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 چكيده 

شناسی معرفت با بررسی روابط تحوالت  تحول دانش انسانی از جمله مباحثی است که در جامعه

لم، با پرداختن به موضوع روش علمی و تمایز ای و دیگر عوامل اجتماعی و همچنین فلسفۀ ع اندیشه

شود، اما طرح این مهم  های آن مانند قلمرو، ماهیت و عینیت، بررسی می میان علم و غیرعلم و ویژگی

های اجتماعی پس از انقالب اسالمی دارد، بلکه در تمامی تعامالت  نه صرفاً بحثی وابسته به زمینه

مالت علمی میان باورمندان و دانشمندان در طول تاریخ ردپا تر از آن تعا تمدنی غرب و شرق و مهم

شناسی معرفت و فلسفۀ علم در  دارد. موضوع مقالۀ حاضر این است که رویکردهای مختلفی در جامعه

های کسب و تولید علم  باب امکان تحول در دانش، پیوند ایمان و دانش، جایگاه عقل و وحی، راه

واسطۀ نفی محوریت اروپا و  ن متفکران مسلمانی بودند که بهاند که از جملۀ ایشا سخن گفته

های غیرغربی و اسالمی و همواره متهم به  فرض خواهی، درصدد طرح دانشی متعهد به پیش اسالم

ادعای مدیریت علم از خواستگاهی غیرعلمی و حتی سیاسی بودند. هدف آن است که با بازخوانی 

انسانی، امکان چنین تغییری در دانش را بررسی کند. روش  شانتقادی مسائل مطرح درمورد تحول دان

مورداستفاده در این مقاله رویکرد نظری و تحلیل محتوای کیفی با رویکرد انتقادی بوده است. نتیجۀ 

ها بیانگر آن است که تحول در دانش انسانی معانی مختلفی دارد که در بررسی انتقادی آرای  بررسی

های تاریخی و اجتماعی نسبت  و امکان نظری و عملی این تحول تا زمینه معتقدان و منتقدان کنکاش

 خواه در ایران بررسی انتقادی شده است. علم و دین پیگیری و عملکرد جریان تحول

 شناسی معرفت علوم انسانی، علم دینی، علم بومی، مدیریت علم. : تحول، جامعههای کليدی واژه
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 مقدمه و بيان مسئله

ای سیاسی و متعاقب قضایای رخدادهای بعد از  ایده« تحول در علوم انسانی»ۀ متأسفانه اید

تصور و دفاع آکادمیک از این رویکرد سبب بروز نظریاتی شده است که تحول  ۱811انتخابات 

نتیجۀ سیاسی در نهاد علم نسبت  نوعی مداخلۀ بی کند و به در دانش انسانی را ممتنع تلقی می

صورت نظری و هم  است که هم بهبررسی امکان تحول در علوم انسانی  مسئلۀ مقالهدهند.  می

فقط از ابتدای انقالب شود. تاریخ تالش برای تولید علم دینی نه صورت تاریخی پیگیری می به

شود، بلکه در جهان اسالم رخدادهایی مانند برگزاری کنگرۀ جهانی اقتصاد  اسالمی آغاز نمی

( و کنگرۀ جهانی ۱799ۀ جهانی آموزش و پرورش اسالمی مکه )(، کنگر۱791اسالمی عربستان )

توان  ( که قبل از انقالب ایران اتفاق افتاده است، نیز می۱799کردن دانش در سوئیس ) اسالمی

های  ها همه در صورتی است که اتفاقات جهان اسالم در دهه مؤیدی بر این استدالل دانست. این

وسیلۀ مصلحان اجتماعی بعد از سقوط عثمانی  علم غربی بهگرایانۀ  های تهذیب گذشته و تالش

رسد معنابخشی به جهان، وظیفۀ مشترک علم و دین بوده است.  را در نظر نگیریم، اما به نظر می

رو تاریخ تالش برای تولید علم دینی تا هر تالشی که اندیشمندان باورمند دینی برای  از این

اند و میان علم و دین تعارضی مشاهده شده  تاکنون داشتهمعنابخشی به جهان از دوران باستان 

(. در ادامه، تطورات تاریخی و اجتماعی تحول در دانش ۱07: ۱811است، امتداد دارد )شریعتی، 

 شود: انسانی در ایران در شش مرحله مرور می

 نهضت ترجمۀ اول در اواخر قرن دوم آغاز شد. در این نهضت ترجمه،. اولین تعارض، در ۱

های شرقی  آوری به فلسفه بسیاری از آثار علوم اصلی تمدن یونان و البته تمدن مسلمانان با روی

. دومین تعارض در نهضت ترجمۀ دوم با 2مانند ایران، هند و مصر را به زبان عربی بازگرداندند. 

از آن به  شریعتیهای صلیبی که  سیصد سال بعد، در جنگ صدور دانش مسلمانان رخ داد.

های گوناگون  (، این اروپا بود که در زمینه۱07: ۱811کند )شریعتی،  یاد می« های صلیبی هاجرتم»

یافتۀ مسلمانان قرار گرفت و دست به ترجمۀ آثار  طبیعی و مابعدالطبیعی، تحت تأثیر دانش بسط

ضع (. این روند که عموماً کشورهای اسالمی با معیارهای خود از مو55: ۱87۱ایشان زد )الحسن، 

کردند، تا اواخر قرن شانزدهم میالدی ادامه یافت )موثقی،  قدرت و به دید تحقیر به غربیان نگاه می

نهضت سوم  های انسانی دانش یونان باستان(: . نهضت ترجمۀ سوم )بازخوانی جنبه8(. 12: ۱891
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از امپراتوری زمان با شکست روم شرقی  ترجمۀ آثار یونانی و روم شرقی در روم غربی )ایتالیا(، هم

بر عثمانی و فروپاشی آن رخ داد. طی این حادثه دانشمندان امپراتوری روم شرقی که میراث

ویژه ایتالیا  فرهنگ، هنر و دانش یونانی بودند، از قسطنطنیه به منطقۀ تحت تصرف روم غربی به

جای  مقطع به مهاجرت کردند و نهضت ترجمۀ آثار یونانی در این منطقه آغاز شد. مترجمان در این

های انسانی و دنیوی این  موضوعات متافیزیکی و الهیاتی که در قرون وسطی رواج داشت، به جنبه

عنوان نماد دین در  پیش از رنسانس در اروپا، کلیسا به(. 5۱: ۱879آثار توجه کردند )موحد ابطحی، 

ان کتاب مقدس و های کلیسا بود، اما تعارضات می جامعۀ حاکم و بنای علم مبتنی بر آموزه

میان علم و دین شد. درنهایت در این کشمکش، این دیدگاه  کشمکشهای علمی سرآغاز  پیشرفت

در جهان غرب حاکمیت یافت که دین و علم دو امر متفاوت هستند و عمالً دین به امری فردی 

یحیت تبدیل شد و علم با تعریف مدرن آن به عرصۀ اجتماع راه یافت و تا همین امروز نیز مس

شود. این برهۀ تاریخی به اعتقاد بسیاری توانسته اثری اساسی روی  خارج از محدودۀ علم تلقی می

توان علوم انسانی را نوعی تجددشناسی و  تبع آن علم بگذارد؛ تا جایی که می تاریخ بشر و به

رم . در چهارمین برهه، نهضت ترجمۀ چها1(. ۱817محصول این دورۀ تاریخی دانست )کچویان، 

واسطۀ حیرت مسلمانان از توسعۀ علوم فنی غرب رخ داد. هجوم گستردۀ نظامی و استعماری  به

غرب به کشورهای غنی اسالمی، به دور جدیدی از روابط منجر شد. صفویان کوشیدند تا از 

تدریج آن موضع قدرت به حس حسرت  مند شوند. به دستاوردهای نظامی و تکنیکی غرب بهره

جایی پیش رفت که در زمان قاجار، نخبگان ایرانی فقط راه پیشرفت را در تبدیل شد و تا 

میرزا افرادی را برای فراگیری هنر نقاشی و عکاسی، علوم شیمی و  عباسدیدند.  شدن می غربی

