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 مقدمه  

معارفی است که  علوم انسانی. کندو کلیت انسان را در تمام ابعاد زندگی و مسائلش، بررسی می است علوم انسانی دانشی مربوط به انسان

 علوم  هایی که متضمن روابط افراد بشر با یکدیگر و روابط این اشیاء و آثار و نهادها و مناسبات ناشی از آنهاست.فعالیت موضوع تحقیق آن

 اقتصادی سیاسی  روانی، و روحی دینی، فرهنگی، مختلف هایجنبه از را وی  هایفعالیت و  مجموعه روابط انسان با محیط  انسانی

شناخت وضعیت کنونی علوم انسانی در کشور، درک وضعیت مطلوب آن در فرایند توسعه با توجه به ظرفیت  .دکنمی مطالعه اجتماعی
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او و ابعاد روانی واجتماعی طورمستقیم با انسانانسانی چون بهعلومتحقیقات مربوط به چکیده:

ترین موضوعات را به ترین و پیچیدهازاین جهت دقیق است. ترومشکل ترپیچیده روکاردارد،س

ی انسانعلوم  پردازند.  تحقیقاتزندگی اومیانسان وبهدهند و مستقیماً به خود اختصاص می

باالبردن شناخت ابعاد گوناگون انسان  در ای به عنوان ابزار هدایت کنندهاهمیت و نقش ویژهایدار

د و با توجه به اهداف ملی هر نچارچوبهای کلی هر اجتماع را تنظیم و تدوین می کن ،هستند

کشور، به تعیین جایگاه ، نقش و کارکرد سایر علوم می پردازد. همچنین در چارچوب یک علوم 

توانند کارکرد خود را داشته باشند . براین دار است که سایر علوم میدار و معنیسانی جهتان

اساس، تالش برای توسعه کیفی و ارتقای سطح علوم انسانی به منظور دستیابی به توسعه متوازن، 

،  یدپژوهشهای کاربراین مقاله به مسائلی مانند .بومی و هماهنگ در سایر علوم ضروری است 

 ربردی کردن علوم انسانی ، اسالمی بودن علوم انسانی می پردازد.کا
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وم انسانی و ارائه راهکارهای مناسب جهت برون رفت از آن های ملی و بومی این علوم، ضرورت شناخت آسیب ها و چالش های حوزه عل

اهمیت نقش علوم انسانی در توسعه ، گذارانویژه کاربردی سازی این علوم، توجه دادن به سیاست گذاران، تصمیم گیران و قانونه ها و ب

خود را پیدا نخواهد کرد بدین منظور از  اگر علمی جدای از مسائل و مشکالت جامعه باشد، جایگاه .را مشخص می کند آنملی و ارتقای 

جای توسعه کمی به دنبال توسعه کیفی و متناسب با نیازها و مشکالت جامعه بود و از سوی دیگر در ه یکسو باید در این علوم ب

نی را علوم انسااگر بخواهیم اهمیت . سازی ها به اندیشمندان و پژوهشگران علوم انسانی توجه بیشتری نمودسیاستگذاری ها و تصمیم

 یدریابیم باید تاریخ تمدن ایران و اسالم را مطالعه کنیم. علوم انسانی روح تمدن ما بود و هست و باید باشد. درست زمانی که علوم انسان

نیز همین در اوج شکوفایی بوده و حرف اول را زده و افق ها را روشن می کرده تمدن ایرانی شکوفا شده است. در حوزه های دیگر در دنیا 

 ن جایگاه آنها را نادیده گرفته اند. ابوده و درست زمانی که عالمان علوم انسانی نقش پیشتازی خودشان را از دست داده اند، سیاستمدار

  تاریخچه

های علمی جوامع خویش، کوشش کنند؛ چون تأکید قرآن و سفارش پیامبر)ص( و ائمه)ع(  برای تقویت بنیه بایدمسلمانان 

کتابهای بسیاری در خصوص علوم، تاریخ تمدن توسط دانشمندان غربی نوشته شده که در برخی از این کتابها سیر پیدایش و  .است

 و تانباس شرق ملل تالشهای که طوری به دهد، نمی نشان صحیح طور به را خود حقیقی و طبیعی سیر گسترش علوم و فنون و تمدن

 055از یونان باستان ) تمدن تاریخ و علوم تاریخ مربوطه کتابهای در غالباً. ناچیزاست بسیار مسلمان دانشمندان مؤثر نقش خصوص به

  1ق.م( آغاز و در غرب به اوج شکوفایی می رسد.

