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  چیستی و هستی علوم انسانی
  برخی موانع و راهکارها

  زاده محمدباقر حشمت
  

  چکیده
او عامل اصلی علم و شناخت وهم پـس  . انسان باالترین رتبه را در بین مخلوقات داراست

انسان بـا داشـتن روح ملکـوتی و جسـم     . ترین موضوع شناخت و معرفت است از خالق، اصلی
او اگر براي علـم و پـژوهش موضـوعیت و    . منحصر به فرد است ناسوتی موجودي دوبعدي و

گیـرد و نقطـه آغـاز و عزیمـت ایـن       اولویت پیدا کند، مقدمات تاسیس علوم انسانی شکل می
که با کمک مفروضات و معلومـات   هنگامی. رشته طرح مجهوالت اساسی درباره آدمی است 

الت مزبور پاسخ گفته شود، معـارف  هاي خاص علوم انسانی ، سؤا اثبات شده و متدها و روش
ترین دانـش   ترین و اولی گردد این معرفت پس از االهیات مهم شناسی تولید و حاصل می انسان

از . بوده و براي دسترسی به آن باید از معلومات و اطالعات مربوط به همه موجودات مطلع بود
دت اوست، فوق العاده مهم و سازي حیات و سعا آنجا که این دانش دربارة انسان و جهت بهینه

  .ضروري است
لیکن علیرغم چنین ارزشی و اهمیت ذاتی، در عمل این دانش در جامعه و در بین آدمیان 

تـوان دور   در ایـن رابطـه مـی   . و در قیاس با سایر علوم و فنون ، چندان نقش و جایگاهی ندارد
اي این معرفت بـوده و راهبـرد   ه ها و ناهنجاري باطل و تسلسلی را دید که نمایانگر اوج آسیب

  :بهینه اعتالء و ارتقاء علوم انسانی، شکستن این دور باطل است
نمایند که ضعف بنیادي و وضعیت موجود و ضعیف  اندرکاران چنین می سؤاالت و دست

در حالی که اصحاب این دانش بـر ایـن باورنـد کـه     . عامل اصلی انزواي آن است این معرفت،
                                                             

  28/7/83: ، تاریخ تأیید 10/7/83: تاریخ دریافت .  
  دانشیار دانشگاه شهید بهشتی.  
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عدم اعتنا به تولیدات و محصوالت این علم، موجب ضـعف و انـزواي    عدم توجه مسؤولین و
  .آن شده است

  .شناسی، روابط هستی، فرایند علم و معرفت، توسعه علوم انسانی، انسان: واژگان کلیدي
  

  مقدمه و طرح موضوع
بسم اهللا الرحمن الرحیم ـ اقرا بسم ربک الذي خلق، خلق االنسان من علق، اقراو ربـک   

لذي علم بالقلم، علم االنسان مالم یعلم، کال ان االنسان لیطغی، ان اراه استغنا ان الی االکرم، ا
  .ربک الرجعی

به نام خداوند بخشنده مهربان ـ بخوان به نام پروردگارت که آفرید، آفریـد انسـان را از    
زاند آمو تر است، آن که تعلیم کرده نوشتن را به قلم، خون بسته، بخوان و پروردگار تو کریم

ورزد  دانست، نه چنین است به درستی که انسان هر آینه عصـیان مـی   انسان را آنچه که نمی
  .نیاز شد، به درستی که به سوي پروردگار تست بازگشت با اینکه دید خود را که بی

شناسی و علوم انسـانی   هاي انسان ترین آموزه آیات کوتاه و آهنگین سوره علق از بنیادي
موجودات هستی، شناخت انسان براي کسی موضوعیت و اولویت داشته اگر در بین . است

باشد، براساس منطق و متدولوژي ، مجهوالت و سؤاالت زیر قابل طرح است که آیات فوق 
  :ها پاسخ گفته است به عنوان کالم خدا به آن

  هویت ، ماهیت و ضمیره انسان چیست؟
  انسان از چیست، از کجاست و به کجاست؟

  اهبرد بهینۀ انسان چیست؟راهکار و ر
هاي  مشهود است که آیات مزبور اولین نازله وحی به پیامبر گرامی اسالم بوده و در شب

توجه و تأکید بر اولین کلمه این نازله، حکمت آموز و . اند رمضان و لیالی قدر انزال گردیده
البته با یک دنیـا  البد حکمتی دارد که نخستین کلمه از کالم خدا به صیغۀ امر و . بدیع است

تواند در  شناسی قرآن و اسالم می عمدة راز و رمز انسان. لطف و مرحمت بیان گردیده است
توان  از همین کلمه اول از گفتار االهی می. همین کلمه کوچک چند حرفی قرار داشته باشد

  :با فلسفه قرآن و ماهیت و هدف انسان آشنا گردید و این معنا را بهتر شناخت که
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  )١٧٣: تا سبحاين، يب( ، »آن كتاب هدايت و اسالم دين هدايت استقر«

اش انسان امر و هـدایت بـه قرائـت و عبودیـت گردیـده       چرا که در اولین نازله و کلمه
  .است

هاي قدر و نزول قرآن و آغاز  به شب ) 101: 1371اسدي، (اگر از منظر علوم ارتباطات 
تـرین شـبکه ارتباطـات و مبـادالت هسـتی و       بعثت نبی مکرم اسالم نگریسته شود اساسـی 

  .بشریت در این صحنه ایجاد گردیده است
رابطه خالق و ملکوت و آسمان با خلق و ناسوت و زمین پیام دهنده خداي خالق ، دانا 

خواندن و «و پیام . پیام گیرنده رسول اکرم و همه بشریت، جبرئیل وسیله پیام. و کریم است
بنابراین قرآن به عنـوان  . »ت یافتن و یادگرفتن و گمراه نشدندانستن و هدایت شدن و هوی

ترین سؤال علوم  انسانی و  کتاب هدایت و کالم االهی در اولین کلمه خود، آخرین و اصلی
یعنی وجود و هستی . شناسی را که همان راهبرد و راهکار بهینه باشد پاسخ گفته است انسان

و ایـن چیـزي جـز علـم و     . باشد ه و هویت میپر شد» خواندن«آدمی با محتوي و ماهیت 
تـرین   خـدا کـریم  . دانش وعقل و معرفت نیست که هم موضوعش و هم معلمش خداست

از راه لطـف، قابلیـت علـم و خوانـدن و     . است چون خودش که قادر و عالم مطلق اسـت 
 آموختن را به انسان کرامت نموده است و از همین روست که آدمی نیز در  قیاس با دیگـر 

  .صاحب شرافت و کرامت و امتیاز گردیده است  موجودات و جانداران،
اي انسان بخوان، چه بخوانم؟ چگونه بخوانم؟ کتاب هستی در مقابل تو گشـوده اسـت   

کتاب هستی را بخوان و ببین، آن . خداي خالق است» خالق تو و همه چیز«بخوان تا بدانی 
چرا بخوانم و چه بخوانم ؟ بخوان تا بـدانی  . هستی که پروردگار باشد  هم از راس و اصلی

بدان که تو با این همه هیبت و غرور و امتیاز، از خون . که مبدأ هستی و خلقت، خالق است
از سوئی بـدان کـه طغیـان و هیبـت تـو در برابـر       . اي اي ناچیز آفریده شده بسته و از علقه

خالقیت و توانایی از چیزي خداوند ناچیز است و از سوي دیگر آگاه باش که خالق با چه 
  .به شکل و به موجودي شگرف و زیبا و توانمند چون تو ساخته است

