛ در حالي كه“اسالمي

خواهد بگويد كه مسلمانان چگونه بايد شهر گويد و نميتعاليم وحياني قرآن كريم، نمي
بسازند؛ يا عرض معابر شهرشان چقدر باشد؛ يا محلّ كاربريهاي مختلف بايد كجا باشد؛ و 
بسياري از موضوعات شبيه اينها، كه برخي افراد در كالم الهي به دنبال يافتن پاسخ و 

جهانبيني ”حقيقت اين است كه كالم الهي و قرآن كريم، . اي براي آنها هستندنسخه
از كجا آمده، چرا خلق شده، به كجا  “انسان”گويد كه مي. كندرا تبيين مي “توحيدي اسالم

كند، و روابطش با هستي چگونه بايد باشد و ) يا طي مسير(زندگي رود، چگونه بايد مي
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  .عليهذاقس
چگونه و با رعايت : گويدگويد چگونه شهر بسازيد، بلكه ميبه بيان ديگر، اسالم نمي

كه امر (آنگاه با عنايت به ارتباط فضاي زندگي با شيوة زيست . چه اصولي زندگي كنيد
اي بسازد، تا بتواند در آن فضا، آن گونه شهرش را به گونهانسان بايد ) اي استشدهاثبات

اند؛ و شهر نيز او را به اصولي متذكّر زندگي كند كه جهانبيني و تفكّرش او را هدايت نموده
  .اند“اصل حيات”باشد كه آن اصول 

خالصه اين كه، مروري بر اسناد و انتشارات در دسترس، حاكي از موارد فراواني است 
رغم اين موارد فراوان، منابعي علي. سخن به ميان آمده است “شهر اسالمي”بير كه از تع

كه به صورت جامع به تبيين مباني و اركان و الگو و صفات شهر اسالمي پرداخته باشند، 
اند؛ و مضافاً اين كه مرجعي در دست نيست تا در آن مرجع، اين مباني و اركان و اندك

متون و نصوص اصيل اسالمي و قرآن كريم استنتاج و الگوها و صفات، از منابع و 
به اين ترتيب، آنچه كه در اين مجال مطرح خواهد شد، ضمن تفاوت . استخراج شده باشند
اند، بر دريافتهايي از كالم گفته) و به ويژه غربيان و ترجمة آثار آنان(با آنچه كه ديگران 

  .الهي متمركز خواهد بود
 
  شهر اسالمي و امكان ظهور آن ها و مراجع شناختريشه

پس از ذكر مقدمة اجمالي فوق، با بيان چند تذكّر، كه مأخوذ از وحي و كالم اولياي 
فراهم  “شهر اسالمي”شود، و زمينة دخول در تبيين الهي هستند اين مقدمه تكميل مي

  .خواهد شد
ام مطرح باشند، توانند در ميان مسلمانان به طور عاين تذكّرات، در عين حالي كه مي

ها و مراجعي در قلمرو شهرسازي نيز مصاديق خاص خود را دارند، و در واقع، مبين ريشه
را تعريف كرد، و هم اين كه با  “شهر اسالمي”توان هستند كه به استناد آنها، هم مي

  .را فراهم كرد “شهر اسالمي”گيري از فرايند مذكور در آنها امكان ظهور بهره
به جامعيت قرآن كريم و امكان يافتن پاسخ مذكور در كالم الهي كه ات تذكّر •
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  :دنفرماي ياش اشاره مسؤاالت و مشكالت انسان براي ادارة زندگي دنيايي
- بال ح بين ةٍوتابٍ مالّ في كال يابِسٍ ا طْبٍ وال ر ضِ واالَر و هيچ تر : في ظُلُمات

 و ،)59:انعام(مسطور است ) و قرآن عظيم(و خشكي نيست جز آن كه در كتاب مبين 
- زَّنَ ولَلنا عيك الكتاب بياناًت شَ لِّكُليء و هدي و رةًحم و بشري للمو ما بر : مينَسل

و راه دين حقّ را از (تو اين قرآن عظيم را فرستاديم تا حقيقت هر چيز را روشن كند 
 ).89:نحل( هدايت و رحمت و بشارت باشدو براي مسلمين ) راههاي باطل بنمايد

به جامعيت قرآن كريم و امكان يافتن پاسخ سؤاالت و كه  عكالم معصومين •
  :دنفرماي يمشكالت اشاره م

و داروي درد و  و خبر از گذشته، آيد، در قرآن است علم به آنچه مي آگاه باشيد،”  -
  ،)313، ح1384 البالغه،نهج( “ترتيب دادن آنچه به شما مربوط است نظم و
آيند و  در قرآن خبرهاي پيشينيان شماست، و خبرهاي آنها كه پس از شما مي”  -

 ،)305ح ،1387 ،البالغهنهج( “شما مياننيز در آن است، حكم روابط 
هيچ امري نيست كه دو نفر در آن اختالف نظر داشته ” :فرمايد مي عامام صادق -

ولي عقلهاي مردم به آن  ،و بنيادي استكه براي آن در كتاب خدا ريشه  باشند جز آن
 ،)78، ص1، جاصول كافي(“ رسد نمي

خداي تبارك و تعالي در قرآن بيان هر چيز را فروفرستاد ”: فرمايد مي عامام صادق -
تا آنجا كه به خدا سوگند چيزي را از احتياجات بندگان فروگذار نفرموده و تا آنجا كه هيچ 

كه خدا آن را در قرآن  اين در قرآن آمده بود، جز آناي كاش،  :اي نتواند بگويد بنده
 ،)76، ص1ج ،اصول كافي( “فروفرستاده است

 صهمه چيز در كتاب خدا و سنّت پيغمبرش”: نقل شده اشت كه عاز امام كاظم -
  .)80، ص1ج ،اصول كافي( “باشد مي

كه طبيعتاً علوم مرتبط با ساخت و (اند بر مسلمانان است، اگر طالب هدايت الهي •
راهي جز جهد در ) ادارة شهري كه مطلوب زندگي مسلمانان باشد نيز از آن مستثني نيست

و آنان كه در راه : والَّذينَ جاهدوا فينا لَنَهدينَّهم سبلَنا و انَّ اهللاَ لَمع الْمحسنين: راه او ندارند
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هدايت ) معرفت و لطف خويش (كردند محقّقاً آنها را به راه ما به جان و مال كوشش 
 .)69:عنكبوت( كنيم و هميشه خدا يار نيكوكاران است مي

بر مسلمانان است كه از كرامت و بخشندگي قرآن كريم بهره بگيرند و آن را  •
بزرگوار و كه اين قرآن كتابي بسيار : ميكَرانَّه لَقُرآنٌ  :متروك نگذارند؛ كه فرموده است

 ).77:واقعه( سودمند گرامي است
و باالخره تذكّر آخر اين كه براي طرح و ايجاد و اداره و تداوم هر چيزي،   •

، )امكان ظهور آن چيز منتفي است، “ركن”اجزاء اصلي، كه بدون هر ( “اركان”، “مباني”
قاعدتاً شهر نيز مباني و تصور است، كه قابل “ها و تجلّياتيجلوه” ،“صفات”، )الگو( “اسوه”

اركان و الگو و صفات خاص خود را دارد كه در هر جهانبيني و فرهنگ و تمدني، 
ها و تعاريف مرتبط با خويش را خواهد داشت؛ و به اين ترتيب، شناسايي اين سرچشمه

نيز به عنوان  “شهر اسالمي”موضوعات مرتبط با هر چيز ضرورت اوليه است، كه 
 .اند، از اين قاعده مستثني نيستسياري افراد از آن سخن گفتهموضوعي كه ب
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) مأخوذ از قرآن كريم(ها و صفات شهر اسالمي رابطة مباني، اركان، اسوه: 1نمودار 
  )يا اصول و راهبردها(ها و تجلّيات جلوه: و نتيجة حاصل از جمع آنها

  
  سازي براي ورود به بحثزمينه

 1براي دخول در بحث اصلي و تبيين چيستي شهر اسالمي كه عناوين آن در نمودار 
نام برده شدند، نيازمند چند تذكّر اصلي هستيم، كه پس از ذكر آنها، به تبيين عناوين 

 صورت مثالي
  شهر اسالمي

  گيري ازبا بهره
 كـــالم الهي

 صــفـات
  صــفات فـعل الـهي. 1
 بايدها و نبايدهاي الهي. 2

 اركـان
 فــضاي فكري. 1
 فـضاي رفتاري. 2
 فـــضاي عيني. 3

 مـــبانـــي
  بيني توحيدياصول جهان

 )توحيد، عدالت(

 اســوه
  )مـكّـــة مكرّمــه(

  وفــور رزق. 1
  امـــنيت. 2

 پرستيفقدان بت. 3

 ها و تجلّياتجلوه
اصول و راهبردهاي حاصل (

  )اصلي فوقموضوع4بندياز جمع

 مــصاديــق عينيِ
  شهر اسالمي

  )مختلفدرزمانهاومكانهاي(

 شرايط زماني
فنّي، اقتصادي، (

 ...)وسياسي

  محيطيشرايط
يمي فرهنگي،اقل(

  ...)تاريخي و 
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  .خواهيم پرداخت) مباني، اركان، اجزاء، صفات و اصول( 1مذكور در نمودار 
اي قايل شد، كه اين مباني، همان مباني توان مبانيساختي مياثر انسان براي هر •

اي قابل طرح به اين ترتيب، براي شهر منتسب به اسالم، مباني. جهانبيني او هستند
) يا به عبارت ديگر مباني جهانبيني توحيدي(هستند كه اين مباني همان مباني اسالم 

 . هستند
گمان از شوند، بيتوسط انسان يا ساير موجودات خلق ميهايي كه همة آثار و پديده •

شهر نيز از اين . اندساخته شده) ذهني يا عيني، كالبدي يا صفاتي(روي طرح يا الگويي 
در مراحل عالي (از روي نقشه يا طرح و ) در مراحل اجرايي(قاعده مستثني نيستغ و عموماً 

آرماني مطرح است كه در هر جامعه و تمدن الگويي عالي و ذهني و ) و براي تهية طرح آن
 .اي ويژگيهاي خاص خود را داردو جهانبيني

- مي) اركان(اي واجد اجزايي است كه از ميان اين اجزاء برخي را ركن هر پديده •
توانند فاقد برخي اجزاء بوده و يا اجزايي اضافه بر اجزاء ديگران هاي مشابه ميپديده. نامند

اي كه حتّي فاقد اند؛ و هر پديدههاي مشابه يكساناما اركان همة پديدهرا داشته باشند، 
شهر نيز داراي اركاني است كه هر . شوديك ركن باشد از جمع همگنان خود خارج مي

 .اش، ركن شهر اسالمي خواهد بودركن با ويژگيهاي خاص اسالمي
ر اسالمي نيز از اين شناسند كه شهر و به تبع آن شهاي را با صفاتي ميهر پديده •

توان براي شهر اسالمي صفاتي را برشمرد، كه به اين ترتيب، مي. قاعده مستثني نيست
 .مجموعه آنها بايد از كالم الهي استنتاج شوند

و باالخره براي خلق هر اثر، خالق اثر اصولي را مد نظر دارد، كه خدشه به آنها را   •
- دوران و در هر سرزميني، ممكن است به شيوهشمارد؛ و در عين حال، در هر مجاز نمي

 .هاي متناسب آن اصول را به كار بندد
  

  مباني شهر اسالمي
شود كه در همة موضوعات مباني به آن دسته موضوعات يا اصول بنياديني اطالق مي
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اين موضوع اصلي اساسي . مربوط به يك جهانبيني صادق و جاري و ساري و مشهود باشد
تنها در حوزة انديشه كه در همة تفكّر و جهانبيني، اصولي هستند كه نه است كه مباني هر

اين . امور مربوط به آن تفكّر و جهانبيني حضور دارند و راهنما و آرمان و هدف هستند
تنها راهنماي انديشه و عمل هستند، كه فراتر از آن، و نهايتاً نيز بايد، در همة اصول، نه

اند، نمود و جلوه داشته باشند و انسان را به رفته و سيراب شدهآثاري كه از آنها سرچشمه گ
فضاي ) دين اسالم(با عنايت كه به اين كه، جهانبيني توحيدي . همان اصول برسانند

مطالعة حاضر است، مباني مورد نظر، اصولي هستند كه هر موضوعي در اسالم، بايد از آنها 
به اين . ز آنها، پيروان اسالم را به همان اصول برساندگيري امتأثّر بوده و نهايتاً نيز با بهره

اسالم ) يا مباني(ترين بنياد ترتيب، و با توجه به مباحث مطرح در تعاليم اسالمي، اصلي
ترين اشاره كرد كه به عنوان اصلي “عدل”توان به اصل پس از توحيد مي. است “توحيد”

اند، و هم اين كه مطابق سخن دهصفت فعل الهي، هم مسلمانان به رعايت آن امر ش
  .بِالعدل قامت السماوات و االَرض: ، عالم هستي بر آن قرار داردصرسول خدا

تنها همة آراء و رفتارها و آثار مسلمانان را جهت ، نه“توحيد”در جامعة اسالمي، اصل 
طباطبايي، : ك.ر(دهد، كه همة آراء و رفتارها و آثار نيز بايد به توحيد منتهي شوند مي
بيني به عنوان فضاي انديشه و تفكّر، همان طور كه جهان. )183- 184صص، 7تا، ج بي

است، كه آن نيز به نوبة خود عامل پديدار ) يا فضاي عمل و رفتار(اصل و ريشة فرهنگ 
اسالمي شناخت اصول حاكم بر  “شهر”شدن آثار و ظهور تمدن است، در شناخت مباني 

بنابراين،  .ضرورت دارد) بيني توحيديجهان(اسالم مبلّغ و مروج آن است اي كه بينيجهان
دهنده و ضمن اذعان به تعدد اصول اسالمي، در اين مجال، به دو اصل بنيادين كه جهت

- گردند، اشاره ميمعرّف جهانبيني توحيدي اسالم هستند و ساير اصول نيز به آنها برمي
  .“عدل”و  “توحيد”: دو اصل: شود

  
  اجمالي در باب توحيد
بيني و  مباحثي در باب اهميت جهان ،بسبه تنا ،در مواضعي ديگربا عنايت به اين كه 
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بيني توحيدي در زندگي  بيني اسالمي يا اهميت جهان به تبع آن تمركز بر توحيد در جهان
در اين  ،با احتراز از تكرار مطالب ،و در نتيجه تجلّي آن در آثار مسلمانان مطرح شده است

  .گيري شهر اسالمي اشاره خواهد شد به نقش اصل توحيد در شكل ،مجال
گيري مجتمعهاي مسلمانان  اسالم در شكلتوحيدي بيني  پيجوييِ نقش تفكّر و جهان

موضوعي در خور توجه است كه دستيابي به چگونگي تأثير آن در اقاليم و زمانهاي متفاوت 
شهر، روستا اعم از (اسالمي مجتمعهاي مسلمانان  تواند راهگشاي شناسايي ويژگيهاي مي

بيني اسالم  از آنجايي كه اساس تفكّر و جهانبه عبارت ديگر، . دباش) و عمارات مختلف
هاي روشهاي مالك عمل مسلمانان، اصول حاكم بر آن و  است، شناسايي بارزه“ توحيد”

بدون ملحوظ داشتن ) ستكه شهر و محيط زندگي نيز جزئي از آن ا(ويژگيهاي آثار آنان 
بيني  به همين جهت اهتمام در شناخت چگونگي تأثير جهان. تأثير اين اصل ممكن نيست

امري  مسلمانان در مقاطع زماني و مكاني مختلف و بر آثار گوناگون اسالم توحيدي
  .استالرّعايه بخش و الزمو حياتضروري 

مسلمانان و صفت مميزة اسالم و ساير صل توحيد، به عنوان اساس تفكّر و اعتقاد ا  
مسلمانانِ معتقد و مؤمن در  فكري و عملي بخش همة فعاليتهايمكاتب، همواره الهام

بيهوده نيست كه اكثريت قريب به اتّفاق محقّقيني كه در . طول تاريخ اسالم بوده است
و  ي و شهرمورد مقوالت و قلمروهاي مختلف تمدن مسلمانان و از جمله هنر و معمار

اند،  آنها به مطالعه پرداخته و در پي يافتن مباني نظري و فلسفي فعاليتهاي آنان بوده تمدن
بنياد و اساس ويژگيهاي مورد نظر را در اصول اعتقادي اسالم و به ويژه در اصل توحيد 

 بوركهارت، ؛1378، اردكاني داوري ؛ب1359نصر، ؛ 7تا، جطباطبايي، بي: ك.ر(اند  يافته
از مهمترين ”: فرمايد طباطبائي مي هعالم ).Yusuf Ali, 1934و  1384زاده،  نقي آ؛1372

م پيوستگي كاملي است كه بين ه اموري كه، در اين دين به چشم مي خورد؛ ارتباط و به
باشد و همين پيوستگي و ارتباط است كه موجب وحدت كاملي بين  اجزاء آن برقرار مي

كنيم كه روح توحيد و  ما در اين دين مشاهده مي: كه توضيح آناين دين شده است،  ءاجزا
ة ملكات به طوري كه روح توحيد در كلّي. رود يكتاپرستي از هدفهاي اولية آن به شمار مي
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 اندية اعمالي كه مردم به انجام آن مكلّفو فضائل اخالقي جاري بوده و روح اخالق در كلّ
است كه برگشت جميع مواد دين اسالمي به توحيد و با اين ترتيب پيد ؛باشد منتشر مي

است و توحيد خود در مرحلة تركيب و انضمام به همان اخالق و وظايف عملي برگشت 
اگر از درجة واالي خود فرود آيد عبارت از  ،پايگاه رفيع عقيدة توحيد ،بنابراين. كند مي

به همان توحيد و  و اخالق و عمل نيز در سير صعودي خود. اخالق و عمل خواهد بود
كلمه پاك با : الَيه يصعد الْكَلم الطَّيِّب و الْعملُ الصالح يرْفَعه. رسند عقيدة يكتاپرستي مي

-184، ص7تا، ج طباطبايي، بي(“ )10:فاطر(رود  نيروي عمل صالح به سوي او باال مي
183.(  

آن در خلق آثار مختلف عامل اصلي به اين ترتيب است كه اعتقاد به توحيد و الهام از 
انسانها را به اصل  ،كه اين وحدت نيز به نوبة خود ؛گردد تجلّي وحدت در آثار مسلمانان مي

ت خالق مطرح چرا كه اصوالً يكي از داليلي كه براي اثبات وحداني. شود توحيد متذكّر مي
با يكديگر  د اجزاء آنشود، وحدت و يكپارچگي عالم وجود و ارتباط هماهنگ و قانونمن مي

لذاست كه شخص . شود تر مي است كه با پيشرفت دانش بشر روز به روز آشكارتر و روشن
مثل هنر و (هاي خويش  مندي و هماهنگيِ ساختهطالب و خواهان نمايش قانون ،موحد

مندي و با قوانين حاكم بر عالم وجود و همچنين حكومت اين قانون) معماري و شهرش
ها بايستي با نيازها و  مضافاً اين كه اين ساخته. بين اجزاء شهر خواهد بودهماهنگي 

نتيجة مرعي داشتن اصل توحيد . اعتقادات جامعة مسلمانان نيز هماهنگ و همخوان باشند
هاي مختلف شهر حكومت خواهد  يا توجه به اصل وحدت، وحدتي خواهد بود كه بر جنبه

  .كرد
توان تحت يك  ت الهي ميساية توحيد و وحدانيبا عنايت به آنچه گذشت، تحت 

گر  از وحدتهايي سخن گفت كه به انحاي مختلف در عالم وجود جلوه ،مراتب متقن سلسله
توان  مي ،به عبارتي. ، و بايد توسط انسان نيز مورد توجه و مالك عمل قرار گيرندهستند

د، و بدون اين كه ت خالق هستنها گفت كه تجلّي وحداني“وحدت”سخن از بسياري 
وحدتهايي  ،در واقع. باشند مي“ احد”شباهتي به احديت او داشته باشند متذكّر به مفهوم 
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، وحدت )2:و مائده 103:عمران آل(وحدت جامعه  1همچون وحدت هستي، وحدت طبيعت،
آثار انساني، وحدت آثار انساني با محيط و وحدت ساحتهاي حيات، جملگي وحدتي در 

) احديت: و به عبارت بهتر(ت اين در حالي است كه وحداني. گذارند كثرت را به نمايش مي
تب منطقي بايستي مرا لذاست كه شهر اسالمي در يك سلسله. الهي تكثّرناپذير است

تجلّيگاه وحدتهايي باشد كه اوالً تعاليم اسالمي به آنها توصيه نموده است و ثانياً بتوانند 
  .رهنمون گردند“ وحدت اصلي”جامعه را به 

  
  عدل اجمالي در باب

مطرح ) و در قالب اصل توحيد(اصل ديگري كه به عنوان ركن تفكّر و تعاليم اسالمي  
مبنا و پاية همة اعمال مسلمين عمل نموده و همة آثار آنها بر تجلّي  است و بايد به عنوان

و  “توحيد”را در كنار اصل  “عدل”به همين دليل، اصل . آن متمركز باشد، اصل عدل است
جملگي آراء و نظرات . كنيممعرّفي مي “شهر اسالمي”بعد از آن، به عنوان يكي از مباني 

بيني آنها  دل و دادگستري منوط و منبعث از جهانجوامع و فرهنگهاي مختلف در مورد ع
باشد و لذاست كه تفاوتهاي ماهوي در معنا و مفهوم عدالت نزد ملل مختلف وجود  مي
، راست، عدل در لغت به معناي مقابل ستم، امري بين افراط و تفريط، مرد صالح، حقّ. دارد

ات آن در زبان ايت به مشتقّبا عن. روي، قصد و ميزان آمده است توازن، استقامت، ميانه
عربي كه در فارسي هم متداول هستند همچون تعادل، تعديل، متعادل، معادل و امثالهم 

  .شود اهميت آن در جملگي مقوالت مربوط به عالم وجود و فعاليتهاي انسان روشن مي
ف عدالت، اعم از آن كه عدالت فردي يا عدالت اجتماعي باشد، به توازن و تناسب تعري

و به اين  ؛پس بازگشت عدالت به زيبايي است. توازن و تناسب، يعني زيبايي. شود مي
: از طرف ديگر. رعايت تناسب و توازن، مأخوذ از عدالت و منجر به زيبايي است ،ترتيب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جاي متـون اسـالمي   موردي است كه در جاي ،توجه به طبيعت به عنوان منبع شناخت خالق .1
  ).1367و مطهري،  1359، توحيد مفضّلقرآن كريم، : ك.ر(مورد اشاره قرار گرفته است 



  مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    584

عدالت، ناموس اصلي جهان است، در همة نظام هستي، اصل عدالت و انتظام و تناسب به 
 اگر كسي از عدالت تخطّي كند و ،لهذا ؛عدل و تناسب برپا استجهان به . كار رفته است

تواند براي مدت معيني  اگر فردي از حد استعداد و قابليت طبيعي خود پا فراتر گذاشت، مي”
 …امتيازات و منافعي تحصيل كند، ولي خداوند عدالت و انتقام، او را تعقيب خواهد كرد

 ت كه با قانون مخوف خود، هر سازي را كه سرطبيعت مانند راهنماي يك اركستر اس
“ گرداند نشاند، و صدا و آهنگ طبيعي او را بازمي ناسازگاري داشته باشد به جاي خود مي

  ).28-29، صصب1361، به نقل از مطهري، 35-36، صصهدورانت، تاريخ فلسف ويل(
نبع تعاليم ترين م اصلي موضوعات و مباحث مربوط به عدل را در اصلي ةمباني و ريش

زيرا قرآن است كه بذر انديشة عدل را در دلها ”. اسالم يعني قرآن مجيد بايد جستجو كرد
كاشت و آبياري كرد و دغدغة آن را چه از نظر فكري و فلسفي و چه از نظر عملي و 

در ”بنا به تعبير شهيد مطهري ). 35، صد1357مطهري، ( “اجتماعي در روحها ايجاد كرد
حيد گرفته تا معاد، و از نبوت گرفته تا امامت و زعامت، و از آرمانهاي فردي قرآن، از تو

عدلِ قرآن، همدوش . همه بر محور عدل استوار شده است ،گرفته تا هدفهاي اجتماعي
توحيد، ركن معاد، هدف تشريع نبوت، فلسفه زعامت و امامت، معيار كمال فرد و مقياس 

شدة عدل در  با عنايت به مراتب مطرح). 38، صد1357مطهري، ( “سالمت اجتماع است
توان  مي ،يعني عدل تكويني، عدل تشريعي، عدل اخالقي و عدل اجتماعي ،تعاليم قرآني

اي است كه پايه و اساس  به اين اصل اساسي دست يافت كه جهانبيني قرآني، جهانبيني
  .دهد آن را عدل تشكيل مي

: مطرح نموده است را استعمال موردار چهشهيد مطهري براي عدل چهار معنا يا 
گونه تبعيض، رعايت حقوق افراد و عطا كردن به هر  موزون بودن، تساوي و نفي هر

او را، و رعايت استحقاقها در افاضة وجود و امتناع نكردن از افاضه و رحمت به  حقِّ حقّ ذي
فهوم موزون بودن و در مورد م). د1357مطهري، (آنچه امكان وجود يا كمال وجود دارد 

اي را در نظر بگيريم كه در آن اجزاء و ابعاض مختلفي به  اگر مجموعه”: گويد عدل نيز مي
كار رفته است و هدف خاصي از آن منظور است، بايد شرايط معيني در آن از حيث مقدار 
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ت ت ارتباط اجزاء با يكديگر رعايت شود و تنها در اين صورالزم هر جزء و از لحاظ كيفي
تواند باقي بماند و اثر مطلوب خود را بدهد و نقش منظور را ايفا  است كه آن مجموعه مي

موزون و متعادل بودن به نوبة خود مستلزم نظم و ). 59، صد1357مطهري، ( “نمايد
است كه  صو اين در واقع، همان حديث نبوي. حساب و جريان معين و مشخّصي است

همانا آسمان و زمين به موجب عدل : قامت السموات و االَرضبِالْعدل ”: فرمايد مي
انَّ ربي علي صراط  :فرمودة خداوند كه”چنانچه  ).7:تفسير صافي، ذيل الرّحمن( “برپاست
نيز معني اين است  ،)56:هود( بودپروردگار من به راه راست خواهد ) هدايت(البتّه : مستَقيمٍ

يعني در . كه به درستي كه پروردگار من بر صراط مستقيم است فرمايد مي صكه پيغمبر
باشد و از افراط،  همة صفات، كردار، گفتار، قضا و قدر و مشيت بر طريق عدل و عدالت مي

  ).42، ص1375دارابي كشفي، ( “باشد ه و بري ميتفريط، جور و اعتساف، منزّ
ترين  اگر ايمان را مهم. استعدل يكي از اركان چهارگانة ايمان ، عاز نظر امام علي

ت الزم براي سعادت و فالح و رستگاري انسان بدانيم كه كالم الهي به ويژگي و خصوصي
 :فرمايد امام مي. تر خواهد شد ، آنگاه اهميت اين اركان مشخّص)1-5:بقره(آن اشاره دارد 

، 30، ح1378 ،البالغهنهج(“ شكيبايي و يقين و عدل و جهاد: ايمان را چهار پايه است”
كه جلوة بارز عدالت  عيكي از ويژگيهاي بارز عدل نزد امام علي بن ابيطالب). 807ص

. باشد اي از آن مي اجتماعي است، فقدان تبعيض در جامعه و مبارزه با هر شكل و هر درجه
اي از برپايي عدالت و جري شدن  يك وجه منفور داشتنِ تبعيض، به دليل نوميدي عده

به يكي از  ،در مورد عدم اعمال تبعيض عپيشهآن امام عدالت. باشد رواج ستم مي اي به عده
با همگان يكسان باش تا بزرگان به طمع نيفتند كه تو را به ” :نويسد كارگزاران خود مي

، 1378، البالغهنهج(“ ستم كردن به ناتوان برانگيزند و ناتوانان از عدالت تو نوميد نگردند
  ).707، ص46ن

: ما عمرَت البلدانُ بِمثلِ العدلِ”: فرمايد با حيات دانستن عدالت و اين كه مي عامام
، تأكيد )95، ص6189، ح2، ج1384غررالحكم، ( “دشول آباد نامانند عدهشهرها به چيزي 

چون وقتي عدالت نباشد مردم مانند مرده [عدالت، زندگي است : اةٌحياَلعدلُ ”: كند كه مي
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و در مقابلِ تأكيد بر عدل به عنوان ). 88، ص6116، ح2، ج1384الحكم، غرر(“ ]هستند
ستم شهرها را : اريدمّرُ الدياَلظُّلم ” :فرمايد عامل آبادي، ستم را عامل ويراني دانسته و مي

ستم، : اَلجور ممحاةٌ”؛ و )48، ص5740، ح2، ج1384غررالحكم، ( “كندواژگون مي
  ).60، ص5856، ح2، ج1384حكم، غررال( “نابودكننده است

مفهوم عدل به عنوان صفت بارز فعل الهي متضمن مفهوم بسيار وااليي است كه 
نقش عدل در ايجاد . باشد اساس خلقت عالم وجود و برپايي و تداوم هستي كائنات مي

. ن و تداوم حيات آن، نقشي بسيار حساس و حياتي استاناشهر مناسب زيست مسلم
نافي ايجاد قطبهاي شهري بر مبناي درآمد و ثروت مردم و معيارهاي مادي رعايت عدل 

توزيع عادالنة امكانات شهري و فراهم آوردن امكان دسترسي متعادل ساكنين به . است
استقرار . آنها مورد مهم ديگري است كه مرعي داشتن آن نشانه تجلّي عدل در شهر است

با يكديگر نيز  و ارتباط منطقي و مناسب آنهاو مكانيابي مناسب هر عنصر و فضاي شهر 
  .موضوعي است كه ريشه در رعايت عدل دارد

عالوه بر توحيد و عدل، براي موضوعات مرتبط با اسالم، و از جمله : ساير مباني
براي شهر اسالمي، به عنوان مباني، موضوعات ديگري همچون، عبوديت، عبادت، نيت 

ا، سير در صراط الهي، ايمان، عمل صالح و ساير صفات گرايي، تقوقرب الهي، معنويت
اند كه تحت عناوين ها و اوامر و نواهي مذكور در كتاب و سنّت، مطرحاخالقي و توصيه

با اين تذكّر كه همة اينها در قالب توحيد و . شوندها منظور ميصفات و تجلّيات و جلوه
اصول دين مبين اسالم، همچون نبوت و مضافاً اين كه ساير . اندبنديعدالت قابل طبقه

  .گيرندمعاد و امامت، و همچنين عبادات اسالمي نيز، ذيل اصل توحيد قرار مي
  

  )به طور خاص(و شهر اسالمي ) به طور عام(اركان شهر 
با عنايت به آنچه كه در مورد اركان يك پديده بيان شد، در اين مجال، بر آنيم تا به 

هايي كه بدون هر يك از آنها “ركن”اركان يا . المي بپردازيمشهر اس “اركان”معرّفي 
ممكن نخواهد بود؛ يا به عبارت ديگر، اركاني كه وجود آنها براي  “شهر اسالمي”ظهور 
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اما قبل از معرّفي اركان شهر اسالمي، شناسايي . ظهور شهر اصيل اسالمي ضرورت دارد
توان وجه اسالمي هر يك كاي آن ميضرورتي است كه به اتّ) به طور عام( “اركان شهر”

اش معّرفي “اركان اسالمي”با  “شهر اسالمي”از اركان را نيز روشن كرد، تا در نهايت 
  .شود

  
  و قلمروهاي اصلي شهر اركان

  :براي شهر سه ركن اصلي قابل شناسايي است 
اهل ”يا “ انسان”ترين جزء و عاملِ پديدآورندة شهر؛  مهمترين عنصر و اصلي •
باشد، كه در دو گروه  گاه او و مكان فعاليتهايش مي يا كسي است كه شهر زيست“ شهر

مدير ”د از قصوم؛ و بندي است قابل طبقه“ مدير شهر”و ) يا اهل شهر(“ شهروند”اصلي 
وي در پديد آمدن، ساخت، تحوالت، اداره، تعيين همة كساني هستند كه به نح نيز “شهر
  .ريزي، تنظيم روابط و نظارت بر زندگي در شهر دخالت دارند برنامه
ها و رفتار و اخالق اهل شهر  ، قوانين و مقرّرات و آداب و شيوه“انسان”پس از  •

هاي  ساخته ، بابا طبيعت ،قرار دارند كه رابطة اهل شهر و همة اجزاء شهر را با يكديگر
خالصه . كنند هستي را در قلمروهاي مختلف معنوي و مادي حيات تنظيم ميبا انسان و 
، طرّاح،  عنصر اصليِ دخيل براي ظهور هر شهري است، كه به صورت“ انسان” ،اين كه

  .شود بردار، مدير و اهل آن؛ ظاهر مي سازنده، بهره
قرار دارد كه متأثّر از دو عامل ديگر به اضافة شرايط “ كالبد شهر” ،و باالخره •

  .خاص محيطي، اقتصادي، فنّي، علمي و هنري است
وابسته به انسان ) 2 مطابق نمودار(دهندة شهر  به بيان ديگر، سه قلمرو اصلي شكل

جه وجه دوم، و. طبيعي است كه اولين وجه، وجه فكري و اعتقادي انسان است. هستند
و باالخره وجه سوم، وجه كالبدي است . فرهنگي و اخالقي و رفتاري و عملي انسان است

  .كه حاصل عمل انساني و فضاي رفتارها و تجلّيگاه باورهاي اوست



  مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    588

  )يا اجزاء اصلي يك شهر(رابطة سه عنصر اصلي دخيل در ظهور شهر : 2 نمودار
  

  اركان شهر اسالمي
انطباق و  همانند ظهور هر شهري و با هر صفتي، براي ظهور شهر اسالمي، 

اين سه فضا . ضرورت دارد آن “اركان”، به عنوان يا سه عنصر“ فضا”همپوشاني سه 
در ). 2نمودار(فضاي فكري، فضاي عملي و فضاي عيني يا فضاي كالبدي : عبارتند از

م ديگر نيز در ، دو مقولة مه“كالبد”حقيقت، شهر اسالمي فقط كالبد نيست، و عالوه بر 
) مؤمنيا (انسان  ،ترين عنصر اصلي. كنند تعريف شهر اسالمي و تجلّي آن ايفاي نقش مي

به . يا به عبارتي ايمان اوست“ وجه فكري”است كه البتّه مهمترين مقولة مربوط به او نيز 
اهل يك شهر را مهمترين عامل و عنصر “ ايمان”توان  اين ترتيب است كه مي

حاكم بر شهر و بر “ قوانين”عنصر بعدي . ناميد“ شهر اسالمي”كنندة  تعريفدهنده و  شكل
و طبيعت و آثار انساني ) اعم از مدير شهر و اهل شهر(همة روابطي است كه بين انسانها 

اگر اين . ارائه استقابل 3، به صورت نمودار2در نتيجه، براي شهر اسالمي، نمودار .اند حاكم
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به صورت دواير متقاطعي نشان دهيم، بهترين حالت وقتي است سه وجه يا سه قلمرو را 
و بدترين حالت وقتي است كه اين دواير هيچ نقطة  ؛كه سه دايره بر هم منطبق باشند

توان آنها را به صورتي ترسيم  اما در حالت معمول مي. ديگر نداشته باشندمشتركي با يك
  ).4 نمودار(داشته باشند  كرد كه دو به دو و هر سه با يكديگر سطح مشتركي

چهار نوع شهر براي جامعة اسالمي قابل شناسايي  ،در اين حالت، در سطوح مشترك
يكي شهري كه انسانهايي معتقد به اصول اساسي اسالم، در آن زندگي و بر اساس . است

ديگري شهري است . ناميم مي“ شهر مسلمانان”كنند؛ كه آن را  دستورات اسالم عمل مي
كنند كه با عنايت به دستورات اسالمي  ن مسلمانان در كالبدي اسالمي زيست ميكه در آ
سومين محدوده كه آن را . ناميد“ شهري براي مسلمانان”توان آن را  اند؛ و مي بنا شده

ناميم؛ نشانگر شهري است كه در آن رفتار اسالمي جريان دارد و  مي“ شهر مسلماني”
فضاي (و باالخره . رزشهاي اسالمي ساخته شده استكالبد شهر نيز بر اساس اصول و ا

كنيم و  ياد مي“ شهر اصيل اسالمي”سه دايره است كه از آن به عنوان مصداق ) مشترك
كنند و  در آن مسلمانان موحد بر اساس دستورات و اخالق اسالمي عمل و رفتار مي

زشهاي اسالمي باشد، و آنان را اند كالبد مناسبي را نيز به وجود آورند كه تجلّيگاه ار توانسته
  .در مسلمان زيستن ياري نمايد
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  رابطة سه عنصر اصلي دخيل در ظهور شهر اسالمي: 3نمودار 

در “ وجه عيني” و “ وجه عملي و رفتاري”، “وجه فكري”گانة  رابطة عوامل سه: 4نمودار 
 و“ شهر مسلمانان”، “شهري براي مسلماني”، “شهر اصيل اسالمي”گيري  شكل

  “شهري براي مسلمانان”
  

و همة گرايشهاي مطرح آن در مجامع (آنچه كه امروزه عموماً در قلمرو شهرسازي 
گذرد، مربوط و مرتبط مي) ريزي و منظرسازياي از قبيل طرّاحي و برنامهآموزشي و حرفه
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غالباً . ريزي جمعيتي استبا كالبد شهر و ساخت و ساز و حد اكثر انتخاب كاربريها و برنامه
هاي شهري هاي فيزيكي و ويژگيهاي كالبدي آنها اهداف اصلي طرحها و برنامهتوسعه
نوشته يا (هاي انساني نيز از اهداف البتّه تغييرات فرهنگي و رفتاري و توسعه. هستند
افتند؛ و به همين هاي شهرسازي هستند، كه به هر حال اتّفاق ميطرحها و برنامه) نانوشتة

هاي شهرسازي توصيه لزوم توجه به آنها در مباني نظري طرحها و برنامه دليل است كه
رغم همة تأثيرات متقابل محيط و انسان و به ويژه تأثير محيط بر انسان، آن علي. شودمي

سازي و تدوين قوانين و اخالقيات و رفتارها و ارتباطات و نوع گونه و مرتبه از انسان
عالية اسالم است، فقط از راه ايجاد كالبد شهر امكان ظهور  نگرشي را كه مد نظر تعاليم

شده و متذكّر ضمن آن كه در صورت عدم حضور انسانهاي مزكّي و مهذّب و هدايت. ندارد
و عابد و مخلص و مقيد به رعايت همة اصول و ارزشهاي اسالمي و انساني، امكان ساخت 

  .اهد بودكالبد شهر بر اساس تعاليم اسالمي نيز ممكن نخو
دهندة شهر اسالمي  با عنايت به آنچه ذكر شد، سه عامل يا سه فضاي اصليِ شكل

كه در “ )كالبدي(فضاي عيني ”و “ )رفتاري(فضاي عملي ”، “فضاي فكري”: عبارتند از
  :توان گفت توضيح بيشتر آنها مي

، )يا به عبارتي جهانبيني توحيدي و ايمان اهل شهر(فضاي فكري : ريكفضاي ف •
  .كند ايفا مي“ شهر اسالمي”ترين نقش را در ظهور  كننده ترين و تعيين لياص

در اين فضا . موضوع بعدي فضاي عمل و رفتار است: فضاي عملي و رفتاري •
شوند،  مطابق دستورات و بايدها و نبايدهايي كه از تعاليم اسالمي استنباط و استخراج مي

فضاي . گيرد شكل مي) مديران يا شهرونداناهل شهر اعم از (عمل و رفتار مسلمانان 
در اين . گيرد كه مبتني بر تعاليم اسالم است اي شكل مي عمل و رفتار بر اساس قانونمندي

هاي  تنها ارتباطات انسانها با يكديگر و با عالم طبيعت و مواد و مصالح و ساختهفضا، نه
از عناصر و فضاهاي شهري كه ادراكات اهل شهر  ،انسان ملهم و مطابق آراء شرع است

ضمن آن كه رفتارها و . شان نشاني از معنويت اسالمي دارند نيز به جهت تربيت ديني
العملهاي اهل شهر در فضاهاي مختلف شهري و در تعامل با ساير شهروندان و در  عكس
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هايي است كه اخالق اسالمي  تماس با عناصر شهري منطبق با الگوهاي رفتاري و اسوه
  .كند مي معرّفي
اي كه  شده و آگاه و مؤمني كه مطابق برنامه با تربيت انسانهاي تزكيه: فضاي عيني •

 و مشي خداوند تبارك و تعالي براي زندگي انسان فرستاده است زندگي و عمل و رفتار
شود كه بارزترين ويژگي آنها  كنند، به تدريج فضاها و محيطي براي زندگي ايجاد مي مي

كمك به اين انسانها براي زيستن ) ودي كه از ساخت آنها مدّ نظر استيا بارزترين مقص(
به بيان ديگر، هر گروه انساني، محيطي را به عنوان . باشد مطابق باورها و اعتقاداتشان مي

در آن محيط بتواند آن گونه كه  ،اوالً ،آورد كه شهر و مكان زندگي خويش به وجود مي
و ثانياً كالبد محيط موجود نشانة هويت معنوي او و واجد  ؛گويند زندگي كند اعتقاداتش مي

  .معاني و ارزشها و بيانگر اصولي باشد كه او به آنها باور دارد
در سه گروه “ شهر اسالمي”دهندة  شكل“اركان”يا  ترين عوامل اصلي: نتيجه اين كه

كه ملحوظ داشتن توأمان و متعادل و منطقي آنها منجر به ظهور  شودميبندي  اصلي طبقه
  . خواهد شد“ اسالمياصيل شهر ”

فضاي ”يا اصول ايماني آنهاست كه از آن به “ ايمان اهل شهر” ركن،اولين  •
است كه در دو “ مؤمن”فضاي فكري حاصل حضور يا عامل ظهور . كنيم تعبير مي“ فكري

كند و مجموعاً فضاي فكري  ايفاي نقش مي“ شهر اهل”و “ مدير شهر”طبقة اصلي 
  .سازد اسالمي را مي

. كنيم اسالم است كه از آن به فضاي رفتاري تعبير مي“ اصول عملي” ،دوم ركن •
جزئيات اين اصول هستند كه روابط مدير شهر، اهل  ،مقررات و قوانين و اصول اخالقي

فضاي ”را  ركناي حاصل از تأثير اين فض. كنند شهر و عالم ماده را تعريف و تبيين مي
  .ناميم مي“ عمل و رفتار اسالمي

اين كالبد . كنيم تعبير مي“ فضاي عيني”كالبد شهر است كه از آن به  ركن،سومين  •
كنندة  ، كه تبيين)عمل و اخالق اسالمي(و با رفتار اسالمي ) فضاي فكري(توسط انسان 

است، منجر به ايجاد ) ه و محيط مصنوع و طبيعتاعم از جامع(ارتباط انسان با جهان خارج 
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اند، به اين  شود كه در عين حالي كه از اصول اسالمي نشأت گرفته فضا و محيطي مي
 ).5 نمودار(كنند  اصول اشاره دارند و انسان را در مسلمان زيستن كمك مي

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
به “ عيني”و “ رفتاري”، “فكري”گانة  نمايش ارتباط و نقش فضاهاي سه: 5 نمودار

 “شهر اسالمي” “اركانِ”عنوان 

 اسالم

  اصول عملي
فضاي (

ا )ف

 اصول ايماني
  )فضاي فكري(

  مؤمن  مقرّرات

  ماده  عالم  مدير شهر  اهل شهر  اهل شهر  مدير شهر

  فضاي فكري اسالمي  فضاي عمل و رفتار اسالمي

 شهر اسالمي

 فضاي عيني
كالبد شهر و آثار(
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  شهر اسالمي) يا اسوة(الگو 
هاي انسان و از جمله ساختن شهر، براي فراهم آوردن زمينه و  ترديد، همة فعاليتبي

به زندگي بستر مناسب و مطلوب زندگي انسان و همچنين كمك به او در رسيدن 
ترين اهداف يكي از اصلي. باشدسعادتمند و حركت او به سمت فالح و رستگاري مي

زندگي دنيايي، آماده كردن يا آماده شدن انسان براي ورود به زندگي جاويد اخروي است؛ 
و ورود به ساحت مطلوب و سعادتمندانة زندگي اخروي جز با كسب صالحيت و اهليت 

در اين ميانه، شهر به عنوان ظرف فعاليتها و زندگي انسان يكي از . دالزم ميسر نخواهد بو
  .كندترين نقشها را ايفا مياصلي

به (مناسب زندگي، با عنايت به اين كه انسان ) يا شهر(در جهت فراهم آوردن محيط 
) ، همه چيز را بدون الگوي اوليه خلق كردععكس خداوند كه بنا به سخن امام الموحدين

توان گفت كه براي شهر سازد، ميمي) ذهني يا عيني(چيز را بر پايه و مطابق الگويي  همه
توان الگويي را تصور كرد؛ و در هر جهانبيني و مكتب فكري، الگو مطلوب و آرماني او مي

توان الگويي براي قاعدتاً از تعاليم اسالمي نيز مي. و اسوه ويژگيهاي خاص خود را دارد
الگوي شهر . يا ويژگيهاي اصلي آرمان شهر اسالم را استنتاج و تدوين كردشهر اسالمي، 

اسالمي كه اين فصل در پي معرّفي آن از متن قرآن كريم است، عالوه بر همة ويژگيهايي 
  .توان از متون اسالمي به عنوان فضاي حيات طيبه استنتاج كرداست كه مي

  
  )الگو(اهميت اسوه 

انسانها انتخاب و تبعيت و سعي در تشبه به افراد و گروهها و يكي از ويژگيهاي بارز 
؛ كه به تبع آن، آثار آنان نيز به عنوان به الگو ياد نمود توان از آنها جوامعي است كه مي

و همچنين حضرت  صتعاليم اسالمي نيز به صراحت پيامبر اكرم .شوندالگو مطرح مي
و  4:ممتحنه(هاي صالح معرّفي نموده است را به عنوان اسوه و الگوي انسان عابراهيم
عالوه بر آن، به كرّات مسلمانان را از شبيه بودن به افراد و جوامعي خاص ). 21:احزاب

برعكسِ جوامعِ ). 92:، نحل47و  21:، انفال156و  105:عمران ، آل41:بقره(فرمايد  نهي مي
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وهايي دارد كه از طريق الهي و شيوة صالحين، دنياي معاصر سعي در معرّفي و رواج الگ
حدّ اقل اين است  ،اگر نگوئيم به استعمار و استثمار انسانها و جوامع دست يازد(آنها بتواند 

  .مصرف بيشتر را رواج و توسعه دهد) كه
بيانگر توجه به  عآيات قرآن كريم و احاديث مأثوره از معصومين مروري اجمالي بر

وهاي بيگانه و مخالف با كرامتهاي انساني است، كه انتخاب الگوهاي اصيل و احتراز از الگ
 .)1:ممتحنه(يكي از معروفترين موارد آن، عدم پذيرش واليت كفّار و مشركين است 

قُلْ للْمؤْمنينَ اليلْبِسوا : اهللا الي نَبيٍّ منَ االَنْبِياء اَوحي :حديث قدسي آمده است همچنين در
طْعال ي دائي واَع باسدائي كَما لكُونوا اَعدائي فَياَع كسالكُوا ملسالي دائي واَع مطاعوا مم

لباس دشمنان مرا بر : به مؤمنان بگو: خداوند بر پيامبري از پيامبران وحي كرد: هم اَعدائي
تن نكنند و غذاي دشمنان مرا نخورند و راه دشمنان من را نروند، كه اگر چنين كنند، 

در ). 660-661، صص1385عاملي، ( “ن خواهند بود همان گونه كه آنها هستنددشمنان م
خود را : و التَشاكلوا بِما شاكَلَ اَعدائي: كند اضافه مي) بر اين موارد(حديث قدسي ديگري 

  ).669-670، صص1385عاملي، (به شكل دشمنان من درنياوريد 
  
  حيات و نيازهاي او ، ساحتهاينسانا

هر  كهمربوط به او  و همة موضوعات تعاريف مربوط به چيستي انسانبدون دخول در 
 و “حيات ساحتهاي”تنها به  ، در اين مجال،دننماي مبسوطي را طلب مي هايبحث كدام

با . شود ، كه در قلمرو بحث حاضر واجد اهميت بيشتري هستند، اشاره ميوي ا“نيازها”
هنگ ايراني كه خود متأثّر از عنايت به اين كه موضوعات مورد نظر در فضاي فر

باشد، مطرح هستند، سعي بر آن خواهد بود تا  و تعاليم اسالمي مي توحيدي بيني جهان
  .جويي شوند تعاريف آنها نيز در حوزة اين فرهنگ پي

آنچه كه در مقوالت مرتبط با زندگي انسان و ساحتهاي حيات او بايد در نظر قرار داد، 
ن است كه بين زندگي كردن و زنده بودن تمايز و تفاوت اساسي توجه به اين نكتة بنيادي

شنايي است؛ و اين نيز در طيف وسيعي قابل “زنده بودن”وجود دارد؛ ضمن آن كه حتّي 
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در چنين شرايطي، نوع . طيف در برخي موجودات و به ويژه در مورد انسان مصداق دارد
از قبيل (مراتبي از زندگي . شودمي نگرش به مراتب زندگي در انسان واجد اهميتي اساسي

براي انسان متصور است كه تمركز بر يكي ) زندگي گياهي، زندگي حيواني، حيات انساني
-از آنها، نگرش متعادل به آنها، يا استفاده از مراتبي براي رشد يك مرتبة خاص ديگر مي

زاده آملي، قل از حسنبهاءالدين عاملي، به ن(تواند به زندگي انسان معنا و جهت ببخشد؛ 
  ).824-825، صص1377

به وضوح بحث ، ذكر آراء مرحوم عالمه طباطبايي زمينة شناخت ساحتهاي حياتدر 
عبارت است از هر چيزى كه بهجت ] يا زيبايي[حسن ”: گويد ايشان مي كند؛كمك مي

 و انسان به سوى آن رغبت كند؛ و اين حالت سه قسم است، يكى اين كه چيزى ،آورد
مستحسن از جهت عقل باشد، يعنى عقل آن را نيكو بداند، دوم اين كه از نظر هواى نفس 

البتّه اين تقسيمى است براى زيبايى از نظر  .نيكو باشد، سوم از نظر حسى زيبا و نيكو باشد
؛ و طبيعي است كه هر يك از )372، ص16، ج1374طباطبايي، ( “گانة انسان ادراكات سه

  .شوندابزار و آالت و اعضاي خاص خود درك مياين حاالت با 
توان بنديهاي متفاوتي در مورد طبقات و مراتب حيات انسان ميايحال، طبقهعلي

مطرح كرد كه يكي از آنها كه مورد توجه ما نيز هست و در امتداد كالم موالست؛ و به تبع 
براي حيات انسان سه بعد روحاني، نفساني و  شود،سخن عالمه طباطبايي بيان مي

جسماني قابل تصور است؛ و به تناسب اين سه ساحت از حيات، نيازهاي انسان نيز تحت 
، )مثل خوراك و پوشاك و مسكن و امثالهم(سه مقولة نيازهاي مادي يا فيزيولوژيكي 

مثل (ازهاي روحاني و ني) مثل آزادي، حب ذات و ساير نيازهاي رواني(نيازهاي نفساني 
. شوند بندي مي تقسيم) هاي معنوي و مرتبط با ماوراءالطّبيعه ارتباط با مبدأ هستي و جنبه

  ).1385زاده،  نقي(
  

  الگوي اصيل قرآنيِ شهر
نامد  مي “الْقُرا اُم”با عنايت به تعبير انحصاري قرآن كريم براي مكّة مكرّمه كه آن را  
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 عو اين كه حضرت ابراهيم) الگوي ساير شهر ايفاي نقش كندكه قاعدتاً بايد به عنوان (
كند و سه چيز را از  پس از تجديد بناي كعبة شريف، براي شهر و اهل آن سه دعا مي

توان براي نيازهاي انسان كه جامع و در بر  مي ،خواهد خداوند متعال براي اهل آن مي
. ارائه كرد خاصيبندي  بود تقسيم دارندة همة نيازهاي مادي و رواني و معنوي او خواهند

  :چنين است عدعاي حضرت ابراهيم
•  بِاهللاِ و منْهنَ منْ آمم راتنَ الثَّمم هلقْ اَهالرْز ناً ولْ هذا آمعبِّ اجر راهيمبذْ قالَ اا و

و چون ابراهيم عرض كرد پروردگارا اين شهر را محلّ امن و آسايش قرار ده و : الْيومِ اآلخرِ
و در جاي  ؛)126:بقره(راوان گردان روزي اهلش را كه به خدا و روز قيامت ايمان آوردند ف

 :كند دعا مي ،ديگر
• ناماالَص دباَنْ نَع ينب ني ونُباج ناً وآم لَدلْ هذَا الْبعبِّ اجر راهيمبذْ قالَ اا ياد آر : و

را مكان امن و امان قرار ده و من و ) مكّه(وقتي كه ابراهيم عرض كرد پروردگارا اين شهر 
  ).35:ابراهيم(انم را از پرستش بتان دور دار فرزند

دارد، براي مكّه سه دعاي اصلي  عشود كه حضرت ابراهيم به اين ترتيب، مالحظه مي
روح يا ”، و “روان يا نفس”، “جسم يا فيزيولوژي”(كه هر يك از آنها بر يك ساحت حيات 

به عنوان سرسلسلة (ا به بيان ديگر، با تأمين هر يك از اين نيازه. متمركز است) “آخرت
  .زمينة تأمين ساير نيازها نيز فراهم خواهد شد) نيازهاي ساحت مورد نظر از حيات

و  شدن مرتفع امكان توان گفت كه تأمين شود مي) آن به معناي عام(“ رزق”وقتي 
گويي  ؛ و زمينة پاسخستا  شدهفراهم همة نيازهاي فيزيولوژيك و جسمي انسان  يارضا

توان اميدوار بود كه در  زماني كه امنيت انسان تأمين باشد، مي .است ن شدهتأميبه آنها 
ت او اقتضا انسان بتواند به همة نيازهاي قلمرو روان خويش و آنچه كه انساني ،ساية امنيت

منْ اَصبح معافي في بدنه آمناً ” :فرمايد؛ چنانچه نبي مكرّم اسالم ميدست يابد ،كند مي
هر كه تنش سالم است و در جماعت : بِه عنْده قُوت يومه فَكَاَنـَّما خُيرَت لَه الدنْيافي سرْ

، الفصاحهنهج( “خويش ايمن است و قوت روز خويش دارد سراسر جهان مال اوست
  .)733ص
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توان از  و باالخره، با نپرستيدن بت و ايمان به خداوند واحد و روز قيامت، آنگاه مي
هر : خالصه اين كه. همة نيازهاي معنوي و روحاني او به نحو احسن نيز رأي داد تأمين

براي مكّة مكرّمه و اهل آن، سرسلسلة نيازهاي يك  عيك از سه دعاي حضرت ابراهيم
سعادت پاسخگويي به همة نيازهاي انسان و ساز  ساحت حيات هستند، كه تأمين آنها زمينه

  .و كمال انسان خواهد بود
ترتيب، نه از نظر شكلي، كه از نظر امكاناتي كه يك شهر بايد در اختيار اهلش  به اين

قرار دهد و از نظر شرايطي كه بايد براي آنها فراهم كند، مكّة مكرّمه، و به ويژه دعاهاي 
در مورد آن، بهترين الگوي شهر اسالمي و محيطي براي زيست انسان  عحضرت ابراهيم

ها كه در جهت پاسخگويي به همة نيازهاي انسان هستند، بر است؛ كه طبيعتاً اين ويژگي
كالبد شهر، بر قوانين و مقرّرات حاكم بر شهر، بر رفتار اهل شهر، بر ارتباطات مردمان با 

  .تأثير بنيادين خواهد داشت) كه ذكر آن گذشت(يكديگر و در يك كالم بر اركان شهر 
و قانوني و مديريتي و فردي رهبران در كنار اين الگو، الگوهاي رفتاري و اجتماعي 

توانند و ، نيز ميعو اميرالمؤمنين صالهي به ويژه دوران مبارك شخص نبي مكرّم اسالم
ترين الگوهاي شهر اسالمي، به ويژه در توضيح و معرّفي ركن بايد به عنوان يكي از اصلي

به ( عي ساير معصومينحتّي راهنماييها. ارتباط و قانون و رفتار و عمل، ايفاي نقش كنند
پيروانشان در چگونگي رعايت حقوق يكديگر و رفتار با طبيعت و با ديگران و با مجموعة 

كنندة ويژگيهاي آن براي زندگي مكمل اين الگوي اصيل، و در واقع، تبيين) آثار انساني
  .مسلمانان بوده است

كه همة نيازهاي بنابراين، شهر اسالمي، به مثابه الگوي اصيل خويش، شهري است 
معنوي و رواني و فيزيولوژيكي ساكنان و اهل خويش را تأمين نموده و هيچ نيازي را 

  .مغفول نگذارد
  

  صفات شهر اسالمي
همان گونه كه گذشت، اسالم به عنوان دين و سنّت الهيِ زيست انسانها و به مثابه 
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را براي ) ياتيئالزاماً جزو نه (فلسفة زندگي در همة زمانها و مكانها، اصول و ارزشهايي 
قلمرو و حوزة اثر اين اصول و ارزشها منحصر و . ه استدوزندگي انسان معرّفي و توصيه نم

توانند در همة ابعاد و قلمروهاي  شود، بلكه مي محدود به قلمرو خاصي از زندگيِ انسان نمي
“ شهر”اگر براي  ترتيب، نيبه ا. معنا و مصداق و اثر خاصِّ خويش را داشته باشند ،زندگي

ت به اتي متصور باشد كه اين اهداف و غايا، وراي سرپناه بودن، اهداف و غاي“ساختمان”و 
نمايند، ناچار  ميكمك ) اهداف حيات انسان از نظر اسالم(رشد و تعالي معنوي انسان 

 لوصانيز چيزي جز  اصولحاكم باشد كه اين ) شهر و ساختمان(بر آنها  اصوليبايستي 
 و اصولي كه خداوند سبحان براي زندگي انسان تعيين فرموده است، حاكم بر جهان هستي

 و معرّفي توسط خالقي حكيم و عليم ايجاد هر دو گروه اين اصول كه ؛نخواهند بود
  .اند شده

ساير  گذشته از اعمالي كه محصولي مادي و كالبدي فيزيكي دارند،توجه كنيم كه 
“ ثواب”خالق “ راستي”شوند، براي مثال  منجر مي“ ايجاد”ي ديگر به ا اعمال نيز به گونه

و “ نتيجه”، “حاصل“ ”دوزخ”و “ بهشت“است و اگر “ عمل زشت”نتيجة “ عذاب”است و 
گردد كه همة اعمال انسان حتّي نگاه  عمل انسان تلقّي شوند به راحتي معلوم مي“ بازتاب”

؛ و به عبارت ديگر، هر چيزي را انجامند مي“ ايجاد”كردن، شنيدن و گفتن نيز مدام به 
با توجه به اين كه اصوالً همه فعاليتهاي انساني در جهت نوعي خلق  .صورتي مثالي است
اوالً اين كه با توجه : شود، دو مورد اساسي بايستي مدّ نظر قرار گيرند و خالقيت انجام مي

سايي ويژگيهاي فعاليتهاي انسان و تعيين انسان، بهترين الگو براي شنا اللهي ةخليفبه مقام 
اصول حاكم بر اعمال و آثار توليد او همانا خلق الهي و اصول و قوانين حاكم بر اجزاء 

ثانياً به جهت اين كه نقش باورها و تفكّر حاكم بر انسان و نحوة . جهان هستي است
ر انتخاب روشهاي نگرش او به جهان هستي و همچنين توجه به اعمالش، تأثير مستقيم ب

گيري از طبيعت دارد، در اين باب نيز شناسايي  طرّاحي، ساخت، توليد و نحوة بهره
خورده شده با اين تعاليم براي  دستورالعملهاي برآمده از تعاليم اسالمي يا الاقل محك

  .اند الرّعايه مسلمانان واجب
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 ،نمايد در زمين تبيين مياز مجموعة ويژگيهايي كه اسالم براي حيات و فعاليت انسان 
شود كه افعال انسان به عنوان جانشين خدا در زمين بايستي به صفات  چنين استنباط مي

 ،به اين ترتيب، مجموعة ويژگيهاي تأثيرگذار بر فعاليتهاي انسان. فعل الهي متّصف باشند
 ،دنباش مي “شده براي حيات وي اصول توصيه” و“ قوانين حاكم بر عالم وجود”متشكّل از 

نكتة قابل ذكر ديگر اين كه، برخي از اين  .از آنها سخن خواهيم گفت طي اين فصل كه
اند، و هم اين اصول در هر دو گروه مصداق دارند؛ به اين ترتيب كه هم صفات فعل الهي

اند؛ كه البتّه تنها در يك موضع معّرفي كه مسلمانان به رعايت آنها توصيه و تشويق شده
  .دشونمي
  

  صفات فعل الهي
ترين صفاتي هستند كه از اصلي) الهي و خلق اصول حاكم بر فعليا ( صفات فعل الهي

بر افعال  ،از يك سو: توضيح اين كه. توانند به عنوان صفات شهر اسالمي مطرح شوندمي
اصول و صفاتي  ،كند اي كه براي خويش انتخاب مي انسان، بنا به باورها و الگوي اصلي

خداوند در ) جانشينيا (انسان خليفه  ،ديگر بنا به تعاليم اسالمي ،است، و از سوي بمترتّ
توان اين گونه  و لذاست كه با يك مقايسة ساده مي ؛)55:و نور 30:بقره(زمين است 

، و در جهت صف باشندكه اعمال انساني بايستي به صفات فعل الهي متّ كردگيري  نتيجه
و  ؛تا اوالً شرط امانتداري در خالفت رعايت گردد يرند؛متجلّي ساختن آن صفات شكل بگ