 تحقیقاً هک ساله هزار ده طوالنی سیر در - آن گسترش و فنون و علوم به دستیابی در باستان شرق ملل تالشهای گرفتن نادیده 

. زشت تر از آن خواسته های خود را با زبان شود ضبط و ثبت یونانی دانشمندان نام به تا -است باستان شرق ملل سهم آن سال 0055

فرزانگان یونانی )سقراط، افالطون، ارسطو( مطرح کرده و از آن زشت تر حذف بخشی از تاریخ هزارساله قرون وسطا که با حذف آن تالشها 

نش آموزی و خردورزی دا هرگونه با غرب جهان که وسطایی قرون تاریکی و ظلمت دوره در می شود.م مسلمانان نادیده گرفته ـو سه

 ار علوم و هستند تمدن و ترقی و دانش و علم مشعلدار مسلمانان مخالفت می ورزد و دانشمندان را تکفیر و به مرگ محکوم می کند.

در دوران شکوفایی تمدن مسلمانان، دوره امامت امام صادق)ع(  .دارند آوری حیرت اختراعات و کنند می جدا خرافات از را آن و آوری جمع

های عمیق اسالمی را بازسازی کرده و آموزه امام صادق )ع( ، رود دوره تحول علمی و ادبی برای فراگرفتن علوم و معارف به شمار می

ان اسالم آموختند وشاگردان زبده ای تربیت نمودند که به ند و در قالب علوم مختلف به جهختشرعی و دین را بارور و مستحکم ساتفکر 

با حمله مغول به ایران و سرانجام فتح بغداد به دست مغوالن باعث تغییر اوضاع و افول تمدن اسالمی  نشر و گسترش تعلیمات پرداختند.

ت به ترجمه آثار علمی تولیدشده در دوران های ابتدایی دوران رنسانس این بار اروپائیان دسشد. بعد از افول تمدن اسالمی و درسال

های طالیی اسالم زدند و حتی با بسیاری از آثار فالسفه و دانشمندان یونانی از طریق ترجمه آثارشان از عربی و فارسی آشنا شدند. کتاب

مل شنایی با علم جدید در کنار عواهای اروپایی بر رشد علمی در این منطقه تأثیر بسیاری گذاشت. آشده از عربی و فارسی به زبانترجمه

 2دار پیشرفت علمی درجهان شوند.دیگری باعث شد در چند قرن گذاشته اروپا و تمدن غربی پرچم

 تجربه و یگرای اثبات که طوری به گردید، عمیقی بسیار تحوالت و تغییر دستخوش طبیعی علوم اروپا، در رنسانس دوران از پس  

 کسب  ای که در این جهت به دست آورد، علوم انسانی نیز برایعلوم قرارگرفت و البته به دلیل پیشرفتهای علمی این اصلی یشاخصه گرایی

                                                           
 مروری بر تاریخ علوم، فنون و تمدن )تاریخچه علوم و فنون( 1
 علم و علم آموزی در اسالم 2
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ماوراءالطبیعه و  خداوند، با وی ارتباط قطع و انسان بر اومانیستی هاینگاه آن ینتیجه که نمود اصول این پذیرش به اقدام  ناچاراً اعتبار

 در نتیجه تک بعدی انگاشتن وی گردید. 