زمانی کـه باعقـل و تجربـه و ابـزار بـه ظـاهر       . اما همین تو که همه چیزت از خداست
نیـازي و غنـا کـرده و از بسـتر و      خلق کردي احساس بی» علم و ثروت«خودساخته است، 
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شـوي در   داري و از راه و هدف صـحیح خـارج مـی    ان برمیمسیر خارج شده و سر به طغی
انسان با توسل و تقرب بـه  . که غایت کمال و سعادت تو در اطاعت و قربت خداست حالی

خواهد به امن و ایمنی برسد که به طغیان و  هاي مادي و کیفی خود می تولیدات و خالقیت
  . سوي پروردگار استها به  که سرانجام همه راه در حالی. غلطد  ضاللت در می

  )خدا(مقصد       مبدأ  )  خدا(      
  
  

  شبکه روابط هستی
بعثت و نزول اولین آیات سورة علق، دو رابطه اصـلی و اساسـی هسـتی و بشـریت را     

  .نماید بازخوانی، بازنویسی، بازنگري و بازسازي می
  )رابطه معرفتی و شناختی(رابطۀ استاد شاگردي 

  )رابطه سیاسی وحکومتی(رابطۀ امر دهی و امربري 
در این صحنه خداوند استاد انسان شده و همان علم و اسمائی را کـه در السـت بـه او    

دانسته به او آموختـه   شود که با قلم آنچه را که نمی کند و یادآور می آموخته مجدداً فعال می
انسان » مبدا، مقصد و مسیر«معرفت به   شود که محور و جوهر این دانش ، یادآور می. است

و دوري از گمراهـی، کسـب   » هدایت به خیر و کمال»  است و کاربرد و نتیجه این معرفت،
  :انداز سلسله مراتب عالم و علم چنین است در این چشم. مصالح و دفع مفاسد است

  
  )  الهوت(خدا 
  

  )ملکوت(جبرئیل 
  

  )ناسوت(پیامبر 
  

  )خواص(اصحاب 
  

  )عوام(هاي مردم  نامی و توده
و نزول وحی و صدور فرمان خوانـدن، بـه نـوعی بـازنگري و بازسـازي رابطـه        بعثت

  )حیات دنیا(مسیر 
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  .دهی و امر بري و ملکوتی براي رابطه سیاسی و حکومتی نیز هست امر
خداوند امر ده و انسان امربر است و امر نیـز خوانـدن و دانسـتن و هویـت و هـدایت      

ت و معرفـت اسـت تـا    چنین امري بر خالف اوامر بشري، از راه لطـف و مرحمـ  . باشد می
انسان این مخلوق با کرامت، به سالمت و امن و از مسیري درست از مبدأ بـه مقصـد سـیر    

  .نماید
  تــا راه دان نباشی کی راهبــر شـــوي      خبر بکوش که صاحب خبر شوي اي بی

تسلیم امر خدا شده و به قید و صـفت مسـلمان   » آزادانه و عالمانه«در این رابطه انسان 
  .گردد می مزین

شود و از قید و علقۀ دنیا و نفس  در رابطه نخست انسان علم آموخته و عالم و عامل می
  .شود آزاد می

  
  خودسازي خودیابی،  خودشناسی ،

نظامی اسـت    از این روست که اسالم،. رود داوطلبانه و مشتقانه به سوي خدا می آنگـاه 
از همـین  . اهیتی فرهنگـی و تربیتـی دارد  جامع که همه ابعاد انسان را شامل شده و اصوالً م

  )تا، ذیل کلمه سیاست دهخدا، بی. (روست که در یک نگاه تربیت و سیاست به یک معنایند
در رابطه اول آدمی با خودشناسی و خداشناسی به خودیابی رسـیده و بـراي خودسـازي و    

دانـد کـه از ایـن     شود و می پذیري می سپس آمادة امرپذیري و هدایت. گردد تربیت آماده می
. خداوند چون عالم و قادر و خالق است. پس از کدام آمر و امر و براي چه باید فرمان ببرد

پس مالک بوده و چون مالک است پس حاکم بوده و حق و قدرت تصرف در تولیـدات و  
  .مخلوقاتش را دارد

  عالم    قادر
  خالق  

  
  مالک        

  
  حاکم

  تشریع        تکوین  
  :د دو شعبه به هم پیوسته داردحاکمیت خداون
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  تکوینی: الف 
  )146: 1383زاده،  حشمت(تشریعی : ب 

کون و مکان تحت امر و حاکمیت خداوند تاسیس و تکوین و تداوم و تحویل یافتـه و  
انسان نیز به عنوان یکـی از مخلوقـات و موجـودات ، ابعـادي از وجـودش تحـت همـین        

توانـد   ان داراي ضمیره عقل و علم بـوده و مـی  به فرمان همین تکوین، انس. حاکمیت است
از آنجا . نماید» تجویز«داده و براي خود راهکار » تشخیص«اشیاء و موجودات را شناخته و 

هـایش ، بعضـاً موجـب احسـاس      که صرف اتکا به عقل و علم بشري، به لحاظ محدودیت
ي هـدایت و هویـت   برا» کتاب و نبی«خداوند از راه لطف خود  استغنا  سبب طغیان است، 

انسان، انزال و ارسال کرده است، تا آدمی از مسیري امن و مطمئن و بـا ایمنـی بـه مقصـد     
  .برسد
  

  شناسی سؤاالت اساسی انسان
گـویی   شناسی و علوم انسانی در کلیت و جامعیت خود دانشی است که پاسخ انسان

  :سؤاالت و مجهوالت زیر است
  انسان چیست؟ . 1

  افکار و درونش.  1
  اعمال و بیرونش. 2

  )هدف و هویت(انسان چه باید باشد؟ . 2
  )239: 1383رشاد، (انسان چه باید بکند؟ تا به سعادت وکمال برسد؟ . 3

مکاتب علمی و سیاسی هر کدام با مفروضات و متدهاي خودشان، پاسخی به سـؤاالت  
د که بـا هـم   شناسی و علوم انسانی خاص خودشان هستن فوق داده و هر کدام داراي انسان

اسالم نیز به سؤاالت فوق پاسـخ گفتـه کـه در منـابعی     . داراي اشتراکات و افتراقاتی هستند
و سوره علق از آن دسـته  . ها را یافت توان آن چون قرآن و سنت و عقل و تجربه بشري می

است که به عنوان اولین نازله و نقطه آغاز بعثـت و شـروع یـک انقـالب عظـیم انسـانی و       
شناسی و علوم انسانی را از زاویـه دینـی اسـالمی و کـالم االهـی       ه نوعی انساناجتماعی ب
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  بازتاب

  .دهد بازتاب می
  

  فرایند علم و معرفت
ترین موضوع شناخت  انسان از سوئی خود عامل اصلی شناخت و هم پس از خالق، مهم

ت را خود وکائنا  باشد، وي در میانه هستی و موجودات ایستاده و کنجکاوانه و متحیرانه، می
اي از موجودات است که هر از چنـدي بخشـی از آن    از این منظر، هستی مجموعه. کاود می

شود  گویی ذهنی و حواس آدمی به آن موجود بند می. گیرد مورد توجه اندیشمندي قرار می
شود پس هر موضوعی موجـود اسـت، امـا هـر      لذا آن موجود داراي موضوعیت می) علقه(

ضوع نباشد مگر آنکه ذهن و حواس کنجکـاو انسـان بـه آن    موجودي ممکن است هنوز مو
امـا  . وجود موضوعی معین براي تاسیس هر رشته از دانش و معرفت الزم است. گیر بدهد