اي به هماهنگي و تعادل موجود در عالم وجود و  تنها با فعاليتهاي انسان خدشهنه ،ثانياً
و عاليتر از آن، گرايش مواد به (طبيعت وارد نيايد، كه فراتر از آن، امكان تكامل موجودات 

  .)1385زاده، نقي: ك.ر( نيز فراهم آيد در اثر فعاليتهاي انسان) سمت تجرّد
بايد به آنها  اهللا ةخليفاينها صفاتي هستند كه افعال انسان به عنوان  ،به عبارت ديگر

هو الَّذي جعلَكُم خَالئف في  :براي انسان اللهي ةخليفمقرّر داشتن مقام  .متّصف باشند
نكات مهمي را به ) 39:فاطر(رار داد اوست خدايي كه شما را در زمين جانشين ق: االَرضِ

جا آورد، ه آنها عبارتند از اين كه انسان بايد شرط امانت را ب شود كه اهم انسان يادآور مي
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بايد اعمالش را به صفات فعل الهي متّصف گرداند، بايد دستورات الهي را سرلوحة اعمال 
مخلوقات الهي را طبق ت خود قرار دهد، بايد رابطة خويش و ساير خويش و وجهة هم

برنامه و حقوقي كه براي جملگي تعيين شده است تنظيم نمايد و بايد هميشه به حضور در 
شرط خالفت و  بنابراين، .محضر الهي متذكّر باشد و خويش را از غفلت مصون دارد

كند كه انسان اعمال خويش را به صفات الهي متّصف گرداند تا ضمن  داري حكم ميامانت
  .آوردن شرط امانت، تعادل الزم را نيز در محيط فراهم آوردبه جا 

ط او در محيط به وجود مي يكي از افعال مهمآيد كه  انسان، تغييراتي است كه توس
خالصه اين كه . يابد قسمتي از آن به صورت محيط و فضاي زندگي در زمين ظهور مي

ارك و تعالي بر روي زمين تفكّر اسالمي، انسان را به عنوان جانشين خداوند تبچون 
اصول حاكم بر اعمال و آثار انساني بايستي رنگ و صبغة اصولي را داشته  ،كند معرّفي مي

برخي از بارزترين صفات فعل الهي كه بايستي بر فرايند  .دانباشند كه بر فعل الهي حاكم
ان هاي فعل انس وردهآريزي محيط به عنوان يكي از مهمترين فر طرّاحي و برنامه

وحدت، تعــادل، نظم، هماهنگي، اندازه، حد، هدايت، : حاكم باشند، عبارتند از )اهللا ةخليف(
حسن، حساب، حقّ بودن، كرم، احسان، عدم خلق به بطالت، عدم خلق به بازي، عدم خلق 

 .امثالهمبه بطالت، عدم خلق به بازي و 
  

  )شده براي حيات وي اصول توصيه(صفات فعل انسان 
كه در سطور باال معرّفي (بر ويژگيهاي مذكور براي صفات مخلوقات الهي الوه ع 
ي مشي زندگي انسان معرّفي  ، آنچه كه خداوند تبارك و تعالي به عنوان بنيادها)شدند
گيري محيط زندگي كه بايد مقوم ارزشهاي الهي بوده و انسان را به  شكل نمايد نيز در  مي

دار هستند كه اهم آنها با عنايت در خور توجه را عهده سمت آن هدايت نمايند ايفاي نقشي
، نهي از منكر ،امر به معروف، ذكر، تقوي، عبوديت و عبادت: به كالم الهي عبارتند از

ت، عزّ، عدم پذيرش واليت كفّار و مشركين، تواضع، حيا، تفكّر، گيري عبرت، كرامت انسان
، امنيت، ارجحيت معنويت بر ماديت ،احسان، بركاجتناب از ، )عدم تشابه به بيگانگان( تمايز
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هويت و ، روي ميانه، كرشُ ،عاون و همكاري، تاحتراز از فساد، اصالح و آبادي زمين، هدايت
  .عليهذاقس

  
طرّاحي و و راهبردهاي  اصول) (انداز شهر اسالميچشم(تجلّيات ها و جلوه
  )ريزي و مديريت شهر اسالميبرنامه
شهر اسالمي، مشتمل بر راهبردهايي ) اندازيا به عبارت ديگر، چشم(تجلّيات  ها وجلوه

“ صفات” و “اسوه” ،“اركان”، “مباني”هستند كه حاصل تعامل ويژگيهاي مطرح براي 
به عبارت ديگر، با ملحوظ داشتن همة ويژگيهايي كه براي مباني . باشندشهر اسالمي مي

لي شهر اسالمي متصور است و از كالم اسالمي و اركان و اسوه و صفات و اجزاء اص
-شوند، كه اين مجموعه ميشوند، اصول و راهبردهايي تدوين مياستنباط و استخراج مي

انداز شهر اسالمي را تبيين نموده، و استفاده از آنها، به همراه رعايت شرايط تواند چشم
توان ول و راهبردها را مياين اص. محيطي و زماني منجر به ظهور شهر اسالمي خواهد شد

ريزي و ادارة شهر اسالمي در قلمروهاي زماني و به عنوان راهنمايي براي طرّاحي و برنامه
عناوين اين اصول و . مكاني و فرهنگي متفاوت مالك عمل و مورد استفاده قرار داد

مطرح ) مباني، اركانالگو و، صفات(راهبردها نيز همان عناويني هستند كه در مباحث قبلي 
اند، كه در ها و تجلّيات، اوالً در طيف وسيعي قابل ارائهقابل ذكر است كه اين جلوه. شدند

طرح تحت هر شود؛ و ثانياً، اجزاء و موضوعات قابلاين مجال به برخي از آنها اشاره مي
  .شودتر از مواردي است كه در اين مجال به آنها اشاره مياصل نيز بسيار گسترده

ريزي قع، همة اصولي كه در اين قسمت به عنوان راهبرد و مباني طرّاحي و برنامهدر وا
شوند، اصولي هستند كه در جمع با شرايط زماني و و مديريت شهر اسالمي معرّفي مي

مشتمل بر همة شرايط و امكانات علمي، فرهنگي، اقتصادي، بومي، جغرافيايي، (مكاني 
اجماالً . دهندو ضوابط شهرسازي اسالمي را به دست مي، معيارها )فنّي، سياسي و محيطي

اين كه، شرايط زماني و مكاني، مصداق و تجلّي كالبدي و عيني اصول را تعيين و تعريف 
كنند؛ و نسخة خاص شهر اسالمي، براي آن دوران مشخّص و سرزمين خاص معرّفي مي
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  . شودمي
  

  در خاتمه
اركان، الگو و صفات شهر اسالمي، از متن قرآن كريم با توجه به آنچه ذكر شد، مباني، 

: توان گفت كهاستنتاج و تدوين هستند؛ و ميهاي دينيِ متّكي بر كتاب الهي قابلو آموزه
شهر اسالمي يك مفهوم و يك صورت است كه مباني و اركان و صفات و اسوة آن از 

لَمِ خارج، بسته به شرايط زمان قرآن كريم قابل استنتاج و استنباط است؛ و تحقّق آن در عا
در نتيجه، شهرهاي . و مكان و امكانات در دسترس، تجلّيات متفاوتي خواهد داشت

در دورانها و سرزمينها و دانش متفاوت، در ) و حتّي شهرهاي غيرمسلمانان(مسلمانان 
ضمن آن كه، هر شهري كه شهر اسالمي ناميده . متجلّي ساختن آن، توان متفاوتي دارند

و به الگوي حقيقي و مثالي شهر اصيل و آرماني اسالم (اي اسالمي است شود، به اندازهمي
گاه مباني و اصول و ارزشهايي باشد كه كالم الهي براي كه بتواند جلوه) نزديكتر است

  . جامعة اسالمي و الهي تعريف نموده است
  هر شهر منتسب به اسالم يا موصوف به اسالميت،: بنابراين

ريز و مديرش در فضاي جهانبيني اي اسالمي است كه طرّاح و برنامهاندازهبه  •
 توحيدي انديشيده باشند؛ كه اين انديشه منجر به طرح و برنامه و مديريت شده باشد،

 اي اسالمي كه اهل آن در فضاي جهانبيني توحيدي بينديشند،به اندازه •
مثالً در ايران، (ي فرهنگ بومي اي اسالمي كه مديران و اهل شهر در فضابه اندازه •

 عمل و رفتار كنند،) در فضاي فرهنگ ايراني، منبعث از و متكّي بر جهانبيني توحيدي
گاه و بيانگر ارزشهاي مستفاد از تعاليم اي اسالمي است كه كالبد شهر جلوهبه اندازه •

 .اسالمي براي زندگي انسان، و منبعث از صفات فعل الهي است
زه اسالمي است كه امكان مسلمان بودن و مسلمان زيستن و مسلمان و به همان اندا •

 .ماندنِ اهل شهر در آن وجود داشته باشد
و به الگوي حقيقي و مثالي شهر اصيل و (اي اسالمي است هر شهري، به اندازه •
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گاه مباني و اصول و ارزشهايي باشد كه كالم كه بتواند جلوه) آرماني اسالم نزديكتر است
 .اي جامعة اسالمي و الهي تعريف نموده استالهي بر
اي اسالمي است كه مباني و خالصه اين كه هر شهرِ منتسب به اسالم، به اندازه •

مثالي ساده . (ها و صفاتش مأخوذ و منبعث از تعاليم وحياني اسالم باشداصول و اسوه
ازة آبي كه از كند، هر چيز خيس و نمدار شده با آب اقيانوس، به اندموضوع را روشن مي

 ).اقيانوس در خود دارد، اقيانوس است
شهر اسالمي صورتي ذهني و مفهومي يگانه است كه مباني و : كالم آخر اين كه

اركان و الگو و صفات آن از كالم الهي قابل دريافت و تدوين است؛ و اين صورت ادراكي 
آوري، سياسي، تصادي، فناعم از شرايط و امكانات اق(با توجه به شرايط دوران و سرزمين 

به شرط عدم تقابل و تناقض با تعاليم و اصول و ارزشهاي ...) آداب، رسوم، سنن و 
به اين ترتيب، هر شهري به . اسالمي، مصداق و تجلّي و جلوة خاص خويش را دارد

شده شده و مديريترا كه ساخته “شهر اسالمي”بتواند آن : اي اسالمي است كهاندازه
ترين نسخة و محلّ زيست اوست را متجلّي و متجسد سازد؛ و عالي “انسان كامل”توسط 

شهر اسالمي، شهري است كه فضاي حيات طيبة انسان كاملي است كه مطابق آنچه 
كند؛ و به خواند در زندگي دنيايي خويش مشي ميخدايش گفته است و فطرتش به آن مي

  .توان خالصه كردمي 6اين ترتيب، آنچه را گذشت در نمودار 
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در سرزمينها و دورانهاي مختلف با  “شهر اسالمي”فرايند ظهور مصاديق : 6نمودار 
  گيري از كالم الهيبهره
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شرايط اجتماعي  شناسي با موانع تطابق جامعه ملي برأت 
ران يگرا در ا شناسي مساله تنگناهاي جامعه(جامعه ايران 

  )آن هاي برون رفت از و راه
  

  ∗علي يوسفي
  مقدمه

 يشناس متون جامعه اينكه در بيش از، ايران در يهرچند سابقه توجه به مسائل اجتماع
، نامورخ شود و اديبان و يافت مي يو مذهب يخيتاري، هنري، متون ادب در، يافت شود

امان توجه به مسائل اجتماعي شگين پياول سندگان ازينو روشنفكران وي، عالمان مذهب
به  ينسبت به مسائل اجتماع يعلم و يفكر يرينيست كه جهت گ لكن قابل انكار اند بوده

 در يعلوم اجتماع يها رشتهس يسأت زمان با هم بايتقر، موضوعات آكادميكعنوان 
ن ينخست شكل گرفته و، بوده... سال كه اولين آن مربوط به دانشگاه تهران در ها دانشگاه

جامعه  يمشكالت اجتماع درباره مسائل و يسازمان يافته پژوهشهاي  نات و تالشيتمر
 در زني ياجتماعهاي  يانواع بزهكار و فقري، نينش يهحاش، طالق، اديل اعتيقب ايران از

ها و موسسات پژوهشي مربوط به انجام رسيده است و اين روند تابه  چارچوب همين رشته
متعدد علوم اجتماعي هاي  با اين حال و با وجود دائر شدن رشته .امروز نيز ادامه يافته است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  دانشگاه فردوسي مشهد  شناسي  استاديارجامعه  ∗



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    610

توان مدعي شد علوم اجتماعي برپايه نيازها و مشكالت  ، نميمقاطع مختلف دانشگاهي  در
  . كرده است ه شكل گرفته و موضع فعالي نسبت به مسائل جامعه پيداواقعي جامع
ا يل يدو دل اين نوشتار گردد لكن در مي مربوط ين امر به عوامل متعدديهرچند ا

شرايط اجتماعي جامعه ايران گشته مورد  شناسي با ي كه مانع تطابق جامعهاساس يتنگنا
 اين دو .گردد يم برون رفت از آن پيشنهادي براي يها گيرد و راه مي بحث و مداقه قرار

  . تنگناهاي معرفت شناختي و تنگناهاي نهادي: از تنگناي تطابق عبارتند
  

   يمعرفت شناخت يتنگناها .1
ن يروبه رو بوده است و هم يمتعدد يران از بدو ورود با موانع معرفتيا در يشناس جامعه

 جامعه ايران دين در در .ده استيامعه گردبا ج يشناس جامعه يوند خوردن جديمانع از پ امر
 يرقابل انكاريغ ريحيات جامعه آميخته شده و تاثهاي  تعريف متعارف آن با همه حوزه

كنش اجتماعي ايرانيان دارد و ازاين رو يك شرط براي تطابق اجتماعي هاي  برهمه حيطه
عدم  اي و يسازگارران منوط به يجامعه ا شرفت آن دريالورود و امكان پ ديهر علم جد

 شتر باروريران بيا در يز علومين يخيلحاظ تار از. است ينيشه ديتعارض آن با دين يا اند
  يات و نجوم كه به نحوياضير، اند مثل فلسفه افتهي ين سازگاريبا د يا اند كه به گونه شده

 يگريد  وضع به گونه يشناس اما در مورد جامعه. اند قرار گرفته ينيشه ديت انديمورد حما
يامده است از تاكنون تحت نظم و قاعده در ن يشناس ن و جامعهياست و مناسبات د

ي شناس ران تعارض انسانيا در يشناس ن و جامعهيروابط د ين موانع نهادمنديتر مهم
م كه قبل يكن يم  يزندگ يا ما در جامعه.  جامعه است ينيد يشناس با انسان يشناس جامعه

عت از يا شريمذهب و ، عرفان، فلسفه، )يشناس از جمله جامعه(د يجد يعلوم انساناز ورود 
را درباره انسان در  يمشخصهاي  افتياند و در منابع عمده معرفت ما درباره انسان بوده

در . ن منابع استيملهم از ا ياديحد ز ران تايجامعه ا يشناس اند و انسان ار ما قرار دادهياخت
 يشناس كه جامعه يشود با انسان يم ين منابع  معرفيه ايكه از ناح يانسان، از  موارد يليخ
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جامعه  ينيدشناسي  انسان ياساسهاي  از جمله تفاوت.دارد ياديكند فاصله ز يم يمعرف
  :عبارتند از يجامعه شناختشناسي  ران و انسانيا

كه  ير حالد، د دارديانسان تاك يو قدس يروح يها جنبه يرو ينيدشناسي  انسان. 1
 ييلذت گراي، شيمصلحت اند يي، انسان مثل سودگرا يويدن يها جنبه يروشناسي  جامعه

  .كند يد ميامثالهم تاك و
د دارد وانسـان را  يـ انسـان تاك  يبـر ابعـاد ناشـناخته و نامتنـاه     ينـ يدشناسي  انسان. 2
كـه   يدر حالكند  يم يمعرف يكتاب اهللا و مظهر اسماء اللهي، كنز مخف، خداگونه  يموجود

ـ آورد و ا نمـي  انيسخن به م، ن ابعاد از وجود انسانيدر مورد اشناسي  در جامعه ن انسـان  ي
  .كند مي فير تعريمشاهده پذ ياز رفتارها يناشناخته را با وجوه

اء يـ ائمـه و اول  ، امبرانيـ و نـادر مثـل پ   يياستثنا يانسانها يرو ينيدشناسي  انسان -3
ـ تواننـد در ا  يي مـي ران است كـه انسـانها  ياز اعتقادات جامعه ا ييد دارد و جزيتاك ياله ن ي

 آنهـا حاصـل   يافت و شناخت برايدر يامبرانند و نوعيجهان به ظهور برسند كه از جنس پ
 يمتعـارف و معمـول   يبا انسانهاشناسي  كه جامعه يشود در حال يده مينام يشود كه وح مي

ش مشابه دارند و يادراكات و انتظارات كم و ب، كه احساسات ييها انسان يعنيسرو كار دارد 
شناسـي   گنجـد و در جامعـه   ينمـ  يف  انسان جامعه شناختيدر تعر يينادر استثنا يانسانها
  ).1366، سروش(ديآ نمي انياز آنها به م يحرف

متـداول جامعـه ايـران از انسـان بـا       يها ان شناختين تفاوت ها و تعارضات ميوجود ا
ـ همراه با عدم توجه بـه ا  ، دهد يار ما قرار مياز انسان در اختشناسي  كه جامعه يشناخت ن ي

نسبت به  ياجتماع يناباور د ويخاص خود را دارد سبب ترد يموضع  معرفت  يكه  هر علم
ن يهمچن. ده استيگرد يك علم خوديرش آن به عنوان يران و عدم پذيدر اشناسي  جامعه
. ز قرار گرفتـه اسـت  ين ستيزي نيدر معرض اتهام د يتا حدشناسي  ل مذكور جامعهيبه دال

ـ ه افكندن اياز جمله سا يگريد يالبته عوامل جانب از  يبـر برهـه ا   يسـت يماركس يدئولوژي
از  يشـناخته شـده و بعضـ   هاي  ستياز ماركس يران و حضور برخيدر اشناسي  خ جامعهيتار
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كـامال   ير اجتماعياز تفاس يارائه برخ، رانيا شناسي  ك در عرصه جامعهيشناسان الئ جامعه
از جامعـه شناسـان بـه     يجامعه توسط برخ يو قدس يمعنو يها دهياز پد) سكوالر(دنيوي 
  .ران دامن زده استيدر اشناسي  جامعه يين زدايتوهم د
  

  نهادي  يتنگناها .2
ران بـا جامعـه و مسـائل    يدر اشناسي  وند خوردن جامعهيكه مانع پ يگريعامل عمده د

به طور عام  يجامعه پذيري علوم اجتماع ضعف نهادمندي و، ده استيگرد يعاجتما يواقع
نـه  يزم، رانيدر ا يغ علوم اجتماعيند آموزش و تبليفرا. به طور خاص استشناسي  و جامعه

ن يبا وجود ا.  فراهم نياورده است، ن علم ينسبت به ا يرش و باور اجتماعيپذ يالزم را برا
 ، و متوسطه ييراهنمايي، ل ابتدايكشور در همه مقاطع تحصكه در نظام آموزش و پرورش 

ـ لكن به ندرت ا، گنجانده شده است يا دروس اجتماعيمباحث  ن بـاور در دانـش آمـوزان    ي
ـ تواند در چهـار چـوب    مي ندهيدر آ يشود كه دروس اجتماع مي جاديا ـ ك ي ا چنـد رشـته   ي

ن يد و به همـ يحاصل آ يعد اجتمايا حرفه مف، يقرار گرفته و از آن تخصص يمستقل علم
نده دانـش  يان آيم يونديچ پيه، در دوران متوسطه يعلوم اجتماع يند آموزشيجهت در فرآ

نسـبت بـه    يچ چشـم انـداز روشـن   يشود و به تبع آن ه نمي برقرار يآموزان و علوم اجتماع
ـ ن ارزيو ا. رديگ يدر اذهان دانش آموزان شكل نم يعلوم اجتماع انتخـاب رشـته    يرو يابي
، هـا  ن رشتهيگذارد و غالبا دانش آموزان ا ير ميدر مرحله ورود به دانشگاه تاث يعلوم اجتماع

علـوم   يدر آمـوزش دانشـگاه  . ننـد يگز يها را بر نم ن رشتهيا يكاف ينيزه و روشن بيبا انگ
متناسـب بـا   ي، دروس علـوم اجتمـاع   يده و محتوايصه برطرف نگردين نقيز اين  ياجتماع

از ، هـا  ن رشـته يان  ايو لذا دانشجو. م نگشته استيجامعه تنظ ياساس يها تيازها و واقعين
سـوق داده   يمهـم اجتمـاع  هـاي   تيـ غالباً به سـمت واقع ، نديب يكه م ييها  ق آموزشيطر
مسـاله گـرا    يريـ ك جهـت گ ي، يعلوم اجتماع ينظام آموزش عال يريجهت گ. شوند ينم
خـود  ، هـا  ن رشـته يالن ايفارغ التحص يبرا ياجتماع يزان تقاضايست و صرف نظر از مين
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  . دهد يجامعه سوق نم ين افراد را به سمت مسائل اساسيز اين ينظام آموزش
ران تـا كنـون عمـدتاً تحـت     يدر ا يعلوم اجتماع يدروس و آموزش دانشگاه يمحتوا

ـ در اشناسي  ه جامعهيراث نسل اوليبوده است كه م يياروپاشناسي  ر جامعهيتاث ان اسـت و  ري
معرفـت   يمبـان .نش  نهفتـه اسـت  ين بيدر ا ياجتماع يمحافظه كار ينوع يبه طور ضمن

 ياسپنسـر و فلسـفه اثبـات    "1فلسـفه عـدم مداخلـه   "شتر در يب ين محافظه كاريا يشناخت
مـاكس وبـر و    يدات روش شـناخت يـ بـا تاك  ين محافظه كاريا. نهفته است، اگوست كنت 

ـ تقو، انهير ارزش گرايو غ يقات خنثيم جهت انجام تحقيدورك ـ غلبـه ا . ت شـده اسـت  ي ن ي
 ين نظريه اجتمـاع يجاد فاصله بيبه سهم خود در ا، رانيدر اشناسي  كرد بر حوزه جامعهيرو

كرد غالـب  يچگاه به عنوان رويه ، كرد مسأله گرايموثر بوده و رو ياجتماع يو مسائل واقع
  .ران پا نگرفته استيدر اشناسي  در حوزه جامعه

ـ در ا يهم كه به نام  علوم اجتماع يقاتيف مطالعات و تحقيكم و ك، هبعالو ران انجـام  ي
به ، اين نوع تحقيقات   2هستند و عوام زدگي يگرفته كه در واقع محصوالت علوم اجتماع

ـ در ا ينسبت به علـوم اجتمـاع   ياجتماع يد نا باوريتشد ـ ران دامـن زده و بـه   ي ك مـانع  ي
  . ده استيل گرديران تبدين علم در ايا  شرفتيارتقاء و پ يبرا ياجتماع
  

  هاي برون رفت از تنگناي تطابق  راه.  3
ـ از دال، و نهادي مـورد بحـث   يموانع معرفت نسـبت بـه    ياجتمـاع  يل عمـده نابـاور  ي

بـا شـرايط اجتمـاعي    شناسـي   ران است و از موانع عموده تطابق جامعـه يدر اشناسي  جامعه
ـ و بارور شـدن آن در ا شناسي  رشد وارتقاء جامعهشوندو تبعاً  مي جامعه ايران محسوب ران ي

  .از اين دو دسته موانع استشناسي  نيز مستلزم عبور جامعه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Laissez faire 
2. Vulgarization 
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محض اسـت و نـه   شناسي  ك جامعهينه ، ق كلمهيدق يدر معنا، رانيدر اشناسي  جامعه
افته است؛  نـه  يجهت ن، ن دو سمتيك از ايچيو در واقع به ه يكاربردشناسي  ك جامعهي

منـد   را به جامعه عرضه كرده است كه از نتايج آن جامعه بهره يدينظري جد يوردهادستا
  .ديپاسخ گو يتوانسته به سواالت مهم اجتماع ين كه در زمان مقتضيشوند و نه ا

ف شده يتلط يها ن است كه صورتين گام اياولي، شناس ي جامعهرفع موانع معرفت يبرا
ـ در ا. گنجانده شـود  يعلوم اجتماع يآموزش عالدر نظام  شناسي  ازجامعه يو سازگارتر ن ي

در  يمناسـب تـر   يخيو تار ينه اجتماعيزم، رگرا يتفسشناسي  كه جامعه يخصوص در حال
 يروش شـناخت هاي  و آموزش يدروس اجتماع ياز محتوا يزيسهم ناچ، ران دارديجامعه ا

كـه  ) يستيويتيپوز( اثبات گراشناسي  به آن اختصاص دارد و بالعكس جامعه يعلوم اجتماع
  .دارد يشتريغلبه بي، علوم اجتماع يدر نظام آموزش عال، دارد يف تريضع ينه اجتماعيزم

ست متناسب بـا  يبا مي نينو يجامعه شناخت ين سخن پذيرفتني است كه دستاوردهايا 
عواطف ، ها كه سنت يطيتبعا در شرا. به جامعه ما عرضه گردد يط و تحوالت اجتماعيشرا
در شـكل   داشـته و  يريـ حضور چشم گ ياجتماع يمختلف زندگ يها ها در عرصه ارزشو 
و  يعاطفي، انسان سنت يتلق دارند و يا ن كنندهيينقش تعي، فردي و جمع يرفتارها يريگ

، رديـ گ ين منابع الهام مـ يجاري ما از اشناسي  دارد و انسان يشتريدر جامعه رونق ب يارزش
از انسـان و   ييهـا  ن قرائـت يكه با چنشناسي  ر حوزه جامعهك ديو هرمنوت يريكرد تفسيرو

ـ در جامعه مواجه خواهد گرد يشتريب يبا اقبال اجتماع، او سازگارتر است ياجتماع  كنش د ي
را  ياجتمـاع  يهـا  تيـ از واقع يدرك مناسب تـر  به سواالت جامعه و ييو قدرت پاسخگو

مختلف  يها در عرصه، شئونات آنت با همه اطوار و يكه عقالن يعرضه خواهد كرد و زمان
كرد اثبـات گرايانـه   يافتن رويغلبه ، ابدي يم يشتريجامعه ما ظهور و بروز ب ياجتماع يزندگ

ـ روبه خواهـد گرد  يشتريبا اقبال بي، شناس در حوزه جامعه ـ   . دي سـت  يبا  ي مـي بـه طـور كل
آمـوزش   در نظـام شناسـي   از جامعـه  يسـازگارتر  يها قرائتي، متناسب با تحوالت اجتماع

كرد فعال و ين روياگر چن .ديرا با جامعه حفظ نماشناسي  جامعه  ونديابد كه پيانعكاس  يعال



 615...    شناسي با موانع تطابق جامعه ملي برأت

شناسـي   جامعـه ، رديـ ران شكل بگيدر ا يعلوم اجتماع يدر نظام آموزش عال يقابل انعطاف
مناسـب   يگـاه اجتمـاع  يدا كرده و جايران پيا  يط اجتماعيبا شرا يشتريب يسازگار  تيقابل

 يط كنـون يدر ابعاد نظري و روشي با شـرا شناسي  سازگار كردن جامعه. افتيخود را خواهد 
در محتـوا و روش آمـوزش دروس    ياديـ د نظر بنيمستلزم تجد، ن قدميدر اول، رانيجامعه ا

  .است يدر نظام آموزش متوسطه و عال يعلوم اجتماع
ـ در ااسـي  شن علـم جامعـه   ينـه اجتمـاع  يت زميتقو ين گام برايدوم سـوق دادن  ، راني
. اسـت شناسي  و مردمي كردن جامعه ياجتماع يبه سمت مسائل مهم و واقعشناسي  جامعه

ي، اجتماعشناسي  نقش برجسته در مساله يفايو ا يبا مسائل اجتماعشناسي  ختن جامعهيآم
ز يـ ر كشـورها ن يدر ساشناسي  جامعه يخيتجربه تار. ن علم خواهد شديباعث دوام و رونق ا

افتـه اسـت كـه بـا     ي يشـتر يبلـوغ ب  رشد و ييدر آن جاهاشناسي  دهد كه جامعه ينشان م
بـه درون مـردم راه يافتـه    شناسي  وند خورده  و جامعهيآن جامعه پ ياتيو ح يمسائل اساس

  .است
اسـت كـه    يتيگروي نقش و مسئول در ياديز تا حد زينشناسي  جامعه از جامعه يابيارز
ز مسـتلزم  يـ نشناسي  حوزه جامعه در ييمساله گرا. كند يفا ميعه ادر قبال جامشناسي  جامعه
در مقـاطع مختلـف    يمحتوا و نحوه آمـوزش دروس علـوم اجتمـاع    در يد نظر اساسيتجد
به حسب موضـوعات   يليدر مقاطع تكمشناسي  شدن جامعه يتخصصي، ل دانشگاهيتحص

آن ، ن معنـا يدر ا. در جامعه است يد نظر در سازمان پژوهش اجتماعيتجد و يمهم اجتماع
كنند كه با مسائل مهم تر   مي دايپ يشتريت بياهم يتخصص يها شيدسته از دروس و گرا

ـ داشته باشند به تبع تجد يتر كيوند نزديپ ياجتماع و شناسـي   ف جامعـه يد نظـر در وظـا  ي
داده  سوق يز به سمت مسائل مهم تر اجتماعين يقات اجتماعيتحق، د آنيجد يابيسازمان 

دن بـه  يالبتـه رونـق بخشـ    .دا خواهد گـرد يگاه مناسب خود را در جامعه پيخواهد شد و جا
ـ توان غفلـت ورز  ي مينظرشناسي  ست كه از جامعهين معنا نيبد يكاربردشناسي  جامعه . دي

شناسـي   مستلزم  توجـه هـم زمـان و متعـادل بـه جامعـه      شناسي،  ارتقاء جامعه بلكه رشد و
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  . است يو نظر يكاربرد
ـ سـت نظر يبا يك سو مـ يك از يران از يدر اشناسي  جامعه را در  يات كـالن اجتمـاع  ي

را در  ينش جامعـه شـناخت  يـ ب بيـ ن ترتيران بپردازند و ارائه دهد و بـد يخصوص جامعه  ا
بـه سـواالت مهـم     ييپاسـخگو  ينش را بـرا يـ ن بيگر  ايد يد و از سويت نمايجامعه تقو

مسـائل  شناسـي   در حـوزه جامعـه   يمهم نظر يكمبودهااز  يكي. رديبه خدمت گ ياجتماع
ـ جامع  يك نقشه مفهوميبراساس  ياجتماعشناسي  ن است كه مساله يا، رانيا ياجتماع ا ي
ـ د. رديگ نمي صورت يه كالن اجتماعينظر دربـاره مسـائل     يپراكنـده و مختلفـ   يهـا  دگاهي

پراكنـده انسـجام داده    يهـا  دگاهين ديده كه به ايگرد يكمتر سع يول، وجود دارد ياجتماع
ـ ده شـود غالبـا  هـر محقـق و     يـ جـامع گنجان  يك چهار چوب مفهوميشود و در  ا عـالم  ي

ر يافته و از سايتوجه » ياجتماع) تيواقع(مساله «از  يخاص» سطح«ا ي» بعد«به  ياجتماع
  .ورزد يت غفلت ميابعاد و سطوح واقع

در موضوع انفعـال قـرار    يرا به لحاظ نظر يعالم اجتماعي، ه كالن اجتماعيفقدان نظر
ن كنـدو لـذا   يـي بتواند آن را تب يرخ دهد تا عالم اجتماع يا د مسالهيهمواره با يعنيدهد  يم

مت خود يرا نقطه عز يمساله اجتماع 1انهيف عاميتعر، شود كه جامعه شناس مي دهياغلب د
ده ينرسـ  يعمـوم  يآگـاه كه به سـطح تجربـه و    يدهد و از مسائل پنهان اجتماع يقرار م
 همـواره ي، ه كـالن اجتمـاع  ياز نظر يه برخورداريكه در سا يدر حال. ورزد يغفلت م، است
ـ فعال اتخـاذ نمـود و قبـل از ا    يموضع يتوان نسبت به مسائل اجتماع مي ن كـه مسـائل   ي

در . افتيآن را در . عامه مردم برسد يابد و به سطح آگاهيدر جامعه بروز و ظهور  ياجتماع
ـ ا يا چهارچوب مرجع جامعه شـناخت ي يه كالن اجتماعيقع نظروا ن امكـان را بـه جامعـه    ي

ـ درك نما يط مختلف به درستيرا در حاالت  و شرا يت اجتماعيدهد كه واقع يشناس م د ي
  .ابديجامعه شناس آن را در، رديخود بگ 2اي ، جنبه مسالهت اجتماعيين كه واقعيو قبل از ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Popular  
2. Problematical 
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 يكي ي، اجتماع يبه سمت مسائل  واقعشناسي  دادن جامعه ن رو هم زمان با سوقياز ا
بـا شـرايط   شناسي  نمودن جامعه مساله گرا و سازگارشناسي  ات ارتقاء جامعهيگر از ضروريد

توسـط   يا افتـه يسـازمان   يها و تمرينـات نظـر   ن است كه تالشياجتماعي جامعه ايران ا
صـوص جامعـه ايـران انجـام     در خ يات كـالن اجتمـاع  ين نظريجهت تدو، جامعه شناسان

  . رديپذ
ران در ابعاد آموزش و پـژوهش دانشـگاهي   يدر ا يعلوم اجتماع يفيو ك يتحوالت كم

ـ اشناسـي،   حوزه جامعـه  علمي مردم نهاد درهاي  در دو دهه اخير و حضور فعال انجمن ن ي
 يهـا و تحـوالت مهـم اجتمـاع     تيش از گذشته با واقعيبشناسي  دهد كه جامعه يد را مينو

ـ در ا ين مسائل اجتمـاع ييشناخت و تب ياصل يوند خواهد خورد و مدعيجامعه ايران پ ران ي
  . خواهد بود
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  علوم انساني هايها و چشم انداز چالش





  
  
  
  

  علوم انساني و يگانگي معرفت  
  
  ∗رحمان پارياد

  چكيده
 بر. هستند يميپارادا چند اي يوجه چند و دهيچيپ عالم مسائل يفاز منطق اساس بر

 و يقطع حل راه دهيچيپ عالم نيا مسائل وها  دهيامور، پد يبرا اوالً ،كرديرو نيا يمبنا
 كي ميپارادا قالب در فقط توان نمي زين را مسائل حل راه ًايثان و ندارد وجود يواحد
 يها ميپارادا يايزوا از مسائل ابعاد به ديبا كرد، بلكه جستجو خاص يعلم رشته
 ي،انسان علومهاي  رشته ياصل موضوع كه نيا گريد نكته. افكند نظر مختلفهاي  رشته
 و هستند يانسان جامعه يازهاين با تعامل درها  رشته نيا و است يانسان جامعه و انسان

اين  ي،انسان جامعه امور و مسائل بر رگذاريتأث مختلف عوامل و ازهاين تنوع به توجه با
بر اين اساس، ارائه مباني نظري و  .باشند خود به يمتك توانند ها نمي رشتهقبيل 

 در ژهيو هب يدرس زانير برنامه يبرا آنها تبيين واي  ي ميان رشتهكردهايروتئوريكي 
هاي  رهيافت خلق و ديجد يمرزها به يابيدست يپ در كه يسساتؤم وها  دانشكده
 . است كارآمد و الزم ،هستند يانسان علوم عرصه در مناسب

  يگانگي معرفت، اي،  پست مدرنيسم، علوم انساني، رويكرد ميان رشته: ها كليدواژه
 

  مقدمه
 كـاربرد  يانگـ هم و يوممـ ع آمـوزش  در جانبـه  همه يريادگي بااي  ميان رشته رويكرد

 يطور است، به داشته رواج فالسفه و دانشمندان نيب در ربازيد از رويكرد نيا. دارد ياساس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    paryad.r@lu.ac.ir كارشناس ارشد پژوهشي دانشگاه لرستان. ∗
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) شـد  مـي  دهيـ نام تمـ حك كـل  در كه( خودهاي  دانسته همه از لسوفيف اي دانشمند هر كه
 ريـ تعب به قيطر نيا از و ختيآم مي درهم را خود يذهنهاي  اندوخته همه او. داشت اطالع

 فلسـفه  خيتـار  در. داد مي ارائه را يمشخص شهياند و پرداخت مي جهانهاي  دهيپد ريتفس و
 يريادگي آنها. شد آشنا توان مي آنها تفكرات و فرزانگان نيا از ياريبس نام با شرق و غرب
ـ  چشم بدون ياديز واردم در و دانستند مي خود فيوظا جزء را مداوم  حـل  ريـ گ يداشت، پ
  ). 1381شميم، ( بودندها  نادانسته و معماها

ـ نظر، گريكدي از علومهاي  رشته كيتفك امروزهدر هر حال،   يمعتبـر  و معـروف اي  هي
 بسـنده  يعلمـ  نهيزم كي به يكس اگر ،نايس ابن نظر به بنا. دارد يفراوان طرفداران و است
 يتخصصـ  علـم  كـه  يزمـان . است ماريب يآدم نيچن، نرود گريدهاي  رشته سراغ به و كند

 همـان  عمـق  تـا ، كـرده  دنبال را رشته كي دانشمند چون است؛ خوب جهت كي شود، از
 آن اسـت  ممكـن  امـا ، كند مي ابداع رشته همان در يابتكارات و نظرات و رود مي فرو رشته

بـه قـول فـن    . بمانـد  خبر يگذرد، ب مي خودش رشته هيحاش و اطراف در آنچه از دانشمند
ـ زيف فقـط  كـه  يكدانيزيف«) 1380به نقل از رئيس دانا،( 1هايك  توانـد  مـي  دانـد،  مـي  كي

 دانـد،  مي اقتصاد فقط كه يكس كنيل باشد؛ جامعه عضو نيدتريمف و كي درجه يكدانيزيف
 فقـط  كـه  ياقتصـاددانان  كه ميفزايب خواهم مي من يباشد، حت يبزرگ اقتصاددان تواند نمي

 ريناپـذ  جبـران  يبيبلكه، آس يجد يخطر نه جامعه، اگر يبرا دارد احتمال داند مي اقتصاد
   ».باشد

دهد كه اين معرفت در آغـاز، داراي وحـدت    مي مطالعه سير علوم و دانش بشري نشان
 ةامـا بـا مالحظـ   . بوده و در عصر جديد تمدن غربي، تجزيه شده و كثرت پيدا كرده اسـت 

كوشد تـا بـه وحـدت گذشـته      مي كثرت گرايي و شعبه شعبه شدن، مجدداًپيامدهاي منفي 
بنابراين تعهد به آموزه وحـدت علـوم،   . "وحدت در كثرت" :اما وحدتي متفاوت. دست يابد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Fanheick 
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 علـم را همچنـين  هاي  فكر وحدت همه شاخه. استاي  مفروض ديگر مطالعات ميان رشته
المعرف قرن هجدهم فرانسه، تجزيه گرايـان  توان در افكار يونان باستان،اصحاب دايره  مي

بر ايـن  ). 1387بزرگر، (توان رديابي كرد  مي منطقي قرن بيستم، و هواداران نظريه سيستم
تخصصـي و  هـاي   اساس، تفكر سيستمي بر تغيير نگرش مبتني بر تفكيك علوم به رشـته 

كند  مي ي تاكيدگوناگون علمهاي  رشتههاي  ريز، و همچنين، نگرش مبتني بر تركيب يافته
  ).1386برزگر و همكاران (برد  مي و اعتبار و كاربرد عام تحليل تجزيه مدار را زير سوال

  )نظريه سيستمي(علوم سيستمي   ←علوم اجتماعي يا انساني     ←علوم طبيعي   
ـ  محور را كودك عتيطب 1روسو كه يوقتبدين ترتيب،   يدرسـ هـاي   برنامـه  و يريادگي

 قـرن  لياوا در. شد زاآغ قيتلف هياول كرد، فكر مطرح را رندهيادگي يعيطب تجارب و داد قرار
 يعلمـ هـاي   رشته ساختار كه كند مي مطرح ييكايآمر يمرب و لسوفي، فييويد جان ستميب

 يايدن مسائل بر نيچن باشد، هم يتجرب ديبا يريادگي بدهد، و جهت يدرس برنامه در دينبا
ـ لپاتريك كـه  آنچه عالوه به لسوفيف نيا يدگاههايد. كند ديتأك آموز دانش يواقع  در 2كي
 رااي  ميان رشـته  وهيش به ليكند، تما مي حيتشراي  پروژه روش عنوان به 1980 دهه اواخر
  ).1382ملكي، ( كرد جاديا كايآمر مدارس در

 جهـان  در شـه ياند و علم تحول ريس و خيتار به گذرا چند هر ينگاه بابر اين اساس و 
دارد،  وجـود  نهيزم نيا در كه ييبرداشتها سوء برخالف كه افتيدر توان مي يخوب به غرب
 دارنـد  ييسـزا  به سهم و ، نقشيدانشهاي  حوزه و علوم همهاي،  توسعه اهداف حصول در
 فـراهم  عصـر  در را آن شـود  مـي  كه ييراهبردها از يكبدين ترتيب، ي). 1382شمشيري، (

ميـان   مطالعـات  بـه  گرفت، توجه قرار به دانش بسط منظور همه، به يبرا اطالعات بودن
 متفـاوت هـاي   رشـته  انيـ م ممكـن  يهـا  ارتبـاط  يجسـتجو در هر حـال،  . استاي  رشته

 دانـش  عرصه در دنيشياند يبرا را ينينو يافقهااي،  مدرسه گوناگون دروس اي يدانشگاه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rousseau 
2. W.H. Kilpatrick 
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  .آورد مي فراهم
  

  علوم انساني و پژوهش ميان رشته اي
ن جاندار و نحوه درك و يتر ن و ناشناختهيتر شرفتهين پيسرشت انسان، ا يدگيچيپ   

بزرگ بر سر راه پژوهش و منشاء خطاها و  ياز جهان، خود مانع يافت متفاوت ويدر
ط ياست از رابطه فرد و مح يرفتار انسان بازتاب. ق استيشمار در كار تحق يب يها يريسوگ

 يان آنچه در متون پژوهشيسان، م نيبد. از سرشت آن دارد يكه شخص كمتر اطالع
دهد و كردارها به منصه ظهور  يرخ م يدادها براحتيآنگونه كه رو شود و يگزارش م

ط ي، نه تنها بر شرايمحققان، به منزله افراد انسان. ق وجود دارديعم يرسد، اختالف يم
ن آثار يا. گذارد يش اثر ميخو ياپژوهشه ييج نهايگوناگون بر نتا يق، كه به راههايتحق
ر آنهاست كه يو نظا يگاه اجتماعيت، پاين، سن، قوميچون نژاد، جنس، د ياز عوامل يناش

آزاد، (آنان است  يهايژگيو و يفرد مؤثر و ناخواسته، برخاسته از سرشت فرد يبر نگرشها
1369 .(  

م با انسان و ابعاد يچون به طور مستق يانسان قات مربوط به علوم ياز طرف ديگر، تحق
ن و يتر قين جهت دقياز ا. تر است تر و مشكل دهيچياو سر و كار دارد، پ يو اجتماع يروان
او  يماً به انسان و به زندگيدهند و مستق ين موضوعات را به خود اختصاص ميتر دهيچيپ
ت دارد، يدر دانشگاهها اهم يتجرب ق در علومين به همان اندازه كه تحقيبنابرا. پردازند يم

كننده در باالبردن  تيبه عنوان ابزار هدا يا ژهيت و نقش وياهم يهم دارا يقات انسانيتحق
قات ين نوع از تحقيبه طوري كه ا. انسان هستند يـ اجتماع يشناخت ابعاد گوناگون روان

  . دارند ييو توسعه آنها نقش بسزا يو فرهنگ ي، اجتماعياقتصاد يهايزير در برنامه
و مشاهدات مجرد نظم خاص دروني ها  مختلف علوم انساني، پديدههاي  در رشته

ها  كند و اين داده مي به عبارت ديگر، عالم علوم انساني، دهها داده را مشاهده. ندارند
وجود ندارد و ها  نظم روشني ميان پديده. ممكن است هر لحظه شكل و محتوا عوض كنند
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حص و شناخت در علوم انساني نه تنها وسيع اين در شرايطي است كه ميدان تفكر و تف
 علوم انساني، در مباحث علمي به سختيهاي  در رشته. نيز هستاي  است بلكه ميان رشته

سريع (هاي اقتصادي، سياسي و رواني تفكيك كرد  شود يك پديده اجتماعي را از عليت مي
  ).1371القلم، 

 يست بلكه از روشهايروش نك يبه  يمتك يانسان قات در علوميبر اين اساس، تحق
از روشها، و  يبياستفاده ترك يعني، يانسان در علوم يق تجربيرد و تحقيگ يم  بهره يبيترك
از طرف . ك محدوده زماني خاص استيك روش در ياستفاده از  ير تجربيق غيتحق

ن آنها يب يتضاد يوجود دارد، ول يي، تفاوتهايفيو ك يمختلف كم ين روشهايديگر، ب
پس . ق وابسته استيط تحقيبه هدف و شرا يگريك از آنها مانند ديست، چون هر ين

ع يرا تسر يانسان قات در علوميمكمل هم است و تحق يفيو ك ياستفاده از هر دو روش كم
  ).1378، يشعبان(كند  يم

علوم انساني اعم از اجتماعي، رواني، اقتصادي و هاي  از طرف ديگر، از آنجا كه پديده
، از نظم ذاتي و پايدار برخوردار نيستند، عمده )در مقام مقايسه با علوم دقيقه(سياسي 

. گردد مي وظيفه استخراج معنا و تحليل و استنباط و كاربرد، به علماي علوم انساني منتقل
مورد نظر مطالعه در علوم انساني، افرادي هاي  هاي خاص پديده از طرف ديگر، ويژگي

طلبد تا  مي ، تركيب و تجزيه، انتزاع و تصور و قياس و استقرامجهز به توانايي مشاهده
آنكه محصول تفكر و زحمات آنان، جامعه را به سمت تكامل، كيفيت و تعالي، سوق دهد 

  ).1371سريع القلم، (
 ژرفاي  دره عمق بهاي  فاصله نظر حوزه و عمل عرصه نيموارد، ب اكثر درترتيب،  بدين

 نشده حل يمعماها جمله از يپژوهشهاي  افتهي كاربست ةمسأل امروزه. دارد وجود
 گرفت، اما دهيناد توان نمي را انيمجر و نيمسئول نقش و سهم گرچه ،شود مي محسوب
 نوبه به زين شده انجام مطالعات و قاتيتحق تيماه شود، بلكه نمي ختم جا نيهم به مشكل
 به شده انجامهاي  پژوهش و قاتيتحق غالب ديآ مي نظر به. رديگ قرار سؤال مورد خود
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ژه، يو يكرديرو يحت اي و خاص يتخصص حوزه كي به شدن محدود و ينگر ييجز ليدل
 معضالت و مشكالت كه است يحال در نيا. دهند مي دست از را خود كاربست تيقابل
 ازاي  زهيآم و نشده محدود ييجز يكرديرو اي و دانش حوزه كي به تنها عمل در يواقع

 جمله از ديآ مي نظر قت، بهيحق در. خوانند مي فرا چالش به را گوناگونهاي  دانش
. كرد يتلق آنها بودناي  ميان رشته بتوان را يكاربست و يكاربرد قاتيتحق مهم يها يژگيو
شمشيري، ( شد خواهد مواجه يجد يمانع با قاتيتحق جينتا كاربست نصورتيا ريغ در

1382 .(  
 ازيـ ن يآموختگان دانش بههايي  پژوهش نيچن انجام كه است مبرهن كامالًبه هر حال، 

 كسـب  را يمطالعـات  نيچن انجام توان و گرفته شكل آنها دراي  ميان رشته نگرش كه دارد
 ينظـر  ديتجد يدرسهاي  برنامه در كه آن مگر شد نخواهد محقق مهم نيا و. باشند كرده
اي  ي ميـان رشـته  كاربرد قاتيتحق انجام يآمادگ كه است توجه قابل البته. ديآ بعمل يجد
 يمعنـا  به باشد، بلكه داشته تخصص مختلفهاي  حوزه در محقق كه ستين نيا يمعنا به
 و ونـاگون گ منـاظر  از آن بـه  سـتن ينگر و مسـأله  مختلـف  ابعاد درك يبرا يآمادگ ينوع

  .است گروهي و يمشاركت كار در ورود تيقابل نيهمچن
 .رديـ گ مـي  شـكل  زمـان  گـذر  در كه يگروه است يتالش دانش ديتولبر اين اساس،  

 آن كـه  خـود  يعلم زبان محافل و دنيشياند حاالت و يمفهوم مأخذ بر هيتك با پژوهشگر

 علـوم  مطالعـات  در .دهـد  مـي  انجام را پژوهش خود است، گرفته شكل خيتار بستر در زين

و  پژوهشـگر  انيـ م رابطة ن،يبنابرا .است يانسان  ياجتماع مطالعه موضوع موضوع ،يانسان
 روابـط  بطـن  كـه از  ياجتمـاع هـاي   دهيپد خود .است ياجتماع زين مطالعه دست در دةيپد

ـ تعر ياجتمـاع  صورت به شوند، مي ساطع زين انسانها  جامعـه  ).1378هـچ،  (شـوند   مـي  في

هـا   سـازمان  .است يانسان علوم پژوهشگر يبررس مورد دةيپد مكان نيتر ياصل و نيمهمتر
 دارنـد  يخاصـ  زبـان  كـه  يمحافل يعني دهند؛ مي شكل ن رايبنابرا اند، ياجتماع موضوعات

پژوهشـگران   محافـل  مثال، يبرا( يپژوهش محفل هر نيب ب،يترت نيبد »1يزبان محافل«
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 يمفهـوم  تقـارن   ينـوع  )سازمان مثال، يبرا(مطالعه  مورد ياجتماع موضوع و )ياجتماع
 ).1تصوير شماره (دارد  وجود

  
  
  
  
  
  

 يعلم يتيفعال مثابة به يانسان علوم پژوهش :1 تصوير شماره

  
 قـرار دارد،   4 و 3 و 2 و 1 پژوهشـگران  انيـ م در كـه  الـف  پژوهشـگر : شـكل  نيا در

 اسـت،  گـر يد پژوهشـگران  يزبـان  محفل كي از يبخش پژوهشگر كه است آن نشاندهندة

 و 1 يموضوعها نيب مطالعه مورد ياجتماع موضوعات از يكي دهنده نشان زين الف موضوع
 اسـت،                      يزبـان  محافل يمرزها انگريب                       است، 4 و 3 و 2

 موضـوع  بـا  يريـ درگ اي مداخله انگريب است،                     ياجتماع روابط دهندة ننشا

ـ  تيـ فعال ينـوع  ديجد دانش جاديا 2 شكل در .است مطالعه مورد  آن در كـه  اسـت  يعمل

 آنچـه  كند مي تالش خود، يزبان محفل يماد و ني، نماديمفهوم مأخذ اساس بر پژوهشگر

 يپژوهش ق مداخلةيطر از دهد، مي رخ )ها سازمان و ها گروه افراد،(گريد يمحافل زبان در را
 ..نمايد يپرداز هينظر نسق دهد و و نظم و) كند ليتحل 

  
  يگانگي معرفت

ما درباره جهان بيروني، با دادگاه هاي  رو، گزارهاز اين . پيكره علم، يكپارچه است
بر . شود مي واحد مواجهاي  تجربه حسي، نه به صورت انفرادي، بلكه تنها به صورت پيكره
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واحد، بلكه كل علم است و در نهايت، اي  اين اساس، واحد اساسي دانش ما، نه گزاره
از طرف ). 1974، 1كواين(يزد ر مي ماند يا فرو مي دانش ما به منزله يك كل، يا پايدار

مختلف در دانش ما، از حيث رويارويي با تجربه حسي، موقعيت يكساني هاي  ديگر، گزاره
هاي  گزاره. امري مدرج استاي،  ندارند، بلكه قابليت عرضه شدن آنها به آزمون مشاهده

اما  و در نزديك ترين تماس با جهان خارج است،ها  در پايانه شبكه گزارهاي  مشاهده
تئوريك كه به طور هاي  ديگري در اين شبكه وجود دارند، همچون گزارههاي  گزاره

در هر حال، . ارتباط ندارند و به آن قابل عرضه نيستنداي  مستقيم به امور مشاهده
باقري، (توان به صورت منفرد در معرض آزمون تجربي دانست  مي رااي  مشاهدههاي  گزاره
1382.(  
 تياهم از ياجتماع علوم و يانسان علوم، يعيطب علوم انيم ارتباط مسأله ان، يم نيا در

 و وسـته يپ هم به كريپ و بدنه كي يعلم بدين ترتيب، معرفت. است برخوردار ياديز اريبس
 مقـام  در بلكـه  ندارند قرار گريكدي با تعارض نه تنها در آن مختلف ياجزا و است كپارچهي

 ).1387پايا، (رند يگ قرار گريكدي به در خدمت ديبا مي و توانند مي واحد بدن كي ياجزا

كلي هاي  به هر حال، واحدهاي اساسي دانش ما دعاوي مفرد نيستند، بلكه مجموعه
نظريه ما "، تمامي ساختمان هستند؛ زيرا علي االصول، در نهايت "نظريه ها"دعاوي يا 

  ).1375باقري، (ريزد  مي ماند و يا فرو مي ، به منزله يك كل پايدار"جهان دربارة
دهد كه اجزايي يكپارچه دارد و با عناصر  مي را تشكيل "كل"بنابراين معرفت يك 

شود كه  مي اين روابط گاه منجر به ورود عناصر جديدي به آن. يابد مي بيروني نيز ارتباط
جديد گردد كه در واقع يك كل  مي كند يا منجر به تغيير در اين كل مي آن را بيشتر تثبيت

). 1378ايرواني و باقري (است؛ يعني اين نظريه ضمن معيار بودن، خود نيز متحول است 
آن،  ياساس منشأءبلكه ست، ين يتصادف علوم مختلفهاي  شاخه انيم يهمبستگ نيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Quine 
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  ).1381خلخالي، ( است انسان ينگر كل و جان دتحو
براي اصطالح اي  استفادهاز طرف ديگر، با فرض ديدگاه يگانگي، اگر اصوالً بتوان 

اطالق كرد كه در حل ها  از نظريهاي  قائل شد، بايد آن را به دسته "1رشته علمي"
بر اساس اين برآورد، . از مسائل مشترك، رقابت نسبتاً نزديكي با هم دارنداي  مجموعه

روان هاي  آشكاري وجود خواهد داشت، چنانكه نظريهاي  رشته) بين(مطابقت جانبي 
جامعه شناختي هاي  دهند كه نظريه مي ، برخي از همان مسائلي را مورد توجه قرارشناختي

  ).1375باقري، (و نظير آن 
 لحـاظ  از نـه  و اسـت  يمرزبنـد  قابـل  يموضوع چارچوب جهت از نه علمبه هر حال، 

 متصـور  آن بر هم يكاربرد اگر و است يساختگ يبند ميتقس دو هر نيا. ييايجغراف حدود
 تـاكنون  آغـاز  از علـوم  مختلـف هـاي   يبنـد  رده. سـت ينفـراهم   قيتحق يايدن يبرا باشد

 علم اجماع كه آورند ديپداي  گونه به يعلمهاي  حوزه يبرا را يروشن يمرزها اند نتوانسته
 از وسـته يپ كـه  انـد  بـوده  ريناگز متفاوت و گوناگون ظاهر به علوم كنند، چون توافق آن بر
 هر. ندارد وجود يمرز قتيحق قلمرو يبرا 2كپلن گفته به. شوند مند بهره گريكديهاي  افتهي

 بـه  وهـا   نييتب ايها  هيها، نظر ها، مدل ن، دادهيم، قوانيفنون، مفاه است ممكن يعلم حوزه
 علـم  جهـان . كنـد  اخذها  حوزه ريسا از ابدي مي سودمند خود كار يبرا را چه آن كوتاه انيب
 بيـ ترك از و دارنـد  عهده بر را آن از يجزئ تيمسئول كي هر دانشمندان كه است كل كي
ـ ا با). 1376، يحر( شود مي ميترس يخيتار دوره هر در علم يكل يمايس اجزاء نيا  كـه  ني

ـ ا در زيـ ن يبنـد  طبقه نمود، اما ملحقاي  شاخه اياي  دسته به است ممكن را يعلم هر  ني
 زمـره  در زيـ ن يجهتـ  از دارد قرار يانسان علوم جزء كه يروانشناس ست، مثالًين قاطع نهيزم

 يعلمـ  جنبه شتريب علوم يبند طبقه گفت ديبا يكل طور به. شود مي محسوب يعيطب علوم
  .داشت دور نظر از را مختلف علوم انيم ارتباط دينبا يباشد، ول مي ديمف لحاظ نيا از و دارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Discipline 
2. Kaplan 
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خاص هاي  مستقل و مختلف با نظريههاي  ، به جاي تصور رشته1سنگ بنا ةدر نظري
رقيب هاي  رسند، نظريه نمي خود كه به دليل اصالت يافتن زبان مفهومي با يكديگر سازگار

 2والكر. بسيار مهم است "حوزه مشترك"در اينجا . شود مي مشترك ارائهاي  درباره مسأله
با ها  هاي محققان، گاه مسائل مشتركي كه نظريه اين حوزه مشترك را گاه توافق) 1985(

عملي كه در آن، همه با مسائل مادي مشترك  -هند و زماني وابستگي اجتماعيآن مواج
اهميت حوزه مشترك در آن است كه براي رقابت نظريه ها، . كند مي مواجهند معرفي

حداقل مطابقت جانبي و داشتن فصلي مشترك الزم است و با يافتن مشتركات، به تدريج 
رقيب ممكن است در آن سهمي هاي  ظريهسازند كه هريك از ن مي رااي  شواهد، حوزه

  .داشته باشند و از طرف ديگر، آن را به عنوان سنگ بنا، معيار تبديل خود گردانند
ها و  رقيب و شامل دعاوي، روشهاي  بدين ترتيب، سنگ بنا، همان مشركات نظريه

در حال ها  تواند ثابت باشد؛ زيرا نظريه نمي اما سنگ بنا نيز ثابت نيست و. هاست يافته
سنگ بنا بخشي از نظريه ما درباره . بنابراين مشركات آنها نيز متحول خواهد شد. تغييرند

كند و اين خود مستلزم پذيرش نسبيت معرفتي  مي عالم است و در نتيجه با تغيير آن تغيير
  ).1378ايرواني، (است ) معتدل(

ال كه آيا يك داعيه ، پاسخ به اين سؤ3از طرف ديگر و بر اساس نظريه تالئمي شواهد
دانشي خاص را بايد پذيرفت يا طرد كرد، منوط به تالئم آن با بابقي ساختمان دانش يعني 

و شواهد، در درجه نخست، با توسل ها  تزاحم ميان نظريه. است "4نظريه ما درباره جهان"
  ).1375باقري، (شود  مي راه حل، چاره جويي) منسجم ترين(به متالئم ترين 

ل، كل گرايي مورد نظر ما، هرگونه تقسيم بندي عرصه دانش، يا نظريه ما به هر حا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Touchstone Theory 
2. Walker 
3. Coherence Theory of Evidence 
4. Our Theory of the World 
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، 2فنيكس(، يا قلمروهاي معني )1974، 1هرست(جهان را به اشكال منطقاً متمايز،  ةدربار
 3بي رخنهاي  دانش، شبكه. داند مي مستقل يا هر چيز ديگر، مردودهاي  ، يا رشته)1964

  :امي يگانه و يكدست است؛ آن، نظ4منقسماي  است نه مجموعه
و كتابداران مفيد است، اما بياييد اين ها  مرزهاي ميان رشته ها، براي رؤساي دانشكده"

 را را به نحو انتزاعي در نظر) مرزها(هنگامي كه ما آنها . مرزها را بيش از حد جدي نگيريم
ر بعضي بخشها بينيم كه د مي به منزله نظام پهن شده واحدي... گيريم، تمامي علم را مي

كواين، ( "از هم گسيخته نيستنداي  ند، اما در هيچ نقطههست به نحو سستي به هم مرتبط
1966.(  

داده است؛  6، تمثيل پيكره واحد جاي خود را به شبكه بي رخنه5در كل گرايي ماليم
اند، اما كشيدگي و رهايي آنها  آن در عين حال كه به هم پيوستههاي  كه رشتهاي  شبكه
كواين، (اوت است و مواجهه آنها با تيغ تجربه نيز يكسان و به يك ميزان نيست متف

1960.(  
در نهايت، در كل گرايي كواين، تصويري معرفت شناختي به دست آمده است كه 

به هم پيوسته را اي  علم با تمام اجزايش شبكه -1:هاي اساسي آن چنين است ويژگي
كواين، (علمي، امري واقعي نيست هاي  رشتهدهد و مرزهاي موضوعي ميان  مي تشكيل
آن قرار دارد و در تماس با هاي  در كنارهاي  مشاهدههاي  در شبكه علم، گزاره -2، )1966

مربوط به منطق و رياضيات، در نقاط كانوني اين شبكه هاي  گزاره. جهان بيروني است
وستگي ميان آنها و اما پي. قرار دارند و از تماس مستقيم با جهان بيروني به دورند

روبرو شدن علم با  -3برقرار است، اي  به طريق ارتباط شبكهاي،  مشاهدههاي  گزاره
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hirst 
2. Phenix 
3. Seamless Web 
4. Patitioned Set  
5. Moderate Holism 
6. Seamless Web 



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    632

تالئمي در اي  دهد، اما شواهد را بايد در رابطه مي شبكه رخهاي  شواهد مخالف، در كناره
بدين ترتيب، همه چيز، حتي كانوني ترين عناصر شبكه دانش ما، يعني منطق . نظر گرفت

توان و نبايد بديهي و ثابت  نمي ياضيات نيز مصون از تغيير نيستند و هيچ يك راو ر
در هر حال، رفع تزاحم، بر حسب برقراري تالئم و سازگاري در نقاط مختلف . انگاشت