زمان کار ترجمۀ کتب و مقاالت اروپایی آغاز شد  پزشکی و فنون نظامی به انگلستان فرستاد و هم

ایی که از این دوره با عنوان آغاز نهضت ترجمه در عصر قاجاریه یاد شده (؛ تا ج۱81۱)افشار، 

واسطۀ آن، ایرانیان از تحوالت عصر روشنگری و پیامدهای آن در انگلستان و فرانسه  است که به

سازی توسعۀ مدرن، پروژۀ ترویج  زمینه(. برای ۱870آگاه شدند )محسنی و خاچاطوریان سرادهی، 

ر ایران و نهادسازی برای آن از اهمیت خاصی برخوردار بود. حرکتی که با علوم انسانی مدرن د

های خارجی، مدرسۀ عالی حقوق،  تأسیس مدرسۀ علوم سیاسی در ایران آغاز شد و با مدرسۀ زبان

معلم و در دوران پهلوی با تأسیس دانشگاه تهران بسط و گسترش بسیار یافت  وزارت علوم، تربیت
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. برهۀ پنجم تزلزل درون علوم انسانی جدید و تهذیب بومی مسلمانان 5. (۱01: ۱875)زرشناس، 

به مرور جریانی شکل گرفت که ریشۀ اصلی مشکالت علوم انسانی جدید را در دوری آن از  بود.

ورزی را به انحای گوناگون دنبال  های دینی در فرایند علم گیری از ارزش وجو و بهره دین جست

رضات میان علم متجدد و دین در ایران، با تعمیق و تماس مدرنیته با ها و تعا کشمکشکند.  می

با . یافت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دینی جامعۀ سنتی ایران افزایش می ساحت

ها را در  فقط آنگذر زمان مصلحان اجتماعی جهان اسالم متوجه شدند که علوم و فنون غربی نه

ها را از  درتمند نکرده است، بلکه این نیازها و مسائل جدید، آنمقابل استعمارگران غربی ق

ازپیش به غرب وابسته کرده  های اسالمی دور کرده و درنهایت کشورهای اسالمی را بیش ارزش

توانست برای متفکران این دوره مطرح باشد؛  نمی« علم دینی»اما هنوز دغدغۀ مفهوم امروزی است، 

خواهی نسبت به علوم اجتماعی  عالوه بر نگرش تحولدور بودند.  چرا که از حکمرانی جامعه به

(، خودآگاهی سراسری در این زمینه را ۱872اروپامحور در میان متفکران شرق آسیا )العطاس، 

گیری انقالب اسالمی ایران دانست. چنانچه  های شکل زمان با تحوالت و زمینه تقریباً باید هم

می از دهۀ پنجاه شمسی آغاز شد و با قیام امام خمینی )ره(، المللی علوم اسال های بین کنگره

مواجهۀ تمدن اسالمی با تمدن مدرن غربی صورتی تازه یافت و تحول در علوم انسانی و تولید 

 ازپیش در کانون توجه اندیشمندان مسلمان قرار گرفت. علم بومی دینی با بینشی تجددستیزانه بیش

سی با سکوالریسم علمی: امام خمینی )ره( با ارائۀ نظریۀ . انقالب اسالمی و جدال تأسی6

والیت فقیه تالش کرد فاصلۀ علم، سیاست و دین را پر کند. از این منظر این نظریه و اجتماعی

کردن فقه سنتی فردی، خود بیانگر تحولی اساسی در نظام علمی زمان و نوآوری در تبیین مدلی 

ی در عصر غیبت بود. امتداد این جریان با نگارش نظریات از علوم اجتماعی دینی یا سیاست دین

در « انقالب اسالمی»سازی عمومی، به رخدادی عظیم به نام  تخصصی، تربیت شاگردان و گفتمان

جهان غیر علم منجر شد. انقالب اسالمی مبتنی بر فهم ویژۀ امام از اسالم و تقریر اجتماعی 

توانست موج جدیدی از رجوع به دین را در  ای در حکمت عملی و سیاسی ایران و نظریه

مثابۀ انقالب در حوزۀ علم نیز تلقی شود؛  توانست به طور طبیعی نمی جامعه ایجاد کند، اما به

ها کماکان همان محتوای غربی و سکوالر خود را  بنابراین نهادهای آکادمیک علم و دانشگاه

گذاری، اجرایی و مدیریتی مانند نگارش  ونکه متفکران با مسائل قان کردند. درصورتی پیگیری می
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قانون اساسی، قوانین اقتصادی، تبیین ساختار اجتماعی و سیاسی جامعه، نحوۀ مدیریت و... 

رو شدند. در اینجا به علمی نیاز پیدا شد که بتواند به نیازهای جامعه و مدیریت اجتماعی  روبه

عنوان محور این انقالب، خواهان تحول  به سمت پیشرفت و تعالی پاسخ دهد. امام خمینی )ره( به

انقالب اساسی در » ۱857در علم و دانشگاه بودند تا جایی که در پیام نوروزی خود در سال 

خرداد  28(. ایشان در ۱857را مطالبه کردند )امام خمینی )ره(، « های سراسر کشور دانشگاه

زمان تحول  (. هم55: ۱87۱سن، حکم اعضای ستاد انقالب فرهنگی را صادر کردند )الح ۱857

دلیل مشکالت مختلفی مانند  در علوم انسانی به دستور کار اصلی این ستاد مبدل شد، اما به

جنگ، کودتا، شورش و... فضا برای تولید علم مستعد نبود. پس از انجام تغییرات صوری اندک، 

ا رخ داده باشد. فضای جنگی کار کردند؛ بدون اینکه تحولی در محتو ها مجدداً آغاز به دانشگاه

داد مشکالت ناشی از علوم انسانی نمایان شود؛ فقط مؤسسات و  درستی اجازه نمی کشور به

نهادهایی با دغدغۀ تحول در علوم انسانی خارج از فضای دانشگاهی و سایر نقاط مختلف جهان 

ماعی است؛ برای ایجاد شدند که نشانگر توجه به علوم اسالمی و نقش آن در حیات سیاسی اجت

(، ۱86۱(، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه )تأسیس ۱857نمونه، فرهنگستان علوم اسالمی )تأسیس 

(، مؤسسۀ آموزشی و ۱868ها )تأسیس  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

نظیر المللی  رو با توجه به مؤسسات بین ( و... . از این۱891پژوهشی امام خمینی )ره( )تأسیس 

المللی  ( در ایالت ویرجینیای آمریکا، دانشگاه بین۱860مؤسسۀ جهانی اندیشۀ اسالمی )تأسیس 

توان دهۀ توجه  شمسی( را می ۱860میالدی ) ۱710( و... دهۀ ۱862اسالمی مالزی )تأسیس 

اساسی به نسبت علم و دین در جهان اسالم دانست. سیدحسین نصر، سیدمحمد نقیب العطاس، 

نظران علم دینی در این دهه هستند  فاروقی، ضیاءالدین سردار و... از جمله صاحباسماعیل 

 (.۱0: ۱875)موحد ابطحی، 

بر اثر ناکارآمدی علوم موجود در پیشبرد اهداف انقالب، انتظار جامعه از نخبگان حوزه و 

ند، اما های اسالمی و بومی به طراحی مدل پیشرفت بپرداز دانشگاه این بود که براساس آموزه

های توسعۀ غربی با اندکی جرح و تعدیل بود.  آنچه در صحنۀ عمل مشاهده شد، همان مدل

تالش برای پاسخ به این جریان فکری غربی، بسیاری از نخبگان را متوجه تولید سخنانی در 

در چنین فضایی،  ۱890مقابل این جریان حتی در سطح پاسخ به شبهه و نقد کرد. در پایان دهۀ 
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ای،  )خامنه در نقد علوم غربی از سوی رهبر انقالب اسالمی مطرح شد« افزاری جنبش نرم»ایدۀ 

طور رسمی، رهبر انقالب در  گیری مطالبۀ تحول در علوم انسانی این بار و به شکل(. با ۱897

شدند « تحول و ارتقای علوم انسانی»های کلی برنامۀ پنجم توسعه، خواستار  ابالغ سیاست

(. البته بسیاری تالش دارند که تالش جمهوری اسالمی برای تحول در علوم ۱819ای،  )خامنه