با نگاهی تاریخی می توان دریافت که آغاز پیدایش علوم انسانی به صورت یک حوزه مستقل، در دهه های پایانی سده هفدهم 

 له علوم انسانی با تعابیر تازه ایبود. اما جدایی این علوم از علوم طبیعی در اوایل سده نوزدهم به وقوع پیوست. در واقع در این قرن مسئ

  .1مطرح شد

برخی از متفکران علوم انسانی را با ریاضیات و فیزیک هم دوره می دانند. عده ای نیز عقیده دارند تا اوایل قرن نوزدهم، کلمه 

اواخر قرن هجدهم و اوایل علم هنوز داللت و معنای مخصوص و محدود امروز خود را نداشته است وامتیاز و برتری ویژه ای نداشت. از 

قرن نوزدهم تا نیمه قرن بیستم، با پیشرفت علوم تجربی و تبلیغات دامنه دار پیروان نهضت روشنگری علوم انسانی از علوم تجربی جدا 

ن، در تاکنو کشورما بعد از دوران طالیی اسالمیشد. علوم تجربی هم در موضوع و هم در روش و هدف، الگوی دانش ها به شمار آمد. 

های متوالی، و پس از های ما با عثمانی و روس و شکستایم. از دوران جنگرکود بوده است؛ و ما در یک نوع انجماد تاریخی به سر برده

دیم و ش آگاه خودمان ماندگیعقب به مرور به تحمیلی، جنگ و انقالب از ناشی فراوان مشکالت  آن در تعامل با دنیای صنعتی و سپس

 أسیست  ایم. زمانی که دانشگاه به سبک نوینشروع کردیم به خروج از این انجماد و تالش برای حل مسائل فراوانی که با آن مواجه شده

نی ی علوم انسامعرفت مبانی در اندیشیدن برای فرصتی عصرجدید، با مواجه این در و داشت سال چهارصد از بیش عمری غرب در گردید،

 به امروز هم ی این علوم بر اساس معیارها و موازین اسالمی مطرح گردید و تای توسعهت؛ پس از پیروزی انقالب اسالمی ایدهوجود نداش

 .است بوده  ی بارز در ذهن اندیشمندان و محققین مطرحاسالمی همواره در مراکز آکادمیک به عنوان یک دغدغه ی علوم انسانیایده

 کاربردی پژوهش 

فعالیتی که درپی احساس نیاز از جامعه ی انسانی آغاز می شود. پژوهش کاربردی انگیزه ی آغاز تالش را پژوهش کاربردی ،  

از مشکل، معضل و یا نیازی می گیرد که در آن جامعه وجود دارد. این نیاز از متن جامعه اندیشمندان را مورد خطاب خود قرار می دهد 

پژوهش کاربردی سؤال اصلی خود را از متن جامعه می گیرد پس پاسخ آن نیاز نیز به متن  .استمداد می طلبد و برای پاسخ گویی از آنان

های اند و این درحالی است که در سایر کشورها پژوهش را به عرصههای کاربردی کمتر شناخته شدهپژوهش  .2جامعه باز می گردد

امروز دشمن از طریق جنگ  .شوندهای کاربردی الگوبرداری میتی براساس پژوهشهای صنعجاری وارد میکنند و بخش مهمی از پروژه

نرم روی افراد نخبگان و فرهیختگان برنامه ریزی می کند لذا دانشگاهها نقطه عطف هستند و پایان نامه ها و مقاالت باید کاربردی و 

پرسشگر موضوع را موشکافی و گره ای از مشکالت جامعه حل  متناسب با نیاز جامعه به دست دانشجویان سپرده شود و دانشجو با ذهنی

کند.اگر فرصتها را از دست بدهیم از پیشرفت علمی دنیا جا می مانیم. برای کنارهم قرارگرفتن این مسئله نیازمند همکاری بین رشته 

پژوهش های کاربردی موفق شویم که نیاز کشور های مختلف را داشته باشیم تا بتوانیم نیازهای جامعه را رفع کنیم و زمانی می توانیم در 

 3را با علم و دانش پاسخ دهیم.