تاريخ و اقتصاد زودتر هاي  مربوط به رشتههاي  در تعميم -4پذيرد و  مي شبكه علم صورت
. شود مي ن فيزيكي زودتر از قوانين رياضيات و منطق بازنگرياز قوانين فيزيكي و در قواني

، 1974كواين، (اين محافظه كاري بر انجام حداقل بازنگري، نقش مهمي در علم ما دارد 
 ).ترجمه اعتماد

هاي  هماهنگ و يكپارچه براي معرفتاي  بدين ترتيب، در كل گرايي تند، پيكره
چ يك از عناصر آن را مصون از تغيير و گيرند و در عين حال، هي مي بشري در نظر

حال آن كه، در كل گرايي ماليم، در عين قبول ارتباط ميان اجزاي . دانند نمي بازنگري
هاي  شود و برخي از اجزا يا زمينه مي مختلف معرفت بشري، به استقالل نسبي آنها توجه

طرف ديگر، در  از). 1382باقري، (شوند  مي معرفت، به نحوي مصون از تغيير نگريسته
ها نسبت  كثرت گرايي آئيني، كثرت ميان ديدگاهها، اصيل و غير قابل زوال است و ديدگاه

هايي  ها با هم تداخل در كثرت گرايي به منزله روش، ديدگاه. به هم قابل سنجش نيستند
توانند به  مي ها شود و ديدگاه مي دارند، كثرت، موقت و در اصل، قابل زوال نگريسته

  ).همان(و نقد متقابل بپردازند  گفتگو
و تفاهم ناپذيري ها  با رد ديدگاه كوهن درباره مرز دقيق ميان پارادايم) 1972( 1تولمين

تقريباً  3و اصول رشته اي 2گوناگون حاوي اصول نظريهاي  آنها مدعي است كه پارادايم
پيش گفته، درباره ماهيت علم هاي  گيري انديشه با پي) 1976( 4الكاتوش. مشتركي است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Toulmin 
2. Theoretical 
3. Disciplinary 
4. Lakatos 



 633علوم انساني و يگانگي معرفت    

و پژوهش علمي، مدعي است كه واحد اكتشاف علمي، نظريه علمي مجزا نيست، بلكه 
او برنامه پژوهشي را به بازي با قواعد ثابت تشبيه كرده است و آن . است 1برنامه پژوهشي

بخش تغييرپذير هر ( 3و كمربند ايمني) بخش ثابت هر برنامه( 2را شامل هسته سخت
با فراتر رفتن از الكاتوش مدعي است ) 1978( 4سرانجام، فايرابند. داند مي )امه پايانيبرن

 كه پيشرفت علم پيرو اصل يا معرفت شناسي واحد و مخصوصي نيست و از رو، حتي
علمي را هاي  و نظريهها  او تنوع روش. توان درباره كار دانشمندان، قضاوت قطعي كرد نمي

. داند مي ادل نظر بيشتر و در نتيجه، تغيير و پيشرفت علم ضروريبراي انتقاد، چالش، و تب
معرفت شناسي ": اشاراتي دارد 5فايرابند همچنين به موقت بودن كثرت و كثرت گرايي

البته دارو چيزي نيست كه فرد، . بايد آن را مداوا كرد و دارو، آنارشيسم است. بيمار است
سوي ديگر، مراد از آنارشيسم معرفت شناختي،  از ".تمام وقت به استفاده از آن بپردازد

نوعي كثرت گرايي است كه بر اساس آن، در پژوهش علمي، روش تحقيق واحد و مطلقي 
تواند از هر روشي در پژوهش  مي و هر كس " 6هر چيزي رواست"وجود ندارد، بلكه 
همچون هر گويد، اين يك مداواست و  مي اما چنان كه فايرابند خود. علمي استفاده كند

  .مداوايي، بناست كه موقتي باشد
اسـت،   رشـته  همـان  دانشمندان ريتأث تحت تنها ، نهيعلم رشته هر شرفتيپبنابراين، 

ـ نزد رابطـه  رشته آن با كه استهايي  رشته دانشمندان ريتأث تحت زين بلكه  بـه . دارنـد  كي
 بـا  يعلمـ  هـر  شـرفت يپ كنـد، بلكـه   نمي شرفتيپ ييتنها به يعلم رشته چيگر، هيد يانيب
 بـه هـا   رشـته  مراتب سلسله). 1379، يانيد( دارد ارتباط خود به كينزدهاي  رشته شرفتيپ

 محض ييجدا يمعن به دانش هيتجز و است ياجتماع يازهاين و ها ارزشمأخوذ از اي  گونه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Research program 
2. Hard core 
3. Protective belt 
4. Feyrabend 
5. Pluralism 
6. Anything goes 
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 دو ازهـايي   بخش اي كل بيترك از يامروزهاي  رشته از ياريبس. ستين گريكدي ازها  رشته
شـرط الزم وجـود   اي،  بر اين اساس، در تعـامالت ميـان رشـته   . اند آمده ديپد رشته چند اي

مشـترك  هاي  تخصصي است تا به مطالعه پديدههاي  تركيبي و مشاركت دو يا بيشتر رشته
هاي  از طرف ديگر، شرط كافي، تركيب اين يافته. در مرزهاي حاصل خيز دو رشته بپردازند

كه جدا سازي آنهـا از يكـديگر نـاممكن و شناسـايي     تخصصي در يكديگر به نحوي است 
آيـد، نـه اولـي و نـه      مي است كه آنچه بدستاي  به گونه "تضارب آرا"نوعي . ناپذير باشد

  .دومي، بلكه سنتزي ديالكتيكي و نوعي شناخت جديد است
  

  پست مدرنيسم و ساختارشكني دانش
 اثـر . اسـت  افتـاده  دام بـه  ييگرا تخصص چارچوب در معاصر، دانش تيترب و ميتعل در

هاي  رشته يمصنوع يساختارها با دانش كردن مجزا يعال آموزش در ييگرا تخصص يكل
ـ ا مقصـود . است داشته بر در را يموضوع  ييسـاختارها  نيچنـ  شـود  گفتـه  كـه  سـت ين ني
 كـامالً  يشـرفت يپ ني، چنـ يـي گرا تخصـص هـاي   رهيپذ فرض با. است نادرست اي نامناسب
 كه است نيا ينديفرا نيچن ثمره. اند يمصنوع ساختارها نيحال، ا هر به اما. است كارآمد
 منحـرف اي  دامنـه  كم موضوع يمحتوا كسب به دانش كسب از يحدود تا آموزش هدف
 بـه بايستي اي  ميان رشته روابط يمبنا ن، بريبنابرا. است شده كاسته آن تياهم از و گشته

ـ اي  ميـان رشـته   ، كـه يبرداشـت  نيچن. شود ستهينگر متعادل يچارچوب در آموزش  چنـد  اي
 شـود  مـي  يزير طرح متخصص محدود يآموزش انداز چشم جبران دارد، جهت ناماي  رشته

 شـخص  يبـرا  را گسـترده هاي  ييگرا يكل به لين توانمختلف هاي  رشته گذر قيطر از تا
 يشـكافها  تواننـد  مـي  افـراد اي  ميان رشتههاي  برنامه نيتدو بااز طرف ديگر، . كند فراهم
  .)1380داورپناه، ( پركنند راها  رشته انيم ينظر و يشناخت روش

گونـاگون دانـش بشـري و ضـرورت تربيـت      هـاي   در دوره مدرن، بـا گسـترش حـوزه   
بسي بيش از گذشته معين و مسـتحكم  ها  متخصص در هر يك از اين حوزه ها، مرز رشته
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. سـوژه محـور انجاميـده اسـت    جزء نگري عقل مدرن به عقالنيت ابزاري يا عقالنيت . شد
دكـارت  هاي  شود و با كوشش مي عقالنيتي كه با روايتي از آكوئيناس در علوم طبيعي باب

). 1376رنـدال،  (زنـد   مـي  شـود و منطـق ارسـطويي را بـه كنـار      مـي  و بيكن به جلو رانده
اعتناست و در آن هر گونه برداشـت كـل گرايانـه     جزءگرايي همچنين به هستي، به كل بي

شناخت هستي به شناخت طبيعت، آن هـم ظـاهر   . شود مي شود و همه چيز زميني مي ينف
بـا كنـار زدن   . كنـد  مي عقالنيت مدرن همه چيز را تجزيه و ساده. شود مي طبيعت محدود

شود كـه نـه تنهـا     مي ادراكات كلي از هستي، تاريخ و جامعه، جامعه به منزله اجزايي تلقي
علـوم طبيعـي و   . د، بلكه از هستي و تاريخ هم گسسته استندار "كليت جامعه"پيوندي با 

در عصر مدرن، افراد فقط در يكـي  . شود مي به تبع آن، علوم انساني نيز از يكديگر تفكيك
به هر حال، تجزيه . توانند به پژوهش بپردازند مي علوم طبيعي يا انسانيهاي  از شعب رشته

تنزل داد و همان سـان   "اشيا"ا آنها را در حد علوم انساني به مراتب خسارت بارتر بود، زير
آگـاه،  (شد، به انسانها نيز نگريسته شـد   مي كه در علوم طبيعي به اشياي بي روح نگريسته

1387.(  
 علـم  بـر  تـازه  ينگرشـ  شروع توان مي را دوم هزاره يانيپا دهه دو، هرچند با اين حال

ـ ا بـه  يعلمـ  عمل، جامعـه  تا هينظر ، ازينوآور وجود با ،دانست  يحتـ  كـه  ديرسـ  بـاور  ني
. سـت ين يانسـان  جامعـه  رشـد  به رو سرعت به تحوالت يپاسخگو زين تهيمدرن و سميمدرن
ـ جد يهـا  مكتـب  و ميمفـاه  كـه  بـود  ازيـ ن نيبـد  هـم  ديشا سـم،  يمدرن پسـت  چـون  يدي
 نيشيپهاي  هينظر و نيمضام بر و نهادند اتيح عرصه به پا.. . و مي، پارادا1ارگرايياساختپس
 و ان، دركيـ م نيا در. ستندينگر نو ينگاه با.. . و كي، هرمنوتييساختارگرا و كاركرد رينظ

 كـرد يرو كرده، اما ژرفتر و قتريدق را علم كه حال نيع ، درييگرا تخصص كه ديگرد قبول
 منزلـه  علـم، بـه   فلسـفه  قالـب  گر، دريكـد ي به علوم گوناگونهاي  رشته يتعامل و يونديپ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Post-structurism 
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ـ د بـه  تـوان  مي تنگاتنگ، كه يهمكار و ارتباط نيچن. است ديجد يافتيره  يريـ قرارگ دهي
 يريـ گ شـكل  و يينـوزا  سـت، سـبب  ينگر آن به يكيالكتيد و يالوگيد يانهايجر در علوم
دار، يپا توسعه رينظ يميمفاه و ديگرداي  ميان رشته يمفهوم چارچوب در يعلمهاي  شاخه
  . )1381، توانا اءيض( داد نشان را خود يكارآمد.. . و يجهان -يجانبه، محل همه توسعه

، علوم انساني و اجتماعي مدرن به طـور مصـنوعي، تكـه تكـه شـده      1به نظر ادگارمون
بـا  . بنابراين علوم انساني، علومي است كه علميت آنها جزئي و ناقص و محدود است. است

وضعيت موجود علوم انساني و اجتماعي، هرگز به يـك قـانون عـام، ماننـد قـانون جاذبـه       
بنـابراين مطالعـات   ! توان دست يافت نمي اجسام، كه چنان دقت و ارزشي كارآ داشته باشد،

را به روي يگديگر باز كند ها  تواند اين مرزهاي بسته و مصنوعي را رشته اي مي ميان رشته
و امكان نگاه چند ساعتي به انسان واقعي و جامعه واقعـي را فـراهم كنـد و اميـدواري بـه      

  ). 1387بزرگر، (نون جامع و فراگير و دقيق در علوم انساني را تدارك ببيند دست يابي به قا
 تـا  شده موجب يدانشگاه مختلفهاي  رشته انيشكاف م خصوص در در هر حال، غلو

ـ ا يقطب دو نيا يسو كي در. كند دايپ شده يقطب حالتها  رشته نيا به مربوط يدعاو  ني
 بـا  واقع، امور به يمتك ،يصور ،يعقالن سراسر است يعلم كه آنچه كه است مطرح مدعا

 امور ماده شيب و كم كه آنچه گريد يسو در و است ظاهر به يمتك و يماد ،يكينيكل دقت

 ز،ياسـرارآم  ،يعرفـان  دهـد  مـي  ليتشـك  را يانسـان  ياحساسـ هـاي   جنبـه  و اتيادب ،يهنر

ـ يتخ باشناسانه،يز ك،يدرامات ،يشهود انه،يگرا آل دهيا ،ياسطورها ـ  يل  .اسـت  يتجسـم  اي
 در علـم  از يتر قيدق تصور و ريتصو تواند مي علم باشناسانهيزهاي  جنبه به بنابراين، توجه

 و يانسـان  علـوم  ،يتجرب علوم حوزه دو انيم يكينزد يبرا را نهيزم و دهد قرار افراد ارياخت
  ).1387پايا، ( .سازد تر فراهم ياجتماع

بـا الهـام    1بر آن است كه انديشمندان دوره مدرنيسم) 1379دريفوس و راميانو، ( 2فوكو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Edgar Mon 
2. Foucault 
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طبيعـي و اجتمـاعي، كـه در    هـاي   ، در تالش براي شناخت پديده2از نگاه ساده ساز دكارت
واقع، يك كل واحد بوده اند، آنها را به اجزاي ساده تر تقسيم كردند و در قالب موضـوعاتي  

نيـز  هـا   اني و طبيعي درآوردند و براي هر يـك از ايـن بخـش   گوناگون، همچون علوم انس
او در . همچون جامعه شناسي، زيست شناسي، هنر، فلسفه و شـيمي برگزيدنـد  هايي  عنوان

، جهت روشنگري مقاصد و نيـات پنهـان، بـا اشـاره بـه طبقـه بنـدي        3تحليلي تبارشناسانه
تربيـت در سـده نـوزدهم،    دانش همچون روان پزشكي، آمار، حقـوق و تعلـيم و   هاي  حوزه

مدعي است كه اين فرايند براي تأييد و تثبيت رفتارهايي است كه بـا خـرد آدمـي سـازگار     
در ايـن نگـرش، خـرد تنهـا ابـزار      . شـود  مي است و از اين رو، رفتارهايي بهنجار محسوب

از . شـوند  مـي  گفتمان آدمي است و طبيعي است كه صاحبان آن، صاحبان قدرت محسوب
را الزم و ملزوم يكـديگر دانسـته و    "5قدرت"و  "4دانش"و بر خالف تصور رايج، اين رو، ا

فناوريهـاي  "دانـش را  هـاي   قدرت سـخن گفتـه و طبقـه بنـدي حـوزه     / از دوگانه دانش 
يـا همـان   (ناميده و هدف آن را اعمـال قـدرت گروههـاي غالـب جامعـه       "6بهنجارسازي

  .دانسته است) نخبگان
اگون دانش آدمـي و فراتـر از آن، همـه فعاليتهـاي اجتمـاعي،      گونهاي  نيز حوزه 7دريدا

 سياسي، اقتصادي و فرهنگي آدمي را داراي ماهيتي نظام منـد، زبـاني و اسـتعاري معرفـي    
از ديگـري و در مقـام قضـاوت     نامد كه هيچ يـك برتـر   هايي مي 8كند و آنها را گفتمان مي

ــارة اي،  فوايــد مطالعــات ميــان رشــتهبنــابراين، يكــي از ). Graic,2000(آن نيســت  درب
گيـرد تـا    مي مختلف قرارهاي  بياني است كه در دسترس صاحب نظران رشتههاي  ظرفيت

                                                                                                                   
1. Modernism era 
2. Descartes 
3. Genealogic analysis 
4. Knowledge 
5. Power 
6. Technologies of normalization 
7. Derrida 
8. Discourse 
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  .در انتقال مطالب خود از آن بهره برداري كنند
هـا   ديگر انديشمند پست مدرن، از منظري ديگر، به نقد جداسازي حوزه) 2003( 1ليوتار
به زعم او اكنون، در عصر فناوري اطالعات، كه هر . پردازد مي علمي گوناگونهاي  و رشته

هـاي   هـاي ممكـن ميـان رشـته     اطالعاتي در دسترس هر كسي است، جسـتجوي ارتبـاط  
افقهـاي نـويني را بـراي انديشـيدن در     اي،  متفاوت دانشگاهي يا دروس گوناگون مدرسـه 

  . كند مي عرصه دانش فراهم
و  4، نابرابرشـماري دانـش علمـي   3گنشـتاين ويت 2زبـاني هـاي   ليوتار با نظر به ايده بازي

درباره دانش ديگر بر مبنـاي  ) بازي ها(ها  را نتيجه قضاوت هر يك از دانش 5دانش روايتي
او بر آن است كه همان گونه كه نظـام  ). Lyotard, 2004(داند  مي قواعد مخصوص خود

و از اين رو،  فلسفي هگل چيزي جز بازي زباني نيست، علم نيز فقط يك بازي زباني است
ليوتـار بـا رد   . تواند تعيين كننده درستي يا نادرستي دانش روايتـي باشـد   نمي معيارهاي آن
در نظامي عقالني و هرم گونه و هر يـك در  ها  كه بر آن بود كه همه دانش 6ديدگاه هگل

 گونـاگون هاي  در نظامي فراگير و در پايهها  دانش": نويسد مي پله و پايگاهي ويژه هستند،
 "نيستند، بلكه در يك سطح و در كنار يكديگر و حتـي بـدون مرزهـاي مشـخص هسـتند     

)Lyotard, 2004.(  
 انـواع  در مناسـب  يعملكردهـا  كـه  اسـت  نـاظر  يتوانشـ  آن بـه  وتار، دانشيل نظر به

لـذا  . دهـد  مـي  نشـان  را آن ريـ نظ و ي، سنجشيزي، تجويفيتوص از گفتمان، اعم گوناگون
 بـه  رفتـه، و  فراتر قتيحق اريمع اعمال و نييتع صرف از كه است يتوانش اي استعداد ،مسأله

ـ /  و ، عـدالت )يفنـ  تيفيك( ييكارآ رينظ ييارهايمع اعمال و نييتع  و حكمـت ( سـعادت  اي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lyotard 
2. Language games 
3. Wittgenstein 
4. Scientific 
5. Narrative 
6. Hegel 
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ـ  صـوت  كي ييباي، ز)ياخالق يفرزانگ  امثـالهم  و) يبصـر  و يسـمع  تيحساسـ ( رنـگ  اي
 يجـا  بـه  وتـار يل كه گفت توان مي گر،يد عبارت به). 1380، ينوذر ترجمه/وتاريل( رسد مي

  ). 1383باقري، ( ديگو مي سخن يخردمند =دانش معادله از اطالعات =دانش معادله
ميـان   مطالعـات  ضـرورت  بـه  ها، اشـاره  حوزه ساختن مرتبط از وتاريل مقصود نجايا در
 ،يو گمـان  بـه  كـه  يحال باشند، در داشته يافقاي  رابطه ديبا يو نظر از كه استاي  رشته
 رأس در كـه  داد مي قرار يمراتب سلسله در را ، آنهايعموداي  رابطه دانش، در يسنت شكل
 و آلمـان  در نيبرل دانشگاه سازمان به يمثال، و يبرا. شدند مي ختم يواحد نشاد به هرم
 كـه  اسـت  يدانش فلسفه نكهيا درباره ماخر ريشال همچون يآلمان شمندانياند از يبرخ آراء
 پسـت  شيگرا). 1380، ينوذر ترجمه/  وتاريل( كند مي اشاره دارد قرار يدانش هرم رأس در

 از ورزد، تا ديتأك يدانشهاي  رشته يافق ارتباط بر كه دارد مي آن بر را يو وتاريل يستيمدرن
 وتـار يل خاص تيحساس نيا از اگر اما. باشد امان در نامد مي 1تيروا فرا را آن كه يزيچ دام

 در يشـ ياند بـاز  يبـرا  مناسباي  نهيزماي،  ميان رشته مطالعات كه گفت توان مي م،يبگذر
  .شد خواهد نهاآ انيم نينو يها بيترك آوردن فراهم و يدانشهاي  عرصه

 كه معنا نيا دانست، به يورز دانش توانش رشد را تيترب و ميتعل كار توان مي بنابراين
از طـرف  . ابدي رشد افراد متفاوت، در يتهايموقع وها  مسأله با متناسبهاي  مواجهه ييتوانا

 بـه  آن كاستن فرو از و شده گرفته نظر در حكمت سنگ هم دانش زين ما فرهنگ درديگر، 
  ).1383باقري، ( كرد يخوددار ديبا اطالعات

تخصصي با حجم رو بـه  هاي  در عصر جديد با توجه به انفجار اطالعات، حتي در رشته
اوالً دستيابي به اين اطالعات حتي تخصصي ناممكن شـده  . تزليد و عظيمي مواجه هستيم

ثالثاً دانش . ثانياً ايجاد ارتباط بين اجزاي همين اطالعات دريافتي بعضاً دشوارتر است. است
توان  نمي روبروست، در حالي كهاي  آموخته با تنوعي از اطالعات كاربردي، نظري و توسعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Meta-narrative 



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    640

بنـابراين نظـام آموزشـي ميـان     . به كار بنـدد ها  ههمه آنها را در عمل و در مواجهه با پديد
كنـد تـا    مي با هدف قرار دادن انتقال دانش به جاي انتقال اطالعات به فرد كمكاي  رشته

با كسب اطالعات مرتبط با هم، به قصد مهارت افزايـي و بـراي كـار در قلمـرو مطالعـاتي      
و كاربردي اي،  نظري، توسعهخاص، به مقدار نياز، اطالعات تركيبي و مركب از هاي  پديده

  ).1386هاشميان ومنهاج، (را به طور توامان فرا گيرد 
 سـازد  آن معلم، معطـوف  قيطر از ژهيو را، به خود همت ديبا تيترب و ميتعلدر نهايت، 

و شامل همه فرايندها و  اطالعات متفاوتهاي  يسازمانده اطالعات، به انتقال يجا به كه
بـه ظـاهر مجـزاي    هاي  و رشتهها  توانايي فرد را در مرتبط كردن حوزهباشد كه هايي  رويه

موجـب   اند شده حراست و حفظ گريديك از ارانهيهش دانش يسنت سازمان توسط كهعلمي 
ـ ا. آورد يرو موجـود  اطالعات مورد در نينو يها بيترك ابداع به و همچنين،. شود  امـر  ني

 قـرار  تيترب و ميتعل مهم يآرمانها از يكي منزله ت، بهيخالق پرورش كه است آن مستلزم
 همـه  كـه  يهنگـام . گردد آشكار يدرسهاي  برنامه در يياجراهاي  وهيش صورت به و رديگ

 قواعـد  ابداع اي ديجد حركت به تواند مي كه است ليتخ تنها نيا دانند، مي را زيچ همه افراد
 دانـش  يبـرا هـا   ناشناخته شيپو و عدالت مهم يژگيو ب، دويترت نيا به. شود منجر يباز
  ). 1380، ينوذر ترجمه/  وتاريل( بود خواهد فراهم يورز

 

  اي  رويكرد ميان رشته
 ازعبـارت اسـت    ،تيترب و ميتعل المعارف ًْرهيدا از برگرفته 1ميان رشته اي برنامه فيتعر
 منظـور  بـه  ي،درسـ  متفاوتهاي  موضوع خطوط يطول برش قيطر از برنامه يبند سازمان

 از برنامـه  كـردن  دار يمعنـ  و مطالعه گستردههاي  نهيزم اي و يزندگ ليمسا درك بر ديكأت
  ). 1380رئيس دانا، ( هاست موضوع قيتلف قيطر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Interdisciplinary  
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 آن يبنـد  سازمان كه داند مي يآموزشرا اي  ميان رشتهبرنامه درسي ) 1989( 1كريشوم
ـ طر از و رديـ گ مـي  صـورت  متفـاوت  و متنـوع  يموضـوع  خطـوط  از استفاده با  قيـ تلف قي

ـ ا. كنـد  مي يگذار هيسرما مطالعه تر عيوسهاي  نهيزم يرو گوناگون يدرسهاي  موضوع  ني
 يواقعـ  يايـ دن كننده منعكس كه نديب مي كل كي صورت به را ياددهي و يريادگي فيتعر

ـ سـد، تعر ينو 2كيـ ل يكتـ . اسـت  شاگرد و معلم  4يدگيـ تن درهـم  و ارتبـاط  از 3درسـل  في
 بـر . اسـت  دهيرسـ  ليمسا فهم يبرا ييالگوها ارائه به و است رفته فراتر درس اتعموضو
هـاي   تجربـه  مجموعـه  از اسـت  عبـارت اي  ميـان رشـته  ف، برنامه درسي يتعر نيا اساس

 دانش و اطالعات ازاي  نگر، مجموعه يكل ينگاه با تنها نه كه شده يزير برنامه يريادگي
 ييتوانـا  بلكـه ، دهـد  مي قرار رندهيادگي ارياخت در ساختار و نظام، الگو صورت به را مشترك

 بـه  را او قيطر آن از و دهد مي شيافزا نوهاي  ارتباط كشف اي و افتيدر يبرا را رندهيادگي
  ). 1380رئيس دانا، ( دهد مي سوق ديجد يساختارها وها  نظام ،الگوها خلق يسو

اي  برنامـه  از است عبارتاي،  ميان رشته برنامه) كيل يكت از نقل به( 5زبجاكو نظر بنابر
ـ عاربـه   يموضـوع  نظام كي از شيپ را يآموزش زبان و يشناس روش، آگاهانه بطور كه  هي
 كي اي عنوان كي، لهأمس كي، خاص يمطلب، شاخص موضوع كي قيطر آن از و رديگ مي

 بـا  فيتعر نيا كيل يكت هينظر بنابر. دهد مي قرار گسترده مطالعه و يبررس مورد را تجربه
 نيچنـد  كـه  اسـت اي  برنامـه اي  ميـان رشـته   برنامه ،ديگو مي كه ستا سو هم 6اورت نظر

 فعـال اي  پروژه شكل به موضوع كي در را آنها و كند مي جمع گريكدي با را يدرس موضوع
  .دهد مي شكل
 يبوم و ديتول اهداف به حصول يبرااي،  ميان رشته يدرسهاي  برنامه يكل طور به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Shoemaker 
2. Kathy Lake 
3. Dressel 
4. Integrated 
5. Jacobs 
6. Everett 
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. هستند برخوردار يسنت يدرسهاي  برنامه به نسبت يشتريب تيظرف و توان علم، از كردن
 تعهد و نگرانه، اعتقاد كل و جامعه مطالعه به ازنياي  ميان رشته كرديرو با يطراحضمناً، 
. دارد رهيغ و يشناس ، جامعهيريادگي يروانشناس ميمفاه و تيترب و ميتعل فلسفه به فراوان
 واي  كتابخانههاي  ، كاوشييبايشك و پشتكاروقت،  صرف مستلزم آن ن، انجاميا بر افزون

  ). 1381خلخالي، ( است اديز اعتبارات نيتأم و فراوان يدانيم
 و كننده ليتسه عامل كي عنوان به تواند مياي  ميان رشته يسازماندهدر هر حال، 

 همان اي( يقيتلف قيعال تحقق يبرا يدرس يزير برنامه تمام در ممكن كوشش تنها
ميان هاي  شيگرابه هر حال، . رديگ قرار مدنظر) يريادگي دهيتن درهم و كپارچهي اتيتجرب
 طرف از. سازد مي ممكن را ديجدهاي  نهيزم به ورود يبرا فرد تيهدا امكاناي  رشته

 ندارند ياديز سابقهها  رشته نيا است؛ ينينو روشاي  ميان رشتههاي  شيگرا جاديگر، ايد
محمدي ( ابدي مي شيافزا نهاآ دهنده ارائه يدانشگاهها وها  رشته نيا تعداد ساله هر و

  ). 1378شجاع، 
به  توان مي رااي  ميان رشته يكردهايرو ظهور در ثرؤم بستر و عواملبه طور كلي، 

 :كرد خالصه شرح ذيل
 تكثـر  و تعـدد  و آن مختلـف  ابعـاد  و عتيطب نيهمچن و آن يها يدگيچيپ و انسان -1
 يانسـان  اي يكيزيفهاي  تيواقع از يبررس در را آنها توان مي كه يابعاد و روشها، ها افتيره

 انقسـام  بـه  كـه  علوم در شرفتيپ و رشد يمنطق الزمه گريد يسو از و داد قرار توجه مورد
) نيپليسيد( افتهي سازمان دانش كه شود مي موجب، شده منجر علوم در يروش و يموضوع

 از شناسنده و ايگواي  نهيآ و الگو و شده منطبق تيواقع بر يخوب به نتوانند متعارف علوم اي
 وهـا   رشـته  قيتلف به موضوع نيبرا آگاهي با يآموزش طراحان و زانير برنامه لذا. باشند آن

نند ك كسب يآور فن و علم عرصه در را يديجدهاي  افتهي تا زنند مي دست يبشر معارف
 و حـد  از شيب رشد -2بدهند و  درخور يها پاسخ، يوجه چند و ديجد مسائل يكسري به و

هـاي   برنامـه  بـه  يعلمـ  يطهايمح ازين كه شده يتبعات موجبات علوم در مرزها افزون روز
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 يهـا  نظـام  كـه  قـت يحق نيا افتيدربنابراين، . است كرده تيتثب و هيتوج رااي  رشته ميان
ـ  يبنـد  طبقـه  ينـوع  ابتـداً  و واقع درها  رشته ييمحتوا  موضـوعات  و دانـش  يبـرا  يعمل
 يسـازمانده  يبـرا  ييمبنـا  يمعنا به الزاماً و وندر مي شمار به رشته آن به وابسته يپژوهش
  .دنشو واقع يضرور و ديمف تواند نمي يآموزش
 :به شرح ذيل اشاره نموداي  توان به تعدادي از محاسن رويكرد ميان رشته مي
 ارتباط يآموزش برنامه با، منسجم حال نيع در و دهيچيپ و يوجه چند تيواقع -

 . كند مي برقرار يثرؤم
، مطالب انسجام و يكپارچگي و هم با يدرس مواد و مطالب ارتباط لحاظ به -

 . شود مي انجام بهتر يريادگي
 .شود مي ييجو صرفه يبعد چند و متكثر اهداف به يابيدست زمان در -

 يمنطقـ  يسـاختار  بـا  ماًيمسـتق  را اددهندهي و رندهيادگياي،  رشته كرديروبه هر حال، 
 خاص يروش و يموضوع يازهاين شيپ، ميمفاه رهيزنج يتوال خودبخود كه كند مي مواجه

ـ ا و. كنـد  مي آشكار را قتيحق يساختارها، الگوها و ميمفاه قيطر از و كرده تيرعا را  ني
. شود واقع غفلت مورد بيرق يقيتلف يكردهايرو در دينبا كه است توجه قابل يازيامت خود
 يمهارتها و آن از استفاده وهيش در بحث بلكه ستين دهيفا يب علم يمنطق ساختار واقع در

 "مهارتها يسازمانده" و "علم كي يمنطق ساختار" لذا. است رندهيادگي يبرا آمده بدست
ـ با همزمـان  خـوب  يدرس برنامه كي در كه هستند يريمتغ دو ـ عنا مـورد  دي  و باشـند  تي
 . شود واقع زير برنامه استفاده مورد آنها ازاي  نهيبه بيترك

 مشترك اصول و يكل موضوعات اي يمباد، ميمفاهاي،  رويكرد ميان رشته دربنابراين، 
 و زبان، روش آگاهانه بنحو و بوده توجه مورد رشته چند اي دو نيب مشترك نسبتاً اي و

 بكار يمشترك يمباد و موضوعات يبررس جهت را دانش از طهيح چند افتهي سازمان دانش
 منظر از واحد يموضوع از يمتنوع اريبسهاي  جلوه و كاربردها ،حال نيع در. رنديگ مي

 انيدانشجو، يآموزش خاص يسازمانده نيا در لذا. شود مي مطرح مختلفهاي  رشته
 ابعاد از را يواحد و مهم موضوعات يول شوند نمي ديمق يخاصاي  رشته نظام به هرچند



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    644

 موضوع المثل يف. دهند مي قرار توجه و مطالعه مورد يعلم مختلف يبسترها در و مختلف
ه ب با و ياقتصاد اي ياسيس، يحقوق، ينيد مختلف مناظر از همزمان تيمالك اي دولت
 قرار يبررس مورد منظر هر به مربوط يروشها وها  يشناس روش، يمباد يريكارگ
 قرار يشكاف كالبد مورد مختلف جهات از موضوع كي متفاوت ابعاد كه يطوره ب، رديگ مي

 انيم يدرس برنامه كي يطراح .شود ارائه دانشجو يبرا منسجم طرح كي در و گرفته
 به توجه با تواند مي ما برنامه كه چرا. داد انجام توان مي يمختلف سطوح در رااي  رشته

 ميمفاه اي عام اريبس ميمفاه محدوده در صرفاً يآموزش كالن اهداف و دانشگاه رسالت
 حركت كرديرو نيا ياصل مشخص وجهه حاالت نيا يتمام در يول. شود يطراح خاص

علوم انساني اي  انگاره  ميان رشته 1براي مثال تصوير شماره  .باشد مي حول مفاهيم يافق
  .دهد مي را  نشان

  
  
  
  
  

  
 

 

  
 

  علوم انسانياي  انگاره ميان رشته: 2تصوير شماره 
 تداخل مشاهده با گذشته، امروزه در علوم تشعب و يمرزبند رغم يعلبر اين اساس، 

 دراي  ميان رشته رابطه ينوع وجود ها، مالحظه هينظر و پژوهش، اصول يها محتوا، روش

 مديريت

 فلسفه

 علوم سياسي

 روانشناسي
 و علوم تربيتي

الهيات

 زبان و ادبيات فارسي

 علوم اجتماعي

 حقوق
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ميان  روابط ةمطالع بااز طرف ديگر، . شود مي انينما يعلم مختلفهاي  رشته عرصه
 نيب يهمكار يچگونگ توان مي يعلمهاي  رشته يداخل عملكرد انعكاس واي  رشته
  . كرد ميترس يخوب به راها  رشته ريسا از رشته كي استفاده وها  رشته

 اسـاس  بـر  را يانسـان  علـوم  حـوزه اي  ميـان رشـته   رابطـه  يچگـونگ ) 1380(داورپناه 
 ةهمـ  ،اسـاس ايـن   بـر . ترسيم نموده است 2شونده استنادهاي  رشته و 1استنادگرهاي  رشته
ميـان   ارتبـاط  يانسـان  علوم مختلفهاي  رشته با يانسان علوم ةحوز يبررس دمورهاي  رشته
 منـابع  از يريـ گ بهـره  درهـايي   شيگـرا هـا   رشـته  ةهم گر، دريد عبارت به. دارنداي  رشته

ا، ي، جغرافيبازرگان مانند يبررس موردهاي  رشته از يبرخ. دارد وجودها  رشته ريسا ياطالعات
 از خارجهاي  رشته با يانسان علوم حوزه با ارتباط بر عالوه تيريمد و ي، كتابداريروانشناس

  . )1جدول شماره ( دارند رابطه يمهندس و علوم رينظ يانسان علوم حوزه
  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Citing discipline 
2. Cited discipline 
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جدول شماره   
1 :

ك از رشته
ميزان اتكاي هر ي

 
ها به خود و به ساير رشته
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 تيريمـد  و ايـ جغرافهـاي   گـردد رشـته   مي مالحظه 1همانطور كه در جدول شماره    
. دارنـد  يعلمهاي  رشته ريسا با يتر گسترده ارتباط يبررس موردهاي  رشته ريسا به نسبت
 يمهندسـ  و يعلـوم، كشـاورز  ي، انسـان  علومهاي  حوزه در گريد رشته 19 با ايجغراف رشته
، يانسـان  علومهاي  حوزه در گريد رشته 15 با زين تيريمد رشته و دارداي  ميان رشته رابطه
 ريسـا  بـا  را ارتبـاط  نيكمتـر  يحسـابدار  و حقـوق هاي  رشته. دارد ارتباط يمهندس و علوم
. اسـت  ونـد يپ در گـر يد رشته 5 با يحسابدار رشته و رشته 4 با حقوق رشته. دارندها  رشته
 حقـوق  رشته يرد، وليگ مي بهره زين آمار رشته از يانسان علوم حوزه جز به يحسابدار رشته
 بـه  توجـه  بـا . )1380داورپنـاه،  ( اسـت  يانسـان  علوم حوزههاي  رشته منابع بر يمتك صرفاً
 يبرخ و است مستحكم و يقو اريبس گريكدي باها  رشته يبرخ رابطه آمده دست به يفراوان

 . دارند گريكدي با شكننده و فيضعاي  رابطه گريد

  
  نتيجه 
 شـمار  بـه  آن از يبخش كه بزرگتر يفرهنگ با بلكه ستين بسته خود در رهيجز كي علم

 نشـده  ميتقس مختلفهاي  رشته به تياز طرف ديگر، واقع. دارد قرار دائم تعامل در د،يآ مي

 ).1386پايـا،  (اسـت   ياجتمـاع  كـار كنشـگران   هـا  يساز مقوله و هايبند ميتقس نيا .است
 بـردن  باال و تيتقو يراستا و در ميا هبرساخت كه يمقوالت به يانتقاد نظر با ديبا و توان مي

 كـه  يمقـوالت  ساختن مرتبط كه دارد آن از تيحكا موجود شواهد. ميكن تالش آنها ييكارا

 فهم به تواند اي مي رشته نيب افتيره كي اتخاذ و آمده اند مي نظر به ارتباط يب گذشته در

 .كند كمك تيواقع تر قيعم سطوح وها  هيال بهتر

ها  تخصصي و مثله كردن واقعيتهاي  با نقد رشتهاي  بدين ترتيب، مطالعات ميان رشته
به جاي كل واقعيت و جزء نگري آن كليد خورده است، امـا  ها  و پنداشتن بخشي از واقعيت

كند، بلكـه نقـد    نمي تخصصي را نفياي  بي درنگ بايد اضافه كرد كه مطالعات ميان رشته
محفـوظ  هـا   و حفـظ حـريم رشـته   ها  ها، احترام به تخصص در اين گونه پژوهش. آن است
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را در تركيبي ها  آنجه مد نظر است، اضافه كردن عنصر جديدي است تا اين تخصص. است
جديد به كار گيرد تا مكمل يكديگر قرار گيرند و بتواننـد نسـبت بـه يكـديگر هـم افزايـي       

ازي و توجه به كليت يكپارچه علوم بعـد از تجزيـه   در هر حال، نوعي نظام س. داشته باشند
  ).1387بزرگر، (چند گانه بين سبدهاي تخصصي است هاي  گراي و ايجاد تعامل

ـ نزد يگـو و گفـت  و مفاهمـه  گرو در معرفت بر اين اساس، رشد    هـاي   رشـته  تـر  كي
 و علـم  از يحيصـح  فهـم  دادن قـرار  يبرا تالش. است گوناگون يها تخصص و مختلف
ـ تقو به تواند مي گريدهاي  حوزه وها  رشته پود و تار در يفنّاور  سـطح  در ينظـر  هيـ بن تي

 و ميمفـاه  مبادلـه  و گـو و گفـت  كـه  كند ليتسه را يواحد زبان جاديا و رساند مدد جامعه
 ريپـذ  امكـان  يبـاالتر  ييكـارا  و يسـادگ  بـا  متفـاوت  يها تخصص اهل انيم راها  دانسته

 در موفق و شتازيپ جامعه كيهاي  شالوده ختنير يپ يبرا را نهيزم قيطر نيا از و سازد مي

هـاي ميـان    بنـابراين، رويكـرد پـژوهش   ). 1377پايـا،  (سازد  مي ايمه گوناگونهاي  عرصه
پژوهشـگر ميـان   . چند وجهي و هـزار چهـره اسـت   هاي  در توجه كردن به پديدهاي  رشته
كنـد و بـا    مـي  آينده را بررسي ابتدا موضوعات مختلف تاريخي يا وضعيت حال واي  رشته

چند وجهي و چند بعدي هاي  پردازد كه پديده مي غربال اين موضوعات، به شكار آن دسته
. كنـد  مـي  مختلف بررسـي هاي  آن گاه آن پديده يا مسئله منفرد را از زواياي رشته. هستند

آورد  يمـ  كند و از تـاريكي بـه روشـنايي    مي خاص رمز گشايياي  هر بعدي از آن را رشته
  ).1386برزگر، (

دانـش مـاهيتي اسـتعاري و تفسـيري دارد و بازنمـاي      هـاي   از طرف ديگر، همه حوزه
همچـون  (دانـش داراي قواعـدي   هاي  ديگر اينكه هر چند هر يك از حوزه. واقعيت نيست

است كه در همان حوزه كـارايي دارد  ) و اهدافها  روش شناسي، مفاهيم مهم، پيش فرض
ديگر دانش به كار برد يا حتي با بهره گيري از هاي  توان اين قواعد را در حوزه نمي و لزوماً

با وجود اين، پرسش از ساختار هرمي . ديگر دانش قضاوت كردهاي  اين قواعد درباره حوزه
ديگر آنكه دانش بشري ماهيتي تاريخي، خطاپذير و تغييرپذير . نماياند مي دانش را ضروري
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ملـه علـوم طبيعـي يـا انسـاني،      دانـش، از ج هاي  ز هيچ يك از حوزهدارد و از اين منظر ني
گوناگون دانـش و بـه ظـاهر رويـاروي     هاي  و سرانجام اينكه حوزه. يا برتر نيست مستثني

اين . نيستاي  يكديگر، به هم تنيده و وابسته است و بين آنها مرز مشخص و تعيين كننده
علمـي،  هـاي   گوناگون دانش و رشتههاي  بين حوزههاي  دهد  كه مرزبندي مي نتايج نشان

توان به بازنگري ساختار سنتي  مي طبيعي و حاصل ماهيت متفاوت آنها نيست و از اين رو،
را پيشـنهاد نمـود   اي  هاي مربوطه، مطالعات بـين رشـته   دانش پرداخت و برمبناي ضرورت

 يآزادسـاز  يبـرا اي  ميـان رشـته   يسـازمانده هـاي   وهيش بدين ترتيب،). 1387ضرغامي، (
 يوقتـ  يول دارند ارزش يعلم ميمفاه. اند آمده وجود به يعلم ميمفاه سلطه از آموز دانش
 نتوانستند و گرفتند فاصله آموز دانش يزندگهاي  تيواقع از يافراط افتني اصالت اثر در كه
ـ ا بـه . شود مي كاسته ميمفاه نيا يتيترب ارزش دهند، از رشد را او  يزنـدگ  كـه  صـورت  ني

  . هستند برخوردار تيتمام كي از ياجتماع مسائل و است واحد كل كي انسان
 بتواند ديبا كه است نيا يآموزش يها نظام و تيترب و ميتعل مطلوب شكل ،حال هر به
 ييايدن. كنند يزندگ رييتغ حال در و مولد ييايدن در باشند قادر كه كند تيترب ييها انسان

 به شيپ از شيب كه ييايدن. نباشد حاد ياجتماع و ي، فرهنگيطبقات اختالفات يدارا كه
 جانبه، بدون همهاي  توسعه به يابيدستبر اين اساس، . است وابسته و متصلها  شبكه
 در بر اين اساس،. ستين ريپذ امكان يعلم و يدانشهاي  حوزه يتمام يهمكار و حضور

 تا كرد برقرار يكينزد و قرابت مختلف علوم مرتبطهاي  رشته انيمبايستي  امروز جهان

ميان  يكردهايرو ،مجموع در .شد نظر صاحب و متخصص، مختلفهاي  رشته در بتوان
 يبرا را ييها فرصت، آموزش از يخاص يسازمانده ارائه با كه هستند نيا يپ دراي  رشته
 متعدد يقلمروها در متنوع موضوعات و ها روش، يمباد، اصول با تا سازند فراهم رانيفراگ
  .ستيناي  رشته يها نظام ديفوا و محاسن ينف يمعنا به البته نيا و. شوند آشنا
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: جايگاه و نقش تفكر انتقادي در ارتقاي علوم انساني
 ها، راهكارها و پيامدها ضرورت

  
  ∗مهر حميده پاك

  چكيده
و است   توسعه علوم انساني تا حد زيادي به تغيير در نظام آموزش عالي كشور وابسته

هاي  يافتهاز يكسو، . باشد هاي درسي موجود ميچنين امري، مستلزم بازنگري در برنامه
علوم  ي دهد كه پژوهش در زمينه هاي صورت گرفته در اين حوزه، نشان مي پژوهش

 است و از سوياز ارزش كمتري برخوردار بوده  ها، همواره  انساني نسبت به ساير حوزه
علوم انساني و  ي هاي فكري در حوزه دهي به فعاليت ديگر نيز، نظام ناكارآمد ارزش

له محور نبودن ئمسموجب و در نهايت بوده ع پيشرفت اين علوم ضعف خودباوري از موان
هاي علوم انساني  تا زماني كه ديد نقادانه در بين دانش آموختگان رشته. است ده شآن 

وجود نداشته باشد، امكان ايجاد هر گونه تحول و بازنگري در اين حوزه بي معنا خواهد 
تحصيل در  در طول دوران   ديضرورت تدريس تفكر انتقا جهتلذا در اين . بود

و توسعه و ارتقاي اين حوزه جز از  استهاي مختلف علوم انساني، كامالً مشهود  رشته
با . هاي وابسته به آن ميسر نخواهد شد طريق توجه به تفكر انتقادي و ساير مهارت

در  ،هاي مختلف علوم انساني رشته ي توجه به اهميت تفكر انتقادي در رشد و توسعه
هاي اين نوع  تفكر انتقادي، ويژگي ي  ن مطالعه بر آن شديم تا با روشن ساختن واژهاي

هاي ترويج و لزوم به كار گيري و پيامدهاي  هاي متفكر انتقادي، روش تفكر و مشخصه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مشهدريزي درسي، دانشگاه فردوسي  كارشناس ارشد برنامه ∗
Pakmehr_1388@yahoo.com 
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  .يمكنآن را در اين حوزه بررسي 
ئله هاي تفكر انتقادي، مس تفكر انتقادي، ارتقا، علوم انساني، مهارت: ها كليدواژه

  .محوري، برنامه درسي
  

  مقدمه
 تجربيات شخصي ِمحدود، به قلمروي انتقال دانشجويان از دنياي خودمحور ِمبتني بر

تر و متضمن حقايق متعدد، به عنوان يكي از اهداف اصلي هر نظام دانشگاهي در  انتزاعي
واقعي تعليم و تربيت يك  ي ، هر چند كه ثمره1وايتهد ي به گفته. شود نظر گرفته مي

يم و تربيت، به جاي ، بخش اعظم دانش تعل)36-8 :1374، 2مايرز(فرايند فكري است 
ها وجود دارد، روي  اي كه امكان شكوفا كردن آن يابي به استعدادهاي نهفتهتمركز بر دست

تمركز دارد ) خواندن، نوشتن و حساب كردن: هاي پايه مهارت( هاي خاص مهارت
 عنوان به فكري هاي مهارت ي توسعه اند كه نشان داده متعدد تحقيقات). 9: 3،1385فيشر(

). 1378شعباني، (شده است  گرفته مراكز آموزشي درنظر هاي ريزي در برنامه اصلي اولويت
گيرد، كيفيت  هاي آموزشي مورد توجه قرار مي اي كه به طور دائم در نظام لهئالبته، مس

تفكر مطلوب؛ كه اگرچه به طرق گوناگون توصيف شده  ؛ يعنياستتفكر دانشجويان 
تأييد و  درهاي آموزشي، سعي  است،  اصطالحي كه عموماً براي نوع تفكري كه نظام

كه ) 60: 1380و همكاران، 5مارزينو( است 4رود، تفكر انتقادي كار مي هترغيب آن دارند، ب
هاي آموزشي قرار بگيرد  بايد به عنوان يك مهارت شناختي در اهداف اصلي نظام

آمريكا نمايان ساخت  ي ت متحدهيابي ملي در اياال ي زمينه يك مطالعه .)2001، 6هالپرن(
مداران، دست اندركاران و مربيان آموزشي، تفكر انتقادي بايد به ي سياست كه به عقيده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Whithead 
2 .Myers 
3. Fisher 
4. Critical thinking 
5 . Marsano 
6. Halpern 
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به ). 2002، 1تي سوي(يك برونداد ضروري در آموزش عالي تلقي گردد  ي ثابهم
كند تا  هاي تفكر انتقادي به دانشجويان كمك مي هر چند مهارت) 2007( 2پيجي گفته

ها و مشكالت واقعي زندگي را تعديل كنند، دانشجويان ما قادر نيستند تا دانش  پيچيدگي
روزناني و سوهايال، (واقعي زندگي به كار گيرند هاي  محتوايي كسب شده را در موقعيت

  ). 2007، به نقل از وان سليمان و همكاران، 3003
هاي درسي دانشگاهي  ه برنامهاست كحاكي از آن  جهت، نتايج مطالعات بسياردر اين 

امين خندقي (دانشجويان نبوده است در هاي تفكر انتقادي  او مهارتهقادر به تقويت گرايش
، 5؛ كاستل4،2010؛ گزر، كانتك و ازتارك2009و همكاران،  3؛ پروفتو1390، و پاك مهر

با هدف بررسي ) 2011(حاضر و همكاران  ي اي كه توسط پژوهشگر مقاله مطالعه). 2009
علوم انساني صورت گرفت، نشان داد  ي ميزان گرايش به تفكر انتقادي دانشجويان حوزه

از گرايش  ي مطلوبعلوم انساني در سطح محافظه كارانه به حد ي كه دانشجويان حوزه
به تفكر انتقادي دست نيافته اند و اين نكته حاكي از اين است كه تمايل و گرايش 

مل جاي دانشجويان اين حوزه به سمت تفكر انتقادي، پايين است و شناسايي اين عوا
؛ دهقاني، ميردورقي و 1389(ن ديگر كه توسط محقق و همكارا نتايج مطالعات. تأمل دارد

صورت گرفت، ) 2011؛ دهقاني، جعفري ثاني، پاك مهر و ملك زاده، 2011پاك مهر، 
در   ي تعيين كنندهعوامل انگيزشي مثل خودكارآمدي و اهداف پيشرفت نقشنشان داد كه 

هاي آمريكاي شمالي، به طور در بسياري از دانشگاه. تفكر انتقادي دانشجويان داشتند
شده و   هاي تفكر انتقادي دانشجويان ارائه داده هايي در جهت افزايش مهارتاص طرحخ

هاي درسي در محور و رأس اهداف آموزش عالي قرار  آموزش تفكر انتقادي، در برنامه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Tsui 
2. Page 
3.Profetto 
4 . Gezer , Kantek&Öztürk 
5. Castle 
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التحصيل شدن،  و دانشجويان وظيفه دارند پيش از فارغ) 70: 1999هالپرن، (گرفته است 
در ايالت » آلورنو«كالج . تفكر انتقادي بگذرانند ي مينهدر زمورد نظر را واحد درسي 

هاي مربوط به تجزيه و تحليل را  درسي، مهارت ي هايي در برنامه ويسكانسين با نوآوري
نهضتي  1370 ي در كشور ما نيز، از اوايل دهه. آموزد هاي مختلف مي به دانشجويان رشته

فعال پديد آمده است و روز به روز  هاي تدريس غير در كشور عليه حافظه پروري و روش
گردند  تر مي هاست، افزون آن وهاي جديد آموزشي كه تفكر انتقادي هم جز طرفداران شيوه

  ).322: 1385آقا زاده، (
  

  ها و موانع تفكر انتقادي، مشخصه
  ها تفكر انتقادي و مشخصه

سؤال از ماهيت و چيستي تفكر انتقادي از جمله موضوعات مطرح و قابل بحث در اين 
، پردازش و ارزشيـابي  واتـسـون و گـليـزر معتقدند توانايي تفكر انتقـادي. حوزه است

ستدالل قياسي و استقـرايي اطالعات قـبلي با اطالعات جديـد و پيـامد و حاصل تلفيـق ا
اي بـراي  تعريف واتســون و گليــزر از تفكـر انتقـادي پايه. ستالـه ئيند حل مسبا فـرا

آزمودن تفكر انتقـادي شـد كه امـروزه به طـور وسيـع در سنجش تفكر انتـقادي به كار 
تبييـن اصول . قابل قبـول استهاي مختلف علمي  رود و براي اكثر محققيـن در رشته مي
  :ند ازا گليزر عبارت ـ اتسونتفكر انتقادي بر اساس آراي و ي گانه پنج

هاي به وقوع پيوسته به دست  اي است كه فرد از پديده استنباط نتيجه: استنبـاط. 1
هاي درست از نادرست از ميـان اطالعات داده شده  آورد و توانايي تشخيـص داده مي

  .است
 ، شود مفـروض عبارتي است كه از پيش در نظـر گرفتـه مي: شناسايي مفروضـات. 2

گردد و در حـقيقت تـوانايي  يا بـراي پذيرفتـه شـدن پيشنهاد مي ،بديهـي فـرض شده
  .باشد تشخــيص مـفروضات پيشنـهـادي از عبارات بيانـي مي
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باشد؛بـدين ترتيب كه  در استنتاج حركت ذهني از جزء به سوي كل مي: استنـتـاج. 3
ن در استنتاج توانايي تفكيك همچني. شود  كلي گرفته مي ي از مقدمـاتي جزئي نتيجه

  .كلي حائــز اهميت است ي ها از نتيجه مقدمات و داده
در . ستها تعبير و تفسير توانايي پردازش اطالعات و تعيين اعتبار آن: تعبير و تفسير.4

هاي خود  يند بـايد قضاوت شــود كه آيا نتــايج به طور منطـقي از داده و مقدمهاين فرا
گيرد بلكه  ا خيـر؟ بنـابراين در تعبيــر و تفسيـر استنتاجي صورت نميگرفتـه شده است ي
ها تجزيه و تحليـل  ها و مقدمه مهم اين است كه داده و موضوع ستنتايج در دسترس ما

  درست؟ها درست است يا نا فته شده از آنشوند و برآورد شود كه آيا نتايج گر
انتخـاب  ي گيري درباره تصميم در موارد مهم:هاي منطقي ارزشيـابي استدالل. 5

هاي قوي و  تـر آن است كه بتـوانيـم استدالل هاي قــوي و ضعيـف، مطلوب استدالل
يك استدالل منطقي وقتي قوي است كه هم مهم وهم در . ضعيف را تشخيص دهيم

ارتباط مستقيم با سؤال باشد و يك استدالل وقتي ضعيف است كه مستقيماً در ارتباط با 
) 2009( 1لوتيخ).1387، به نقل از ندافي،  89-32: 1980واتسـون و گليـزر، (باشد سؤال ن

تفكر انتقادي ) 8: 2005(2است؛ باول "راه درست فكر كردن"اعتقاد دارد كه تفكر انتقادي
پذيري در قبال آنچه گيري به صورت منطقي و مسئوليترا به معناي درگير شدن، تصميم

شناسان شناختي، بر اين باورند كه  تفكر انتقادي نوعي  روان. كنددهيم بيان ميانجام مي
  ).2007، 3گالسنر و شوارز(تصميم گيري و قضاوت است 

در تفكر انتقادي رويكرد اصلي همانا ايجاد يك جو يا فضاي نامتعادل و تا حدي خارج 
ديل و بازسازي ، تع تا افراد بتوانند فرايندهاي فكري خود را اصالح است  از شرايط معمول 

. ها متفاوت باشد اي فكر كنند كه با تفكر گذشته آن ساساً به گونهتغيير دهند و ا اي،  نموده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Lyutykh 
2 .Bowell 
3 . Glassner& Schwarz 
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هاي گذشته  دانش و ايده ي ال بردن مجموعهؤاين نوع تفكر زير س  گيري اصلي جهت
: 1386،  مايرز(جديد است  هاي نو در قالب رسيدن به ايده يا تفكر همراه با حمايت از ايده

، كاربرد، مفهوم سازي ي يند فعاليت منظم عقالني و ماهرانهتفكر انتقادي فرا ).30ـ 40
كه به  استاز اطالعات يا تعميم آن   اي ، تركيب و ارزشيابي مجموعه تحليل و  تجزيه 
مشاهده، تجربه، انديشه، منطق يا ارتباط به عنوان راهنماي نگرش و رفتار عمل  ي وسيله
توان گفت تفكر انتقادي، تفكر خود رهبري،خود نظم بخشي،  خالصه ميبه طور . دكن مي

تفكر انتقادي به معناي ).2004اسكريون و پاول ، ( استخود كنترلي و خود تصحيحي 
و  خواني يافتهكه با آن بتوان با گسترش علوم همنوعي از دانش و بينش است دستيابي به 

ه سبب ايجاد توانايي بحث و اظهار نظر در فرصت آزادي دادن به فكر و انديشه است ك نيز
تفكر انتقادي را از دو منظر . ذهن به تفكر است ي تفكر انتقادي جهت دهنده. شود فرد مي

وار و تعميم دهنده  هاي سلسله از اطالعات و باورها كه مهارت اي  مجموعه -1:توان ديد مي
ها در جهت  اين مهارتعقالني كه از  ي عادت مبتني بر عقيده -2دهند، را شكل مي

تفكر انتقادي  -الف: د؛ بنابراين در نظر يك متفكر انتقادي كن هدايت رفتار استفاده مي
 يصرفاً كسب و نگهداري اطالعات به تنهايي است؛ چرا كه مستلزم داشتن روش

از   اي صرفاً شامل مجموعه -جو و پردازش اطالعات است،ب و مخصوص براي جست
صرفاً استفاده از  -باشد و ج ها ميمداوم از آن ي استفاده مستلزم  هاست؛ چرا كه مهارت
حائري (كند بيني  ها را پيش ها به عنوان يك تمرين است، بدون آنكه نتايج آن  مهارت
  ).  18: 1382،زاده

  
  موانع تفكر انتقادي

با توجه به اهميت تفكر انتقادي در نظام آموزش عالي و تجهيز فراگيران به ابزار تفكر 
هاي اجتماعي و علمي جهان امروز، ايجاد تحول در  انتقادي در مواجهه با پيچيدگي

هاي مخاطبان و دست اندركاران  هاي آموزشي و تغيير نگرش هاي درسي، روش برنامه
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نسبت به تفكر و شناسايي موانع احتمالي در جهت رشد  تر تعليم و تربيت بر مبناي جدي
نتايج  ).1382اسالمي، (يد آ ترين اقدامات به شمار مي و مهم ترين تفكر انتقادي از مناسب

موانع موجود در تسهيل تفكر انتقادي را به صورت زير ) 2005(1مانگنا و چابلي ي مطالعه
هاي تدريس و ارزشيابي نامناسب  از روش فقدان و كاستي دانش اساتيد، استفاده: برشمردند

ند،  ا كنند بلكه مانعي بر سر راه بهبود آن كه نه تنها تفكر انتقادي دانشجويان را تسهيل نمي
ها و فرايندهاي  ها نسبت به تغييرات، وجود پيش زمينه نگرش منفي اساتيد و مخالفت آن

ند كه تمركز اساتيد بر روي آنان معتقد. آموزشي نامناسب، فرهنگ و بي كفايتي آموزشي
تيواري، آوري و . شود محتوا  و تكستبوك ها از عوامل مخل تفكر انتقادي محسوب مي

صحبت كردن و اظهار نظر كردن وجود  ي معتقدند در فرهنگي كه اجازه) 2003( 2الي
اذعان ) 1388(صيفوري . تفكر انتقادي باز خواهد بود ي دارد، قطعاً راه به سوي توسعه

شناختي در كنار موانع زباني و منطقي چهار مانع  دارد، موانع جامعه شناختي و روان مي
شناختي و جامعه شناختي براي تفكر  از جمله موانع روان.ندا موجود بر سر راه تفكر انتقادي

هاي زندگي  اي از مؤلفه پاره. انتقادي، فقدان جسارت و ايجاد فضايي واهمه آميز است
يكي از اين . شوند م مانع براي تفكر انتقادي و پويا محسوب ميجمعي و فردي در حك

آزادي نيز يكي از پيش . هاي مختلف است ديدگاه ي عوامل، عدم امنيت الزم براي ارائه
كانت، عقل بدون آزادي معنا  ي گونه كه به گفته همان. استانتقادي هاي تفكر  فرض

توان به خستگي،  شناختي نيز مي ز موانع روانا. ها ديدگاه ي ندارد؛ عقل يعني آزادي در ارائه
تفكر انتقادي مسير  شوند ميلي اشاره كرد كه باعث مي ترس، اضطراب، وحشت و بي

كنند كه ما از آن بابت انسان هستيم  متفكرين انتقادي تأكيد مي. طبيعي خود را طي نكند
انسانيم، پس خسته  ما. كه در معرض انواع و اقسام موانع فيزيكي و احساسي قرار داريم

از سوي ديگر ما اين . تواند جلوي فرايند مثبت تفكر را سد كند شويم و خستگي مي مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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استعداد را داريم كه به جهت دوست داشتن يا متنفر بودن از چيزي نتوانيم وجوه مختلف 
همچنين، اضطراب، ترس و وحشت، رخوت و كاهلي در . آن را به خوبي ارزيابي كنيم

توانند سدي براي فهم موضوعات مختلف  د و مينها كم و بيش وجود دار نسانما ا ي همه
ها توسل  ترين آن از ديگر موانع در تفكر انتقادي، موانع زباني است كه از جمله مهم. باشند

و  استريز و تخصصي سخن گفتن، نيازمند دانش كافي . به كلي گويي و كلي بافي است
. استدهد، عدم دانش كافي  يكي از داليلي كه افراد را به سمت كلي گويي سوق مي

كسي كه .  هاي اساسي  هم يكي ديگر از داليل كلي گويي است غفلت از پرسش
د و كلياتي ناي جز آن ندارد كه كلي گويي ك هاي اساسي هر بحثي را نداند چاره پرسش