قلمداد کنند و وانمود کنند که چون  11انسانی را صرفاً تالشی واکنشی نسبت به فتنۀ 

کوشد به بهانۀ تحول در علوم  وجود آوردند، جمهوری اسالمی می را به 11دانشگاهیان فتنۀ 

ند، اما ضمن تبیین تاریخچۀ طوالنی مصاف تمدنی غرب و شرق و انسانی دانشگاه را پاالیش ک

های تحول در علوم  مباحثۀ بلندمدت علم و دین، باید به این نکته نیز توجه کرد که سیاست

زدن  های بسیار متفکران مسلمان برای برهم با وجود تالشابالغ شده بود.  ۱819انسانی در سال 

علوم انسانی امروز ایران، بازتولیدکنندۀ همان جامعه  نظم موجود، هنوز پارادایم مسلط در

های بومی نیز هست. از طرفی  مطلوب غیردینی و غربی است که خواهان محو و طرد سنت

سان کودک نوپا  برخالف روند روشن مدیریت علم در غرب، تحول علوم انسانی در ایران، به

عزمی متمرکز و راهبردی، عالوه بر غم واسطۀ نبود  ماند که بعد از چهار دهه، هنوز هم به می

 برد.  برنامگی نیز رنج می کمبود نیروی انسانی مستعد، از تشتت و بی

 تحقيقو پرسش اهداف 

های تاریخی و  هدف مقاله بررسی امکان تغییر در دانش انسانی با توجه به دالیل معرفتی و زمینه

 اجتماعی است.

 از حیث نظری ممکن است؟ آیا تحول اساسی در علوم انسانی. 3پرسش 

 داده است؟ آیا تحول اساسی در علوم انسانی از حیث تاریخی تاکنون رخ  .1پرسش 

 پيشينۀ تحقيق

به طرز چشمگیری افزایش یافت، اما  ۱810اگرچه دغدغۀ تحول در علوم انسانی از دهۀ 

می ترویجی و متأسفانه بیشتر مطالبی که در این مورد به رشتۀ تحریر درآمده است، در حد عل

مانده و در قالب مقالۀ علمی پژوهشی درنیامده و به بررسی دقیق و  ژورنالی و کتب کلیات باقی
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های علمی  ای از آن بخش از مقاالت نیز که در فصلنامه علمی موضوع نپرداخته است. دسته

ول از های تح اند، چیستی تحول را تبیین کرده و به بررسی ضرورت و مؤلفه پژوهشی منتشر شده

ها به سراغ تراث  (. دستۀ دیگری از پژوهش۱876  پور، اند )نک: قلی نگاه رهبران انقالب پرداخته

الف؛ ۱875  اند. )نک: پارسانیا، های نظری ایشان را برای تحول کاویده نظری رفته و ظرفیت

هی های فق (. گروه دیگر، ظرفیت۱811؛ سوزنچی، ۱87۱؛ عبدی، ۱878؛ زمانیها، ۱870کشوری، 

های خاص علوم انسانی  اند. دستۀ دیگری به تحول در رشتهو اجتهادی را الزمۀ این تغییر دانسته

(. دستۀ دیگر به فرهنگ و ۱87۱اند )نک: مطلبی،  سمت اقتصاد اسالمی پرداخته مانند حرکت به

اما از  ترین دسته به مقاله است، ( که نزدیک۱871اند )نک: آذربایجانی،  مدیریت تحول نظر داشته

اند؛ برای نمونه، آذربایجانی در  بندی و تقریر نظریات گام متفاوتی را پیموده جهت رویکرد دسته

این مقاله تحول را فقط به معنای تولید علوم انسانی اسالمی درنظر گرفته و به بررسی عوامل 

مجادالت مؤثر در مدیریت تحول علوم انسانی پرداخته است. ایشان بدون توجه به مخاطرات و 

نظرکردن از بحث در آن مورد، امکان تحول را بدیهی پنداشته و نتیجه گرفته است که  و با صرف

: ۱871مدیریت هستند )آذربایجانی،  صورت مستقیم قابل شناختی تحول علم به عوامل جامعه

ین خواه، هم های جریان تحول ترین آسیب (؛ این در حالی است که از دیدگاه نگارنده، از مهم11

وگونکردن با جامعۀ علمی در مسائل و نه  از پیش حاضردانستن حقیقت در نزد خود، گفت

اند  صرفاً مبادی است. همچنین برخی دیگر از این دسته، تحول فرهنگی در علم را توضیح داده

راد با تمییز علم دانشگاهی از علم فرادانشگاهی، فعالیت علمی را  (. قانعی۱872راد،  )قانعی

از سایر نهادها و پیگیر حقیقت دانسته است، اما فعالیت فرادانشگاهی را صرفاً در راستای مستقل 

گرایی و  کردن علوم انسانی و متعهد به کارفرمای سیاسی خود تشریح کرده است که محلیبازاری

(، اما توجه به این مهم ضروری 51جای واقعیت از جمله پیامدهای آن است )همان:  گفتمان به

ه رویکرد مقاله با نگاه ایشان تفاوت دارد و هر نوع تحولی را صرفاً فرهنگی و در راستای است ک

انگاری رویکرد قبل، مانع  داند و معتقد است این نگاه نیز مانند بدیهی منابع بازار و سیاست نمی

د وگو و پیشرفت آزادانۀ علمی خواهد بود. سوءتفاهم بزرگ این دسته از مقاالت که معتقدن گفت

آورند،  هایی از بازار آزاد را نیز برای تأیید آن می باید نهاد علم را به حال خود واگذاشت و نشانه

: ۱871)تیلر، « توان از تأثیرگذاری بر انتخاب مردم اجتناب کرد می»کنند  آن است که گمان می
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مخاطرات جدی  (؛ امری که حتی در علم اقتصاد هم برجسته شده و پارادایم نئولیبرالیسم را با21

 رو کرده است. بودن انسان اقتصادی روبه طلبی و اتمیزه منفعت  در نقد عقالنیت کامل،

 تعریف مفاهيم

 علم

تعریف ماهیت و قلمروی علم، در گذر زمان، دچار تطورات گوناگونی شده است. در آثار 

( 6۱: ۱817مختلف، معانی گوناگونی برای علم مطرح شده است )ر.ک: مصباح یزدی، 

صورت مشترک لفظی درآورده است.  های متنوع به علم آن را به رویکردهای مختلف فرهنگ

 آید: کار رفته است در ادامه می برخی از معانی که در طول تاریخ برای علم به

تواند ناظر به واقع یا  : علم به معنای اعم یعنی مطلق آگاهی و فهم که میمطلق آگاهی (3

 معرفتی اعتباری باشد؛

توان علم را به شناخت حضوری و حصولی و  : در تعریفی عام، میشناخت مطابق با واقع (1

 علم حصولی را به تصوری و تصدیقی تقسیم کرد. 

در اصطالح مسلمانان، دانش عقلی در مقابل دانش نقلی را حکمت گویند. دانش  ( حكمت:1

ء آنچنان که هستند بحث . حکمت نظری آن است که دربارۀ اشیا۱عقلی خود بر دو نوع است: 

. حکمت عملی دربارۀ افعال انسان آنچنان که باید باشد. ایشان متأثر از ارسطو در 2کند؛  می

بندی علوم حکمت نظری را شامل مابعدالطبیعه، ریاضیات و طبیعیات؛ و حکمت عملی  تقسیم

 (.۱27 و ۱21: ۱811دانند )مطهری،  را مشتمل بر اخالق، تدبیر منزل و سیاست مدن می

: یا معرفت به معنای باور صادق موجه است. این تعریف از علم، مختص تصدیقات ۱( نالج0

 ناظر به واقع است.

