Islamic Revolution Researches

فصلنامه «پژوهشهای انقالب اسالمی»
انجمن علمی انقالب اسالمی ايران

Scientific Association of Islamic
Revolution In Iran

سال هشتم ،پاییز  ،1389شماره 30
صفحات  97ا 67

Vol. 8, Autumn 2019, No 30

بررسی موانع فرهنگی توسعه علوم انسانی در ایران با بهرهگیری از بیانات
مقام معظم رهبری
1

لیال سنگی
محمدمهدی مجاهدی
3
عبداالمیر نبوی
4
الهه حجازی
2

چکیده
جوامع مختلف رفرای افرار تفردت سر مبفیر رهبفوس افرااع اجتمفاعی
ااتصاسی خوس نیازمند دراهم نموسن زمینههفای رافد سوسفهه هبفتند
اکی از عوامل موثر رر راد سوسهه هفر جامهفهای سحفو سر سفاختارهای
علمی کشفور تبفترد سانفه رفه اف ح سر حفوزح علفو انبفانی اسف
جمهوری اسالمی ااران نیز از ااف ااعفدح مبفت نی نیبف افادت موانفع
درهنگی سوسهه علو انبانی سر ااران نیازمند اکفا ی سایفو ا تفیهفای
درهنگی کشورمان اس سئوا اا اس که عوامل درهنگی چه نقشی سر
سوسهه نیادتگی علو انبانی سر ااران سارند؟ درضیه عبارت اس از اا که:
درهنففخ خوسنمففااید درسترااففی اهمی ف مففدر رففرای کب ف رسففتی
 .1دانشجوی دوره دکتری علوم سیاسی (مسائل ایران) ،گروه علوم سیاسی ،دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی،
sangi.k86@gmail.com
واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .2استادیار گروه علوم سیاسی ،دانشکده حقوق ،الهیاات و علاوم سیاسای ،واحاد علاوم و تحقیقاات ،دانشاگاه آزاد
*mm.mojahedi@gmail.com
اسالمی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
 .3دانشیار گروه مطالعات اجتماعی ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتمااعی ،وزارت علاوم ،تحقیقاات و فنااوری،
nabavi@iscs.ac.ir
تهران ،ایران
 .4دانشیار گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران ehejazi@ut.ac.ir
تاریخ پذیرش89/8/14:
تاریخ ارسال89/2/11 :

69



دصلنامه علمی ف

هشی انقالب اسالمید س 8د اایز 88د د 33

اجتماعی مواهی ااتصاسی از مهمتفرا موانفع درهنگفی سوسفهه علمفی
ااران سر حوزح علو انبانی اس ررای سبیی سوسفهه علمفی نیفز موانفع
رسیدن ره آن نیازمند رهرحتیری از اک چارچوب نظری مناسف هبفتیم
چارچوب نونهاستراای ررای سحلیل اا مقالفه مفورس اسفتهاسح افرار تردتفه
اس

واژگان کلیدی
سوسههد علو انبانید موانع درهنگید نونهاستراای

مقدمه

علم و دانش از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر توسعه و پیشرفت کشورها است و ایران نیز بارای دسات
یافتن به توسعه ناگزیز از دستیابی به توسعه علمی به ویژه در حوزه علوم انسانی است چرا که توساعه
علمی زمینه ساز پیشرفت و دست یابی به ثروت و در نهایت تبدیل ثروت باه دادرت اسات ..." .اگار
توسعه می خواهیم ،ناگزیر باید به علوم انسانی رجوع کنیم .ما باید اداره و مدرسه و دانشاگاه و باازار و
بیمارستان و دادگاه و ورزش خود را اصالح کنیم و برای جلاوگیری از شایوع اعتیااد و مفاساد دیگار
چارهای بیاندیشیم .این کارها را بدون رجوع به علوم انسانی نمیتوان انجام داد .یعنی تدوین و اجرای
برنامه توسعه در جهان متجددمآب مودوف به پیشرفت در علوم انسانی است .توسعه ،هر چه و هر جاا
باشد شبیه شدن به جامعه جدید ،علمی تکنیکی است"(داوری اردکانی.)1380 ،
ودتی به تاریخ دویست سال اخیر ایران و شاروع دوران تجادد در آن نگااهی مایانادازیم اولاین
چیزی که توجه ما را به خود جلب مینماید این مسئله است که ورود علوم جدید در ایران به صاورت
متعادل و متوازن انجام نگرفته است .در ابتدای امر علوم فنی و پزشاکی باا توجاه باه نیااز عمیا و
گسترده به این دانشها با حمایت و پشتیبانی داجار وارد ایران شد و ساس

باه مارور اماا باا کنادی

بیشتری افکار و اندیشههای جدید که خود را در دالب مفاهیم سیاسی و اجتماعی از دبیل مشاروییت،
پارلمان ،دانون اساسی و  ...نشان میدادند توسط روشنفکران و تحصیلکردگان در کشاورهای رربای
به مردم این سرزمین معرفی و شناسانده شد که نتیجه آن تحول اجتماعی عظیمی چون مشارویه در
ایران عصر داجار بود .با گذشت زمان و احساس نیاز به مدرنیزاسیون کشور باه ویاژه در دوره پهلاوی
اول  ،نظام آکادمیک یا سیستم دانشگاهی در کشور ایجاد گردید و به موازات آن علوم انسانی جدید به
تدریج گسترش یافت.
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علوم انسانی به دلیل ماهیت اندیشاهای و ارتباا آن باا مفااهیم ،ایادههاا و افکاار در بردارناده
اصطالحات و ارزشهای مختص به خود است .یکی از مهمترین نکاتی که در جامعه ما در رابطاه باا
آن گفتگو میگردد ولی در عمل فراموش میشود توجه به این مسئله کلیدی است که زیربنای تحول
جوامع رربی ،تحول در حوزه علوم انسانی و تغییر نگرشها به ایان شااخه از علاوم اسات .باا وداوع
انقالب اسالمی ایران در سال  1337و تحول ژرفی که در اندیشهها و نگرشها ایجاد گردیاد انتظاار
میرفت که توجه به علوم انسانی با هدف تربیت نسلهای اندیشهورز و توانمند افزایش یاباد ولای در
عمل شاهد چنین اتفادی نبودهایم و حتی بذرهای دانش و علوم انسانی که مایتوانسات باا تکیاه بار
مکتب اسالم کاشته شود و به ثمر نشیند یا مورد توجه درار نگرفت و یا نتیجه و ثمر چندانی نیاورد.
علوم انسانی به عنوان شاخهای از دانش بشری همانند علوم تجربی و یبیعی ابتدا در ررب ایجاد
و در همانجا نیز توسعه یافته و سس

به کشورهای دیگر جهان منتقل شده اسات .رشاد و گساترش

علوم انسانی در ایران با آهنگی کند و آهسته همراه بوده است .در ابتدای دهه هفتاد میالدی مقارن با
دهه پنجاه شمسی تنها چند دانشگاه در کشور رشتههای علوم انساانی داشاتند و عموماا از نیماه دوم
دهه بعد است که ما شاهد گشایش گروهها و یا دانشکدههای مختلف علوم انساانی در دانشاگاههاای
موجود و تازه تأسی

کشور هستیم .چگونگی تشکیل و نحوه رشد علوم انسانی در ایران باه صاورت

بارزی تحت تأثیر ادرام افرایی آن با علوم انساانی رربای ،باه خصاو

آمریکاایی و نسابت آن باا

سیستمهای ادتصادی و فرهنگی رربی بوده است .این درهم تنیدگی گسترده باا یاک سانت فکاری
ویژه ،علوم انسانی ایران را به سوی پذیرش بیدید و شر پارادیمها ،نظریهها ،چارچوبهای مفهومی
و تعریف مسائل و معضالت خا