 ی دمشکالت پژوهش های کاربر

                                                           
 حوزه-چیستی علوم انسانی و چرایی بازنگری در آن  1

 گام های اولیه برای پژوهش 2

 1تیتر .پژوهش کاربردی؛ نیاز کشور را با علم و دانش پاسخ می دهد 3

http://titre1.ir/fa/news/69362/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
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از چالش های مهم فعالیت های پژوهشی در ایران، غلبه ی نگاه های انتزاعی و غیرکاربردی در این عرصه است؛ مسئله یی که 

 1عملیاتی نداشته باشد و جایی بهتر از قفسه های کتابخانه ها پیدا نکند.باعث شده بیشتر پژوهشها در زمینه های مختلف جنبه ی 

دارای ابعاد مختلف که می تواند  ربخش در حوزه ی علوم انسانی استریسک پذیری یکی از عوامل مهم در زمینه ی رشد پژوهش های اث

در  عضویت ند بایدمحققان به صورت فردی کار می کنعلم، هویت جمعی و تاریخی دارد اما  باشد. اعتقادی، اجتماعی و سیاسی  کالمی،

یک جریان پژوهشی جمعی فراگیررا  نهادینه کنیم و نشانه ی آن هم این است که در بیشتر پژوهش های علوم انسانی پیشینه ی تحقیق 

نبودن، نداشتن مهارت « مسئله محور» ،ضعف های نظری و روش شناختی همچنین  .گیرد و رهاورد دیگران کمتر مورد توجه قرار می

گذار برای نبود سرمایه .های دیدن مسایل عینی جامعه، پژوهش های علوم انسانی را به فضای انتزاعی و غیرکاربردی سوق داده است

ای کاربردی هشود، هنوز اعتماد مناسبی در میان مردم نسبت به پژوهشهای کاربردی یکی از معضالت امروزی محسوب میخرید پژوهش

ها افراد کاردان را همراهی کنند جایشان خالی توانند در راستای عملیاتی کردن این پروژهگذارانی که میوجود ندارد از این رو سرمایه

 2 .است

  

 پژوهش های علوم انسانی کاربردی شدن  

رود علوم انسانی کاربردی نشده است. از آنجایی که علوم انسانی بستر تمامی علوم در کشور است، تا زمانی آنگونه که انتظار می

 که بستر هموار توسعه آماده نشده یعنی علوم انسانی کار خودش را نکرده است. این بستر را حتماً باید علوم انسانی فراهم کند. باید قبل

م ها به وسیله علوهای مهندسی، پزشکی و تمامی نظامعلوم تجربی، راه را هموار کند، روابط اجتماعی را تعریف کند، نظام از علوم فنی و

 3انسانی تعریف شوند و روی این بستر سایر علوم به حرکت در بیایند. 

رهنگی رقم بزند و از تعامل غرب با درک صحیح از اهمیت علوم انسانی توانسته است استعمار نوین را از طریق سیطره ف

تکنولوژی و علوم انسانی بیشترین بهره را ببرد و تکنولوژی خود را برغالب جهان مستولی نماید. به خصوص که ایران اسالمی در طلیعه 

.این نماید تبدیل شدن به قدرت برتر علمی در منطقه و جهان است و علوم انسانی اسالمی می تواند سهم اساسی را در این زمینه ایفاء

کار به چه نحو صورت گیرد مسئله ای است که هنوز در مرحله تئوری قرار دارد و این که از کجا و چگونه باید شروع نمود و منابعی که 

  4در دسترس داریم چه قدر ما را در این زمینه یاری مینماید امید است خداوند ما را این راه موفق بدارد.

 علوم انسانی نیاز به 

انسانی و تربیت نیروی انسانی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در حوزه علوم انسانی از موضوعاتی است که علوم 

هرازچندگاهی مورد توجه جریانات مختلف سیاسی، فرهنگی و برنامه ریزی آموزشی واقع می شود و اغلب مورد بی مهری قرار می گیرد. 

گی فرهنگی می دانند و اگر بتوانند می خواهند ریشه آن را خشک کنند و بعضی در پی برخی علوم انسانی را عامل بی دینی و گسست

محدود کردن و حذف بعضی از رشته ها از نظام آموزش عالی برمیآیند و برخی نیز سخن از سودمندی یا بی فایدگی این علوم به میان 

 معالجه به یپزشک التحصیل فارغ  خود تصور می کنندکه مثال میآورند. این قبیل اشخاص به جنبه کاربردی علوم نگاه می کنند و پیش

 اما دشو می رسانی خدمت و کار مشغول تحصیلی رشته تناسب به مهندسی کار یک در مهندسی التحصیل فارغ و پردازد می بیماران