. گیـري یـک رشـته از دانـش، طـرح سـؤاالت و مجهـوالت اسـت         شرط کافی براي شـکل 
نصـر دیگـر   و براي پاسخگویی به مجهوالت و سؤاالت بـه دو ع ) 19: 1382زاده،  حشمت(

  :نیاز هست
  نظري               مفروضات     

  توسعه و کمال (مزایا    معارف مجهوالت     موضوعات     موجودات 

   عملی                            متدها                 

  
  : االت به دو عنصر دیگر نیاز هستسؤ
الً شرح و اثبات گردیـده و بـراي   آن دسته از معلومات که قب. متدها.  2مفروضات ، . 1

امـا بـراي کنکـاش    . شوند مفروضات نامیده می. پاسخگویی به سؤاالت قابل استفاده هستند
ها و متدهاي تحقیـق و تحلیـل    بایستی از روش برداري از مفروضات ، می مجهوالت و بهره

یه و جملـه  معارف به صورت قض. اي به نام دانش و معرفت دست یافت برد تا به میوه  بهره
امـا خـط و کتـاب ایـن     . گـردد  خبري بوده که ابتدا در ذهن و نظر آدمی انبار و انباشت می

هـا را   امکان را براي انسان فراهم آورد تا علـم موجـود در ذهـن را عینیـت بخشـیده و آن     
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بازنگري کرده تحکیم و توسعه دهد و همین امر انقالبی در علم و صنعت و زندگی فـراهم  
اي  انسان با گنجاندن اطالعات و معلومات خود در وسائل الکترونیکی و رایانـه  امروز. آورد

ها امکان انباشت عجیب و عظیمی را به دست آورده و انقالب تمـدنی   و پردازش سریع آن
  .شگرفتی را در حال تجربه و گذار است

  
  انسان و توسعه

راسـتی مزایـاي    بـه : ندک در مراحل آخر زنجیره تولید علم اینک این سؤال خودنمایی می
این همه شناخت و معرفت چیست و چرا از گذشته و حال این همه وقت و هزینـه بـراي   

شود و چرا انسان این همـه امکانـات و سـرمایه را مسـتقیما      تحقیق و تولید علم صرف می
گیرد؟ مزیت و کار بر  معرفت  براي تولید کاال و ثروت و توسعۀ رفاه و مصرف به کار نمی

  :انسانی و اجتماعی در دو بعد» توسعه و کمال«ش عبارت است از و دان
  توسعه و کمال عملی.  2توسعه و کمال نظري . 1

هر مجهولی که براي انسان معلوم گشته و به دنبال ذهن و روان او اضافه گردد به همان 
. »هل یستوي الذین یعلمـون و الیعلمـون  «. رسد میزان ذهن و درونش به توسعه و کمال می

توسعه و کمال نظري انسان بـه ظـاهر   . »داند برابرند داند و آنکه نمی اي آنکه می تو پنداشته«
نامتناهی است چرا که وي قابلیت بالقوه آن را دارد که علم و تصویر همه موجـودات را در  

شـود کـه وي    شناسی و در کرامت آدمی گفته می بعضاً از منظر انسان. ذهن خود جاي دهد
و هستی عالم کبیر است چون آدمی مدل کـوچکی از تجمـع همـه موجـودات     عالم صغیر 

توان او را  اما از نظر دیگر و در درجه باالتري از کرامت انسانی می. ملکوتی و ناسوتی است
عالم کبیر تلقی نمود چرا که انسان قابلیت آن را دارد که همه هستی را شناخته و تصـور و  

رون خود جاي دهد و این همـان کرامـت واالي انسـانی    ها را در ذهن و د تصدیق همه آن
جایی که  رسد آدمی به«. شود  است که طبق سوره علق از توان علم و شناخت او حاصل می

این اوج و نهایت توسعه و کمال انسـانی اسـت و چـون خـدا مطلـق و      . »به جز خدا نبیند
انسـان  «اینجاست که مفهوم . دیاب نظیري می نامتناعی است، این حد از کمال انسانی ابعاد بی

اما در جامعه و تاریخ بین چنین انسان ممکن   )126: 1380حسینی، . (شود متجلی می» کامل
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الوجودي با انسان واقعی الوجود چقدر فاصله هست و چرا و چگونه است که نوع انسان از 
اي  هاي اندیشه يچنین امکان و قابلیتی دور مانده و تنها با اتکا به بخش کوچکی از توانمند

نیازي کرده از اطاعت و هدایت االهی دور افتاده و راه طغیان و  احساس بی و ابزاري خود، 
  .رود خسران می

بسم اهللا الرحمن الرحیم، والعصـر، ان االنسـان لفـی خسـر، الـی الـذین آمنـو و عملـو         
ـ . الصالحات و تواصو بالحق و تواصو بالصبر وع انسـان  قسم به عصر و عصاره و زمان که ن

در زیان و خسران است مگر کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده و یکـدیگر را  
  .کنند به حق و صبر توصیه می

توان حد و حـدود توسـعه نظـري انسـان را تجسـم       اینک با تمثیل و تسریع دیگري می
اسـت  تعداد قضایاي جزئی و کلی که درباره موجودات و موضوعات در ذهن آدمـی  . نمود

اما چنین است . بگنجد CDظاهر ممکن است محدود و معدود بوده و مثال در یک یا چند  به
که قضایاي کلیه و معارف نظري و تئوریک و مفاهیم که گـاه در حـد یـک جملـه هسـتند      
حاصل تعمیم و انتزاع صدها و هزاران جمله خبري و قضیۀ جزئی و مصداق هستند که در 

ها و  فایل  ها و قضایاي کلیه  همچون کدها، تئوري نابراین مفاهیم، ب. ذهن انسان انباشته است
  اي هستند که اگر بازشوند شامل صدها و هزاران زیر مجموعه وسـیع  عناوین کوچک رایانه

اي کوچک  به ظاهر جمله» خدا خالق مطلق است«اي همچون،  مثال قضیه. و گسترده هستند
ي از ذهن و یـا در کنجـی از یـک سـطر جـاي      ا و متشکل از چند کلمه است که در گوشه

اما حصول چنین دانشی و معرفتی از لحاظ اثباتی، فرایندي طوالنی و عظیم را طی . گیرد می
از دل همان قضیه کلی . کرده و حاصل انتزاع و تعمیم هزاران قضیه جزئی و مصداقی است

براي مثال مالکیـت  . مودتوان کثیري قضیه و معرفت نوع را استنتاج و استخراج ن مجدداً می
و حاکمیت خداوند بر انسان و کل هستی از همان قضیه قابل استخراج است و لـذا نفـی و   

فلسـفی و    یا اثبات قضیه فوق به معنی تاسیس یا تخریب یک مکتب وسیع و عظیم علمـی، 
براي مثال مارکسیسـم بـه عنـوان یـک مکتـب علمـی و یـک ایـدئولوژي         . شود سیاسی می

یاسی پرطمطراق ، مبتنی بر نفی موجودیت و خالقیت خداوند بـود و موجـد   اجتماعی و س
پیش از آن نیز در جریان رنسانس، لیبرالیسم . جریانی عظیم در تاریخ و تمدن معاصر گردید

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  
    

    
    

    
 

انس
وم 

 عل
تی

هس
 و 

تی
چیس

  انی

  

57  

و بودن و خلقت به دست اوست امـا  » خدا خالق است«به رغم خود با اثبات و قبول آنکه 
جریـانی  ) 136: 1375عمید زنجـانی،  (» نسان استشدن  صیرورت در حاکمیت و اختیار ا«