تدوین شده درعلوم انسانی ررب سوق داده اسات .ایان وابساتگی

شدید بدون تردید سبب نازایی فکری میشود.
در رابطه با توسعه علوم انسانی در ایران ،در سطح اجتماع بایستی به ماهیت و ساختار متخصصین
و اندیشمندان حوزه علوم انسانی نیز توجه نمود .جامعاه نخبگای علاوم انساانی در ایاران نیرومناد و
منسجم نیست .متخصصین علوم انسانی نه تنها به دلیل رشتههای تخصصای خاود ،بلکاه باه دلیال
سالئ شخصی و ردابتهای مخرب حرفهای و همچنین ساختار ادتداری و سلسله مراتبی کاه در آن
به کار مشغولاند و به علت تعصب ایدئولوژیکی شدید عدهای از اعضای این جامعه دچار چند دستگی
و در نتیجه عدم انسجام و وحدت نظر در رابطه با برنامهریزی در خصو

توسعه علوم انسانی شاده-

اند .بیشتر متخصصین در حوزه علوم انسانی به پژوهشهای جدید و نوآورانه مبادرت نمیورزند و آن-
هایی نیز که به این امر میپردازند خود را محدود به مشکالت خرد ،آکادمیکی و تکنیکی ماینمایناد.
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این افراد از شرکت در مباحث عمده ایدئولوژیکی ملی در مورد مسائل مهم کشور پرهیاز ماینمایناد.
شناخت موانع و عوامل بازدارنده توسعه علوم انسانی در ایاران بایساتی یکای از مهمتارین اهاداف و
یرحهای پژوهشی اساتید در این حوزه بوده و به ویژه شناساایی عوامال فرهنگای و تاأثیر آنهاا بار
توسعه علوم انسانی از اولویتهای پژوهشی باشد .سئوال اصلی که در اینجا مطرح میشود این اسات:
مهمترین موانع فرهنگی توسعه علوم انسانی در ایران کدامند؟ در این مقاله تالش میگردد باا بهاره-
گیری از نظریه نونهادگرایی و تأکیدی که این دیدگاه بر نهادهایی همچون فرهنگ ،سانت و سااختار
فکری جامعه دارد ،موانع فرهنگی توسعه علوم انسانی در ایران مورد بررسی درار گیرد.
پیشینه پژوهش

ایجاد توسعه علمی به ویژه در حوزه علوم انسانی یکی از مهمترین مسائل موجاود در هار کشاور باه
خصو

در جوامع در حال توسعه میباشد .اینکه از چه مسیرهایی میتوان باه توساعه علمای دسات

یافت مورد توجه نخبگان علمی و دولتمردان در این کشورها میباشد .اما مطمئنا یک سری از مسائل
و عوامل هستند که مانع دستیابی به توسعه علمی در حوزه علوم انسانی گردیده و دستیابی به ایان
توسعه را با کندی و سختی مواجه مینماید.
کتاب موانع رشد علمی ایران و راه حلهای آن نوشته دکتر فرامرز رفیع پور استاد دانشگاه شاهید
بهشتی است .در این کتاب نویسنده از دیدگاه جامعه شناختی مسائل و موانع رشد علمی ایاران را باه
صورت عام مورد بررسی درار داده و به عواملی چون روحیات و شخصیت ایرانیان ،سااختار سیاسای و
ادتصادی به عنوان موانع رشد علمی در ایران اشاره مینماید .در این کتاب بیشتر مساائل مرباو باه
رشد علمی و نه توسعه علمی مدنظر درار گرفته است و همانگونه که مشخص است رشاد باا توساعه
کامال متفاوت میباشد .در بحث رشد علمی کمیت یعنی تعداد مراکاز و تعاداد مقاابت بیشاتر ماورد
توجه درار میگیرد در حالی که در بحث توسعه عالوه بر رشد کمی ،کیفیت رشد و میزان تأثیر آن بار
پیشرفت کشورها مورد توجه درار میگیرد.
دکتر محمد امین دانعی راد در کتاب جامعهشناسی رشد و افول علم در ایران ،نحوه پیدایش ،رشد
و افول علم را از منظر جامعه شناسی مورد بررسی درار داده است .ایشان بر این باورند که ایران یای
درون سوم تا پنجم هجری در مسیر رشد علمی بوده ولی از آن به بعد دچار رکاود علمای مایگاردد.
کتاب مورد نظر رشد علمی ایران را در سدههای گذشته مورد بررسی درار داده و عقبمانادگی ایاران
در توسعه علمی را یک استمرار تاریخی میداند.
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علی یایفی در کتاب موانع فرهنگی توسعه تحقی در ایران لزوم انجام تحقی و نسبت آن را باا
توسعه و پیشرفت بررسی نموده و دبیل رربت کم ایرانیان به انجام تحقیا و پاژوهش را از دیادگاه
فرهنگی مورد بررسی درار داده است  .عاواملی چاون جبرپاذیری ایرانیاان ،تارویج عادم خودبااوری،
روحیات ایرانیان و حضور استعمار از دبیل فرهنگی عدم گرایش ایرانیان به تحقی و پژوهش معرفی
شده است.
دکتر فراستخواه در مقاله عوامل و موانع توسعه علاوم انساانی در ایاران ،مواناع عماده در زمیناه
توسعه علوم انسانی در ایران را مورد بررسی درار داده است که هار یاک از ایان مواناع خاود معلاول
عوامل دیگری هستند .روحیات و خلقیات ایرانیان ،ساختارها و فرهنگ جامعه ایرانی از دیادگاه دکتار
فراستخواه به عنوان مهمترین موانع توسعه علوم انسانی در ایران بهشمار میآیند.
دکتر جانعلی زاده در مقاله در جستجوی شناخت موانع و راه حلهای توساعه علمای در ایاران باا
استفاده از روش فراتحلیل ده اثر منتشر شده در زمینه موانع رشد علمی ایران را مورد بررسی درار داده
و خالصهای از این آثار را در مقاله خود ارائه داده است و در پایان نویسنده اشاره مینمایاد کاه بارای
برون رفت از معضل عدم توسعه علمی بایستی عوامل و موانع درونی و بیرونی هر دو مرتفع گردد تاا
زمینه توسعه علمی فراهم شود.
روششناسی پژوهش