                                                           
 سایت ایرانا-نیستند؟« کاربردی»چرا بیشتر پژوهش ها در ایران  1

 فارس- تضمینی برای پیشرفت یک جامعه "پژوهش کاربردی" 2

 فارابی– کاربردی / دکتر عباس کریمی علوم انسانی 3

 علوم انسانی اسالمی نگره ملی پژوهش های کاربردیک 4
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 کاری به عهده می گیرد و چه نیازی از چه تربیت و تعلیم و روانشناسی و شناسی جامعه یا ادبیات یا فلسفه التحصیل فارغ یک  مثال

له این است که بگوییم پس نیازی به علوم انسانی نیست و کوشش کنیم برای ئی کند؟ یکی از راه های حل این مسجامعه را برطرف م

ل ل اند این قبیمحدود کردن این علوم و بعد حذف کامل آنها از حوزه تحصیال ت رسمی که عده ای چنین می اندیشند و اگر بتوانند مای

 1علوم را برچینند. 

له و حل آن این است که بیشتر فکر کنیم و ببینیم آیا واقعیت مساله همان است که در سوال مطرح شده است ئراه دیگر مس

شری و بپاسخی که جامعه  ;یا نه؟ و شاید اگر به هویت فردی و جمعی انسان و نیازهای او توجه کنیم پاسخ دیگری به این سوال بیابیم

جامعه خود ما علیرغم طرح سوال اول همچنان به حضور گسترده علوم انسانی با نظر مثبت و حتی به عنوان یک ضرورت رای داده است. 

هویت انسانی فردی و اجتماعی انسان، چیستی آن، نیازهای آن وعوامل موثر در قوام آن که می توان در مجموع به یک تعبیر، آن را 

 ونگیچگ و  فرهنگی  هویت  معنای وسیع کلمه، از طریق علوم انسانی مشخص می گردد و سامان می یابد. شکل گیریفرهنگ نامید در 

 و انسانی جامعه امت، ملت، همشهری، قوم،  خانواده،  به آن از که جمع یک  برای چه و  فرد یک برای چه آن، موثر عوامل  آن،

 همه او جمعی و  فردی زندگی های ضرورت و او نیازهای بعد و شود می تبیین  انسانی  ومعل در کنیم  می  تعبیر  قبیل این  از  عناوینی

 این رفع برای گاه آن و  شود می متفاوت  فرهنگی  ت تحوال این از پس او نیازهای حتی و رود می  کمال به رو انسانی علوم طریق از

جامعه شناسی، فلسفه، ادبیات، اقتصاد، سیاست، حقوق، مدیریت، اخال ق، فرهنگ، دین، روانشناسی،  .شود می توجه علوم سایر به نیازها

 می معین را  را تعین می بخشند و راه و مسیر بهتر زندگی و کیفیت آن  آدمی هویت اینها امثال و  معماری از هایی بخش  هنر، زبان

 هب  توجه حتی و شود می  گرفته کار به ها آرمان آن تحقق برای ابزار  عنوان به دیگر  علوم بعد و  دهند می فکر  خط می دهند،  کنند،

 شهر  بهتری ساخت،  های ساختمان   مثال و داد بهتری  سازمان آنها  براساس را زندگی و  گرفت بهره  علوم از باید که این

 درباره  انیانس علوم از  شعبه چند یا یک  توسط   قبال که  است  یگیری جهت و  نیاز پی در همه پدیدآورد  بهتری صنایع  ساخت،  بهتری

ن علوم انسانی در ارتقا و باروری نیازهای معنوی و فرهنگی جامعه با اشتغال در یکی فارغ التحصیال .است شده  گیری نتیجه و بحث آن

یا اخال ق یا جامعه شناس یا  از حوزه های تخصصی علوم انسانی خدمات بزرگی می کنند: معلم ادبیات، معلم هنر یا فلسفه یا دینی

روانشناسی و امثال اینها هرکدام در حوزه تخصصی خود به گسترش و تعمیق این بینشها و فرهنگ ها می پردازند و کارشناسان عالی 

یدن به جامعه شناسی و اقتصاد و برنامه ریزی، مدیریت سیاسی و امثال اینها در حوزه کاری خود راه های ارتقای کیفی و راه های رس