تـرین   تـرین و اصـلی   عظیم و تمدنی شگرف ایجاد کرده که طی چند سده مبدل بـه عظـیم  
  . جریان تاریخ معاصر شده و براي آینده نیز داعیۀ موجودیت و مشروعیت و اولویت دارد

عی دسـت  هاي زیادي در علم و شناخت موجودات مختلف هستی به ابعـاد وسـی   انسان
اند که خود از شدت حیرت یا دم فروبسته و یا چون آتش فشان فوران کرده و کنتـرل   یافته

در برخورد با  عالمان و اندیشمندان در هر صنف و رشته ممکن است بعضاً . اند از کف داده
انسان ضعیف و نحیف با چند ده کیلو وزن را دید که این نهایت توسعه مادي و جسـمانی  

یـا  » کـوه علـم  «شود که فـالن   در تعریف و تمثیل دانش و شخصیت او گفته میاما . اوست
  .است» اقیانوس معرفت«

  
  کاربرد مادي و عملی علم

هـا و   ایـن امـر زمـانی اسـت کـه دانسـته      . مزیت دوم معرفت، عملی و کاربردي اسـت 
. شـوند  به عنوان فن و تکنیک به کار گرفتـه مـی   ها،  هاي نظري به مدد ابزارها و روش یافته

. شـود  هـا وسـیع و گسـترده مـی     بدین ترتیب دامنه عمل و اقدام و میدان مانور و اثر انسان
زمانی آدمی به ضرورت نیازي درونی و یا بـه سـائقۀ محرکـی    ). دانستن براي به کار بستن(

گردد و از این راه با دنیاي خارج و عینی مرتبط گردیده و  وادار به رفتار و عمل می بیرونی، 
کند  هاي بیرونی حاصل می حواس و ادراك ، تصورات و تصدیقاتی درباره اشیاء و پدیدهبا 

  .یابد و بدین صورت انبان علم و معرفت در ذهن و درون توسعه می
  

  عین    ذهن     علم  عمل        

هاي او جهان اطراف را در  اعمال و رفتار انسان بعد دیگري از شخصیت اوست و کنش
ها چنانچه متکی به پشـتوانه علـم    این رفتارها وعمل. سازد اجتماعی متاثر میابعاد طبیعی و 

انسان اولیه دایره اثرش . تر خواهد بود اثر و تغییر، بیش» وسعت و شدت و سرعت «باشند، 
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هایش بود و هرچه علـم و تجربـه و ابـزار او توسـعه و کمـال       به اندازه برد حواس و اندام
بـه  » توسـعه «بنابراین مقولـه  . گرفت ره اقدام و اثرش وسعت مییافت به همان میزان دای می

عنوان امري محسوس و ملموس از نخستین روزها حضور آدمی در این جهان شروع شـده  
میدان مانور انسان بدوي به میزانی بود که بتواند برود و بدود و یـا دسـتانش را دراز   . است
ر تیز و صیقلی کرده بود میـدان اثـرش را   اما برداشتن و پرتاب سنگی که با سنگ دیگ کند، 

تر نمود و سرانجام اختراع تفنـگ و   اختراع نیزه و کمان این محدوده را وسیع. کرد وسیع می
ها را به ترتیب از چند ده متر، به چنـد صـدمتر و    توپ و موشک و ماهواره شعاع این دایره

اینک زمانی که یک تلسـکوپ  . ستها کیلومتر رسانده ا و امروز به میلیون. . . چند کیلومتر 
ماهواره یا سفینه فضایی در کنکاش اعماق منظومه شمسی و کهکشان، با فشار دست   عظیم،

ن سـال نـوري فاصـله بـا زمـین      اي در چند میلیو عکس واضح و درشت از ستاره انسان، 
گیرد، این به واقع چشم و دست آدمی است که تا آنجا دراز شده و توسـعه یافتـه    می
  .تاس

  

  

  

  

حد بـوده و امکـان حصـول تصـویر      وسعت و کمال انسان بی  چنانکه در توسعه نظري،
تمام اشیاء و موجودات در ذهن و درون وي ممکن دانسته شد و به همین لحاظ به صنعت 
انسان کامل و عالم صغیر و کبیر متصف گردیده، در توسعه عملـی و کـاربردي نیـز گـویی     

داستان سـیمرغ در منظومـه شـیخ    . ندازي آدمی متصور نیستحدي براي وسعت و دست ا
قـرآن  . تواند تمثیلی از همین توسعه و کمال نامتناهی باشد عطار و سیر و سلوك مرغان می

  .فرماید که آسمان و زمین براي تسخیر و تصرف آدمی است نیز می
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  غرب و توسعه 

دهم، ابعـاد علمـی   خصوص پس از انقـالب صـنعتی قـرن نـوز     در پی رنسانس اروپا به
از آن پس اصوالً موجودات و موضوعاتی . کاربردي و مادي توسعه اهمیت و اولویت یافت

شوند که اساساً براي توسعه عمل و اقدام  براي تحقیق و شناخت ارزش یافته و گزینش می
تـر از طبیعـت و    آدمی و دنیاي مادي وي قابل استفاده بوده، توان و امکان اسـتخراج بـیش  

اکنون کشورهایی   )1367آربالستر، . (بهشت روي زمین و این جهانی را فراهم آورند ایجاد
هایشان به اعماق آسمان، زیردریاییشان  داعیۀ برتري و پیشرفت امتیاز طلبی دارند که ماهواره

به اعماق اقیانوس و مترهاي حفاریشان تا عمق خاك و زمین و ابزار پزشکیشـان تـا درون   
هـا قـدرت ورود و اثـر داشـته و      هایشان تـا انتهـاي قـاره    موشک  مغز، هاي قلب و  مویرگ
هاي هسته ایشان امکان تخریب کامل و چندباره حیات و تمدن خود ساخته بشري را  سالح
  .دارد

ها و اهداف متعـدد و متنـوعی    ، انگیزه اي در ابزار و تکنیک و قدرت عمل چنین توسعه
ایـن  . هاي گونـاگونی فـرا روي او گشـوده اسـت    براي انسان فراهم آورد و مقصد و مسـیر 

وسعت و قدرت عملی و سخت افزاري متکی به اقیانوس از دانش و معلومـات فیزیکـی ،   
حرکت انسان به سوي اصالت و اولویت تکنیک و عمـل، تمـدنی   . ریاضی و مدیریتی است

پـذیر   اي است پس آسیب وجود آورد که علیرغم ظاهر پرهیبتش چون تک پایه یک بعدي به
  .است
  

  مسلمانان و توسعه
هاي علمی و تـک   همزمان با رنسانس در غرب که نوعی خیزش علوم طبیعی و تکنیک

شد و آسیب و زوال خـود   تمدن در بالد اسالمی به صورت دیگري تک بعدي می  پایه بود،
دادنـد و   اینک و به تدریج مسلمانان به توسعه نظري تقدم و اولویت مـی . داد را عالمت می

  .شود شد که موجب استکمال نفس و درون می ارزش علم و معرفت بدین لحاظ تلقی می
  هر ورقش دفتریست از معرفت کردگار       برگ درختان سبز از نظر هوشیار
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وقوف به ساختمان پیچیده و شگرفت و عظیم برگ و درخت و ریشـه و میـوه و درك   
امکـان اثبـات وجـود      ن نظـم، نظم احسن و اعدل کائنات و طبیعت محسوس، از راه برهـا 

کـرد و وقـوف بـه ذات و صـفات و      ناظمی عالم و مقتدر چون خداي سبحان را فراهم می
افعال مطلق و بیکران و با عظمت االهی، عاملی براي توسعه و استکمال نفـس و تعظـیم و   

