
 

 

 

 

 

گیری از بیانات  بررسی موانع فرهنگی توسعه علوم انسانی در ایران با بهره
 مقام معظم رهبری 

 1لیال سنگی 

 چکیده

اجت ی  ی    بد ود ییییراما  گرفتن در مسییییر  قرار  برای  جوامع مختلف 

  ی ریییف   سوسییس   سییتنف   اقتصیی دی دود ای نمنف فرا ن ا ودز نمین 

ای سحول در سیی دت ر  ی  مکی ان  وامل موثر بر ریییف   سوسییس   ر ج مس 

 ل ی کشور   گسترش دااش ب   مژه در حونه  لوم ااس ای است. ج دوری 

از ایز ان امن ق  فه مسیتننی ایسیت. م فتن موااع فر نگی سوسیس  اسیالمی امر

  ی فر نگی کشیورم ز  لوم ااسی ای در امراز ای نمنف  اک  ی دقی   مژگی

اسیت. سیاوال امن اسیت ک   وامل فر نگی ن  ا شیی در سوسیس  ای فتگی  

فر نی    ی ر  اسیییت ان امن کی      لوم ااسییی ای در امراز دارایفض فر ییییی 

فردگرامی   ا  ییت میفرب برای کسیییت ژرسیییتیژ اجت ی  ی   دودا ی می   

ان مد ترمن موااع فر نگی سوسییس   ل ی امراز در حونه  موقسیت اقتصیی دی

 لوم ااسیی ای اسییت. برای س یین سوسییس   ل ی   ایز موااع رسیییفز ب   ز  

گیری ان می  نی رنون ایری منی سیییت  سیییتین. نی رنون  ایی نمنیف بدره

 ن م  ل  مورد استف ده قرار گرفت  است. اواد دگرامی برای سحلیل ام
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 واژگان کلیدی

 سوسس    لوم ااس ای  موااع فر نگی  اواد دگرامی.

 مقدمه

علم ر دانش از مهمریین عیامل تأثایگذاه بی تیسجه  ر پاشجی ک تشجیههس اسجک ر اییان ناز بیا  دسجک  

لیم انسجسن  اسجک ایا ت  تیسجه   یس رن ب  تیسجه  نسگزیز از دسجراسب  ب  تیسجه  علم  ب  رید  ده حیز  ع

... اگی  "علم  زمان  سججسز پاشججی ک ر دسججک یسب  ب  ثیرت ر ده نهسیک تردیل ثیرت ب  سدهت اسججک. 

خیاهام، نسگزیی بسید ب  علیم انسجسن  هوی  تنام. مس بسید اداه  ر مدهسج  ر دانشجگس  ر بسزاه ر تیسجه  م 

بیا  ولیگای  از شججای  اعراسد ر مفسسججد دیگی بامسهسججرسن ر دادگس  ر رهزش خید ها اصججالی تنام ر 

تیان انوسم داد. یهن  تدرین ر اویا  ا  باسندیشجام. این تسههس ها بدرن هوی  ب  علیم انسجسن  نم اسه 

بینسم  تیسجه  ده وهسن مروددمب  میسی  ب  پاشجی ک ده علیم انسجسن  اسجک. تیسجه ، هی ا  ر هی وس  

 (. 1390)داره  اهدتسن ،  "  تکناک  اسکبسشد شرا  شدن ب  وسمه  ودید، علم

اندازیم ارلان ااز  رسر  ب  تسهیخ دریسک سسل اخای اییان ر شیر  درهان تودد ده آن نگسه  م 

نمسید این مسجلل  اسجک ت  رهرد علیم ودید ده اییان ب  صجیهت مرهسدل ت  تیو  مس ها ب  خید ولب م 

یم  ن  ر پزشجک  بس تیو  ب  ناسز عما  ر گسجرید  ب  ر مریازن انوسم نگی ر  اسجک. ده ابردا  امی عل

هس بس حمسیک ر پشجرارسن  سسوسه راهد اییان شجد ر سجبه ب  میره امس بس تند  باشجری  ا کسه ر این دانش

هس  ودید ت  خید ها ده سسلب مفسهام سجاسسج  ر اورمسع  از سرال مشجیر،اک، پسهلمسن، سسنین اندیشج 

تیدگسن ده تشجیههس  ریب  ب  میدم این تیسج  هرشجنفکیان ر تحلجالدادند اسجسسج  ر ... نشجسن م 

سجیزمان مهی   ر شجنسسجسند  شجد ت  نراو  آن تحیل اورمسع  ع ام  این مشجیر،  ده اییان علجی 

سسوسه بید. بس گذشججک زمسن ر احسججسا ناسز ب  مدهنازاسججاین تشججیه ب  رید  ده دره  پهلی  ارل، ن سم  

ه تشجیه ایوسد گیدید ر ب  میازات آن علیم انسجسن  ودید ب  تدهی  آتسدماک یس سجاسجرم دانشجگسه  د

 گسریش یس ک. 

هجس ر ا کجسه ده بیداهنجد   ا  ر اهترجس  آن بجس مفجسهام، ایجد علیم انسجججسن  بج  دلاجل مجسهاجک انجدیشججج 

هس  مخرص ب  خید اسججک. یک  از مهمریین نکست  ت  ده وسمه  مس ده هابح  بس اصججحالحست ر اهزش

شجید تیو  ب  این مسجلل  تلاد  اسجک ت  زییبنس  تحیل  گیدد رل  ده عمل  یامیش م گفرگی م آن 

هس ب  این شجججسخ  از علیم اسجججک. بس رسی  ویامع ریب ، تحیل ده حیز  علیم انسجججسن  ر تراای نگیش

ه  هس ایوسد گیدید انر س هس ر نگیشر تحیل ژه   ت  ده اندیشج   1357انقال  اسجالم  اییان ده سجسل  
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رهز ر تیانمند ا زایش یسبد رل  ده  هس  اندیشج ه ک ت  تیو  ب  علیم انسجسن  بس هد  تیباک نسجلم 

تیانسججک بس تکا  بی ایم ر حر  بذههس  دانش ر علیم انسججسن  ت  م عمل شججسهد انان اتفسس  نرید 

 اندان  ناسرهد.  مکرب اسالم تسشر  شید ر ب  ثمی نشاند یس میهد تیو  سیاه نگی ک ر یس نراو  ر ثمی

ایوسد ر ،راه  ابردا ده ری     تویب همسنند علیم   ا  از دانش بشجی شجسخ علیم انسجسن  ب  عنیان  

  هشجد ر گسجریش اسجک.    منرقل شجد  وهسن ناز تیسجه  یس ر  ر سجبه ب  تشجیههس  دیگی همسنوسر ده  

مقسهن بس  هفرسد ماالد   آهسجر  همیا  بید  اسجک. ده ابردا  ده تند ر علیم انسجسن  ده اییان بس آهنگ  

از نام  درم    یمسًهس  علیم انسجسن  داشجرند ر عمتنهس اند دانشجگس  ده تشجیه هشجر  ده  پنوس  شجمسج 

هس  علیم انسجسن  ده دانشجگس  مخرلف  هس هس ر یس دانشجکد گیر ده  بهد اسجک ت  مس شجسهد گشجسیش  

 صجیهت یم انسجسن  ده اییان ب عل  هشجد  نحی ر   تشجکال  اگینگ   هسجرام.  تشجیه  میوید ر تسز  تأسجاه

 س بجآن مییکجسی  ر نسجججرجک آ  خلجججی علیم انسجججسن  ریب ، ب    سادرسم ا یا،  آن بج  تحجک تأثای  بسهز 

یک سجنک  کی   سب  دههم تنادگ  گسجرید هس  اسرلجسد  ر  یهنگ  ریب  بید  اسجک. این سجاسجرم

هس  مفهیم   هس، اسهای  هس، ن یی پسهادیم  ساد ر شجی ب  شپذیی سجی ، علیم انسجسن  اییان ها ب   رید 

دهعلیم انسجسن  ری  سجیق داد  اسجک. این رابسجرگ     تدرین شجد  خس   مسجسئل ر مهالجالت ر تهییف  

    شید. نسزای   کی  م شدید بدرن تیدید سرب 

 بسیسر  ب  مسهاک ر سسخرسه مرخللان ده سحح اورمس   تیسه  علیم انسسن  ده اییان،  ده هابح  بس 

نایرمند ر   وسمه  نخرگ  علیم انسجججسن  ده اییانید. نم  تیو علیم انسجججسن  ناز  دیشجججمندان حیز ر ان

  دلالهس  تخلجلج  خید، بلک  ب  سجک. مرخلجلجان علیم انسجسن  ن  تنهس ب  دلال هشجر نامنسجوم  

ا  ر همچنان سجسخرسه اسرداه  ر سجلسجل  میاتر  ت  ده آن  حی    مخی  هس  شجخلج  ر هسسبک  سجالئ 

ا  از اعالجس  این وسمه  داسه اند دسجرگ  عد اند ر ب  علک تهلجب ایدئیلیژیک  شجدید مشجریل ب  تسه 

اند.  شد  هیز  ده خلی  تیسه  علیم انسسن ر ده نراو  عدم انسوسم ر رحدت ن ی ده هابح  بس بینسم 