  . نامربوط را كنار هم قرار دهد
  :موانع تفكر انتقادي را به صورت زير برمي شمرد) 86-72: 1386( مايرز 

اي براي به كار گيري تفكر انتقادي نداشته  تا زماني كه شاگردان انگيزه: انگيزه. 1
شاگردان بايد به . باشند، تعليم چارچوبي براي تجزيه و تحليل ، كاري عبث خواهد بود

پرداختن به . الت واقعي در ستيز باشنداتفاق استادان خود فعاالنه با مسائل و مشك
  .آن است ي هاي علمي و رفتاري تفكر انتقادي بهتر از موعظه و سخنراني درباره جنبه
نگرش  ،ترين مانع در سر راه آموزش تفكر انتقادي بزرگ: نگرش و ديد كنوني افراد. 2

هايي  همانند لوحه... افراد مختلف اعم از شاگردان و دانشجويان و . استو ديد كنوني افراد 
. شوند هاي آموزشي نمي عاري از نوشته و صرفاً براي پذيرش عقايد استادان وارد محل

. اند  له خود را تنظيم كردهئهاي حل مس ها از دوران كودكي بينش ، طرز تفكر و روش آن
فرايندهاي فكري از طريق  سير به ماوراي  ي فراگيري تفكر انتقادي شامل توسعه

 ي حسي است و استادان نقش اساسي در توسعه ي ا و تصورات خودمحور و تجربهه نگرش
  .اين فرايند دارند

يكي از مشكالت دشوار در آموزش تفكر : عيني به امور انتزاعي  ي انتقال از تجربه. 3
هاي خود است، تا  انتقادي ،چگونگي كمك به شاگردان در فاصله گرفتن از عقايد و ارزش
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در انتقال تفكر عيني به . تر تصور را به كار گيرند در باشند انواع انتزاعياز اين طريق قا
هاي  ولي روش ،عيني و بعد انتزاعي ي اول تجربه: مهم ، ترتيب آن است  ي انتزاعي نكته

  .آموزش سنتي بر عكس است
بدون عالقه، رشد فكري امكان نخواهد داشت و عالقه جزء : پرورش عالقه در افراد. 4

  .توجه و درك كردن است الينفك
براي اين . شاگردان بايد به تمرين تفكر انتقادي بپردازند : ها  رشد تدريجي مهارت. 5

اي چون خالصه كردن ، شناخت مسائل اساسي و  كار شاگردان بايد با عمليات ساده
هاي  توانند به مهارت مفاهيم كليدي و يادگيري پرسش مناسب شروع كنند، سپس مي

فراگيري تفكر انتقادي . چون شناخت فرضيات و ايجاد و نقد مباحث بپردازند تري پيچيده
هاي فرد است و بايد براي تسلط بيشتر پيوسته در سطوح پيچيده  همانند رشد ديگر توانايي

اند نه اينكه صرفاً لحظات  ها بايد بدانند كه درگير موضوعات واقعي آن. آن را تمرين كرد
  .گذرانند فكري را مي

 ي در تدريس هر استادي حمايت و تشويق به اندازه: عدم وجود جو اعتماد و حمايت. 6
  .هاي تجزيه و تحليل در شاگردان اهميت دارد محتواي درس  يا ايجاد چارچوب ي تهيه

  
  علوم انساني ي ضرورت به كار گيري تفكر انتقادي در حوزه

سازد  خاطر نشان مي) 137-136: 1384، 2، به نقل از ارنشتاين و هانكينز1989(1آدامز
هاي درسي مبتني بر تفكر آن است كه  تمامي برنامه ي كه پيش فرض اساسي برانگيزاننده

ها يا فرايندها وجود دارد كه به طور كلي بدون توجه به  از مهارت اي خاص مجموعه
 ي شود و برنامه تفكر انتقادي منحصر به تاريخ يا فيزيك نمي. اند موضوع و هدف سهيم

 ي اي سازمان يابد كه توجه به اين امر در سرتاسر برنامه رسي مبتني بر آن بايد به گونهد
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هاي  مهارت) 455: 1987(به عبارتي ديگر، به گفته فاي . درسي، منسجم و يكپارچه گردد
آموزش داده شود تا  ادي، بايد جداي از موضوع درسي بخصوصمربوط به تفكر انتق

گونه كه  همان. هاي گوناگون به كار گيرند ها را در موقعيت هارتفراگيران قادر باشند اين م
محوري و الزم براي  يصالحيتاند تفكر انتقادي  اذعان داشته)2004( 1تندام و ولمن

روي ) 12-10: 1386(به اعتقاد مايرز .  هاي دانشگاهي است رشته ي دانشجويان در كليه
ها، عناصر اصلي استدالل منطقي را به ويژه با  هم رفته، تفكر انتقادي در تمام رشته

هاي درست با امر استنباط يا  كند كه آن عناصر براي حصول قضاوت عناصري تلفيق مي
به همين سان، تفكر انتقادي غالباً در هر . بهره گيري از استدالل استقرايي سر و كار دارند
اما به هر حال با توجه به ماهيت محتواي . رشته شكل حل مسئله يا تجزيه و تحليل دارد

هاي علوم انساني، امكان نقد و بررسي محتواها و مطالب ارائه شده، تفكر انتقادي در  رشته
 ي آموختگان حوزه دانش ي ترين وظيفه بزرگ. گيرد د مياين حوزه، شكل ديگري به خو

پيدا كردن منابع علمي مورد اطمينان و قابل استناد، . علوم انساني، پژوهش و تحقيق است
هاي متنوع آموزشي براي  هايي با سبك هاي صحيح آموزشي، تدوين كتاب روش ي ارائه
ها عهده دار آن  هايي است كه دانشگاه ترين فعاليت مختلف جامعه از جمله مهم رهايقش
امروز بر  ي بار سنگين مسئوليت ترويج آموزش تفكر انتقادي و خالق در جامعه. باشند يم

پژوهشگران و محققان دانشگاهي كشور است كه قبل از هر چيز بايد در پي يافتن  ي عهده
اگر . عملي در آموزش اين دو نوع تفكر باشند ي منابع الزم براي شروع يك اقدام گسترده

بيش از هر   باشد، دانشجويان  تكثرگرا و جهاني امروز موفق ي امعهدانشگاه بخواهد در ج
ها نيازمند تفكيك واقعيت از تفسير ،  آن.نيازمندندچيز به كسب توانايي تفكر در سطح باال 

باشند  از شواهد و مدارك مي ها فكري خود و قضاوت درست گرايش ارزيابي صحت
  ).1387نوشادي، (
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يابيم كه اين علوم به جاي سعي  ضعيت علوم انساني در ميبه طور كلي، با مروري بر و
وضعيت  ،)شناسي محكم و راه يابي مطمئن به عينيت كسب روش(در كسب مشروعيت 

شود كه علوم انساني نسبت به ديگر  تصور مي گونه ، اينمبهم خود را به تدريج پذيرفته
. برد نابهنجار به سر مي يو تا حدودي در وضع   ردرا ندا هاي علمي، پيشرفت الزم  رشته

علوم انساني،  ي هاي علمي در حوزه گذاري و امتيازدهي به فعاليت نظام ناكارآمد ارزش
و در است ورزي و ضعف خودباوري از موانع پيشرفت اين علوم  گريزي در انديشه كثرت

اين است؛ يعني ما علوم انساني داريم، ولي  آن گرديده  له محور نبودن ئمسموجب نهايت 
پس  .است  في براي اهميت آن متصور شده، لذا ندهند ميعلوم پاسخي به مسائل ملموس ن

باشيم و اين امر جز با تفكر انتقادي يعني از راه  هدر علوم انساني بايد توليد علم داشت
خلق  استدالل، ارزشيابي، تجزيه و تحليل محتواها و مطالب مرتبط در اين حوزه به جهت 

هاي  و مبتني بر افزايش زمينه هاي نو كار گيري روش  لذا به. در نخواهد شنظريات نو ميس
 است» علوم انساني«تفكر خالق و ايجاد بستر بهينه براي آن، از ضروريات ارتقاء 

ند و ا انساني، حفظ كردنيعلوم هاي  دروس رشته% 95حدود ). 1388بختياري، (
در نتيجه، . ه خواندن مكرر دارنددانشجويان اين حوزه، براي حفظ يك مطلب، نياز ب
اي عالي و  كنند، حتماً بايد از حافظه افرادي كه اين رشته را براي تحصيل انتخاب مي

اما بايد اين نكته را نيز در نظر داشت كه حفظ كردن . قدرت بيان باال، برخوردار باشند
يد توانايي تجزيه و و دانشجويان با ردفقط در برخي موارد كاربرد دا) كلمه به كلمه(مطالب 

. تحليل مطالب و آن گاه خالصه بيان كردن مطالب را در حضور ديگران داشته باشند
و گرايش به  استهاي اساسي تفكر انتقادي  تجزيه و تحليل به عنوان يكي از مهارت

  ). 1381خسرو جاويد، (رسد  هاي علوم انساني ضروري به نظر مي سمت آن در حوزه
  
 كر انتقادي در علوم انسانيهاي ترويج تف روش

- گذشته نگراني ي در ابتدا بايد يادآور شويم كه بيشتر كشورهاي جهان، در چند دهه
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هاي آموزشي، آمادگي كافي كه نظاماند  شاهد بودهاي را در اين خصوص هاي فزاينده
فراگيران خود را در امروزي  ي پيچيده ي هاي فكري الزم در جامعهبراي پرورش مهارت

هاي آموزشي، افزايش يافته امها، تالش در جهت بهبود نظ، در واكنش به اين دغدغهارندند
هاي تدريس و هاي درسي، روشو تمام ابعاد سيستم آموزشي از جمله محتواي برنامه

هاي تفكر  هر چند مهارت). 11: 1385آقازاده، (ارزشيابي مورد هدف قرار گرفته است 
اما از يكسو،  ،)2008، 1ماندي و دنهام(د ندرسي قابل بهبودهاي  انتقادي از طريق برنامه

هاي  تر شدن مشكالت آموزشي كشور مثل حجم زياد محتويات آموزشي، روش پيچيده
 ي ، اهميت و جايگاه برنامهاست دهشهاي نادرست ارزشيابي سبب  ناكارآمد تدريس و شيوه

براي دست اندركاران درسي به عنوان تنها مرجع پاسخگو به مسائل نظام آموزشي 
ديگر، تغيير در ساختار  و از سوي) 1: 1384هشت، (كار شود آموزشي بيش از بيش آش

هاي  هاي درسي به عنوان يكي از حلقهنظام آموزشي، مستلزم تحول مطلوب در برنامه
درسي بايد با هدف برانگيختن  ي در واقع، برنامه. استاساسي نظام آموزشي جامعه 

قضاوت و تفكر انتقادي دانشجويان را توسعه  ي رويكرد تحقيق، تحليل و خالقيت، قوه
اما  ،)1384؛ به نقل از پارسا و همكاران،1979انجمن ملي امور تحصيلي بريتانيا، (دهد 
هاي  برنامه يكي از داليل نارضايتي خود از) 1381، به نقل از هاشميان نژاد، 1983( 2آيزنر

بيان گرديد و با  با توجه به آنچه. كند ي ذكر ميدرسي را عدم توجه به پرورش تفكر انتقاد
هاي  مهارت ي هاي درسي در جهت ارتقا و توسعه عنايت به نقش و جايگاه مهم برنامه

هاي ترويج و بهبود تفكر انتقادي  هاي مختلف علوم انساني، روش فكري دانشجويان رشته
  .كنيم هاي درسي بيان مي برنامه ي حوزه را با توجه به عناصر چهارگانهدر  اين 
  درسي علوم انساني و  تفكر انتقادي ي اهداف برنامه) الف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Mundy, Sharon A. Denham 
2. Eisner 
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سازد كه  خاطر نشان مي) 1992(1هاي درسي، رونالد دال اهداف برنامه ي در زمينه
ازنده را مطرح اهداف آموزشي بايد ابعاد عقالني با شناخت اجتماعي، فردي، عاطفي و س

پردازد، بر كسب و درك دانش، حل مسئله،  اهداف غايي كه به بعد عقالني مي. دنك
: 1384ارنشتاين و همكاران، ( تمركز استهاي تفكر م ها و سطوح مختلف و روش مهارت

هاي مختلف علوم انساني به خصوص در  در واقع، در تدوين عنصر هدف، در رشته). 35
بايد به مسئله محوري، تفكر انتقادي  ،شود صورت متمركز اداره مي نظام آموزشي ما كه به

وجود اهدافي كه فراگيران هيچ . هايي در جهت نقادانه انديشيدن توجه شود و ايجاد فرصت
دانند مقصود از اين اهداف چيست، فرصت فهم و  هدف شخصي در آن ندارند يا حتي نمي

در نهايت . گيرد تفكر را از فراگيران ميدرك رابطه بين اهداف يادگيري و راهبردهاي 
در نتيجه . براي فراگيران مهم است تا با پيامدهاي يك تعيين هدف مناسب كنار بيايند

هاي  براي تعيين چهارچوب تفكر انتقادي، بايد موارد زير به عنوان اهداف كلي در برنامه
به ...) ت تكميلي وتحصيال ،كارشناسي(و در هر سطحي شود درسي علوم انساني گنجانده 

هاي مختلف تحصيلي براي هر زمينه محتوايي با هم  طور شايسته اجرا گردد و در رشته
  :ادغام گردد

هاي موضوعات درسي مختلف دست  فراگيران بايد به سطوح باالي دانش در زمينه -
  .يابند

وقتي  هاي شناختي و راهبردهايي باشند كه اي از مهارت فراگيران بايد داراي ذخيره -
 .ها متوسل شوند پردازند، به آن به فرايندهاي شناختي مي

ها و راهبردها را با عدم وابستگي و مسئوليت  فراگيران بايد بتوانند اين مهارت -
 .فزاينده براي يادگيري خود به كار گيرند

ها، تمايالت و رشد  فراگيران بايد از ماهيت تفكر و قابليت خود براي كنترل نگرش -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Doll 
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 .گاه باشندخود آ
هايي براي آنچه تفكر مطلوب است، داشته باشند و بتوانند، به  فراگيران بايد مالك -

 ). 269-163: 1380مازينو و همكاران، (طور انتقادي و خالق فكر خود را به كار اندازند 

  هاي درسي علوم انساني و تفكر انتقادي محتواي برنامه) ب
درسي از  ي هاي اساسي برنامهعناصر و مؤلفه توان محتوا را به عنوان يكي از نمي

ي باشد ا درسي در علوم انساني بايد به گونه ي محتواي برنامه. تفكر انتقادي كنار گذاشت
د كه تفكر كنند تا مبادا در يك نظام اطالعات مدار كه در تا به دانشجويان كمك نماي

ادگيري محتواي دروس قادر حقيقت ضامن كهنگي و نا پايايي است، گرفتار شوند و براي ي
مارزينو و (هاي جديد و دقيق را جايگزين تصورات نادرست سازند  باشند انديشه

درسي در اين حوزه بايد به جاي تكيه بر  ي محتواي برنامه). 263-260: 1380همكاران،
ابزارهاي اساسي استدالل مبتني  ي اي از اطالعات و محفوظات بر ارائه مجموعه ي ارائه

هاي فكري خود را بهبود  هايي براي دانشجويان فراهم كند تا مهارت و فرصتباشد 
هاي سنتي، فراگيران ما اغلب محتواهايي را ياد  ر آموزشد). 1384شهابي، (ببخشند 

تامپسون، (به كار گيرند نيستند آنها را هاي واقعي زندگي قادر  گيرند كه در موقعيت مي
مك پك عالوه بر اشاره به وجود محتواهاي عمومي ). 2003، 1مارتين، ريچاردز و برانسون

دارد كه محتواي تخصصي  درسي به جهت آموزش تفكر انتقادي، اذعان مي ي در برنامه
گونه محتواها چنانچه حاوي اطالعات  و اين رندنيز، غالباً براي ارزيابي داليل ضرورت دا

ائز اهميت خواهند بود ح ،ها براي دانشجويان ضروري است كه دانستن آنباشند كلي 
شود كه هم در محتواهاي  گونه استنباط مي در نتيجه اين). 341-340: 1378هرست ،(

انديشيدن  هاي علوم انساني، بايد بر نقادانه عمومي و هم در محتواهاي تخصصي رشته
هاي مختلف آن  وجود محتواهاي تخصصي كه فرصت نقد و بررسي نظريه. دكركيد تأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Thompson, Martin, Richards & Branson 
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، راهي در جهت ترويج و ارتقاي تفكر انتقادي دانش كند ا فراهم ميتحصيلي ر ي رشته
هاي مختلف علوم  در واقع، محتواهاي تخصصي در رشته. آموختگان اين حوزه خواهد بود

كنند؛  انساني با توجه به اينكه فرصتي را به جهت كندوكاو آن محتواي خاص، ايجاد مي
هاي ماهيت آن  يق تفكر، برخي از جنبهاقدامي براي كمك به دانشجويان است تا از طر

  . رشته را بفهمند
  هاي درسي علوم انساني و تفكر انتقادي هاي تدريس در برنامه روش) ج

نقش محتوا در پرورش دارند كه هر چند اذعان مي) 265: 1380(مارزينو و همكاران 
 ي تواي برنامهكنيم كه تفكر فقط در ارتباط با مح ما ادعا نميتفكر انتقادي روشن است، 

 يم كه محتوا بايد ارتباطي تنگاتنگكن تواند پرورش يابد؛ با اين حال پيشنهاد مي درسي مي
شواهد نشان . درسي داشته باشد ي برنامه ي با روش تدريس به عنوان سومين مؤلفه

بين رويكردهاي تدريس اساتيد و ميزان تفكر انتقادي  ي مستقيمدهند كه ارتباط مي
هاي منفعل و حفظ هاي درسي بايد از برنامه دارد و تدريس در كالسود وجدانشجويان 

مفاهيم به سمت تفكر انتقادي به عنوان يك مؤلفه در تسهيل يادگيري حركت كنند 
-در نظريه كه داردبيان مي) 51: 1388(لوي ). 2008، 1كورتيس، راد،گاال،ايچاردو ريكتز(

درسي  يريزاي مجزا از فرايند برنامهئلههاي آموزشي مرسوم، روش تدريس به عنوان مس
يمواد آموزشي  رود كه به تهيهريزان درسي انتظار ميبر اين اساس از برنامه. تلقي شود

در واقع، . كند براي تدريس اين مواد، روش تدريس مناسب را انتخاب بپردازند و معلم نيز
 ي زمان با برنامهاينكه همنتخاب روش تدريس به جاي ا ي گيري در زمينه در اينجا تصميم

در بسياري از كه ذكر است  قابلالبته . آيد درسي انجام گيرد، بعد از اتمام آن به عمل مي
آزادانه روش تدريس توانند  رغم لزوم تعيين روش تدريس مشخص، اساتيد مي بهموارد، 
ا از يك روش هاي درسي الزامي وجود ندارد كه تنهند، چرا كه در برنامهكنرا اتخاذ  مناسب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Curtis, Rudd, Gallo, Eckhardt& Ricketts 
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. توان از انواع راهبردهاي تدريس استفاده كرد ، بلكه ميه شودتدريس واحد بهره گرفت
استفاده از چنين روش تلفيقي، به دو دليل اهميت دارد، يكي اينكه يك روش خاص، 

كه براي انتقال انواع  ، در حالياز دانش مناسب باشد ي معينممكن است براي انتقال نوع
نامناسب است و ديگر اينكه برخي دانشجويان ممكن است با يك روش ها ديگر دانش

كه ديگر دانشجويان،  خاص، سهولت بيشتري در يادگيري محتوا داشته باشند، در حالي
  . ممكن است با روش ديگري بهتر قادر به آموختن باشند

ر هاي تدريس گذشته و مبتني بهاي آموزشي امروزي، متأثر از روشبسياري از شيوه
اطالعات به  ي ند كه اساساً تدريس را عملِ بيان و عرضها هاي سنتي رفتارگرايانهديدگاه

هاي سطوح باالي تفكر نا موفق كنند و عموماً در پرورش مهارتدانشجويان قلمداد مي
). 11: 1385، به نقل از آقازاده، 1981سنجش ملي پيشرفت آموزشي آمريكا، (اند بوده

تفكر انتقادي دانشجويان نيست، در اينجا نقش  ي وابگوي توسعههاي امروزي ج كالس
تفكر پر رنگ است و اين الزم نيز محيطي براي پرورش  ي ه  استاد به عنوان فراهم كنند

اما ). 285:  2005بيلينگز، هالستد، (است كه دانشجويان در محيط يادگيري فعال باشند 
هاي آموزشي و ادعاهاي  قادي در اهداف نظامتفكر انت ي مسئله ررغم تأكيد ب بهمتأسفانه 

مسئوالن و متصديان آموزشي، در عمل براي تشويق فراگيران در جهت تفكر انتقادي اراده 
كافي وجود ندارد و اساتيد نيز  با وجود اظهاراتي كه حاكي از پذيرفتن اين  ي و انگيزه

كند، همواره با  هموار ميفرض است كه تفكر انتقادي راه را براي آموزش بيشتر و بهتر  
براي هاي تدريس قالبي، حذف حقايق و ايجاد محيط خشك انضباطي زمينه را تنها  شيوه

هاي تدريسِ  روش). 1386ملكي و حبيبي پور، (كنند  فظ كردن محتواي درسي فراهم ميح
 هاي آموزشي، به جاي اينكه فراگيران را به بازنگري نتايج قبلي و گسترش موجود در نظام

ند، زمان زيادي را تنها صرف موضوعات كنهاي تازه، تشويق  ايده ي تفكر از طريق ارائه
شود به جاي  اغلب از دانشجويان خواسته مي. كنند هاي منفرد و قطعي مي پاسخ داراي

ها را حفظ و فهرست  تحليل، تفسير، ارزشيابي و مشخص ساختن ارتباط بين مطالب، آن
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استفاده از ). 443: 1385، به نقل از سانتراك، 1993وكس، ژاكلين و مارتين بر(كنند 
، )2007، 1ادواردز(گردد  هاي تدريسي مثل كاوشگري باعث ارتقاي تفكر انتقادي مي روش

آبراماس، ( استهاي غير قابل انكار  چرا كه در اين روش، پرسشگري يكي از فعاليت
پذيرد، تفكر  وشگري صورت ميكا ي و مباحثاتي كه هنگام ارائه)2008ساترلند، سيلوا، 

رويكرد ديگر، به جهت تسهيل ). 24: 1995سسيل، (كند  انتقادي دانشجويان را درگير مي
ازتارك، مازلو و (باشد  و ارتقاي تفكر انتقادي دانشجويان، يادگيري مبتني بر حل مسئله مي

، )1999، 3اكالچ و اسالم(هاي گروهي  درگيري و تعامالت از طريق فعاليت). 2،2008ديسل
، 4يانگ بلود و بتيز(اي هاي مباحثه هاي يادگيري فعال مثل طرح پرسش و روش استراتژي

هاي وابسته به موقعيت  هاي واقعي، برگزاري كنفرانس و آزمون ، تدريس در موقعيت)2001
هاي فكري  مهارت ي هاي تدريسي است كه در توسعه نيز از جمله شيوه) 1999، 5ائرمان(
 كه ،هاي علم انساني به ويژه براي دانشجويان حوزه ،)سطوح تحليل، تركيب و ارزشيابي(

هاي تدريس  از معتبرترين روش ،سر و كار دارند بيشتر با محفوظات و مطالب سنگين
 . شوند محسوب مي

  هاي درسي علوم انساني و تفكر انتقادي ارزشيابي در برنامه) د
معتقدند با توجه به ) 2008( 6درسي، رينود و موراي ي عنصر چهارم برنامهبا تباط رادر 

اينكه تفكر انتقادي به عنوان يك هدف اساسي در آموزش عالي در نظر گرفته شده است 
 7چه ي كه به گفته در حالي. هاي ارزشيابي نيز  بايد متناسب با اين هدف باشند روش

كرد ارزشيابي از فراگيران، حفظ كردن اطالعات هاي آموزشي روي امروزه در نظام) 2002(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Edwards 
2.Ozturk, Muslu&Dicle 
3 . Celuch and Slama 
4 . Youngblood, N., Beitz 
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6. Renaud & Murray 
7.Che 
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دارد كه به طور خاص  اذعان مي) 2011( 1استاپلتون. ها آن ي است نه فكر كردن درباره
در ارزشيابي به حافظه پروري و حفظ  ،به ويژه در آسياي شرقي ،هاي درسي برنامه

ح باالي فراگيران هاي شناختي سط مهارت ي معلومات تمركز دارند، بدون اينكه به توسعه
  .بپردازد

معتقد است به منظور ارتقاي تفكر انتقادي دانشجويان تغيير در ) 2009( 2كو 
هاي  هاي سنتي قادر به افزايش مهارت ارزيابي. استهاي ارزشيابي  امري ضروري  روش

. كيد دارندأها بر محتواي كتب درسي ت تفكر انتقادي نخواهند بود،  چرا كه اغلب اين روش
كنگ بر اين عقيده استوار است كه محور  وي، تغييرات آموزشي در هنگ ي گفته به

در  "هايشان در جهت حل مسائل توانايي به كار گيري يادگيري"ارزشيابي دانشجويان بايد 
سازد  از امور آموزشي و تحصيلي آمريكا آشكار مي) 1983(3تحقيقات دويل. نظر گرفته شود

محتواي  ي ، تنها، پيش راننده و نيروي محركهكنيم سازد كه آنچه ما ارزيابي مي مي
در نتيجه . دهيم درسي است كه ما به فراگيران خود در كالس درس ارائه مي ي برنامه

ما . دهيم گيرند كه از طريق آزمون مورد بازخواست قرار مي ها تنها تكاليفي را جدي مي آن
ها را به طريقي در  بايد آن خواهيم فراگيران، آموزش تفكر را جدي بگيرند؛ از اين رو مي

. هاي ابعاد مسئول و پاسخگو به حساب آوريم ها و ساير جنبه مورد اجراي فرايندها، مهارت
هاي دقيق، عيني و كتبي  توان، صرفاً با آزمون هاي فكري را نمي اما بسياري از مهارت

ازخورد براي استفاده از ارزشيابي هاي تشخيصي، با توانشِ فراهم آوردن ب. دكرارزيابي 
همچنين، به كار گيري . فراگيران به آنان امكان خواهد داد تا تفكرات خود را بهبود بخشند

تكاليف عملي و ارزشيابي هاي كيفي كالس محور كه شاملِ مشاهده، تعامل، مستندسازي 
به . باشد هاي تفكر مي هاي ارزشيابي در جهت مهارت از جمله روش ،و تفسير كردن است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Stapleton 
2. Ku 
3. Doyle 
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ال ؤهاي آموزشي بايد اين س و دست اندركاران نظام تادانعنوان يك مالك ارزشيابي، اس
 "يادگيري"يا   "ياد دادن"را مطرح كنند كه آيا يك آزمون يا تكليف عملي از لحاظ 

مايرز  ي به گفته). 288-282: 1380 مارزينو و همكاران،(داراي ارزش است يا خير؟ 
توانند  هاي مختصر كه مي هاي كوتاه، تمرينات حل مسئله و شبيه سازي آزمون)85: 1386(

ها و  تر از مقاله قوي يي  دانشجويان را به ابزار يادگيريدر كالس تكميل و بحث شوند، 
. شوند ها بازگردانده مي ها بعد از انجام آن به آن و ماه ها كه هفتهكنند  مجهز ميامتحانات 

ها، بازخورد سريع نقشي  هاي آن با آگاه كردن آني شاگردان از نقاط قوت و ضعف پاسخ
ي بسيار ضروري براي رشد تفكر انتقادي  "آزمايش و حذف خطا"هاي  در تالش مهم

 .كند بازي مي
  

  نتيجه
يك ضرورت، گونه نتيجه گرفت كه تفكر انتقادي به عنوان  توان اين به طور كلي مي

گونه كه در  همان. هاي علوم انساني است قرار گرفتن در اهداف اصلي رشته ي الزمه
كتب و  ،هاي اين حوزه و تأكيدي كه بر محفوظات مباحث ذكر گرديد، بنا به ماهيت رشته

گردد، تجزيه و تحليل، ارزشيابي  هاي مختلف علوم انساني مي اطالعات گوناگون در رشته
و در اينجاست كه است مله عناصر كليدي به جهت فهم مفاهيم اين حوزه و استدالل از ج

رغم اهميتي كه علوم  بهامروزه متأسفانه . شود نقش تفكر انتقادي به خوبي نمايان مي
شود و نقش آن  انساني در توليد علم و ارتقاي جامعه دارد، اهميت چنداني به آن داده نمي

در علوم انساني ما نياز به توليد . ده انگاشته شده استدر پيشبرد ساير علوم تا حدودي نادي
كه جز در است علم داريم و اين توليد علم، خود نيازمند  تحليل، بررسي و ارزشيابي 

پس، يكي از . هاي آن محقق نخواهد گرديد توجه به تفكر انتقادي و ساير مؤلفه ي سايه
نتايج . يد علم در اين حوزه استپيامدهاي توجه به تفكر انتقادي در علوم انساني، تول

اهداف و (آن  ي هاي درسي و عناصر چهارگانه حاضر بازانديشي در برنامه ي مطالعه
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در . كند را در علوم انساني توصيه مي) هاي تدريس و ارزشيابي ، محتواها، روشها سرفصل
به كار هاي عقالني و شناختي و غير قالبي، در بعد محتوا عدم  بعد اهداف توجه به هدف

هاي  گيري روشتعيين شده، در بعد تدريس، به كارگيري محتواهاي سنگين و از پيش 
در . دان هاي باز پاسخ و خود ارزشيابي، قابل تأمل فعال و در نهايت در بعد ارزشيابي، روش

ارتقاي علوم انساني و بستر سازي در اين زمينه توجه به تفكر انتقادي، منظور  واقع، به
هاي درسي در اين حوزه  كه نيازمند تجديد نظر در برنامه استبل انكار امري غير قا

  . باشد مي
  

  كتابنامه
 .احقر قدسي ي ترجمه .درسي ي مباني اصول و مسائل برنامه). 1384(ارنشتاين، الن سي؛ هاوكينز، پي 

  .ناشر دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات: تهران
هاي مغز محوري،  بر پايي پژوهش: هاي نوين تدريس راهنماي روش). 1385(آقازاده، محرم 

 .انتشارات آييژ: ، تهران...گرايي، يادگيري از طريق همياري، فرا شناخت و  ساخت
ن آخواندن انتقادي و بررسي اثر  ي الگويي براي طراحي و اجراي برنامه ي ارائه). 1382(اسالمي، محسن 

ريزي درسي، دانشگاه تربيت  ي برنامه دكتري رشته ي رساله: تهران .بر تفكر انتقادي و نوشتن تحليلي
 .شناسي و علوم تربيتي روان ي دانشكده .معلم

تفكر انتقادي و سالمت روان دانشجويان علوم  ي رابطه). 1390(امين خندقي، مقصود؛ پاك مهر، حميده 
 .123-114): 50(2 .اصول بهداشت رواني ي فصلنامه .پزشكي
مجموعه مقاالت انساني؛ ترويج تفكرانتقادي وخالق،  علومي راهكارهاي ارتقا). 1388(منه آبختياري، 

  .439-409 .علوم انساني در كشور يراهبردهايي براي ارتقا: كنگره ملي علوم انساني
گرايي در كالس و ي ساخت و ساز بررسي روابط ساده و چندگانه). 1384(پارسا، علي، ساكتي،پرويز 

با رويكردهاي يادگيري دانشجويان در ) رويكردهاي تدريس و ارزيابي(درسي  ي اجراي برنامه ي شيوه
شماره  .شناسي شهيد چمران اهواز علوم تربيتي و روان ي مجله .هاي كارشناسي دانشگاه شيرازدوره

4 :184-147 . 
باورهاي خودكارآمدي و گرايش به تفكر انتقادي  ي رابطه). 1389(ميده؛ دهقاني، مرضيه پاك مهر، ح

درسي ايران،  ي دانشجويان تربيت معلم، مجموعه مقاالت دهمين همايش انجمن مطالعات برنامه
  .درسي تربيت معلم ي برنامه

 .نشر ني: تهران .سومچاپ  .مسئله ي تفكر خالق و حل خالقانه .)1382(زاده ، خيريه بيگم  حائري
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 ي نامه پايان. ر نوجوانان اعتبار و روايي سازه مقياس هوش هيجاني شوت د).1381(، مهناز  خسرو جاويد
  .رس انشگاه تربيت مد د .علوم انساني ي ه انشكد د .شناسي عمومي روان  كارشناسي ارشد

  .انتشارات دانشگاه يزد: يزد .ميديانمرتضي ا ي ترجمه .شناسي تربيتي روان). 1385(دبليو . سانتراك، جان
پيشرفت  و انتقادي تفكر روي بر گروهي صورت كار به مسأله حل روش تأثير ).1378(حسن  شعباني،

 تربيت درسي، برنامه ريزي دكتري شهر تهران، رساله ابتدايي پايه چهارم آموزاندانش تحصيلي
 .مدرس

 .17-10): 4( 8انتقادي، آموزش علوم اجتماعي، آموزش : تفكر انتقادي). 1384(شهابي، محمود 
 .55-38: 82 .كتاب ي پيش به سوي تفكر انتقادي، فصلنامه). 1388(صيفوري، ويدا 

  : تهران .مسعود صفايي مقدم و افسانه نجاريان ي آموزش تفكر به كودكان، ترجمه). 1385(فيشر، رابرت 
 .رسش

: تهران .يفريده مشايخ ترجمه .ريزي درسي مدارس برنامه :ريزي آموزشي مباني برنامه). 1388(لوي، الف 
 .مدرسه

هور، چارلز، جونز، اس، سو. سي، سوحيوز، كارولين، برنت، رونالد. جي، رنكين، استوارت. مارزينو، را برت
انتشارات : تهران. ي قدسي احقر ترجمه .ريزي درسي و تدريس ابعاد تفكر در برنامه). 1380(بوفالي 
 .يسطرون

 .انتشارات سمت: تهران. خدا يار ابيلي ي ترجمه .آموزش تفكر انتقادي. )1374(رز، چت ماي
ي  فصلنامه .انتقادي هدف اساسي تعليم و تربيتپرورش تفكر ). 1386(پور، مجيد  كي، حسن، حبيبيمل

 .108-93: 19 ي شماره .سال ششم .هاي آموزشي نوآوري
مجموعه مقاالت كنگره امروز،  ي تقادي و خالق در جامعهضرورت ترويج تفكر ان). 1387(ندافي، راضيه 

 .203-175 .علوم انساني در كشور يراهبردهايي براي ارتقا: ملي علوم انساني
 ي ارائه: انتقاديهاي علوم انساني به تفكر  بررسي گرايش دانشجويان رشته). 1387(نوشادي، ناصر 

مجموعه مقاالت كنگره ملي چهارچوب مفهومي براي پرورش تفكر انتقادي دانشجويان علوم انساني، 
  .299-263 .علوم انساني در كشور يراهبردهايي براي ارتقا: علوم انساني

مجموعه  .ابتدايي ي درسي دوره ي پرورش تفكر انتقادي از طريق برنامه). 1381(نژاد، فريده  هاشميان
انتشارات انجمن اوليا و : تهران .حسن ملكي:  گردآورنده .درسي و پرورش تفكر ي مقاالت برنامه

  .مربيان
 ي برنامه ي هاي اساسي نظريه ديدگاه: درسي ي برنامه ي اي بر نظريه مقدمه). 1384(هشت، بوركهارت 

  .انتشارات دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي: تهران .سيد حسين مير لوحي ي ترجمه .درسي
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: بومي شدن يا اسالمي شدن علوم انساني و اجتماعي
  ايجاد علم جديد يا رويكرد جديد

  )مواجهه دو رويكرد تمامت خواه و تكثرگرا(
  ∗سيدحسين سراج زاده

  
بحث شايستگي و كفايت علوم انساني و اجتماعي مدرن براي جامعه ايران و نسبت و 

اخيرا از يك جايگاه اداري و سياسي  ديني و فرهنگي كههاي  رابطه اين علوم با ارزش
در اين بحث، درباره بومي . استاي  شود، بحث مهم باسابقه و پردامنه مي دنبال
شود اما تاكيد مفهومي بحث بر  مي كردن چند مالحظه مطرح/كردن و اسالمي شدن/شدن

  .مالحظه آخر است كه در عنوان هم بازتاب يافته است
براي جوامع ) با خاستگاه غربي(اجتماعي مدرن  موضوع كفايت و كارآمدي علم. 1

غيرغربي در خود علوم اجتماعي هم زمينه و سابقه درازي دارد و در منابع و مباحث و 
. گيرد مي فلسفه و روش شناسي علوم اجتماعي به تفصيل مورد بحث قرارهاي  درس

تماعي علوم اجهاي  همچنين هژموني و استيالي علمي جهان غرب به خصوص در رشته
موضوعي بوده است كه بسياري از دانشمندان علوم اجتماعي غيرغربي به آن توجه داشته 

طرح مفاهيمي مثل بومي سازي . و براي رهايي از آن تامل و چاره انديشي كرده اند
)Indigenization(دگرواره /، علوم جايگزين)Alternative( نقد سنت شرق شناسي ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دانشيار جامعه شناسي، دانشگاه تربيت معلم تهران. ∗
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)Orientalism (توان به  مي از حيث عملي هم،. ه از همين دغدغه هاستو غيره برخاست
انجمن آسيايي شوراهاي پژوهشي علوم تاسيس : عنوان نمونه به مواردي اشاره كرد

 - Association of Asian Social Science Research Councils(اجتماعي 

AASSREC ( 1355در سال )ايجاد هويت "و  "بومي سازي"با گرايش به ) 1976
دهد  مي كه تا امروز به فعاليت خود ادامه "براي علوم اجتماعي) Asian identity(يي آسيا

رويارويي با "و برگزاري كنفرانس ) http://www.isa.org.ir/node/393نگاه كنيد به (
انديشي براي مبارزه با  چارهبه منظور  "شناسي هايي براي جامعه چالش: يك جهان نابرابر
جامعه شناسي در المللي  انجمن بينتوسط  )شمال(شناسي كشورهاي غربي  هژموني جامعه

 ). http://www.isa.org.ir/node/1892نگاه كنيد به ( 2009سال 

ي براساس نقد شرايط علوم طرح موضوع بومي سازي يا اسالمي سازي علوم اجتماع. 2
هاي  تواند ناشي از احساس عدم كفايت گام مي كشور هاي  انساني و اجتماعي در دانشگاه

در هر . اجرا شده باشدهاي  نظري و عملي برداشته شده در اين زمينه و يا ناكامي برنامه
لم با جديد اگر با فهم درست مسئلة نسبت عهاي  صورت، چاره انديشي ها و برنامه ريزي

همچنين اين كار بدون . دين و فرهنگ و ايدئولوژي همراه نباشد راه به جايي نخواهد برد
مشاركت فعال دانشگاهيان كه همگي فرزندان اين جامعه هستند، در بستر فرهنگي همين 

عميق ملي و ديني دارند، و عالوه بر آشنايي با هاي  و دلبستگياند  جامعه پرورش يافته
در ارتباط با اين . شناسند، امكان پذير نيست مي گي خود علم جديد را همفرهنهاي  زمينه

  . رسد كه الزم است به برخي مالحظات ديگر هم توجه شود مي موضوع به نظر
نبايد به معني نفي ...) همانند اقتصاد، سياست، و (نفي هژموني غرب در عالم علم . 3

قبل از آنكه به ...) ش، فلسفه، هنر، دان(محصوالت فكري بشر . كلي علم جديد تلقي شود
تمدن و فرهنگ خاصي اختصاص داشته باشند ميراث مشترك بشري هستند و حداقل 
جنبه هايي از آنها، حتي اگر از نظر تاريخي در فرهنگ و تمدن خاصي زاده شده باشند، 
بازنماي خصلت مشترك نوع انسان هستند، انساني كه مخلوق يك خداوند است و صرف 
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در . داراي خصوصيات مشتركي است... نژادي، مذهبي، قومي، ملي، و هاي  از تفاوت نظر
. نتيجه، به هيچ عنوان نبايد علم جديد را يكسره غربي تعريف كرد و آن را نفي كرد

كه اند  محصوالت فكري بشر در هر جغرافيايي توليد شده باشند بخشي از معرفت بشري
مسلمانان ) ص(اگر غير از اين بود، پيامبر خاتم . به كار برد بايد آنها را فرا گرفت و نقادانه

  . را به جستجوي علم حتي در چين توصيه نمي فرمود
مهمترين ويژگي علم جديد، به خصوص در حوزه علوم اجتماعي، ويژگي انتقادي آن . 4
 علوم اجتماعي و جامعه شناسي نيكهاي  دانشجويان و دانش آموختگان رشته. است
تجربي و نقدهاي نظري فراوان هاي  كه مطرح شده با آزموناي  دانند كه هر نظريه مي

توان گفت بيشترين  مي پژوهشگران و صاحبنظران روبرو شده است، به طوري كه به جرات
شوند توسط نظريه پردازان ديگر غربي  مي نقدها بر نظريه هايي كه گاه غربي خوانده

از (از اشكاالت اصلي كه در آموزش دانشگاهي ما  رسد يكي مي به نظر. مطرح شده است
انتقادي علم جديد، هاي  وجود دارد اين است كه چرا مهارت) جمله علوم انساني و اجتماعي

كه از هنجارهاي علم ) Systematic skepticism(يا به تعبير مرتون شك سازمان يافته 
اگر اين . آموزيم مي غربي راهاي  هجديد است، را به خوبي فرانگرفته ايم، نه اينكه چرا نظري

مهارت يعني جرات و توانايي انتقاد را در سازمان آموزشي خود ايجاد كنيم، آنگاه با نگاهي 
كنيم، و پس از نقد و  مي برخورد) چه غربي و چه شرقي و داخلي(اي  انتقادي با هر نظريه

ي علمي پرورش روحيه و راه شكوفاي. كنيم مي آزمون آن را رد، تاييد و يا جرح و تعديل
  . جرات انتقاد علمي در سازمان علمي و همينطور محيط اجتماعي است

علم بومي جز از طريق پرداختن متفكران و عالمان اجتماعي به مسائل آن جامعه . 5
توانند در خدمت نياز يك جامعه درآيند كه  علوم اجتماعي زماني مي. گيرد شكل نمي

ه بپردازند، آن را با ديدي انتقادي و با روشي علمي مورد مستقيماً به مسائل آن جامع
آموزشي بعد از انقالب هاي  شايد يكي از تحوالت مثبتي كه در محيط. بررسي قرار دهند

رخ داده اين بوده كه اساتيد و پژوهشگران خود را به مسائل اجتماعي جامعه خود بيش از 



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    684

اين مسير . علمي خود قرار داده اند هاي و آنها را سوژه فعاليتاند  پيش نزديك كرده
  . تواند به شكوفايي بيشتر علم اجتماعي بومي بيانجامد مي چنانچه با محدوديت روبرو نشود

نكته آخر اما بسيار مهم اينكه، رشد دانش و ايجاد و گسترش رويكردها و . 6
از آنها  تواند يكي مي جديد در آن، كه رويكرد و گفتمان ايراني و اسالميهاي  گفتمان

هاي  هرگونه ايجاد محدوديت. باشد، فقط در يك محيط آزاد آكادميك امكان پذير است
فكري با استفاده از زور و منابع دولتي نه تنها به هاي  دولتي و مسلكي و پيش برد پروژه

تجربه ايجاد . دهد مي تكوين رويكرد و گفتمان جديد نمي انجامد بلكه ضد آن را پرورش
علمي رقيب بر اساس عقيده و ايدئولوژي ماركسيستي حاوي هاي  فتمانرويكردها و گ

در حالي كه علم ماركسيستي كه دستگاه دولتي شوروي با همه منابع . درس بزرگي است
عظيم دولتي كه صرف آن كرد هيچ ثمري نداشت و امروز در دنياي علم اثري از آن 

م در يك گفتگوي آزاد با نيست، رويكرد انتقادي و چپ كه با الهام از ماركسيس
 . رويكردهاي رقيب در جهان غرب شكل گرفت هنوز زنده، الهام بخش و تاثيرگذار است
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  چكيده 
موفقيـت يـا عـدم    . گذاري يك كشور شـناخت جامعـه اسـت   ترين معيار در سياستمهم

جامعـه،  . موفقيت يك سياست به شناخت و ارزيابي درست از بستر جامعـه بسـتگي دارد  
اي از جامعـه  هاي مختلف علوم انساني هر يك جنبهشاخه. استآزمايشگاه علوم انساني 
پس علوم انساني كاربردي در هـر جامعـه شـناخت را كـه     . دهندرا مورد مطالعه قرار مي

از سوي ديگر حركت . كندترين معيار براي سياستگذاري يك كشور است فراهم ميمهم
ي جامعـه،  تي است كه چرخـه علوم انساني از حالت كاربردي به حالت نقلي مهمترين آف

سؤالي كه در اين . ده استكرگذاري را در ايران تضعيف و كم اثر علوم انساني و سياست
تواند مقاله مورد بررسي قرار خواهد گرفت اين است كه علوم انساني در ايران چگونه مي

هاي كشور نقش داشته باشد؟ همچنين سعي خواهـد شـد بـا بررسـي     گذاري در سياست
هاي اين نقش از جمله حاكميت رويكرد نقلي بـر ايـن علـوم، بـا اسـتفاده از منـابع       آفت

اي و مقاالت پژوهشـي و اسـناد و مـدارك، راهكارهـايي بـراي خـروج از ايـن        كتابخانه
  . وضعيت ارائه شود

  .رويكرد نقلي ،علوم انساني كاربردي ،شناخت ،گذاريسياست: ها ليدواژهك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       Email: asamiei@mail.yu.ac.ir يار گروه علوم سياسي دانشگاه ياسوجاستاد. *

  علي كرمي دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه ياسوج . **
 Email:alikarami2011@yahoo.com          
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  مقدمه . 1
ها يكي انسان ةمعناي پرداختن به مسائل دور و نزديك زندگي روزمرگذاري به سياست
در جوامع ساده و سنتي گذشته با . هاي سياسي بوده استهاي هميشگي نظاماز دغدغه

گذاري فعاليتي محدود به هاي كم سياستگرا و جمعيتهاي سياسي پادشاهي و اقتدارنظام
ر اصلي نيز شخص حاكم محسوب گذاهاي مشخص مثل امنيت بود و سياستحوزه
مسائلي مانند تخريب  يرشد جمعيت و پيچيدگي روزافزون جوامع مدرن و پيداي. شد مي

محيط زيست، امنيت محيط كار، بهداشت و خدمات بهداشتي، حقوق شهروندي، تأمين 
هاي سياسي ي توسعه از يك طرف و از طرف ديگر دگرگوني نظامامنيت عمومي و دغدغه

هاي سياسي مردمي و دموكراتيك باعث تغيير گيري نظامو اقتدارگرا و شكلپادشاهي 
گذاري لذا در دنياي معاصر اوالً سياست. گذاري در دنياي مدرن شده استفرآيند سياست
اي ي مشخصي مثل امنيت نظامي و دفاع خارجي نيست و ابعاد گستردهمحدود به حوزه
 هاي سازمان رت و اختيار مطلق فرمانروايان نيست وثانياً يكسره در يد قد. پيدا كرده است

اند و ثالثاً جوامع امروزي ديگر مانند گذشته مشاركتي مختلف نيز در اين عرصه سهيم شده
ي ي گذاريمراكز سياسي نيستند و هر سياست توسطگذاري مطيع محض سياست

گذاري قدرت محور بود، بنابراين برخالف گذشته كه سياست. هايي در پي داردالعمل عكس
به طوري كه موفقيت  ،گذاري تا حدودي جامعه محور شده استدر دنياي كنوني سياست

گذاران گذاري و سياستباشد و سياستي هدف مييك سياست در گرو شناخت جامعه
هايي مانند جامعه علوم انساني با زير شاخه ،از طرف ديگر. اند نيازمند شناخت جامعه

... شناسي، علوم سياسي، تاريخ و  شناسي، حقوق، زبان صاد، جغرافيا، روانشناسي، اقت
باشد به طوري كه هر هاي مختلف جامعه در هر كشور ميدار رسالت شناخت حوزه پرچم

دهند و از اين اي خاص از جامعه را مورد مطالعه قرار ميها حوزهكدام از اين زير شاخه
ثر ؤگذاري، به عنوان ابزاري مفيد و مجامعه و سياست يتوانند به عنوان واسطهطريق مي

حدود نيم قرن از شروع انديشه و . گذاري مورد بهره برداري قرار گيرندبراي سياست
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در اين مدت از يك طرف . گذردگذاري در ايران ميريزي و سياستي عملي برنامهتجربه
از طرف ديگر علوم انساني  گذاران بوده است وگذاري به شدت تحت تأثير سياستسياست

تنها درصدد اشاعه و نقل و  ،به دور بوده استنيز از رسالت اصلي خود كه شناخت جامعه 
بيان علوم انساني مختص جوامع عمدتاً غربي بوده است و اين علوم نيز در ايران به شكل 

براي بومي و  -هاي داغ نظري روشنفكرانه و بدون رابطه با حل مسائل اجتماعي بحث
ي ي اين وضعيت چرخهدر نتيجه .دادن و دهن پركردن مورد استفاده قرار گرفته است پز

آن  ةنتيج ر ايران به شكلي معيوب شكل گرفته،گذاري دجامعه، علوم انساني و سياست
با اين وضعيت سؤالي . باشدهاي مختلف اجتماعي ميها در عرصهگذاريضعف در سياست

گيرد اين است كه علوم انساني در ايران چگونه بررسي قرار ميكه در اين مقاله مورد 
اي كه در سراسر اين ثر داشته باشد؟ فرضيهؤم يهاي كشور نقشگذاريتواند در سياست مي

ي شناخت جامعه شود اين است كه علوم انساني به عنوان فراهم كنندهپژوهش دنبال مي
داشته باشد كه از حالت  جهتؤثر در اين تواند نقش مگذاري، در صورتي ميبراي سياست

ي ايران به ابزاري كارآمد براي هاي مختلف جامعهنقلي صرف خارج شود و با شناخت جنبه
-ي جامعه، علوم انساني و سياستگذاري ايران تبديل شود و از اين طريق چرخهسياست

  . گذاري  به شكلي كارآمد پديدار شود
  
  تعريف مفاهيم  .2

   جامعه) الف
سنن و آداب و قوانين خاص به يكديگر  ،اي از افراد انساني كه با نظاماتمجموعه
تا آنجا كه تاريخ نشان . دهندجامعه را تشكيل مي ،زندگي دسته جمعي دارند ،پيوند خورده

كرده دهد انسان از ابتداي حيات خود به صورت گروهي و دسته جمعي زندگي ميمي
ها ها در يك منطقه و زيست گروهي آنگروهي از انسانجامعه صرف گردآمدن . است
انساني،  به عبارت ديگر جامعة. عي نيز داردجامعه عالوه بر اين ظواهر ماهيت اجتما. نيست
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بلكه آن جمع انساني است كه در محيط مشترك،  ،ها نيستاي از انسانجمع عددي ساده
ي استوار و قابل اجتماعي يك پايهروابط مت. داراي روابط متقابل اجتماعي با يكديگرند

به ديگر . انساني شكل نخواهد گرفت ةاصلي براي تحقق جامعه است كه بدون آن جامع
انسان و . هاها و روابط متقابل ميان آني انساني تركيبي است از انسانسخن جامعه

اجتماعي روابط . اند ي انسانيي متقابل اجتماعي دو عنصر اصلي براي تشكيل جامعهرابطه
برآمده از كردارهاي اجتماعي افراد است و كردار اجتماعي آن عمل ارادي است كه انسان 

از تركيب كردارهاي . دهدها انجام ميديگر انسان قبالمشخص در  يبراي رسيدن به هدف
ي آيد، و شبكهي روابط اجتماعي به وجود ميي گسترده و پيچيدهمتقابل اجتماعي شبكه

  ). 119: 1375تقوي، ( ي انساني استي جزء مقدم جامعهروابط اجتماع
  
  علم  ) ب
هاي تأييد شده گيريي علم به معني معرفت است و آن را بايد به صورت نتيجهواژه
علم . ها در شعور انساني تلقي كردي حقيقي آنهاي مادي و معنوي و رابطهي پديدهدرباره

هاي جهان بيروني يا فعاليت معنوي مردم قانونها و دستگاهي از مفاهيم مربوط به پديده
علم . كندگويي و دگرگون سازي واقعيت را به نفع جامعه امكان پذير مياست كه پيش

نوعي توليد معنوي با محتواي . ي انسان در طول تاريخ استصورتي از فعاليت فزاينده
ها براساس ظريهها و نحاصل گردآوري دقيق معلومات، تكميل فرضيه: خاص خودش است

بشريت از راه علم توانسته است بر . هاي پژوهش استهايشان و كاربرد روشقانون
نيروهاي طبيعت مسلط شود، توليد مادي خود را رشد دهد و روابط اجتماعي را دگرگون 

تمايز ) Knowledge(و آگاهي ) science(بايد بين علم ). 5: 1360اسپيركين، ( سازد
همچنين علم را . ي بر متدولوژي و روش خاص و مراحل مشخص استقايل شد، علم مبتن

كنند كه اين تقسيم بندي هم از لحاظ تمايز موضوع به علم طبيعي و اجتماعي تقسيم مي
با گسترش جوامع، پيشرفت و گسترش علم و . هاي به كار گرفته شدهاست و هم روش



 689    گذاري در ايران، علوم انساني و سياستجامعه

به طوري  ،ي علوم هستيمهاي متعدد علمي شاهد تخصصي شدن فزايندهرشته پديدآيي
تواند در يك حوزه ادعاي معرفت ي تنها ميي علمي و هر دانشمندكه اينك هر رشته

گسترش علم . علم محصول افراد نيست بلكه محصول اجتماع علمي است. علمي بنمايد
  ). 1349آيسموف، ( تر شدبا هر نسل دانشمند تخصص عميق. تخصص را ايجاد كرد

  
  گذاري سياست) پ

- ماً هنر و دانش آنچه محال ميوأگذاري را تاكوف برنامه ريزي و سياست. راسل ال

هاي موجود از ميان داند كه براي موفقيت آن الزم است محدوديتنمايد به ممكنات مي
هاي گوناگون عملكردهاي مشخص دولت در زمينه). 29: 1375مردوخي، ( برداشته شود

ي هاي حوزهتكنولوژيك، سياست بهداشتي و ساير جنبهچون سياست كشاورزي، سياست 
ها و هاي بخش عمومي، ژستسياست ،به عبارت ديگر. گذاري نام داردسياست ،عمومي
گذاري هاي بخش عمومي سياستهاي دولتي در امور جامعه و در يك كالم فعاليتدخالت
گذاري قلم شت سياستانديشمندان مختلف در مورد سر). 159: 1376اشتريان، ( نام دارد

دهند دهند، چرا آن را انجام ميها انجام ميتوماس داي آنچه را كه دولت. اندفرسايي كرده
هارولد . خواندگذاري مي سرشت سياست ،شودكه بر اين انجام مرتب ميرا و نتايجي 

ويد دي. داندها و عملكردها مياي معين با اهداف، ارزشالسول آن را هم معناي برنامه
هاي گذاري با عنوان تأثير فعاليتي سيستمي در سياست از سياستايستون معمار انديشه

دار از سوي يك بازيگر يا هاي هدفاي از كنشجيمز اندرسن مجموعه. كند دولت ياد مي
ير سرانجام پي. داندگذاري ميله را سياستئاي از بازيگران در ارتباط با يك مسمجموعه

. داندگذاري را معادل علم دولت در عمل ميترين تعاريف، سياستز كوتاهمولر در يكي ا
ها اي از كنشمجموعه ،گذاري عموميتر سياستگذاري يا به عبارت دقيقبنابراين سياست

و  178: 1385ملك محمدي، ( هاي دولت در پاسخ به مسايل اجتماعي استو فعاليت
179 .(  
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  علوم انساني ) ج
موضوع كسب و توليد علم و معرفت قرار گيرد و مجهوالت و سؤاالتي گاه انسان هر

به اين  ،ودشو كشف  شبه مدد مفروضات و متدهايي كاو ،كه در اين زمينه وجود دارد
و اين معرفت نيز مانند ساير معارف داراي مزايا و  گيرد ميترتيب علوم انساني شكل 

او عامل اصلي علم و . لوقات داراستانسان باالترين رتبه را در بين مخ. كاربرد است
انسان با داشتن . ترين موضوع شناخت و معرفت استشناخت و هم پس از خالق، اصلي

او اگر براي علم و . روح ملكوتي و جسم ناسوتي موجودي دو بعدي و منحصر به فرد است
گيرد و پژوهش موضوعيت و اولويت پيدا كند، مقدمات تأسيس علوم انساني شكل مي

حشمت ( ي آدمي استي آغاز و عزيمت اين رشته طرح مجهوالت اساسي دربارهنقطه
توان تاريخ زايش علوم انساني را تا عهد يونان باستان به هر چند مي). 48: 1383زاده، 

قرن . اي قرن نوزدهمي استعقب برد، پذيرفته شده است كه زايش علوم انساني واقعه
گيري علوم انساني مشهور است، بلكه قرني سبب شكلنوزدهم يا قرن علوم نه فقط به 

). 54: 1387قانعي راد و طلوعي، (اي از معرفت توسعه يافت است كه در آن، نظام يكپارچه
هاي علم، بايد ماكس وبر معتقد است كه در علوم انساني عالوه بر پايبندي به مشخصه

گاه از  ون فهمي داشت و آننسبت به انسان يك احساس كلّي معنوي و به عبارت ديگر در
). 5:  1374صدري، ( ها، تحليل سيستماتيك انجام دادراه تفريد و تعميم نسبت به واقعيت
معرفتي مهم و گسترده شامل تاريخ، ادبيات، فلسفه،  ةعلوم انساني به عنوان يك حوز

و  ، زبان شناسي، حقوق، انسان شناسي ، دينهاي خارجيها و فرهنگاخالقيات، زبان
. استمطالعات ديني، تاريخ و نقد هنر، علوم اجتماعي نظير جامعه شناسي و روان شناسي 

-كه همانا بررسي رابطهپردازيم  ميترين قسمت بحث بعد از ذكر اين مقدمات حال به مهم

  . ي علوم انساني و سياستگذاري است
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  گذاري ي علوم انساني و سياسترابطه .3
اوالً روابط متقابل . گذاري يك كشور شناخت جامعه استسياستترين معيار در مهم

ثانياً هر  ،شوداجتماعي كه از وجوه خاص جوامع انساني است باعث تمايز انواع جوامع مي
هاي خاص خود است و ثالثاً محيط زيست ها و خلق و خويها، ايدهاي داراي انديشهجامعه

موارد جوامع انساني را به صورت متمايز در ي اين همه. جوامع مختلف نيز متفاوت است
. به طوري كه جز در موارد محدود سنخيت تام و كامل بين اين جوامع وجود ندارد ،آورده

به عبارت . لذا شناخت اين جوامع نيز نيازمند شناخت علمي جدا و مخصوص به خود است
دست ه بعضي جوامع برا كه از راه شناخت و بررسي علمي  يي توان قوانين علميديگر نمي

. ثر دانست و بدون بررسي علمي آنها را مورد استفاده قرار دادؤدر جوامع ديگر م ،اندآمده
موفقيت يا عدم موفقيت يك سياستگذاري به شناخت و ارزيابي درست بستر آن جامعه 

امور، هر گونه اقدام  ةها و به هم پيوستگي فزاينددر دنياي مدرن با پيچيدگي. بستگي دارد
« جونز در فصل اول كتاب خود با عنوان . استو عملي نيازمند شناخت و بررسي درست 

گيران را به پنج عملكرد دولت و تصميم ،»گذاري عموميي سياستاي بر مطالعهمقدمه
ي شناخت مشكل و قرار گرفتن مشكل مرحله -1: دكني به هم وابسته تقسيم ميمرحله

ي مرحله -4گيري ي تصميممرحله -3ها حل ي ارائه راهمرحله -2ر كار حكومت در دستو
گذاري هاي مورد بررسي در سياستاز طرف ديگر چون مشكل. ي ارزيابيمرحله -5اجرا 

: دهدهاي عمومي ارائه مي، جونز تعريف زير را براي مشكلاند هاي عموميعمومي، مشكل
از انساني، يك محروميت يا يك نارضايتي كه به مشكل عمومي عبارت است از يك ني

شود و در براي آن راه حل جست و جو مي ،ي خود فرد يا ديگري شناسايي شدهوسيله
افراد ديگري هم خود را  ند،ارتباط با آن عالوه بر كساني كه به صورت مستقيم درگير

بنابراين شناخت ). 194و  191: 1380وحيد،( دهند العمل نشان مي عكس دانند ودرگير مي
در جامعه شناسي معاصر دست . استگذراي يند سياستامشكل عمومي اولين كار براي فر

رويكرد غير ) گرايي و باثبات) الف: توان به دو نگرش براي شناخت اشاره كرد كم مي
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گرايان ماهيت دانش را خشك، واقعي و قابل انتقال در شكل ملموس اثبات. اثبات گرايي
ي اين نگرش با كاوش در اصول و روابط علمي اجزاي شكيل دهنده. داننديآن م

- رويكرد استقرايي و ابطال. كندبيني ميرويدادهاي جهان اجتماعي مسائل را تبيين و پيش

يندي رو به ااين دو رشد معرفت و دانش را فر. گيردگرايي در اين چهارچوب جاي مي
به  گردند و ميها ابطال فرضيه ،جديد اضافه شدههاي دانند كه طي آن بينشافزايش مي

گرايان، جهان اجتماعي ماهيتي نسبي دارد و ي غير اثباتبه عقيده. شوندكناري نهاده مي
به  ند،هاي مورد مطالعه درگيرافرادي كه مستقيماً در فعاليت ديدگاهتوان از فقط مي

ثر در ؤگرايان آن را امري ماثباتگر بودن را كه آنها مشاهده. شناخت آن مبادرت ورزيد
ي اين نگرش علوم اجتماعي را بايد به صورت بر پايه. كنندرد مي ،دانندشناخت انساني مي