 شناسی تحقیق آن منحصر در تجربه باشد. : دانشی که روش2( ساینس1

: یا رشتۀ علمی، مجموعۀ منظم قضایای کلی که حول یک موضوع شکل گرفته 8( دیسيپلين0

کند؛ مانند فیزیک، زیست و... . در این  قدما از عوارض ذاتی آن بحث میاست و به تعبیر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Knowledge 

2. Science 
3. Discipline 
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مقاله، علم موضوع تحول، در معنای ساینس؛ علم مطلوب تحول، در معنای حکمت؛ و 

معنای دیسیپلین و به مصادیق عمومی آن مراد شده  توصیف وضعیت نهاد علم در ایران به

توان  القاعده نمی تلقی ایجابی مختار، علی است، اما با توجه به گستردگی معنای علم در

بعدی ارائه کرد و باید در هر حوزۀ تعریفی به تناسب آن ارائه کرد )پارسانیا،  معیاری تک

۱811 :۱88 .) 

 تحول در علوم انسانی

شناسی معرفت و فلسفۀ علم نظریات متعددی دربارۀ تغییر و تحول در علم مطرح شده  در جامعه

خواهان، نقد علم مدرن، از طرف رویکردهای متنوع و  یان جبهۀ تحولاست. همچنین در م

 ها اشاره خواهد شد.  ترین آن گوناگونی دنبال شده است که در ادامه به مهم

در این نگاه که تعبیری عام از تحول را مدنظر دارد، هرگونه اصالحی تحول به معنای اصالح: 

تواند ناکارآمدی در حل مسائل علوم  ین نقصان میشود. حال ا ولو جزئی در علم تحول دانسته می

انسانی کاربردی یا کشف نوعی ضعف در مبانی فلسفی، ناسازگاری با مبانی دینی، ناهماهنگی با 

شواهد تجربی و قس علی هذا باشد. از فواید این نوع تعریف این است که به جامعۀ دانشگاهی و 

تحول در این عرصه یک امر کامالً طبیعی و دائمی حتی مخالفان در عرصۀ علوم انسانی نشان دهد 

است. چنانچه تاریخ علم بیانگر تحول و تغییر مداوم در سطوح و مقادیر مختلف از بدو پیدایش 

 (.۱812علوم انسانی تا حال حاضر علوم انسانی مدرن بوده است )باقری، 

پای  ناپذیر، پابه و بازگشت ای دهی ریشه عنوان بازنظم ایدۀ انقالب بهتحول به معنای انقالب: 

جهتی از زمان شکل گرفت. در این تلقی جدید، انقالب نوعی بازگشت یا  های خطی و تک تلقی

تر به خود  آورد که جهان پیش وجود می عکس، وضعیت جدیدی را به رخداد دوباره نبود، بلکه به

« تحول»انقالبی از تحول، (. تعبیر ۱9: ۱776ندیده بود و شاید دیگر هم شاهد آن نباشد )شیپن، 

ریزی جدیدی  که پی طوری داند؛ به در یک علم می -از صدر تا ذیل-را تغییرات اساسی و بنیانی 

 شود. یابی به غایتی نو طراحی می انجام و بنایی جدید برای دست

شناسی و نقد علوم موجود مبنی  این معنا برخاسته از آسیبتحول به معنای روزآمدسازی: 

خواهان در  زنبودن و تقلید آکادمیک جامعۀ علمی از علم قرون گذشتۀ اروپا است. تحولرو بر به
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(. از ۱817اللهی،  دنبال کسب علم روز غرب و آشنایی با مکاتب جدید هستند )آیتاین معنا به

های اخیر خود  توان در پارادایم این منظر بسیاری از انتقادات علم دینی به شهر علم غربی را می

گرایی مدت  وسیلۀ پارادایم اثبات عنوان نمونه، انحصار روش در تجربه به مدرن نیز یافت؛ بهعلم 

صورت  به فایرابندو  دوئم، کواین، کوهنوسیلۀ فیلسوفان علم متأخر نظیر  زیادی است که به

 اساسی زیر سؤال رفته است. 

ی موجود وارد از انتقادات دیگری که به علوم انسانسازی:  تحول به معنای کاربردی

بودن است. بخش سازند، کاربردنداشتن در حل مسائل روزمرۀ جامعه، غیرانضمامی و انتزاعی می

زیادی از علم موجود، علمی توهمی و دور از واقعیات جامعه است؛ بنابراین اساساً توانایی حل 

از جهان علم  اند الزم است علم فعلی را رو این گروه مدعی مسائل بوم خویش را ندارد. از این

محض خارج کنیم و وارد جهان غیرعلم کنیم تا هم ناظر به مسائل عینی باشد و هم رشد بعدی 

 آن از محیط عینی اثر پذیرد.

خواهی نسبت به علوم  تحول: گرایانه تحول به معنای تغيير پارادایم مسلط علم اثبات

شامل هرمنوتیک، -سیری هایی نظیر علوم انسانی تفانسانی پوزیتیویستی در قالب جریان

پدیدارشناسی و... و علوم انسانی انتقادی شامل مارکسیسم، مکتب فرانکفورت، فمینیسم، علم 

 شود. ضداستعماری و... دنبال می

ها در تحول علوم انسانی  ترین جریان علم بومی یکی از مهمسازی:  تحول به معنای بومی

ۀ موضوع خاص یا نوع ساختار ذهن سوژه، واسط است. این جریان معتقد است در هر بوم، به

دانشی خاص، بومی و غیر کلی تولید خواهد شد. این دانش مربوط به اقتضائات همان بوم است 

و ظرفیت تعمیم به سایر اقوام و ملل را ندارد؛ مگر اینکه آن بوم خاص خود را اتساع بخشد و 

ای برای تمام کشورها  خود را مسئلهتواند مسائل  بر سایر ملل سلطه پیدا کند. از این جهت می

رو علوم انسانی  نشان دهد؛ چنانچه غرب طی فرایند توسعه و تجدد چنین کاری کرد. از این

موجود، علومی وارداتی و ساختۀ اروپا است و اساساً درکی از مسائل فرهنگی جامعۀ ایران ندارد 

 (.۱875زاده یزدی،  )حدادی و حسین

مقصود گروهی دیگر از تحول، تولید علوم انسانی  علم دینی:تحول به معنای جایگزینی 

توان دارای دو  های اسالمی است. هر پارادایم علمی را می فرض جدید مبتنی بر مبانی و پیش
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(. غالباً مبنای مشترک بیشتر ۱1: ۱872سطح مبنا و بنا یا زیربنا و روبنا دانست )پارسانیا، 

های فرهنگی و زاویۀ نگاه اروپایی  حاصل عقل عملی، زمینههای علوم انسانی غربی که  پارادایم

ای خاص است، محوریت بعد مادی دنیایی و نفی یا غفلت از روحانیت نفس  به مسائل جامعه

شناختی، انحصار روش  جهانی در ساحت هستی انسان است که با اصالت ماده در انسان این

ان منقطع از رب و غایت خود را نشان شناختی و تصویر انس شناخت در تجربه در بعد معرفت

داده است. این علوم نخست متکی بر انقالب کپرنیکی کانت و در مرحلۀ دوم متکی بر هویت 

تاریخی، اجتماعی و گذران نوع بشر و در مرحلۀ آخر متکی بر اندیشۀ توسعه و زندگی انسان 

ر و معنابخشی علوم انسانی (. تفسی۱871زاده، همراه با فناوری و رفاه شکل گرفته است )طالب

متصف به صفت دینی، غالباً تالش دارد انسان، جهان و علم را در نسبت و محوریت خدا طرح 

( ۱شود:  کند. دو رویکرد عمده در تولید علوم انسانی اسالمی اتخاذشده که در ادامه بررسی می

ین رویکرد، پیراستن علوم سازی علوم انسانی(: تقریر اولیه از ا رویکرد تهذیب و تکمیل )اسالمی

سازی در  (. یعنی اسالمی281: ۱812ها بود )باقری،  ها و افزودن برخی بخش مدرن از ناخالصی

هایی از علوم انسانی که مورد تأیید قرآن و سنت معتبر است و  این معنا منحصر در تصدیق بخش

رش مابقی است طرد مابقی یا تکذیب موارد انکارشده از سوی قرآن و سنت معتبر و پذی

سازی در  (، اما تقریرهای جدید از این رویکرد معتقدند فرایند اسالمی220: ۱891)ملکیان، 