  هسی آنرهزند ر نیآرهان  مرسدهت نم  ودید ر هس ب  پدرهش  علیم انسجسن    مرخلجلجان ده حیزباشجری  

این د.  نمجسینجپیدازنجد خید ها محجدرد بج  مشجججکالت خید، آتجسدماک  ر تکناک  م تج  بج  این امی م   ناز

شنسخک . نمسیندپیهاز م  تشیه شیتک ده مرسحث عمد  ایدئیلیژیک  مل  ده میهد مسسئل مهم ا یاد از

هس  مهمریین اهدا  ر ،ییمیانع ر عیامل بسزداهند  تیسججه  علیم انسججسن  ده اییان بسیسججر  یک  از  

هس بی تیسجه  علیم پدرهشج  اسجستاد ده این حیز  بید  ر ب  رید  شجنسسجسی  عیامل  یهنگ  ر تأثای آن

شجید این اسجک: مهمریین  هس  پدرهشج  بسشجد. سجلیال اصجل  ت  ده اینوس محیی م انسجسن  از ارلییک

گای  از گیدد بس بهی قسل  تالش م میانع  یهنگ  تیسجججهج  علیم انسجججسن  ده اییان تدامندن ده این م
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ن یی  نینهسدگیای  ر تأتاد  ت  این دیدگس  بی نهسدهسی  همچین  یهنگ، سججنک ر سججسخرسه  کی  

 وسمه  داهد، میانع  یهنگ  تیسه  علیم انسسن  ده اییان میهد بیهس  سیاه گاید. 

 پیشینه پژوهش

یک  از مهمریین مسججسئل میوید ده هی تشججیه ب  ایوسد تیسججه  علم  ب  رید  ده حیز  علیم انسججسن   

تیان ب  تیسجه  علم  دسجک  بسشجد. اینک  از ا  مسجایهسی  م خلجی  ده ویامع ده حسل تیسجه  م 

نسً یک سجی  از مسجسئل  بسشجد. امس محملیس ک میهد تیو  نخرگسن علم  ر درلرمیدان ده این تشجیههس م 

یسب  ب  این م  ده حیز  علیم انسجسن  گیدید  ر دسجکیسب  ب  تیسجه  علر عیامل هسجرند ت  مسنع دسجک

 نمسید.  تیسه  ها بس تند  ر سخر  میاو  م 

دانشجگس  شجهاد شجر  دتری  یامیز ه اع پیه اسجرسد هس  آن نیترس  میانع هشجد علم  اییان ر ها  حل

یان ها ب  بهشجر  اسجک. ده این ترس  نییسجند  از دیدگس  وسمه  شجنسخر  مسجسئل ر میانع هشجد علم  ای

صجیهت عسم میهد بیهسج  سیاه داد  ر ب  عیامل  این هرحاست ر شجخلجاک اییاناسن، سجسخرسه سجاسسج  ر 

نمسید. ده این ترس  باشجری مسجسئل میبی  ب  اسرلجسد  ب  عنیان میانع هشجد علم  ده اییان اشجسه  م 

شجد بس تیسجه   هشجد علم  ر ن  تیسجه  علم  مدن ی سیاه گی ر  اسجک ر همسنگین  ت  مشجخص اسجک ه

یهن  تهداد میاتز ر تهداد مقسالت باشری میهد تیو    بسشد. ده بحث هشد علم  تماکتسمال مرفسرت م 

گاید ده حسل  ت  ده بحث تیسجججه  عالر  بی هشجججد تم ، تافاک هشجججد ر مازان تأثای آن بی سیاه م 

 گاید. پاشی ک تشیههس میهد تیو  سیاه م 

شجنسسج  هشجد ر ا یل علم ده اییان، نحی  پادایش، هشجد س  وسمه دتری محمد امان سسنه  هاد ده تر

ر ا یل علم ها از من ی وسمه  شجنسسج  میهد بیهسج  سیاه داد  اسجک. ایشجسن بی این بسرهند ت  اییان ،  

گیدد. سیرن سججیم تس پنوم هوی  ده مسججای هشججد علم  بید  رل  از آن ب  بهد داسه هتید علم  م 

مسندگ  اییان هس  گذشجر  میهد بیهسج  سیاه داد  ر عقباییان ها ده سجد  ترس  میهد ن ی هشجد علم 

 داند. ده تیسه  علم  ها یک اسرمیاه تسهیخ  م 

عل  ،سیف  ده ترس  میانع  یهنگ  تیسجه  تحقا  ده اییان لزرم انوسم تحقا  ر نسجرک آن ها بس 

تحقا  ر پدرهش ها از دیدگس   تیسجه  ر پاشجی ک بیهسج  نمید  ر دالیل هررک تم اییاناسن ب  انوسم

. عیامل  این وریپجذیی  اییاناجسن، تیری  عجدم خیدبجسره ،  یهنگ  میهد بیهسججج  سیاه داد  اسجججک

هرحاست اییاناسن ر حالجیه اسجرهمسه از دالیل  یهنگ  عدم گیایش اییاناسن ب  تحقا  ر پدرهش مهی    

 شد  اسک.  
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یم انسسن  ده اییان، میانع عمد  ده زمان  تیسه   دتری  یاسرخیا  ده مقسل  عیامل ر میانع تیسه  عل

علیم انسجججسن  ده اییان ها میهد بیهسججج  سیاه داد  اسجججک ت  هی یک از این میانع خید مهلیل عیامل  

از دیجدگجس  دتری   دیگی  هسجججرنجد. هرحاجست ر خلقاجست اییاناجسن، سجججسخرجسههجس ر  یهنجگ وجسمهج  اییان 

 آیند. شمسه م علیم انسسن  ده اییان ب ب  عنیان مهمریین میانع تیسه      یاسرخیا 

هس  تیسججه  علم  ده اییان بس دتری وسنهل  زاد  ده مقسل  ده وسججروی  شججنسخک میانع ر ها  حل

اسرفسد  از هرش  یاتحلال د  اثی منرشی شد  ده زمان  میانع هشد علم  اییان ها میهد بیهس  سیاه داد  

نمسید ت  بیا  اهائ  داد  اسجک ر ده پسیسن نییسجند  اشجسه  م ا  از این آثسه ها ده مقسل  خید  ر خالصج 

بیرن ه ک از مهالجل عدم تیسجه  علم  بسیسجر  عیامل ر میانع دهرن  ر بایرن  هی در میتفع گیدد تس 

 زمان  تیسه  علم   یاهم شید. 

 شناسی پژوهشروش

آره  ویامع مخرلف تیسجه  ر گسجریش علیم انسجسن  نقش هاهرید  ده تیسجه  ر پاشجی ک دانش ر  ن

روی از عیامل تسجهال تنند  ر میانع بسزداهند  هشجد ر بسلندگ  علیم   داهد ر همان نکر  ضجیرهت وسجک

هس، سیانان،  دهد. امس رو  نهسد  ر انسجسن  تیسجه  از سرال نهسدهس، سجسزمسنانسجسن  ها میهد تأتاد سیاه م 

هجس، ا کجسه، بجسرههجس، اعرقجسدات،  و  ده انجدیشججج هجس، هراب  ر ... راهدات  نرید  ر نراوج  تحیل تجدهیهریج 

سججسخرسههس ر نهسدهس  یک وسمه  اسججک. ومهیه  اسججالم  اییان بیا  سیاه گی رن ده مسججای بهرید 

هس  هشجد ر تیسجه  هم  وسنر  اسجک ر شجیای  اورمسع  ر اسرلجسد  خید، ناسزمند  یاهم نمیدن زمان 

  اییان، تحیل ده سججسخرسههس  علم  تشججیه ر یک  از مهمریین عیامل تأثایگذاه بی هشججد ر تیسججه

علیم انسجسن  اسجک. سسلر  ت  بیا  تحلال میانع تیسجه  علیم انسجسن     گسجریش دانش ب  رید   ده حیز

ده اییان انرخجس  گیدیجد  نینهجسدگیای  ر بج  رید  نهجسدگیای  تجسهیخ  اسجججک. نینهجسدگیای  هم بج  عنیان 

نمجسیجد ر بج  عنیان یجک ن ییج  بج  اهائج    خید ها محیی م یجک ن ییج  ر هم بج  عنیان یجک هرش محجسلهجست 

 -  هجس  لاریال هجس پیداخرج  ر اهزشهجسی  ده میهد پاجدایش نهجسدهجس  سجججاجسسججج  ر عملکید آنگزاه 

هس  سسنین   داند. ،ی داهان این ههاس ک، سیاعد ر هری دمیتیاسج  ها وز  اصجیل پذیی ر  شجد  خید م 

ر تسهتید ر مسهاک دمیتیاسج  ها ب  عنیان مررای رابسجر  ده ن ی   ها ب  عنیان مررای اصجل  ر مسجرقل

 (. 140:  1387 )حقاقک، آرهندهس هسرند ت  ه رسههس ها پدید م گایند ر مهرقدند ت  این سیاعد ر هری م 