هرچه به علوم انسانی اهمیت داده شود  مدارج عالی تر را بررسی و برنامه ریزی می کنند و کارشناسان حقوقی و قضائی نیز همچنین

اهمیتی که به ارتقای کیفی و کمی آنها بینجامد، جامعه وضع بهتری خواهد داشت و به عکس هرگونه بی توجهی به علوم انسانی یا هریک 

همان حوزه باعث رکود خواهد شد. بحث تعارض احتمالی بین آنها نیز باید در همان علوم بررسی شود. با دانش های مهندسی از آنها، در 

 .نمی توان آن تعارضات احتمالی را حل کرد 

 علوم انسانی در حوزه نظری و کاربردی تمشکال

 

که بر این سیاست استوار بود که اعتقادات یکی این .داشت مشکلآموزش علوم انسانی در دانشگاه های ما در زمان گذشته دو  

دینی و اسالمی از دانشجویان ما سلب شود. به نحوی که این سیاست اعمال شده است و به صورت نامرئی در کتاب های ما تحقق یافته 

های مثله شده جهان به صورت اندام هایهای ما و چه در سایر دانشگاهاست. مطلب دیگر این است که اصوالً علوم انسانی چه در دانشگاه

تاد شود و بعد اسالتحصیل میخواند از آن جهتی که دانشجوی اقتصاد است و بعد فارغدر آمده است؛ یعنی کسی که در اقتصاد درس می

پیکر است های یک کند که این معلومات او سلولی از سلولکند و هیچ حس نمیشود هیچ نیازی به اخالق در خودش احساس نمیمی

                                                           
 مردمساالری- دکتر نجفقلی حبیبی علوم انسانی و کاربردهای آن 1
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های علوم انسانی به صورت ها دارد! در هیچ جای دنیا این مشکل به صورت کامل حل نشده که رشتهکه رابطه ارگانیک با سایر سلول

  .1ها مشخص گرددهایی از یک پیکرعرضه و تدریس شود و حداقل به صورت یک درس روابط ایناندام
 

های علوم انسانی این درس باید وجود داشته شناسی است که در تمام رشتهث انسانهای علوم انسانی یک رشته مباحپایه همه رشته

ها باید باشد. انسان باید شناسانده شود، ابعاد وجودیش، کیفیت رشد و تکاملش، عوامل انحطاطش، هدف نهایی از وجودش، همه این

 .ها بدون پایه و ریشه استتهمشخص گردد؛ تا این کار صورت نگیرد بحث درباره حقوق، اقتصاد و سایر رش

بخشد که موضع آن در فکر ما، ارتباطش با سایر کنند و در اندیشه و جامعه تأثیر میهنگامی هر یک از علوم انسانی جای خود را باز می

چه موجودی است؟  بینی ما مشخص گردد. ما به عنوان یک مسلمان باید بدانیم از دیدگاه اسالم، انسانها و ایدئولوژی ما و جهانرشته

ل به اش برسد؟ این مسائیابد؟ از لحاظ روحی و معنوی، چگونه باید حرکت کند تا به تکامل نهاییکند؟ چگونه تکامل میچگونه رشد می

ای با تکامل انسان دارد؟ هدف اقتصاد اسالمی توانیم بگوییم اقتصاد چه رابطهعنوان اصول باید تبیین شود. آن وقت است که ما می

تواند ایفا توانیم روشن کنیم که اقتصاد چه نقشی در تکامل انسان میچیست؟ تا ندانیم انسان چیست و کمال نهایی انسان چیست، نمی

توان پایه محکمی برای حقوق عرضه کرد و نظریه اسالم را در حقوق روشن کرد که از نظر نماید. تا رابطه انسان با خدا درک نشود نمی

شود. آیا حق یک امر حقیقی و تکوینی است یا یک امر اعتباری است؟ اگر اعتباری است آیا وهمی یا از کجا پیدا می اسالم حق چیست و

شناسی، علوم شناسی، جامعهطور سایر مسائل. حتی روانقراردادی محض است یا مبتنی بر حقایقی است؟ آن حقایق چیست؟ و همین