هاي شهودي و عقالنی اهل  در حالی که کنکاش. گردید تکریم او در قالب دعا و عبادات می
نظر و عرفا و علما در اعماق نفس انسان و ذات االهی، توشـۀ شـناخت نظـري و وسـعت     

گستراند، غفلت از توانمندي دیگري که آن هم ارزانـی خداونـد اسـت، جهـان      ذهنی را می
پس در این سوي جهان و در تـاریخ معاصـر،   . اسالم را به سراشیب ضعف و فتور انداخت

بدین سان تمدن . ها به هر دلیلی وسعت نیافت وط به آنتجربه و تکنیک و ابزار و علوم مرب
هاي اولیه، اصیل و االهی خود هرکـدام   مسیحی غرب و تمدن اسالمی شرق برخالف آموزه

  .کنند هاي خاص خودشان را تجزیه می تک بعدي شده و آسیب
  

  آمدهاي توسعه مادي غرب علل و پی
و نفـس و االهیـات، مطالعـات و     هاي اخیر اندیشمندان مسلمان در اخالق، علم درسده

از عینیـت و    پس ذهنیت و دانش نظریشان در این بعـد، . اند آثار وسیع و عمیق عرضه کرده
بـرعکس در  . تر شده و تناسب و تالزم این دو بعد از هم گسست دانش کاربردیشان بزرگ

یگر پـیش  ها در ابعاد د جهان مسیحیت اروپایی، علم و تکنیک وسعت یافته و از ذهنیت آن
امـا حاصـل ایـن    . افتاد و نوعی جدایی و عدم ارتباط بین این دو بعد حاصل گردیده است

تمدن که امروزه همگان را به تحسین و بهت واداشته چیست؟ بله بهشـت روي زمـین کـه    
 15تـا   10اند به طور نسـبی آن هـم بـراي اقلیتـی در حـدود       پانصد سال آن را وعده کرده

د از غربیان فراهم شده و بقیه نصیب چندانی از این توسعه و رفاه درص) 72: 1381وایت، (
  :مادي ندارند مزیت کنونی غرب معلول چند علت است
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  زحمت و تالش در عرصه علوم طبیعی و تجربی  و تکنیک.1
مدیریت و ساماندهی اجتماعی و سیاسی بالنسبه و بهینه مبتنی بـر حقـوق بشـر و علـوم     .2

  انسانی
  رویۀ زمین و طبیعت تخراج بیاس. 3
  استثمار و استعمار شدید جهان سوم.  4

هاي بسیار سنگین مـالی و   ها به مدت پانصد سال تا پیش از جنگ دوم هزینه اوالً غربی
ثانیا فقط حدود پنجاه سال . جانی براي ایجاد بهشت این جهان به خود و بقیه تحمیل کردند

ه جهان سوم رفاه و امنیتی نسبی بـراي خـود فـراهم    است که با کنترل بحران و صدور آن ب
انـداز   ثالثاً سالمت و تعادل نظام طبیعی به طور جدي آسیب دیده و در پس چشم. اند آورده

تحسین برانگیز بهشت روي زمین و رفاه، چهرة بسیار مخرب آلودگی بهشت سبز طبیعـت،  
اجتماعی در سـه سـطح ملـی،     رابعاً تعادل نظام. کند به عنوان تهدیدي جدي خودنمایی می

اي و جهانی به هم خورده و در همه جا نظام دو قطبی و متضاد به شکل اقلیت غنـی   منطقه 
و چنین ساختاري که در همه ابعادش عدم تعادل وجـود  . و اکثریت فقیر شکل گرفته است

  .هاي بالفعل و بالقوه است دارد درگیر انواع بحران
رغـم   انـداز سـده بیسـت و یـک، علـی      دي و در چشـم لذا در آستانه هـزاره سـوم مـیال   

ها و تهدیدهایی بـس گسـترده و جـدي در     هایی که فرا روي بشر گسترده شده، بیم فرصت
هـاي شـدید طبیعـت در مقابـل      العمـل  حال خودنمایی است از سویی بایـد نگـران عکـس   

و اسـتقرار  همین زمینی که در زیر پا به عنوان مهد آسـایش، آرامـش   . تجاوزهاي انسان بود
خشـکی ،  . رویه، دیگر محیط امنی نیست هاي بی است، به خاطر زیاده طلبی و دست کاري
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از سوي دیگر عالئم ناخوشایندي از رویارویی اقلیت . اند هاي جدي دیده آب و فضا آسیب
شود و شگفتا  می  اي و جهانی دیده منطقه غنی و اکثریت فقیر در تمام سطوح سه گانه ملی، 

طیف امروز به مدد همان علم و تکنیک کاربردي و مادي و توسعه یافتـه، داراي   که هر دو
  . کنند هیچ قاعده و اصول به روي هم آتش می هاي کشتار جمعی بوده و بی سالح
  

  انسان و رویکرد مدرن
رسـد ضـمن آن کـه تـا حـدودي       با وجود این همه پیشرفت و تولید مادي به نظـر مـی  

چـرا؟  . ، ضریب خوشـایندي نـدارد  »آرامش و امنیت«یافته اما بشر و غرب بهبود » آسایش«
تواند ناشی از نوع نگاه مـدرن بـه علـم و انسـان و علـوم       اي از این آسیب می بخش عمده
هاي جـامع و مـانعی بـه سـه      دانش که در ظاهر وسعت یافته اما اصوال پاسخ. انسانی باشد

  :شناسی نداده است سؤال اساسی انسان
  ز کجاست؟انسان چیست و ا .1
  انسان براي چیست و به کجاست؟ .2
  راهکار و راهبرد انسان چیست؟ .3

توانـد نشـانگر فریـاد     هـایی وجـود دارد کـه مـی     در انقالب اسالمی ایران عالئم و رگه
انقـالب مزبـور کـه    . اعتراض به هر دو نوع از تمدن واقعی و امروزي اسالم و غرب باشـد 

الملل است به  عمیق اجتماعی، تاریخی و بینهاي وسیع و  محصول و معلول امواج و جریان
این انقالب در بعد اثباتی خواهان تمدن و ساختاري اسـت دو  . نفی وضع موجود پرداخت

هم سخت افزاري هم نرم افزاري، هـم نظـري هـم عملـی، هـم        ، بعدي ، متناسب و متالزم
  .االهیات و علم و نفس و اخالق، هم ریاضیات و طبیعیات

تواند آرمان همه قرون و اعصـار  و مطلـوب مشـترك شـرقیان و      که میچنین مدرنیتی 
شناسی جـامع و جـامع نگـر     غربیان باشد الاقل در شرط الزم، نیازمند علوم انسانی و انسان

  .است
  جایگاه انسان وعلوم انسانی

اي از  در صفحات پیشین و در شرح فرآیند تولید علوم اجماالً گفته شد هستی مجموعـه 
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ها حساس شده و آن چیـز بـرایش    اي به یکی از آن باشد و هر کس به انگیزه یموجودات م
  ...  .کند و  موضوعیت پیدا می

در بین این موجـودات،  . شود و سرانجام علم و معرفت به آن موضوع کسب و تولید می
بایـد مجهـوالت و     هرگاه این موجود براي پژوهش موضوعیت پیدا کنـد، . انسان نیز هست

ه در این باور هست کشف و ارائه نمود و بـه مـدد مفروضـات و متـدهاي الزم     سؤاالتی ک
به این ترتیب علوم انسانی شکل گرفته و این معرفت نیز مانند . ها را کاوید و پاسخ گفت آن