امس آنچ  ت  باش از هم  بسیسججر  میهد تیو  مس سیاه گاید نحی  سیاه دادن میانع مهی ر  تیسججه   

ه اییان ده اسهای  تحلال نهسدگیای  تسهیخ  اسججک. نهسدگیای  تسهیخ  بی این نکر  علیم انسججسن  د
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گای  اسجک یس هنگسم  ت  یک سجاسسجک ده  تأتاد داهد ت  زمسن  ت  یک نهسد یس سجسخرسه ده حسل شجکل

ا  هس  سجاسسج  انوسم گی ر ، تأثایات مسجرقام، مدارم ر تهاان تنند حسل اویای  شجدن اسجک، انرخس  

رابسججرگ  ب  "هس خیاهند داشججک. از این ریدگ  بس عنیان  هس  دره بی این نهسدهس یس سججاسسججکتس سججسل 

شجید، زییا زمسن  ت  یک بینسم  یس سجاسسجک از سجی  حکیمک یس نهسد ر سجسزمسن  ده یک  یسد م   "مسجای

گاید ت  هس  ارلا  شججکل م هس یس سججاسسججکشججید، تمسیل  بیا  اسججرمیاه آن بینسم مسججای هدایک م 

همچنسن ده آن مسای ب  حیتک خید ادام  دهد. این مسای ممکن اسک داسه تراای گیدد امس بیا  ایوسد 

این تراای،  شججسه سججاسسجج  زیسد  الزم خیاهد بید. ده اسهای  این تحلال، نهسدگیای  تسهیخ  باشججری 

هس   رگذاه ا  از تحیل اسجک ر ن  دنرسل تیدن تسمل الگی  اهای  ر اسجرمیاه سجاسسجنشجسن دهند  دره 

هس  هس  آن، نیع  مرلججل تنند  نهسدهس ر سججاسسججرگذاه "رابسججرگ  ب  مسججای"سرل . ده این دیدگس ، 

ناسجک بلک  باشجری مسجای  اسجک ت  بسید دنرسل شجید. ب  همان خس،ی تراای ر تحیل روید خیاهد داشجک 

گای  آن نهسد  دره  شکلمازان امکسنست بیا  تحیل ر ناز   امس دامنة تراای ر تحیالت آن نهسد ب  رسال

دهند رل  این بدان مهنس محدرد خیاهد شجد. بدین تیتاب نهسدهس، ه رسه تنشجگیان ها سجمک ر سجی م 

سجیی  ر ایسجرسسجک. تالش نهسدگیایسن بی این پسی  سیاه  ا  یکناسجک ت  هابح  نهسدهس ر تنشجگیان هابح 

مرقسبل نهسدهس ر تنشجگیان ر ب  ترع آن هابح   ، هابح   "تراای نهسد "داهد ت  ذیل اهائ  تراان  از مقیل  

ا  بیا  سیاه گی رن ده مسجججای بهرید شجججیای  سجججسخجک نهجسد  ر اورمجسع  ها تراان تننجد. هی وجسمهج 

هس  این هشجد ر تیسجه  ر یک  از عیامل میثی بی اورمسع  ر اسرلجسد  خید ناسزمند  یاهم نمیدن زمان 

س  علم  تشجیه ر گسجریش دانش ده آن ب  رید  ده  ا  تحیل ده سجسخرسهههشجد ر تیسجه  هی وسمه 

حیز  علیم انسسن  اسک. اییان ناز از این سسعد  مسرثن  نرید  ر بیا  هسادن ب  تیسه  ر بهرید شیای   

 اورمسع  ر اسرلسد  خید ناسزمند تیسه  علیم انسسن  ب  عنیان اسسا تحیل وسمه  اسک. 

 های پژوهشیافته

 مسندگ  ر عقب  ضجهف دالیلتمسم      دهبیگایندن  ده اییان از یکسجی  عیامل ضجهف علیم انسجسر  علل

ر  دیگی داها  علل ضهف ،ی ر از   بید ده اییان   علم هس هس ر شجسخ هشجر   مشجری  ده ماسن تمسم 

 د: نمیزیی اشسه     نکست تیان ب  م   بان اینت  از اسک خید   ر رید اخرلسص   تم مسیگ 

 ایرانبودن رشته علوم انسانی در  و نو جوان -1

تحک عنیان علیم انسجسن     ر میسجسجست آمیزش عسل   هست  ده دانشجگس   هسی ر ن یی   بسجاسه  از مرسحث
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 بید   انرزاع  ر رای تسهبید   علیم انسجسن  ده اییان، ر رای بیم  بیدن شجیند ب  سجرب ویانتدهیه م 

ر  اندیشجمندان  اهائ  شجد  تیسج   هسر ن یی   هسیه از تل ا   سجلاق تقلاد ر اسررسسج،  تیوم  سًر صجی 

هس   هس  تهن  ر مرهل  ب  ده تیوم  ر تقلاد محسلب ر ن یی   عمیمسً  نییسجندگسن ریب  اسجک آن هم

گیدد ت  هسی  این هرانشجنسسج  ر وسمه  شجنسسج  اهائ  م همسنند آنچ  ب  عنیان مثسل ده هشجر   . انپاشج

 اییان  نداهد.  ر  یهنگعمیمسً سنخار  بس وسمه   

علوم  هو تحقزق در حو  به پژوهش واقعیعدم احسااان نزا    -2

 یانسان

ده سجحح وسمه  ر ده  بسلفهل  یس ر بسلقی ب  صجیهت   یاران   اسجسسج  ر هس  ر اسلش  ، مهالجالت مسجسئل

مدییان اویای   گایان ر تلجمامت  ن  تنهس  اهترس  بس مسجسئل اورمسع  ر منس ع مل  ده تشجیه روید داهد  

ب   . تنندهس ها ده آن حیز  ده  نم نرید ها  حل  تمرید ر یس یالًنداهند بلک  اصجج  دساق   هس ا،ال از آن

ا رد ت  این مسجسئل ر زمسن  ب   کی اسه  م شجیند ر تنهس مسجسئل نسدید  گی ر  م اصجل  همان خس،ی 

 مهالالت تردیل ب  بحیان اورمسع  شیند. 

اهمزا    لزوم و  و  ادیران باه  ریزاناعتقااد قلیی برناا اهعادم    -3

 اندگی و  غلیه بر عقبریزی به  نظور برنا هعلوم انساانی در 

  کشور توسعه همه جانیهتسریع در 

بلکج    شجججکجل نگی رج میدم    بان اتثییجکاز علیم انسجججسن  نج  تنهجس ده    تفکی ر بجسره ذهن این ،یز  

ت   بسره نداهندناز ده ذهن خیدشجسن ب  این مسجلل     تشجیه  هیزانگایان ر بینسم تلجمام،  مداهانسجاسسجک

 ده زمان  تحیل ویامع   اهماک حاست  این علیم از علیم انسججسن  اسججک ر ا ر بناسد ده هی وسمه  اصججل

ده  سجخک ا زاه   علم  ر هس  پاشجی ک  ب  من یهالزم  هس اسهای    سجسز  ر تدرین زماند.  نداهبیخیه

 احسجسا ناسز بدرن   بدین تیتاب. صجیهت پذیی ر  اسجکعلیم انسجسن      ب  رسجال  ا یس ر   هی وسمه  تیسجه 

این اسجک ت  امی  ها داشجک. راسهاک   علیم انسجسن تیان انر سه هشجد ر حمسیک مسد  ر مهنی  تسمل نم 

 اسجک   ر تستنین نریانسجر  نرید بیخیهداه    اییان    عمالً از وسیگس  شجسیسجر  خید ده وسمه  انسجسن علیم 

 لزرم حمسیک از خید ها تیوا  نمسید. 
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 کاربردی نیودن علوم انسانی در ایران -4

بس   هسهس  این هشر ر پدرهش تحقاقست  محسبقکهس  علیم انسسن ، عدم تسهبید  نریدن بیخ  از هشجر 

ر  اییان ، بسزتیلاد علیم انسجسن  ده اسهای  تفکیات ریب  ر ناسزهس  این ویامع  ناسزهس  راسه  وسمه 

هس  علیم انسجسن ، از عدم امکسن دسجراسب  ب  شجرل ر دهآمد منسسجب بیا   سهل الرحلجاالن بیخ  هشجر 

هیز   ینسم آن ،یاح  ر ب  ه ع اثیات سججی بیا  تسهش ر   سججر مهمریین نقس  ضججهف  اسججک ت  بسی

  یاهم هس  این هشججر   ستاددانشججوییسن ر اسججبان الزم ها ده    انگاز زمان  ایوسدصججیهت گاید تس   ا رید 

 د. سینم

زندگ   ید     گینسگینهس   ونر علیم انسجسن  بی  ر رای سسبل انکسه    اهماک ر تأثای گسجرید  بس اذعسن ب 

سئ  ت  علیم انسجسن  ده اییان ده رهل  از آنوسجک.  نا منسسجبر اورمسع ، رضجهاک این علیم ده اییان  

سجی  تشجیه شجد  ر از حیز  علم  راهد   ،تسمالً راهدات   صجیهت از ،یی  تیوم  مرین ریب  ر ب    ارل 