شود: شناخت صحیح اسالم،  کردن مراحلی به این شرح حاصل می دوران گذار فقط با طی

شناخت دقیق علوم انسانی موجود، بررسی نسبت علوم جدید و معارف دینی، تهذیب علوم 

(. معتقدان رویکرد تهذیب و ۱2۱-۱۱1: ۱875کمیل علوم موجود )موحد ابطحی، موجود و ت

را که از یونان به جهان اسالم وارد شد، از مصادیق تحقق خارجی « فلسفۀ اسالمی»تکمیل، 

این دسته،  ( رویکرد استنباط و تأسیس )تولید علوم انسانی اسالمی(:2دانند.  همین رویکرد می

س علمی اسالمی با روش استنباط و اجتهاد از منابع دست اول اسالم تحول را به معنای تأسی

دانند. از این منظر، مبانی  گرفتن از مبانی فلسفۀ اسالمی می )قرآن و روایات معتبر( یا یاری

شناختی علوم انسانی فعلی با مبانی اسالم ناسازگار و  شناختی و روش شناختی، معرفت هستی

ریزی شود؛ چرا که ایشان است با اهتمام به تحول، علمی از نو پایهداند و الزم  حتی متناقض می

دست واسطۀ فهم آیات و روایات به دانند که از طریق وحی و به فقط معرفت معتبر را علمی می
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ای با  توان ترکیبی از این معانی تحول را نیز مدنظر قرار داد؛ برای مثال، عده آید. طبیعتاً می می

بودن را از خواهان تحقق علم اسالمی نیز هستند؛ چرا که خصیصۀ اسالمی ورود از علم بومی،

هایی  ها یا بخش توان در الیه (. همچنین می۱872دانند )کچویان،  های اصلی بوم ایران می ویژگی

هایی دیگر سخن از استنباط و تأسیس زد. امروزه  از علوم، سخن از تهذیب و تکمیل و در الیه

 شود. بعدی و افراطی مشاهده می ران برجستۀ تحول علوم انسانی، نگاه تککمتر در میان طرفدا

 روش تحقيق

توان از جهات مختلف تبیین کرد. این پژوهش براساس متغیر مکان،  روش تحقیق را می

ها، کیفی و به لحاظ متغیر غایت، بنیادین نظری است. از طرف  ای، از حیث جنس داده کتابخانه

ها، تحلیل محتوا و ابزار  توصیفی، از حیث روش گردآوری داده-اکتشافیدیگر، از حیث ماهیت، 

از روش  2بندی دوورژه . در این مقاله، برمبنای طبقه۱برداری استگردآوری اطالعات نیز فیش

ای، با تکیه بر روش کالسیک از نوع تحلیل درونی متن بهره گرفته شده است  مطالعۀ کتابخانه

این ترتیب، سعی شده است منطق درونی آثار بازسازی و به معنای (. به ۱05: ۱862)دوورژه، 

طور طبیعی در این عمل، دخالت عناصر ذهنی نگارندگان قابل نفی  متون دست یافته شود، اما به

 (.۱870نیست )کچویان و کالنتری، 

 های تحقيق یافته

در باب امکان نظری  شود. پرسش اول برانگیز مقاله پرداخته می های مسئله در ادامه، به پرسش

 تحول در علم انسانی و پرسش دوم در باب امکان وقوعی و تاریخی چنین تحولی است.

 . بررسی امكان تحول از لحاظ نظری3

ویژه علوم انسانی امکان دارد یا خیر. با  پرسش اول مقاله این است که آیا اساساً تحول در علم و به

منتقدان تحول علوم انسانی، تحول را به معنای توان دریافت که عموم  تتبع در آثار، می

ها  اند و در این زمینه به برخی محورها معتقدند که در ادامه به آن سازی فهم و نقد کرده اسالمی

تر بدان اشاره شد، اما حتی با تقریر  شود. اگرچه تحول معانی مختلفی دارد که پیش اشاره می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ۱87۱. برای توضیح اصطالحات، نک: جاوید، ۱

2. M.Duveger 
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جداانگاری علم و دین را ی موافقان علم دینی اساساً ابتدا باید گفت برخسازی در همین  اسالمی

دانند. در این دیدگاه عقل، همگام با قرآن و سنت،  محصول تصوری ناصحیح از علم و دین می

بری از دین در مراحل مختلف تولید  با بهره(. ۱875کننده معرفت دینی است )جوادی آملی،  تأمین

هایی مانند علم موجود دست یافت. حال این علم دینی  ههایی در عرض گزار توان به گزاره علم، می

کند. مراحل انگیزۀ عالم،  مقول به تشکیک است و بسته به ارتباط با دین شدت و ضعف پیدا می

فرض، روش، نقادی تجربی، تحلیل علمی، کاربرد علم و... هرکدام به  گزینی، انتخاب پیش مسئله

در این بخش برخی کند.  محصول علم را متأثر مینحوی پذیرای رجوع به سنت اسالمی است و 

 دالیل دیگر در امکان تحول در مبادی، روش، غایت، مسائل و علوم طبیعی ذکر شده است.

 . امكان تحول در مبادی3-3

عنوان نمونه،  کننده دارد؛ به های فلسفی و معرفتی یک علم در کل آن منظومه تأثیر تعیین بنیان

پدیدارشناسی هوسرل، مکتب کنش متقابل نمادین از فلسفۀ اتنومتدولوژی در حاشیۀ 

شناسی کیفی وبر، از رویکرد فلسفی دیلتای، حلقه انتقادی فرانکفورت، از  پراگماتیستی، روش

تأثیر دین در علم هم وضعیتی الف(. ۱875گردد )پارسانیا،  ماتریالیسم دیالکتیک مارکس بازمی

، غایات و روش علم تأثیرگذار است. از زاویۀ دیگر در مشابه دارد. دین از یک زاویه در مبانی

پردازی و داوری دخالت دارد و از زاویۀ سوم در کیفیت، کمیت و نسبت میان  گردآوری، فرضیه

تواند در ساحت  (. این تغییرات می۱876کند )پیروزمند،  کمیت و کیفیت دخالت می

شناختی باشد )مصباح یزدی،  انسان ( و۱9و  ۱6: ۱870)مطهری،  شناختی شناختی، هستی معرفت

 (.۱816؛ ماهروزاده، ۱5-۱9: ۱87۱

 های امكانی تحول در مبادی علم . داللت3جدول 

 دالیل موافقان دالیل منتقدان

کار  علم اساساً یافتنی است و نه ساختنی و به

بردن لفظ تولید در علوم انسانی، از کاالانگاری 

 شود. سازی علوم انسانی ناشی می و تجاری

علمی که ذات خود را دارد، زمانی از جهان اول خود، وارد ذهن 

که وی آن را آموزش داد، وارد  شود و بعد از آن پژوهشگر می

شود. ورود معرفت به جهان دوم و سوم  فرهنگ و جهان سوم می

حاصل تالش انسان است،؛ بنابراین تولید انسانی است. اتحاد عالم 

 ب(.۱875ارسانیا، و معلوم تولید محقق است )پ
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 های امكانی تحول در مبادی علم . داللت3دول ادامه ج

 دالیل موافقان دالیل منتقدان

حتی اگر فرد مسلمانی، علمی تجربی را 

اثبات کند، به معنای تولید علم دینی و ابتنای 

های دینی نیست )هودبوی،  فرض بر پیش

۱811 :۱1۱-۱12.) 

د باورهای ناسازگار نداشته باشد؛ یک باورمند از آنجا که تالش دار

بنابراین یا باید تعبیرش از نظریات علمی را باورمندانه تفسیر کند 

بندی جایگزینی از نظریات علمی ارائه دهد که با هستۀ  یا صورت

 (.۱5: ۱811اش سازگار باشد )خوشنویس،  باورهای مرکزی دینی

دین اگر هم مدخلیتی در علم داشته باشد، در 

شف است. داوری و ارزیابی فقط از مقام ک

طریق تجربه و تطابق با واقعیت صورت 

؛ ملکیان، ۱870پذیرد )عابدی شاهرودی،  می

۱897.) 