توسعه و گسترش علوم انسانی نقش راهبردی در توسعه و پیشرفت دانش و فنآوری جواماع مختلاف
دارد و همین نکته ضرورت جست وجو از عوامل تسهیل کننده و موانع بازدارنده رشد و بالندگی علاوم
انسانی را مورد تأکید درار میدهد .اما وجه نهادی و انسانی توسعه از دبیل نهادها ،سازمانها ،داوانین،
رویهها ،روابط و  ...وارداتی نبوده و نتیجه تحاول تادریجی در اندیشاههاا ،افکاار ،باورهاا ،اعتقاادات،
ساختارها و نهادهای یک جامعه است .جمهوری اسالمی ایاران بارای دارار گارفتن در مسایر بهباود
شرایط اجتماعی و ادتصادی خود ،نیازمند فراهم نمودن زمینههای رشد و توسعه هماه جانباه اسات و
یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر ر شاد و توساعه ایاران ،تحاول در سااختارهای علمای کشاور و
گسترش دانش به ویژه در حوزه علوم انسانی است .دالبی که برای تحلیل موانع توسعه علوم انساانی
در ایران انتخاب گردیده نونهادگرایی و به ویژه نهادگرایی تاریخی است .نونهادگرایی هام باه عناوان
یک نظریه و هم به عنوان یک روش مطالعاتی خود را مطرح مینماید و به عنوان یک نظریه به ارائه
گزارههایی در ماورد پیادایش نهادهاای سیاسای و عملکارد آنهاا پرداختاه و ارزشهاای لیبارال -
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دموکراسی را جزء اصول پذیرفته شده خود میداند .یرفداران این رهیافت ،دواعد و رویههای داانونی
را به عنوان متغیر اصلی و مستقل و کارکرد و ماهیت دموکراسی را به عناوان متغیار وابساته در نظار
میگیرند و معتقدند که این دواعد و رویهها هستند کاه رفتارهاا را پدیاد مایآورناد (حقیقات:1397 ،
.)140
اما آنچه که بیش از همه بایستی مورد توجه ما درار گیرد نحوه درار دادن مواناع معرفتای توساعه
علوم انسانی در ایران در چارچوب تحلیل نهادگرایی تاریخی است .نهادگرایی تااریخی بار ایان نکتاه
تأکید دارد که زمانی که یک نهاد یا ساختار در حال شکلگیری است یا هنگامی که یک سیاسات در
حال اجرایی شدن است ،انتخابهای سیاسی انجام گرفته ،تأثیرات مستقیم ،مداوم و تعیاین کننادهای
تا سالهای دور بر این نهادها یا سیاستها خواهند داشت .از ایان ویژگای باا عناوان "وابساتگی باه
مسیر" یاد میشود ،زیرا زمانی که یک برنامه یا سیاست از سوی حکومت یا نهاد و ساازمانی در یاک
مسیر هدایت میشود ،تمایلی برای استمرار آن برنامهها یا سیاستهاای اولیاه شاکل مایگیارد کاه
همچنان در آن مسیر به حرکت خود ادامه دهد .این مسیر ممکن است دچاار تغییار گاردد اماا بارای
ایجاد این تغییر ،فشار سیاسی زیادی بزم خواهد بود .در چارچوب ایان تحلیال ،نهاادگرایی تااریخی
بیشااتر نشااان دهنااد دورهای از تحااول اساات و نااه دنبااال کااردن کاماال الگااوی ارایااه و اسااتمرار
سیاستگذاریهای دبلای .در ایان دیادگاه" ،وابساتگی باه مسایر" ،ناوعی متصال کنناد نهادهاا و
سیاستگذاریهای آنها نیست بلکه بیشتر مسیری است که باید دنبال شود .به همین خاایر تغییار و
تحول وجود خواهد داشت اما دامنة تغییر و تحوبت آن نهاد به وسیله میزان امکانات بارای تحاول و
نیز دوره شکلگیری آن نهاد محدود خواهد شد .بدین ترتیب نهادها ،رفتار کنشگران را سامت و ساو
میدهند ولی این بدان معنا نیست که رابطه نهادها و کنشگران رابطهای یکسویه و ایستاست .تالش
نهادگرایان بر این پایه درار دارد که ذیل ارائه تبیینی از مقوله "تغییر نهادی" ،رابطه متقابل نهادهاا و
کنشگران و به تبع آن رابطه ساخت نهادی و اجتماعی را تبیین کنند .هر جامعهای برای دارار گارفتن
در مسیر بهبود شرایط اجتماعی و ادتصادی خود نیازمند فراهم نمودن زمینههای این رشد و توساعه و
یکی از عوامل موثر بر رشد و توسعه هر جامعاهای تحاول در سااختارهای علمای کشاور و گساترش
دانش در آن به ویژه در حوزه علوم انسانی است .ایران نیز از این داعده مستثنی نبوده و برای رسیدن
به توسعه و بهبود شرایط اجتماعی و ادتصادی خود نیازمند توسعه علوم انسانی به عنوان اساس تحول
جامعه است.
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یافتههای پژوهش

علل و عوامل ضعف علوم انسانی در ایران از یکسو دربرگیرنده تمامی دبیل ضاعف و عقابمانادگی
مشترک در میان تمامی رشتهها و شاخههای علمی در ایران بوده و از یرف دیگر دارای علل ضعف و
کم مایگی اختصاصی و ویژه خود است که از این بین میتوان به نکات زیر اشاره نمود:

 -1جوان و نو بودن رشته علوم انسانی در ایران
بسیاری از مباحث و نظریههایی که در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تحت عنوان علوم انساانی
تدری

میشوند به سبب جوان و ریر بومی بودن علوم انسانی در ایران ،انتزاعی و ریر کاربردی بوده

و صرفا ترجمه ،تقلید و ادتباسی سلیقهای از تئوریها و نظریههای ارائاه شاده توساط اندیشامندان و
نویسندگان رربی است آن هم عموما ترجمه و تقلید مطالب و نظریههای کهنه و متعل به دهههاای
پیشین .همانند آنچه به عنوان مثال در رشتههایی چون روانشناسی و جامعه شناسی ارائه میگردد کاه
عموما سنخیتی با جامعه و فرهنگ ایرانی ندارد.

 -2عدم احساس نیاز واقعی به پژوهش و تحقیق در حوزه علووم
انسانی
مسائل ،معضالت و چالشهای اساسی و فراوانی به صورت بالقوه و یاا بالفعال در ساطح جامعاه و در
ارتبا با مسائل اجتماعی و منافع ملی در کشور وجود دارد که نه تنها تصمیمگیران و مدیران اجرایای
از آنها ایالع ددیقی ندارند بلکه اصوب کمبود و یا نبود راه حلها را در آن حوزه درک نمیکنند .باه
همین خایر اصل مسائل نادیده گرفته میشوند و تنها زمانی به فکر چاره میافتد کاه ایان مساائل و
معضالت تبدیل به بحران اجتماعی شوند.

 -3عدم اعتقاد قلبی برنامهریزان و مدیران بوه لوزوم و اهمیو
علوم انسانی در برنامهریزی به منظور غلبه بر عقبماندگی و
تسریع در توسعه همه جانبه کشور
این یرز تفکر و باور ذهنی از علوم انسانی نه تنها در بین اکثریت مردم شکل نگرفته بلکه سیاسات-
مداران ،تصمیمگیران و برنامهریزان کشور نیز در ذهن خودشان به این مسئله باور ندارند کاه اصال و
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بنیاد در هر جامعهای علاوم انساانی اسات و ایان علاوم از اهمیات حیااتی در زمیناه تحاول جواماع
برخوردارند .زمینهسازی و تدوین چارچوبهای بزم به منظور پیشرفتهای علمی و سخت افزاری در
هر جامعه توسعه یافتهای به وسیله علوم انسانی صورت پذیرفته است .بدین ترتیب بدون احساس نیاز
و حمایت مادی و معنوی کامل نمیتوان انتظار رشد علوم انسانی را داشت .وادعیت امر این است کاه
علوم انسانی عمال از جایگاه شایسته خود در جامعه ایرانی برخوردار نباوده و تااکنون نتوانساته اسات
لزوم حمایت از خود را توجیه نماید.