شناسی اسالمی اند که بر انسانتماس با مسائل اسالمی دارد، هنگامی از دیدگاه اسالم قابل تبیینهای علوم انسانی که تربیتی و سایر رشته

های غیر اسالمی و ضد اسالمی نیز اگر بخواهند یک رابطه روشنی بین علوم انسانی بیان کنند حتی به عقیده ما مکتب .مبتنی باشند

زی در پرداشناسی نمایند و بگویند انسان از نظر ما چیست. آن وقت به نظریهنباید بر اساس آن مکتب ابتدا اقدام به عرضه انسامی

های مختلف بپردازند. مثالً بگویند: اقتصاد زیر بناست یا روبنا و... . تا زمانی که روشن نشود انسان چگونه موجودی است جای این زمینه

تند یا ها زائیده اقتصاد هسالقی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، همه ایننیست که بحث شود که اقتصاد زیربناست یا روبنا و آیا مسائل اخ

کدام از شناسی(، هیچدر واقع، بدون انسانخیر. تا ماهیت زندگی اجتماعی انسان روشن نشود و هدف از این زندگی روشن نگردد )و 

 مسائل پایه ندارد.این

 اسالمی بودن علوم انسانی لزوم 

علوم انسانی نیست چرا که همانطور که از لغت نمایان است سروکار این علوم با انسان، مخلوق برتر خدا، و نیاز به بیان اهمیت   

 .2کوچکترین مسامحه و کوتاهی در علوم انسانی آغاز زوال و انحطاط جامعه است .جامعه متشکل از انسان است

ه و طرز تفکر آینده آنان را شکل می دهد. انسان هر جامعه علوم انسانی تأثیر بسیاری بر شکل گیری عقاید و نگرش افراد داشت  

انسان و جامعه مسلمان  .با جای دیگر متفاوت بوده از این رو نمی توان نسخه واحد و یکسانی برای کل انسان ها در علوم انسانی پیچید

فکر خود و اندیشه خویش را از این علوم  همه متخصصان علوم انسانی .با انسان و جامعه الئیک یا مادی گرا یا الحادی متفاوت است

گرفته و در جامعه علمی ما اعم از دانشجو و غیره تزریق می کنند که اگر این اندیشه ها با آرمان ها و ارزش های اسالمی ما در تغایر 

 .باشد، صدمات جبران ناپذیری را به جامعه اسالمی و در نهایت اسالم خواهد زد
  
 

                                                           
  دام ظلهمصباح یزدی هالسازی علوم انسانی از دیدگاه استاد فرزانه عالمه آیتعلم دینی و اسالمی 7

 
 تبیان - انسانی و حوزهتحول در علوم  2
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 پیشرفت علوم انسانی 

 1برخی از مسائلی که منجربه جلوگیری از پیشرفت علوم انسانی در جوامع اسالمی می شود عبارتند از: 

فرآیندها و برنامه ریزی های انجام شده و متفاوت بودن مسیر آنها با فرهنگ جوامع اسالمی در جهت  ,نادرست بودن روشها -1 

 دستیابی به الگوی مطلوب

 حاکم کمبودهای و معضالت نشناختن و جامعه در مسئله اصلی جایگاه نکردن درک و موضوع اصل از افراد اندک اطالعات -2 

 جوامع اغلب در انسانی علوم قرارگرفتناعی انتز و نداشتن محوریت-3 

 بیگانه علوم از انسانی علوم تأثیرپذیری -4 

 اسالمی جوامع در انسان اصیل فرهنگ راستای در انسانی علوم واقعی ومعنای اهداف با رابطه در پژوهش فقدان -0 

 کالن و خرد  سطح در انسانی علوم به جوامع و اشخاص نگرش نوع -6 

 ه ریزی دقیق در جهت سوق دادن استعدادهای اجتماعی به طرف علوم انسانی در مقاطع مختلف تحصیلیبرنام  -0 

 بومی سازی و ارزش مداری ,غنی سازی ,روزآمدی ویژگی چهار مبنای بر انسانی علوم تحول به توجه عدم -8 

دینی و حقوقی)که الزمه نگرش و تغییر  ,علمی شخصیتهای و انسانی علوم گرایشهای نظران صاحب نبودن هماهنگ و کم ارتباط  -9 