دانند، باید  کنندۀ نظریه می مخالفانی که مرحلۀ داوری را علمی

های اجتماعی، فرهنگی و دینی بر روند نقادی  توجه کنند که زمینه

توان  اساساً آیا واقعیت اجتماعی را می تجربی علم نیز تأثیرگذارند.

 های جامعه تصور کرد؟ مانند واقعیت فیزیکی و مستقل از ارزش

حوزۀ دین از حوزۀ علم جدا است )هودبوی، 

طرفی و  (؛ چرا که علم ادعای بی۱6۱: ۱811

تواند از عوامل و  عینیت دارد و نمی

های غیرتجربی مانند دین بهره  فرض پیش

(. علوم انسانی ۱87۱می، گیرد )عبدالکری

شمول است.  های جهان دارای مبانی و روش

مقام کاربرد از مقام محتوای علم جدا است و 

 ها صرفاً در کاربرد علم مدخلیت دارند. ارزش

های اساسی، ارزش و علوم  فرض در سدۀ اخیر علم فارغ از پیش

(. 50: ۱872پارادایمی اساساً ممتنع دانسته شده است )چالمرز،  تک

حال آنکه حتی اگر عینیت علوم طبیعی مالک باشد، علوم انسانی و 

ها نیز از ظرف و  اجتماعی دارای وجهی فناورانه هستند. فناوری

گیرند و درنتیجه فناوری بومی و دینی  زمینۀ اجتماعی تأثیر می

پذیر است. درنتیجه وجه فناورانه علوم انسانی و اجتماعی  امکان

(. ۱811؛ پایا، ۱816؛ پایا، ۱87۱ی باشد )پایا، تواند بومی و دین می

تواند راهگشا باشد آن است که مرز  ای که پیگیری آن می نکته

تفکیک نخواهد بود  روشنی قابل علم به« کاربرد»و « علم»، «فناوری»

های دینی واقع  ها و ارزش تواند متأثر از نیازمندیو همۀ مراحل می

یی کند که علم دینی نامیده و وجوه خاصی از واقعیت را شناسا

ترین  (. مضاف بر آنکه از مهم2۱7: ۱875شود )موحد ابطحی،  می

 نیازهای بشر به دین و علم، معنابخشی به جهان است.

 . امكان تحول در روش3-3

شناسانه  های معرفت که خود ریشه در نگاه های مختلف در علوم اجتماعی و انسانی درحالی روش

دهند. روش،  شناسانه دارد، نظریات متناسب با خود را نیز شکل می انسانشناسانه و  و هستی

االمر یکی بیش نیست،  منطق فهم واقعیت است. هرچند واقعیت خودش در مقام ثبوت و نفس

های متفاوتی از واقعیت حاصل و ابعاد و سطوح جدیدی از  های گوناگون، فهم اما با روش



 

 

 

 

 
 011انواع تحول در دانش انساني؛ از نظر تا عمل  

  

 

الف(. با این توضیحات روشن است که اگر در مقام ۱875)پارسانیا،  شود معرفت گشوده می

شود، که در  شناسی فقط به تجربه اکتفا کنیم، نوعی خاصی از علم )ساینس( تولید می روش

توان از علم  مانند عقل و نقل مبتنی بر وحی، بالقوه می هایی  صورت تغییر یا افزودن روش

 جدیدی سخن گفت.

 روش علم های امكانی تحول در . داللت1جدول 

 دالیل موافقان دالیل منتقدان

های تأثیرگذاری دین بر  کدام از زمینه هیچ

تواند به محصولی بیانجامد  فعالیت علمی نمی

شناختی قابل انتساب به علم  که به لحاظ روش

و دین باشد و درنتیجه بتوان آن را علم دینی 

 (.۱891نامید )ملکیان، 

ی و جامعۀ کفر، ناظر به هریک از دو نظام علمی جامعۀ ایمان

های عالم  ای خاص از روابط واقعی و نظام فاعلیت و نسبت پاره

هستند که این روابط فقط در جهت ارضای نیازهای خاص یک 

صورت بهینه  دستگاه، کارآمدی بهینه دارد و در دستگاه دیگر به

کارآمد نیست. طبق مبنای وی از آنجا که فهم و درک آدمی تابعی 

ها است، طبیعی است که فهم و درک انسان مؤمن و  رادهاز نظام ا

کافر نیز کامالً متفاوت خواهد بود. میرباقری علم دینی را علمی 

صورت روشمند در راستای تولی و  وسیلۀ مؤمن و به داند که به می

شکل گرفته و  -نه تمتع هر چه بیشتر از دنیا-قرب الهی 

 (.۱870یافته باشد )میرباقری،  توسعه

لوم انسانی دینی یعنی علوم انسانی تجربی ع

غیرتجربی، نسبی غیر نسبی، نقدپذیر غیر 

نقدپذیر، تغییرپذیر تغییرناپذیر، نامقدس 

مقدس و ظنی یقینی و روشن است که چنین 

ترکیبی پارادوکسیکال بوده و امکان وجود 

 (.۱87۱ندارد )عبدالکریمی، 

دو پارادایم گاهی نسبت علم دینی با علم غیردینی، مانند نسبت 

های متفاوتی به تحقیق  فرض متداخل است که براساس پیش

-استنباطی»اند. در این زمینۀ وی رویکرد خود را  تجربی پرداخته

گیری از دو موضوع  گذاری کرده است. وی با کناره نام« تأسیسی

گرایی خام، مطابقت با واقعیت علم را  گرایی و ساخت واقع

گرایی  واقع»داند و از  بودن آن می دوشادوش ویژگی ساختنی

کردن  کند. علم دینی برای او به معنای تکیه دفاع می« گرایانه سازه

هایی  هایی از آموزه فرض های علوم انسانی تجربی بر پیش نظریه

دینی است که در مرحلۀ کشف و داوری حضور دارند )باقری، 

۱812.) 
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 امكان تحول در غایت. 3-1

 ای امكانی تحول در غایت علمه . داللت1جدول 

 دالیل موافقان دالیل منتقدان

نظیر علم  زمانی که از چیزی 
فقط یک نوع وجود داشت، 
دیگر سخن از شرقی و غربی، 

معنا بود.  یا دینی و سکوالر بی
حال هم در مقام موضوع و 
هم در مقام روش، هر علم 

گونه است  خاصی این
(. علوم ۱870)سروش، 

م محض و انسانی نیز عل
شمولی و  دارای عینیت، جهان

 بودن است. عام

آنچه واحد است، علم در مقام ثبوت است و نه علم در مقام اثبات و تحقق 
رو هستیم، اما  خارجی. در مقام ثبوت ما با علم به معنای کشف مطابق با واقع روبه

م در مقام اثبات، هم از حیث موضوع، هم از حیث روش و هم از حیث غایت علو
اند؛ برای مثال، یکی از موضع رنگ به  ها تاب آورده فعلی تکثر زیادی را در پاسخ

کند، دیگری از موضع حجم یا وزن، ارزش یا فرهنگ یا... در  یک شیء توجه می
تواند  که همگی به یک واقعیت ناظر هستند. این منظرهای مختلف می عین این

ی و... باشد. حتی در علم مهندسی ناشی از عوامل ژنتیکی، فرهنگی، تاریخی، سیاس
توان با رویکردهای  شود تا برای مردم مفید باشد، اما می چیزی طراحی می

بودن علم را پاسخ داد. این موضوع در علوم انسانی  گوناگون پرسش اساسی مفید 
مراتب بیشتر مؤثر است. اکنون علم متجدد که به ما رسیده  نسبت به علوم طبیعی به

اند و اروپامحوری  های دانشمندانی است که در اروپا بوده فعالیتاست، محصول 
 (.۱872؛ العطاس، ۱871اللهی،  ها تأثیر گذاشته است )آیت در این

 . امكان تحول در مسائل3-1

مبانی متفاوت در نگاه به معرفت، جهان و انسان، به نتایج و مسائل متفاوتی در علوم انسانی 

گیرد، معموالً  جتماعی که موضوع علوم انسانی و اجتماعی قرار میانجامد؛ چرا که مسئلۀ ا می