 -4کاربردی نبودن علوم انسانی در ایران
کاربردی نبودن برخی از رشتههای علوم انسانی ،عدم مطابقت تحقیقات و پژوهشهای این رشاتههاا
با نیازهای وادعی جامعه ایرانی ،بازتولید علوم انسانی در چارچوب تفکرات رربی و نیازهای این جوامع
و عدم امکان دستیابی به شغل و درآمد مناسب برای فارغ التحصیالن برخی رشتههای علوم انساانی،
از مهمترین نقا ضعفی است که بایستی برای کاهش و رفع اثرات ساوء آن یراحای و برناماهریازی
ویژهای صورت گیرد تا زمینه ایجاد انگیزه بزم را در بین دانشجویان و اساتید ایان رشاتههاا فاراهم
نماید.
با اذعان به اهمیت و تأثیر گسترده و ریر دابل انکار علوم انسانی بر جنبههای گوناگون زندگی فاردی
و اجتماعی ،وضعیت این علوم در ایران مناسب نیست .از آنجائی که علوم انساانی در ایاران در وهلاه
اول از یری ترجمه متون رربی و به صورت کامال وارداتی ،وارد حوزه علمی کشور شاده و از ساوی
دیگر به دلیل این که واردکنندگان و یا مترجمان این متون رالبا از علوم و اندیشههای اسالمی و نیاز
از ابعاد فرهنگی جامعه ایرانی بیایالع یا کم ایالع بودهاند آنچه را که در متون رربی بیان شده بی-
کم و کاست ،بدون هماهنگ سازی با فرهنگ و دین و هرگونه دیدگاه انتقادی پذیرفته و به شاکل-
های گوناگون وارد کشور نمودهاند .نتیجه این گونه برخورد با علاوم انساانی رربای ،بایاعتقاادی یاا
سستی در باورهای دینی است چون عموما علوم انسانی رربی بر مبانی مادی گرایی و تجرباهگرایای
پوزیتیویستی استوار میباشند.
مقام معظم رهبری در موارد متعددی به این وضعیت ناگوار اشاره میفرمایند« :بسیاری از مباحاث
علوم انسانی ،مبتنی بر فلسفههایی هستند که مبنایش مادیگاری اسات ،مبناایش حیاوان انگاشاتن
انسان است ،عدم مسئولیت انسان در دبال خداوند متعال است ،نداشتن نگاه معنوی به انسان و جهان
است .خوب ،این علوم انسانی را ترجمه کنیم ،آنچه را که رربیها گفتند و نوشتند ،عیناا ماا هماان را

رررسی موانع درهنگی سوسهه علو انبانی سر ااران را



17

بیاوریم به جوان خودمان تعلیم بدهیم ،در وادع شکاکیت و تردیاد و بایاعتقاادی باه مباانی الهای و
اسالمی و ارزشهای خودمان را در دالبهای درسی به جوانها منتقل کنیم؛ این چیز خیلی مطلاوبی
نیست[ ».دیدار با جمعی از اساتید دانشگاهها.]99/6/9 ،
ایشان با ابراز گلهمندی و ناخرسندی از تعارض علوم انسانی در دانشگاهها با آموزههاای دینای و
درآنی میفرمایند« :من درباره علوم انسانی گالیهای از مجموعههای دانشگاهی کاردم  -بارهاا ،ایان
اواخر هم همین جور  -ما علوم انسانیمان بر مبادی و مبانی متعارض با مبانی درآنای و اساالمی بناا
شده است .علوم انسانی ررب مبتنی بر جهان بینی دیگاری اسات؛ مبتنای بار فهام دیگاری از عاالم
آفرینش است و رالبا مبتنی بر نگاه مادی است .خوب ،این نگاه ،نگاه رلطی است؛ ایان مبناا ،مبناای
رلطی است[ ».دیدار با بانوان درآن پژوه کشور]99/7/29 ،
ایشان در سال  94یی دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی میفرمایند« :باا ایان هماه
تأکیدی که بر علوم انسانی شده ،تقریبا علوم انسانی هم به همان شکلِ علوم پایه اداره میشود و بااز
همچنان همان اشکال به دوّت خودش بادی است .ما آروشمان را باز کردهایم و حرف هایی کاه ابن
در زمینههای جامعهشناسی ،روانشناسی ،تاریخ و حتّی فلسفه و ادبیات مطرح است ،از خارج برای ماا
دیکته میشود!» [دیدار با اعضای محترم شورای عالی انقالب فرهنگی.]94/10/23 ،
رهبر معظم انقالب همچنین در دیدار با اساتید و دانشجویان دانشگاههای شیراز بیان میدارند:
«

سحقیو کنیدد ره دکر نظراه سازی رااید الگو تفردت رفی ایفد افر از

نظراه رسازیهای غرری ایوح سرجمهترائی را غلع خطرنفا

ردانیفد مفا سر

زمینه علو انبانی ره نظرافه سفازی احتیفاا سارافم » [سافدار رفا سانشفجواان
اساسید سانشگاحهای ایرازد ]1381/32/14

مهمترین بیانات و توصیههای مقام معظم رهبری در مورد بایستههای علوم انسانی باه دارار زیار
است:
 .1تولید علم و ضرورت نظریهپردازی
 .2دوری از تحجر علمی
 .3شهامت علمی
 .4فرهنگسازی
 .3استفاده از دانشهای روز با نگاه نقادانه
 .6استفاده از میراث علمی فرهنگی داخلی
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 .7توجه ویژه به آموزههای درآنی
 .9اعتماد به پژوهشگران داخلی
 .8توجه به هدف اصلی (مرجعیت علمی)
 .10حرکت بی ودفه و شتابان
 .11ضرورت برنامهریزی و سرمایهگذاری

1

مقام معظم رهبری بر این امر تأکید دارند که« :ما باید هم در حوزه فرهنگ عمومی و برداشات و
اعتقاد و باور عمومی مردم ،هم در مورد خا

باور مسئوبن ،اهمیت علوم انسانی را روشن کنیم .هم

مردم باید بفهمند علوم انسانی مهم است ،تاریخ مهم است ،ادبیات مهام اسات ،فلسافه مهام اسات،
روانشناسی مهم است .باید اهمیت علوم انسانی را بفهمند و باید امتیازاتی در فراگیری علوم انسانی و
تخصص در علوم انسانی در نظر گرفته بشود ،که برای عموم و برای جوانهای ما جذاب باشاد ،هام
مسئوبن ما باید به اهمیت علوم انسانی توجه کنند .».به تعبیر ایشان« :علاوم انساانی بارای جامعاه،
جهت دهنده است؛ فکرساز است؛ حرکت یک جامعه ،مسیر یک جامعه ،مقصد یک جامعه را مشخص
میکند .این ،خیلی مهم است .بنابراین باید مسئوبن هم اهمیت علوم انسانی را بفهمناد .ودتای ایان
معرفت و باور به وجود آمد ،کار ،آسان خواهد شد ».معظم له در عین حال بر ضرورت پرهیز از تقلید و
ترجمه ریر انتقادی آثار مربو به فرهنگ رربی و ضرورت تدوین علوم انسانی بومی تاکید دارند.
آنچه که از بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با علم و علوم انسانی حاصل میگردد ایان اسات
که معظم له علیررم توجه ویژه به مباحث مربو به علم ،تحقی و پژوهش و نیز توجاه خاا