ر ناز هس  اسجالم   از علیم ر اندیشج  ر یس مریومسن این مرین رسلرسً راهدتنندگسن ب  دلال این ت  دیگی

باجسن شجججد  ده مرین ریب   تج   انجد آنچج  ها  بید   ا،ال یجس تم    ا،ال ب از ابهجسد  یهنگ  وجسمهج  اییان   

پجذیی رج  ر بج    تم ر تجسسجججک، بجدرن همجسهنجگ سجججسز  بجس  یهنجگ ر دین ر هیگینج  دیجدگجس  انرقجسد ب 

اعرقسد  یس ، ب یب گین  بیخیهد بس علیم انسجسن  رنراو  این . اند نمیدراهد تشجیه    گینسگینهس   شجکل

گیای   بی مرسن  مسد  گیای  ر تویب علیم انسجسن  ریب    عمیمسًاین  اسجکسجسجر  ده بسرههس  دین   

 بسشند. پیزیراییسر  اسریاه م 

 یمسیند: »بسجاسه  از مرسحث ده میاهد مرهدد  ب  این رضجهاک نسگیاه اشجسه  م  مقسم مه م ههری 

گی  اسججک، مرنسیش حایان انگسشججرن  سججرند ت  مرنسیش مسد هسی  هعلیم انسججسن ، مررن  بی  لسججف 

انسجسن اسجک، عدم مسجلیلاک انسجسن ده سرسل خدارند مرهسل اسجک، نداشجرن نگس  مهنی  ب  انسجسن ر وهسن  

هس گفرند ر نیشججرند، عانسً مس همسن ها اسججک. خی ، این علیم انسججسن  ها تیوم  تنام، آنچ  ها ت  ریب 

اعرقجسد  بج  مرجسن  اله  ر هلام بجدهام، ده راسع شجججکجستاجک ر تیدیجد ر ب باجسرهیم بج  ویان خیدمجسن ت 

هس منرقل تنام؛ این ااز خال  محلیب   هس  دهسج  ب  ویانهس  خیدمسن ها ده سسلباسجالم  ر اهزش

 . [8/6/88هس،  بس ومه  از اسستاد دانشگس  ]دیداه  ناسک.«

هس  دین  ر هس بس آمیز نسجسن  ده دانشجگس از تهسهض علیم ا  ر نسخیسجند  مند ایشجسن بس ابیاز گل  

بسههس، این  -هس  دانشججگسه  تیدم  ا  از مومیع  یمسیند: »من دهبسه  علیم انسججسن  گالی سیآن  م 

مسن بی مرسد  ر مرسن  مرهسهض بس مرسن  سیآن  ر اسججالم  بنس مس علیم انسججسن  -اراخی هم همان ویه 

بان  دیگی  اسججک؛ مررن  بی  هم دیگی  از عسلم مررن  بی وهسنشججد  اسججک. علیم انسججسن  ری   
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آ یینش اسجک ر رسلرسً مررن  بی نگس  مسد  اسجک. خی ، این نگس ، نگس  رلح  اسجک؛ این مرنس، مرنس  

 [28/7/88  ]دیداه بس بسنیان سیآن پدر  تشیه،  رلح  اسک.«

 یمسیند: »بس این هم   گ  م دیداه بس اعالجس  شجیها  عسل  انقال   یهن ،   84ایشجسن ده سجسل  

شجید ر بسز تأتاد  ت  بی علیم انسجسن  شجد ، تقییرسً علیم انسجسن  هم ب  همسن شجکلو علیم پسی  اداه  م 

ایم ر حی  هسی  ت  االن همچنسن همسن اشجکسل ب  سیتت خیدش بسس  اسجک. مس آریشجمسن ها بسز تید 

رت   لسجف  ر ادباست محیی اسجک، از خسهب بیا  مس شجنسسج ، تسهیخ ر حشجنسسج ، هرانهس  وسمه ده زمان 

 . [23/10/84  عسل  انقال   یهنگ ،  شیها  محریم بس اعالس  ]دیداه  شید!«دیکر  م 

 :  داهندباسن م هس  شایاز  ده دیداه بس اسستاد ر دانشوییسن دانشگس همچنان   ههری مه م انقال  

ب ییییف. الگو گرفتن بی قیف   یییر  ان  »..... سح ی  کنیف  ب  فکر ایرم  سیی نی 

گرائی را رلا   دطرای ب بیفااییف. می  در سرج ی  ه ی ی رربی   یییییوایرمی  ژردانی

  دااشجوم ز   اس سیف ب]دمفار    لوم ااس ای ب  ایرم  س نی احتی ج دارمن.«   نمین

 [14/02/1387  ی ییران  دااشگ ه

هس  علیم انسججسن  ب  سیاه زیی  ه میهد بسیسججرههری  د  هس  مقسم مه مباسنست ر تیصججا   مهمریین

 اسک:  

 پیداز ن یی ضیرهت  . تیلاد علم ر 1

 . دره  از تحوی علم 2

 . شهسمک علم 3

 سسز .  یهنگ4

 هس  هرز بس نگس  نقسدان . اسرفسد  از دانش5

 . اسرفسد  از مایاث علم   یهنگ  داخل  6

 هس  سیآن . تیو  رید  ب  آمیز 7

 اعرمسد ب  پدرهشگیان داخل . 8

 . تیو  ب  هد  اصل  )میوهاک علم (9

 . حیتک ب  رسف  ر شرسبسن10

 1گذاه هیز  ر سیمسی . ضیرهت بینسم 11
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: »مس بسید هم ده حیز   یهنگ عمیم  ر بیداشججک ر مقسم مه م ههری  بی این امی تأتاد داهند ت 

مسجلیالن، اهماک علیم انسجسن  ها هرشجن تنام. هم    اعرقسد ر بسره عمیم  میدم، هم ده میهد خس  بسره

ست مهم اسجک،  لسجف  مهم اسجک،  امیدم بسید بفهمند علیم انسجسن  مهم اسجک، تسهیخ مهم اسجک، ادب

شنسس  مهم اسک. بسید اهماک علیم انسسن  ها بفهمند ر بسید امراسزات  ده  یاگای  علیم انسسن  ر  هران

هس  مس وذا  بسشجد، هم  بشجید، ت  بیا  عمیم ر بیا  ویان  تخلجص ده علیم انسجسن  ده ن ی گی ر 

علیم انسججسن  بیا  وسمه ،  ب  تهرای ایشججسن: »  . مسججلیالن مس بسید ب  اهماک علیم انسججسن  تیو  تنند.«

وهک دهند  اسجک؛  کیسجسز اسجک؛ حیتک یک وسمه ، مسجای یک وسمه ، مقلجد یک وسمه  ها مشجخص  

یاین بسید مسججلیالن هم اهماک علیم انسججسن  ها بفهمند. رسر  این تند. این، خال  مهم اسججک. بنسبم 

ده عان حسل بی ضیرهت پیهاز از تقلاد ر  مه م ل  «مهی ک ر بسره ب  روید آمد، تسه، آسسن خیاهد شد. 

 تیوم  رای انرقسد  آثسه میبی  ب   یهنگ ریب  ر ضیرهت تدرین علیم انسسن  بیم  تستاد داهند. 

این اسجک   گیددحسصجل م علم ر علیم انسجسن    هابح  بسمقسم مه م ههری  ده  ست  باسنت  از  آنچ 

 تیوج  خجس  بج    نازعلم، تحقا  ر پدرهش ر  مرجسحجث میبی  بج   بج     رید هرم تیوج   عل   مه م لج تج   

گسجریش علیم انسجسن  ر وذ  دانشجوی  یب  عالر  بسیسجر ت    هسجرند اعرقسدعلیم انسجسن ، بی این   مقیل 

تج  مجس   نمجسینجد، ایشجججسن تجأتاجد م خجس،یبج  همان    . دگیدده این حیز ، لیازم ر هاهکجسههجس  آن هم مهاجس  

هس  حی  ب  تیوم   ر هاضج  دلخیش صجی سً تب  بیداه  تنام ر یس از ا کسه دیگیان  سجر صجی سً نرسی

هجس ها بیم  ر ، آندیگی ملجل  اجد شجججد  بج  رسجججالج دانش تیلبجس اسجججرفجسد  از    بجسیجددیگیان بجسشجججام، بلکج   

ایا ت  مرسن  انسججسن   اسججالم .  –یهن  تدرین علیم انسججسن  اییان     االمکسن اسججالم  سججسزیمحر 

هس بس مس بسجاسه مرفسرت اسجک. همچنان بس تیو  ب  هشجد شجنسخر ، هسجر  شجنسخر  ر بسرههس ر اعرقسدات آن

ر سدهت تحلال ر بیم    نرید اسجستاد  ت  صجی سً مقلد   ر بسیسج،  علیم انسجسن  حیز  ده  دانشجوی پذییش

 عالسمندان ب  گی   پسسجخداشجر  بسشجام تس بریانند ده اخراسه  سجسز  ر اسجالم  سجسز  علیم ها داهند، ناز

بس نگس  امادراهان  ب  آیند  ر بسره ب  تیانسجرن اسجک ت  حسصجل صجی سً ر این   دنحیز  علیم انسجسن  بسشج