شود. از آنجا که اسالم برای فرد و جامعه در همۀ  های خاصی تعریف می مبتنی بر ارزش

ها و تمام سطوح وضع مطلوبی را در نظر دارد و طرحی برای زندگانی انسانی در تمام  عرصه

چه اسالم از وضع مطلوب ترسیم کرده است و نگاه به ها ارائه کرده است، با نگاه به آن عرصه

دهد. که همانا مسائل موجود در  وضع موجود، نقاط افتراق این دو وضعیت خود را نشان می

 ها توجه کرد. جامعۀ ما است و برای تحول باید به آن

 های امكانی تحول در مسائل علم داللت. 0جدول 

 دالیل موافقان دالیل منتقدان

ین مسئله صِرف تعی
وسیلۀ دین، علم را  به

کند  دینی نمی
 (.۱815)ملکیان، 

گزینی در گذر زمان ما را درنهایت  تأثیرگذاری دو گرایش دینی و سکوالر در مرحلۀ مسئله
دهد که یکی با نظام ارزشی  ها قرار می با دو نظام متفاوت از مسائل و درنتیجه دو نظام پاسخ

: ۱875ضددینی هماهنگی بیشتری دارد )موحد ابطحی،  و دینی و دیگری با نظام ارزشی و
توان طبق آن  آیند. یکی از وجوهی که می (. مضاف بر آنکه مسائل از دل جوامع برمی2۱9

 علم را دینی یا بومی دانست، حیثیت تاریخی، تمدنی و فرهنگی است.
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 . بررسی امكان تحول از لحاظ عملی3-0

تحول در دانش انسانی را از حیث عملی با ذکر تاریخ  پرسش دوم مقاله درمورد امکان وقوعی

توان پاسخ داد. شایان ذکر است که گروهی از مخالفان تحول معتقدند علم، ذاتی  اجتماعی می

ترین دلیل امکان،  (. بهترین و مستدل۱872کنترل و مدیریت دارد )سروش،  وحشی و غیرقابل

گونه در  اریخی، بخشی از رخدادهای تحولت  تحقق تاریخی آن است. در این بخش، با بررسی

 علم برشمرده شده است؛ تحوالتی هم به معنای اصالحی و هم به معنای انقالبی آن است.

توان عنوان تحول را  دهد نمی برخی منتقدان تحول معتقدند برای اتفاقاتی که در علم رخ می

ازخوانی برخی تحوالت که علمی است. در این رابطه ب« پیشرفت»برگزید، بلکه تعبیر صحیح، 

های گوناگون در یک علم، مفید خواهد  بندی پارادایم اند و امکان صورت مسیر علم را تغییر داده

بودن علوم، سخن از  بود. از طرفی برخی دیگر از منتقدان، در ضمن اذعان به امکان پارادایمیک

خست به اثر عوامل غیرمعرفتی بر زنند که در ادامه برای پاسخ به ایشان ن ناپذیری علم می مدیریت

شود که تأثیر  گیری علم و دوم، به بازخوانی برخی رخدادهای جهان سیاست پرداخته می شکل

 مستقیم و هدفمند در جهان علم داشته است،.

 شده از بيرون علم . تفكيک تحول از درون علم و تحول مدیریت3-1

داده در تاریخ علم،  د که تحوالت رخممکن است از طرف منتقدان این اشکال مطرح شده باش

ای. در پاسخ به این شبهه باید به این مطلب مهم  اند، نه مدیریتی و پروژه طبیعی و فرایندی بوده

تواند به دو صورت رخ دهد.  نگاری علم، منشأ این تحوالت می های تاریخ پرداخت که طبق سنت

توان به  شود؛ بنابراین می اد میگاهی این تحول از خالل نظریات دانشمندان در علم ایج

های  واسطۀ این علوم معترف بود که غالباً ناشی از تالش خودی و بی گیری نسبتاً خودبه شکل

شناسی  جامعۀ علمی بوده است؛ برای مثال، دربارۀ نظریۀ انتقادی یا مکتب ادینبورا در جامعه

گیری این شاخه از  در شکلهای سیاستی و مدیریت از باال  تاکنون به دخالت ۱معرفت علمی

های سیاسی و اقتصادی  علوم اشاره نشده است، اما در برخی موارد از این تغییرات، این انگیزه

توان دست مدیران و  کنند. به عبارتی می است که برای ایجاد تحول در علوم تالش می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sociology of Scientific Knowledge 
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در پشت پرده وضوح یا  ها یا رشد و توسعۀ یک علم به گذاران را در ایجاد پارادایم سیاست

( یا جریان ۱861مشاهده کرد؛ برای نمونه، تا حدی درمورد رفتارگرایی در علوم سیاسی )برمن، 

عنوان گواهی  های فراوانی را به ها، اسناد و سیاست توان برنامه پژوهش و نوآوری مسئوالنه می

 (.۱876دخالت مسئوالن در جریان علم ارائه کرد )ملکی، 

بودن به بودن یا غیرعامدانهتغییرات را با توجه به شاخص عامدانه در پژوهش خود این ملکی

مند تقسیم کرده است )همان( که دارای ایرادات معنایی است، اما به  مند و غیرنیت دو دستۀ نیت

توان بیان کرد که برخی  وی می« نظام»و « جهان زیست»تعبیر هابرماس و استعانت از دوگانۀ 

های اجتماعی و فرهنگی زندگانی او و  جهان حیاتی اندیشمند و زمینهآمده از دستتحوالت، به

توان دو نوع  های اقتصادی و سیاسی مسلط بر جامعه است؛ بنابراین می برخی دیگر متأثر از نظام

 تحول در علوم انسانی را با توجه به شاخص مدیریت خارج از نهاد علم، از یکدیگر تفکیک کرد:

 
 توجه به شاخص مدیریت نهادی . انواع تحول با3شكل 

تفکیک نیست. در ادامه اول به موارد  روشنی قابل البته مرزهای میان این دو نوع تحول به

گیری علوم و  های اجتماعی و تاریخی بر شکل تاریخی اثرگذاری عوامل غیرمعرفتی نظیر زمینه

 خواهد شد. طور گذرا اشاره شده به های روز جهان در تحقق تحول مدیریت سپس نمونه

 نهادی بازخوانی تاریخی مواردی از تحقق تحول علمی درون. 3-0

شود آن است که نباید تحول در علوم انسانی را  توجهی می ای که غالباً نسبت به آن بی نکته

سازی دانست. با توجه به این مهم، نباید اقدامات برای ایجاد تغییر اساسی در  منحصر در اسالمی

مبتنی بر ارزش را منحصر در اتفاقات بعد از انقالب اسالمی یا حتی بیداری  علم یا تولید علم

مسلمانان بعد از فروپاشی عثمانی دانست. در تاریخ علم، تحوالت زیادی رخ داده است که مسیر 

ها و عوامل معرفتی و  شدۀ جریان علمی را به سمت دیگری تغییر داده است. زمینه تثبیت

اند و حتی ممکن است گاهی نقش عوامل  این تحوالت مؤثر بودهگیری  غیرمعرفتی بر شکل
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تر بوده باشد. در زیر به برخی از این موارد که تغییرات اساسی خرد یا کالنی  غیرمعرفتی پررنگ

صورت گذرا اشاره شده است. تغییراتی که  در نظام علمی و فلسفی مسلط پیشین ایجادشده، به

 وب سنت فکری موجود منجر شده باشد.گاهی ممکن است حتی به شکستن چارچ

های نظری که تحوالت عمده در رویکرد فکری  در این قسمت برخی نقاط عطف و پیچ

کنیم. این تغییرات تغییر در مبانی بوده  وجود آورده است، مرور می اندیشمندان پیش از خود را به

برخی موارد همچنان به  است؛ اگرچه در ای پیش از خود را متحول کرده  و ساختار کلی اندیشه

های تطوری در اندیشۀ شرقی را  مرزهای شهر علم خود پایبند بوده است. برخی از دوره

ای در قرن هشتم و هفتم قبل  توان فهرست کرد: تغییر اندیشۀ دینی به تفکر اسطوره سان می بدین