باه

مقوله علوم انسانی ،بر این اعتقاد هستند که بایستی عالوه بر گسترش علوم انسانی و جذب دانشاجو
در این حوزه ،لوازم و راهکارهای آن هم مهیا گردد .به همین خایر ،ایشان تأکید ماینمایناد کاه ماا
صرفا نبایستی از افکار دیگران کسی برداری کنیم و یا صرفا دلخوش و راضی به ترجماه حارفهاای
دیگران باشیم ،بلکه باید با استفاده از دانش تولید شده به وسیله ملل دیگر ،آنهاا را باومی و حتای-
ابمکان اسالمی سازیم یعنی تدوین علوم انسانی ایرانی – اسالمی .چرا که مباانی انساان شاناختی،
هستی شناختی و باورها و اعتقادات آنها با ما بسیار متفاوت است .همچنین با توجه به رشد پاذیرش
دانشجو در حوزه علوم انسانی ،بایستی اساتیدی که صرفا مقلد نبوده و ددرت تحلیل و بومی ساازی و
اسالمی سازی علوم را دارند ،نیز در اختیار داشته باشیم تا بتوانند پاسخگوی عالدمندان به حوزه علوم
انسانی باشند و این صرفا با نگاه امیدوارانه به آینده و باور به توانستن است که حاصل خواهد شد.
 1نک :علوم انسانی و بایستههای آن از نگاه مقام معظم رهبری،معارف  -آذر  - 1399شماره71
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ارلب اندیشمندان مطرح در حوزه ریشهیابی موانع توسعه علمی ایران در حاوزه علاوم انساانی بار
این باورند که مهمترین مشکل و مانع اصلی پیشرفت علمی ایران در باورهای فرهنگای ایان کشاور
ریشه دارد (م.ش :معین1390 ،؛ داوری اردکاانی1377 ،؛ ثباوتی1390 ،؛ مضاطرزاده .)1378 ،مسائله
اصلی عقبماندگی علوم انسانی در ایران کمبود بودجه تحقیقاتی ،تعداد اساتید ،مناابع و رفارن هاا و
مواردی از این دست نیست زیرا این موارد صارفا اشااره باه مباحاث کمای ماینمایاد اماا بررسای و
جستجوی علل توسعه نیافتگی علوم انسانی ،تنها در عوامل کمی خطایی بزرگ اسات و پژوهشاگر را
کامال به بیراهه میکشاند همچنانکه توجه به این پارامترها و تأکید بر گساترش کمای دانشاگاههاا و
مراکز آموزش عالی نه تنها سبب بهبود وضعیت علوم انسانی در ایران نشده بلکه نسابت باه پایش از
انقالب اسالمی نیز در حوزه علوم انسانی با توجه به میزان تولیدات علمی در عرصه جهانی ،عقبگرد
داشتهایم .عوامل کمی تا زمانی میتوانند به صورت نسبی بر توسعه و پیشرفت علمی تأثیر گذارند که
همه زمینهها و عوامل کیفی چون فرهنگ ،سیاست ،اجتماع ،ادتصاد و  ...به یاور کامال ماورد توجاه
درار گرفته باشند .در ساختار فرهنگی ایران چندین عنصر اساسی و مهم وجود دارد که بار روی ساایر
بخشها و ساختارهای جامعه همچون علم ،تأثیر دوی و درازمدت ،اما معموب نامحسوس مایگاذارد.
به این دلیل به این تأثیرات نامحسوس میگوییم که ما در این نظام فرهنگی به دنیا مایآئایم ،رشاد
میکنیم و با آن زندگی میکنیم و چون به این عناصر فرهنگی عادت میکنیم عموما به آنها وداوف
و آگاهی نداریم .در حالیکه مهمترین عوامل و دبئال عادم رشاد و توساعه علاوم انساانی در هماین
بخشها و حوزهها نهفته میباشد .در اینجا بزم است اشاره مختصری به مفهوم فرهنگ نماییم.
فرهنگ

فرهنگ برسازنده انسان و بستری است که در هر جامعه انسانها در آن بالیده و رشد میکنند و بدین
ترتیب انسانها عموما فرزند فرهنگی هستند که بدان متعل اند .البته این تعلا در دورههاای پیشاین
وجهی انتسابی داشت و امروزه هم انتسابی است و هم اکتسابی .از این رو به علل مختلف و از جملاه
دسترسی به جریانهای فرهنگی مختلف ،یک جامعه درگیر جریانهای فرهنگی مختلفی میگردد که
بعضا نسبتهای متباینی با سنت فرهنگی آن جامعه مییابند .این معضالت بیش از هار گاروه سانی
دیگر در میان جوانان اتفاق میافتد .بدین سان شناخت گرایشهای فرهنگی جوانان یک جامعه می-
تواند ما را در تعیین میزان موفقیت تداوم برنامهها و ساختارهای فرهنگی یک جامعه و یاا مخاایراتی
که آن جامعه به لحاظ باز تولید فرهنگی ددی تر و معطوف به مسئله با آنها مواجه است ،یاری رساند
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(شالچی.)1381 ،
فرهنگ اشاره به آن دسته از جنبههای جوامع بشری دارد که آموخته میشوند نه آنهایی که باه
صورت ژنتیکی به ارث میرسند .اعضای جامعه همه در این عناصر فرهنگ سهیم هستند و به همین
دلیل امکان همکاری و ارتبا متقابل به وجود میآید .این عناصر فرهنگی متن و زمینههایی همگانی
و مشترک تشکیل میدهند که افراد جامعه زندگی خود را در آن میگذرانند .فرهنگ یک جامعه هام
شامل جنبههای نامحسوس  -عقاید ،اندیشهها و ارزشهایی که محتوای فرهنگ را میساازند و هام
جنبههای ملموس و محسوس است همچون اشیا ،نمادها یا فنآوری که بازنمود محتاوای یااد شاده
است (گیدنز.)33 :1396 ،
به تعریفی دیگر ،فرهنگ مجموعهای از ارزشها و باورهای خا

هر جامعاه اسات کاه حفا و

باور عمی نسبت به آن نقش حیاتی و تعیین کننده در رشد و بالندگی و ثبات آن جامعه ایفا مایکناد
به گونهای که امام خمینی در صفحه  41وصیت نامه الهی – سیاسای خاود عناوان ماینمایناد:
«فرهنگ مبدأ خوشبختیها و بدبختیهای ملت است  ...آن چیزی که ملتهاا را مایساازد فرهناگ
صحیح است  ...اگر فرهنگ درست بشود ،یک ملت اصالح میشود( ».فرزانه و امیریانزاده.)1383 ،
تردیدی نیست که تصمیمها ،رفتارها ،عک العملها و کنشهای انسانها ،ریشاه در نگارشهاا،
تفکرات ،خاستگاه فکری ،باورها ،اعتقادات و حتی اوضاع و احاوال آنهاا دارد .ناوع تصامیمگیاری و
عملکرد فردی که به آینده خود خوشبین است یا به کشور و حکومت مستقر در کشور خاود عالدمناد
است با فردی ناامید و بیعالده به کشور خود کامال تفاوت دارد .اگر فرهنگ را مجموعهای از باورها،
نگرشها و اعتقادات دیرپا و نهادینه شده بادانیم (بیات