 . خیاهد شد

یسب  میانع تیسه  علم  اییان ده حیز  علیم انسسن  بی این  مندان محیی ده حیز  هیش ارلب اندیش 

بسرهند ت  مهمریین مشجکل ر مسنع اصجل  پاشجی ک علم  اییان ده بسرههس   یهنگ  این تشجیه هیشج  

(. مسججلل  اصججل  1379؛ مالججحیزاد ،  1380؛ ثریت ،  1377؛ داره  اهدتسن ،  1380داهد )م.ش: مهان،  

هس ر میاهد  دگ  علیم انسجسن  ده اییان تمرید بیدو  تحقاقست ، تهداد اسجستاد، منسبع ر ه ینهمسنعقب

نمسید امس بیهسج  ر وسجروی  علل از این دسجک ناسجک زییا این میاهد صجی سً اشجسه  ب  مرسحث تم  م 
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  بایاه  تیسجه  ناس رگ  علیم انسجسن ، تنهس ده عیامل تم  خحسی  بزها اسجک ر پدرهشجگی ها تسمالً ب

هس ر میاتز آمیزش عسل  تشجسند همچنسنک  تیو  ب  این پسهامریهس ر تأتاد بی گسجریش تم  دانشجگس م 

ن  تنهس سجرب بهرید رضجهاک علیم انسجسن  ده اییان نشجد  بلک  نسجرک ب  پاش از انقال  اسجالم  ناز ده  

ایم. عیامل تم   گید داشجر حیز  علیم انسجسن  بس تیو  ب  مازان تیلادات علم  ده عیصج  وهسن ، عقب

هس ر عیامل  تیانند ب  صجیهت نسجر  بی تیسجه  ر پاشجی ک علم  تأثای گذاهند ت  هم  زمان تس زمسن  م 

تاف  این  یهنگ، سججاسسججک، اورمس ، اسرلججسد ر ... ب  ،یه تسمل میهد تیو  سیاه گی ر  بسشججند. ده  

هس ر سسخرسههس  د ت  بی هر  سسیی بخشسجسخرسه  یهنگ  اییان اندین عنلجی اسجسس  ر مهم روید داه

گجذاهد. بج  این دلاجل بج  این وجسمهج  همچین علم، تجأثای سی  ر دهازمجدت، امجس مهمیالً نجسمحسجججیا م 

تنام ر بس آن زندگ  آئام، هشد م گییام ت  مس ده این ن سم  یهنگ  ب  دناس م تأثایات نسمحسیا م 

هجس رسی  ر آگجسه  نجداهیم. ده  تنام عمیمجسً بج  آنعجسدت م تنام ر این بج  این عنجسصجججی  یهنگ   م 

هس نهفر  هس ر حیز حسلاک  مهمریین عیامل ر دالئل عدم هشجد ر تیسجه  علیم انسجسن  ده همان بخش

 بسشد. ده اینوس الزم اسک اشسه  مخرلی  ب  مفهیم  یهنگ نمسیام. م 

 فرهنگ 

تنند ر بدین هس ده آن بسلاد  ر هشجد م ه  انسجسن یهنگ بیسجسزند  انسجسن ر بسجری  اسجک ت  ده هی وسم

هس  پاشجان  اند. الرر  این تهل  ده دره هس عمیمسً  یزند  یهنگ  هسجرند ت  بدان مرهل تیتاب انسجسن

روه  انرسجسب  داشجک ر امیرز  هم انرسجسب  اسجک ر هم اترسجسب . از این هر ب  علل مخرلف ر از ومل  

گیدد ت  هس   یهنگ  مخرلف  م خرلف، یک وسمه  دهگای وییسنهس   یهنگ  مدسجریسج  ب  وییسن

یسبند. این مهالجالت باش از هی گیر  سجن  هس  مررسین  بس سجنک  یهنگ  آن وسمه  م بهالجسً نسجرک

هجس   یهنگ  ویانجسن یجک وجسمهج  ا رجد. بجدین سجججسن شجججنجسخجک گیایشدیگی ده ماجسن ویانجسن اتفجسق م 

هجس ر سجججسخرجسههجس   یهنگ  یجک وجسمهج  ر یجس ی قاجک تجدارم بینجسمج تیانجد مجس ها ده تهاان مازان مم 

هس میاو  اسجک، تی ر مهحی  ب  مسجلل  بس آنمخس،یات  ت  آن وسمه  ب  لحسظ بسز تیلاد  یهنگ  دسا 

 (. 1391)شسلچ ،   یسه  هسسند

  هسی  ت  بشجیند ن  آنهس  ویامع بشجی  داهد ت  آمیخر  م  یهنگ اشجسه  ب  آن دسجر  از ونر 

هسجند. اعالجس  وسمه  هم  ده این عنسصجی  یهنگ سجهام هسجرند ر ب  همان صجیهت ژنراک  ب  اهث م 

هسی  همگسن  آید. این عنسصجی  یهنگ  مرن ر زمان دلال امکسن همکسه  ر اهترس  مرقسبل ب  روید م 

مه  هم  گذهانند.  یهنگ یک وسدهند ت  ا یاد وسمه  زندگ  خید ها ده آن م ر مشجری  تشجکال م 
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سجسزند ر هم  هسی  ت  محریا   یهنگ ها م هس ر اهزشعقسید، اندیشج  -  هس  نسمحسجیاشجسمل ونر 

آره  ت  بسزنمید محریا  یسد شجد  هس  ملمیا ر محسجیا اسجک همچین اشجاس، نمسدهس یس  نونر 

 (. 35: 1386)گادنز،   اسک

بسرههس  خس  هی وسمه  اسک ت  حفظ ر بسره  هس ر  ا  از اهزشب  تهییف  دیگی،  یهنگ مومیع 

تند ب  عما  نسججرک ب  آن نقش حاست  ر تهاان تنند  ده هشججد ر بسلندگ  ر ثرست آن وسمه  ایفس م 

 یهنگ » نمسیند: ساسس  خید عنیان م   –رصاک نسم  اله     41ده صفح     ا  ت  امسم خمان گین 

 سجسزد  یهنگ صجحاح اسجکهس ها م ااز  ت  ملک... آن   هس  ملک اسجکهس ر بدبخر مردأ خیشجرخر 

 (. 1395زاد ،  ) یزان  ر اماییسن شید.«... اگی  یهنگ دهسک بشید، یک ملک اصالی م 

هس،  هس، هیشج  ده نگیشهس  انسجسنهس ر تنشالهملهس، ه رسههس، عکهتیدید  ناسجک ت  تلجمام

گای  ر هس داهد. نی  تلججماماحیال آنبسرههس، اعرقسدات ر حر  ارضججس  ر   تفکیات، خسسججرگس   کی ،

عملکید  ید  ت  ب  آیند  خید خیشجران اسجک یس ب  تشجیه ر حکیمک مسجرقی ده تشجیه خید عالسمند 

ا  از بسرههس، عالس  ب  تشجیه خید تسمالً تفسرت داهد. اگی  یهنگ ها مومیع اسجک بس  ید  نساماد ر ب 

،  1381؛ گجل محمجد ،  44،  1375باره ر  ید،  ) بجدانامهجس ر اعرقجسدات دییپجس ر نهجسدینج  شجججد   نگیش

(  یهنجگ مهمریین نقش ها ده عملکید ر تهاان نی  ه رسه ا یاد بی عهد  داهد. آنچ  ت  مهم 124-123

بسشد ت  بیا  تحیل ر اهتقس  دانش ر پدرهش ده وسمه  اییان ، بسیسر   هسد این مسلل  م ب  ن ی م 

ا  ده سججحح تالن ر ا  ده سججحح وسمه  علم  ر دانشججگسه   هس   یهنگ   ده وهک تراای نگیش

 بسشد: اسدامست سییع ر عسول  صیهت پذیید. بیخ  از این اسدامست از این سیاه م 

 هیز  ده وهک پسسداشک منزلک علم ر عسلم ده سحح وسمه گذاه  ر بینسم ساسسک -1

 ا  ده ماسن دانشگسهاسنحی  هیز  بیا  تیری  ر تحکام اخالق گذاه  ر بینسم ساسسک -2

 تیسام آیند  علم  اییان ب  عنیان هد  مل  دانشگسهاسن -3

 زدگ دره تیدن وسمه  علم  از ساسسک -4

ده ویامع ر تشججیههس  پاشججی ر ، علیم انسججسن  تسمالً ده مسججای ر وهک خدمک ب  امی تیسججه   

شجکل نگی ر  اسجک. ده تشجیه مس از بسشجد امس مرأسجفسن  ده تشجیه مس این ناسز ر تحیل اسجسسج  هنیز م 

دهند  شججید ت  اوسز  نم عیامل ر میاهد مرهدد  ب  عنیان میانع هشججد ر تیسججه  علیم انسججسن  یسد م 

هر، پاشججان  تسهیخ  مس ا  سیاه بگاید. یک  از این میانع پاشعلیم انسججسن  ده خدمک اهدا  تیسججه 

  مرهدد تسهیخ ، تمری  یصججک پیداخرن ب  علیم هساییاناسن اسججک. مس اییاناسن ب  دلال  یاز ر نشججاب

هس  ایم زمان ایم. از دیگی عیامل  یهنگ  ت  نریانسجر انسجسن  ب  عنیان میتیه محیت  تیسجه  داشجر 
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هشجد ر تیسجه  علیم انسسن  ها  یاهم نمسئام عدم اهترس  بان علیم انسسن  ر علیم ،راه  اسک زییا نگس   

بسشججد ر ب  همان دلال بخشجج  از ک مقیل  تسمالً ذهن  ر حف   م مس ب  علیم انسججسن  ب  عنیان ی

 وسمه  عالس  ب  بیسیاه  اهترس  بس این حیز  از دانش نداهد. 