در نتيجه دانش داراي ماهيتي ذهني و معنوي و اساساً  . يك داد و ستد ذهني ديد تا عيني
منحصر به فرد  كه داراي ماهيتباشد  مبتني ميهايي بر تجربه و بينش ،شخصي بوده

هاي مختلف علوم جامعه آزمايشگاه علوم انساني است و شاخه). 97: 1382نوروزي، (است 
پويايي و تحول . بومي را در نظر داشته باشند ةانساني بايستي در توليد علمي خود جامع

هاي مذكور، و هاي اجتماعي، تنوع و گوناگوني ابعاد و حاالت پديدهمستمر اجزاي پديده
هاي اجتماعي از مسايل پيش نظام ةهاي اقدام كنندگان نسبتاً مختار در عرصانبوهه حضور

ي خود ضرورت فازبندي علوم ها به نوبههمين پيچيدگي. ندا گر علوم اجتماعيروي تحليل
با افزايش ابعاد و  ،اما در عصر پيچيدگي بر مبناي منطق فازي. دهداجتماعي را نشان مي

شود، بر اين اساس، دولتمردان و ها افزوده مي تماعي، بر پيچيدگي آنهاي اجنظام ةانداز
-ي امروزي نميصاحبنظران علوم اجتماعي بر اين باورند كه مشكالت رو به روي جامعه

ها شناسان و نظير آن تواند به طور كارآمد توسط صرفاً اقتصاددانان، جامعه شناسان، روان
باشد  هاي علوم انساني نيز مياي ميان شاخههرفع گردد و نيازمند همكاري بين رشت

اي خاص و بنابراين علوم انساني چه به صورت تخصصي و در حوزه) . 18: 1382داورپناه،(
با توجه به اينكه . ندا اي درصدد رفع مشكالت اجتماعي جوامعچه به صورت ميان رشته



 693    گذاري در ايران، علوم انساني و سياستجامعه

اي، زبندي عقيدهاي خاص با مرماهيت سياستگذاري دولت در هر جامعه براي جامعه
شود كه براي ال مطرح ميؤباشد اين سجغرافيايي، مذهبي و سبك زندگي خاص مي

گذاري، شناخت علوم انساني از علوم انساني و سياست ةجامع ةگيري كارآمد چرخ شكل
شود علوم شود و مثالً گفته ميجامعه چگونه بايد باشد؟ وقتي از لفظ علم استفاده مي

ي مهمي دارد كه اكثر اوقات در كشورهاي  هاي متنوع اشاره به نكتهشاخهانساني با زير 
 كند اين لفظ اشاره به اين نكته مي. شودمختلف و از جمله كشور ما مورد غفلت واقع مي

كه براي توليد علم در هر رشته اوالً مراحل خاص بايد طي بشود و ثانياً علم متد و روش 
ايد صورت بگيرد اين است كه انديشمندان علوم انساني در بنابراين كاري كه ب. خاص دارد

ي خود مشكالت عمومي مرتبط با آن را ي تخصص رشتهاي در حيطههر كشور و جامعه
و با ) گراييگرايي و غير اثباتاثبات( و ثانياً با استفاده از متدهاي علمي هنداوالً تشخيص د

بومي خود فراهم  ةص براي جامعطي مراحلي خاص امكان شناخت را در آن مورد خا
بنابراين علوم انساني كارآمد در هر جامعه از اين طريق مي تواند شناخت را كه مهم . آورند

پس علوم انساني كارآمد . فراهم آورد ،ترين معيار براي سياستگذاري در يك كشور است
جوامعي كه  ند،ا كه داراي جوامع متفاوترا نبايد شناخت توليد شده در كشورهاي ديگر 

ها و شرايط كامالً متفاوت دارند و طبيعي است فرهنگ، آداب و رسوم، اعتقادات ، نگرش
ها نيز متفاوت باشد، از مسائل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي گرفته كه مسائل آن

گيرند بلكه در كدام در خالء شكل نمي تا مسائل و مباحث فكري و فلسفي كه هيچ
كند ي خود عرضه آيند، را به عنوان شناخت جامعهامع پديد ميبسترهاي خاص جو

ذاري، كاربردي گعلوم انساني و سياست ةجامع ةگيري چرخدر شكل). 2: 1388عليخاني، (
. ي سياستگذاري نيز طرف ديگربودن علوم انساني يك طرف قضيه است و نحوه

هاي ز جدي به پژوهشها در هر كشور به نحوي بايد باشد كه احساس نياسياستگذاري
وقتي محقق بداند عمالً تحقيقاتش مورد استفاده قرار . علوم انساني وجود داشته باشد

آيد كه دهد و هم در نظرش چنين ميي كار خوب را از دست ميگيرد، هم انگيزهنمي
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از طرف ديگر بايد بين ). 2 :1389 حاتمي،( تواند كار خودش را با تقلب پيش ببرد مي
. علوم انساني در هر كشور ارتباط برقرار شود ةامر سياستگذاري و محققان در عرص متوليان
هاي گوناگوني در و نياز به تخصص هاي است پيچيدگذاري در دنياي كنوني مقولهسياست
هاي مختلف دارد و با تكيه بر اطالعات و دانش محدود يك شخص مانند گذشته حيطه
 ،نياي كنوني را شناخت و براي آنها راه حل ارائه كردد ةتوان مشكالت عمومي پيچيدنمي

اي به شكل مشاور و صاحبنظر بلكه بايد از متخصصان و انديشمندان مختلف در هر جامعه
  .استفاده كرد

  
  گذاري در ايران علوم انساني و سياست .4

 كنند بتوانيم اوالً راجع به موضوعاتي كه ما به عنوانعلوم انساني به ما كمك مي
شويم به صورتي انتقادي و ادراكي تفكر يا موجودات انساني با آن مواجه مي انشهروند
ها و اقدامات مختلف مرتبط با اين هاي اساسي و پايه را كه در سياستثانياً ارزش. كنيم

شوند به طور عقالني و روشنفكرانه بررسي كنيم و ثالثاً تجارب ديگران و ارزشها ارائه مي
- ها و فرهنگها و مكاندرك موضوعات مشترك انساني كه در زمانبراي ا رويكردهايي ر

در اسالم سابقاً . اند درك كنيم و مورد بهره برداري قرار دهيمهاي مختلف به كار رفته
ي مطرح لدر حكمت عم ،رود بخشي از مسايلي كه امروزه جزء علوم انساني به شمار مي

 همة. ي و حكمت نظريلحكمت عم :شودحكمت به دو دسته تقسيم مي. شده استمي
ي است و در تعريفش هم لامور اخالقي، تدبير منزل و حتي امور سياسي جزء حكمت عم

ي يك عده حقايقي است كه وجودشان وابسته به انسان است يعني لگويند حكمت عممي
يك قسمت ديگر هم  .ها ات و مانند اينيدر غير انسان وجود ندارد، مثالً اخالقيات و سياس

كه علوم شرعي است و يك قسمت هم اصول دين است كه جز حكمت نظري است و 
گويند عبارت است از علم به حقايق اشياء علي ما هي عليها، حكمت نظري هم كه مي
 ،در مطالعات علوم انساني). 10:  1385سعادت مصطفوي، ( يعني همان گونه كه هست
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ي ميان پژوهشگر و بنابراين رابطه. انساني است –ي موضوع مطالعه، موضوعي اجتماع
هاي اجتماعي كه از بطن روابط خود پديده. در دست مطالعه نيز اجتماعي است ةپديد
- ترين و اصليجامعه مهم. شوندشوند به صورت اجتماعي تعريف ميها نيز ساطع ميانسان

در ). 3: 1388دانايي  فرد، ( ي مورد بررسي پژوهشگر علوم انساني استترين مكان پديده
. پردازيمگذاري در ايران ميي جامعه، علوم انساني و سياستاين قسمت به بررسي چرخه

توليد علم در علوم انساني ايران از نظر  -1: كنيمله را در دو قسمت بررسي ميئاين مس
 -1. نيي آن با علوم انساي سياستگذاري درايران از نظر رابطهنحوه -2كمي و كيفي 

. شودتوليد علم از طريق تحقيق و پژوهش حاصل مي .نساني ايراناتوليد علم در علوم 
مقاالت علمي چاپ شده در مجالت استاندارد جهاني، معروف به مجالت تحت پوشش 

ترين خروجي آمريكا، مهم ي، مستقر در فيالدلفيا)ISI( ي اطلّاعات علمي سسهؤم
تعداد مقاالت . شودجهان امروز به آن توجه خاص مي هاي مولّد علم است كه درپژوهش

 SCIهاي مختلف در علوم محض به تفكيك بخش ISIايران در نشاني به ثبت رسيده با 
بدين صورت  2003در سال  A&HSCIو علوم انساني و هنر  SSCI، علوم اجتماعي 

در  1/0عي و ي علوم اجتمادرصد در شاخه 6/0 در شاخه ي علوم محض، 0/ 29 :بوده كه
  ). 32: 1384صبوري، ) (1 ةجدول شمار. (ي علوم انساني و هنرشاخه
  

  1 ةجدول شمار
SCI  SSCI A&HSCI  

 سهم ايران 12 92 3222
  تعداد كل 89048 152775 1111369
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ي علوم محض در سه شاخه ISIتعداد مقاالت دانشمندان ايراني نمايه شده در  
)SCI(،  علوم اجتماعي)SSCI ( و علوم انساني و هنر)A&HSCI (سالهاي  ةدر فاصل

 3822ي علوم محض در شاخه 2004در سال : استبوده به اين صورت  2004تا  2000
مورد از مجموع كل  107ي علوم اجتماعي مقاله، در شاخه 1057010مورد از مجموع كل 

 104051كل مورد از مجموع  6ي علوم انساني و هنر تنها مقاله و در شاخه 132592
 درصد و علوم 8/0به اين ترتيب سهم ايران از توليد علم جهاني در علوم اجتماعي  .مقاله

 2005در سال ). 61: 1384صبوري و پورساسان، (انساني و هنر نزديك به صفر است 
 1298331مورد از مجموع  5423ايران در علوم پايه  ةميالدي تعداد مقاالت نمايه شد

مقاله  17078مورد از مجموع  225در علوم اجتماعي ) مقدار جهاني 0/ 42يعني (مقاله 
 130855مورد از مجموع  11و در علوم انساني و هنر ) درصد مقدار جهاني 0/ 13يعني (

در ). 51:  1385صبوري و پورساسان، (بوده است ) درصد مقدار جهاني 0/  008(مقاله 
مورد از  195ايران در علوم اجتماعي ي ميالدي تعداد كل اسناد نمايه شده 2006سال 

مورد  16و در علوم انساني و هنر ) درصد مقدار جهاني 0/ 12يعني (سند  164802مجموع 
در ). 40:  1385صبوري، (درصد مقدار جهاني بوده است  1/0(سند  108312از مجموع 

د از مور 351ايران در علوم اجتماعي  ةميالدي تعداد كل اسناد نمايه شد 2007سال 
مورد  30و در علوم انساني و هنر ) يدرصد مقدار جهان 0/ 21يعني (سند  166714مجموع 

در ). 36:  1386صبوري، (بوده است ) مقدار جهاني 03/0 يعني(سند  101598از مجموع 
مورد از  487ايران در علوم اجتماعي  ةميالدي تعداد كل اسناد نمايه شد 2008سال 

 36و در علوم انساني و هنر ) درصد مقدار جهاني  0/ 24ي يعن( سند  199158مجموع 
-ي منطقهاز نظر مقايسه. بوده است) مقدار جهاني  0/0 3( سند  114905مورد از مجموع 

 2008در سال . اند ي علم در منطقهاي تركيه و رژيم صهيونيستي رقباي ايران در عرصه
درصد مقدار  1/ 49و  0/ 89،  0 /82سهم ايران، رژيم صهيونيستي و تركيه به ترتيب 

در رژيم صهيونيستي چهار برابر ) SSCI( ميالدي تحقيقات  2008در سال . است  جهاني
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 ةو تحقيقات در حوز) نمايه براي ايران 487نمايه براي رژيم صهيونيستي و  1975(ايران 
مايه ن 512(در رژيم صهيونيستي چهارده برابر ايران ) A&HSCI(علوم انساني و هنر 

  ). 37:  1387صبوري، . (بوده است) نمايه براي ايران  36براي رژيم صهيونيستي و 
  

وضعيت توليد علمي ايران با رقيبان خود در منطقه در دو  ةمقايس: 2ي جدول شماره
  سال اخير

  2007  2008  2007  2008  2007  2008  

تعداد نمايه هاي علوم 
  محض

8938  13424 19132  23497  12241  13260  

تعداد نمايه هاي علوم 
  اجتماعي 

351  487  902  1584  1699  1975  

تعداد نمايه هاي علوم 
 اجتماعي و هنر

30  36  108  286  373  512  

 3150دهد از تعداد كل نشان مي 2003تا  1994همچنين اطالعات مربوط به سالهاي 
كه ( مذكور هاي كشور در مجالت منتشر شده توسط استادان و محققان دانشگاه ةمقال

هاي شيمي و فيزيك و پليمر و داروسازي و برق و مكانيك و امثال آن عموماً در رشته
دهد كه مثالً طي آمارها نشان مي. علوم انساني است ةفقط نيم درصد در حوز) است 
پژوهشي در  –ي علمي مقاله 200از متخصصان ايراني كمتر از  2001تا  1991هاي سال

 ةها مربوط به رشتعنوان از آن 55چاپ شده است كه  ISIالت علوم انساني در مج
هاي ديگر علوم انساني چون تعليم و تربيت و جامعه شناسي و شناسي است و در حوزه روان

شناسي و الهيات و فلسفه و حقوق و قانون و اقتصاد و تجارت و ارتباطات و هنر و باستان
داخل نيز  ةدر حوز). 9: 1382لطف آبادي، ( هاي مشابه رقم قابل ذكر وجود نداردرشته
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دهد كه علوم انساني علوم اسالمي نشان مي ةهاي ترجمه شده در حوزبررسي آمار كتاب
جدول (برد هاي اساسي رنج ميدر ايران كاربردي را كه بايد داشته باشد ندارد و از ضعف

و علوم اجتماعي با  2255شود، فلسفه با كه در اين جدول مشاهده مي به طوري). 3 ةشمار
عنوان كتاب ترجمه شده به ترتيب بيشترين فراواني را به خود  1126و تاريخ با  1348

 . انداختصاص داده

  ).100: 1382داور پناه، ( توزيع فراواني موضوع كتابهاي ترجمه شده ) 3 ةجدول شمار(
طبقه اصلي   رديف

  موضوعي
طبقه اصلي  رديف  درصد فراواني

  موضوعي
  درصد فراواني

هنرهاي   6 30/ 16  2255  فلسفه و دين  1
  ديداري

437  85 /5  

آموزش و   7 18/ 05  1348  علوم اجتماعي  2
  پرورش

358  80 /4  

  2/ 96  221  علوم سياسي  8 15/ 08  1126  تاريخ  3

  1/ 43  107  كليات  9  8/ 46  632  جغرافيا  4

  1/ 41  105  موسيقي  10  6/ 61  494  زبان و ادبيات  5
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ي موضوعي خود فهم معماي انسان، تشخيص با توجه به اينكه علوم انساني در حيطه
ي ذكر شده در روندها ،ي طرحي براي رفع گرفتاري انسان را به عهده دارندمسائل و ارائه

. وجود بحران در اين علوم استة باال در ارتباط با علوم انساني در ايران نشان دهند
ي آزمايشگاه علوم انساني در همان كشور است و اين علوم بايد هر كشور ةهمچنين جامع

ولي مسائل مطرح در علوم انساني ايران از  ،همان جامعه به توليد علم بپردازند ةدر حيط
ايران و يافتن راه  ةاين علوم به جاي كشف مسائل جامع. گيرندجوامع ديگر نشأت مي

به نقل كردن و ترجمه و شاخ و هاي مناسب، قسمت اعظم تالش خود را معطوف حل
و هم اينكه  اند كه هم داراي جوامعي متفاوت اند كردهبرگ دادن به علوم انساني غربي 

مجمع تشخيص مصلحت، شوراي عالي انقالب . استمباني فلسفي اين علوم نيز متفاوت 
فرهنگي ، شوراي فرهنگ عمومي، هيأت دولت، شوراي عالي اقتصاد، شوراهاي ميان 

از جمله دست اندركاران ... ي، شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي مناطق آزاد و وزارت
ثباتي و ديرين نبودن دستگاه اداري ايران كه عدم تداوم، بي. اند گذاري در ايرانسياست

نظام اداري ما  ،خود ناشي از تعداد تحوالت سياسي ايران در صد و پنجاه سال گذشته است
هويت فرهنگ . است كرده) فرهنگ اداري(ي امور نگي در ادارهرا فاقد يك سنت فره

هاي  و در نتيجه شاهد اعمال سليقه است مديريتي و اداري در ايران هنوز شكل نگرفته
باشيم كه نه تنها ناكارآمدي ديوان ساالري ايران را متفاوت در سطح مديران كشور مي

. ه استكردجاد ارتباط و تعامل با يكديگر بلكه مديران كشور را نيز ناتوان از اي شده،  سبب
با  هم چنين بخشي از مشكالت سياستگذاري در ايران به ارتباط و پيوند ضعيف آن

  .مطالعات علوم انساني مربوط است
ي جامعه، علوم انساني و در قسمت بعدي پژوهش به آسيب شناسي چرخه

  . پردازيمسياستگذاري در ايران مي
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گذاري در ي جامعه، علوم انساني و سياستداليل ناكارآمدي چرخه -5 
  ايران 

هاي علوم انساني و سياستگذراي در ايران داراي هم پيوندي و حمايت اينكه چرا حلقه
توليد علم در علوم انساني دارد و  ةگيري و نحوهم ريشه در جهت اند، ضعيفي نسبت به هم

) در اين جا داليل اين ناكارآمدي را در دو قسمت الف .هاگذاريي سياستنحوهدر هم 
  : كنيمها بررسي ميگذاريي سياستنحوه) علوم انساني و ب

  علوم انساني ) الف
ي علمي به بررسي مند است و متدولوژي خاص دارد و ثانياً هر رشتهعلم اوالً روش

ها نيز اير رشتهپردازد، در عين حال كه ممكن است از دستاورد س مشخص مي يموضوع
با توجه به اين موضوع ما نيز در علوم . دكنبراي بررسي هر چه بهتر موضوع استفاده 

مان اوالً مشخص باشد و يم كه موضوع مورد بررسيكنانساني بايد به اين سمت حركت 
ثانياً اين موضوع بايد در دسترس و از محيط اجتماعي خودمان انتخاب شود و ثالثاً 

هاي علمي توليد ي را رعايت كنيم و علم را از طريق به كارگيري روشمتدولوژي علم
با توجه به اين . يمينه اينكه علم توليد شده در جوامع ديگر را صرفاً نقل و بازگو نما كنيم

  :توان به اين موارد اشاره كردي علل ضعف علوم انساني در ايران ميمطلب درباره
رويكرد نقلي مورد نظر ما در اين جا  :ساني ايرانحاكميت رويكرد نقلي بر علوم ان -1

اي استفاده ةبه معناي ترجمه محور بودن علوم انساني در ايران نيست بلكه منظور نحو
ارتباط و پويايي و استفاده از ميراث علمي  ةترجمه اصوالً نشان. شوداست كه از ترجمه مي

در عين حال كه علوم ديگر جوامع را ما . هاستي تبادل افكار و انديشهنشانه نيز بشري و
مند بودن آن علوم مخصوصاً علوم انساني كنيم بايد به زمينهترجمه و از آنها استفاده مي

له توجه كنيم كه كاركرد علوم انساني ئبايد همچنين به اين مس. توجه داشته باشيم
يا ما نبايد آ. هاي نظري و روشنفكرانه استچيست؟ آيا كاركرد علوم انساني فقط بحث

كنيم متوجه ي علوم انساني را مطالعه ميپرداز فالن رشتهي فالن نظريهموقعي كه انديشه
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ش تشخيص داده ا له و مشكلي كه در جامعهئمس ةباشيم كه اين انديشمند دربار
متأسفانه ترجمه در كشور ما به جاي اينكه در جهات صحيح مورد . ده استكرورزي  انديشه

هاي علوم انساني از گران رشتهشگيرد و باعث آگاهي دانش آموختگان و پژوه استفاده قرار
ابزاري  ،پردازي باشد توليد علم و نظريه ةهاي جديد پژوهشي در علوم انساني و نحوشيوه

در حال حاضر يكي از . هاي ترقي در بوروكراسي علمي كشورطي كردن پله جهتاست در 
طوري كه علوم انساني ايران را ه ب علمي ترجمه است،ست آوردن امتيازهاي هاي به دراه

علوم انساني ما به همين . ده استكرگوي علوم انساني جوامع ديگر تبديل صرفاً به بلند
له به عنوان نخستين گام توليد علم ناتوان است و تحت تأثير ئدليل در تشخيص مس

كشف شده و پاسخ داده  ي همين رويكرد نقل محوري بيشتر متمايل به بيان مسائلسلطه
شده در جوامع ديگر است و خواهان علم حاضر و آماده است و تمايلي به توليد علم ندارد و 

كتب علوم انساني بر  ةي ترجمها تاحدودي به حاكميت رويكرد نقلي در عرصهاين
توان داليل ديگري را براي دور شدن علوم انساني از كاركرد عالوه بر اين مي. گردد مي
نوآوري واقعي و آفرينش دانش در علوم انساني مستلزم آن  -2. ود در ايران ذكر كردخ

ي علمي و تجربي، تحليل و تفكر است كه كار محقق بر چهار ستون اساسي مطالعه
فرود آوردن پژوهش در علوم . منطقي، شوق و خرد مينوي و ايمان قدسي استوار باشد

هر دو مانع  ،يا فقط به بينش دروني و ايمان طبيعي انساني تا حد مشاهده و تجربه در علوم
تفكيك و بي ارتباط كردن همين دو جنبه از علوم انساني است . دان آفرينش در علوم انساني

 شودسازد و مانع سعادت و كمال آنها ميكه شناخت همه جانبه از انسان را ناممكن مي
يراني بيش از هر ملت ديگر به نشر ايرانيان و دانشمندان ا -3). 7:  1383لطف آبادي، (

اند و در علوم در بستر آن كمك كرده ياسالم و پيشرفت فرهنگ و تمدن اسالمي و ارتقا
هاي تمدن و فرهنگ اسالمي مايهترين خميرواقع روح و عقل و خرد ايراني يكي از اصلي

اج اسالم هاي چشمگير آن حداقل در دو قرن اول ظهور و روو از عناصر اصلي پيشرفت
توان انتظار داشت كه بار ديگر اعتالي تمدن و فرهنگ بدين خاطر هم مي. بوده است
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اي غهبتكيه بر علم و دانش اندوزي آن هم با ص. اسالمي به دست ايرانيان محقق شود
الهي و ديني، از تواناترين ابزارهاي نيل به اين آرمان واالست و دانشگاه اسالمي در كنار 

ند كه بايد با تحصيل و به خدمت گرفتن علوم ا يه، دو ستون مستحكميهاي علمحوزه
 1382اخوان كاظمي، (ند نمختلف بناي حيات اسالمي را نظريه پردازي و سپس محقق ك

تقليد كوركورانه از ديگران و عدم روح تحقيق و كم همتي براي ايستادان بر روي  -4).23:
كر جديد يكي ديگر از موانع علوم انساني در پاي خود براي نظريه پردازي و ايجاد يك ف

ي اين مورد را در يك حالت رواني تاريخي در ميان شايد بتوان ريشه. ايران است
بخصوص كشورهاي اسالمي جست و جو كرد و آن عدم اعتماد به  ،كشورهاي جهان سوم

همچنان كه توماس اسپرينگن روش پژوهش  -6). 13:  1383مصباح، ( نفس است 
 -1ي ايشان را در سه قالب شمندان و در عين حال چگونگي شكل گيري انديشهاندي

) ره(امام خميني ،كندي راه حل معرفي ميارائه -3تشخيص علل و  -2نظمي بي ةمشاهد
و با نگارش كتاب كشف االسرار كه پاسخي بر شبهات اسرار  1324نيز اگرچه در سال 

تا رفع محذوراتي چون الزام نفس امام به  ،هزار ساله بود در سپهر علمي كشور ظهور كرد
از  1340رعايت سلسله مراتب مرجعيت شيعي تا پس از فوت مرحوم بروجردي در سال 

ة پس از اين اتفاق و عطف به روحي. دكري در سپهر سياسي كشور پرهيز اعالم حضور رسم
ي سياست و عمل در در عرصه 1341گرايي خويش اولين صف آرايي را در سال تكليف

قبال رژيم پهلوي نشان داد و از اين تاريخ تا پايان عمر با ظرافت خاص به شناخت 
بست، بر اين اساس چنان كه  رفع آن كمر همت برايمشكالت فراروي ملت و مبازره 

خود ايشان به صراحت بيان مي دارد منتهاي همت خود را مصروف اين امر ساخت كه اول 
از نظر امام . هر كار اين است كه انسان مرض را تشخيص دهد و به فكر عالج بيفتد

كه نيازمند  اند ترين مانع در اين راهبسترهاي فكري منحرف توليد علم مهم) ره(خميني 
البته نبايد از ماهيت  -6). 35و  34:  1383صالحي، (باشد خلق بسترهاي جديد مي

هم در  ،ي علوم انساني نيز به عنوان يكي ديگر از موانع توليد دانشموضوع مورد مطالعه
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ي علوم انساني با موضوع مورد موضوع مورد مطالعه. غافل بود ،ايران و هم در ساير جوامع
اين موضوع پيوسته رفتارش را . علوم تجربي كامالً متفاوت استهاي مطالعه در رشته

بنابراين موضوع . دهد و از اين رو به نظم در آوردن آن كاري است بس مشكلتغيير مي
ي آزمايشگاهي ندارد و مستلزم پيوند بين پژوهشگر و موضوع علوم انساني قابليت مطالعه

هاي علوم انساني به عنوان از گستره بسياري از آنچه در برخي -7. مورد مطالعه است
در . لهئشوند اساساً تتبع موضوع محورند و نه پژوهش معطوف به مسپژوهش ارايه مي

شوند، غالباًً به تمايز مهم ي محقق با معضل آغاز ميهايي كه با مواجههميان پژوهش
-حقيقات حوزهحاصلگي بسياري از تشود و اين امر ناكامي و بيله توجه نميئمشكل و مس

از موانع ديگر پيش روي توليد علم در علوم انساني ايران  -8. كندي علوم را تبيين مي
ها سرسام آور انجام برخي از پژوهش ةهزين. هاي تحقيق و پژوهش استموضوع هزينه

هاي تحقيق آن قدر زياد و گسترده است كه فراچنگ ها و آزمودنيزيرا موضوع ،است
آموزشي  –نظام اداري  -9. آوردن اطالعات از آنها به زمان و هزينه و كار بسيار نياز دارد

پس از انقالب فاقد ساز و كارهاي بومي مبتني بر هويت و گفتمان انقالب بوده و نتوانسته 
ايراني از  -مبتني بر هويت اسالميي معرفي ابزارها، يعني نظام اداري است در عرصه

در اين وضع، به علت تعيين نشدن كيفي و . الگوها و ساختار اداري غرب مستقل گردد
هاي اجتماعي، اقتصادي كمي نظام اداري بخش آموزش و پژوهش، كميت و كيفيت نظام

وده ب... هاي اجتماعي، اقتصادي و و فرهنگي عاري از معيارهاي هويتي مناسب در عرصه
ي چنين كمبودهايي، موفق نبودن نظام اجتماعي در سطح كالن خواهد بود و نتيجه. است

هاي اجرايي و قوانين و امكانات مادي و معنوي دستگاه ةدر مسير به كارگيري هم
از همين رو از آنجا كه . دكناي هماهنگ، ناتواني را القا ميمقررات، به صورت مجموعه
نظام فكري و عقيدتي جامعه است، ضروري است سناريوي  ةآموزش و پژوهش قلب تپند

-تري به خود بگيرد و اين وحدت در نظام اداري حوزهوحدت حوزه و دانشگاه بعد علمياتي

از موانع ديگري  -10). 89:  1387نادري فاريابي، (هاي پژوهشي و آموزشي تجلي يابد 
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متأسفانه ما در كشور در . ه كردتوان به فقدان توليد نظريه و فكر در دانشگاه اشارمي
  .قدان نظريه پردازي مواجهيمبا ف ،ي علم عموماً و مخصوصاً در حوزه ي علوم انسانيحوزه

  ها گذاريي سياستنحوه) ب
هاي ريزي به مفهوم انتخاب و تعيين جهت جريان و حدود كنش و واكنشبرنامه

سياست و وسيله، عناصر  هدف،. سياسي، اجتماعي و اقتصادي در مقاطع زماني است
اي به هم پيوسته از هدفها تعيين ي اجتماعي واقتصادي، مجموعهبراي توسعه. اندبرنامه
- شوند؛ وسيله ها سنجيده ميها براي دستيابي به اين هدفاي از سياستشوند؛ منظومهمي

( اندگردند و در عين حال هر سه درهم تنيدههايي براي رسيدن به هدفها مشخص مي
هاي ي سياستهايي كه به منزلهگذاران با اتخاذ سياستسياست). 55: 1370خادم آدم، 

الگو و راهنما،   ةدارند كه به مثابروند، اصولي را تبيين و اعالم ميعمومي به شمار مي
ي ساختار ذهني كه در بردارنده. كنندهاي الزم را در جامعه راهبري مياقدمات و فعاليت

 ةگذاران است، براي رسيدن به عرصهاي موجود در ذهن سياستبينيو جهان هاطرز تلقي
ظهور و عينيت، نيازمند ابزارهايي است كه اين ابزارها با ساختارهاي عيني تأمين و از بين 

 1382آهنگر، ( شودهاي مختلف به جامعه تزريق ميساختارهاي عيني به صورت سياست
هاي جديدي را جهان امروز به وقوع پيوسته و فنّاوري تغييرات وسيعي كه در). 103و  98:

هاي متفاوت به مردم جهان عرضه داشته، روابط و ساختار كشورهاي مختلف را به شيوه
در اين شرايط جايگاه سياستگذاري در تحوالت ساختاري، . تحت تأثير قرار داده است

در اين زمينه شناخت . تاقتصادي اس -موضوع قابل توجه كارشناسان و كارگزاران سياسي
خاص دارد و الزم است كه توجه  ياقتصادي اهميت –تصويري كالن از مسايل سياسي 
ثير متغيرهايي أتغييرات در فرآيند سياستگذاري تحت ت. دولتمردان به اين پديده جلب شود

تغييرات ) شرايط مادي ت) محيط سياسي پ) قبل ب ةنتايج سياسي دور) مانند؛ الف
در دوران مدرن با توجه ). 58: 1386عبيري، ( گيردامكانات خارجي شكل مي) ثاقتصادي 

عمومي سياستگذاري دولت نيز متناسب با اين  ،هاي مختلف زندگيبه پيچيدگي عرصه



 705    گذاري در ايران، علوم انساني و سياستجامعه

گذاري در سطوحي مثل داخلي و خارجي،  تر شده و سياستاي ها تخصصي و حفرهپيچيدگي
همچنين . ي و علمي مورد توجه قرار گرفته استاقتصادي و اجتماعي، تكنولوژيكي، فرهنگ

ي براي استفاده) Public policy( ي علوم سياستگذاريشاهد ايجاد و گسترش رشته
كاربردي از علوم اجتماعي در حل مسائل روزمره و برجسته شدن نقش عوامل اجتماعي و 

ميالدي 1960ي هاي دولتي، در اواسط دههگيريها و تصميمگذارياقتصادي در سياست
هاي بخش ي سياستكوشد شناخت عملي ما را در زمينهعلوم سياستگذاري مي. هستيم

ها و دخالتهاي دولتي در امور جامعه را ي ژستعمومي گسترش دهد؛ محتوا و جوهره
 هاي بخش عمومي به صورت خرد سخن گويدو در يك كالم از فعاليت كند بازشناسي

  ). 162: 1376اشتريان، (
ي ناكارآمدي ارتباط علوم انساني و سياستگذاري در ايران فقط مربوط به حوزه علل

توان به مواردي اشاره كرد كه ي سياستگذاري نيز ميعلوم انساني نيست بلكه در حيطه
از جمله . ي جامعه، علوم انساني و سياستگذاري در ايران نيستندتأثير در ضعف چرخهبي
دانند مشكالت چيست و ها در ايران ميحكومت -1: كرد  توان به موارد زير اشارهمي

. خواهند و دانشگاه مرجع نيستيعني از دانشگاه راه حل نمي ،اش راه حل دارندبراي همه
 -  2. ديگر هم حكومت عقل كل است ةلئنه تنها در مورد مسائل سياسي بلكه در هر مس

اين عوايد هنگامي . از نفت است از جمله داليل ديگري كه مي توان ذكر كرد عوايد ناشي
درصد توليد ملّي را تشكيل دهند استقالل  10دست كم  ،كه تا حد زيادي افزايش يافته

. آوردغير عادي اقتصادي و سياسي دولت را از نيروهاي مولّد و طبقات اجتماعي فراهم مي
دن آن در يك كالم اين پول ماليات دهندگان نيست تا دولت در مورد چگونگي خرج كر

ها در شود كه دولتاين مورد باعث مي). 290: 1372كاتوزيان، ( گويي باشد ملزم به پاسخ
گذاري سياستگذاري حساسيت چنداني نسبت به مطالعات و تحقيقات براي امر سياست

مرحله  -1(ي اصولي ذكر شده در صفحات قبل رنشان ندهند و به مراحل سياستگذا
. كنندتوجه نمي) ارزيابي -4تصميم گيري و  ةمرحل -3حل ي راه ارائه -2شناخت مشكل 
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گويي مسئوالن سياستگذاري براي مسئوليت پذيري و  پايين بودن ظرفيت پاسخ -3
ي شفاف با آثار و پيامدهاي عملكرد و به ويژه، پذيرش انتقادات و اشكاالتي كه مواجهه
ها وارد ها به عملكرد آنهنفع و مجامع علمي كشور و دانشگا ها و افراد ذيگروه توسط
  . شودمي
  
  راهكارها  .6

علوم انساني در ايران بايد از حالت نقلي صرف خارج شود و حالت كاربردي پيدا  -1
يعني در عين اينكه ما از دستاوردهاي علوم انساني در ساير جوامع به عنوان ميراث . كند

اي ميان جوامع مختلف، زمينههاي سعي شود به تفاوت ،كنيماستفاده مي مشترك بشري
خودمان با جوامع ديگر توجه شود و از برخورد صرف نظري با اين علوم  ةميان جامع

ي ايران، ي مذهبي و ايمان دروني قوي در جامعهبا توجه به وجود جنبه -2. دگرداجتناب 
قي شناخت علمي در علوم انساني ايران مستلزم تلفيق بينش تجربي و تحليل و تفكر منط

هاي علميه و حوزهو رابطة احياي دانشگاه اسالمي  -3. و بينش ايماني و مذهبي است
توجه به فرمان رهبر معظّم  -4. دانشگاه اسالمي براي احياي حيات تمدن اسالمي 

ها و از جمله در علوم زمينه همةانقالب اسالمي مبني بر همت مضاعف و كار مضاعف در 
بيشتر در امر تحقيق و كنار گذاشتن تقليد كوركورانه و انساني و حركت به سوي همت 

حضرت امام خميني  ،معمار كبير انقالب اسالمي ةتوجه به سير -5. اعتماد به نفس بيشتر
و اين امر كه اول هر كاري از جمله توليد علم در علوم انساني اين است كه انسان ) ره(

ن بسترهاي منحرف توليد علم و مرض را تشخيص دهد و به فكر عالج بيفتد و كنار زد
پيوند بيشتر پژوهشگران علوم  -6. ايراني  ـ خلق بسترهاي جديد از بطن فرهنگ اسالمي

انساني با موضوعات مورد پژوهش خود در جامعه و توجه به سرشت متغير و ناپايدار اين 
عضالت له محور شوند و اين علوم بايد مئهاي علوم انساني بايد مسپژوهش -7.موضوعات

هاي پژوهشي و علمي اختصاص بودجه -8. ي ايراني را فهم كنندو مشكالت جامعه
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يند توليد علم در علوم انساني براي ادولت و رفتن به سمت بازاري كردن فر توسطبيشتر 
توجه به هويت ايراني و اسالمي در امر  -9. هاهاي گزاف در اين حوزهتأمين هزينه

حكومت در امر  -10. مسيرديكي حوزه و دانشگاه در اين آموزش و پژوهش و ضرورت نز
هاي علمي گذاري نبايد خود را داناي كل بداند و بايد دست ياري به سوي رشتهسياست

رعايت  -11. د و از تحقيقات علوم انساني استقبال نمايدكنمخصوصاً علوم انساني دراز 
گيري تصميم ةمرحل -3ه حل را ةارائ -2شناخت مشكل  -1( مراحل سياستگذاري اصولي 

شود خود به خود به علوم انساني نياز پيدا بشود و اين علوم به كه باعث مي) ارزيابي  -4
مسئوالن و سياستگذاران كشور بايستي از انتقادات بجا و سازنده  -12. كمك طلبيده شوند
و داراي پيوندي ارگانيك با  كنندها و پژوهشگران علوم انساني استقبال و علمي دانشگاه
ي چرخه كنندو سعي  باشندهاي مختلف علوم انساني برحسب نياز انديشمندان حوزه

 .گذاري را كارآمدتر كنندعلوم انساني و سياست ،جامعه

  
  نتيجه .7

موضوع علوم انساني  -1توان نتيجه گرفت كه طور مي از مباحثي كه مطرح شد اين
جوامع انساني از  -2. مسايل و مشكالت اجتماعات انساني است ي انسان و انواعمطالعه

در عين اينكه داراي مشتركاتي ... نظر ارتباطات متقابل وعقايد و آداب و محيط و جغرافيا و
 پس علوم انساني در هر جامعه -3هاي خاص خودشان را دارند و ، ويژگياند با ساير جوامع

كند بايد به وم انساني ساير جوامع استفاده ميهاي مشترك علدر عين اينكه از ميراث
هاي آن جامعه توجه داشته باشد و براي خاص و ويژه بودن مسايل و مشكالت و ويژگي

از . توليد علم مسايل خاص آن جامعه را به عنوان موضوع توليد علم مد نظر خود قرار دهد
ر امور جامعه و در يك ها و دخالتهاي دولت دطرف ديگر سياستگذاري را به عنوان ژست

گذاري اصولي داراي گفتيم كه سياست. مكرديهاي بخش عمومي تعريف كالم سياست
ي مرحله -3ها حلي راهي ارئهمرحله -2شناخت مشكل  -1مراحلي است شامل؛ 
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مشكل عمومي يعني يك نياز . ي ارزيابيمرحله -5ي اجرا و مرحله -4گيري  تصميم
 ،ي خود فرد يا ديگري شناسايي شدها يك نارضايي كه به وسيلهانساني، يك محروميت ي

پس شناخت مشكل براي سياستگذاري اولين گام  .شودبراي آن راه حل جست وجو مي
با توجه به پيچيدگي جوامع انساني در عصر كنوني شناخت مشكل نيز كاري است . است

جاست در اين. ن را به عهده بگيردتواند مسؤليت آاين يك فرد به تنهايي نميپيچيده و بنابر
علمي مسايل جوامع انساني و ي علوم انساني به عنوان ابزار شناخت كه بايد ميان حلقه

ي راه حل عملي و پراتيك براي مسايل و مشكالت عمومي ذاري به عنوان ارائهسياستگ
اين علوم به ياري  ،جامعه، نزديكي و ارتباط به وجود آيد و در مراحل مختلف سياستگذاري

  .گرفته شوند
ي مورد بررسي اين ي جامعه، علوم انساني و سياستگذاري در ايران در دو حلقهچرخه

از يك طرف . پژوهش يعني علوم انساني و سياستگذاري داراي هم پيوندي ضعيفي است
ايران و حالت نقلي پيدا  ةدور شدن علوم انساني از كاركرد اصلي خود در شناخت جامع

از داليل اين وضعيت  ايراندر فرايند سياستگذاري چگونگي و از طرف ديگر آن كردن 
دانند و از دستاوردهاي علوم انساني سياستگذاران خود را داناي كل مياست، چرا كه 

  .گيرند و اگر زماني اين امر اتفاق بيفتد بيشتر حالت پزدادن ونمايش داردكمك نميچندان 
ي علوم انساني ي استفاده از ترجمهحاكميت رويكرد نقلي نحوهمقصود اين پژوهش از 
هاي داغ نظري و به نحوي كه كاركرد آن بيشتر در بحث. ديگر جوامع در ايران است

روشنفكرانه و كم كردن ادعاهاي ديگران و از طرف ديگر به عنوان امتيازي براي پيشرفت 
وضعيت سعي شد راهكارهايي ارائه  براي خروج از اين. باشددر نردبان ترقي علمي مي

ترين راهكاري كه براي اين وضعيت ارئه كرديم اين بود كه علوم انساني بايد از مهم. شود
حالت نقلي صرف خارج شود و حالت كاربردي پيدا كند و در عين اين كه ما از 

ن اين علوم مند بودكنيم بايد به زمينهدستاوردهاي علوم انساني در جوامع ديگر استفاده مي
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هاي جوامع توجه داشته باشيم و از سوي ديگر از برخورد صرف نظري با اين علوم و تفاوت
  .اجتناب كنيم

  
  كتابنامه

  . 119ي ي آموزش و پرورش، شمارهمجله. بهزاد محمودترجمة  علم چيست؟ .)1349(آسيموف، آيزك
حقوق و  ةشكدني دامجله .براي ايرانهاي آن علوم سياستگذاري و دستاورد. )1376(اشتريان، كيومرث

  .37ي شماره .علوم سياسي دانشگاه تهران
  .1يي هدهد، شمارهمجله. ي كيومرث پريانيترجمه علم چيست؟. )1360(اسپيركين، كدورف

ة دانشگاه اسالمي شمار ةمجل .هاراهكارهايي براي اسالمي شدن دانشگاه. )1384(اخوان كاظمي، بهرام
  .19و 18
  .  7ي ي فقه اهل بيت، شمارهمجله .ي دينيسخني در مفهوم جامعه. )1375(سيد مرتضيتقوي، 
اقتصادي، ـ  اطالعات سياسي ةمجل .منظومه سياستگذاري در برنامه ريزي توسعه. )1375(آدم، ناصرخادم

  .  54و  53شماره 
 ةمجل .موانع و راهكارهابرخي : چيستي و هستي علوم علوم انساني. )1383(باقر زاده، محمد حشمت

  .44ي قبسات، شماره
رهنمودهايي براي : تحليلي بر موانع توليد دانش در حوزه ي علوم انساني. )1388(فرد، حسيندانايي

پژوهشي سياست علم و فناوري،سال دوم،  -علمي ةفصلنام .ارتقاي كيفيت سياست ملّي علم ايران
  .1 ةشمار

ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه ي دانشكدهمجله .استگذاري عموميدرآمدي بر سي. )1380(وحيد، مجيد
  .53يشماره ،تهران

مطالعات تربيتي  ةمجل .استنادي - تحليلي: اي در علوم انسانيروابط ميان رشته. )بي تا(داورپناه، محمدرضا
  .22شناسي دانشگاه فردوسي مشهد  و روان

نشر و پژوهش فرزان : تهران .اسي وروابط بين المللروش تحقيق در علوم سي )1380(سريع القلم، محمود
  .روز

  .نشر قومس: تهران  .نوسازي، توسعه و دگرگوني سياسي. )1388(سيف زاده، حسين
  .30رة كالمي، شما -هاي فلسفيپژوهش ةمجل .علم خدا. )1385(سعادت مصطفوي، سيدحسين

  . 43و  41و  38و  31ة رهيافت، شمار .مروري بر توليد علم. )87و86و85و1384( اكبرصبوري، علي
  . 37و34 ةرهيافت، شمار. 2004توليد علم ايران در سال. )1384( ساسانپور ةاكبر و نجمصبوري، علي
  .4حوزه و دانشگاه، شماره ةمجل .روش تحقيق در علوم انساني. )1374(صدري، احمد
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 .رويكرد كشورهاي در حال توسعه: تحوالت ساختاري و جايگاه سياستگذاري. )1386(عبيري، غالمحسين
  .  86 ةبانك و اقتصاد، شمار ةمجل

  . 12فارابي، شماره ةدو ماهنام .علوم انساني. )1388(اكبرعليخاني، علي
نامه پژوهش،  ةمجل. ثير ساختارسياستگذاري فرهنگيبر بحران هويتأت. )1382(آهنگر، ابراهيمغالم پور
  . 8ة شمار

 .هاي روش شناختي در علوم انساني و اجتماعي چرخش .)1387(وحيد طلوعيراد، محمد امين و  قانعي
  .57ة شمار حوزه و دانشگاه، ةمجل

 .محمد رضا نفيسي و كامبيز عزيزي ةترجم .اقتصاد سياسي ايران. )1372(كاتوزيان، محمدعلي همايون
  . نشر مركز: تهران

 ةمجل .قدسي در آفرينش علوم انسانيضرورت وحدت دانش تجربي و معرفت . )1383(آبادي، حسين لطف
  . 8ة هاي آموزشي، شمارنوآوري

برنامه  ةمجل .نقش مراكز اطالع رساني در ارتقاي برنامه ريزي و سياستگذاري. )1375(مردوخي، بايزيد
  .1 ةوبودجه، شمار

  .1رة سياست خارجي، شما ةمجل .دانش و روش: سياستگذاري. ت)1385(ملك محمدي، حميد رضا
 ةمجل .سازي در علوم اجتماعي با تاكيد بر نقش پيش فرض و پارادايم نظريه. )1382(، محمد جوادنوروزي

  .72ة شمار معرفت،
 

  
  
     

   
 

 



  
  
  
  

  ي كمي و كاربرد آن در بررسي منابع ها روش
  تاريخ نگاري سنتي ايران 

  )بر مبناي مدل پيشنهادي روديك فلود(
  
  ∗هوين فام تي چان

  چكيده
ي كيفي  به اعتقاد بسياري از محققان و مورخان، مطالعات تاريخي عمدتاً نوعي مطالعه

ي كمي در بررسي تاريخي در گذشته ناديده گرفته شده ها روشبه شمار رفته و كاربرد 
هاي اخير گسترش بيشتري  هاي تاريخي در سال اما تجزيه و تحليل كمي داده. است

با اين وجود، هنوز بحث و . يافته و نتايج موفقيت آميزي را به نمايش گذاشته است
مي تا چه حد براي ي كها روشتبادل نظر بين محققين وجود دارد مبني بر اين كه اين 

توان  ي كمي ميها روشتحقيقات تاريخي جوابگو بوده و در چه موقع و چگونه از اين 
اين است  ها روشها براي مورخان در موقع استفاده از اين  استفاده كرد؟ يكي از دشواري

ي  اي درباره نظريه. كه آگاهي كافي و درست از آنها نداشته و بر فنون كمي تسلط دارند
 1ي كمي براي مورخانها روشمقدمه بر ي تاريخي در كتاب  ي كمي در مطالعهها وشر

مطرح شد و اين نوشته به ما اطالعات و آگاهي  Roderick Floudاثر روديك فلود 
 lostيا كميت نامعلوم يا گم شده  quantitiesي كمي ها روشي  جديد درباره

quantities اين روش در . دهد و در واقع مطالب جالبي در مورد كميت دربردارد مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي تاريخ ـ گرايش تاريخ ايران اسالمي دانشگاه الزهراء  دانشجوي ارشد رشته. ∗

1. Roderick Floud, An tntroduction to quantitive methods for historians, Routledge, 
reprint 2006 
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 quantities descriptionsتحقيقات تطبيقي دو يا چند منابع توصيفات كمي
را بطور خالصه  ها روشدر اين مقاله نگارنده اين . نگاري سنتي خوب جواب داد تاريخ

اهي الزم براي استفاده از اين ها و آگ معرفي كرده و نقاط قوت و ضعف و نيز دشواري
سعي بر اين است يك روش كمي را كه به نظر . دهد روش را مورد بررسي قرار مي

نگاري سنتي ايران مناسب باشد همراه  ي منابع تاريخ نگارنده تا حد زيادي براي مطالعه
براي انجام اين تحقيق، روش توصيفي و تحليلي مورد . هاي علمي توضيح دهد با مثال

  . گيرد تا مطالب بطور روشني مطرح شود ستفاده قرار ميا
 نگاري سنتي ايران ي كمي، كميت، كميت گم شده، منابع تاريخها روش :ها كليدواژه

  

  مقدمه
ي كمي در تحقيقات تاريخي بيشتر مورد ها روشاز اواسط قرن بيستم ميالدي، 

هرچند تا كنون بحث و گفتگو بين محققان درمورد فوائد و عيوب اين . استفاده قرار گرفت
در علوم انساني و رشتة تاريخ وجود دارد اما يك نكتة مهم و انكارناپذير اين است  ها روش
 وجود بهتاريخي  ي كمي راههاي جديد و دقيقي براي روشن ساختن مسائلها روشكه 

ي كمي در رشتة تاريخ نوشته شده ها روشها و مقاالت فراواني در مورد كتاب. آورده است
اند، اين روند از كشورهاي غربي آغاز شد  و اكنون به يك مهارت مهم براي محققان در 

به . انجام دادن تحقيقات خود تبديل شده و جايگاه خاصي به خود اختصاص داده است
نه تنها در مقولة تاريخ اقتصادي، بلكه در تاريخ سياسي و اجتماعي  ها روشان اين مرور زم

 در مشرق زمين اين روند ديرتر شروع شده است و همچنين كندتر پيش. نيز استفاده  شد
باشد  مي يكي از داليل مهم براي اين امر ويژگي تاريخ نگاري سنتي اين منطقه. رود مي

در اين سنت، . كند مي خ اسالم و تاريخ ايران اسالم نيز صدقكه اين دليل در مورد تاري
دادند و در عوض به عبارات ادبي و  نمي مورخان به ذكر ارقام دقيق اهميت چنداني

مؤلفان اين آثار اغلب اديب بودند و معموالً به دستور يا . مند بودند بزرگنمايي بيشتر عالقه
آوردند در نتيجه اين ويژگي مهم مانع  مي قلم خواستة پادشاهان و حاكمان اين آثار را به

ي كمي در تحقيق آثار تاريخي و سنتي ايران اسالمي ها روشپيشرفت روند استفاده از 



 713...    هاي كمي و كاربرد آن در بررسي روش

معموالً موارد استفاده از الگوهاي كمي در آثار سنتي نسبت به حجم زياد اين آثار كم . شد
ها ان هميشه با اين سوالمحقق. دهند مي است و تنها بخش ناچيزي از آنها را تشكيل

درگير هستند كه كدام مدل كمي در بررسي اين آثار خاص جوابگو  است و چگونه آن را 
تاريخي در كتاب  ةي كمي در مطالعها روشاي كه دربارة اجرا كنند؟ اين مقاله به نظريه

مطرح   (Roderick Floud)اثر روديك فلود 1 "ي كمي براي مورخانها روشمقدمه بر "
م تجديد 2006م منتشر و در سال 1973اين اثر براي اولين بار در سال . كند مي شد، اشاره
هرچند اين كتاب نوشتة يك محقق در زمينة اقتصاد بود اما اين روش در . چاپ شد

در اين مقاله نگارنده . نگاري سنتي خوب جواب داد تحقيقات تطبيقي دو يا چند منبع تاريخ
كند، در عين حال نقاط قوت و ضعف و همچنين  مي بطور خالصه معرفيرا  ها روشاين 

در . دهد مي را هم مورد بررسي قرار ها روشها و آگاهي الزم براي استفاده از اين دشوراي
واقع سعي بر اين است كه يك روش كمي را كه به نظر نگارنده تا حد زيادي براي مطالعه 

. هاي علمي توضيح دهدباشد همراه با مثالب مينگاري سنتي ايران مناسمنابع تاريخ
 "كشته شدگان هجوم مغول در چهار منبع"بخش مهم اين تحقيق بررسي موردي دربارة 

. كندباشد كه بطور عملي جايگاه اين مدل را ثابت مي مي با استفاده از مدل پيشنهادي فلود
ست تا مطالب بطور روشني در انجام اين تحقيق از روش توصيفي و تحليلي استفاده شده ا

  .مطرح شود
  

  اوي كمي ها روشروديك فلود و 
م در انگلستان به دنيا آمد و در رشتة تاريخ اقتصادي 1941روديك فلود در سال 

هاي معتبر انگلستان مانند دانشگاه آكسفورد، لندن، كمبريج تحصيل و تدريس دانشگاه 
ي كمي براي ها روشاي بر مقدمه"او در آخر دورة دكتري خود كتابي به نام . كرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Roderick Floud, An introduction to quantitative methods for historians, 

Routledge, reprint 2006. 
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ي كمي در تاريخ اقتصادي ها روشاين كتاب حاصل عالقة زياد او به . را نوشت "مورخان
اين كتاب يكي از كتابهاي مهم رشتة تاريخ اقتصادي   1 .و آشنايي با كامپوتر بوده است

علم تاريخ ي كمي در ها روششود و منبع مفيدي براي آشنايي با  مي ها محسوبدانشگاه
فصل مؤلف روش  9باشد كه به ترتيب در اين  مي فصل 9اين كتاب شامل . رود مي بشمار
البته نكته قابل . كند مي ها و تحليل آنها را با توضيحاتي ساده و روشن بيانآوري دادهجمع

 ها و توضيحات اين كتاب بيشتر در مقولة تاريخ اقتصادي استذكر اين است كه مثال

، كه Domesday book"2"ها در كتاب ثبت اسنادي به نام بر مبناي دادهچون مؤلف 
در ديباچه اين . ي خود را مطرح و تحليل كرده استها روشبيشتر جنبة اقتصادي دارد، 
  : كتاب مؤلف بيان كرده است

كنند داراي  مي بسياري از قضاوت ها و توضيحات كيفي كه محققان از آنها استفاده"
در عين حال، بسياري از توضيحات دربارة رفتار يك فرد يا يك ... باشند  مي معناي كمي

مفاهيم  "معموالً، عموماً، اغلب، بسيار": گروه معناي كمي دارند، بطور مثال كلمات
خواهيم بطور دقيق آنها را بسنجيم، اما  نمي هر چند ما معموالً. دهندكمي را انتقال مي

  )Floud,2006,2( ."شود مي سنجش كمي ثبت در اصل مفهوم و صحت آنها فقط در

اين اشارة فلود به مفهوم كمي توضيحات كيفي اهميت خاصي براي تحقيق آثار 
نگاري سنتي ايران اسالمي دارد به عبارت ديگر اين سخن فلود دغدغة محققان و تاريخ

عرفي پژهشگران را تا حد زيادي حل كرد و يك الگوي كيفي براي بررسي اين آثار را م
البته بايد گفت اين . كرد چون در اين آثار توضيحات كيفي با بار معنايي كمي زياد هستند

اي تحت مقالهمدل چندان مورد توجه پژهشگران ايراني قرار نگرفت و براي اولين بار در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. http://www.history.ac.uk/makinghistory/resources/interviews/ Floud_ Roderick. 
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ليف مهدي فرهاني منفرد اعمال أت1 "مورخ و رياضي دان: شرف الدين علي يزدي "عنوان
فرهاني در مقالة خود با استفاده از اين مدل پيشنهادي فلود، ظفرنامة شامي و دكتر . شد

در  دكتر فرهاني .ظفرنامة يزدي را با هم مقايسه و با اين روش فرضيات خود را ثابت كرد
  :نوشتة خود بيان كرد كه

براي مقايسه، تعدادي كميت از اين دو ظفرنامه در آورده شد، و سپس به ترتيب در "
) يا كيفيت( "هاي گم شدهكميت"ما به اين جدول يك ستون براي . وارد شد جدول

اضافه كرديم كه شامل مواردي است كه در آن مؤلفان از توضيحات كيفي به جاي ارقام 
تعداد اين . و غيره "يك گروه"، "جمعيتي"، "بسيار"دقيق استفاده كرده اند مانند 

اري بين توضيحات كيفي و كمي را توضيحات اهميت خاصي دارد چون تفاوت مقد
  )Farhani, 2008,541.("بطور دقيق نشان دهد

توضيحات "به جاي  "كميت گم شده"با توجه به اين گفته، دكتر فرهاني از تعريف 
در كار خود استفاده كرده است و به نظر نگارنده اين تعريف بار  "كيفي با معناي كمي

آمار  "توصيفات كمي"و  "كميت"منظور از. گيرد مي تري را در برتر و روشنمعنايي درست
، نشان دهندة  عبارات غير "توصيفات غير كمي"و  "كميت گم شده" باشد و مي و ارقام

.... بسيار، اغلب، اكثر و غيره: عددي است كه داراي بار معنايي كمي در خود هستند، مانند
نيست چون  "هاكميت"تي كم تر از نگاري سندر آثار تاريخ "هاي گم شدهكميت"اهميت 

، يك بار ديگر و از  "هاكميت"و  "هاي گم شدهكميت"با نشان دادن تفاوت بين تعداد 
در . شود مي نگاري سنتي ايران اسالمي روشنطريق بررسي كمي، ويژگي عمدة تاريخ

 54صله بوده است و در ظفرنامة يزدي اين فا) 270/167( 103ظفرنامه شامي اين تفاوت 
كه اين نشان دهندة عالقة مؤلفان به توضيحات ادبي در  ثبت شده است) 355/301(

اين فايده در بررسي و روشن سازي .  )Farhani, 2008,542(باشد مي هاي خودنوشته
باشد، يك بار  مي نگاري سنتي ايران اسالمي كه حاصل مدل پيشنهادي فلودويژگي تاريخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mahdi Farhani Monfared, Sharaf al-Din ‘Ali Yazdi: Historian and Mathematician, 

Iranian Studies, volume 41, number 4, September 2008,p537-547. 
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  . شود مي ق در بررسي موردي معلومديگر در بخش بعدي اين تحقي
  

  نگاري سنتي ايران اسالميفوائد اين مدل در بررسي آثار تاريخ
نگاري سنتي ايران اسالمي يكي از در باال ذكر شد كه نشان دادن ويژگي تاريخ    -

توانند اين  نمي هاي كمي ديگر به اندازه اين مدلباشد كه مدل مي فوائد اين مدل
  . خصوصيت را روشن سازند

باشد اين است كه  مي ي كميها روشفايدة ديگر اين مدل كه فايدة اصلي     -
 ;Clubb,1974,19)كند صداقت و دقت مورخان در ثبت وقايع گذشته را ثابت مي

Kovahchenko,1991,19) اين فايده در بخش تحقيق موردي اين مقاله تا حدي معلوم 
شود كه در ثبت وقايع خصوصاً در ثبت  مي در آن با استفاده از اين روش روشنشود كه  مي

تعداد كشته شدگان هجوم مغول مورخان دقت چنداني به خرج ندادند و بيشتر به سمت 
  . بزرگنمايي رفتند

ها و سنجش و تحليل آنها در چارچوب دقيق كمي يك فايدة ديگر سازماندهي داده -
- اي كه با دادهدر كار مقايسه. باشد مي و اين مدل پيشنهادي فلودي كمي در عام ها روش

كند تا با منطقي بيشتر اين  مي هاي زيادي سر وكار داريم، اين فايده بيشتر به ما كمك
اين امر پلي بين تاريخ و علوم پايه مانند رياضي و تكنولوژي جديد . ها را تحليل كنيمداده

  .آورد وجود مي بهمانند كامپيوتر 
  

  ي كمي فلودها روشنكاتي در استفاده از 
هاي هاي كمي، بايد به دقت درباره نوع دادهدر انجام پژوهش تاريخي مشتمل بر داده-

ها افزوده به خاطر داشته باشيم كه هر چه بر ميزان داده. ضروري براي تحقيق انديشيد
متغيرهاي تحقيق را بر اساس ما بايد . شود، تجزيه و تحليل آنها طوالني تر خواهد شد

ها، بايد نمونه و قبل از آغاز جمع آوري داده. ترين مقياس آنها دقيقاً تعريف كنيممناسب
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معيار را براي ثبت اطالعات مشخص كنيم، به عبارت ديگر، عاقالنه نيست كه صرفاً به 
ماهيت ). 1150،ص2، ج1386گال، . (كنيم مي هايي بپردازيم كه با آنها برخوردثبت داده

ها بايد موارد تكراري يا نامناسب با معيارهاي مشخص اين نكته آن است كه در ثبت داده
  . شده را جدا و آنها را حذف كنيم

نگاري سنتي ايران بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه در مقايسة آثار تاريخ -
هاي عايت نكنيم دادهمحدوديت زماني بررسي بايد يكسان باشد چون اگر اين نكته را ر

به طور مثال دكتر . آيد نمي كنيم و نتيجة تحليل ما به درستي به دست مي نادرست وارد
فرهاني در تحليل خود نشان داد كه ظفرنامة شامي و يزدي هر دو شامل وقايع يكنواخت 

اين نكته در تحقيق موردي ). Farhani, 2008, 538( .باشند مي در يك دورة تاريخ معين
  .    شود مي محدود كردن و يكسان ساختن دورة زماني بررسي هم رعايت با

توان گفت مدل پيشنهادي فلود با كامل شدن توسط دكتر فرهاني، الگوي  در نتيجه مي
در . شود مي نگاري سنتي ايراني اسالمي محسوبمناسبي براي بررسي و مقايسة آثار تاريخ

نگرش كمي به كشته شدگان هجوم "عنوان بخش بعدي اين مقاله به بررسي موردي با 
كنيم و فوايد آن  مي پردازيم كه در آن يك بار ديگر اين مدل را اعمال مي "مغول در منابع

  . را روشن بسازيم
  

  نگرش كمي به كشته شدگان هجوم مغول در منابع: بررسي موردي
مختلف جهان و هاي ناپذير براي سرزمينيكي از حوادث تاريخي بسيار تلخ و جبران

اين حمله همراه با كشتار و از نتايج اجتناب ناپذير اين ايلغار، . باشد مي ايران، حملة مغوالن
است تا حدي كه از اين لحاظ يك فاجعة كم نظير در تاريخ بشر به كاهش جمعيت بوده