و فارد44 ،1373 ،؛ گال محمادی،1391 ،

 )123-124فرهنگ مهمترین نقش را در عملکرد و تعیین نوع رفتار افراد بر عهده دارد .آنچه که مهم
به نظر میرسد این مسئله می باشد که بارای تحاول و ارتقاای داناش و پاژوهش در جامعاه ایرانای،
بایستی در جهت تغییر نگرش های فرهنگی چاه در ساطح کاالن و چاه در ساطح جامعاه علمای و
دانشگاهی اددامات سریع و عاجلی صورت پذیرد .برخی از این اددامات از این درار میباشد:
 -1سیاستگذاری و برنامهریزی در جهت پاسداشت منزلت علم و عالم در سطح جامعه
 -2سیاستگذاری و برنامهریزی برای ترویج و تحکیم اخالق حرفهای در میان دانشگاهیان
 -3ترسیم آینده علمی ایران به عنوان هدف ملی دانشگاهیان
 -4دور کردن جامعه علمی از سیاستزدگی
در جوامع و کشورهای پیشرفته ،علوم انسانی کامال در مسیر و جهت خدمت به امر توساعه مای-
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باشد اما متأسفانه در کشور ما این نیاز و تحول اساسی هنوز شکل نگرفته است .در کشور ما از عوامل
و موارد متعددی به عنوان موانع رشد و توسعه علوم انسانی یاد میشود کاه اجاازه نمایدهناد علاوم
انسانی در خدمت اهداف توسعهای درار بگیرد .یکی از این موانع پیشرو ،پیشینه تاریخی ماا ایرانیاان
است .ما ایرانیان به دلیل فراز و نشیبهای متعدد تاریخی ،کمتر فرصت پرداختن به علوم انساانی باه
عنوان موتور محرکه توسعه داشتهایم .از دیگر عوامل فرهنگی کاه نتوانساتهایام زمیناههاای رشاد و
توسعه علوم انسانی را فراهم نمائیم عدم ارتبا بین علوم انسانی و علوم یبیعی است زیرا نگاه ما باه
علوم انسانی به عنوان یک مقوله کامال ذهنی و حفظی میباشد و به هماین دلیال بخشای از جامعاه
عالده به بردراری ارتبا با این حوزه از دانش ندارد.
انسان وابترین موجود در عالم مخلودات است ،از این رو علم درباره او نیز عالیترین و ضروری-
ترین دانش و معرفت میباشد .ولی در جهان امروز و به ویژه در جامعه ایران ،علاوم انساانی از لحااظ
نظری و عملی با چنین شأن ذاتی فاصله دارد .اینکه در جامعه ما علوم انسانی رشد بایساته و درخاور
شأن خود را نداشته و در خدمت توسعه کشور نباوده باه یاور کلای بیشاتر در زمیناههاای سیاسای،
اجتماعی و فرهنگی ریشه دارد .دکتر پایا ،ضمن تمرکز بار عرصاه فرهناگ ،عاواملی همچاون نباود
ارتبا بین علوم انسانی و علوم یبیعی ،عدم آشنایی با معرفتهای مرتبه دوم و بابتر ،مشکل ترجمه
و مشکل مدهای فکری را به عنوان موانع رشد علوم انسانی در ایران بر میشامارد و بار ایان اعتقااد
است که در ایران اصوب باور و اعتقادی راسخ به علمی و کاربردی بودن و جاذبیات و نافعیات علاوم
انسانی وجود ندارد .فاصله زیادی بین بودجههای تخصیص یافته به پژوهش و آموزش در حوزه علاوم
انسانی در مقایسه با سایر حوزههای علمی وجود دارد .هرگز بودجه و دردرهای کاه بارای آماوزش و
تربیت یک مهندس صرف میشود برای یک لیسانسیه روان شناسی ،علوم سیاسی و در مجموع علوم
انسانی صرف نمیگردد.
مدهای فکری یکی دیگر از معضالت حوزه فرهنگی در امر رشد و توسعه علوم انسانی در کشاور
ما میباشد .متاسفانه ما در حوزه علوم انسانی با کسانی رو به رو میشویم که مطالبی را مطارح مای-
کنند صرفا به این دلیل که فضل فروشی نمایند و به دیگران نشان دهناد کاه آنهاا نیاز در جریاان
جدیدترین متد فکری در حوزه علوم انسانی میباشند یا جریانهای جدید فکاری را بیاان ماینمایناد
بدون آنکه به این مسئله توجه نمایند که این جریانات فکری جدید در چه بستر و خاساتگاهی ایجااد
شدهاند و آیا این اندیشه های جدید با جامعه ایرانی سنخیت و همراهی دارد یا نه؟ یک نموناه از ایان
مباحث مربو به اندیشه پست مدرنیسم میشود که خود این اندیشه هناوز باه صاورت کامال فهام
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نشده ،در جامعه ایرانی ناگهان با سیل عظیمی از ترجمهها و اظهارنظرهای متکی بار ترجماه مواجاه
شدیم که کامال مغشوش و گیج کننده هستند و با این وضعیت ،دنبال انطباق دادن جامعاه ایرانای باا
این اندیشه هستیم در حالی که این سئوال ممکن است به ذهن هر پرسشگری خطور نمایاد کاه آیاا
جامعه ایرانی مدرنیسم و اصول آن را به درستی و کامل هضم نموده است که وارد دوران پست مدرن
گردد؟ مدهای فکری یا موجهای روشنفکری جزو معضالت اصلی فرهنگی جامعه ایرانای اسات کاه
یکی از موانع رشد و توسعه اصیل ،بومی و درونزای علوم انسانی میباشد .کم اعتنایی و حتای بای-
توجهی به اهمیت نظری و عملی علوم انسانی ،از مهمترین دبیل ضعیف ماندن این حوزه بسیار مهم
معرفتی در ایران است .یقینا آن میزان که برای بهبود کیفیت تولیدات مادی انسان ،دردره باه خارج
داده میشود برای آموزش ،تربیت و بهبود عملکرد خودش هزینه نمیشود (کوزه گر از کوزه شکساته
آب مینوشد) و میتوان گفت که یکی از خطرهای بزرگ که از  200سال اخیر توسط استعمار ایجااد
شده ،استفاده نقاد از رشته علوم انسانی در جوامع جهان ساوم اسات .باه عباارتی آنقادر ارزش علاوم
انسانی را در نزد افکار عمومی جوامع در حال توسعه تنزل دادهاند کاه ایان تاوهم و تصاور در میاان
سطوح مختلف اجتماعی این جوامع ایجاد شده که صرفا افراد باهوش و با استعداد ،به سامت رشاته-
های فنی و تجربی میروند و افراد ،با هوش و توانمندیهای کمتر باه علاوم انساانی و صارفا بارای
گذراندن ودت و یا در نهایت استفاده شخصی از آن ،گرایش پیدا میکنند و البته همان افرادی کاه در
جوامع توسعه نیافته که به علوم تجربی تمایل نشان میدهند با بهانه تحصیل از کشورشان مهااجرت
کرده و آن علوم و فنونی را هم که با هزینه کشور خود کسب میکنند در خدمت کشور دیگاری کاه
رالبا جزء کشورهای توسعه یافته محسوب میشوند درار میدهند .اماا باا کمای ددات و کنکااش در
تاریخ کشورمان میتوان دریافت که اوب بیشتر نوابغ در علوم ریاضای ،تجربای و نجاوم در ابتادا باه
اصول علوم انسانی پرداختهاند و در ثانی علوم انسانی زیر بنای تمامی علوم تجربی و فنی اسات زیارا
پرداختن به امور فنی و تجربی نیازمند شناخت انسان و در نهایت فهم درست نیازهاای بشاری اسات
که کشورهای رربی با تحقیر ساختگی علوم انسانی خواهان عقب ماندن کشورهای توساعه نیافتاه از
پیشرفت و توسعه درهمه عرصه های زندگی دنیوی و اخاروی بارای وابساتگی هار چاه بیشاتر ایان
کشورها به آنها هستند (تقی زاده.)1396 ،
در جامعه ایران به دبیل مختلفی در مقایسه باا دیگار جواماع ،تحصایالت ،آن هام تحصایالت
نظری از ارزش بسیار بابتری برخوردار است .در نتیجه یک فشار هنجاری ارزشای وسایع درونای بار
روی افراد برای ورود به دانشگاه وجود دارد .در این نظام ارزشی کااذب کاه روز باه روز باا سیاسات
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توسعه تقویت میشود ،مردم از روستاها به سوی شهرها و از مشارل عملای باه کارهاای اداری روی