 در علوم انسانی بر مبنای معارف اسالمی و تبادل افکار و اندیشه ها می باشد(

 2انسانیمشکالت علوم برای حل یی  راهکارها 
 

 نی جهت بررسی مشکالت و راهبردها های فعال در زمینه علوم انساتشکیل همایشی ملی از مراکز و شخصیت .1

 ای قرآن، حدیث و علوم انسان در هر رشته برای اساتید فعلی های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی میان رشتهاندازی دورهراه .2

 هاای قرآن، حدیث و علوم انسان در هر رشته برای دانشجویان این رشتهشی میان رشتههای آموزشی و پژوهاندازی دورهراه .3

 هاهایی از تراث اسالمی و ایرانی جهت استفاده در هر یک از رشتههایی از بخششناسائی و معرفی متون موجود یا تدوین مجموعه .4

 ای علوم انسانی و اسالمیاحث میان رشتهشناسایی و تقویت مراکز آموزشی و پژوهشی و مجالت فعال در مب .0

 . سازی جهت تبادل نظر آنهاتقویت ارتباط مراکز حوزوی و دانشگاهی در این زمینه و زمینه .6

هایی در این زمینه و جهت دهی به دروس معارف ای با تشکیل کارگاهها با مباحث میان رشتهآشنا کردن اساتید معارف دانشگاه .0

 .ها با مبانی اسالمیدانشجویان این رشتهبرای آشنا کردن 

 و حمایت مادی و معنوی از آنها،  تقویت حضور استعدادهای درخشان کشور در حوزه علوم انسانی با ایجاد انگیزه .8

این  در محتوایهای قرآن و حدیث و باز نگری پردازی علمی بر اساس آموزهتولید علم در زمینه علوم انسانی با نگاه اسالمی با نظریه .9

 . علوم

 . ای قرآن و علوم انسانی و حدیث و علوم انسانیرشتههای علمیه به ویژه در زمینه مباحث میانهای جدید در حوزهایجاد رشته .15

  

  نتیجه

زاری عنوان اب نقش علوم انسانی و اجتماعی با کارکرد انتقادی در خصوص طرح سواالت بنیادین در فلسفه و مبانی علمی به

برای دستیابی به تفکر نواندیش، خالق و کارآفرین در زیرساخت های سایر علوم و دستاوردهای آن نیز از اهمیت بسیاری در فرایند توسعه 
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و  نهای علوم دقیقه ، امکان دستیابی به توسعه بنیادیی فناوریبرخوردار است و با ترکیب علوم انسانی و اجتماعی و با تحقیق و توسعه

با توجه به تالش کشورها در تولید علوم بومی متناسب با شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورشان، . همه جانبه میسر می گردد

نقش علوم انسانی به عنوان زیرساخت و بستر توسعه سایرعلوم نیز مورد تاکید قرار می گیرد. زیرا که در واقع، سایر علوم به دلیل ماهیت 

توانند کارکرد خود را داشته باشند براین اساس، تالش دار میدار و معنیجهت ، تنها در چارچوب یک علوم انسانی بومی،ابزاری و فنی

ایجاد تحوالت عمیق .  ، ضرورتی انکارناپذیر استمتوازن، بومی و هماهنگبرای توسعه کیفی و ارتقای سطح علوم انسانی برای توسعه 

 .ذیردبه حوزه های مربوط به علوم انسانی صورت پ یمخالفان نمی تواند فقط با تکیه بر بنیه فنی کشور، و بی توجهفرهنگی و مقابله با سلطه گری 

یاری بس انقالب فرهنگی با هدف تغییر ادبیات غرب محور، در آموزش و پژوهش به رویکردی اسالم گرا اقبال نشان داده و اجرا شده است. در این میان

از رشته های دانشگاهی، دستخوش برخی تغییرات ساختاری شده اند، علوم انسانی به سبب اهمیت جایگاه آن در ساخت تمدنی بومی و اسالمی، 

 .دنبه تعالی برسان وتالش کنند  ی کشوروقت آن رسیده است که افراد کاردان دست به کار شوند و برای آبادمورد توجه جدی قرارگرفته است. 
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