تیین ر علم دهبجسه  ار ناز عجسل از این هر  االتیین میوید ده عجسلم مخلیسجست اسجججک،  رانسجججسن  

علیم انسجسن  از   ،وسمه  اییان    دهب  رید بسشجد. رل  ده وهسن امیرز رتیین دانش ر مهی ک م ضجیره 

ر  لحسظ ن ی  ر عمل  بس انان شجأن ذات   سصجل  داهد. اینک  ده وسمه  مس علیم انسجسن  هشجد بسیسجر 

سجاسسج ،   هس اشجری ده زمان نداشجر  ر ده خدمک تیسجه  تشجیه نرید  ب  ،یه تل  ب  دهخیه شجأن خید ها

تمیتز بی عیصجج   یهنگ، عیامل  همچین نرید . دتری پسیس، ضججمن هیشجج  داهداورمسع  ر  یهنگ   

هس  میتر  درم ر بسالتی، مشجکل تیوم  اهترس  بان علیم انسجسن  ر علیم ،راه ، عدم آشجنسی  بس مهی ک

ر بی این اعرقسد   شجمسهدبی م ده اییان    ب  عنیان میانع هشجد علیم انسجسن  ر مشجکل مدهس   کی  ها

علیم   هاسججخ ب  علم  ر تسهبید  بیدن ر وسذباک ر نس هاک اصججیالً بسره ر اعرقسد  اسججک ت  ده اییان

علیم   ده حیزص یس ر  ب  پدرهش ر آمیزش اهس  تخلجروید نداهد.  سصجل  زیسد  بان بیدو   انسجسن 

ر   آمیزشا  ت  بیا  روید داهد. هیگز بیدو  ر دردر   هس  علم حیز بس سججسیی   مقسیسجج  انسججسن  ده

علیم ده مومی   ا  یک لاسجسنسجا  هران شجنسسج ، علیم سجاسس  ر شجید بیتیباک یک مهندا صجی  م 

 گیدد.  انسسن  صی  نم 

مدهس   کی  یک  دیگی از مهالجالت حیز   یهنگ  ده امی هشجد ر تیسجه  علیم انسجسن  ده تشجیه  

شججییم ت  محسلر  ها محیی بسشججد. مرسسججفسن  مس ده حیز  علیم انسججسن  بس تسججسن  هر ب  هر م مس م 

هس ناز ده وییسن سً ب  این دلال ت   الجل  یرشج  نمسیند ر ب  دیگیان نشجسن دهند ت  آنتنند صجی م 

نمسیند هس  ودید  کی  ها باسن م بسشججند یس وییسنودیدتیین مرد  کی  ده حیز  علیم انسججسن  م 

بدرن آنک  ب  این مسجلل  تیو  نمسیند ت  این وییسنست  کی  ودید ده ا  بسجری ر خسسجرگسه  ایوسد 

هس  ودید بس وسمه  اییان  سجنخاک ر همیاه  داهد یس ن ن یک نمین  از این اند ر آیس این اندیشج د شج

شجید ت  خید این اندیشج  هنیز ب  صجیهت تسمل  هم مرسحث میبی  ب  اندیشج  پسجک مدهناسجم م 

یاو   هس ر اظهسهن یهس  مرک  بی تیوم  منشججد ، ده وسمه  اییان  نسگهسن بس سججال ع ام  از تیوم 

شجدیم ت  تسمالً مرشجیش ر گا  تنند  هسجرند ر بس این رضجهاک، دنرسل انحرسق دادن وسمه  اییان  بس 

ت  این سجلیال ممکن اسجک ب  ذهن هی پیسجشجگی  خحیه نمسید ت  آیس   این اندیشج  هسجرام ده حسل 

سجک مدهن  وسمه  اییان  مدهناسجم ر اصجیل آن ها ب  دهسجر  ر تسمل هالجم نمید  اسجک ت  راهد درهان پ

هس  هرشجنفکی  وزر مهالجالت اصجل   یهنگ  وسمه  اییان  اسجک ت  گیددن مدهس   کی  یس میب
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تم اعرنسی  ر حر  بسشججد.  زا  علیم انسججسن  م یک  از میانع هشججد ر تیسججه  اصججال، بیم  ر دهرن

بسجاسه    حیزضجهاف مسندن این  مهمریین دالیلتیوه  ب  اهماک ن ی  ر عمل  علیم انسجسن ، از  ب 

ت  بیا  بهرید تافاک تیلادات مسد  انسججسن، دردر  ب    مازان  سً آنیقاناسججک.  ده اییان  مهی ر    مهم

)تیز  گی از تیز   شجججیدخیدش هزین  نم  بهرید عملکیدتیباک ر   آمیزش،شجججید بیا  خیب داد  م 

یسجج  سججسل اخای ت   200تیان گفک ت  یک  از خحیهس  بزها ت  از نیشججد( ر م شججکسججر  آ  م 

اسجرهمسه ایوسد شجد ، اسجرفسد  نقسد از هشجر  علیم انسجسن  ده ویامع وهسن سجیم اسجک. ب  عرسهت  آنقده  

اند ت  این تیهم ر تلجیه اهزش علیم انسجسن  ها ده نزد ا کسه عمیم  ویامع ده حسل تیسجه  تنزل داد 

ب  سجمک   ،بس اسجرهدادده ماسن سجحیی مخرلف اورمسع  این ویامع ایوسد شجد  ت  صجی سً ا یاد بسهیش ر 

صجی سً بیا   ر  ب  علیم انسجسن  ریهس  تمهیش ر تیانمند  بس  ،ر ا یاد هرندم هس   ن  ر تویب   هشجر 

تنند ر الرر  همسن ا یاد  ت  ده  نهسیک اسجرفسد  شجخلج  از آن، گیایش پادا م  گذهاندن رسک ر یس ده

د بس بهسن  تحلجال از تشجیهشجسن مهسویت  دهن  ت  ب  علیم تویب  تمسیل نشجسن م رویامع تیسجه  ناس 

دیگی  ت   تنند ده خدمک تشجیهتید  ر آن علیم ر  نین  ها هم ت  بس هزین  تشجیه خید تسجب م 

دهند. امس بس تم  دسک ر تنکسش ده تسهیخ  شیند سیاه م رسلرسً وز  تشیههس  تیسه  یس ر  محسی  م 

ردا ب  اصیل علیم با  هتویب  ر نویم د  ،علیم هیسض یس ک ت  ارال باشری نیابغ ده  دهتیان  تشیهمسن م 

اند ر ده ثسن  علیم انسجسن  زیی بنس  تمسم  علیم تویب  ر  ن  اسجک زییا پیداخرن ب  انسجسن  پیداخر 

امیه  ن  ر تویب  ناسزمند شجنسخک انسجسن ر ده نهسیک  هم دهسجک ناسزهس  بشجی  اسجک ت  تشجیههس  

  خیاهسن عقب مسندن تشججیههس  تیسججه  ناس ر  از پاشججی ک ر ریب  بس تحقای سججسخرگ  علیم انسججسن

هس  هس  زندگ  دنای  ر اخیر  بیا  رابسجرگ  هی ا  باشجری این تشجیههس ب  آنتیسجه  دههم  عیصج 

 . (1386هسرند )تق  زاد ،  

ده وسمه  اییان ب  دالیل مخرلف  ده مقسیس  بس دیگی ویامع، تحلاالت، آن هم تحلاالت ن ی  

از اهزش بسجاسه بسالتی  بیخیهداه اسجک. ده نراو  یک  شجسه هنوسه  اهزشج  رسجاع دهرن  بی هر  ا یاد 

  تقییک بیا  رهرد ب  دانشجگس  روید داهد. ده این ن سم اهزشج  تسذ  ت  هرز ب  هرز بس سجاسسجک تیسجه

آرهند ر شججید، میدم از هرسججرسهس ب  سججی  شججهیهس ر از مشججسرل عمل  ب  تسههس  اداه  هر  م م 

درلک اسججک ر این یک  از دالئل انرسججس  درلک ده اییان   "بس اهزش رسلب"تیین محل اشججررسل،  مهم

یاد تأثایگذاه  تیین عنسصجی  یهنگ  ت  ده اندیشج  ر تفکی ا اسجک. ب  این دالیل ده وسمه  اییان ، مهم

بسشججند عرسهتند از: ه رسه اسججررداد ، ه رسه هنوسه ، ه رسه احسججسسجج ، تالججسدویی ، خیدنمسی  ر م 