میآورند و مهمترین محل اشتغال" ،با ارزش رالب" دولت است و این یکی از دبئل انبساا دولات
در ایران است .به این دبیل در جامعه ایرانی ،مهمترین عناصر فرهنگی که در اندیشه و تفکار افاراد
تأثیرگذار میباشند عبارتند از :رفتار استبدادی ،رفتار هنجاری ،رفتار احساسی ،تضادجویی ،خودنمایی و
فردگرایی .دو عنصر خودنمایی و فردگرایی در دوران معاصر به ویژه از زمان روی آوردن باه سیاسات
توسعه در زمان پهلوی دوم و نیز در دوره بعد از جنگ در زمان ریاست جمهوری هاشامی رفسانجانی
که به دوران سازندگی معروف گردید در فرهنگ ملی ما ایرانیان به وجاود آماده و باا گذشات زماان
دامنه آن وسیعتر شده است .این فرهنگ از مطرح کردن خود در گفتار ،نوع لباس ،مودعیت جغرافیایی
منزل ،شغل و مدرک تحصیلی شروع شده و به فزونخواهی ،جاهیلبی ،مقاامپرساتی و برتاریجاویی
میرسد (رفیعپور.)48-30 ،1393 ،
کسب نمرات خوب در علوم و ریاضی ،الزاما به این معنا نیست که دانش آموز عالدهمند به رشته-
های ریاضی و تجربی یا حتی مستعد تحصیل در این رشتهها میباشد .بسیاری از دانش آماوزانی کاه
به صرف نمرات خوب کسب شده در دروس ریاضی و علوم ،در رشاتههاای ریاضای و تجربای اداماه
تحصیل میدهند ،در اعماق وجودشان به رشته علوم انسانی یا رشتههای فنای و هناری عالداهمناد
هستند ولی تحت تأثیر فرهنگ و فضای روانی موجود ،خالف عالدهمندی درونیشان حرکت میکنند
و در رشتههایی شروع به تحصیل میکنند که حتی اگر آینده شغلیشان را تامین کنند ،دادر به تاأمین
آرامش روحی عمی و احساس رضایت از زندگی برای این افراد نخواهند بود .اگر نگاهی به وضاعیت
و ترکیب دانشجویان در دانشگاههای آمریکا داشته باشیم ،متوجه خواهیم شاد کاه اکثار دانشاجویان
آمریکایی در رشتههای علوم انسانی تحصیل میکنند و ارلب دانشجویان خارجی به ویژه دانشاجویان
پذیرش شده از کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حاال توساعه ،در رشاتههاای فنای – مهندسای و
پزشکی مشغول به تحصیل میباشند .علت این امر کامال مشخص است :استراتژیستهاا و سیاسات-
گذاران علمی آمریکایی به درستی این وادعیت را دریافتهاند که جامعه را فارغ التحصیالن رشاتههاای
علوم انسانی هدایت میکنند؛ فالسفه و اندیشمندان باا تولیاد اندیشاههاای کاالن ،سامت و ساوی
راهبردی جامعه را تعیین میکنند ،جامعهشناسان به اصالح و بهبود رفتارهاای عماومی جامعاه مای-
پردازند ،متخصصان سیاست و دیسلماسی ،منافع داخلی و بینالمللای کشورشاان را تاامین مایکنناد،
روانشناسان مرادب سالمت روانی افراد جامعه خود هستند ،ادتصاددانان رویکردهای ادتصادی جامعاه
را تحلیل و بررسی مینمایند تا معیشت مردم دچار سختی و تنگنا نگردد ،تاریخدانان و تااریخنگااران،
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از سنن و میراث تاریخی مرادبت میکنند و علقههای مردم با ریشه هایشان را حفا مای کنناد و ...
آنها به این نتیجه رسیدهاند که برای ساختن مثال یک خودرو ،تعداد محادودی مهنادس و تکنساین
بزم است اما برای این که همان خودرو را در ژاپن ،ماالزی ،ایاران ،عربساتان ،نیجریاه ،صربساتان،
پرتغال ،مکزیک ،بزریل و کانادا بفروشند ،به تعاداد زیاادی جامعاهشاناس ،روانشاناس ،ادتصااددان،
سیاستمدار و دیسلمات ،هنرمند ،یراح کمسینهای بازاریابی و بسیاری دیگر از متخصصین حوزه علاوم
انسانی نیاز دارند تا هر کدام از این متخصصین با شناختی که از فرهنگ و ادتضائات جواماع مختلاف
دارند ،محصول کشور خود را در ادصی نقا دنیا معرفی و تبلیغ کنند تا زمینه فروش و ساودآوری آن
کاب و در نتیجه افزایش ثروت ملی کشور خود را فراهم نمایند .آنها خوب میدانند که یک خانواده،
در شرایط عادی ،یک بار نیاز به ساختن خانه خواهد داشت و هر چند ماه یک بار نیازمند پزشک می-
شود ولی همان خانواده در تمام مدت زندگی ،نیازمند و درگیر علوم تربیتای ،روان شناسای ،سیاسات،
ادتصاد و  ...است .لذا در عین تربیت بهترین مهندسان و پزشکان ،تعداد بیشتری از افراد مستعد جامعه
را در رشتههای علوم انسانی جذب میکنند تا کشورشان همواره در مسیر صحیح به توسعه خود ادامه
دهد (رفیعپور.)133-160 :1393 ،
متأسفانه در ایران این تفکر اشتباه پذیرش عمومی یافته است که علوم انساانی ،رشاته حفظیاات
است و کسانی که این رشته را انتخاب نمایند صرفا بایستی یک سری ایالعاات را حفا نمایناد در
حالی که علوم انسانی وادعی ،اساسا حفظیات نیست بلکه برعک  ،توانمندی مواجهاه ،تحلیال و حال
مشکالتی است که در جوامع و زمانهای مختلف ،متفاوتاند .عالوه بر این و مهمتار از هماه اینکاه،
علوم انسانی در بسیاری از رشتهها ،نیازمند وجود متخصصاانی از هماان جامعاه اسات کاه شارایط و
ریشههای فرهنگی و اجتماعی جامعه خود را به خوبی بدانند؛ دطعا یک جامعهشناس ایرانی کاه خاود
عضوی از جامعه ایرانی است ،در بررسی مشکالت اجتماعی ایران و ارائه راهکاار ،در شارایط برابار و
یکسان علمی ،بهتر از یک جامعهشناس خارجی عمل میکند که ایالع ددیقی از شارایط و وضاعیت
ایران نداشته و در بستر اجتماعی و فرهنگی متفاوتی رشد نموده است.
در ایران تحصیالت دانشگاهی به دنبال یک نظام فرهنگی بیمار به یک ارزش کاذب تبدیل شده
است .انتخاب رشته دانشجویان نیز با این نظام ارزشی کاذب در ارتبا است .زیرا انتخااب رشاته و در
کل اهداف دانشآموزان و دانشجویان ایرانی عموما تحت تأثیر ارزشهای هنجاری حااکم بار جامعاه
است یعنی آنچه امروز در جامعه باارزش محسوب میشود .با این نظام ارزشی ،در جامعه ایرانی کنونی
همه میخواهند تحصیالت دانشگاهی داشته باشند و به ویژه دکتر و مهندس شوند زیرا از نظر ماردم
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دکتر بودن ارزش بیشتری دارد یعنی در رشته پزشکی نه تنها پول بیشتری به دست میآید بلکه ایان
شغل منزلت (پرستیژ) بیشتری نیز دارد که تأثیر خود را در کسب مزایا و موهبتهای دیگار اجتمااعی
نشان میدهد .همین مسئله در مورد دانشجویان رشتههای فنی نیز صادق اسات کاه عموماا تمایال
دارند به تناسب ارزشهای حاکم بر جامعه و بدون توجه به عالده ،استعداد و نیاز وادعی جامعه ،رشاته
عمران ،معماری یا برق بخوانند و به این ترتیب دانشآموزان و دانشجویان کمتری گرایش باه ساوی
رشتههای علوم انسانی از خود آشکار میسازند .کمتوجهی به تولید علم ونظریه پردازی ،تقلید ،افارا
در پیشینه گرایی و نیز بیاعتنایی به محققان جوان ،از مهمترین موانع فرهنگی توسعه علاوم انساانی
بوده و بسط آزاداندیشی و ایجاد فرصتهای مناسب و روشمند برای نقد و مناظره ،در ایجاد انگیازه و
نشا علمی و زمینهسازی برای توسعه پایدار ،موثر خواهد بود .عادت مسئولین و مدیران به تصامیم-
گیری بدون مطالعه و عدم توجه به نظریات نخبگان علمی و همچنین مهندس و پزشکزدگی کشاور
از جمله سایر موارد مهم فرهنگی هستند که توسعه علوم انسانی را تحت تاثیر خود درار میدهند.
نتیجهگیری و پیشنهادها