چون این دسته از علوم . سایر معارف در راستاي توسعه و کمال داراي مزایا و کاربرد است
عاً اهمیت و اولویت آن نیز باالست و یکی از موانع اجتماعی و تب. درباره خود انسان است 

بندي اعتباري در بین عوام و خـواص   اساسی توسعه و تحول این علوم آن است که در رده
  .که الزم است مورد توجه و اعتنا نیست جامعه و در قیاس با سایر معارف، آنچنان

انی داشت باید نقش و جایگاه ایـن  براي آنکه نگاهی جامع به انسان و جایگاه علوم انس
هاي متعدد و  بندي دسته. بندي هستی و موجودات مورد شناخت قرار داد موجود را در دسته

تـوان بـراي    از منظر اندیشمندان اسالمی نیز می. متنوعی براي موجودات ارائه گردیده است
  .بندي ارائه کرد هستی و موجوداتش یک دسته

  
  ضوعات و معارفبندي مو مسلمانان و دسته

زمـانی کـه خـداي خـالق بـراي      . در رأس و اصل موجودات، خداوند خالق قـرار دارد 
در این معرفت ذات و صفات و . گیرد پژوهش موضوعیت پیدا کند، دانش االهیات شکل می

شود کل هستی و کائنات معلول و مخلوق فعل و  افعال االهی شرح و اثبات شد و معلوم می
عـالم بـاال و ملکـوت، عـالم پـایین یـا       : وقات در دوسته قابل تعریفندمخل. امر ربوبی است

بهشت و دوزخ و فرشتگان در دسته نخست و جمادات و نباتات و جانـداران نیـز   . ناسوت
. عناصر و ترکیبات نیز زیر مجموعه جمـادات هسـتند  . بندي هستند در دسته دوم قابل طبقه

ذا به صورت فیزیکی و شیمیایی بـا هـم   شوند و ل تر به صورت خالص یافت می عناصر کم
ترکیبات نیز در دو دسـته  . آورند وجود می ترکیب گردیده و این جهان شگرفت و بدیع را به

رسیم که هزاران شکل از آن در  معدنی و آلی که در اینجا به مرز وجود نباتی می: گنجند می
  .ها کل مرجاناي از نباتات به ش در اینجا دسته. چند دسته قابل شمارش هستند
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  )امرده(خالق . 1
  ذات

  صفات
  افعال

  
  )امربر(مخلوق . 2

  )فرشتگان –دوزخ  -  بهشت (ملکوت 
  عناصر. 1ناسوت     جماد   

    معدن. 1ترکیبات      . 2              
  آلی. 2                        

  نبات.2 
  جاندار. 3

  و روح  افکار و درون.  1حیوان ـ         در جنبه فردي     .1
  رفتار و بیرون و جسم. 2          

  اقتصاد . 1             انسان ـ           . 2  
  فرهنگ. 2جنبه اجتماعی                           

  سیاست. 3          
تـري از موجـودات    در این جا دسته عالی. رسیم که در مرز نباتات و جانوران هستند می

صدها و هـزاران شـکل از جانـداران در زمـین قابـل      . گیرند طبیعی یعنی حیوانات قرار می
اما در نهایت در بین جانداران بـه  . شوند ها در چند دسته قرار داده می شمارشند که همه آن

مطالعـه و کنکـاش دربـاره ایـن     . شود به نام انسان موجودي شگرفت و پیچیده برخورد می
شناسـی و علـوم انسـانی ایجـاد      انسـان  موجود و ابعاد وسیع و گوناگون او معرفتی به نـام 

در بعد اول نیز وجود او در دو عرصه . انسان داراي دو بعد فردي و اجتماعی است. کند می
. نخست افکار درونی و روح است که متعلق به ملکوت و عالم باالسـت . قابل مطالعه است

تی و طبیعـی  بعد دیگر وي که مستقیماً قابل مشاهده است، رفتار و جسم اوست کـه ناسـو  
این مفـروض کـه انسـان دو بعـدي     . هیچ موجود دیگري این چنین دو بعدي نیست. است

بـا چنـین رویکـردي شـناخت حرکـات و      . است تاثیري قاطع در ماهیت علوم انسانی دارد
از ایـن رو  . دهـد  معارف و اطالعات دیگري به دست مـی   سکنات انسان، علل و نتایج آن،
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تواند اشـاره   می» وجود آمده انسان از علقه یا خون بسته به«رماید ف آنجا که در سوره علق می
آموخت به او آنچه «و » بخوان«: فرماید  به جسم ناسوتی و ظرف مادي وجود و آنجا که می

اینـک  . هاي ملکوتی و روحـانی آدمـی باشـد     تواند مربوط به قابلیت می» دانست را که نمی
مل بازیگر اخالق ، سیاسـت، فرهنـگ و اقتصـاد    چنین موجودي با دو بعد متعارض و متکا

  .شود می
ها را فقط با اتکاء بـه یـک    توان اعمال و تولیدات این عرصه در این صورت چگونه می

بعد توضیح و تبیین نمود؟ آیا این انسان دو بعدي، بازي سیاسی را فقط براي کسب قدرت 
ز مـادي و تلـذذ و عرصـه    و سلطه، رفتار اقتصادي را صرفا براي کسب ثـروت و رفـع نیـا   

  نوردد؟ فرهنگ را نیز براي همان ابعاد مادي در می
بنــدي موجــودات در بــاالترین و  در دســته جایگــاه انســان آنچنــان کــه نمایانــده شــد، 

طبق جدول نمودار هر چه در سلسـله مراتـب موجـودات    . ترین قسمت قرار داشت پیچیده
رود تا به انسان برسیم که با دو  ها باال می نپایینی برویم به همان نسبت تکامل و پیچیدگی آ

بعد وجودي خود در مرز زمین و آسمان و در حد فاصل ملکوت و ناسوت قـرار گرفتـه و   
ترین و مرتبه ناسوت هستند  این قابلیت را دارد که در مسیر حیات خود از جمادات که دانی

ت هسـتند بـاالتر و برتـر    ترین موجودات ملکو تر شده یا از ملک و فرشتگان که عالی پست
پس رفتار و آثار و هویت چنین موجودي صرفاً با مفروضات و متدهاي رایـج علـوم   . برود

  .انسانی، قابل کشف و تبیین کامال نیست
بندي هستی، از سوي گروهی از اندیشمندان  هر یک از موجودات خرد و کالن در دسته

از . یابـد   رفت تاسیس و توسعه مـی اي از دانش و مع گزینش شده موضوعیت یافته و رشته
لـذا بـه همـان    . بندي علوم و معارف نیز هست بندي موجودات، در واقع دسته این رو دسته

رویم از نظـر اهمیـت و پیچیـدگی،     نسبت که در سلسله مراتب موجودات طبیعی پایین می
تـر   و مهـم تر  کند و به همان نسبت علم مربوط نیز پیچیده تري خودنمایی می موجود متکامل

  .شود می
  طبیعت و سلسله مراتب موجودیت

باشـند و عناصـر رکـن ایـن عرصـه       ترین موجودات طبیعی مـی  جمادات اولین و پست
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اند و در یکی دو قرن اخیر فقط بخشی از ابعـاد   شاید هنوز تمام عناصر کشف نشده. هستند
برداري واقـع   بهره شناخته شده و مورد. . . وسیله فیزیک و شیمی و  وجودي این عناصر به

اي رسیده و با حیرت و شگفتی  تازه بشر به مرز دنیاي ملکولی، اتمی و هسته. گردیده است
هـا ایسـتاده اسـت و قلـت      در آستانه این جهان بسیار ریز اما با عظمتـی در حـد کهکشـان   