در مورد  تاريخ فتوحات مغولدر كتاب  ) J.J.Saunders( ساندرز.ج.ج. آيد  مي حساب
پس از آشوريان ":گويدها در طي حمالت خود پديد آوردند چنين ميكشتاري كه مغول

باستاني، مغوالن به عنوان نمايندگان كشتارهاي همگاني شريرترين و بدنامترين افراد 
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انگيزشان در كردند و ركورد نفرتساختند يا تبعيد ميها را تماماً يا نابود ميبودند كه ملت
، 1383ساندرز،(."هاي نازي روزگار خودمان، شكسته نشده بودتا زمان قتل عامكشتار، 

عنوان نشاني شدگان هميشه بهدرآثار تاريخي و همچنين تحققيات اخير تعداد كشته). 171
 Edward(ادوارد تلر . استها ذكر شدهاز وحشتناك بودن و غير انساني بودن اين يورش

Teller ( رد حملة چنگيزخان مغول به ايران در دوره خوارزمشاهي در خاطرات خود در مو
هاي چنگيزخان مغول و بويژه تخريب يك نمونه مهم در تاريخ، جنگ ": چنين نوشت

بيش از نصف جمعيت سرزمين تسخيرشده نابود گرديد، و . هاي پارسي استسرزمين
 ("باز نيافت پارس، كه همان ايران امروزيست، هرگز جالل و ابهت پيشين خود را ديگر

Teller,1998,18(. در سرزمين بزرگ شدگان كشتهتعداد  يدر اين نوشته مؤلف رقم كل
دهد  كاهش جميعت زياد در ايران را بر اثر حمالت مغوالن ارائه داده است كه نشان مي

- ابن اثير نيز دراين مورد بيان مي. يك مدت زمان كوتاه، ضربة سنگيني به ايران وارد كرد

مارة فرزندان اسرائيل نيز به نسبت با كساني كه در حادثه مغول كشته شدند ش": كند
چيزي نيست زيرا تنها تعداد اهالي يك شهرك كه خونشان ريخته شد، بيش از تعداد بني 

از آنجا كه دوران زندگي ابن اثير همزمان با حمله . )26/12، 1371ابن اثير،("اسرائيل است
ها به ايران را كه به دنبال يورش وحشيانة آن هاييكشتارها و ويرانيمغوالن به ايران بود، 

       . تمام وجود تجربه كرد و به رشتة تحرير در آورد اآمد ب وجود به

در اين بخش سعي بر اين است كه با بررسي تطبيقي آثار مورخان معاصرِ دورة هجوم 
جوزجاني  طبقات ناصريابن اثير،  يرانتاريخ كامل بزرگ اسالم و امغوالن به ايران مانند 

 جامع التواريخو  تاريخ جهانگشاي جوينيو همچنين آثار بزرگان دولت ايلخانان مانند 
- هاي نگرش كمي اين آثار در ثبت تعداد كشتهها و تفاوت، شباهترشيدالدين فضل اهللا 

ط جامعه و ها روشن شده و ثابت شود كه اين نگرش تحت تأثير شرايشدگان اين جنگ
. باشداست و اين مورد نيز خود در بين مورخان مختلف، متفاوت ميشخصيت مورخ بوده

هاي زماني متفاوت هاي مختلف و همچنين تا دورهبا توجه به اينكه آثار نام برده در زمان
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ها به اند، در اين نوشته نگارنده فقط به هجوم مغوالن از شروع حملة آننوشته شده
بندي نسبتاً يكسان بين خوارزمشاهيان تا مرگ چنگيزخان توجه دارد تا يك زمانسرزمين 

بر اين اساس . دست آورداي دقيق بهمنابع مورد بررسي تحقيق خود انجام داده و نتيجه
  :هاي مورد بررسي در آثار نام برده به شرح زير استبخش
  .ابن اثير – تاريخ كامل بزرگ اسالم و ايران 27+26جلد  -
  .منهاج سراج جوزجاني -طبقات ناصري 23طبقة -
تاريخ جلد اول  -"ذكر واقع نيشابور"تا  "ذكر سبب قصد ممالك سلطان"از -

  .عطا ملك جويني -جهانگشاي جويني
رشيدالدين فضل  – جامع التواريخجلد اول  –از حمله به اترار تا مرگ چنگيزخان  -
  .اهللا

  
 ريخچارچوب نظري بررسي نگرش كمي در تا

باشد كه  مي چارچوب نظري مورد استفاده در اين بررسي، روش كمي پيشنهادي فلود
براساس اين الگو، . مطرح شد"ي كمي براي مورخانها روشاي بر مقدمه"در كتاب 

و  "كميت". شود مي داداهاي تاريخ دربارة كشته شدگان هجوم مغول در دو گروه بررسي
در هجوم مغول با عباراتي )شدگانكشته(تعداد كشتگانمثالً در مورد . "كميت گم شده"

اند دهند تعدادي از مردم كشته شدهسروكار داريم كه نشان مي... تمامت، بسيار و : مانند
فهميم كه جمع آنها زياد كنند و به عبارتي فقط ميها را مشخص نميولي تعداد دقيق آن

شدگان زياد احساس كنيم تعداد كشته شود كه ماباعث مي "تمامت يا بسيار". يا كم است
اين مطالعات به . باشد مي 000/200/1يا  000/30دهند كه اين زيادي است اما نشان نمي

شود بلكه در  نمي فهمانند كه نگرش كمي به آمار و ارقام عددي معلوم، محدودما مي
: اين كه عبارات با توجه به.با معناي كمي هم وجود دارد "كيفي"يا  "توصيفات غير كمي"
رسانند و در واقع بار  مي مفهوم كمي را بيشتر به خوانندگان "كميت گم شده"و "كميت"
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دهد كه از اين  مي شود، نگارندة اين تحقيق ترجيح مي ها بيشتر حسمعنايي كمي در آن
  . عبارات استفاده كند

ذكر شد نشان  توضيح بيشتري نياز نيست چون همانطور كه قبالً "كميت"مورد  در
مرد بقتل  000/30زيادت از " :توانيم بشماريم، مانند مي دهندة آمار و ارقامي هستند كه

وضعيت  "كميت گم شده"اما درمورد ). 361، 1374رشيدالدين فضل اهللا،("آمدند
هاي نام برده، همانطور كه پيش از اين گفته ها و مقالهطوري كه دركتابتر است به پيچيده

كيفي ولي  شامل توصيفات "كميت گم شده"اند كه ها فقط مشخص كردهشد، مؤلف
ولي بين اين ... بسيار، همه، اكثر، تمامت ، جمعي: شود مانند داراي بار معنايي كمي مي

كليِ كمي در اين » معناي«اند و بيشتر به بندي قايل نشدهدرجه "هاكميت گم شده"
تر در طور روشنبه. گيرد مي كمي كه آنها را در بر» رمقدا«اند تا به عبارات توجه كرده

خورد و در  مي زياد به چشم "كميت گم شده"هاي مورخان مورد بررسي اين تحقيق نوشته
 "مثالً . ها بار كمي يا سطح كمي، بر اساس ميزان شدتشان ، با هم فرق داردهر كدام آن

، "اغلب"با ميزان شدت قوي  )127، 1387جويني،("اغلب آن جماعت را بكشت
رشيدالدين فضل ("لشكريان را بعضي به شمشير و بعضي به تير باران هالك كردند"

كه با توجه به  "خلق را شهيد كرد"و  "بعضي"با ميزان متوسط ) 492، 1373/1اهللا،
توان اطالعاتي را درمورد كشتار با ميزان ضعيف  مي مفهوم جمله كه داراي بار كمي است

كميت گم "در اين تحقيق از عبارات ياد شده در باال به ترتيب به صورت. نباط كرداست
كنيم كه استفاده مي "كميت گم شدة ضعيف" و "كميت گم شدة متوسط" ،"شدة قوي

  :ها پرداخته شده استهايي از آندر زير به ذكر نمونه
دانست،  نمي نها رابيش از اندازه، جز خداي بزرگ كسي شمارة آ: كميت گم شدة قوي-

  .نماند...از اندازه بيرون آمد، تمامت، بكلي، همه، اكثر، بسيار، بيشتر، هيچ 
  .بعضي، جمله، جمعي، خُرد و بزرگ، هر كدام: كميت گم شدة متوسط-
  .مردان را كشتند، مردم را كشتند:جمالت خبري مانند : كميت گم شدة ضعيف -
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در هر چهار منبع مورد بررسي "كميت گم شده " و "كميت"هاي زيادي از  نمونه     
ما وجود دارد و با بررسي تطبيقي اين عبارات در چهار منبع نام برده، كم و بيش روشن 

هايي وجود ها و تفاوتشود كه در ثبت تعداد كشته شدگان بين مورخان چه شباهتمي
  و شخصيت مورخان دارد؟  نگاري سنتيها چه ربطي با تاريخدارد؟ و اين شباهتها و تفاوت

  
  نقد منابع

عزالدين ابوالحسن علي بن ابي اكرم الشيباني : تاريخ كامل بزرگ اسالم و ايران - 1
وي در اواخر عمر . ق درگذشت.ه 630ق متولد و در سال .ه555معروف به ابن اثير در سال 

معروفترين اثر ابن . كرديعني دورة هجوم مغوالن به سرزمين مغرب، در موصل زندگي مي
است كه به عربي نوشته شده  تاريخ كامل بزرگ اسالم و ايران يا الكامل في التاريخ اثير،

به كوشش ابوالقاسم حالت، عباس خليلي، علي هاشمي حائري به فارسي ترجمه  است و
ق يعني دو سال قبل از درگذشت .ه628اين اثر وقايع عالم را از ابتداي خلقت تا سال . شد
يكي از مهمترين منابع تاريخ مغول است،  الكامل "به نظر عزيزاهللا بيات،. دارد ؤلف دربرم

زيرا نويسنده، معاصر با استيالي قوم مغول بوده و ضمناً اولين مورخي است كه حوادث را 
از اواخر عهد قراختاييان تا اواخر سلطنت جالل الدين خوارزمشاهي به دقت و تفصيل 

امل تاريخ ك 27و  26تاريخ هجوم مغوالن در جلد ). 96، 1383يات،ب( "ضبط كرده است
مؤلف نسبت به مغوالن و محمد خوارزمشاهيان را  ذكر شده است، در اينجا ديدگاه

 طوري كه آنها را كافردهد به مي اثير تعصب منفي نسبت به مغوالن را نشانابن: بينيم مي
از سوي ديگر  محمد . بار تكرار كرد را چندين "خدا لعنتشان كند"دانست و جمله  مي

تنها خود او باقي مانده بود كه فرمانرواي سراسر ": خوارزمشاهي را در جايگاه باال قرار داد
هيچ كس نيست كه يار و ياور مسلمانان و از "و جز او  "رفت مي آن خاك پهناور به شمار

اين ديدگاه بر ضبط ) .  26/130، 1371ابن اثير،( "اسالم نگهداري و پشتيباني كند
خوريم كه ضد و نقيض به به مطالبي بر مي"فتوحات مغوالن تĤثير گذاشت بطوري كه 
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  ) .26/131همان،("رسند مي نظر
ق متولد شد و در دستگاه .ه 589منهاج سراج جوزجاني در سال  :طبقات ناصري - 2

و سرانجام به او چندين بار از حملة مغوالن گريخت . غوريان به شغل قضائي مشغول بود
را تأليف كرد كه يك تاريخ  طبقات ناصريق .ه658يا  657در آنجا در سال . هند رفت

با اين حال قسمت بيست و سوم اين . عمومي عالم در بيست و سه قسمت بوده است
با انشائي ساده  طبقات ناصري".  كتاب به هجوم مغول از ابتدا تا فتح بغداد اختصاص دارد

گذشته از اين مزيت، از لحاظ تاريخ غوريان و ملوك هند و . است و روان نوشته شده
چگونگي استيالي مغوالن، مخصوصاً شرح كشت و كشتار فرقة اسماعيليه كه غالباً مؤلف 
شاهد عيني آن بود يكي از مهمترين منابع است و زماناً يكي از قديميترين كتابهاي 

مؤلف طبقات ناصري به ). 1383،148بيات،( "شود مي تاريخي در باب اين دوره محسوب
خاطر جايگاة سياسي خود در دستگاه غوريان و فرار از وطن خود، با فرمانروايان مغولي 

  . سخت مخالف بود و در تأليف خود، مانند ابن اثير آنها را نفرين كرد
توسط عالء الدين عطاملك جويني صاحب ديوان و  :تاريخ جهانگشاي جويني - 3

وايل ايلخانان مغول كه به نظر محمد قزويني مصحح اين تاريخ در فاصلة والي بغداد در ا
مربوط به حوادث دوران كتاب او صرفاً  . باشد، تأليف شدق مي.ه 658تا  650هاي سال

اما متأسفانه عطاملك . باشد مي مغول از حملة چنگيز تا فتح قله اسماعيله بدست هوالكو
علت اشتغال فراوان و يا به علت مأمور آن شهر گرديد بهفاصله بعد از فتح بغداد چون بال

هاي زياد و كشتار مردم بيگناه ، رشتة ها و خونريزيدلسردي از اوضاع پر شروشور ، جنگ
تاريخ ". ق يعني سال بر افتادن اسماعيله ايران بيشتر دنبال نكرد.ه655مطالب را تا سال 

ها و از فراز و نشين زمانه، زمين خوردن :گويد مي از تب و تابها سخنجهانگشاي جويني 
هاي شهرها و كشورها، از كشت و ها و آباد گشتنهاي نسل ما، از ويران شدنبرخاستن

 "هاي مغولهاي خانها و رفتنها و زايشهاي مجدد آدميان، از آمدنكشتارها و زيستن
اي عالي نمونه تاريخ جهانگشاي و همچنين به نظر منصور ثروت) 1387،13منصور ثروت،(
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به پيروي از همة آثار قرن هفتم از نثر فني، مصنوع و گاه "باشد كه  مي از نثر مصنوع
بندي همراه است به همين جهت خواندن آن براي مغلق برخوردار و با شيوة خاص جمله

از ). 15 همان،( "آور استگير و ماللمتففن و غير اهل فن در حال حاضر مشكل، وقت
نگاري سنتي هاي تاريخويژگي جهانگشاي جويني تاريخآيد كه  مي ين براين مطلب چن

يعني مصنوع و فني را بطور پر رنگ در بر دارد و با مطالعه اين اثر نه تنها ويژگي فني از 
شود بلكه گرايش فكري و تقديرگرائي در آن نيز  مي نگاري سنتي در آن انعكاستاريخ

در اين كتاب يك "لعه اين اثر اين است كه يك مشكل ديگر در مطا. چشمگير است
مثالً داستان جنگ سلطان . اي شروع و پايان نگرفته استحادثة مشخص در جاي ويژه

محمد يا فتح شهرها، گرچه هر يك عنواني مشخص دارد ولي تمامي حادثه در ذيل همان 
گوناگون دنبال اند، بلكه در نقاط متفاوت و ضمن بيان حوادت عنوان شروع و خاتمه نيافته

اي مؤلف اين دشواري واقعاً ناشي از نوع تقسيم بندي حوادث سليقه). 17همان،( "اندشده
  . استبوده
، وزير ) ق.ه645-718(خواجه رشيد الدين فضل اهللا همداني  :جامع التواريخ -4 

اواسط دورة ايلخانان و يكي از مشاهير و دانشمندان عصر خود بود كه به دستور غازانخان 
فصل دوم جلد اول اين اثر به تاريخ چنگيزخان و مغوالن تا زمان . را نوشت جامع التواريخ

نزديكي به دستگاه حكومت ايلخانان، او به سبب . غازانخان اختصاص داده شده است
هاي آن دوره خودداري كرد و درمورد كشت و كشتار حملة ناگزير از درج بعضي از رويداد

. شود مي چنگيزخان با احتياط نوشت و به هم اين دليل حس موافقت آميز در اثر وي ديده
 درت اتفاقرشيد الدين، تاريخ يعني ضبط و ترتيب حوادث عجيب و غريب كه بنبه نظر 

خيزد و  مي گرايانه و فردگرايانه به تاريخ برافتد، اين نگرش به تاريخ از نگاهي قهرمان مي
گيرد و مصداق آن را عجيب بودن و  مي را نير نتيجه جامع التواريخعلت اقدام به نگرش 

بنابراين تاريخ او ذكر تاريخ ). 1386،131باقر آرام،( "يابدبزرگي ظهور چنگيزخان مي
پادشاه جهانگشاي چنگيزخان و اجداد قدرتمند او بود و براي اين كه نظر خود را ثابت كند 
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  . خورد مي چشمگويي و بزرگ نمائي بيشتر بهحتماً در اثر او اغراق
  
  مقايسه نگرش تاريخي و كمي مؤلفان  .1

برخي مباني فكري و "تحقيق مانند مورخان ديگر دورة خود مورخان مورد بررسي اين 
فلسفي تاريخ نگاري دورة قبل از خود مانند تبيين تحوالت تاريخي بر مبناي تقدير گرائي 

توان گفت تأكيد  مي و مشيت الهي و جبر گرائي را محفوظ داشتند و تداوم بخشيدند و
ولية هجري نزديكتر شدند و و در نتيجه هاي ابيشتر بر آن نمودند چنانكه به مورخان سده

از اين مطلب چنين ). 1386،131باقر آرام،( "از مورخان قرون چهارم و پنجم فاصله گرفتند
باشد يعني  مي ترهاي فتوحات بيگانگان پر رنگآيد كه گرايش تقديرگرائي در دوره مي بر

مورخان علل و  .هاي هجري و فتوحات مغول در قرن هفتمدورة فتوحات عرب در سده
در آثار مورد بررسي اين . كردند مي معلول را در نيروهاي الهي و ماوراء طبيعي دنبال

به نظر آنها . شودتحقيق اين گرايش در علت فتوحات مغوالن و پيروزي آنها ديده مي
هر مؤلف براي اين ادعا هدف خاصي دارد، ابن اثير و . باشد مي حملة مغول فاجعة الهي

به خاطر اين كه تعصب منفي به مغوالن دارند و نسبت به محمد خوارزمشاهي جوزجاني 
ديد مثبت دارند، پيروزي مغوالن و شكست محمد را به دست خدا سپردند و از سوي ديگر 
براي بزرگ نمائي قدرت مغوالن، جويني و رشيد الدين، ويراني و كشتار آنها را ناشي از 

غلب مورخان به منظور خاص خود كه شايد اين به اين خاطر ا. خواست خدا دانستند
رسيدند، در ذكر وقايع و منظورها ضد هم ديگر نيز باشند اما به يك نتيجة مشترك مي

در اين تحقيق سعي شده است كه با . مخصوصاً در ارقام كشتگان آمار را باال آوردند
بيان شود و ويراني هاي مغول نتيجة جنگ "هاكميت گم شده"و   "هاكميت"استفاده از 

و  "هاكميت"از تعداد . و وحشتناك بودن اين حادثه از طريق اين آمارها  ارائه گردد
توان گرايش مؤلف در نگرش كمي  مي در اين اثر تا حدي "هاكميت گم شده"

با بررسي دقيق حوادث در طول زمانِ مشخص شده . را پيدا كنيم) كشته شدگان(كشتگان
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هاي گم كميت"ورد مطالعه و همچنين با توجه به تقسيم بندي انواع در هر چهار اثر م
را  "هاي گم شدهكميت"و  "هاكميت"، نگارنده تعداد "چارچوب نظري"در قسمت  "شده

 "كميت گم شده ضعيف"و  "كميت گم شده متوسط"،"كميت گم شده قوي"كه شامل 
در . توان مشاهده كرد مي 1ل شماره است كه در جدوباشد، از اين آثار استخراج كرده مي

نيز تهيه  3و جدول شماره  2عين حال براي روشن ساختن تفاوت بين آنها جدول شماره 
  .   شده است
تاريخ جهانگشاي "در  "هاي گم شدهكميت"و  "هاكميت"مقايسه تعداد : 1جدول 

  "ناصري طبقات"و  "تاريخ بزرگ اسالم و ايران"، "جامع التواريخ "،  "جويني
  

كميت گم   كميت  اثر
 شده

كميت گم 
 )قوي(شده

كميت گم شده 
  )متوسط(

كميت گم شده 
  )ضعيف(

  8  24 40 72 14 تاريخ جهانگشاي
  9  7 16 32 7 جامع التواريخ

تاريخ بزرگ اسالم و 
 ايران

7  40  26  8  6  

  5  11 12 28 2 طبقات ناصري
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  گم شده در هر اثرمقايسه تعداد كميت و كميت : 2جدول 
  

  
  
  
  
  
  

  ها در چهار اثرمقايسه تعداد كميت : 3جدول 
  
  
  
  
  
  
  

  بر اساس نوع هاي گم شدهكميت: 4جدول 
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 "هاي گم شدهكميت"توان گفت كه در هر چهار اثر تعداد با توجه به جداول فوق مي 

ويژگي تاريخنگاري سنتي ايراني و بسيار باالتر است اين امر نشاندهندة  "كميت"از تعداد 
در تاريخنگاري سنتي ايراني مورخان توجهي چنداني به ذكر ارقام دقيق . باشد مي اسالمي

در بين هر چهار اثر، چه در تعداد  ).1جدول (كردند مي ندارد و بيشتر از عبارات ادبي استفاده
رتبة اول را به  جهانگشاي جوينيتاريخ ، "هاي گم شدهكميت"و چه در تعداد  "هاكميت"

با كمترين تعداد،  طيقات ناصريخود اختصاص داده است و از سوي ديگر در هر دو مورد، 
مورد را دارا  14 تاريخ جهانگشاي، "هاكميت"در مورد تعداد . تر از همه قرار داردپايين

 7هر دو، م و ايران تاريخ كامل بزرگ اسال وجامع التواريخ است در حالي كه اين تعداد در 
دهد توجه مورخان به ذكر  مي اين تا حدي نشان. مورد است 2 طبقات ناصريمورد و در 

رود هر چند جوزجاني  مي احتمال. آمارها و ارقام كشتگان در هر اثر با هم تفاوت است
معاصر هجوم مغول بوده اما با توجه به اينكه تأليف خود را در هند و با فاصلة زماني 

ل بعد از واقعه نوشته است، احتماالً به منابع آن دوره دسترسي زيادي نداشته تا ارقام سا40
وجود دارد كه اين  "كميت" 14بر عكس در اثر جويني . شدگان را پيدا كندكمي كشته

طبقات در  "هاكميت"ت برابر تعداد فو هجامع التواريخ در  "هاكميت"رقم دوبرابر تعداد 
 "هاكميت"دهد جويني بطوري عمدي با استفاده از  مي اين نشان .باشد مي ناصري

به . كندتصويري از تهاجم نخستين مغول تحت رهبري چنگيز با كشتار زياد را عرضه مي
نظر او سخن از كشتار تنها سخن از پيروزي نيست بلكه سخن از كشتاري است كه بر 

جهان و عرضة فرمان الهي  گري برمنظور سلطهاي از پيش طرح شده بهطبق نقشه
تاريخ در  "هاي گم شدهكميت"همانطور كه پيش از اين گفته شد تعداد . گيرد مي صورت

 2.3و  1.3همانطور كه در جدول . باشد مي بيشتر از همة آثار ديگر جهانگشاي جويني
باشد كه مي 72 تاريخ جهانگشايدر  "هاي گم شدهكميت"كنيم تعداد  مي مشاهده

جامع است و از   تاريخ كامل بزرگ اسالم وايران در 40نزديك به دوبرابر  رتبه دوم يعني 
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كميت گم شده "اين فاصله در تعداد . زياد فاصله دارد) 28( طبقات ناصريو ) 32( التواريخ
كميت گم "اين تفاوت زياد در تعداد . شود مي هم ديده "كميت گم شده متوسط"، "قوي
كند كه نگرش كمي دربارة تعداد ع آن يك بار ديگر اين ادعا را ثابت ميو انوا "هاشده

 اي براي نشان دادن قدرت مغوالن و پيروزي قطعي آنها در سراسر ايرانكشتگان وسيله
اين است كه بندرت شكست تاريخ جهانگشاي يك نكتة ديگر قابل توجه در . باشد مي

اين . ثر ديگر اين امر بيشتر ذكر شده استخورد در حالي كه در سه ا مي مغوالن به چشم
سازد كه باشد و روشن مي مي دهندة عدم بي طرفي در ضبط وقايع در نوشتة جوينينشان

است تا قدرتي نمائي كردهمانند اسم خود هجوم مغوالن را بزرگ تاريخ جهانگشاي
  . وضيح دهدماوراءطبيعي به اين قوم ببخشد و از اين رو سلطة مغوالن را امري حتمي ت

وجود ندارد ولي  "هاهاي گم شدهكميت"مورد سه اثر ديگر تفاوت زيادي در تعداد  در
كميت گم شده "ها ناشي از تفاوت بين تعداد نكته مهم اين است كه همة اين تفاوت

، در 40 تاريخ كامل بزرگ اسالم وايراندر  "كميت گم شده"مثالً تعداد . است "قوي
در اين  "كميت گم شده قوي"باشد و تعداد  مي 28 طبقات ناصريو در  32 جامع التواريخ

  . است 26،16،12سه اثر به ترتيب 
  
  شدگان در چهار اثرمقايسة آمار و ارقام كشته .2

. شدگان براثر هجوم مغوالن نظرات مختلفي ارائه شده استدر حوزة آمار و ارقام كشته
مطلبي دربارة ضد و  تحول تاريخ ميانه ايران تداوم ودر كتاب  Lambton) (آن لمبتن

اي كه همچنين در مقاله. نقيض بودن تعداد كشته شدگان در منابع مختلف آورده است
چاپ شده است،  5جلد   در كتاب تاريخ كمبريج پي آمدهاي حمله مغولتحت عنوان 

- شتهها و تحليل مختصري درمورد تعداد كاشاره)  Petroshefski(پطروشفسكي .ب.آ

ها اين است كه در نتيجه در همه اين پژوهش. شدگان در منابع مختلف ارائه كرده است
توان ترديد كرد چون در طي مطالعة تطبيقي آثار مختلف  مي شدگانمورد تعداد كشته
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در چارچوب چهار منبع مورد بررسي ما نيز . آوريم مي آمارهاي متفاوتي در هر مورد بدست
شدگان همانند تعداد افراد ارتش مغول جا درمورد تعداد دقيق كشته. اين تضاد وجود دارد

براي شك و انتقاد وجود دارد و بين محققان هنوز اختالف نظر وجود دارد كه ناشي از عدم 
 طوري كه خيلي كم پيشتوافق بين آمار و ارقام در منابع دست اول آن دوره است به

شدگان ذكر كنند بجز اين براي تعداد كشتهآيد كه در يك مورد دو مؤلف يك عدد را  مي
تاريخ يكي بود چون حتماً  "هاكميت"كه در چند مورد بين روايات جويني و رشيد الدين 

ق به پايان .ه 710باشد زيرا دومين اثر در سال  مي جامع التواريخمنبع  جهانگشاي جويني
هر دو مؤلف اين آثار در تأليف شد و  658-655رسيد در حالي كه اثر اول در حدود سال 

شدگان در فتح سمرقند، خوارزم، در اين قسمت تعداد كشته. دستگاه ايلخانان خدمت كردند
اند و سمرقند چون در مورد آن هر چهار مؤلف رقم داده. كنيممرو و هرات را بررسي مي

ريخ، جامع التواخوارزم، مرو و هرات چون در اين موارد رقم خيلي بااليي به ترتيب در 
شود و اين ارقام نه تنها خارج از تصور و غير  مي ديده طبقات ناصري وتاريخ جهانگشاي 

  . اند بلكه نسبت به ارقام ديگر در خود اين آثار تفاوت عمده دارندمنطقي
  ق.ه 618فتح سمرقند در  -

 : شدگان در حمله مغول به شهر سمرقندكشته

از "، جويني "باال خان"و  "شيخ خان"، "البارخان"در درگيري بين چنگيز و نيروهاي 
از لشكر مغولي جمعي را "و بعدش  "هر جانب بسيار سوار و پياده بسيار كشته گشتند

 "...كشتند و بعضي را دستگير كردندو بشهر بردند و از ايشان نيز مردي هزار بيفتاد
يفي با معني كمي يك توصيف ك -"بسيار "در اين مورد عبارت ) 93-92، 1378جويني،(

چون از تعداد هر طرف بي . مورد استفاده مؤلف قرار گرفت "كميت گم شده قوي"يعني 
اين . با چند صد يا چند هزار مساوي باشد "بسيار"توانيم تصور كنيم اين  نمي خبر هستيم
باشد كه با دقت كامل ارقام را ثبت  مي نگاري سنتي اسالمياي از ويژگي تاريخهم نشانه

كردند يا شايد جويني در اين مورد منبع دقيقي در دست نداشته و طبق معمول اين عبارت ن
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طور تكراري استفاده اين عبارت به تاريخ جهانگشاياست چون در ادامة را استفاده كرده
ادعاي دوم چندان محكم نيست چون جويني صاحب ديوان ايلخانان بوده و به . استشده

بنابراين وقتي وي منابعي دربارة . استفتوحات مغول دسترسي داشتهمنابع مختلف دورة 
شدگان جنگجويان سلطان محمد در دست داشته، قاعدتاً بايد شمارة خسارت تعداد كشته

توان  مي در اين جا، نظر و ديدگاه جويني را. دانستآدمي از طرف مغوالن را نيز مي
بوده و در نوشته خود چنين ادعا كرد كه دانيم كه او در خدمت مغوالن مي. مشاهده كرد

. سلطان محمد در حمله مغوالن به ايران مقصر بود و نسبت به او نظر مثبتي نداشت
شدگان طرف سلطان محمد را ثبت كرد در حالي كه بنابراين در اين مورد فقط تعداد كشته

طرف آنها  شدگان ازمغوالن در اين درگيري شكست خوردند اما هيچ رقمي درمورد كشته
توان تعصب جويني را ديد و ادعا كرد كه نگرش كمي  مي از چنين مورد كوچكي. ثبت نشد

باشد و به علل  مي تحت تأثير جايگاه سياسي مؤلف آن تاريخ جهانگشايشدگان در كشته
  .متعددي در تاريكي مانده است

بعد از جنگ . خورد مي چشم، ارقام كشتار مردم عادي بيشتر بهتاريخ جهانگشايدر 
در آن شب تمامت قفقليان مردينه غريق بجار بوار و حرق ناردمار "سختي بين دو طرف  

با بيست واند امير ار سروران امراي ...شدند زيادت از سي هزار قفقلي و ترك بودند 
در اين مورد رشيد الدين فضل اهللا ). 1378،95جويني،( "جان خود از دست داند... سلطام

 ...و مقوم ايشان 000/30باقي تمامت قنقليانرا زيادت از " :را اظهار كرد 000/30هم رقم 
، 1374رشيدالدين فضل اهللا،("بقتل آوردند...را بيست واند ديگر از سروران  امراي سلطان 

 000/70گرفتند  مي اين كشته شدگان بطوري كه":و ابن اثير چنين نوشت ) 363-364
مسلمانان  000/50بقدر " طبقات ناصري، رقم در )145/ 1371،26ابن اثير،( "تن بود

- آيد كه تعداد كشته مي از اين ارقام چنين بر). 108/ 1363،23جوزجاني،( "شهيد شدند

باشد اما ابن اثير و جوزجاني  مي يكي جامع التواريخو  تاريخ جهانگشايشدگانِ سمرقند در 
است كه بيشتر از دو برابر  000/70باالترين رقم در اثر ابن اثير . اندارقام ديگري ارائه داده
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تاريخ كامل بزرگ و هم باالترين رقم كمي در  جامع التواريخو  تاريخ جهانگشاينسبت به 
و  000/30از جوزجاني در حدوسط  000/50رقم .  شود مي محسوب اسالم و ايران

با توجه به . استبوده طبقات ناصريدر در قرار دارد و يكي از دو رقم كمي نا 000/70
شدگان در فتح سمرقند همة توان گفت در مورد تعداد كشته مي مطالب گفته شده در باال

-است و تفاوت بين آنها نيز حداكثر حدود دو برابر مي 000/100ذكر شده زير  "هاكميت"

الم بود و به اين ترين شهرهاي دنياي اسسمرقند يكي از بزرگترين و پرجمعيت. باشد
 000/000/1دهد كه ارقام تا  مي نفر كشته در هر چهار اثر نشان 000/100خاطر ارقام زير 

اين اتفاق در مورد خوارزم، مرو و . باشدگويي ميدر موارد ديگر اغراق 000/000/2يا حتي 
  . استنيز افتاده طبقات ناصري وجامع التواريخ، تاريخ جهانگشاي هرات در 
خان پسران خود را به خوارزم فرستاد و به راه نخشب و ترمد فتح سمرقند، چنگيز بعداز 

تا روز يازدهم را قهراً و  "ها هم دچار غارت و قتل عام شدند بطوري كه افتاد و اين شهر
قسراً بگشادند و از خلق مرد و زن هر كس كه بود به صحرا راندند و بر لشكر بنسبت شمار 

كردند و تمامت را بكشتند و بر هيچ كس ايقا بر عادت معهود قسمت 
توانيم اينگونه استنباط كنيم كه در بين از اين جمله مي). 1378،102جويني،("نكردند

است كه اسيران را بين سپاهيان  تقسيم كنند و هر سپاهي به سهم خود مغوالن رسم بوده
كشتار "طوري كه باشد به مي هااين نشانة آئين مغوالن در كشتار انسان. كشتندآنها را مي

با بررسي   1".اندانسانهاي ديگر را جزئي از وظايف اخالقي، الهي، دين و آئين خود انگاشته
اين نكته تا حدي مورد تأييد قرار گرفت چون جويني در طول توصيفات  تاريخ جهانگشاي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبدالعلي دست غيب ،هجوم اردوي مغول به ايران، عبدالعلي دست غيب، انتشارات علم، .  1

ها هم در اين جا مؤلف مراسم مذهبي كه در آنجا اسيران به عنوان قرباني... ، ص1376
 "در اين مورد نظر مؤلف. واسيلي يان ذكر كرد "چنگيزخان"است از كتاب استفاده شده

  . با ادعا عبدالعلي دست غيب هم سو است 65در صفحه  "تاريخ فتوحات مغول
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ول آنها ذكر عنوان يك عادت معمخود در مورد كشتار مغوالن در فتوحات، اين عمل را به
هاي گم كميت"شدگان در اين فتح را ذكر نكرده و ازوي تعداد دقيق كشته. استكرده
براي بيان  "هيچ كس"شدگان و از براي بيان تعداد كشته "تمامت "ديگر مانند   "شده

بيشتر از اين . تعداد افراد زنده استفاده كرده است تا هولناكي اين هجوم را نشان دهد
و بوقت آنكه … ":شود  مي شتناك و بي رحم از مغوالن در اينجا هم ديدهتصويري وح

فارغ شدند عورتي را ديدند گفت بر من ايقا كنيد تا مرواريدي بزرگ دارم بدهم بعد از 
ام شكم او بشكافتند و حبوب مرواريد از مطالبت مرواريد گفت آن مرواريد را التقام كرده

) . 1478،102جويني،("شكافتند مي ود تا شكم كشتگانراآنچه بر داشتند و بدين سبب بفرم
با بيان اين مطلب ، چهرة وحشي اين قوم روشن شد و نكته مهم اين است كه از اين به 

كشتار . رحمي رسيدبعد كشتار مغوالن در شهرهاي فتح شده به نهايت قساوت و بي
 جبران ناپذير بود  بلكه در نحوة كشتن هم خارج از تصور ،مغوالن نه تنها از لحاظ تعداد

  . باشد مي
 رخداد خوارزمـ 

چنگيز در اين جنگ تعداد سپاهيان زيادي روان كرد و به همراه آنها نيروهاي 
مانند گرگان گرسنه در ميان رمة بي راعي "در اين فتح مغوالن . غيرمنظم هم فرستاد

قوم مقدم كردند و بعد از آن شمشير و نيزه را محكم و مشمر كشته افتادند تيرپران بر آن 
راند تا بنزديك زوال قرب صد هزار نفر از مردان قتال بر زمين  مي ايشان را
مغوالن با شور و شادي كامل اين شهر را تسخير كردند و ). 1378،98جويني،("افكندند

شدگان از رقمي از كشتهدر اين فتح . ها ويران شد و ثروتها در دل خاك مدفون شدندخانه
سه هزار مرد از لشكر مغول مستعد و آماده شدند و بر ميان آن "طرف سپاه مغول ثبت شد 

جسر زدند اهالي شهر ايشان را در آن ميان گرفتند چنانك يك نفس ازيشان مجال 
اين آمار نسبت به رقم صد هزار نفر كه در باال )  101-1378،100جويني،("مراجعت نيافت

ده، ناچيز بود ولي به نظر جويني اين عامل باعث تسخير كامل اين شهر و كشتار ذكر ش
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كشت تا  مي تمامت خلق را"است و در آخر تر توسط مغوالن در اين شهر شدهبي رحم
تمامت شهر مسلم شد خاليق را بصحرا راندند آنچه ارباب حرفت و صناعت بودند زيادت 

اسيري برد و باقي كان و زنان بوده برده كرد و بهاز صد هزار را جدا كردند و آنچه كود
مردان را بر لشكر قسمت كردند هر يك مرد قتال را بيست و چهار نفس مقتول 

در اين نوشته رقم ذكر شده درمورد تعداد افراد كشته شده ) 1378،101جويني،("رسيد
ر آن بود اما چون مشخص نيست تعداد افراد ارتش مغول د "كميت"توسط هر لشكر 

شدگان از توان اطالعات دقيقي درمورد كشته نمي جنگ تا آن موقع چقدر است بنابراين
مردان را بر لشكر قسمت كردند هر يك مرد قتال را بيست و چهار نفس مقتول  "عبارت 
ابن اثير كه معاصر با تهاجم مغوالن بوده به بياني ديگر فتح خوارزم  .1 1. متوجه شد "رسيد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،1ج درمورد تعداد افراد ارتش مغول باالترين رقم توسط جوزجاني در طبقات ناصري،.  1
واحد  700ارزمشاه مركب از قشون چنگيزخان در حمله به خو"ذكر شده است  311ص

اين رقم مسلماً اغراق آميز است چون اگر اين رقم را در نظر بگيريم تعداد .  "هزار نفره بود
-اند بهمورخان ديگر در اين مورد رقم متوسطي ارائه داده. باشد مي شدگان بسيار باالكشته

مغولستان را هنگام مرگ طوريكه رشيد الدين در جامع التواريخ تعداد قشون چنگيزخان در 
رود اين اختالف نظر بين اين دو  مي احتمال. استنفر ذكر كرده 129/، 000ق.ه624او در 

رشيدالدين مثل جويني در دستگاه مغول خدمت كرد و . باشد مي مورخ ناشي از جايگاه آنها
رقم  به ساختارنظامي آشنايي داشت همچنين به دفاتر نظامي دسترسي داشت بنابراين شايد

است در حالي كه جوزجاني در خدمت حكام غور و معاصر با تهاجم تري ارائه دادهواقعي
وي اثر خود به نام طبقات ناصري . چنگيز بود و به همين خاطر مجبور شد به هند پناه ببرد

به اين خاطر تعصب و كينه نسبت به مغوالن در اثر . را چهل سال بعد از اين واقعه نوشت
ست به عنوان نمونه نه تنها در تعداد افراد ارتش مغول، افراط وجود دارد بلكه او پر رنگ ا

  .در ارقام ديگر نيز، فاصله با ديگر گزارشها  بسيار زياد است 
امپراطوري مغول و ايران دوران فرمانروائي "در مورد تعداد افراد ارتش مغول، در كتاب 

، 1377وري، انتشارات دانشگاه تهران،تأليف دكتر ابراهيم تيم "چنگيزخان و جانشين او
بارتولد تعداد اين نيروها . استاست كه در آن نظرمحققان مختلف را بيان كردهمطالبي آمده

  ) 404ص تركستان،(است را بين يكصد و پنجاه تا دويست هزار نفر گفته
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پس از آنكه تاتارها سدي را كه مانع رخنه آب جيحون به داخل  ":قلم آوردبهيا گرگانج را 
ها را شهر بود خراب كردند آب داخل شهر شد و سراسر شهر را فرا گرفت و ساختمان

اي در آمد و بدين جهت حتي يك نفر هم خراب نمود بطوريكه آن محل به صورت درياچه
بردند،  مي اي از ساكنان آن جان بدرمشيه عدهدر شهرهاي ديگر ه. در نبرده جان سالم ب

نمودند، گروهي از دست  مي اي به موقع فراركردند، پاره مي ها خودشان را پنهانبعضي
شدند خود را  مي هاساختند و چند نفري هم با آنكه گرفتار قتل عام مي تاتارها خود را آزاد

آنهائي كه از دست ) گرگانج(در خوارزم  گريختند، اما مي انداختند و بعد مي هادر ميان كشته
ها مدفون گرديدند و به بود بعد همه در آب عرق شدند و در زير خرابهتاتارها نجات يافته

با مقايسه اوضاع ). 1371ابن اثير،("اي در آمداين ترتيب تمام آن محل به صورت ويانه
قلم آورد و هر چند هر را بهخوارزم با شهرهاي فتح شده ديگر، ابن اثير ويراني تمام اين ش

  .هيچ رقم يا آماري ذكر نشده اما كشتار مردم و ويراني كامل اين شهر روشن است
، رشيدالدين فضل اهللا عالوه بر ذكر تعداد مردم براي هر لشكري، جامع التواريخدر 

شدگان در دست داريم تعداد لشكريان را هم ذكر كرد بنابراين رقم دقيقي از تعداد كشته
كنند كه هر  مي تقدير. باقي مردانرا بر لشكريان قسمت كردند تا ايشان را بقتل آوردند"

افزون  000/50مسلمان رسيده بود و عدد لشكريان مغول از  24يك نفر را 
شدگان با توجه به اين دو رقم تعداد نهايي كشته) 1374،372رشيدالدين فضل اهللا،("بودند

اين رقم البته نا محتمل است چون در مورد سمرقند . باشد مي نفر 000/200/1در خوارزم 
                                                                                                                                            

به :تعداد جنگجويان مغول در اين جنگ چنين آمد  ةدربار تاريخ جهانگشاي 203در صفحه . 1
و در حادثه رود جيحون (نفس از مردان قتال بر زمين افكندند  000/100نزديك زوال قرب 

كنيم   مي از لشكر مغول كشته شدند و اگر تعداد مردگان در طول جنگ هم حساب 000/3
باشد و با اين عدد، تعداد  يم نفر 000/90بنابراين مغوالن در موقع تقسيم اسيران حدوداً 

 از اين مطلب متوجه. باشد مي نفر 000/000/2 حدود كشتگان خوارزم در اين شهر
شدگان، جويني دچار شويم كه در مورد تعداد افراد ارتش مغوالن مانند تعداد كشته مي

  . گوئي شده يودنمائي و اغراقبزرگ
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نفر بود در حالي كه سمرقند هم يك شهر بزرگ و پر  000/100ذكر كرديم همة ارقام زير 
اگر ادعاي ابن اثير را قبول كنيم كه در اين جنگ تمام مردم فرصت فرار پيدا . جمعيت بود

برابر در فتح  30در اين جنگ بيشتر از شدگان نكردند و به قتل رسيدند اما تعداد كشته
به اين . است، جاي ترديد و شك وجود دارد) از نظر رشيد الدين 000/30با تعداد (سمرقند 

نكته نيز بايد توجه داشته باشيم كه خوارزم پايتخت خوارزمشاهيان بود بنابراين جمعيت 
ر نسبتاً بزرگ بيشتري از شهرهاي ديگر داشت اما تا حدي نيست كه نسبت به يك شه

وان ديد كه جويني و ت مي در اين مورد. ديگر مانند بلخ و سمرقند چندين برابر باشد
الدين بدون مقايسه و تحليل منطقي اين رقم نامتحمل را آوردند و اگر اتفاقي باشد  رشيد

شود اما اگر اين عمدي باشد كه به  مي دهندة عدم دقت در ثبت رقم محسوباين نشان
اد نيز اين طور است، چون در موارد ديگر اين مورد تكرار شده كه اين امر به احتمال زي

  .   منظور بزرگ نمائي قدرت مغوالن و باال بردن جايگاة آنها صورت گرفته است
مراكز ـ بخارا و سمرقند ـ  اين هم داستاني از تسخير شهرهاي مهم ماوراءالنهر

با . است خت با شكوه خوارزمشاهيان بودهپايت -فرهنگ و علم در ادوار مختلف و خوارزم
حس و شور پيروزي، چنگيزخان و پسر او به سمت خراسان حركت كردند و در اينجا 

بلخ . دوباره داستان غارت و قتل عام تكرار شد و بسيار وحشتناك تر و بي رحم تر بود
مغوالن در طول حملة خود به خراسان كشتار  1.استاولين قرباني در اين حملة بزرگ بوده
جويني، رشيدالدين، جوزجاني و ابن اثير نيز در آثار . زيادي در همة مناطق به جا نهادند

شدگان مناطق مختلف زيادي در اشاره به كشته "هاي گم شدهكميت"و  "هاكميت"خود 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چـون از سـلطان محمـد برنجيـد و     : كـرد  بهاءالدين ولد پدر مولوي فتح بلخ را پـيش بينـي   .1
روم اما معلومت باد كـه از عقـب    مي حاليا من خود: خواست از بلخ بيرون برود به او گفت

مي رسند و اقليم خراسـان را خواهنـد   ...من لشكر جرار تاتار كه جنداهللا اند و جراد مثبوت
و مـرت خواهنـد   گرفتن و اهل بلخ را شربت تلخ مرگ خواهند چشانيدن و عالم را تـرت  

به نقل قول از عبدالعلي دست غيب، هجوم اردوي مغول به  15/1مناقب العارفين،  -"كردن
  .21ص.1367ايران، علم ، 
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يكي رقم : باشد مي توجه دو مورد قابل "هاكميت"در مورد . مورد استفاده قرار دادند
. شدگان هرات در اثر جوزجانيشدگانِ مرو در نوشتة جويني و ديگري تعداد كشتهكشته

اين دو مورد قابل توجه است چون هر دو مانند رقمي كه رشيد الدين درمورد خوارزم ذكر 
: نفر رسيده است 000/400/2باشند و حتي در هرات اين تعداد تا كرده، خيلي باال مي

شهيد در ربع شهر بشمار آمد بر اين حساب  000/600ثقات چنين روايت كرد كه"
در ) 121/ 1363،23جوزجاني،( "در چهار طرف شهر از مسلمانان شهيد شدند 000/400/2

سيد عزّالدين نسابه از سادات كبار بود و به ورع  ": نفر رسيد 000/300/1مرو اين رقم به 
روز شمار كشتگان در اين حالت با جمعي سيزده شبانهو فضل مشهور و مذكور بودست 

شهر را كرد آنچه ظاهر  بودست و معين بيرون مقتوالن در نقبها و سوراخها و رساتيق و 
اين روش سادة  1."و كسري در احصا آمده)000/300/1(بيابانها هزار هزار و سيصد هزار 

ا در سيزده روز در مرو، بر شدگان در هر چهار طرف هرات و يحساب كردنِ تمام كشته
اي غير شدگان در يك طرف شهر و يا تعداد اجساد در يك روز، محاسبهاساس تعداد كشته
رسد چون تعداد ساكنان در هر طرف شهر يكي نيست و شايد در  مي منطقي به نظر

ته اي تعداد افراد كشته شده را بيشتر ذكر كرده باشند و يا در مناطق ديگر به رقم گفمنطقه
شدگان فقط در ربع شهر هرات نكته ديگر اين است كه تعداد كشته. شده، نرسيده باشد

و ) نفر در نوشته جويني000/30(شدگان در سمرقند برابر باالتر از تعداد كل كشته20حتي 
و دوبرابر باالترين رقم )نفر000/50(براير اين تعداد در نوشته جوزجاني 10بيشتر از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اين رقم است كه مؤلف خود اختيـار ": پطروشفسكي درمورد اين رقم چنين نظر داشت .ب .1
يد، و در شـبانه  وي با توجه به اينكه شمارش اجساد كشتگان سيزده روز طول كشـ . كند مي

رسد  كه جمع كشـتگان بايـد يـك     مي بدين نتيجه. روز شمارش صد هزار جسد مسير بود
ــد   ــوده باش ــن ب ــزار ت ــون و سيصــد ه ــل، ج . (ميلي ــي بوي ــه انگليس  –) 164، ص1ترجم

اقتصادي ايران در دوره ايلخانـان  در تـاريخ ايـران     –پطروشفسكي، اوضاع اجتماعي .ب.آ
تا فروپاشي دولت ايلخانان، ترجمه حسن انوشه،انتشارات امير  كيمبريج از آمدن سلجوقيان

  .467، ص5، ج1387كبير،
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است در حالي كه ) نفر بر اساس گفتة رشيد الدين000/200/1(كشتگان در خوارزم 
سمرقند نسبت به هرات آن دوزه چندان كوچكتر نيست و خوارزم پايتخت خوارزمشاهيان 

توان ديد كه اين ارقام ضد و نقيض هستند و بيشتر براي  مي از اين مقايسه. بوده است
  . اندنمائي قدرت مغوالن استفاده شدهبزرگ 

رسد كه ابن اثير در ذكر ارقام بيشتر دقت داشته  مي اين چهار مؤلف، به نظردر بين 
و به نسبت مكان  000/000/1ذكر شده و همة آنها در زير حد  "كميت" 7در اثر او . است

توان اينطور گفت كه او تحليل منطقي به كار  مي در نتيجه. وقوع نسبتاً مناسب هستند
  . شتري نسبت به مؤلفان ديگر نشان داده استبرده و در اين مورد بي طرفي بي

هاي گم كميت"و  "هاكميت"از طريق مقايسة تعداد و همچنين ماهيت  بخشر اين د
تاريخ جهانگشاي، جامع التواريخ، تاريخ كامل بزرگ اسالم در چهار منبع اصلي دورة  "شده

لب آنها را نشان داده و گوئي و بزرگ نمائي در اغ، گرايش اغراقو ايران، و طبقات ناصري
شدگان را هم تا حدي همچنين تأثير جايگاة سياسي تك تك آنها در ثبت تعداد كشته

  . اممشخص كرده
 

  نتيجه 
ي كمي جايگاه خاص براي خود پيدا كرد و بدليل ها روشدر تحقيقات تاريخي امروزه 

در . ، بيشتر مورد توجه محققان قرار گرفتها روشدقيق بودن نتايجي كه حاصل از اين 
. ي كمي به پيشنهاد فلود انجام شدها روشاين تحقيق معرفي كلي و نكاتي در استفاده از 

تا حدي فوائد و نكاتي قابل توجه در طول اجراء اين مدل كه بر صداقت كارمان تأثير 
ملي اين مدل را در بگذرد، هم مطرح شد و مهم تر از همه با يك بررسي مورد، به طور ع

از طريق مقايسة  بخشدر اين  .نگاري سنتي ايران اسالمي ارائه داديمتحليل آثار تاريخ
در چهار منبع اصلي دورة  "هاي گم شدهكميت"و  "هاكميت"تعداد و همچنين ماهيت 

، تاريخ جهانگشاي، جامع التواريخ، تاريخ كامل بزرگ اسالم و ايران، و طبقات ناصري
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گوئي و بزرگ نمائي در اغلب آنها را نشان داده و همچنين تأثير جايگاة گرايش اغراق
اين . ايمشدگان را هم تا حدي مشخص كردهسياسي تك تك آنها در ثبت تعداد كشته

ها و قوانين در تحقيق كمي رعايت شد مانند دقت در بررسي موردي تا حد ممكن معيار
د كردن زمان مورد بررسي، مشخص كردن معيارها براي انتخاب منابع مورد بررسي، محدو

. ها صورت نگيرد ها تا تكراري يا جابجاي دادهها و دقت در ثبت دادهبندي دادهتقسيم
نگار سنتي ايران گوئي در تاريخنتيجه مهم اين بررسي اين است كه هر چند ويژگي اغراق

شود و  مي و بررسي نثر و شرح آثار ثابتمورد تأييد قرار گرفت ولي معموالً از ديدگاه ادبي 
هاي تاريخي اين آمار و ها توجه نكرد و به طور تكرار در پژوهشمعموالً به كميت

گيرد اما از طريق روش كمي و با روشن ساختن فاصله  مي توضيحات مورد استفاده قرار 
اده از اين آمار كند كه از استف مي آوريبين اين آمار ذكر شده با حقيقت، به محققان ياد

ي كمي فلود ها روشاين تحقيق نشان داد كه .  دقت و سنجش بيشتر به خرج بياندازند
نگاري سنتي ايران اسالمي در خصوص تحقيق تطبيقي، مناسب براي بررسي آثار تاريخ

  .آوريم مي است و با استفاده از آن نتايج رضايت بخش به دست



  
  
  
  

  تعامل و تعارض تفكر اجتماعي يرهايمس
 ران و جهانيدر ا

  ∗مهدي محمدي
   دهيچك

آن مـاخوذ   يم اصليكه مفاهاي  يو با چارچوب نظر يقيتطب -يخين مقاله با روش تاريا
ان در برابـر  يو عصـ  يو بـازنگر  يشـ يشان ناظر به بازانديكه آرا يه پردازانينظر ياز آرا

تعامل و تعارض تفكر اجتمـاعي در   يرهايآغاز شده، و مسك بوده يكالس يجامعه شناس
ي در چهار محور بررسـ  يو عوامل ساخت ذهن يعوامل ساخت يران و جهان را بر مبنايا

شـه و  يتـه بـر اند  يرات مدرنير؛ تـاث يـ تعامل، نظ يعوامل ساخت. 1: د كه عبارتند ازينما مي
شرفت در علـم  يان پيند مويپ ير؛  دعويتعامل، نظ يعامل ساخت ذهن. 2عمل نخبگان، 

ن و سـابقه  يـ تعارض، كه شامل؛ نوع د يعوامل ساخت. 3شرفت هم زمان در اجتماع يو پ
ن نكتـه  يـ ا يايـ تعارض، گو يعوامل ساخت ذهن. 4ن يد ياسيت سيآن و حاكم يخيتار

ت، يـ واقع يين و بازنمـا يـي ف، تبيعالوه بـر توصـ   يژه دانش اجتماعيبو يكه  علوم انسان
در . باشـد  مـي  زيت نيو آن وابسته به محل و موقع. بخشد مي سازد و شكل مي ت رايواقع

دگاه مـان  يـ د يبخشد، مـا جهـان را جـدا    مي ز  به جامعه شكليدگاه دانشمند نينجا ديا
 را ياجتمـاع هـاي   تيـ م، بر آن اسـاس واقع يهست ين كه ما چه كسيم شناخت؛ اينخواه
آن توجـه   يژه در نقـش دانشـگاه  يبـو  يان نخبگيت جريب به اهمين ترتيبد. ميساز مي

  . شده است
بدون مالحظات اجتماعي و  ينه تفكراجتماعيشود كه گز مي جه حاصلين نتين، ايبنابرا 

ط ينـه كارآمـد و سـازگار بـا شـرا     يشرفت و توسعه جامعـه، گز يپ يديني،  براهاي  آموزه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  شناسي مسائل اجتماعي و مدرس دانشگاه مازندران جامعه دانشجوي دكتري ∗
mohammadi.amoli@gmail.com 
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ژه در يو بـو  يآن در جامعـه جهـان   يمنف يامدهايو با بحث از پ. ما نخواهد بود ياجتماع
  . خواند مي نه فراين زميشتر در ايران، ما را به تامل بيا

  .ي، عوامل برساختيتعارض، تعامل، عوامل ساخت :ها كليدواژه
  

  مقدمه و طرح مسئله
ر در شكل دانـش  ييل شده است، تغيتبد يچندفرهنگاي  دهيكه جهان به پداي  در زمانه

 يتوان در اشـكال گونـاگون   مي را ياجتماع شهير در اندييتغ". ستين يبيسخن غر ياجتماع
تـوان   مـي  .مدرن و پست مدرن سخن گفتهاي  دگاهيد ييتوان از رودررو مي .ف كرديتوص

ده يمربوط به ا يبه مسائل يشه اجتماعيكانون توجه اند ياز چرخش نسبتا محسوس و واقع
وابسـته بـه   . متفاوت، سخن گفـت هاي  ينيت و محل و جهان بيوابسته بودن علم به موقع

ن معنا است كه ما جهان يگوناگون به اهاي  ينيت دانستن علم و تعلق آن به جهان بيموقع
ـ ممكـن اسـت   ). 357: 1386دمن، يس("ميشناس مي دگاه خاصيا ديرا همواره از منظر  ك ي

ـ ، مسـلمان  ييايا آسـ ي يمانند غرب يا تمدني ي، ملي، نژاديتيت جنسيدگاه به هويد ر يـ ا غي
ت يـ و حاكم ينـ ير ديـ غ يا ساخت روابـط اجتمـاع  ي ينيد يروابط اجتماعمسلمان، ساخت 

دگاه است كـه  ينجا ديدر ا. اشاره داشته باشد.... و ينيد ياسيت سيا حاكميسكوالر  ياسيس
ـ م شناخت؛ ايدگاه مان نخواهيد يما جهان را جدا. بخشد مي به نگاه ما به جامعه شكل ن ي

م ييم بگـو يتـوان  مي درباره جهان يزيكه چه چ دارد ين بستگيم، به ايهست يكه ما چه كس
هـاي   باشـد واكـنش   يو اسـالم  يديـ توح ينـ يدگاه ما ناظر بر جهـان ب ينكه ديا.  ميا بداني

  .شود مي ز بر آن اساس ساختهيافته و اجتماع نير ييز متناسب با آن تغين ياجتماع
دگاه يمعناست كه دن يت، به ايوابسته به محل و موقعاي  دهيدانش به منزله پد يتلق" 
باشد  ي ميافراد ناظر به منظر خاص ياجتماع يتواند دانش را ممكن سازد و آرا مي زيافراد ن
ي تـك بعـد   يق اجتمـاع يحقـا . كامل و جامع دست برداشت يده دانش اجتماعيد از ايو با
 دانش به رفتـار . رديگ مي ن آشكاربودن پنهان در نظريرا در ع يت اجتماعيو واقع. شوند مي
 پردازد بلكه آن را نمي تيواقع ييدانش تنها به بازنما. دهد مي افراد شكل يات اجتماعيو ح
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ف ي، توصـ ييعالوه بر بازنما يدانش اجتماع ين تلقيبنابرا). 360: 1386دمن، يس("سازد مي
دهـد و اگـر    مـي  سـازد و شـكل   مي ت رايكه رفتار و واقع يت، به عنوان عاملين واقعييو تب
چـه   ينكه دانشمند اجتماعينجا ايسازد در ا مي ز دانش را ممكنيدگاه افراد نيم كه ديريبپذ
ـ نكه ديرد ايگ مي ر قراريز در آن مسيداشته باشد دانش ن يدگاهيد دگاه او عـالو بـر امـور    ي

باشد دانـش متـاثر از آن    ياله -يا شهوديو  ياستدالل– يناظر بر امور عقل يتجرب-يحس
در مقـام علمـي نيسـت كـه       يكرد در مقابل جامعه شناسيرون يالبته ا. است ينيدگاه ديد

  . استها  دهيان پديم يو معلول ي، عام و به دنبال كشف روابط علينيقانونمند، ع
 

  يچارچوب نظر
 به دانش ساخت يرد كه عالئق و منافع بشريپذ مي هابرماس در معرفت و عالئق بشر

ـ يبه ا يبه نظر او وجود سه عالقه جهان شمول بشر. دهند مي معرفـت   يجاد سه شكل كل
ن سه نوع معرفت را كـه متنـاظر بـا سـه     يهابرماس ا). 167: 1386دمن، يس(شود مي منجر

ـ  . شمارد مي ن برياند، چن يعالئق شناخت ـ يتحل– يهدف علـوم تجرب بـه چنـگ آوردن    يل
ت يـ ن علوم تحـت حاكم يا. سازد مي را ممكن يريپذ ينيش بياست كه پ يتجربهاي  نظم

 يعمل يعالقه شناخت. عت و جامعه قرار دارنديش كنترل بر طبيبشر به افزا يكيتكنعالئق 
شود كـه هدفشـان روشـن سـاختن      ي ميا فرهنگي يري، تفسيخيش علوم تاريدايموجب پ

ش يق درك متقابـل افـزا  ين طرياست، تا از ا ياجتماع يدادهايو روها  متون، كنش يمعنا
د يتـا شـا  . عـت دارد يطبهاي  تيآزادكردن خود از محدودل به يبخش م ييعالئق رها. ابدي

سم و يمثال، ماركس ي، برايعلوم انتقاد يرين موجب شكل گيو ا. ميم خود راهبر باشيبتوان
  ).168-167: 1386دمن، يس(شود مي ،يروان كاو

ـ ا يژگيو. شود مي تر ين روز به روز عقالنيجهان نو: ماكس وبرمعتقد است ن جهـان،  ي
ت يعقالن يعنيگر آن، يت بر انواع دين نوع عقالنيو تفوق روزافزون ا يصورت يرشد عقالن

چـون   ييت روزافزون سـاختارها يمستلزم اهم يت صوريعقالن. است يو عمل ي، نظريذات
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هـاي   به هدف يابيل دستينش وسايسازد كه در گز مي را وادارها  است كه آدم يوانساالريد
ت يـ ن بود كه عقالنينظر وبر ا). 778-779: 1377تزر، ير(عمل كنند يوه عقالنيشان به ش

ت يـ گـر عقالن يت بـر انـواع د  يـ ن نـوع عقالن ين است و ايشاخص جهان نو يژگيو يصور
. وجـود دارد  يت صـور يـ در عقالنهايي  تيل و محدوديدر نظر وبر، مسا.افته استي يرگيچ
)  (Irrationality of rationality تيـ عقالن يل تحت عنـوان نـا معقـول   ين مسايا

دانـد كـه در    مـي  روزافزون ييو عرفان زدا ييكه نمونه آن را در انسان زدا. شوند مي مطرح
م يل دوركـ يـ ام). 778: 1377تـزر،  ير(همراه اسـت  يش صوريش از پيت بينظرش با عقالن