نهادها چه به صورت ملموس و چه به صورت ریار ملماوس مهمتارین تاأثیر را در روناد پیشارفت و
توسعه جوامع مختلف دارند .اینکه نهادهای موجود در یک جامعه توانایی باز تولید عقالنیات و حال و
رفع مشکالت و تعارضات درون جامعه خود را داشته باشاد نشاان دهناده کاارکرد مثبات آنهاا و در
مقابل عدم توانایی نهادها و سااختارهای موجاود در جامعاه در نهادیناه نماودن عقالنیات و تفکار و
بریرف نمودن موانع و مشکالت آن جامعه نشان دهنده عدم کارآیی آنها و در نتیجه بیان کننده نیاز
جامعه به اصالح نهادها و ساختارهای موجود است .معرفت ،جهانبینی ،فرهنگ ،سنت ،ساازمانهاا و
وزارتخانهها ،و  ،...همه را میتوان در چارچوب نهادها و ساختارهای موجود در جوامع باهشامار آورد و
تأثیر آن ها را بر رشد و توسعه جوامع مورد ارزیابی درار داد بادین خاایر ،رویکارد نونهاادگرایی یاک
چارچوب مناسب برای بررسی و تحلیل موانع توسعه علوم انسانی در ایران است.
برای پاسخ به سئوال این مقاله ابتدا باید این مسئله روشن گردد کاه آیاا علاوم انساانی در ایاران
توسعه یافته هست یا نه؟ در چارچوب نظریه نونهادگرایی و با استفاده از شاواهد و درائنای کاه وجاود
دارد و نیز با توجه به آمار و اردامی که توسط خود نهادهای سیاستگذار و تصمیمگیر در حاوزه علاوم
انسانی ارائه میگردد این نتیجه حاصل میگردد که متأسفانه علوم انسانی در ایاران باه دلیال وجاود
برخی ویژگیهای معرفتی ،ساختاری ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و ادتصادی آنگونه کاه شایساته آن
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است توسعه نیافته و همچنان در دور باین خود گرفتار است .این امر خود یکای از مهمتارین دبیال
عدم تحق اهداف انقالب اسالمی در حوزه علوم انسانی و تولید دانش انسانی در چارچوب آموزههای
اسالمی است.
علوم انسانی ،مبنا و زمینهساز پیشرفت جوامع میباشد و همانگونه که پیشتر عناوان گردیاد ایان
علوم در جوامع توسعه یافته ،سازنده ماهیت جامعه است در حالی که علوم انساانی در ایاران هیچگااه
دارای چنین شأن و جایگاهی نبوده و نتوانسته نقش تاریخی و ساازنده خاود را ایفاا نمایاد .چاه بساا
ایرانیان زیادی بارها و بارها این سئوابت را از خود پرسیدهاند ،چرا کشوری که به گواه تااریخ ،زماانی
مهد علم و فرهنگ و تمدن جهان بوده ،اکنون دچار واماندگی و سکون علمی شده است؟ چه علمای
میتواند انسان را به مفهوم وادعی آن تعریف نماید ،نیازهایش را بشناسد و اولویاتبنادی کناد؟ و یاا
اصوب پیشرفت ،توسعه و تکامل و نیز رفاه و آساایش را بررسای ،تحلیال و تبیاین کناد؟ چاه علمای
عهدهدار تنظیم و تحدید خواستهها و مطالبات بینهایت انسان و سائوالهاای بسایار دیگاری از ایان
دست میباشد.
در عصر حاضر ،علوم انسانی ،سرنوشت کشورها و جوامع مختلف را در رسیدن به دلههای توساعه
یا واماندن و عقبافتادگی ردم میزند و پیشرفت و توسعه جوامع منو باه داشاتن مهاارت در علاوم
انسانی و رسیدن به نظارت معرفتی و مجموعهای از دستگاههای نظری است و با شاناختهاای تاک
محور و یا دستوری رسیدن به توسعه میسر نمیباشد .با بررسی کشورها و جوامعی که به توسعه دست
یافتهاند ،این امر آشکار میگردد که این کشورها ،ابتدا در تفکر و فلسفه رشد کردهاناد .عصار یالیای
اسالم و تمدن شکوهمند اسالمی  -ایرانی نیز بیانگر این مسئله میباشد که این تمدن زمانی باه اوج
ادتدار رسیده که در کلیه علوم بخصو

علوم انسانی سرآمد سایر ملل باوده اسات .علاوم انساانی و

اجتماعی ،مزیت ملی ایران است و بسیاری از دانشمندان حوزههای مختلف علمی عالوه بار تبحار در
کار خود دستی نیز در فلسفه و ادبیات داشتهاند .عقبماندگی ما یی چند درن اخیر ،زمینهساز حرکت-
های کند در علوم تجربی شده که شایسته است با بازشناسی ظرفیتهاا و توانمنادیهاای باومی باه
عنوان پیش شر توسعه ،به کمک علوم انسانی به ادتدار گذشته باز گردیم.
در اینجا چند راهکار به منظور ارتقاء علوم انسانی در کشور ارائه میگردد:
 )1درک و شناخت شأن و جایگاه علوم انسانی در امر توسعه
 )2تصحیح و بهبود عوامل فرهنگی
 )3اصرار و تأکید بر عنصر برنامهریزی
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 )4نگاه ویژه به گزینش دانشجو
 )6به روز کردن آموزش در رشتههای علوم انسانی
 )3ایجاد و گسترش فرهنگ پژوهش
در حوزه علوم انسانی فرهنگ پژوهش و روحیه عالده به تحقی و عش به نوآوری و خالدیت و
ابتکار و تولید فکر و نظریه پردازی باید در ذهن دانشجویان و دانشپژوهان ایجاد شود .حضرت آیت-
اهلل خامنهای با بیان احتیاج به نظریه سازی در علوم انسانی میفرمایند« :بسیاری از حوادث دنیا حتی
در زمینهه ای ادتصادی و سیاسی و ریاره محکاوم نظارات صااحب نظاران در علاوم انساانی اسات.
درجامعه شناسی ،در روان شناسی ،فلسفه ،آنها هستند که شاخصها را مشاخص مایکنناد .در ایان
زمینهها ما باید نظریهپردازیهای خودمان را داشته باشیم و باید کار کنایم .دانشاجویان بایاد تاالش
کنند .دانشجو و محیط دانشگاه باید نگاه کالن به هدفهای انقالب داشته باشد».
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