معلومات او در برابر مجهوالت آن چشمگیر است اما با کاربرد فنی و تکنیکی همین مقـدار  
  .ها و تهدیدها را براي خود ایجاد کرده است ترین فرصت اي، امروزه بزرگ ز دانش هستها

برداري از این تحول انـرژي   اگر کنترل و بهره«حال این پرسش اساسی قابل طرح است 
که دردل چراغ ذره حبس گردیده به دست همان انسان تک بعدي و مادي قرار گیـرد چـه   

و قـدرت خـود و ضـعف و نقمـت دیگـران از آن بهـره        خواهد شد؟ آیا جز در راه ثروت
  خواهد جست؟

ــالك و      ــاهی اف ــاهر نامتن ــه ظ ــیم و ب ــاي عظ ــادي دنی ــتی جم ــري از هس ــش دیگ بخ
شود در این عرصه نیـز   هاست که در عرصه علومی چون هیات و نجوم مطالعه می کهکشان

  .برداري انسان کامالً محسوس است کوچکی معلومات و بهره
تر ترکیبـات گشـوده و    از پلکان موجودات جمادي، دنیاي عظیم و پیچیده با پایین رفتن

وسیله علومی چون فیزیک و شیمی و مکانیک  شود که موجودات آن همچنان به گسترده می
یکی از اسباب و علل استغنا و . بخشند ها و تولیدات انسان توسعه می مطالعه شده و به یافته

در این وادي هم البته کوچکی . طبیعی و دقیقه هستند طغیان بشر همین علوم و فنون کمی،
و عقب ماندگی معلومات از مجهوالت بسیار زیاد است و جاي توسعه و تحول این علوم و 

  .فنون بسیار فراخ است
نمایاند  طی طریق از پلکان متنازل موجودات، عرصه بسیار وسیع و شگرف نباتات را می

رشد موجودي زیستی و زنده از دل خاك و زمین مـرده  توان شاهد تولید و  و با شگفتی می
ها در کنـار یکـدیگر،    در این جا تمام عناصر و ترکیبات جمادات هست، اما چینش آن. بود

  .تر ایجاد کرده است تر و پیچیده چیزي بس متکامل
. گـردد  نزول از پلکان سرانجام منجر به مشاهده عالم بس شگرفت و متنوع جانداران می

جویند اما بسیار از  با تنفس و رشد و تولید مثل که از جمادات و نباتات بهره می موجوداتی
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، حاصل علم و تحقیـق   علوم زیستی به گستره اقیانوس. تر هستند تر و پیچیده ها شگرفت آن
در اینجا نیز شکاف مجهوالت و معلومات بسیار وسیع و عمیق است، و با . این عرصه است

علوم و فنون زیستی بسیار بسیار وسیع است لکن آدمی با علوم  آنکه جاي تحول و توسعه
و فنون موجود کنونی چنان عملیاتی به راه انداخته که مرتباً او را به سوي احسـاس کـاذب   

  .کند نیازي کشانده و بستري براي طغیان وي آماده می استغنا و بی
  

  انسان، هستی و طبیعت
: گـذارد  ترین شاهکار خلقـت را بـه نمـایش مـی     فرود از پله، سرانجام آخرین و پیچیده

شناسی  در اینجاست که آدمی هم عالم است هم موضوع و لذا علوم انسانی و انسان» انسان«
ترین علم در عالم طبیعت بوده و کاربرد عملی آن بسـیار   ترین و ضروري ترین، پیچیده عالی

هاي پیشـین   و عناصر رده از لحاظ مادي موجودیت انسان متشکل از تمام اجزاء. مهم است
بـراي شـناخت هـر    . اما این ترکیب به کلی از اجزاء خود متفـاوت اسـت  . موجودات است

. هاي قبلی، به عنوان مفروضات داشت مرحله و هر رده از موجودات، باید معلوماتی از رده
هـایی   شناسی و تاسیس علوم انسـانی و تبـدیل آن بـه فنـون و تکنیـک      بنابراین براي انسان

اي از جمـادات ،   بایست تا حد ممکن معلومات درست و عمیق به هم پیوسـته  ملیاتی، میع
  .نباتات و حیوانات در اختیار داشت

هاي مختلف و پیشـین موجـودات    باید بررسی نمود که معلومات امروز بشر درباره رده
سـت؟   ها تا چه حـد ا  چه میزان است و مجموعاً فاصله معلومات و مجهوالت او درباره آن

توان به آن قلیل از علـوم و فنـون ماقبـل، بـه عنـوان       آیا  با وجود چنین شکاف وسیعی می
شناسی اتکا کرده و مجهوالت اساسی درباره انسان را پاسـخ گفـت  و بـه     مفروضات انسان

  سازي انسان و اجتماع با اطمینان الزم اتکا نمود؟ ها براي راهبرد و بهینه این جواب
  

  ها و موانع علوم انسانی وضع موجود، آسیب
تـرین و   چون انسان باالترین موجود در عالم مخلوقات است، علم درباره او نیـز عـالی  

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  
    

    
    

    
 

هم 
ل ن

سا
 /

ان 
مست

ز
13

83
  

  

  

68  

ولی در جهان امروز و جامعه ایران علوم انسـانی از  . باشد ترین دانش و معرفت می ضروري
راسـخ   اصوالً باور و اعتقادي. اي بعید دارد لحاظ نظري و عملی، با چنین شأن ذاتی فاصله

فاصله زیادي بین . به علمی و کاربردي بودن و جاذبیت و نافعیت این  معرفت وجود ندارد
هاي تخصص یافته به پژوهش و آموزش علوم انسـانی در قیـاس بـا سـایر معـارف       بودجه

شـود   اي که براي تولید و تربیت یک مهندس صرف مـی  هرگز بودجه و دغدغه. وجود دارد
کـه   در حالی. گردد ناسی، علوم سیاسی و علوم انسانی صرف نمیش براي یک لیسانسیه روان

وظیفه و خدمت آن مهندس ممکن است فقط نظارت برخط تولید تلویزیون باشد که مبـادا   
که فارغ التحصیل علوم انسانی فردي است که در  در حالی. یک تلویزیون معیوب تولید شود

هایی کـه خـالق اشـیایی     انسان. عالی استهاي طراز  فرداي جامعه ناظر به خط تولید انسان
  .چون تلویزیون هستند

شود  مسلماً آن قدر که براي بهبود کیفیت تولیدات مادي انسان، دغدغه به خرج داده می
گـر از کـوزه شکسـته آب     کوزه(شود  سازي خودش، هزینه نمی براي تولید و تربیت و بهینه

التحصیلش جسم  گذارد تا فارغ بودجه میانسان حتی آنقدر که براي طب وقت و ). نوشد می
ناسوتی بشر را مورد تشخیص قرارداده و براي حفظ الصحۀ وي نسخه تجویز کنـد، بـراي   

باید دید . شود متخصصان روح و روان و اخالق و انسانیت انسان، هزینه و اهمیت قائل نمی
نقالبی که به لحاظ سال اخیر یعنی دوران پس از انقالب اسالمی، همین ا 25و پرسید که در 

اسالمیتش مدعی و فرهنگی بودن و انسانی بودن است، چه تعداد از وزراي علوم و آموزش 
اند؟ این سؤال دربـاره   سازي هستند، متخصص علوم انسانی بوده و پرورش، که متولی انسان

  .سازي هستند قابل طرح است بسیاري دیگر از نهادها و تأسیسات تمدنی که متولی انسان
هـا، وزارت کشـور ،    اي مثـال صـدا و سـیما، وزارت ارشـاد، مطبوعـات و روزنامـه      بر