 مشـخص  يگرفتن وجـدان جمعـ   يك و سستيارگان يبا همبستگ ييمعتقد است كه، نوگرا
را بـه ارمغـان آورد، امـا     يشتريد بيو قدرت تول يك آزاديارگان يهر چند همبستگ. شود مي
گـرفتن اخـالق    ينمونه، بـا سسـت   يبرا. ز مطرح ساختيرا ناي  ل جداگانهيك رشته مساي

تزر، ير(شده اند  ييمعنا ين دستخوش بيكنند كه در جهان نو مي مشترك، انسانها احساس
كند كه نـاظر بـر شـكاف روز     مي ادين يمل از فاجعه فرهنگ، در جهان نويز). 762: 1377

 يفرهنگ معنو يا به گفته خود او ، سبب كاستياست،  يو ذهن ينيان فرهنگ عيافزون م
 يشخصـ  ييمعنا يد بيتهد يدنز از نوعيگ). 763: 1377تزر، ير(است ينيو تورم فرهنگ ع

دار  يمعنـ هاي  دهيد به زعم او، همه گونه پديگو مي مسلط شده است سخن ييكه بر نوگرا
ز بـه  يـ هابر ماس ن).  771: 1377تزر، ير(جدا گشته و سركوب شده اند  ياجتماع ياز زندگ

ـ هـاي   وهياز م يبرخوردار ين، ما به جايمعتقد است كه در جهان نواي  نحو مشابه  يعقالن
   ).794: 1377تزر، ير(م يمحروم مانده ا يزندگ يشدن نظام، از غنا
و  يكرد ذهنـ يقرار دارد به رو يدر دانش اجتماع ييكرد برساخت گرايگر رويدر سمت د

به هـدف انسـان    يابيدست ياند كه برا يبندند و مدع يپا) يرونيو ب ينيع يبه جا( يدرون
ـ يعم يانسان به درك يت و توسعه ارزش، عزت و آزاديحما يانه يگرا تـر از   يق تر و درون

  ).6: 1383 ،يق سروستانيصد(از استيان فرض كرده اند، نيآنچه اثبات گرا
 يف ذهنـ يه بر تعريك سويد يبا تاك (Donileen R. Loseke)كيلوز. ن آريليدان
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رش آنها را به يد دارد كه احتمال پذيتاكاي  يدعاو يساخت مسئله، بر شكل و محتوا يبرا
  ).237: 1383نبرگ، ينگتن و وايراب(دهند مي شيافزا يك مسئله اجتماعيعنوان 

ت يـ واقع يا سـاخت ذهنـ  ي يدهد كه عوامل برساخت مي ن استدالالت نشانيمجموعه ا
 ينديو با اراده، در قالب عوامل فرا ي، ذهنيانسان يبه عنوان عامل يعالوه بر عوامل ساخت

با مالحظـه   ين تفاوت آراي اجتماعييتب يبرا -ياجتماع ييكرد برساخت گرايبر اساس رو
نكـه  يو ا ينـ يت ديـ آن، حاكم يخين و سـابقه تـار  يران، نوع ديا يط اجتماعيساخت و شرا

  .ت فراوان برخوردار استياست از اهم يچه كس يدانشمند اجتماع
  
  ران با  جهانيتعامل و تعارض تفكر اجتماعي در ا يرهايمس

و  يعوامل ساخت يران با  جهان بر مبنايمسيرهاي تعامل و تعارض تفكر اجتماعي در ا
  :است كه عبارتند از ير قابل بررسيدر چهار مس يعوامل ساخت ذهن

  .شه و عمل نخبگانيته بر انديرات مدرنير؛ تاثينظ ،تعامل يعوامل ساخت .1
شـرفت در علـم و   يان پيـ ونـد م يپ ير؛ دعـو يـ ، نظتعامـل  يعوامل ساخت ذهن  .2

  . شرفت هم زمان در اجتماعيپ
ـ كه شامل؛ نوع د تعارض، يعوامل ساخت  .3 ت يـ آن و حاكم يخين و سـابقه تـار  ي

 . ن استيد ياسيس

ـ گو ،تعارض يعوامل ساخت ذهنو  .4 ـ ا ياي ن نكتـه اسـت كـه تفكـر اجتمـاعي       ي
 زيـ ت نيـ وابسـته بـه محـل و موقع    يو تفكراجتمـاع . بخشد مي سازد و شكل مي ت رايواقع
 .باشد مي

 

  )شه و عمل نخبگانيته بر انديرات مدرنيتاث( تعامل يعوامل ساخت .1
ند تعامل، خود بـه شـدت   يفرارگذار بر يتاث يو ذهن يبه عنوان عامل فرد يعامل نخبگ

 يانـه و الزامـات سـاخت   يسطح كـالن و م  يعوامل اجتماع يعنين، يشير عوامل پيتحت تاث
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مـع الوصـف   . ستها  د تقابل نقشيبودن و تشد يا تاملي يشي، بازانديزات ساختيمانند؛ تما
ـ دكننده بر ايتشد يك عامل مستقل، اثريز به مثابه ي، خود نيريپس از شكل گ نـد  ين فراي

  .دارد
  
   يساخت يابيز يتما .1-1
بـه ظهـور    يمنتهـ  يدرباره روندها يجامعه شناختهاي  يده كه برخاسته از تئورين ايا

افتـه،  يم و پارسـونز  يس، اسپنسر، دوركيتون يدر آرا يمختلفهاي  انيد است و بيجوامع جد
رونـد  . برخالف جوامع ماقبل مدرن، جوامعي بخشـي شـده انـد    است جوامع مدرن، يمدع

مختلفي تبديل كرده اسـت كـه هـر بخـش آن     هاي  تغييرات ساختاري، جامعه را به بخش
پس جامعه ي مدرن، جامعـه ا  . خاص خود را داردهاي  و ارزشها  منافع، درگيري ها، آرمان
اين تكثر اجتماعي و چندگانگي ساختاري، تكثر آگاهي و تكثـر  . ي متكثر و چند گانه است

  ). 87:  1381برگر و ديگران ، (  .آورد مي ارزشي را نيز پديدي ها معرفتي، تكثر نظام
و بـه  ) 1381دوركـيم،  (جوامع جديد و تخصصي شدن امـور  ر با تقسيم كار گسترده د 

  (life world)يوجود آمدن نهادهـا و سـاختارهاي اجتمـاعي جديـد، زيسـت جهـان هـا       
) pluralization(چندگانه شدن به بيان ديگر، جامعه با . گيرد مي متعددي در جامعه شكل

  ) .  73:  1381برگر ،(شود  مي مواجهها  زيست جهان
برگـر،  (حوزه ي دين، خصو صي شـدن آن اسـت   اولين پيامد اين وضعيت متكثر براي 

 جـدي بـراي ديـن   اي  برگر همچنان ويژگي متكثر وضعيت مـدرن را مسـئله  ). 87:  2001
ت متكثر انواع تفاسـير از ديـن و انـواع دينـداري     در اين وضعي). 2:  2001ووديد، (داند  مي

تـر  يپ). 1383و1375 برگـر، (در عرصه ي عمومي ظهور خواهد يافت ) دينداريهاي  سبك(
ـ گو مي خرد در جامعه مدرن سخنهاي  برگر از جهان ). 42: 1381گـران،  يتامسـون و د ( دي

 يمتـراكم بـه سـو    ين روند را حركت از نماد سازين ايرابرت بال جامعه شناس برجسته د
ز معتقد اسـت كـه   يماكس وبر ن). 43: 1381گران، يتامسون و د( نامد مي زيمتما ينمادساز
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را بـا  هـا   از ارزش يمتفـاوت هاي  ن مجموعهيو رقابت ب يساز ينده، نسبيشدن فزا يعقالن
  ). 38: 1381گران، يتامسون و د( خود به همراه دارد

ژه در رابطه بـا  يران، بويا يط اجتماعيو شرار تعامل با مالحظه ساخت يم مسيترس يبرا
ـ از جراي  انگر آن است كه بخش قابل توجهيت بي، واقعيان نخبگيجر تحـت   يان نخبگـ ي
نـد  ينما مي همسو با آن عمل اي  شهيدر اند يك عامل ساختيط مدرن به عنوان ير شرايتاث

  .گر استيران با نقاط ديدر ا يشه اجتماعين ناظر بر تعامل  انديكه ا
   

  بودن يا تاملي يشيبازاند .1-2
ن بـه گونـه ي   يت نهاد ديه پردازان، در جامعه ي مدرن وضعيبر طبق نظر متعارف نظر

ـ زنـدگي مـدرن، بـا د   هـاي   تيشتر موقعيدنز  معتقد است بيگري است، آنتوني گيد ن بـه  ي
ش را بـه  يهان شناسي مـذهبي جـا  يك. صورت نفوذ حاكم بر زندگي روزانه، سازگاري ندارد

شه ي منطقـي  يشانه سازمان داده شده و تحت تسلط مشاهده ي تجربي و انديدانش بازاند
: 1377دنز، يـ گ( داده است، دانشي كه بر تكنولوژي مادي و اصول اجتمـاعي اسـتوار اسـت   

130 .(  
عت همان است كه مـورد تجربـه   يملهم از آن، انسان و طب ينيد و جهان بيجد در تفكر

ـ زير متافيـ غ يبر مبـان  ينكه معرفت علميعلم و ا يبرا ين دعويطرح چن. است يحس ك ي
د تعامـل مـورد نظـر در مقالـه     يو تشـد  يريـ است كه ناظر بـر شـكل گ   ييابتناء دارد ادعا

ده باشـد،  يـ چيپ ينيآنكـه ماشـ   ي، انسان بـه جـا  يديتوح ينيو اما در جهان ب. حاضراست
هنـد و آنچـه مقـوم    د مي ليتشك يقت او را روح مجرد و جسم مادياست كه حق يموجود
را بـه   ير خـاك ير اوست كه كـه جسـم زوال پـذ   يت انسان است همانا روح زوال ناپذيانسان

  ).44: 1386، يآمل يجواد( همراه دارد
مسـتمرا در   ينيد يهنجار يساختارها. ل و مستحكم دارديطو ين در جامعه ما سنتيد

ـ توان گفت ا مي ن روياز ا. د بوده انديحال بازتول . بـوده اسـت   ينـ يكـامال د اي  ران جامعـه ي
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سـاختار و   يجه نوعيدر نت. ن است يدر قلمرو د يشيباز اند يامد نوعيز پين يانقالب اسالم
 ن گونه تصوريغالبا ا. د شديكرد، باز تول مي ن اخذيت خود را از ديمشروع يستم كه مبنايس

امـا  . ده اسـت ين حـد خـود رسـ   يشدن به باالتر يني، ديشود كه با استقرار نظام اسالم مي
شـدن جامعـه را بـه     ينيند ديفرا ينداريد ديجدهاي  ا سبكي  ينداريامروزه مسئله انواع د
 .چالش فراخوانده است

ـ ، جامعـه ا يدر محافل علم بـا تمـام   يشـود و تقر  مـي  شـناخته  يمـذهب اي  ران جامعـه ي
ـ مو ينداريسنجش د يصورت گرفته برا ياجتماعهاي  پژوهش ـ د اي ـ بـا ا . ن ادعاسـت ي ن ي

از  يكـ ي ينـدار يانگر آن اسـت كـه در جوامـع در حـال گـذار د     يب ينظرهاي  ليتحل، حال
؛ 1383و  1381م، يدورك(شود مي است كه دستخوش تحوالت گسترده ياجتماع يرهايمتغ

ـ جدهـاي   ا سبكي ينداريقات انجام شده انواع دياز تحق يارين بسيهمچن )1967برگر،  د ي
دهـد كـه اعتقـادات     مي قات انجام شده، نشانيتحقبرخي ج ينتا. دهند مي را نشان ينداريد
 1378ي، مرجائ1377، طالبان 1377سراج زاده( برخوردار است ييجوانان از درجه باال ينيد

، سيد نواز سـاعي  1380، ايسپا 1382خراطيان خامنه ، 1382 ،1383، صفري شالي1379و 
طرح ملـي  هاي  نويه دادهتحليل ثا "در پژوشي با نام) 1382(آزاد ارمكي ). 1381و موسوي 

سـاله و بـاالتر    15كه جامعه ي آماري آن را افـراد   "فرهنگي در ايرانهاي  تغييرات ارزش
اعتقـاد بـه   : آن، كه شاملهاي  ي گويه دادند در بعد اعتقادي در همه مي كل كشور تشكيل

بـيش   خدا، اعتقاد به زندگي پس از مرگ، اعتقاد به روح و اعتقاد به وجود جهنم و بهشت،
دهد  مي نشان) 1377( ق پارسايتحق.پاسخ مثبت دادندها  درصد پاسخگويان به گزينه 97از 

، طـرد  يشخصـ  ينـ يدهـاي   چـون تجربـه  هـايي   د با مشخصـه يجد ينداريدهاي  پيكه ت
 يبـا معـارف علمـ    ينـ يمعرفـت د  ي، همسازيمذهب يي، كثرت گرايرسم ينيدهاي  سنت
ز نشان داد كـه  ين) 1379( يمرجائ. برخوردارند يياالب يبودن آن، از فراوان يد و عقالنيجد

برخي  .است يريان در حال شكل گين دانشجويدر ب يندارياز د يديجدهاي  يصورت بند
مـذهبي در  هـاي   تحقيقات انجام شده در ايران نشانگر اين نكته است كه فعاليت و كـنش 
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) 1383( ميرسندسي ).1379و فرجي  1377سراج زاده، (حوزه ي عمومي تقليل يافته است 
درصد بر  67دانند و  مي درصد پاسخ گويان دين را يك امر خصوصي 50دهد كه  مي نشان

. اين باورند كه زندگي جديد بازنگري در برخي از رفتارها و اعتقادات را ناگزير ساخته اسـت 
 درصد دانشـجويان خـود را   3/43دهد كه  مي نشان) 1382(پژوهش سراج زاده و جواهري 

 5/9درصـد مسـلمان انقالبـي واليـي و      16درصد مسلمان نوانـديش،   28مسلمان عادي، 
در پژوهش خود بـا عنـوان   ) 1379(اسماعيلي . اعالن كرده انداي  درصد مسلمان شناسنامه

، كه جامعه ي آماري آن را صاحب نظـران و  "ايرانهاي  آسيب شناسي فرهنگي دانشگاه"
دهنـد، اسـتدالل    مـي  ي سراسر كشور تشكيلها  نشگاهكارشناسان مسائل دانشگاهي در دا

كرده كه سطح دينداري دانشجويان رو به كاهش نيست بلكه نگاه و انتظـار دانشـجويان از   
دين در حال تغيير است، به طوري كه دين در حال تغييـر مكـان از حـوزه ي عمـومي بـه      

بر ابعاد فقهـي  عرفاني و كالمي دين در حال سبقت هاي  حوزه ي خصوصي است و ساحت
نشـان داده   "دانشگاه، دين، سياسـت  "نيز در پژوهشي با نام ) 1379(رجب زاده . آن است

است كه با افزايش گرايش دانشجويان به علم، گرايش آنها به دين سنتي و بـاور آنهـا بـه    
 و تحقيـق ديگـري نشـان   . يابد مي مرجعيت روحانيت و انجام عباديات و شرعيات  كاهش

علـي زاده،   ( انـد  انشجويان كارشناسي ارشد عرفي تر از دانشجويان كارشناسيدهد كه د مي
شـود   مي ديني دانشجويان متنوع ارزيابيهاي  و همچنين در بررسي ديگري گرايش). 138

در ) 1384(زارع ).  1379؛ اســماعيلي، 1383؛ علــي زاده شــالدهي،  1379رجــب زاده، (
رفتارهاي ديني جوانان كه جامعـه ي آمـاري    وها  بررسي تغيير نگرش "پژوهشي با عنوان

 -1384دانشجويان همه ي  مقاطع تحصيلي دانشگاه تهران در سال تحصـيلي  : آن شامل
سال ساكن شهر تهران كه داراي تحصـيالت دانشـگاهي    18 – 29و كليه ي افراد  1383
وت معناداري را در همه ي ابعاد دينداري مورد سنجش، تفا "تقريباها  و دادهها  گويه. نبودند

كه ميزان دينداري دانشجويان كمتر اي  به گونه. دهند مي ميان دو گروه مورد بررسي نشان
و نگرش ديني دانشجويان بويژه نسبت به حضور دين در بخش سياسي عرفي تر گـزارش  
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دهنـد كـه بـا رشـد      مي بدست آمده نشانهاي  ديگري نيز دادههاي  در پژوهش. شده است
( گـردد  مـي  و محصوالت مدرنيته، تغييراتي در رونـد دينـداري مشـاهده   ها  نهادها، موقعيت

 ).  1383و موحد و دلبري،  1381و كاظمي و فرجي  1383مهدوي، 

  
  د تقابل نقش هاياز تشد يناش . 1-3

نـد كـه در   ينما مـي  شـوتس، اذعـان   يآگاه يه چندپارگيبه نظر يبرگرها و كلنر با تاس
كپارچـه  يرا به هم آورد و ها  كه همه نقش يريفراگ ينيبه جهان ب يابيت مدرن؛ دستيوضع

 كه از انسان يتقابل و تعارض).  118-117: 1380بركرها و كلنر، ( ار دشوار استيسازد، بس
اول  و در مسـجد همچـون   ياست همچون ماكيخواهد كه در بازار همچون راكفلر، در س مي
گـر  يرا به نقـش د  يچ نقشيگر و هيعرصه درا به اي  چ عرصهيس ظاهر شود و هيك قدي
گـر  ياز جوامـع د  ياريران و در بسيدر ا يديتوسعه تقل ير الگوهايامروزه تحت تاث.  دياالين

 يد رابطـه  يو تشـد  يريـ در شـكل گ  يرات سـاختار يد آمده است، و فرد را بر تقدم تاثيپد
و  يطح سـاختار شـدن در سـ   يظهور عرف يط را برايو شرا.  كند مي اش  رهنمون يتعامل

  .سازد مي آماده يسپس فرد
    
  يان نخبگيجر .1-4

از جامعه خصوصـا   ياقشار يان را براين جري، ايان نخبگيجر يو نقاد ييخصلت نوجو
ها  كه به سبب گسترش ارتباطات، داشته ييايدر دن. جوانان، مجذوب و مطلوب ساخته است

ـ آنـان كـه نـاقالن ا    ياقبال بـه سـو  گران مورد توجه و غبطه قرار دارد، يدهاي  افتهيو  ن ي
ن مسـئله بـا توجـه بـه صـبغه و      يا. رديپذ ي ميهستند، فزون يمرام – يفكر يدستاوردها

سـروش،  ( غرب داشته يرون و به سويبه ب يران كه همواره نگاهيدر ا ينه روشنفكريشيپ
ـ   مي دايپ ي، وضع و صورت خاص)282-298: 1377 و  يريـ ر در شـكل گ يتـاث  يكند كـه ب
  .ستيق حاضر نيدر تحق يد تعامل مورد بررسيتشد
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 تعامل يعوامل ساخت ذهن .2

شرفت يشرفت در علم و پيان پيوند ميپ يتوان  در دعو مي تعامل را يعامل ساخت ذهن
  . هم زمان در اجتماع بررسي نمود

 

  شرفت هم زمان در اجتماع يشرفت در علم و پيان پيوند ميپ يدعو
و  ياجتمـاع  يو هنجارهـا هـاي   ر در ارزشييـ و تغ ياقتصـاد  يان نوسازين كه ميدر ا

 ين را بـا تامـل در مبـان   يا. وجود ندارد يديبرقرار است، ترد ياز آن نسبت يناشهاي  بيآس
از نظـر  . توان بـه دسـت آورد   مي انسان و جامعه يخيات تاريآن و هم با مرور تجرب ينظر

تضعيف اقتدار نهادهاي كليـدي، از خـانواده   كا فرهنگ فردگرا به يرابرت بال، در جامعه آمر
هـا   خـانواده (باعـث جـدايي افـراد از همـان اجتماعـاتي      . گرفته تا دولت، كمك كرده است

شده كه آنها را پرورش داده اند؛ افراد را در جدال بر سر بقا ) همسايگان، كليسا يا همكاران
شـي از فرهنـگ فردگـراي    بحـران سـامان اخالقـي نا   . اندازد مي و استيال به جان يكديگر

توان در نرخ باالي فرزندان نامشروع، طالق، بـي سـوادي، راي دهنـدگان     مي امريكايي را
سـيدمن،  ( سكوالر مشـاهده كـرد  هاي  منفعل و تقسيم كليسا ميان بنياد گرايي و سازگاري

1386 :151  .(  
موجب رشـد  كه  يخانوادگ يدر هنجارها يمشابه، علل دگرگوناي  ز به گونهياما نيفوكو

شـده را در   يشـرفته صـنعت  يپ يدر كشـورها .... نده در نرخ طالق، فرزندان نامشروع ويفزا
امـا،  يفوكو(دهـد  مـي  تر در فرهنـگ ربـط   رات گستردهييدانسته و آن را به تغها  ر ارزشييتغ

از  يرات را در افـول مـذهب، گسـترش جانبـدار    ييـ ن تغيشه ايكه ر ياستدالل). 45: 1385
را  يت از خـود و خودبـاور  يكـه رضـا   ييفردگراهاي  نينده آئيت فزايشروعا ميحقوق زنان 

 يالگـو ن رو بـه  يدانـد و از همـ   ي ميكند از علل اصل مي تيتقو يش از تعهدات اجتماعيب
 ياز خود بر جا يخاص يآمدها يشرفت و توسعه كه در غرب رخ داده و آثار و پيخاص از پ
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كشـور ژاپـن در    ييمورد اسـتثنا  .ندينما ي ميمعرفر تحول يگذارده است به عنوان تنها مس
چ يرا بـه هـ   يكند كه معتقد است فروپاشـ  مي اشاره يشرفته صنعتير جوامع پيسه با سايمقا

ـ و بـر ا ). 57: 1385اما، يفوكو( وجه تجربه نكرده است اشـاره دارد كـه    ين نكتـه محـور  ي
 ينـوع  يزوما بـه سـو  ل ياقتصاد يت است كه نوسازين واقعيت ژاپن نشان دهنده ايموقع
 رخ داده اسـت، سـوق داده   يصنعتهاي  آن طور كه در كشور ياجتماع ير در هنجارهاييتغ

  ).59: 1385اما، يفوكو( شود نمي
امد بحران معنا در جهان مدرن، بـر  يبه عنوان پ ياجتماعهاي  بيبحران معنا و رشد آس
بـر   يمبتنـ  يخيو تـار  يعامـل سـاخت  . 1: است كه عبارتند از ياساس دو محور قابل بررس

كـه سـبب    يذهنـ  يبـر دعـاو   يمبتن ينديفرا يعامل. 2در جهان مدرن و  يطيظهور شرا
  .شود مي و اراده انسان توجه ينجا به نقش آدميشود كه در ا ي مينيت عيبرساخت واقع

  
  تعارض يعوامل ساخت. 3

ـ نـوع د .  1نمود كه شامل؛  يتوان در دو محور بررس مي تعارض را يعوامل ساخت ن و ي
  . ن استيد ياسيت سيحاكم. 2آن و  يخيسابقه تار

 

  آن  يخين و سابقه تارينوع د. 3-1
از آن، بـه   يكـ ي. رديـ گ مـي  صورت گرفتـه و  يمختلف يان به اعتبارهاياد يگونه شناس
ـ بر ا. ان استياد يو مداخله اجتماع يوياعتبار اهتمام دن ـ ن اسـاس اد ي گونـه  ان را بـه دو  ي

 يشـجاع (كننـد  مـي  ميتقس يو اسالم يحيكه مبدا مفارق تجربه مس يگرا و اشتمال يتجز
انـه و طـرح   يت مداخلـه جو يل ماهيو تمام گرا به دل يان اشتمالياصوال اد). 32: 1384زند، 
حضـور  . قرار دارنـد  يخيتارهاي  گر در معرض آزمونيان ديش از اديات بلندپروازانه بيمدع

ات عمـل،  يو دچار شدن بـه مقتضـ   ياجتماع -ياسيسهاي  ان در عرصهيل ادين قبيفعال ا
و  ينشـ ي، برخـورد گز يـي شـدن، تكثـر گرا   ير عرفـ ينظهايي  بيز در معرض آسيرا نها  آن
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ن در يد يد آن برايتعارض و تشد يريژه احتمال شكل گيبو. دهد مي ن قراريبا د يحيترج
ـ ن اديو لذا ا. شود مي افزون ترز به دست آورده يل حكومت را نيكه فرصت تشك يزمان ان ي

است   يمبتن ين جهانيو ا يكه تنها بر امور حس ان آراي اجتماعييدر نظر و در عمل با جر
  . در تعارض اند

 

  ن يد ياسيت سيحاكم. 3-2 
ه را يـ كوشش كرد تـا جهـان اول   ينيد ياسيت سيحاكم يران بعد از انقالب اسالميدر ا

ـ كردن جامعه نقش داشته باشد، از ا ينيند ديفراتحت تسلط خود در آورده تا در  ن رو بـه  ي
پرداخـت و   يژه علـوم انسـان  ين و علم، بـو يكردن ادارات، وزارت خانه ها، قوان ينيهمراه د
ـ نكه؛ حساس و فعـال بـودن اد  يبر ا يمبن ين دعويطرح ا نسـبت بـه عمـل     يان اشـتمال ي
 ينـ يك الزام و مبادره ديل حكومت يبه دست گرفتن قدرت و تشك يو تالش برا ياجتماع

 يبـه زنـدگ   يگـر ين بر حسب ادعا و بر حسب انتظار آمده است تا رنگ ديشود؛ د مي انيب
ـ مقابل آن درخواست عـدم مداخلـه د   يان بزند و دعويآدم ـ كـه از د  يين اسـت ادعـا  ي  ني
 يشـدن از بخـش فعـال زنـدگ     ير عرفـ ينظ يمصون ماندن از مخاطرات يخواهد تا برا مي
 را فـراهم آورده كـه بواسـطه آن    ين ساختيد ياسيت سين حاكميود؛ بنابرارون ريان بيآدم
نكـه نـوع نگـاه دانشـمند     يتواند ناظر بر مداخله در تفكرات نخبگان نباشد با توجه به ا نمي

 ينيدگاه دانشمند  ديرد تا ديگ مي صورت يتالش. تواند به جامعه شكل بخشد مي ،ياجتماع
ـ ن سوق دهد و اير ديز در مسيشده تا جامعه را ن  ياز محورهـا  يكـ ين خـود بـه عنـوان    ي

 .ران و جهان استيتعارض تفكر اجتماعي در ا

  
  تعارض يعوامل ساخت ذهن .5

تفكـر    1نمود كه شـامل؛   يتوان در دو محور بررس مي تعارض را يعوامل ساخت ذهن
وابسـته بـه محـل و     يدانـش اجتمـاع  . 2بخشـد   مي سازد و شكل مي ت راياجتماعي، واقع
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  .باشد مي زيت نيموقع
 

  تيانديشه اجتماعي به عنوان علم سازنده واقع .4-1
 تيـ واقع ييدانش تنها بـه بازنمـا  . دهد مي افراد شكل يات اجتماعيدانش به رفتار و ح

بـه   يتفكـر اجتمـاع   ين تلقـ يبنابرا). 360: 1386دمن، يس(سازد  مي پردازد بلكه آن را نمي
چـه   ينكه دانشمند اجتماعيبخشد ا مي سازد و شكل مي ت رايكه رفتار و واقع يعنوان عامل

دگاه او عـالو بـر امـور    ينكه ديرد ايگ مي ر قراريز در آن مسيداشته باشد آراي او ن يدگاهيد
باشد انديشه متـاثر از آن   ياله -يا شهوديو  ياستداللـ   يناظر بر امور عقل يتجرب-يحس
 شناسـي در مقـام علمـي آن بحـث     البته اين رويكرد در مقابـل جامعـه   .است ينيدگاه ديد

ايـن  . باشـد  مـي  شود كه در آن مقام، علم جامعه شناسي، تقريبا عام و جهـان شـمول   نمي
قسمت  ناظر بر  مرتبه بعد از توصيف و تبيين واقعيت اجتماعي است كه بنـاي طراحـي و   

  .ساخت واقعيت جديد اجتماعي  توسط عامل نخبگي در نظر است
  
   تيعلم وابسته به موقععنوان  به يدانش اجتماع. 2 -4
ـ ن معناسـت كـه د  يت، به ايوابسته به محل و موقعاي  دهيدانش به منزله پد يتلق دگاه ي
باشد  ي ميافراد ناظر به منظر خاص ياجتماع يتواند دانش را ممكن سازد و آرا مي زيافراد ن
آشكاربودن پنهان در ن يرا در ع يت اجتماعيو واقع. شوند ي ميتك بعد يق اجتماعيو حقا
نجا آراي اجتماعي نه تنها احساسات ، ارزش هـا،  يدر ا ).360: 1386دمن، يس(رديگ مي نظر
 يذهن ين خود عامليكند بلكه ناظر بر آنها ست ا نمي ق و منافع دانشمندانش را حذفيعال

ت خـاص بـا مـتن و    يـ ك مـتن و موقع يدر  ياست و ناظر بر تعارض تفكراجتماع يو درون
 .باشد مي گر يدهاي  تيموقع
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  جهينت
ـ د ياسيت سيآن و حاكم يخين و سابقه تاريتعارض، نوع د يعوامل ساخت ن در نظـر  ي

ت يواقع ين نكته است كه آراي اجتماعيا يايتعارض،گو يگرفته شده و عوامل ساخت ذهن
. باشـد  مـي  تيـ وابسـته بـه محـل و موقع    يو تفكر اجتمـاع . بخشد مي سازد و شكل  مي را

ساده، هاي  قيق و تصديدارد تا فراتر از تطب مي ن بحث را وايل ايط، تحلين شرايا مجموعه
ن شبه مدل بـدون  يا. آورد يران رويتفكر اجتماعي در ا يبررس يبرا يمدل ساز يبه نوع

ـ اسـت و بـر پا   ير مبتنـ يخود، بر اصول زهاي  تيگزاف در قابل يهر گونه اطالق و ادعا ه ي
  : است يهمان اصول قابل نقد و بررس

ژه در ياسـت محتمـل بـو    يندياست؛ بلكه فرا يو نه منتف يتعامل و تعارض نه حتم. 1
  .يرابطه با تفكر اجتماع

  .نظر دارد يدر علوم انسان اي  انديشههاي  تعامل و تعارض به همه حوزه. 2
ـ ييشود، امـا موجـب تغ   نمي علم منجر ين كه تعارض به نفيبه ا. 3 در نـوع نگـاه    يرات

 ز بـه جامعـه شـكل   ين يتغييراتي مانند اينكه، باورهاي دانشمند اجتماع. شود مي دانشمندان
  .ت استيآن است كه آراي نخبگان وابسته به محل و موقع ين به معنايبخشد و ا مي

 ين معناست كه  آرايت، به ايوابسته به محل و موقعاي  دهيدانش به منزله پد يتلق.  4
ـ دگاه به هويك ديباشد ممكن است  ميي افراد ناظر به منظر خاص ياجتماع ، يتيت جنسـ ي
ـ ، مسـلمان  ييايا آسـ ي يمانند غرب يا تمدني ي، ملينژاد ر مسـلمان، سـاخت روابـط    يـ ا غي

ت يـ ا حاكميسكوالر  ياسيت سيو حاكم ينير ديغ يا ساخت روابط اجتماعي ينيد ياجتماع
 نگاه ما بـه جامعـه شـكل   دگاه است كه به ينجا ديدر ا. اشاره داشته باشد.... و ينيد ياسيس

م، به يهست ين كه ما چه كسيم شناخت؛ ايدگاه مان نخواهيد يما جهان را جدا. بخشد مي
ـ نكه ديا.  ميا بدانيم ييم بگويتوان مي درباره جهان يزيدارد كه چه چ ين بستگيا دگاه مـا  ي

ر ييـ تغز متناسب با آن ين ياجتماعهاي  باشد واكنش يو اسالم يديتوح ينيناظر بر جهان ب
  .شود مي ز بر آن اساس ساختهيافته و اجتماع ني
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 ت رايـ دانـش واقع . دهـد  مـي  افراد شكل  يات اجتماعين، دانش به رفتار و حيبنابرا. 5
  . سازد مي

ط مشـخص، لـذا   ياست ناظر به شرااي  دهينكه پديبه رغم محتمل بودن تعارض، و ا. 6
كـالن و  هـاي   يتئـور  يبـه جـا  پـس  . ط استيو احتماالت آن تابع همان شراها  شاخصه

مـĤخوذ از  هـاي   ر و نشـانه يانگر مسيد رفت كه بيباهايي  قاطع، به سراغ مدلهاي  ييشگويپ
  .ط باشديهمان شرا

زد و آثار و يخ مي انه و خرد بريعوامل موثر در تعامل و تعارض از سه سطح كالن، م. 7
  .شود مي ز در همان سطوح ظاهريآن نهاي  آمد يپ

و عوامـل   يعوامـل سـاخت   ين تعامل و تعارض بـر مبنـا  ييتب يبرا يشنهاديمدل پ. 8
ر؛ يـ تعامـل، نظ  يعوامـل سـاخت  : شده است كه عبارتنـد از  يدر چهار محور بررس يبرساخت

ان يوند ميپ ير؛ دعويتعامل، نظ يشه و عمل نخبگان، عامل برساختيته بر انديرات مدرنيتاث
تعارض، كـه شـامل؛ نـوع     ياع، عوامل ساختشرفت هم زمان در اجتميشرفت در علم و پيپ
ـ تعارض،گو ين و عوامل برسـاخت يد ياسيت سيآن و حاكم يخين و سابقه تاريد ـ ا ياي ن ي

و آن وابسته به محل و . بخشد مي سازد و شكل مي ت راينكته است كه تفكر اجتماعي واقع
  .ت استيموقع

ـ از ا يو عوامـل برسـاخت   يك عوامل به دو دسته عوامل ساختيوباالخره، تفك .9 ن رو ي
ن آن ينبـوده، همچنـ   يو واقعـ  ينـ يط عيتنها ناظر بر شـرا  يت اجتماعيمهم است كه واقع

 د را به همـراه داشـته و خـود   يجد يباشد كه واكنش اجتماع مي يذهنهاي  شامل برساخت
 .  د گردديجد يتيتواند سبب ساخت واقع مي
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  نقد ادله مخالفين علم ديني
  

  ابطحي سيدمحمدتقي موحد
  مقاله ةخالص

اي  امروزه ايده توليد علم ديني، به خصوص علوم انساني اسالمي، در جهان اسالم ايده
اين ايده پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران و به خصوص در . كامال شناخته شده است

با وجود گرايش . گفتگوهاي بسيار قرار گرفته استسالهاي اخير در ايران مورد بحث و 
توان در نشر  مي بسياري كه نسبت به اين ايده در جامعه بوجود آمده است و شواهد آن را

دانشجويي در مقطع كارشناسي هاي  روز افزون كتب و مقاالت و همچنين طرح پايان نامه
ه با مخالفت سرسختانه تني ارشد و دكتري در زمينه علم ديني مالحظه كرد، اما اين ايد

چند از اساتيد ايراني از جمله دكتر عبدالكريم سروش، دكتر علي پايا، استاد مصطفي 
 از اين رو الزم است كساني كه در حوزه توليد علم ديني تالش. نيز روبروست... ملكيان و 

  :مختلف زير هماهنگ سازندهاي  كنند، فعاليتهاي خود را در زمينه مي
 ي و بنايي ديدگاه مخالفين علم دينينقد مبناي .1

 اثبات مباني و پيش فرضهاي ديدگاه خود .2

 علمي موجودهاي  نقادي نظريه .3

 علمي جديد بر پايه معارف اسالميهاي  ارائه نظريه .4

پردازيم، تا مشخص  مي در اين مقاله به بحث و بررسي درباره ادله مخالفين علم ديني
شود به چه ميزان ايده علم ديني در مواجهه با نقدهاي انجام شده، پيش رفته است و در 
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 : مخالفين علم ديني بر اين باورند. چه بخشهايي نياز به كار بيشتري وجود دارد

 :توليد علم ديني ضرورتي ندارد، چرا كه .1

نان با علوم موجود مسلما/دانيم كه مشكل ما دينداران نمي هنوز به روشني .1.1
 چيست؟

اگر هدف از توليد علم ديني رفع نواقص علوم موجود است، اين كار در چارچوب  .1.2
 .كنوني تحوالت علمي قابل انجام و در دست انجام است

اگر هدف از توليد علم ديني رفع تعارض علم و دين است، اين تعارض به  .1.3
  .  ديگر نيز قابل رفع استهاي  گونه
 :امكان ندارد، چرا كهتوليد علم ديني  .2

كه مطمئن باشيم از جانب خدا يا پيامبر به ما رسيده و قابليت تفاسير هايي  گزاره .2.1
 .متعدد نداشته باشند و ناظر به احكام و مسائل هر يك از علوم باشند، بسيار اندك هستند

 .توان اسالمي ناميد نمي كه از غير اين طريق به دست آيند راهايي  نظريه .2.2

علمي استفاده كرد، اما براي هاي  توان در مقام كشف نظريه مي اسالمياز معارف  .2.3
آيند در جامعه  مي كه به اين طريق به دستهايي  آنكه بتوان از علمي بودن نظريه

. كند پايبند بود مي المللي دفاع كرد، بايد به روشهايي كه جامعه علمي از آن استفاده بين
شود كه محتواي تجربي آن مستقل از  مي نتهيماي  پايبندي به اين روشها به نظريه

  .    هايش خواهند بود فرض پيش
 :توليد علم ديني مطلوب نيست، چرا كه .3

 .اين ايده به لحاظ تاريخي سابقه درخشاني ندارد .3.1

توان آن را آزادانه مورد نقد و  نمي متصف به ديني بودن شد،اي  وقتي نظريه .3.2
 .بررسي قرار داد

به ديني بودن است، باعث كم شدن اعتقاد به  كه متصفاي  شكست نظريه .3.3
 . شود مي باورهاي ديني
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 .و در نهايت تالش براي توليد علم ديني اخالقي نيست .4

  .در ادامه به بحث و بررسي عناوين فوق خواهيم پرداخت
  

  عدم ضرورت توليد علم ديني
صورت توان از ضرورت توليد علم ديني به  مي به عقيده مخالفين علم ديني وقتي

ناچار به . 2. مشكلي را در علوم كنوني يافته باشيم. 1معناداري صحبت به ميان آورد كه 
هيچ راه ديگري، جز توليد علم ديني، براي برطرف . 3. برطرف كردن اين مشكل باشيم

اما تا كنون هيچ برهاني قاطعي دال بر ضرورت توليد علم ديني . كردن اين مشكل نباشد
به همين خاطر طرفداران علم ديني بايد . لم ديني ارائه نشده استاز سوي طرفداران ع

توضيح دهند كه چه مشكالتي را در علوم جديد شناسايي كرده اند، كه توليد علم ديني 
  تنها راه حل برطرف كردن آن است؟

 هاي متعددي از سوي موافقين علم ديني به اين پرسش داده شده است كه پاسخ
  :دو عنوان زير مورد بحث قرار دادتوان آنها را تحت  مي

اين پاسخ بيشتر . ناكارآمد استها  علم جديد در تبيين، پيش بيني و كنترل پديده .1
براي مثال دكتر گلشني و به . شود كه در حوزه علم فعاليت دارند مي از سوي كساني دنبال

ك خصوص دكتر باقري به منظور برطرف كردن مشكالت دروني علم و دست يافتن به ي
   1.نظريه علمي كارآمدتر خواهان توليد علم ديني هستند

اين پاسخ بيشتر از سوي . علم جديد با معارف و ارزشهاي ديني ناسازگاري دارد .2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دستور اسالم به (شوند هم از زاويه ديني به بحث علم ديني وارد مي) 1387(دكتر گلشني . 1
فراگيري علوم با اهداف و روشهاي خاص و بكار گيري دستاوردهاي علمي در اعتالي 

متافيزيك ديني بستر مناسبي براي فعاليتهاي علمي و (و هم از جهت علمي) ه اسالميجامع
علم ديني را صرفا ) 1382(اما دكتر باقري ). آورد پاسخ به سواالت بنيادي علم را فراهم مي

 .كنند هاي موجود قلمداد مي هاي علمي رقيب نظريه رويكردي جهت دست يافتن به نظريه
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شود كه در حوزه دين فعاليت دارند و توليد علم ديني را به عنوان  مي كساني دنبال
  . كنند مي راهكاري براي رفع اين ناسازگاري پيشنهاد كرده و دنبال

 پردازيم و به بررسي اين مسئله مي در ادامه به بررسي و تحليل اين دو مشكل
پردازيم كه كدامين شواهد بر نقصان علوم جديد و ناسازگاري آنها با معارف و ارزشهاي  مي

  كنند؟ مي ديني داللت
  

  نقصان علم جديد
م جديد صحبت به ابتدا اجازه دهيد به طرح اين پرسش بپردازيم كه وقتي از نقصان عل

آوريم منظورمان چيست؟ و مطابق چه شواهدي پي به نقصان علم برده ايم؟ علي  مي ميان
توان به صورت معناداري از نقصان وضع موجود صحبت به ميان آورد  مي االصول وقتي

اي  بين وضع موجود و وضع آرماني صورت گرفته و تفاوت قابل مالحظهاي  كه مقايسه
موضوع مورد بحث ما در اين مقاله علم جديد . ت تشخيص داده شودميان اين دو وضعي

با فرض اين كه به (است؛ پس بايد ببينيم در آغازين مراحل شكل گيري علم جديد
چه آرماني ) 1گسست معناداري بين علوم تجربي قديم و علوم تجربي جديد اعتقاد داريم

  :از علم بود شد؟ در آن مقطع دو انتظار بزرگ مي براي اين علم تصور
رفت شناختي قابل اطمينان از واقعيت در اختيار بشر قرار  مي از علم جديد انتظار .1
 .دهد

 . نيازهاي انساني را برآورده ساخته و زندگي خوشي را براي او به ارمغان آورد .2

در اين بين موافقين علم ديني معتقدند علم جديد در تحقق اين دو هدف ناتوان بوده 
پرسند كدام يك از علوم، مطابق كدام  مي مخالفين علم ديني از آنهادر مقابل . است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين اعتقاد به گسست بين علم جديد و قديم كه از آن تحت عنوان انقالب الزم به ذكر است ا. 1
: رك. شود، توسط تاريخ نگاران علمي همچون پير دوئم زير سوال رفته است علمي ياد مي

  )1380كوهكن، (
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شواهد، در كدام يك از دو زمينه ياد شده ناكارآمد بوده اند؟ آيا تمامي علوم به يك اندازه 
در تحقق اهداف خود ناكام بوده اند؟ و مهمتر از اين دو سوال، منشاء نقصان علوم جديد 

  ن نقايص توليد علم ديني است؟چيست؟ و آيا تنها راه جبران اي
  

  نتايج سوء علم جديد 
) به خصوص دكتر نصر و ديگر پيروان سنت گرايي عصر جديد(موافقين علم ديني 

بحران زيست محيطي، بحران اخالقي و اجتماعي و (منشاء تمامي مشكالت عصر جديد 
توان  مي را اصوال پيدايش جريان سنت گرايي در غرب. جويند مي را در علم جديد... ) 

خود با در جنگ جهاني اول هاي  واكنشي در برابر تبعات علم جديد دانست كه اولين جلوه
در معرض ) براي كشتار جمعياي  استفاده از بمبهاي شيميايي، ميكروبي و هسته(و دوم 

بنيانگذاران جريان سنت گرايي كه از نزديك غرب را تجربه كرده بودند، . نمايش قرار داد
آينده دور شدن از سنت و محور قرار دادن علم جديد را لمس كرده و در مقابل  به خوبي

هنوز هم سنت گرايان به عنوان يكي از جريانهاي فكري . آن به صف آرايي پرداختند
آيند كه راه نجات از اين وضعيت را  مي مخالف فضاي كلي حاكم بر علم جديد بشمار

  ).1379و  1377نصر : كر( دانند مي بازگشت به سنت و علوم سنتي
نيز معتقد است علم جديد در قالب جهان بيني غير ديني و ) 1385( دكتر گلشني

سكوالر رشد يافته است و به همين دليل در مقام كاربرد، بعضا به نتايج نامطلوبي منتهي 
شده است، اما علمي كه در چارچوب جهان بيني ديني توليد گردد، چنين ثمرات سوئي 

  .تنخواهد داش
شواهدي كه توسط موافقين علم ديني ارائه شده است را . 1توان  مي اما به راستي آيا

بشري و رفع ناماليمات هاي  اين گونه تفسير كرد كه علم جديد نه تنها در تحقق خواسته
در نتيجه آن، حكم به . 2ناكام بوده، بلكه مشكالت جديدي را نيز به همراه آورده است؟ و 

  پس از آن ضرورت توليد علم ديني را نتيجه گرفت؟. 3داد؟ و نقصان علم جديد 
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  :كنند كه مي مخالفين ضرورت توليد علم ديني در واكنش به تحليل فوق چنين عنوان
 در مقابل حوادث نامطلوبي كه در اثر سوء استفاده از علم جديد به آن اشاره شد،. 1
فانه مخالفين علم جديد اصرار توان به توفيقات علم جديد هم اشاره كرد؛ ولي متاس مي

عصر جديد ناچيز هاي  دارند اين توفيقات را ناديده گرفته يا آنها را در مقايسه با ناكامي
كشته ) براي مثال(مخالفين علم جديد، جنگ جهاني اول و دوم را به خاطر . قلمداد كنند

بنا قرار دهيم و علل كنند، اما اگر روند رشد جمعيت را م مي شدن ميليونها نفر انسان تقبيح
توانيم مدعي موفقيت نسبي پزشكي و علوم پايه مرتبط به  مي را آن بررسي كنيم، به خوبي

مبتني بر آن و ديگر علومي كه در يك سيستم هاي  آن و همچنين علم فيزيك و مهندسي
  . هماهنگ با يكديگر در ارتباط هستند بشويم

 ضرورت علم ديني نقصان علم جديد راالبته اين به معنا آن نيست كه مخالفين . 2
توان وجود ناماليمات در عصر حاضر را تنها بر  نمي كنند كه مي آنها تنها ادعا. پذيرند نمي

. اساس نقصان علم جديد تبيين كرد يا دست كم چنين تبييني بهترين تبيين ممكن نيست
تنها ها  پديدهآنها معتقدند علم جديد با شناخت طبعيت به روش تجربي و تبيين علي 

توانايي انسان را در بهره گيري از طبيعت افزايش داده است، اما اين كه انسانها از اين 
توانايي در چه مسيري استفاده كنند، ديگر به خود علم، از آن حيث كه درصدد شناخت 

آري ممكن است حوادث ناگواري رخ دهد كه بتوان آن را . واقعيت است، ارتباطي ندارد
نقصان علم موجود دانست، اما چنين حوادثي به خوبي در چارچوب علم جديد ناشي از 

اما درباره مشكالت كالني كه عصر حاضر با آن دست به گريبان . برطرف شدني است
بحران زيست محيطي، بحران غذا و آب سالم، جنگ، بحران امنيت، بحران هويتي (است 

لم جديد قابل حل هستند؟ آيا موافقين علم چه بايد گفت؟ آيا آنها نيز در چارچوب ع...) و 
توانند با استناد به اين چنين شواهدي مدعي عدم خودكفايي علم جديد در حل  مي ديني

  چنين مسائلي شده و ضرورت توليد علم ديني را نتيجه بگيرند؟
اي  با فرض اين كه مشكالت ناشي از تكنولوژي مبتني بر علم جديد، تماما از گونه. 3
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كه با پيشرفت علمي بتوان آنها را حل كرد و به عبارت ديگر علم جديد در حل نيستند 
تمامي مشكالت بشري، خودكفا نيست، اما اين فرض در اثبات ضرورت توليد علم ديني 

توضيح آنكه علم جديد مدعي ارائه شناخت قابل اطميناني از طبعيت است و . ناتوان است
اما اين كه . ره گيري از طبيعت افزايش داده استچنين شناختي توانايي انسان را در به

اين خود علم . انسانها از اين توانايي در چه مسيري استفاده كنند، ارتباطي با علم ندارد
ذهني خود در مسير شناخت چه هاي  كند كه توانايي مي نيست كه به بشر توصيه

اين . به كار گيرد عملي خود را در مسير ايجاد چه چيزهاييهاي  موضوعاتي و توانايي
 ذهني و عملي راهنماييهاي  اخالق است كه انسان را در چگونگي به كار گيري توانايي

بنابراين براي پيشگيري از كشفيات علمي و اختراعات جديد مبتني بر آن و به . كند مي
ضرورتي ندارد كه مباني اي  كارگيري براي مثال بمبهاي شيميايي، ميكروبي و هسته

ديدگاه اكثريت مدافعان علم (م بر نظام تحقيقات علمي خود را تغيير دهيمفلسفي حاك
و درصدد توليد علمي كامال متفاوت نسبت به علوم موجود باشيم، بلكه همين اندازه ) ديني

كافي است كه اخالق انساني را در جامعه، به خصوص جامعه سياستمداران، برنامه ريزان و 
است كه امروزه مورد توجه جامعه جهاني اي  ن خود نكتهو اي. دانشمندان حاكم گردانيم

قرار گرفته است و پيدايش مباحثي همچون اخالق علم و تحقيق و اخالق صنعت و 
   1)2003و شردر  2003، جونز 1998رك رزنيك، .(تكنولوژي نشان چنين توجهي است

گوييم براي نجات از بحرانهاي كنوني  مي ممكن است گفته شود يكي از نتايج اين كه
الزم است فعاليت علمي در چارچوب تفكر ديني انجام گيرد، همين است كه اخالق ديني 
نيز بر بخشهاي مختلف فعاليت علمي حكم فرما باشد، اما بايد توجه داشت كه قرار گرفتن 

ر چارچوبي علم در چارچوب متافيزيك ديني لوازم بسيار بيشتري از قرار گرفتن علم د
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توان به فصلنامه علمي پژوهشي اخالق در علوم و فناوري كه به صاحب  همچنين مي. 1
گردد  در كشور منتشر مي 1385ق در علوم و فناوري از سال امتيازي انجمن ايراني اخال

 .اشاره كرد
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اخالقي يا به تعبير ديگر حاكميت اخالق بر فعاليت علمي به همراه دارد، چرا كه بسياري از 
اديان عالوه بر اخالقيات، عقايدي را هم درباره خداوند و صفات او و همچنين خصوصيات 

 ركنند كه التزام به آنها شرط دينداري بشما مي بيان... عالم هستي و ارتباط آن با خالق و 
آيد، اما التزام به آنها براي انجام فعاليت علمي يا ضرورتي ندارد يا حتي در مواردي  مي

  .مخل انجام فعاليتهاي علمي است
بحث ديگري كه در اين زمينه قابل طرح است وابستگي اخالق به دين است و اين كه 

ضرورتا ) ريبراي مثال در حوزه علم و فناو(آيا براي اخالقي بودن و اخالقي عمل كردن 
در فصل اول كتاب دين در ترازوي اخالق به طرح و نقد ) 1384(بايد ديندار بود؟ فنايي 

پردازد كه درصددند وابستگي زبان شناختي، وجودشناختي يا روان شناختي  هايي مي ديدگاه
وي ضمن تاكيد بر ارتباط و تعامل ميان دين و اخالق بر اين . اخالق به دين را اثبات كنند

توان وابستگي زبان شناختي يا وجودشناختي  نمي ر است كه از اين ارتباط و تعاملباو
اخالق به دين را نتيجه گرفت و مفاهيم و احكام اخالقي بدون ارجاع به مفاهيم و احكام 

  . ديني قابل تعريف و اثبات هستند
جديد توان از توفيقات علم  نمي به هيچ وجه. 1خالصه مطلب تا بدين جا آن است كه 

برخي از ناماليمات ناشي از نقصان . 2. در مقابل ناماليمات مبتني بر آن چشم پوشي كرد
 علم جديد در شناخت واقعيت است و با شناخت بهتر واقعيت آن مشكالت برطرف

توان بر اساس عدم حاكميت  مي برخي ديگر از مشكالت ناشي از علم را. 3. شوند مي
د كه اين مشكل نيز با تدوين و اجراي اخالق كاربردي اخالق بر فعاليت علمي تبيين كر

نقصان علم (در نتيجه از اين حيث . 4. قابل رفع است) اخالق علم و اخالق تكنولوژي(
  .توان ضرورت توليد علم ديني را اثبات كرد نمي )عمليهاي  جديد در تحقق خواسته

  
  نقصان علم جديد در زمينه اهداف شناختي

ست كه نقصان علم جديد را از جهت اهداف شناختي آن جستجو فرصت آن فرارسيده ا
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براي اثبات ضرورت توليد علم ديني اي  تواند مقدمه مي كنيم و اينكه آيا اين چنين نقصاني
. شود هدف علم توصيف، تبيين، پيش بيني و كنترل پديده هاست مي باشد؟ معموال گفته

ك هدف اصلي علم و كدام يك از اهداف اما به راستي از ميان چهار هدف ياد شده كدام ي
تبعي آن هستند؟ و آيا در طرح اهداف چهارگانه فوق براي علم، بين دو مفهوم علم و 

  تكنولوژي خلطي صورت نگرفته است؟ 
در اين راستا علوم . رسد علم در وهله اول به دنبال شناخت واقع است مي به نظر

اقعيت كه موضوع مورد مطالعه آن علم كوشند پس از توصيف دقيق بخشي از و مي مختلف
است، به بررسي چرايي وضعيت توصيف شده و به عبارت ديگر تبيين پديده مورد مطالعه 

ها  در اين ميان، پيش بيني پديده. كنند مي بپردازند و بدين منظور به ساخت نظريه اقدام
هدف اصلي ) 1هر چند از ساختاري شبيه به ساختار منطقي تبيين علمي برخوردار است(

علم نيست، بلكه دانشمندان به منظور ارزيابي تبيين ارائه شده خود، به روش قياسي از 
كنند و آن را با نتايج مشاهدتي كه  مي را استخراجهايي  اند، پيش بيني كه ساختهاي  نظريه

كه اين نيز به لحاظ منطقي (ها  اما كنترل پديده. سنجند مي آيد مي از طريق آزمون بدست
. است) و نه علم(از اهداف اصلي تكنولوژي ) 2ساختاري مشابه تبيين و پيش بيني دارد

مختلف آن از هاي  در گونه(تكنولوژي اند  همانطور كه فالسفه واقع گراي علم بيان داشته
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كه از آن تحت عنوان مدل قانوني ) 1379(ساختار منطقي تبيين مطابق مدل همپل اوپنهايم.  1
  : شود چنين است قياسي تبيين ياد مي

  قوانين علمي/قانون
  شرايط اوليه

 ---------  
  پديده تبيين خواه

ين علمي يك نظريه بايد قوانين و شرايطي را مشخص كرد كه پديده به عبارتي براي تبي
مطابق الگوي ارائه شده مشخص است كه با در اختيار . تبيين خواه نتيجه منطقي آنها باشد
 .توان وقوع پديده خاصي را پيش بيني كرد داشتن قوانين و شرايط اوليه مي

شتن قوانين علمي و ايجاد، تشديد يا مطابق الگوي فوق آشكار است كه با در اختيار دا.  2
  .توان در ايجاد، تشديد يا تحديد پديده خاصي دخالت كرد تحديد شرايط اوليه مي
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برساخته آدميان براي رفع ) زيستي، انساني و اجتماعي و مهندسيهاي  جمله تكنولوژي
، 1388و   43، ص 1386، پايا، 173-172، ص 2003بونخه، (نيازهاي عمدتا عملي است

با استفاده از قوانين علمي و اطالع از شرايط موجود به پيش بيني ها  تكنيسين). 35ص 
نباشد، با ايجاد تغييراتي در /آينده پرداخته و چنانچه وضعيت پيش بيني شده مطلوب باشد

  .د يا مهار كنندكوشند وضعيت پيش بيني شده را تشدي مي وضع موجود
بنابراين براي اثبات نقصان علم در زمينه شناخت واقع، بايد ابتدا مالكي يا مالكهايي 

با تحليل تالشهايي كه دانشمندان در . براي تمايز تبيين خوب از تبيين ناقص ارائه كرد
توان پي برد كه دانشمندان  مي جديد انجام داده اند،اي  طول تاريخ براي ارائه نظريه

  :دانند مي زير باشند، ناقص و معيوبهاي  را كه براي مثال واجد ويژگيهايي  ظريهن
  1ضعف در مباني يا داللتهاي فلسفي نظريه. 1
  2عدم تطابق با شواهد تجربي. 2
  3پيچيدگي يك نظريه. 3
  4تبيين بخش محدودي از پديده ها. 4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وي بر آن . دانست مكانيك كوانتوم را ناقص مي) كپنهاكي(براي مثال انيشتين تعبير رسمي.  1
كوشيدند تا تعبير  بود تا با ارائه نظريه ديگري اين مشكل را برطرف كند، اما امثال بوهم

تعارضي نداشته  Determinismديگري از مكانيك كوانتومي ارائه كنند كه با عليت يا 
   1385گلشني، : ، ركباشد

ناتواني فيزيك نيوتني در تبيين مدار حركت سياره عطارد مشكلي بود كه تنها پس از ارائه .  2
 .  نظريه نسبيت انيشتين برطرف شد

با (نظريه وي چرخش سيارات منظومه شمسي را به شكل ساده تري كپرنيك معتقد بود .  3
كليسا نيز نظريه كپرنيك را به عنوان ابزاري ساده تر . دهد توضيح مي) افالك تدوير كمتري

  . ....كوستلر، : ؛ ركبراي توضيح و پيش بيني حركت سيارات پذيرفته بود
و نيروي مغناطيسي، تالش  تالش فاراده براي وحدت بخشيدن بين نيروي الكتريكي.  4

انيشتين براي وحدت بخشيدن نيروي گرانش و الكترومغناطيس، تالش عبدالسالم براي 
هايي براي  توان گام را مي... اي و  وحدت بخشيدن الكترومغناطيس و نيروي ضعيف هسته

  .اي كه بتواند همه چيز را تبين كند در نظر گرفت دست يافتن به نظريه
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    1ناكارآمدي نظريه موجود در رفع مشكالت فردي و اجتماعي. 5
سپس مبتني بر اين معيارها . اين ليست به هيچ وجه كامل نبوده و بايد تكميل شود

. و ناقصنداند  بايد نشان داد كه تبيينهاي علمي ارائه شده تبيينهاي خوب و موفقي نبوده
پردازيم كه ادله موافقين علم ديني مبني بر اين كه علوم  مي مجددا به طرح اين سوال

چيست؟ آيا ادعاي آنها ناظر به اند  مورد مطالعه خود ناكام بودهي ها جديد در تبيين پديده
تمامي علوم است يا تنها علومي خاص را مد نظر دارند؟ آيا اين ادله و شواهد ضرورت 

  كنند؟ مي توليد علم ديني را اثبات
اجازه دهيد آخرين دستاوردهاي بشري را در حوزه علم و نقصان تبيينهاي آنها را مورد 

  .قرار دهيمبررسي 
وجود دارد كه ) نسبيت و كوانتوم(در فيزيك دو نظريه برجسته و قابل توجه : فيزيك

يكي در مقام تبيين آثار حركت در سرعتهاي بسيار باالست و ديگري در مقام تبيين 
مرتبط با حوزه مورد هاي  اين دو نظريه به لحاظ تجربي پديده. وضعيت ذرات بسيار كوچك

نظريه نسبيت به لحاظ نظري بسيار دقيق مطرح شده . كنند مي تبيين مطالعه خود را خوب
تالشهاي بسياري براي تركيب اين دو نظريه . است و كمتر اختالفي درباره آن وجود دارد

ارائه شده اي  با وجود اين ادله. جهت افزايش قدرت تبيين گري آنها در دست انجام است
گلشني، : رك(كامل نيست) مكانيك كوانتومكپنهاكي (است كه براي مثال تعبير رسمي 

در ميان موافقين علم ديني در كشور تنها دكتر گلشني هستند كه به خاطر اشراف ). 1385
علمي نسبت به حوزه فيزيك و كيهانشناسي، در بحث نقصان علوم جديد بر چنين علومي 

  .تاكيد و تكيه دارند
شده است براي اي  اي آن انگيزهيكي ديگر از علومي كه نقصان تبيينه: شناسي زيست

كه درصدد  شناسي است؛ آن هم بخش خاصي از زيست شناسي توليد علم ديني علم زيست
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي جديد روانشناسي و روان درماني براي تحليل و  توان به ارائه نظريه در اين زمينه مي. 1
هاي جديد اقتصادي براي رفع مشكالت اقتصادي و  هاي رواني، ارائه نظريه درماني بيماري

  . اشاره كرد... 
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در اين بخش . مختلف موجودات زنده استهاي  تبيين شباهتها و تفاوتهاي ميان گونه
. اشاره كرد... توان به نظريه المارك، نظريه داروين و نظريه خلقت گرايان و  مي خاص

و اقدام براي ارائه نظرياتي رقيب  شناسي البته توجه به نواقص اين بخش خاص از زيست
مبتني بر دين در ايران طرفداري ندارد و خلقت گرايان مسيحي عمدتا به اين مسئله توجه 

هاي  كنند كه به زعم آنها ناكارآمدي تبيين مي خلقت گرايان شواهدي تجربي ارائه. اند كرده
  .دهد مي ا نشاننظريه تكاملي ر

در ايران تاكيد عمده موافقين علم ديني بر نقصان علوم انساني است و اين كه اين 
انساني ناكارآمد بوده هاي  دسته از علوم در تبيين و به تبع آن پيش بيني و كنترل پديده

علمي هاي  توان نظريه مي دينيهاي  اين گروه مدعي هستند با توسل به آموزه. اند
  .ارائه كردكارآمدتري 

كنند كه علوم  مي باز هم ادعاهايي  مخالفين علم ديني در واكنش به چنين ديدگاه
مطابق . اند شايي از آن توفيقات بسياري داشتهطبيعي و رمزگهاي  جديد در تبيين پديده