 یدگیای . در عنلجی خیدنمسی  ر  یدگیای  ده درهان مهسصجی ب  رید  از زمسن هر  آرهدن ب  سجاسسجک 
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  هسشجم  ه سجنوسن   تیسجه  ده زمسن پهلی  درم ر ناز ده دره  بهد از ونگ ده زمسن هیسسجک ومهیه

ت  ب  درهان سسزندگ  مهیر  گیدید ده  یهنگ مل  مس اییاناسن ب  روید آمد  ر بس گذشک زمسن دامن  

تی شججد  اسججک. این  یهنگ از محیی تیدن خید ده گفرسه، نی  لرسا، میسهاک وریا اسی   آن رسججاع

ویی   پیسجر  ر بیتی ،لر ، مقسمخیاه ، وس منزل، شجرل ر مده  تحلجال  شجیر  شجد  ر ب   زرن

 (. 49-50، 1383پیه،  )ه اع  هسدم 

مند ب  تسجججب نمیات خی  ده علیم ر هیسضججج ، الزامسً ب  این مهنس ناسجججک ت  دانش آمیز عالس 

. بسجاسه  از دانش آمیزان   بسشجدم   هسهس  هیسضج  ر تویب  یس حر  مسجرهد تحلجال ده این هشجر هشجر 

هس  هیسضج  ر تویب  ادام  هیسضج  ر علیم، ده هشجر  هراد  ده تسجب شجد ت  ب  صجی  نمیات خی   

مند عالس ر هنی   هس   ن دهند، ده اعمسق رویدشجسن ب  هشجر  علیم انسجسن  یس هشجر تحلجال م 

تنند شسن حیتک م مند  دهرن  الجس  هران  میوید، خال  عالس تأثای  یهنگ ر  هسجرند رل  تحک 

  مان أشجسن ها تسمان تنند، سسده ب  ت ت  حر  اگی آیند  شجرل   تنندتحلجال م  شجیر  ب   هسی ر ده هشجر 

رضجهاک اگی نگسه  ب   نخیاهند بید.   ر احسجسا هضجسیک از زندگ  بیا  این ا یاد آهامش هرح  عما 

د ت  اتثی دانشجوییسن  شج مخیاهامریو   ،  مهس  آمییکس داشجر  بسشجادانشجگس ر تیتاب دانشجوییسن ده 

ب  رید  دانشجوییسن   تنند ر ارلب دانشجوییسن خسهو علیم انسجسن  تحلجال م هس  آمییکسی  ده هشجر 

ر   مهندسج   – هس   ن ده هشجر   پذییش شجد  از تشجیههس  تمری تیسجه  یس ر  یس ده حسل تیسجه ،

ر   هستسمالً مشججخص اسججک: اسججریاتدیسججکاین امی  . علک  بسشججندمشججریل ب  تحلججال م   پزشججک 

اند ت  وسمه  ها  سهل الرحلججاالن دهیس ر این راسهاک ها هسججر  آمییکسی  ب  د گذاهان علم سججاسسججک

هس  تالن، سجمک ر بس تیلاد اندیشج   السجف  ر اندیشجمندانتنند؛  هس  علیم انسجسن  هدایک م هشجر 

شجنسسجسن ب  اصجالی ر بهرید ه رسههس  عمیم  وسمه  تنند، وسمه سجی  هاهرید  وسمه  ها تهاان م 

تنند، الملل  تشجیهشجسن ها تسمان م سجک ر دیبلمسسج ، منس ع داخل  ر بانپیدازند، مرخلجلجسن سجاسم 

هسجرند، اسرلجسددانسن هریکیدهس  اسرلجسد  وسمه   وسمه  خید  شجنسسجسن میاسب سجالمک هران  ا یادهران

، از نگسهانر تسهیخ  دانسند، تسهیخنگید  داسه سخر  ر تنگنستس مهاشک میدم  نمسیندتحلال ر بیهس  م ها 

هس  آن  حفظ م  تنند ر ...  ها هس  میدم بس هیشج  هسیشجسنتنند ر علق مایاث تسهیخ  میاسرک م ر  سجنن  

الزم   ر تکنسججان بیا  سججسخرن مثالً یک خیدهر، تهداد محدرد  مهندا اند ت ب  این نراو  هسججاد 

اسجک امس بیا  این ت  همسن خیدهر ها ده ژاپن، مسلز ، اییان، عیبسجرسن، ناویی ، صجیبسجرسن، پیترسل،  

اسرلجسددان، سجاسسجرمداه ر   شجنسا،شجنسا، هرانمکزیک، بزهیل ر تسنسدا بفیرشجند، ب  تهداد زیسد  وسمه 

ناسز   علیم انسجسن   حیزبسجاسه  دیگی از مرخلجلجان هس  بسزاهیسب  ر هنیمند، ،یای تمبان  دیبلمست،
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بس شججنسخر  ت  از  یهنگ ر اسرالججسئست ویامع مخرلف داهند،   از این مرخلججلججان  داهند تس هی تدام

آن تسال ر ها ده اسلج  نقس  دناس مهی   ر ترلاغ تنند تس زمان   یرش ر سجیدآره     محلجیل تشجیه خید

، ده  داننجد تج  یجک خجسنیاد م   هجس خی  آن  د. نمجسینج یاهم    ده نراوج  ا زایش ثیرت مل  تشجججیه خید ها  

شجید یک بسه ناسز ب  سجسخرن خسن  خیاهد داشجک ر هی اند مس  یک بسه ناسزمند پزشجک م شجیای  عسد ، 

مدت زندگ ، ناسزمند ر دهگای علیم تیبار ، هران شجنسسج ، سجاسسجک، اسرلجسد  مرل  همسن خسنیاد  ده تمس

ده   کسن، تهداد باشجری  از ا یاد مسجرهد وسمه  هار ... اسجک. لذا ده عان تیباک بهریین مهندسجسن ر پزشج

  تس تشجیهشجسن همیاه  ده مسجای صجحاح ب  تیسجه  خید ادام  دهد تنندهس  علیم انسجسن  وذ  م هشجر 

 . (155-160: 1383  پیه،)ه اع

ت  علیم انسجسن ، هشجر  حف است   این تفکی اشجررس  پذییش عمیم  یس ر  اسجکده اییان مرأسجفسن   

ده   ت  این هشجر  ها انرخس  نمسیند صجی سً بسیسجر  یک سجی  ا،العست ها حفظ نمسیندر تسجسن    اسجک

حسل  ت  علیم انسجسن  راسه ، اسجسسجسً حف است ناسجک بلک  بیعکه، تیانمند  میاوه ، تحلال ر حل 

،  عالر  بی این ر مهمری از هم  اینک  اند.  مرفسرت   هس  مخرلف،ویامع ر زمسنمشججکالت  اسججک ت  ده 

ت  شجیای  ر   هس، ناسزمند روید مرخلجلجسن  از همسن وسمه  اسجکسجسن  ده بسجاسه  از هشجر علیم ان

شججنسا اییان  ت  خید  ؛ سحهسً یک وسمه هس   یهنگ  ر اورمسع  وسمه  خید ها ب  خیب  بدانندهیشجج 

ر هائ  هاهکسه، ده شجیای  بیابی  اعالجی  از وسمه  اییان  اسجک، ده بیهسج  مشجکالت اورمسع  اییان ر 

ت  ا،ال  دساق  از شجیای  ر رضجهاک   تندشجنسا خسهو  عمل م علم ، بهری از یک وسمه یکسجسن 

 . اییان نداشر  ر ده بسری اورمسع  ر  یهنگ  مرفسرت  هشد نمید  اسک

ده اییان تحلجاالت دانشجگسه  ب  دنرسل یک ن سم  یهنگ  بامسه ب  یک اهزش تسذ  تردیل شجد  

ناز بس این ن سم اهزشج  تسذ  ده اهترس  اسجک. زییا انرخس  هشجر  ر ده  اسجک. انرخس  هشجر  دانشجوییسن 

هجس  هنوجسه  حجستم بی وجسمهج  آمیزان ر دانشجججوییجسن اییان  عمیمجسً تحجک تجأثای اهزشتجل اهجدا  دانش

شجید. بس این ن سم اهزشج ، ده وسمه  اییان  تنین  اسجک یهن  آنچ  امیرز ده وسمه  بساهزش محسجی  م 

خیاهند تحلجاالت دانشجگسه  داشجر  بسشجند ر ب  رید  دتری ر مهندا شجیند زییا از ن ی میدم  هم  م 

آید بلک  این دتری بیدن اهزش باشجری  داهد یهن  ده هشجر  پزشجک  ن  تنهس پیل باشجری  ب  دسجک م 

  هس  دیگی اورمسع)پیسجراد( باشجری  ناز داهد ت  تأثای خید ها ده تسجب مزایس ر میهرک شجرل منزلک

هس   ن  ناز صجسدق اسجک ت  عمیمسً تمسیل دهد. همان مسجلل  ده میهد دانشجوییسن هشجر نشجسن م 