پـس بایـد محصـول و نتیجـۀ     . . . ها و سفرا  وزارت خارجه و سفارتخانه. . . استانداران و 
  .چنین امري را به درستی ارزیابی نمود

نیـادي  با توجه به ضـعف ب : توان مسأله خطیر دیگري را طرح کرد  از جانب دیگر نیز می
هاي مربوط  که در آموزش و پژوهش علوم انسانی در کشور وجود دارد، اگر تمام مسؤولیت

  شد؟ دادند چه می هاي انسانی را به فارغ التحصیالن علوم انسانی می به نهادها و پست
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توجهی به اهمیت نظري و عملـی علـوم انسـانی، از عمـده علـل       کم اعتنایی و حتی بی
طیر معرفتی است و در این رابطه دور تسلسل و باطلی گریبانگیر ضعیف ماندن این رشته خ

به این صورت که اگر از معلمان علوم انسانی درباره علت ضعف این . همگان گردیده است
کنند و چنانچه از مسـؤوالن   حوزه پرسیده شود، در پاسخ به عدم توجه مسؤوالن استناد می

ن علم و فارع التحصیالن آن پرسش شـود، بـه   کارگیري ای درباره علت کم بهادادن و کم به
در حال حاضر شرایط شغلی درآمدي و اعتبار ! ضعیف بودن این رشته استناد خواهند کرد؟

تر از سر  التحصیالن این حوزه طوري است که شرکت کنندگان در آزمون سراسري کم فارغ
هاي علـوم انسـانی کـم     لذا نوعاً ورودي. کنند هاي علوم انسانی را انتخاب می رغبت، رشته

وضعیت مدرسان و . شوند تر وارد این رشته می انگیزه بوده و احتماال افرادي با نمرات پایین
  .طور جداگانه و خیلی ضروري قابل توجه و تامل است تطبیق علوم انسانی نیز به

  
  سازي علوم انسانی راهبرد و بهینه

ته شـده و علـوم انسـانی در    اگر قرار است عمال دور باطل و تسلسل مورد بحث شکس
آن است که   سزاوار. حدي که ثبوتاً و ذاتاً شایسته است قرار بگیرد، باید از جایی شروع کرد

اگر اصـحاب علـوم انسـانی    . تر توقع هست و از بیرون کم. این کار از درون صورت پذیرد
طور جـدي و  بایست به  ها متاعی با جاذبیت و نافعیت تلقی شود می خواهانند که دانش آن

اي که  آن وقت دانش آموخته. هاي تدریس تجدید نظر شود اساسی در متون و منابع و شیوه
  .از چنین محیطی بیرون بیاید، بازار و قیمت واقعی خود را به میزان زیاد بازخواهد گشود

یکی از راهکارها آن است که حداقل از دوره دبیرستان و عمدتاً در رشته علوم انسـانی  
  .آغازید حرکت را

به این صورت که علوم انسانی در ترکیبی از سایر علوم و موضوعات قرار گرفتـه و بـا   
بایست به اندازه الزم و کافی و به صورتی منسـجم   می. نگاهی جامع تدوین و تدریس شود

آمـوزان   شناسی بـه دانـش   و مرتبط با هم، دروسی از االهیات، طبیعیت ، ریاضیات و زیست
. تا به این معلومات به چشم مفروضات و محـیط علـوم انسـانی بنگرنـد    این رشته آموخت 

امروزه وضـعیت طـوري   . بایست در دانشگاه تداوم یابد تر می همین شیوه به شکلی متکامل
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آموزان نوعاً نه به لحاظ عالقه بلکه به رغم خود براي فرار از دروس مشکل  است که دانش
آیند چـون آن را مشـتی الفـاظ حفـظ کردنـی       یریاضی فیزیک و زیستی، به علوم انسانی م

شـود بـراي تجزیـه و     این دانش آموخته زمانی که وارد علوم انسانی دانشـگاه مـی  . دانند می
البته نوع برنامـه و متـون   . گی الزم را ندارد تحلیل دانش پیچیده و شگرف علوم انسانی آماد

هـا را   موجـود دبیرسـتان  آموزشی دانشگاه نیز طوري نیست که بتواند کمبودهاي وضـعیت  
معموالً بخش قابل توجهی از متون و دروس عبارت است از مقادیري جمالتی . جبران کند

هـاي   هـا در آزمایشـگاه   مکتوب و محفوظاتی خشک، کلی و تاریخی کـه امکـان آزمـون آن   
سازي یا در متن و بطن آزمایشگاه واقعی جامعه فراهم نیست و دانشجو بدون تجهیـز   شبیه

مستقیما وارد . . . معلومات وسیع و عمیق در عرصه االهیات، ریاضیات و طبیعیات  شدن به
شود و اگر تا دکتراي هم پیش برود معموال احساس خـالء   دروس و موضوعات انسانی می

  .کند و گنگی می
  
  گیري بندي و نتیجه جمع

ند، دهـد کـه پاسـخ مسـت     منطق و متدولوژي سه سؤال اساسی درباره انسان به دست می
  :شناسی و علوم انسانی در حدي شایسته است مستدل و جامع به این سؤاالت، مولد انسان

  )روح و روان، جسم و رفتار(چیست ؟   انسان .2
  )مبدا و غایت(انسان از کجاست و به کجاست ؟ . 2
  )مسیر و خط مشی(راهبرد و راهکار انسان چیست؟ . 3

هاي نظري و عملی این مجهوالت را  سختوان پا با استخدام کلیه معارف و موجودات می
توجهی بـه دو   بی. آورده و قائل به تولید و تاسیس علوم انسانی در حد شایسته بود به دست

هاي یک بعـدي گشـته و    بعدي بودن انسان موجب پیدایش علوم انسانی تک پایه و مدنیت
  .استجاي گذاشته  هاي بسیار زیادي براي تاریخ و بشریت به ها و هزینه آسیب

از پنج سده قبل و با آغاز رنسانس در غرب، اروپاي مسیحی با این مفروض که انسـان  
اصالتاً موجودي مادیست، مدنیتی را پی افکند که چارچوبی براي تحقیق مطالبات مـادي او  

لذا توسعه و کمال انسان در گرو تحقق جامعه رفاه و مصرف و افـزایش تولیـد کـاال    . باشد
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مدنیت موضوعات و معارفی ارزش و اولویت یافتند که میـدان عمـل و    در این. دانسته شد
تر طبیعـت را فـراهم    برداري هرچه بیش اقدام آدمی را توسعه داده و امکان استخراج و بهره

همزمان در شرق اسالمی نیز به نوعی دیگر تک بعدي بودن انسان و تـک محـوري   . آورند
ن و آن مکان، موجودات و معارفی صـاحب  در آن زما. گیري بود شدن تمدن در حال شکل

موضوعیت و اولویت شدند که براي توسعه نظري و استکمال نفس نافع باشند و لذا تجربه 
  .برداري مادي مورد غفلت قرار گرفت و کاربرد عملی و بهره

هاي اصیل اسالم و قرآن، انقالب اسالمی ایران، مستند به قـانون اساسـی    براساس آموزه
آلی در شرط  اما چنین آرمان و ایده. انسان و مدنیتی دوبعدي و دورکنی است خود، خواهان

الزم خود نیازمند توسعه و تحول بنیادین علوم انسانی و توجه و اعتنا جدي به ابعاد نظري 
  .و کاربردي این حوزه از معرفت است
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  منابع و مأخذ
ـ  ظهور و سقوط لیبرالیسم غربآربالستر، آنتـونی،    .1 اس مخبـر، نشـر مرکـز،    ، ترجمـه عب
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