: رك(و برهان معجزه نبودن) 1384هارمن، : رك( استدالل بر اساس بهترين تبيين
علمي موجود در شناساندن هاي  گفت بخش زيادي از نظريه توان مي )1384منصوري، 

البته اين گفته به هيچ وجه به معني اعتقاد به كامل بودن . اند واقعيت به ما موفق بوده
علوم كنوني نيست؛ و براي ناكامل بودن اين علوم همين بس كه دانشمندان هنوز مسائل 

نظريات موجود يا ارائه نظريات  بي شماري را پيش روي خود دارند و به دنبال اصالح
ن كه يبر اكند  مي داللت »شرفت علوميپ«مفهومِ ) 1379( به تعبير ملكيان. جديد هستند

ت يبه غابوده است و ب و نقص نيع خ تحولِ خود بىيچ مقطعى از تاريچ علمى در هيه
هاي  مخالفين علم ديني سر نقصان نظريه .ديده است و چه بسا نخواهد رسيخود نرس

اي  واقعيت ديرياب هستي بسته به تورهاي نظري: علمي را هم اين چنين بيان داشته اند
نماياند و كيفيت اين تورهاي نظري بستگي به  مي سازيم خود را به ما مي كه ما آدميان

مباني متافيزيكي ما دارد و چنانچه ما از متافيزيك غني و قوي تري برخوردار باشيم، 
علمي به منظور شناخت بهتر جهان خواهيم هاي  راي ساخت نظريهتوانايي بيشتري ب
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  )ب1386پايا، ( داشت
حال با توجه به توافق ميان مخالفين و موافقين علم ديني بر سر نقصان علوم موجود، 

توان از ضرورت توليد علم ديني ياد كرد؟ يا راهكارهاي ديگري براي برطرف كردن  مي آيا
رسد شواهدي از همان نوع كه موافقين علم ديني در  مي نظراين نواقص وجود دارد؟ به 

دهد براي رفع  مي اثبات نقصان علوم موجود از آنها استفاده كردند وجود دارد كه نشان
براي مثال بوهم، يكي از . نواقص علوم موجود ضرورتي بر توليد علم ديني نيست
تنها به خاطر اعتقاد به اصل  فيزيكدانهاي معتقد به نقصان تعبير رسمي فيزيك كوانتومي،

عليت و ضرورت علي، كوشيد فرماليسم جديدي از مكانيك كوانتوم ارائه كند كه در آن 
كوانتومي به صورت علي بر اساس خاصيت سطح زير كوانتومي هاي  خصلت احتمالي پديده

ا به هايي كه به همراه عبدالسالم جايزه نوبل ر فيزيكدان(گالشو و واينبرگ . تبيين گردد
تنها به خاطر ) و الكترومغناطيس دريافت كردنداي  خاطر وحدت دو نيروي ضعيف هسته

دانشمندان . قدم گذاشتنداي  سادگي بيشتر و قدرت تبين گري بيشتر در چنين عرصه
براي مثال فيزيكاليسم كه در پس رويكردهاي (متافيزيكي هاي  كه برخي ديدگاهاند  دريافته

متافيزيكي حقير براي علم و مانع جدي براي پيشرفت آن است ) پوزيتيويستي نهفته است
علمي بايد از جهان بيني غني تر و مباني متافيزيكي هاي  و براي جبران نواقص نظريه

اما آيا ابزاري هست كه بر اساس آن بتوان تشخيص داد كدام . قوي تري بهره گرفت
 كساني كه 1علم برخوردار است؟ديدگاه متافيزيكي از غناي بيشتري براي بهره گيري در 

خواهند از ضرورت توليد علم ديني به منظور رفع نواقص علم جديد دفاع كنند، بايد  مي
هاي ديگر  و متافيزيكها  اثبات كنند كه جهان بيني و متافيزيك ديني از تمامي جهان بيني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي ساخت تواند بهترين باورهاي متافيزيكي را برا براي مثال ممكن است گفته شود علم مي.  1
هاي علمي بهتر شناسايي كند؟ براي مثال علم فيزيك امروزه به خوبي دريافته است  نظريه

يا فيزيكاليسم ) براي مثال تجربه گرايي از نوع ماخ(نبايد به تجربه گرايي افراطي . 1كه 
. 2. شود هاي هر چه بنيادي تر مي اعتنا كند، چرا كه اين رويكرد مانع از نظريه پردازي

  . ن نبايد در تبيين علمي خود به خداي رخنه پوش متوسل شودهمچني
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اما تا كنون . تواند پشتوانه علم باشد مي غني تر است و بهتر از هر جهان بيني ديگري
در ميان موافقين علم ديني . چنين برهاني توسط طرفداران علم ديني ارائه نشده است

، همچنين دكتر گلشني تنها در حد ادعا جهان بيني )از جمله دكتر نصر(سنت گرايان 
اما دكتر . ديني را غني تر از جهان بيني كنوني حاكم بر علم دانسته اند/سنتي
تر با اين مسئله برخورد كرده و جهان بيني ديني را يكي از جهان  متواضعانه) 1382(باقري
تواند پيش فرضهاي متافيزيكي الزم براي  مي شود مي ممكني دانسته كه تصورهاي  بيني

هيچ قطعيتي . 1: به عبارت ديگر به عقيده ايشان. نظريه پردازي علمي را فراهم آورد
علمي را هاي  يه پردازي در تمامي حوزهنيست كه دين بتواند متافيزيك الزم براي نظر

هيچ ضمانتي نيست كه علمي كه مبتني بر متافيزيك ديني توليد شد، به . 2. فراهم آورد
  .لحاظ تجربي كارآمدتر از علوم موجود باشد

 
  ناسازگاري علم جديد با دين

 دليل ديگري كه طرفداران علم ديني از آن در اثبات ضرورت توليد علم ديني ياد
در . ديني استهاي  كنند، وجود تعارض يا ناسازگاري بين علم جديد و معارف و آموزه مي

رسد وجود تعارض ميان علم و دين به لحاظ معرفت شناختي دليل  مي وهله اول به نظر
كه (اگر ناسازگاري در شبكه باورهاي آدمي . بهتري براي ضرورت توليد علم ديني است

اي  پديد آيد، بايد چاره) ، دين و علم بدست آمده اندبخشهاي مختلف آن از طريق فلسفه
اما موافقين علم ديني براي . در اين بخش از بحث ترديدي نيست. براي رفع آن انديشيد

اثبات ضرورت توليد علم ديني مستند به وجود ناسازگاري بين علم و دين بايد دو مطلب را 
  :نشان دهند

و چنين تعارضي به لحاظ منطقي و واقعا تعارض بين علم و دين وجود دارد  .1
  .كند مي معرفت شناختي در شبكه باورهاي آدمي اختالل ايجاد

تنها راهكار رفع ناسازگاريهاي واقعي بين علم و دين، توليد علم ديني است و به  .2
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پيشنهاد شده براي رفع تعارض علم و دين به لحاظ هاي  عبارت ديگر هيچ يك از راه
  .حاظ عملي كارآند نيستنظري قابل پذيرش يا به ل

طرفداران علم ديني براي اثبات اين كه تعارض مشاهده شده ميان علم و دين تعارض 
انجامد بايد به بررسي اين چند  مي واقعي است كه به ناسازگاري شبكه باورهاي آدمي

  :مسئله بپردازند
به عبارت دانيم، واقعا ديني است؟  مي آيا مطمئن هستيم آنچه را يك عقيده ديني. 1

آيا مطمئن هستيم گزاره مورد نظر از زبان شارع بيان ) ديگر به لحاظ روش شناختي الف
همچنين آيا مطمئن هستيم آنچه را از آن گزاره برداشته كرده ايم، مراد ) شده است؟ ب

  شارع بوده است؟
واقعا  شناسي دانيم، به لحاظ روش مي آيا مطمئن هستيم آنچه را دستاورد علمي. 2

  ) 1387ملكيان، (است كه جامعه علمي به آن باور دارد؟اي  علمي است؟ و آخرين عقيده
ادعا شده ناسازگاريهاي منطقي بوده و هاي  آيا اطمينان داريم كه ناسازگاري. 3

  )1373ملكيان، (محصول گذرهاي روانشناختي نيستند؟
احساس شده بين  هاي از ناسازگارياي  مخالفين علم ديني معتقدند بخش عمده

  ).همان(دستاوردهاي علمي و معارف اسالمي با پاسخ به اين سواالت از ميان خواهند رفت
علمي وجود دارد، هاي  ديني و گزارههاي  برفرض كه اثبات شد واقعا تعارضي بين گزاره

توان مدعي ضرورت توليد علم ديني شد و براي اين كار گامهاي ديگري نيز  نمي اما باز
  :رداشته شودبايد ب
ديني به هاي  علمي و آموزههاي  تعارضهاي موجود بين يافتهابتدا بايد نشان داد  .1

هاي  در فهم خود از دين يا در يافتههايي  تبصرهتوان با اعمال  نمي قدري زياد است كه
تاريخ علم نشان داده است كه به محض . موردي را برطرف كردهاي  لمي اين ناسازگاريع

علمي و شواهد تجربي، دانشمندان به فكر ارائه نظريه هاي  ميان نظريهمشاهده تعارض 
علمي هاي  نظريه يبازسازكوشند با انجام اصالحات موضعي و  مي افتند و نمي جديد
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تنها زماني كه ناسازگاري ميان شواهد تجربي و . تعارضهاي مشاهده شده را برطرف كنند
  .گردد مي جديد ضرورياي  توليد نظريه علمي به مرحله بحران آميز برسد،هاي  نظريه
همچنين بايد نشان داد راهكارهاي ديگر براي رفع تعارض ياد شده به لحاظ  .2

كه امروزه جهان اسالم در اي  تجربه. نظري قابل دفاع و به لحاظ عملي كارآمد نيستند
است كه جهان مسيحيت به صورت جدي اي  مواجه با علوم تجربي پيش روي دارد، تجربه

ز زمان كپرنيك تا كنون با آن درگير بوده است و براي آن راهكارهاي مختلفي ارائه كرده ا
 :براي مثال. است

 وقتي كپرنيك برخالف نظر رايج كليسا مدعي شد زمين به دور خورشيد) الف
مورخ و (چرخد، كليسا راهكاري را در پيش گرفت كه در قرن حاضر توسط پير دوئم مي

هاي  و به قرائت دوئم هر يك از نظريه(نظريه كپرنيك . ال شدنيز دنب) فيلسوف علم
قبلي و پيش بيني نتايج جديد هستند هاي  تنها ابزاري مناسب براي جمع بندي داده) علمي

  . توان مدعي واقع نمايي آنها شد نمي و
چرا از استقالل علم و دين از حيث زبان يا هدف براي رفع تعارضهاي ظاهري ) ب

  م؟استفاده نكني
توان به  نمي ممكن است گفته شود راهكارهاي فوق مبتني بر فروضي است كه) ج

اما راهكار موردي مناسبي هم در جهان مسيحيت و هم در . طور كامل به آنها پايبند بود
توان از آن براي رفع تعارضهاي قطعي بين علم و  مي جهان اسالم داراي سابقه است كه

كنش به پافشاري گاليله نسبت به واقع نما بودن نظريه كليسا در وا. دين استفاده كرد
ديني بر اساس اين نظريه، مدعي شد اگر هاي  خورشيد مركزي و ضرورت تفسير آموزه

گاليله بتواند ديدگاه خود را ثابت كند، كليسا حاضر است بپذيرد كه در گذشته بخشهاي 
ارائه چنين شواهدي سرباز خاصي از كتاب مقدس را  درست نفهميده است، اما گاليله از 

از علوم تجربي طبيعي با اي  به عقيده مخالفين علم ديني اگر گزاره). 1361كوستلر، (زد
رده و به قضاوت ك ينيد به نفع ظاهر گزارهديني ناسازگار بود، لزومي ندارد كه اي  گزاره
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د و يدست كشآيه يا روايت از ظاهر توان  مي فكر حذف يا اصالح گزاره علمي باشيم، بلكه
اين ). 1387ملكيان، (سازگاري بين علم و دين ايجاد شودبرد، تا آن ل يدست به تأو

 راهكاري است كه فالسفه مسلمان در بحث رفع تعارض فلسفه و دين از آن استفاده
 اشاره) ) 41-40ص (در فصل المقال) ق1198-1126(براي مثال ابن رشد(كردند مي
م دين با حكم عقل تعارض داشت، بايد ظاهر دين را كند اگر در موضوعي ظاهر حك مي

ابن رشد . تاويل كرد، و به جاي معناي حقيقي الفاظ، معناي مجازي آنها را در نظر گرفت
خاصي انجام گيرد، براي مثال  شناسي داند كه بايد مطابق روش مي تاويل را كار دشواري

مچنين معناي مجازي با آيات استعمال مجازي بر اساس قواعد ادبيات عرب جايز باشد، ه
هاي  ملكيان سالها پيش چنين راهكاري را براي رفع تعارض گزاره... ديگر تاييد شود و 
بر ) 1389(ديني پيشنهاد كرد و در سالهاي اخير نيز جوادي آمليهاي  علوم تجربي و گزاره

. است قابليت استفاده از اين راهكار جهت رفع تعارض علوم تجربي و دين تاكيد كرده
جوادي آملي با توسعه معناي عقل، آن را شامل علوم تجربي هم دانسته و بيان داشته كه 

  .كند مي با تجربه قطعي ما را مجاز به تاويل ظاهر) آيه يا روايت صحيح(تعارض ظاهر نقل 
طرفداران ضرورت توليد علم ديني پس از نشان دادن يك تعارض واقعي بين 

توان با  نمي ديني، بايد نشان دهند كه چرا اين تعارض رااي ه علمي و گزارههاي  گزاره
استفاده از راهكار ياد شده فوق برطرف كرد؟ و اين دو، كارهايي است كه طرفداران علم 

 .ديني تا كنون به دقت انجام نداده اند

  
  ضرورت توليد علم ديني به خاطر سرپرستي همه جانبه دين

وجود دارد كه ) فرهنگستان علوم اسالمي(ديگري  در ميان طرفداران علم ديني ديدگاه
ضرورت توليد علم ديني را نه بر پايه نقصان علم موجود و نه برپايه ناسازگاري بين علم و 

حيات فردي و جمعي و از هاي  دين، بلكه بر مبناي سرپرستي همه جانبه دين بر عرصه
ات ضرورت توليد علم ديني مقدماتي كه براي اثب. كند مي جمله بر عرصه فكري او تبيين
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  :گيرند عبارتند از مي در اين ديدگاه مورد استفاده قرار
 .تفكر و تعقل يك عمل ارادي است نه يك انفعال غيرارادي .1

 .كيفيت اراده انسان در كيفيت فهم او دخالت دارد .2

 .كند مي رفتار ارادي و اختياري آدمي را سرپرستيهاي  دين تمامي حوزه .3

دارد انسان مومن، به اقتضاء ايمان خود، تمام ابعاد ارادي و اختياري در نتيجه ضرورت 
خود، و از جمله انديشه خود را، تحت سرپرستي دين قرار دهد و زماني كه چنين كرد، 

كند كه متفاوت از فهمي است كه تحت سرپرستي دين شكل  مي فهمي از جهان پيدا
  ). 1371ميرباقري، (نگرفته و تكامل نيافته است

  
  جمع بندي بحث در بحث ضرورت توليد علم ديني

رسد اگر براي ورود به عرصه توليد علم ديني به دنبال ضرورت انجام چنين  مي به نظر
كاري باشيم، بهترين دليل، دليلي است كه توسط فرهنگستان علوم اسالمي در اين زمينه 

 الفين علم دينياما واكنش ديگري كه در قبال اين بخش از ادله مخ. ارائه شده است
توان نشان داد آن است كه اصوال اثبات ضرورت براي اقدام نسبت به كاري را بي وجه  مي

مطلوبيت . 2امكان انجام آن كار به همراه . 1شماريم و مدعي شويم براي انجام يك كار 
ترديدي نيست كه مخالفين علم . كند مي غير اخالقي نبودن انجام آن كار كفايت. 3و 

به همين . يلي ندارند كه ضرورت داشتن را شرط الزم انجام كاري معرفي كندديني دل
در ارتباط با ضرورت توليد علم ديني ارائه اي  دليل اگر موافقين علم ديني نتوانستند ادله

 كنند و تنها بتوانند از امكان و مطلوبيت، و غير اخالقي نبودن توليد علم ديني دفاع كنند،
اما مخالفين علم ديني به اشكال مختلف . دي توليد علم ديني بگذارندتوانند گام در وا مي

امكان توليد علم ديني، و بر فرض ممكن بودن، مطلوبيت آن،  و  برفرض ممكن و 
در ادامه به توضيح موارد ياد . برند مي مطلوب بودن، اخالقي بودن چنين كاري را زير سوال

  .پردازيم مي شده
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  امكان توليد علم ديني
خي مخالفين علم ديني در آثار خود از بي ثمر بودن تالشهاي انجام شده در زمينه بر

در ابتداي پيروزي : كند مي اشاره) 1386(براي مثال پايا . اند توليد علم ديني ياد كرده
خواه با توجه به الگوهايي كه در ، خواه به ابتكار شخصي(انقالب اسالمي در ايران كساني 

در ) در دوران ژنرال ضياء الحق(اسالمي، بخصوص پاكستان هاي  بعضي ديگر از كشور
را بلند كردند و براي عملي  "علم اسالمي"، صالي ضرورت توليد )دست تحقق بود

قابل توجهي را نيز دريافت كردند، اما همانگونه كه طرحهاي هاي  ساختن ايده خود بودجه
يسه فتوت عربستان سعودي براي ميليون دالر از كها  همكاران ژنرال ضيا الحق كه صد

آنها هزينه شده بود به هيچ جا نرسيد، كوششهاي همتايان ايراني آنان نيز ظاهرا بي نتيجه 
چرا كه شور و هيجان سالهاي اوليه بعد از مدتي از ميان رفت و روشن نشد كه . ماند

؟ گرديد ن مترتبآهاي شد و چه نتايجي بر  اختصاص يافته مصروف چه فعاليتهاي  بودجه
كند  مي تالش براي توليد علم ديني در پاكستان اشارههاي  نيز به ناكامي) 1384( هودبوي

توانند ثابت كنند كه توليد علم ديني امكان  نمي اما چنين شواهدي به لحاظ منطقي... و 
آورند كه  مي پذير نيست، هر چند به لحاظ روانشناختي اين ذهنيت را براي مخاطب فراهم

راه توليد علم ديني، تالشي بي نتيجه است و به عبارت ديگر توليد علم ديني به  تالش در
  . لحاظ عملي غير ممكن است

اما منظور ما از بررسي ادله امكان يا امتناع علم ديني در اين بخش، امكان يا امتناع 
م براي اثبات امتناع علاي  يكي از كساني كه سعي كرده است ادله. منطقي علم ديني است

توان چنين بيان  مي به طور خالصه استدالل ايشان را. ديني ارائه كند، دكتر سروش است
  :كرد

اگر از چيزي يك نوع بيشتر يافت نشود، آن يك نوع ديگر ديني و غير ديني   .1
) و نه لزوما صحيح(ندارد، اما اگر از ماهيتي، چند نوع مختلف يافت شود، آن جا معقول 

  .  ديني بودن آن سخن بگوييماست كه از ديني يا غير 
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 هر علمي بر اساس موضوع، روش يا غايت معرفي شده و از ديگر علوم تمايز .2
براي مثال . توان نشان داد كه علم ديني امكان پذير نيست مي يابد و در هر سه حالت مي

 : توان چنين گفت مي اگر علم را بر اساس موضوع آن تعريف كنيم،

به عبارت ديگر موضوع علم اختياري نيست و . هر علمي موضوع معيني دارد .3
 .، موضوع مطالعه خود را گياهان قرار دهدشناسي تواند براي مثال در علم جامعه نمي كسي

 .گيرد مي در هر علمي عوارض ذاتي موضوع آن علم مورد مطالعه قرار .4

امر ثابتي است، به بيان ديگر يك شيء ) موضوع مطالعه(عوارض ذاتي يك شيء  .5
 .يك دسته عوارض ذاتي داردتنها 

وقتي از يك چيز تنها يك گونه وجود داشت، بحث ديني يا غير ديني درباره آن  .6
 .بي معناست

، ص 1386سروش، (در نتيجه سخن گفتن از علم ديني و غير ديني بي معناست .7
207-209.( 

 در نظر گرفته اند،) نفس االمري(در اين استدالل دكتر سروش علم را در مقام ثبوت 
همان طور كه . اما علم در بحث علم ديني، علم در مقام مقام اثبات يا تحقق خارجي است

طرح ايده علم ديني، رفع هاي  اند، يكي از انگيزه دكتر سروش هم به خوبي اشاره كرده
 تعارض علم و دين است و اين علم و دين در مقام تحقق خارجي است كه با هم معارض

علم را اند  دكتر سروش حتي آنجا كه خواسته. مقام نفس االمر شوند، نه علم و دين در مي
بررسي كند و امتناع علم ديني را نتيجه بگيرد، باز هم دچار ) تحقق خارجي(در مقام اثبات 

پذيرند، اما براي يك  مي هر چند مسائل از دين تاثير: اند همين خلط شده و بيان داشته
و مطابق ضابطه بيان شده اين پاسخ ديني و مسئله يك پاسخ درست بيشتر وجود ندارد 

اين در حالي است كه در مقام اثبات و تحقق خارجي علوم، براي ). همان( غير ديني ندارد
يك مسئله واحد پاسخهاي متفاوتي ارائه شده است و مطابق ديدگاه دكتر سروش معقول 

پاسخها صحبت است كه از ديني يا ديني تر بودن يكي از اين پاسخها نسبت به ديگر 
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اثبات اين كه علم در مقام ثبوت يكي بيشتر نيست و بالطبع ديني و غير ديني ندارد، . كنيم
يعني ) علم در مقام ثبوت و نفس االمر(علم واقعي : به روش ساده تري هم امكان پذير بود

علم مطابق با واقع و از آنجا كه واقع يكي بيش نيست، آنچه كه واقعا علم است نيز يكي 
هم روي همين مبنا ) 1386( آيت اهللا جوادي آملي. بيشتر نيست و ديني و غير ديني ندارد

كنند كه علم اگر علم قطعي باشد، نه ظن و گمان، ديني و غير ديني  مي به اين نكته اشاره
  . ندارد

پردازيم كه علم را در مقام  اي مي بنابراين در ادامه اين بخش تنها به بحث از ادله
بايد توجه داشت وقتي . خارجي در نظر گرفته و از امتناع علم ديني دفاع كرده استتحقق 

آيد مراد علمي است كه از يك جهت به لحاظ روش  مي از علم ديني صحبت به ميان
شناختي قابل انتساب به دين باشد و از جهت ديگر به لحاظ روش شناختي قابل انتساب به 

منتسب به دين است؟ ابتدا اجازه دهيد به اي  نظريه توان گفت كه مي اما چه زمان. علم
تواند بر فعاليت علمي تاثير گذارد  هايي مي بررسي اين مطلب بپردازيم كه دين در چه حوزه

تواند به محصولي بينجامد كه به لحاظ روش شناختي  ها مي و كدام يك از اين تاثير گذاري
بحث علم ديني را، بسته به حوزه قابل انتساب به دين باشد؟ رويكردهاي موجود در 

  ):1384بستان، (توان به چهار دسته عمده تقسيم كرد مي تاثيرگذاري دين،
رويكردهاي حداقلي كه تنها در مرحله گزينش مسئله براي دين نقش قائل است  .1

 . نهد مي و در مرحله فرضيه پردازي و داوري به روشهاي موجود در علم گردن

ديني به عنوان متافيزيك پشتيبان نظريه پردازي هاي  هرويكرد مياني كه از آموز .2
كند، اما در مقام داوري به روش تجربي پايبند است؛ ديدگاهي كه عمدتا توسط  مي استفاده

 .شود مي دكتر گلشني و به خصوص دكتر باقري دنبال

ديني در مقام فرضيه هاي  رويكرد مياني ديگري كه به صورت مستقيم از آموزه .3
 .كند، اما در مقام داوري به روش تجربي پايبند است مي فادهپردازي است

رويكرد حداكثري كه نه تنها در مقام كشف كه در مقام داوري هم براي دين  .4
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، )1387(اين ديدگاهي است كه براي مثال توسط عابدي شاهرودي. نقش قائل است
 .شود مي دنبال) 1381(، نصيري)1386(حسني و عليپور

 چهارگانه فوق غير ممكنهاي  توليد علم ديني را از هر يك از راهمخالفين علم ديني 
  .دانند مي

از دانش، مسائل بيشماري اي  بي شك در هر حوزه :تاثير دين در تعيين مسئله .1
و عاليق شخصي، فضاي حاكم ها  انگيزه(محققان با توجه به شرايط مختلف . وجود دارد

ان مسائل موجود، مسائل محدودي را براي از مي...) بر جامعه علمي، امكانات موجود و 
تواند در انتخاب مسئله يا حتي  مي در اين ميان يكي از عواملي كه. تحقيق برمي گزينند

اما تاثير . طرح مسائل جديد ايفاي نقش كند، نظام ارزشي ارائه شده توسط دين است
نتسب به دين كند، تواند نتايج حاصل از تحقيقات علمي را م نمي گذاري دين در اين حوزه،

براي . ديني باشدهاي  چرا كه اين احتمال وجود دارد كه اين نتايج كامال بر خالف آموزه
كند و شناخت خدا را به عنوان اصلي ترين مسئله  مي مثال دين توصيه به شناخت خدا

تحقيق برمي شمارد، اما اين امكان وجود دارد كه محقق در فرايند تحقيق خود، هر چند به 
توان ديني  نمي بي شك چنين علمي را. ا، به اين نتيجه برسد كه اصوال خدايي نيستخط

 ). 1385ملكيان، (قلمداد كرد

اين تاثير گذاري  :ديني در تدارك پيش فرضهاي فعاليت علميهاي  تاثير آموزه .2
 :از دو جهت مورد نقد مخالفين علم ديني قرار گرفته است

ديني مناسب فعاليت علمي هاي  مستخرج از آموزههاي متافيزيكي  فرض پيش) الف
حاكميت ضرورت علي بر  از پيش فرضهاي عالمان علوم تجربيراي مثال ب. نيستند
 اين كهبه تعبير ديگر . طبيعي، يا وجود سنخيت بين علت و معلول طبيعي استهاي  پديده

همين پيش  بر اساس). ماترياليسم روش شناختي( هر پديده مادي، يك علت مادي دارد
باشد،  بيماري سرطان كشف نشده علتپس از سالها تالش هنوز  فرض است كه اگر

متعدد  يشكستهاكشف كند و  سرطان راطبيعي تا علت كوشد  مي ااميد نشده وندانشمند 
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اگر . يا علت غير طبيعي دارد سرطان علت مادي نداردبگويد شود كه  هيچوقت موجب نمي
كه علت فالن شد  مي سؤالند، تا از آنها پيش فرض را نداشت ايندانشمندان علوم تجربي 

جواب توانستند به سرعت يا پس از اندكي كاوش و نيافتن پاسخي مقنع  مي پديده چيست؟
يا علت آن  علت مادي نداشته باشديا اصال علتي نداشته باشد اين پديده شايد بدهند كه 

مورد پيش فرض اين حال . كرد نمي تجربي پيشرفتيعلم خدا باشد و در اين صورت 
ممكن در مواردي « گويد مي كهديني هاي  استفاده در علم جديد را مقايسه كنيم با آموزه

در اين دنيا، "يا اين آموزه ديني كه . »يك پديده مادي، علت مادي نداشته باشداست 
پشت به وجود دارد كه اگر همه انسانهاي روي زمين، عملي يا نظري  مسائل و مشكالت

پيامي  توانند حل كنند و براي حل آنها بايد از ناحيه ديگري پشت هم بدهند، آنها را نمي
يا آموزه كه دست خدا در طبيعت باز است و اراده و قدرت ) 1373ملكيان، ( ".دريافت كرد

متافيزيكي هاي  رسد باور به چنين گزاره مي به نظر. 1گيرد مي او بر هر چيزي تعلق
  .آيند نمي ين، به كار فعاليت علميمستخرج از د

براي اين كه بهره گيري : اما اشكال مهمتري بدين شرح بر اين ديدگاه وارد است) ب
هاي ديني بتواند به دستاوردي منتهي شود كه بتوان آن را به دين منتسب از پيش فرض

نظريه اين پيش فرضهاي ديني به صورت منطقي در ساخت . 1ساخت، بايد اثبات كرد كه 
. 2. اند هاي حاكم بر ذهنيت و رفتار دانشمند نبوده فرض و تنها پيشاند  به كار گرفته شده

هيچ مقدمه ديگري كه قابليت انتساب به دين نداشته باشد، به لحاظ منطقي در ساخت 
در ميان طرفداران اين رويكرد دكتر گلشني اصوال . نظريه به كار گرفته نشده است

و تنها از انجام اند  علمي نكردههاي  گذار از متافيزيك ديني به نظريهبه نحوه اي  اشاره
از يك سو ) 1382(اما دكتر باقري. فعاليت علمي در چارچوب متافيزيك ديني ياد كرده اند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و قالت اليهود يداهللا مغلوله غلت ايديهم و لعنوا بما قالوا بل يداه : ناظر به آيات شريفه. 1
  ..و ) 45نمل، (، يخلق اهللا ما يشاء ان اهللا علي كل شي قدير)64مائده، (مبسوطتان



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    780

از آنجا كه فرايند فرضيه پردازي يك : آگاهانه با اين مسئله برخورد و اشاره كرده است
ه خالقيت و نحوه استخراج و به كار گيري پيش فرايند منطقي و روشمند نيست و ب

توان فرضيه ارائه شده را يك حكم ديني دانست و به همين دليل  نمي فرضهاي ديني دارد،
اما باقري از اين نكته غفلت كرده . انجامد نمي به ابطال عقايد دينياي  ابطال چنين فرضيه

خود را به دين منتسب گرداند، تواند فرضيه  نمي است كه با اتخاد چنين ديدگاهي اصوال
به هر . حال آنكه دغدغه ما اين بود كه علمي داشته باشيم كه قابل استناد به دين باشد

از متافيزيك ديني و حتي مفاهيم ديني استفاده اي  روي به صرف اين كه در ساخت فرضيه
  . توان مدعي ديني بودن آن فرضيه شد نمي شده است،

اين رويكرد در دو  :علميهاي  ديني در تدارك فرضيههاي  تاثير مستقيم گزاره .3
 :كند مي ديني در مقام فرضيه پردازي استفادههاي  شكل متفاوت از گزاره

ديني به صورت مستقيم ديدگاهي را هاي  ديدگاهي كه معتقد است برخي گزاره) الف
آزمود و با توان آنها را  مي هاي علمي كنند كه با انجام روش مي درباره عالم واقع مطرح

ها و به همان شكل كه دانشمندان جزئيات و شرايط قوانين  استناد به نتايج اين آزمون
ديني را شناسايي كرد و هاي  كنند، جزئيات و شرايط مرتبط به آموزه مي علمي را مشخص

توان به دو گزاره ديني در  مي براي مثال. علمي ارائه داداي  مجموع آن را به صورت نظريه
و لو انّ اهل القرى ( شناسي و جامعه) اال بذكر اهللا تطمئن القلوب( شناسي با روان ارتباط

  :اشاره كرد) هم بركات من السماء و االرضيامنوا و اتّقوا لفتحنا عل
در گزاره اول از تاثير ذكر خداوند در اطمينان قلبي ياد شده و در گزاره دوم از تاثير 

جزئيات و شرايط ها  اما اين گزاره. ز زمين و آسمانايمان و تقوا در نازل شدن بركات ا
 اند و با انجام آزمايشهاي علمي است كه ارتباط بين اين اين عوامل را مشخص نكرده

توان جزئيات و شرايط مرتبط با تاثير ذكر بر آرامش آدمي يا جزئيات و شرايط تاثير  مي
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اين رويكرد شرط اين كه يك گويا در . 1ايمان و تقوي بر نزول بركات را مشخص ساخت
گزاره قابل انتساب به دين باشد، آن است كه آن گزاره در متون ديني معتبر وجود داشته 

... باشد، اين در حالي است كه اين صورت ظاهري گزاره نيست كه به دين، علم، واقع يا 
مينان را الجمله رابطه بين ذكر و اط گزاره ديني في. لكه معناي آن استيابد، ب مي نسبت
شود؟ بي شك  مي كند، اما معناي ذكر و اطمينان چيست و چگونه مشخص مي بيان

آن چه ). 1387ملكيان، (كند نمي مراجعه به لغت نامه براي فهم معاني واژگان ديني كفايت
اي  آيد آن است كه معناي واژگان در گرو مجموعه مي از بيان ابتدايي اين ديدگاه به دست

چنين ديدگاهي ريشه در عمليات گرايي دارد كه از . دازه گيري استهاي ان از عمليات
منطق فيزيك «يادگارهاي تلقي پوزيتيويستي در علوم اجتماعي است و تاريخ آن به كتاب 

رسد تهيه  مي در اين بين به نظر. گردد مي باز 3پرسي ويليام بريجمن) 1927( 2»مدرن
شناسي معتبرترين  تون ديني به لحاظ روشخاص در ماي  معنايي از كاربرد واژهاي  شبكه

كه در رويكرد ياد شده هيچ ) ب1378ملكيان، ( روش براي فهم معناي ديني است
  .  از آن نشده استاي  استفاده
ديني و با بهره هاي  در اين ديدگاه توليد نظريه علمي با نظر به مجموعه گزاره) ب

 اين ديدگاه تنها ديدگاهي است كه. )1389حسني، (گيرد مي گيري از روش اجتهادي انجام
اما چند سوال . تواند به لحاظ روش شناختي مدعي انتساب نظريه خود به دين شود مي

  :اصلي در اين زمينه وجود دارد
توان براي شناخت واقعيتهاي فلسفي يا تجربي به كار  مي آيا روش اجتهادي را. 1

، )1389(و حسني و عليپور) 1387(گرفت؟ در ميان طرفداران علم ديني عابدي شاهرودي
بر خالف ديدگاه غالب ميان اصوليين، بر اين باورند كه روش اجتهادي در كشف واقعيات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .علم ديني، قم، مجمع عالي حكمت، در دست انتشاردكتر مسعود آذربايجاني در نشست .  1
2. The Logic of Modern Physics(1927) 
3.  Percy Williams Bridgman (1882–1961) 
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  .هم كاربرد دارد) اعم از متافيزيكي و طبيعي(جهان هستي
حتي در صورت پذيرش اين ديدگاه نادر، باز با اين مشكل مواجه هستيم كه آيا در . 2

ديني متناسب براي پايه ريزي يك علم كامل وجود دارد؟ هاي  هر حوزه از علم، گزاره
توانند  مي ممكن است طرفداران اين ديدگاه معتقد باشند كه با استفاده از اين روش

ديني استخراج كنند، اما هاي  محدودي را درباره هستي و طبيعت از دل آموزههاي  گزاره
يني، به هيچ وجه به توليد مجموعه محدود كردن علم به روش اجتهادي و منابع و متون د

منسجم حول يك موضوع خاص كه پاسخگوي تمام نيازهاي علمي ما باشد هاي  گزاره
 . نخواهد انجاميد

حول يك موضوع واحد را نيز ها  برفرض كه اين رويكرد مجموعه منسجمي از گزاره. 3
شد؟ نقش ها  گزارهتوان مدعي علمي بودن اين مجموعه  مي در اختيار قرار دهد، چگونه

هاي  روش تجربي در اين بخش چيست؟ آيا در نهايت اين روش تجربي است كه به يافته
بخشد؟ يا همان روش اجتهادي؟ قائلين به اين ديدگاه ضرورتي در بهره گيري  مي ما اعتبار

 بينند، به همين دليل در انتساب ديدگاه خود به علم دچار مشكل نمي از روش تجربي
  .شود مي در اين زمينه در بخش بعدي توضيحات بيشتري ارائه. شوند مي

عابدي شاهرودي و حسني و عليپور بر اين باورند كه  :تاثير دين در مقام داوري. 4
پيشنهادي  شناسي اجتهادي در كشف واقع كاربرد دارد و به همين دليل آنها در روش روش

ند اگر توانستيم نشان دهيم كه آنها معتقد. خود براي داوري تجربه نقشي قائل نيستند
تواند مورد استفاده قرار گيرد، دليلي ندارد  مي روش اجتهادي واقع نماست و در كشف واقع

از روش ديگري براي بررسي واقع نمايي نتايج به دست آمده از روش اجتهادي استفاده 
 شناسي بر فرض كه تمام مدعيات اين ديدگاه را بپذيريم، اما محصول اين روش. كنيم

توضيح آنكه بين دو مفهوم درستي و علمي . چيزي نيست كه بتوان آن را علمي دانست
همچنين . يك نظريه ممكن است درست باشد، اما علمي نباشد. بودن بايد تفاوت قائل شد

توانند  مي پيروان روش اجتهادي. يك نظريه ممكن است علمي باشد، اما درست نباشد
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فرضيات مستخرج از روش ) مطابق با واقع بودن(رستي مدعي يقين يا ظن نسبت به د
. توانند ادعايي درباره علمي بودن اين فرضيات داشته باشند نمي اجتهادي خود باشند، اما

تجربي استفاده كرد و نشان داد  شناسي براي انتساب يك باور به علوم تجربي بايد از روش
رض آزمون تجربي قرار گرفته و تا كه آن باور به لحاظ تجربي آزمون پذير است، در مع

  .آن را ابطال كننداند  كنون آزمونهاي تجربي نتوانسته
  

  نامطلوب بودن توليد علم ديني
  :همانطور كه اشاره شد براي حركت در مسير توليد علم ديني

كه مخالفين علم ديني معتقدند (يا بايد نشان داد انجام چنين كاري ضروري است .1
  ) ضرورتي در اين زمينه اثبات نشده است

كه مخالفين علم ديني معتقدند توليد (يا بايد نشان داد كه توليد علم ديني ممكن  .2
 .باشد نمي و مطلوب است و غير اخالقي هم) علم ديني ناممكن است

دال بر نامطلوب بودن علم ديني توسط اي  نيم كه نشان دهيم چه ادلهدر اين بخش برآ
قبل از آن شايسته است اشاره شود كه مطلوبيت . مخالفين علم ديني ارائه شده است

شود، پس بايد مشخص كرد تالش براي توليد علم  مي معموال نسبت به چيزي سنجيده
در نامطلوب بودن علم ديني در  سه جنبه متفاوت. جهاتي نامطلوب است/ديني از چه جهت

  :آثار مخالفين علم ديني قابل شناسايي است
همانطور كه پايا اشاره كرده است : نامطلوب بودن توليد علم ديني از جهت علم) الف

در اين ميان هر چه متافيزيك . طرد متافيزيك از حوزه علم نه ممكن است و نه مطلوب
تر باشد، غني) كندبراي آن علم مشخص ميهاي ممكن را كه جهان(حامي علمي خاص 

به عقيده وي ما براي . كندامكان دستاوردهاي شناختي بيشتري را براي آن علم مهيا مي
- هايمان نداريم، به همين جهت معقول است تا ميكشف امر واقع، مستمسكي جز حدس

ابراين محدود بن. گرا باشيمهايمان بيفزاييم و در اين خصوص كثرتتوانيم بر تنوع حدس
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هاي معرفتي منجر به كاهش تنوع بومها در زيستبخشِ حدسهايِ الهامكردن آموزه
بنابراين به عقيده . كندهاي كارگشا را كمتر ميها شده و شانس رسيدن به حدسحدس

ديني به صورت مستقيم يا غير مستقيم و به عنوان هاي  توانيم از آموزه مي پايا هر چند ما
هاي خود استفاده كنيم، اما محدود كردن خود به اين منبع به  پردازي ي فرضيهمنبعي برا

لحاظ فعاليت علمي به هيچ وجه مطلوب نيست؛ بگذريم از اين كه در بخش قبلي هم 
توان به لحاظ روش  نمي هايي از دين را گيري توضيح داده شد كه محصول اين چنين بهره

  .شناختي به دين منسوب داشت
 )علمي كه قابل انتساب به دين است(تقاد به دست يابي به علم ديني همچنين اع

تواند قداست دين را به علم ديني سرايت داده و آن را نقد پذير كند، حال آن كه معناي  مي
علم با قابليت نقدپذيري گره خورده است و پيشرفت علم در طول تاريخ در پرتو نقد 

  .نظريات علمي بدست آمده است
دست پيدا كرده ايم كه به لحاظ روش شناختي هم قابل اي  نيم به فرضيهحال فرض ك

توان آن را ديني دانست  مي انتساب به دين است و هم قابل انتساب به علم؛ به عبارت هم
پرسشي كه در اين ميان مطرح است، آن است كه چه . توان آن را علمي دانست مي و هم
تصريح شود؟ آيا منتسب دانستن فرضيه به دين دارد بر ديني بودن اين فرضيه اي  فايده

غير منطقي آن بخش از جامعه علمي كه به اصل دين يا هاي  موجب جبهه گيري
ندارد ) پردازي از آن استفاده شده است ديني كه در مقام فرضيه(يك دين خاص هاي  آموزه

  نخواهد شد؟
رض فوق را در نظر حال وجه ديگر ف: نامطلوب بودن توليد علم ديني از جهت دين) ب

ديني توانستيم علمي هاي  ما مبتني بر آموزه گيريم و اين سوال را مطرح كنيم كه اگر واقعاً
دارد كه آن را منسوب به دين معرفي كنيم؟ آيا چنين اي  ديني توليد كنيم، چه فايده

افزايد؟ يا هدف اصلي دين چيز ديگري بوده و توفيق دين را در  مي توفيقي به اعتبار دين
  تحقق آن هدف بايد سنجيد؟ 
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دليل ديگري كه براي نامطلوب بودن توليد علم ديني ارائه شده اين است كه، اگر علم 
ديني بخواهد علم باشد و در مواجهه با آزمونهاي تجربي تطابق آن با امر واقع سنجيده 

منسوب به دين را هاي  حتي قطعي است كه شواهد تجربي نظريهشود، كامال ممكن و 
براي ) 1382(دكتر باقري . ابطال كند و اين امر اعتبار دين را نزد مردم كاهش خواهد داد

ديني به صورت مستقيم به بوته هاي  آموزه. 1: كند مي گريز از اين نقد به دو نكته اشاره
فرض و منبعي براي به عنوان پيش ا ه روند، بلكه اين آموزه نمي آزمون تجربي

گيرند و عمال اين قدرت فرضيه  مي هاي دانشمندان مورد استفاده قرار پردازي فرضيه
 پردازي و استفاده دانشمند از پيش فرضهاي ديني است كه در آزمون تجربي مورد نقد قرار

ست به همين ديني اثر جانبي دين اهاي  علمي از آموزههاي  استخراج فرضيه. 2. گيرد مي
هم نشديم، باز هم رسالت اصلي دين اي  دليل حتي اگر موفق به توليد هيچ علم ديني

  .به قوت خود باقي است) هدايت بشر(
اشاره كرده است، آدمي يك كامپيوتر نيست كه از ) 1373( اما همانطور كه ملكيان

مات استخراج يكسري مقدمات تنها نتايجي را اخذ كند كه به روش منطقي از دل آن مقد
يابند كه منطقي  مي آدميان عالوه بر اين نتايج، به نتايجي ديگري هم دست. اند شده

تواند  مي پاسخ دكتر باقري تنها. توان آنها را ناشي از گذر روانشناختي دانست مي نيستند و
ارائه شده درباره طبيعت كه منتسب هاي  توان از شكست نظريه نمي نشان دهد كه منطقا

تواند  نمي ن دانسته شده است، پي به بي اعتباري دين برد، اما پاسخ او به هيچ وجهبه دي
شود  مي باوري كه به لحاظ روانشناختي از چنان مقدماتي در ذهن افرار جامعه ايجاد

  .جلوگيري كند
فساد وابستگان به كليسا، ابطال باورهاي كليسايي دال بر مركزيت : توان گفت مي آري
آورد، اما آنچه تاريخ  نمي طقا دليلي براي دوري گزيدن مردم از دين فراهممن... زمين و 

دهد اين است كه آشكار شدن اين قبيل مسائل در ميان جامعه، نقش جدي در  مي نشان
توان  مي برجسته آن راهاي  شكل گيري رنسانس فكري در غرب داشت كه يكي از مولفه
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  . فاصله گرفتن مردم از دين دانست
مخالفين علم ديني با برشمردن : لوب بودن توليد علم ديني از جهت اجتماعينامط) ج

مختلف فلسفي، علم تجربي يا هاي  در حوزه(تجربيات تاريخي در زمينه توليد علم ديني 
هاي  براي سوء استفادهاي  بر اين باورند كه اعتقاد به وجود علم ديني زمينه) علوم انساني

منازعات خونين ميان اشاعره و . آورد مي ديني فراهماجتماعي، به خصوص در جوامع 
معتزله، اقدام منسوبين كليسا در حبس، شكنجه و كشتن دانشمندان و فالسفه، 

كارآمد در حوزه اي  برخوردهاي مختلف با كساني كه واليت فقيه را به عنوان نظريه
  .كنند مي شواهدي است كه مخالفين علم ديني به آن اشاره... دانند و  نمي حكومت

  
  بررسي اخالقي توليد علم ديني

بحثهاي نظري درباره علم ديني تاكنون بيشتر حول چند محور ضرورت، امكان و 
چگونگي علم ديني انجام شده است، اما در سالهاي اخير به صورت پراكنده بررسي علم 

عنوان  به) 1386(براي مثال ملكيان. ديني به لحاظ اخالقي نيز مد نظر قرار گرفته است
يكي از مخالفين علم ديني، توليد علم ديني را در سه بخش به لحاظ اخالقي مورد بحث 

  : قرار داده است
ي براي حل و شمار يمسائل و مشكالت ب يعلمدر هر  : ينيگز مرحله موضوع) الف

، يروان، ي، ذهنيجسمان يروينتنها  يمحققاين در حالي است كه هر . رفع وجود دارد
تواند به حل همه مسائل و  نمي كهاي  به گونه دارد، يخاص و محدود يو علم يفكر

بر همين اساس الزم است از ميان انبوده مسائل و مشكالت . مشكالت علوم بپردازد
از مسائل اي  دين مختار جامعه پرداختن به پاره. موجود در يك علم تعدادي را انتخاب كند

ه و از پرداختن به برخي ديگر از مسائل نهي نظري يا عملي را مهم دانسته و به آن توصي
استفاده  آن يها يور و از بهره يزندگخاص  يا كه محقق در جامعهجا از آن. كرده است

در اين صورت . نيز احترام قائل باشد جامعهبايد براي ارزشهاي مختار اين كند، طبعا  يم
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و مشكالتي  يمسائلد به سراغ آن دسته يبااي  محقق يا جامعه علمي در چنين جامعه
به عقيده ملكيان چنين نگاهي . به آن توصيه كرده استجامعه دين مختار كه بروند /برود

 .است يفه اخالقيبلكه وظ ،قابل دفاعتنها نه در انتخاب مسئله 

 يق برايمطالعه و تحقكه در آن محقق به اي  مرحله يعني: »ييند درآيفرآ«مرحله ) ب
توان آن را مرحله كشف فرضيه و  مي ازد و به تعبيريپرد مي رفع مشكلو حل مساله 
تواند به اين وادي گام  مي ملكيان از يك سو معتقد است تنها كسي اخالقا. نظريه ناميد

براي مثال كسي كه . بگذارد، كه توانايي او براي فعاليت در اين حوزه احراز شده باشد
تواند وارد حوزه حل مسائل  نمي اخالقاً فلسفه، كالم، فقه و اصول خوانده است

 . شود شناسي جامعه

براي كشف نظريه ) عيني(از سوي ديگر از آنجا كه ملكيان معتقد است روشي آفاقي 
 كند و پس از آن به لحاظ اخالقي حكم مي وجود ندارد، تكثر گرايي را در اين مقام توصيه

، مجبور ساخت كه تنها نبايد كساني را كه توانايي حل مسئله و رفع مشكل دارند: كند مي
. براي حل مسئله و رفع مشكل استفاده كنند) دينيهاي  مراجعه به آموزه(از طريق خاصي 

بايد . 2از هر راهي براي حل مسئله و رفع مشكل استفاده كنند و . 1اين افراد بايد بتوانند 
مي قرار بتوانند نتيجه تحقيق خود را آزادانه و بدون نگراني در معرض داوري جامعه عل

به عقيده ملكيان از آنجا كه ايده توليد علم ديني در مرحله حل مسائل و رفع . دهند
آنها براي حل مسائل و رفع هاي  گيرد كه توانايي مي افرادي را به كار. 1مشكالت 

تكثرگرايي در مقام حل مسئله را برنمي . 2مشكالت در آن علم خاص احراز نشده است و 
 .  اخالقي نيستاي  كند، ايده مي بيان راه حلهاي پيشنهادي را سلبآزادي در . 3تابد و 

. رديگ يقرار مارزيابي قات مورد ين مرحله فرآورده تحقيدر ا: »ينيفرآورده ب«مرحله ) ج
 :نتايج تحقيق از چند حالت خارج نيستند) 1386و  1384(به عقيده ملكيان

اين حالت نتيجه تحقيق با معيار در . يا معياري بالفعل براي داوري آنها وجود دارد .1
شود و نتيجه تنها به واسطه تطابق يا عدم تطابق با معيار موجود اخذ يا  مي موجود سنجيده
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در اين حالت انتساب داشتن نتيجه تحقيق به دين دخالتي در اخذ و طرد . شود مي طرد
اخالقي  نتيجه تحقيق نخواهد داشت و دخالت دادن چنين عاملي در فرايند داوري غير

  . خواهد بود
در براي مثال اگر من ادعا كنم . يا معياري بالقوه براي ارزيابي آن وجود دارد .2

، به هر حال ژن وجود داردياز ما فاصله دارد، اكس ينور  ون ساليليم 50كه  يفالن كهكشان
ژن وجود يا در آن كهكشان، اكسييا حكم من درست است يا نادرست، به عبارت ديگر 

  .وجود نداردادعاي من ص حق و باطل يتشخ يبرا يياما اكنون ترازو، نداردا يدارد 
ن يباتريز يمثال من معتقدم آب. يا اصوال هيچ معياري براي داوري آن وجود ندارد .3

چ يهدر چنين مواردي . ن رنگ جهان استيباتريد سبز زيشما معتقد و رنگ جهان است
ن ير ا، چرا كه دگزاره حق است وجود نداردن دو يك از اينكه كدام يفهم ا يبرا ييترازو
 .وجود ندارد يال حق و باطلوها اص گزاره

توان به طرح ديدگاه خود  مي به عقيده ملكيان در دو حالت فوق به لحاظ اخالقي تنها
توان از ديگران خواست كه ديدگاه ما را، تنها به اين دليل  نمي پرداخت و به لحاظ اخالقي

هاي ديني خود به آن باور داريم را بپذيرند يا مانع از طرح ديدگاه كه ما به خاطر گرايش
  .كساني شد كه با ما مخالف هستند

بيروني هاي  نظري و دروني علم بود، اما جنبههاي  بحث اخالقي فوق ناظر به جنبه
 كه در ادامه از دو زاويه به اين بحث. توان از منظر اخالقي بررسي كرد مي علم را نيز

  :يمپرداز مي
علم نهادي اجتماعي و متعلق به عصر جديد : مقدماتي انجام تحقيقاتهاي  جنبه) الف

است كه چارچوب كلي آن در جامعه پذيرفته شده است و با ديگر نهادهاي اجتماعي تعامل 
كند و در قبال آن به ارائه خدمات به  مي دارد، از بخشي از جامعه براي رشد خود استفاده

در چنين فضايي اين بحث قابل طرح است كه چه . اشتغال دارد بخشهاي ديگر جامعه
عمومي براي انجام تحقيقات خود هاي  كساني يا چه نهادهايي اخالقا اجازه دارند از بودجه
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 همانطور كه پيش از اين بيان شد، پاسخي مختصر به اين سوال() استفاده كنند؟ ملكيان 
م كار علمي توسط جامعه علمي احراز شده تنها كسي كه توانايي او براي انجا: دهد مي

براي مثال كسي كه فلسفه، كالم، فقه و . باشد اخالقا مجاز است در اين وادي گام نهد
اين در حالي . شود شناسي تواند وارد حوزه حل مسائل جامعه نمي اصول خوانده است اخالقا

هاي  بخشر كه داز كساني اي  دست كم بخش عمده) 1386(به عقيده پايا است كه 
ته احساس يبرابر امواج مدرنكنند، كساني هستند كه در  مي مختلف توليد علم ديني فعاليت

كه علم نيز (خود را با الزامات جهان مدرن  يعقالناي  وهيبه شتوانند  نمي كنند و مي ضعف
منفعالنه و به منظور اي  به گونهبه عقيده پايا اين گروه . منطبق سازند) يكي از آنهاست

توليد در راه  ،نامد مي "ت مقاومتيهو" آن را از آن نوع كه مانوئل كاستلز يتياحراز هو
آيا صالحيت علمي افرادي . د، گام برداشته انديدر برابر علم جد يلي، به منزله بدعلم ديني

كنند در جامعه علمي مربوطه احراز شده است؟ آيا افراد  مي كه در زمينه علم ديني فعاليت
از آن نوع كه پايا به آن اشاره كرده است، از هايي  اخالقا مجاز هستند با انگيزه يا نهادها

  .اعتبارات اختصاص داده شده به نهاد علم استفاده كنند
از سوي ديگر آنچه تا كنون از سوي طرفداران علم ديني مطرح شده است، بيشتر 

 يا نهادي از كسى آنكه صرف بهاما آيا . بحث ضرورت و امكان توليد علم ديني بوده است
تواند از اعتباراتي كه براي نهاد علم  مي اخالقا كند، دفاع نىيد علم منطقى امكان

 براى منطقى امكان »تينها بى«اختصاص داده شده است استفاده كند؟ اگر چنين باشد، 
اگر اختصاص بودجه براي انجام مطالعات در زمينه . دارد ديگر وجود ليبد علم »تينها بى«

علم ديني اخالقا مجاز باشد، اختصاص بودجه براي انجام مطالعات فمينيستي علم، 
 به نظر. نيز اخالقا مجاز است... مطالعات ماركسيستي علم، مطالعات ناسيوناليستي علم و 

. ستيآن ن هوادران براى ژهيو مالى ص منابعيتخص ليرسد صرف امكان علم بديل دل مي
 روى بر كند مى حكم عقل و است ايزا و زنده قاتىيتحق هاى برنامه به متعلق علمى بودجة
شيخ (زاده نشده است كه اسبى نه باشد، داشته برد امكان كه ميكن بندى شرط اسبى
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   .)1390رضايي، 
همچنين نهادهايي كه به خصوص پس از پيروزي انقالب اسالمي در راستاي توليد 

بايد اند  براي فعاليت خود استفاده كردهعمومي هاي  و از بودجهاند  علم ديني تاسيس شده
براي عملي ساختن ايده كه قابل توجهي هاي  بودجه: به نقدهايي اين چنين پاسخ دهند

  ؟ن مترتب گرديدآهاي شد و چه نتايجي بر  مصروف چه فعاليتاند  هدريافت كردعلم ديني 
تحقيقات ما در حال چنانچه قرار باشد نتايج : به كارگيري نتايج تحقيقات در عمل) ب

د، يا در بخش براي مثال در نظام آموزشي آموزش داده شو(عرصه عمومي تاثير گذار باشد 
به لحاظ اخالقي چه بايد كرد؟ ) ريزي و اجرا مورد استفاده قرار گيرد سياستگذاري، برنامه

 اگر نتايج تحقيقات ما از دسته اول: به اين سوال چنين است) 1384(پاسخ ملكيان
باشد نتيجه مشخص است و به لحاظ معرفت شناختي و اخالقي ) ي آفاقي بالفعلباورها(

باورهاي آفاقي بالقوه و باورهاي ( اما در دو حالت ديگر. بايد به لوازم آن باور پايبند باشيم
 كه هيچ معياري براي ترجيح باورهاي متعارض وجود ندارد، در قدم اول به نظر) انفسي

جز اي  اما چنانچه چارهگيري قرار گيرد؛  كدام نبايد مبناي تصميم رأي هيچرسد كه  مي
هاي  انتخاب يكي از چند باور يا گزينه متعارض وجود نداشته باشد، بايد به باورها و ارزش

متوجه آنان خواهد شد، بر اساس آن باورها گيري  مردمي كه سود و زيانِ عواقب تصميم
  .مراجعه كرد
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  كتابنامه
فر فصل المقال في ما بين الحكمه و الشريعه من االتصال، ترجمه جع .1376. رشد، محمدبن احمدابن 

  .سجادي، تهران، اميركبير
  .زارت فرهنگ و ارشاد اسالميهويت علم ديني، تهران، و .1382. باقري، خسرو
  .، پژوهشگاه حوزه و دانشگاهگامي به سوي علم ديني، قم .1384. بستان، حسين

مالحظاتي نقادانه درباره دو مفهومي علم ديني و علم بومي، فصلنامه حكمت و فلسفه، . 1386ي، پايا، عل
هاي  اين مقاله همچنين با مشخصات دشواري. 1386، تابستان و پائيز  الف 11سال سوم، شماره 

  .25و  24سخن گفتن از مفهوم علم ديني، اخبار اديان، ش 
دانش آموزش و  شناسي نطق موقعيت؛ رهيافتي كارآمد براي روشعقالنيت نقادانه و م. 1386. ــــــ 

  .21آموزشي، ش هاي  پرورش، نوآوري
  .60شناسي علوم انساني، ش  اسالمي دست يافتني است؟ روش ـ آيا الگوي توسعه ايراني. 1388.ــــــ 

  .ندسه معرفت ديني، قم، اسراءمنزلت عقل در ه .1389. جوادي آملي، عبداهللا
ه حوزه و ، قم، پژوهشگا3و مالحظات، چ ها  علم ديني، ديدگاه .1387. حميدرضا و همكارانحسني، 

 .دانشگاه، چ چهارم
 شناسي اجتهاد و اعتبار سنجي معرفتي آن، روش شناسي روش .1386. عليپور، مهدي ؛حسني، حميدرضا

  .50، ش 13م انساني، س علو
  .اجتهادي دانش ديني، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه پارادايم .1389. ــــــــــــــــــــــــــــ 

  .شناسي علوم انساني روش .1390. شيخ رضايي، حسين
در مجموعه مقاالت علم ديني نظريه علم ديني بر پايه سنجش معادالت علم و دين، . عابدي شاهرودي

  .74-33 و مالحظات، صها  ديدگاه
  .اخالق، تهران، صراطترازوي دين در  .1384. فنايي، ابوالقاسم
 .هاي جيبي ن، شركت سهامي كتاب، تهرا2خوابگردها، ترجمه منوچهر روحاني، چ  .1361. كوستلر، آرتور
  .40نگاري علم، مصباح، ش انقالب علمي قرن هفدهم از ديدگاه دو مكتب تاريخ .1380. كوهكن، رضا

، تهران، پژوهشگاه علوم 4معاصر، چ فلسفي فيزيدكدانان هاي  تحليلي از ديدگاه .1385. گلشني، مهدي
  .طالعات فرهنگيانساني و م
  .م انساني و مطالعات فرهنگياز علم سكوالر تا علم ديني، تهران، پژوهشگاه علو .1385. ـــــــــــــ 

 .مي، حوزه و دانشگاهبرهان معجزه نبودن در دفاع از رئاليسم عل .1384. عليرضامنصوري، 
  .2و 1، ش 11 ، نقد و نظر، سالفلسفه اسالميچيستي و هستي . 1385. ملكيان، مصطفي
 .10دين، مصباح، ش  تعارض بين علم وهاي  بررسي گونه. 1373. ـــــــــــــــ 
ديني، هاي  رويكردي گونه گون به آموزهانساني، هاي  وحياني و يافتههاي  داده. 1379. ـــــــــــــــ 

  .52-36ص  ،راهي به رهايي :باز نشر در. 25- 20، ص 51، ش 10كيان، س 
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مقدمه كتاب مفهوم ايمان در كالم اسالمي در ايزوتسو، توشيهيكو، مفهوم  .ب 1378. ـــــــــــــــ 
  .زهرا پورسينا، تهران، سروش اسالمي، ترجمه ايمان در كالم

، بازنشر در راهي 18-10، ص 22علم ديني، فصلنامه حوزه و دانشگاه، شماره  .1379. ـــــ ــــــــــ
 .92-81به رهايي، ص 
اسالمي شدن دانشگاه، نقد و نظر، ش تامالتي چند درباب امكان و ضرورت  . 1378. ــــــــــــــــ 

 . 81-52، باز نشر در راهي به رهايي، ص 233-216، ص 19-20
مفهوم علم بومي خطاست، ارائه شده در همايش علم بومي و علم جهاني؛ . 1386. ـــــ ــــــــــ

 . امكان يا امتناع؟ دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
حكومت ديني و سكوالريزم، ارائه شده در كرسي نظريه پردازي و نقد انديشه، . 1384. ـــــــــــــــ 

 .فرهنگ اسالميپژوهشگاه علوم و 
هاي بازسازي اسالمي علوم انساني، در مجموعه مقاالت علم ديني  پيش فرض. ـــــــــــــ ــ

  .200-171و مالحظات، ص ها  ديدگاه
قم، ، ينيد يو سرپرست يفات علمي، توصيف فلسفيرابطه تعار. 1371. ميرباقري، سيد محمد مهدي

  .فرهنگستان علوم اسالمي
انسان و طبيعت، بحران معنوي انسان متجدد، ترجمه احمد رضا جليلي، نقد و  .1377. سيد حسين نصر،

  .16و15، ش نظر
  .رجمه حسن ميانداري، قم، طهنياز به علم مقدس، ت. 1379. ــــــــــــــــ 

  .م و تجدد، تهران، كتاب صبحاسال .1381. نصيري، مهدي
  .23 رضايي، ذهن، ش استنتاج از راه بهترين تبيين، ترجمه رحمت اهللا .1384. هارمن، گيلبرت

قانوني توضيح علمي، ترجمه اميراحسان كرباسي زاده،  ـ  مدل استنتاجي .1379. همپل كارل، اوپنهايم، پل
  .35مه مصباح، شماره فصلنا
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