هس  حستم بی وسمه  ر بدرن تیو  ب  عالس ، اسجرهداد ر ناسز راسه  وسمه ، هشجر   داهند ب  تنسسجب اهزش

یش ب  سججی  آمیزان ر دانشججوییسن تمری  گیاعمیان، مهمسه  یس بیق بخیانند ر ب  این تیتاب دانش
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تیوه  ب  تیلاد علم رن یی  پیداز ، تقلاد، ا یا   تمسجسزند.  هس  علیم انسجسن  از خید آشجکسه م هشجر 

  علیم انسجسن    اعرنسی  ب  محققسن ویان، از مهمریین میانع  یهنگ  تیسجه ده پاشجان  گیای  ر ناز ب 

د ر منسظی ، ده ایوسد انگاز  ر هس  منسسجب ر هرشجمند بیا  نقبید  ر بسج  آزاداندیشج  ر ایوسد  یصجک

عجسدت مسجججلیلان ر مجدییان بج    سجججسز  بیا  تیسجججهج  پجسیجداه، میثی خیاهجد بید. نشجججس  علم  ر زمانج 

زدگ   ر پزشجک ر همچنان مهنداعلم  گای  بدرن محسله  ر عدم تیو  ب  ن ییست نخرگسن تلجمام

  ها تحک تسثای خید سیاه  علیم انسججسن  تیسججه تشججیه از ومل  سججسیی میاهد مهم  یهنگ  هسججرند ت  

 دهند. م 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

نهسدهس ا  ب  صیهت ملمیا ر ا  ب  صیهت رای ملمیا مهمریین تأثای ها ده هرند پاشی ک ر تیسه   

ویامع مخرلف داهنجد. اینکج  نهجسدهجس  میوید ده یجک وجسمهج  تیانجسی  بجسز تیلاجد عقالناجک ر حجل ر ه ع 

هس ر ده مقسبل ه  خید ها داشجر  بسشجد نشجسن دهند  تسهتید مثرک آنمشجکالت ر تهسهضجست دهرن وسم

عجدم تیانجسی  نهجسدهجس ر سجججسخرجسههجس  میوید ده وجسمهج  ده نهجسدینج  نمیدن عقالناجک ر تفکی ر بی،ی  

هس ر ده نراو  باسن تنند  ناسز وسمه  نمیدن میانع ر مشجکالت آن وسمه  نشجسن دهند  عدم تسهآی  آن

هس ر سججنک، سججسزمسن بان ،  یهنگ،سججسخرسههس  میوید اسججک. مهی ک، وهسنب  اصججالی نهسدهس ر 

شججمسه آرهد ر تیان ده اسهای  نهسدهس ر سججسخرسههس  میوید ده ویامع ب ...، هم  ها م  هس، ررزاهتخسن 

هجس ها بی هشجججد ر تیسجججهج  ویامع میهد اهزیجسب  سیاه داد بجدین خجس،ی، هریکید نینهجسدگیای  یجک تجأثای آن

 منسسب بیا  بیهس  ر تحلال میانع تیسه  علیم انسسن  ده اییان اسک.  اسهای  

بیا  پسسجخ ب  سجلیال این مقسل  ابردا بسید این مسجلل  هرشجن گیدد ت  آیس علیم انسجسن  ده اییان  

تیسجه  یس ر  هسجک یس ن ن ده اسهای  ن یی  نینهسدگیای  ر بس اسجرفسد  از شجیاهد ر سیائن  ت  روید  

گای ده حیز  علیم گذاه ر تلجمامتیو  ب  آمسه ر اهسسم  ت  تیسج  خید نهسدهس  سجاسسجکداهد ر ناز بس 

گیدد ت  مرأسججفسن  علیم انسججسن  ده اییان ب  دلال روید  گیدد این نراو  حسصججل م انسججسن  اهائ  م 

هس  مهی ر ، سجسخرسه ، سجاسسج ،  یهنگ ، اورمسع  ر اسرلجسد  آنگین  ت  شجسیسجر  آن  بیخ  ریدگ 

تیسججه  ناس ر  ر همچنسن ده دره بس،ن خید گی رسه اسججک. این امی خید یک  از مهمریین دالیل  اسججک

هس   عدم تحق  اهدا  انقال  اسجالم  ده حیز  علیم انسجسن  ر تیلاد دانش انسجسن  ده اسهای  آمیز 

 اسالم  اسک. 

پاشجری عنیان گیدید این  بسشجد ر همسنگین  ت  ویامع م  پاشجی کسجسز  ر زمان  علیم انسجسن ، مرنس
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ده حسل  ت  علیم انسجسن  ده اییان هاچگس   اسجک  سجسزند  مسهاک وسمه   ویامع تیسجه  یس ر ،ده   علیم

 ا  بسججس . ایفس نمسیدخید ها   ر سججسزند   نرید  ر نریانسججر  نقش تسهیخ  ر وسیگسه  نأداها  انان شجج

زمسن     ،ایا تشجیه  ت  ب  گیا  تسهیخ  ،انداز خید پیسجاد این سجلیاالت ها بسههس  زیسد  بسههس ر  اییاناسن

ن ا  علم    اسجکداسه رامسندگ  ر سجکین علم  شجداتنین ،   مهد علم ر  یهنگ ر تمدن وهسن بید

بند  تندن ر یس ، ناسزهسیش ها بشججنسسججد ر ارلییکنمسیدتهییف  ب  مفهیم راسه  آن تیاند انسججسن ها م 

تندن ا  علم    ر تراان  تحلالبیهسجج ،  آسججسیش ها اصججیال پاشججی ک، تیسججه  ر تکسمل ر ناز ه س  ر 

از این هس  بسججاسه دیگی   نهسیک انسججسن ر سججلیال محسلرست ب هس ر خیاسججر داه تن ام ر تحدید عهد 

 . بسشدم  دسک

هس  تیسجه   ها ده هسجادن ب  سل  ر ویامع مخرلف  ، علیم انسجسن ، سجینیشجک تشجیههسعلجی حسضجیده  

ویامع منی  ب  داشججرن مهسهت ده علیم ر تیسججه   زند ر پاشججی ک  هسم م ا رسدگ   یس رامسندن ر عقب

هس  تک هس  ن ی  اسجک ر بس شجنسخکا  از دسجرگس انسجسن  ر هسجادن ب  ن سهت مهی ر  ر مومیع 

ت  ب  تیسه  دسک    ر ویامه  تشیههسبس بیهس   .  بسشدنم هسادن ب  تیسه  ماسی    ر یس دسریه   محیه

علجی ،الی    اند. تید ابردا ده تفکی ر  لسجف  هشجد  گیدد ت  این تشجیههس،این امی آشجکسه م اند،  یس ر 

ت  این تمدن زمسن  ب  ارب   بسشجدباسنگی این مسجلل  م اییان  ناز   -تمدن شجکیهمند اسجالم   اسجالم ر 

سیی ملل بید  اسجک. علیم انسجسن  ر اسرداه هسجاد  ت  ده تلا  علیم بخلجی  علیم انسجسن  سجیآمد سج

هس  مخرلف علم  عالر  بی ترحی ده  ر بسجاسه  از دانشجمندان حیز اورمسع ، مزیک مل  اییان اسجک  

  سجججسز زمان اند سین اخای،   ، مس مسندگ   عقباند.  تسه خید دسجججر  ناز ده  لسجججف  ر ادباست داشجججر 

بیم    هس ر تیانمند  هسزشجنسسج  ظی اکبس بسشجسیسجر  اسجک  هس  تند ده علیم تویب  شجد  ت  حیتک

 ب  عنیان پاش شی  تیسه ، ب  تمک علیم انسسن  ب  اسرداه گذشر  بسز گیدیم. 

 گیدد: اهائ  م  اهتقس  علیم انسسن  ده تشیه ب  من یه هاهکسهده اینوس اند 

 تیسه   امی  وسیگس  علیم انسسن  ده شأن ر  ر شنسخک ( ده 1

 یهنگ عیامل  ر بهرید  ( تلحاح 2

 هیز تأتاد بی عنلی بینسم اصیاه ر ( 3

 نگس  رید  ب  گزینش دانشوی( 4

 هس  علیم انسسن   ( ب  هرز تیدن آمیزش ده هشر 6

  یهنگ پدرهشر گسریش  ( ایوسد 5

ده حیز  علیم انسجسن   یهنگ پدرهش ر هرحا  عالس  ب  تحقا  ر عشج  ب  نیآره  ر خالساک ر 
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پدرهسن ایوسد شجججید. حالجججیت ن یی  پیداز  بسید ده ذهن دانشجججوییسن ر دانشابرکسه ر تیلاد  کی ر  

د: »بسجاسه  از حیادث دناس   یمسینا  بس باسن احراسب ب  ن یی  سجسز  ده علیم انسجسن  م اهلل خسمن آیک

س  اسرلجسد  ر سجاسسج  ر رای  محکیم ن یات صجسحب ن یان ده علیم انسجسن  اسجک. هحر  ده زمان 

تنند. ده این هس ها مشجخص م هس هسجرند ت  شجسخص ، ده هران شجنسسج ،  لسجف ، آندهوسمه  شجنسسج
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