، بعد از هیهای ال دانش مبتنی بر ارزشو ، ظهور اسالم (2۱-۱9: ۱819از میالد )زرشناس، 

کار آمدن اشاعره  گرایی متکلمین معتزلی و حذف ظواهر دین، و روی بیت )ع(، عقل مکتب اهل

های فلسفی نوافالطونی نظیر فارابی  وسیلۀ گرایش در دفاع از ظاهر دین، افزایش جایگاه عقل به

ی تصوف گیر وسیلۀ سهروردی، شکل رشد، بازکردن پای شهود به روش علمی به سینا و ابن و ابن

طرد طوسی،  نصیرالدین وسیلۀ خواجه تلفیق کالم شیعی و فلسفه به و عرفان نظری با ابن عربی،

فلسفۀ دینی مکتب اصفهان و شیراز (، 285و  281: ۱87۱)فخری، وسیلۀ ظاهریان  روش عقلی به

ای ( و... . در ادامه بر19: ۱872عالمۀ طباطبایی )پورحسن،  (، فلسفۀ اجتماعی۱891)انتظام، 

 سازی اشاره شده است. نهادی علم به معنای تهذیب یا بومی های درون نمونه به دو مورد از تحول

 نهادی اندیشۀ شرق برخی تحوالت درون. 1جدول 

 نهادی علم ایدۀ تحول درون گيری تحول جهت

تحول در نهضت 
 ترجمۀ اول

 

وم با نهضت ترجمه آغاز دورۀ اول تولید علوم انسانی در جامعۀ مسلمانان، از اواخر قرن د
آوری به فلسفه )حکمت نظری و عملی( بسیاری از  شد. در این نهضت، مسلمانان با روی

نظیر ایران، هند و مصر را به زبان  های شرقی  آثار علوم اصلی تمدن یونان و البته تمدن
فکران عربی بازگرداندند و زمینۀ آشنایی ابتدایی را فراهم کردند. شاید اولین برخورد مت

ستیزانۀ آن و  های دین اسالمی با میراث تفکر تمدن غرب و تالش برای پاالیش گزاره
استفاده از مفاهیم و واژگانی با بار معنایی بومی و اسالمی در ترجمۀ گزینشی، در این 

(، اما متفکران مسلمان به شرح ۱875زاده یزدی،  مشاهده باشد )حدادی و حسین برهه قابل
نکردند و در کمتر از صدسال با حرکت تولیدی، این علوم را در مسیر و ترجمه بسنده 

های قرآن و سنت تعالی بخشیدند. تأسیس فلسفۀ موسوم به اسالمی  مدنظر خود و آموزه
از سوی کندی و فارابی که نوعی تغییر کیفی بود؛ به نحوی که روح و معنای حکمت 

ای از چنین تالش تولید علمی  د، نمونهیونانی تغییر کرد و روح توحیدی در آن ریشه دوان
 (. ۱876؛ حکمت، ۱876؛ موسوی، ۱11: ۱811؛ مطهری، ۱871است )مرصعی، 
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 نهادی اندیشۀ شرق برخی تحوالت درون. 1دول ادامه ج

 نهادی علم ایدۀ تحول درون گيری تحول جهت

تحول 

سازی  اختصاصی

دانش انسانی با 

 نيازهای بومی

کشف شد که نه در دوران باستان، قرون وسطی و نه روشنگری  در قرن نوزدهم چیزهایی

ای نداشت. این اکتشافات علمی معلول احساس نیازهای تازه در انسان متجدد  هیچ سابقه

پذیر و انکار  تدریج به محدودشدن دامنۀ معرفت علمی به دانش تجربی و آزمون بود که به

ها به موضوع علم منجر شد. با گذر  هر نوع معرفت وحیانی، شهودی و عقلی و تبدیل آن

ها را  فقط آنزمان مصلحان اجتماعی جهان اسالم متوجه شدند که علوم و فنون غربی نه

ها  در مقابل استعمارگران غربی قدرتمند نکرده است، بلکه این نیازها و مسائل جدید، آن

زپیش به غرب ا های اسالمی دور کرده و درنهایت کشورهای اسالمی را بیش را از ارزش

وابسته کرده است؛ اگرچه پیشگامان نهضت اسالمی و تأثیرگذاران در ایجاد موج جدید 

گرا و حرکت به سمت علم دینی و بومی در جهان اسالم افرادی مانند  تهذیب علم مادی

اقبال الهوری، ابواالعلی مودودی، سیدقطب، سیدمحمدباقر   الدین اسدآبادی، سیدجمال

سازی علم و  دند، در ایران نیز برخی نخبگان از ضرورت متناسبصدر و فاروقی بو

های فرهنگ بومی و جامعه ایرانی حمایت کردند. از  ها و مسئله دانشگاه ایرانی با زمینه

احمد و سید احمد فردید  آل توان به جالل خواهان پیش از انقالب اسالمی می جمله تحول

مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی های  اشاره کرد. حتی برخی معتقدند فعالیت

که شامل افرادی مانند احمد اشرف، داریوش آشوری،  ۱810دانشگاه تهران در دهۀ 

جمشید بهنام، علیمحمد کاردان، باقر پرهام، مجید رهنما، شاپور راسخ، عباسقلی خواجه 

گرفتن  تخدم توان گفتارهای اولیه و مبهمی در راستای به شد را نیز می نوری و نراقی می

شناسی نوین، ذیل مسائل بومی تفسیر کرد؛ برای مثال، نراقی به نقد  دانش غربی و جامعه

وضع علم و توسعه در مدرنیتۀ غربی پرداخت و از بحران در علوم اجتماعی بحث کرد و 

(. 77: ۱811تکنوکراتیسم تیپ ماساچوستی در مدیریت ایران را به نقد کشید )فراستخواه، 

ه در دوران پهلوی به مواجهۀ ایدئولوژیک با مبانی علم غرب و گروه دیگری ک

پردازند، جریان روشنفکری دینی امثال شهید  های مارکسیسم و لیبرالیسم می ایدئولوژی

پردازند و در این  مطهری و علی شریعتی است که به طرح ایدئولوژی اسالمی را می

ن دوره از مواجهه با علم مدرن گیرد. ویژگی ای جریان، مواجهه فلسفی با غرب شکل می

سوی فلسفۀ تطبیقی و توجیه  بینی اسالمی، ارائۀ کالم جدید، رفتن به شامل بازسازی جهان

 رابطۀ علم با دین است.
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طور گذرا به  توان یافت که در ادامه به چنین تغییراتی را در سیر اندیشۀ غرب نیز می

فرهنگی آن در قرن هشتم -ر معنای تاریخید« غرب»هایی از آن اشاره شده است. آغاز  برهه

(، تغییر 2۱: ۱819ای به اندیشۀ متافیزیکی )زرشناس،  تغییر اندیشۀ اسطورهپیش از میالد با 

طلبی با  شناسی و عبور از شکاکیت به حقیقت شناسی به انسان در جهانپیشاسقراطی اندیشۀ 

، یا کلیسایی، فلسفۀ مسیحی(، تغییرات قرون وسطی 1۱5: ۱891انقالب سقراطی )دورانت، 

علم برای »جای  به« علم برای تغییر»تغییرات عصر تجدد، انقالب بیکن با استقرا و جایگزینی 

، ای در سکوالرکردن علم فیزیک، جنبش رمانتیک، ضد روشنگری ، انقالب گالیله«دانستن

ب: ۱810پلستون، گرایی کیرکگور، طرد ایدئالیسم و جایگزینی اگزیستانسیالیسم )کا ناعقالنیت

گرایی به  وسیلۀ مارکس. طلیعۀ تحول بزرگ نیچه از ذات باوری به (، دگردیسی ایده826-889

(، چرخش زبانی ویتگنشتاین )ندرلو، 100ب: ۱810؛ کاپلستون، ۱819انگاری )کرباسیزاده،  نام

(، 267: ۱815(، رویکردهای مابعدتجدد، پارادایم انتقادی مکتب فرانکفورت )کرایب، ۱870

گرایی و معرفت علمی )نسرین،  (، اثبات۱815شناسی معرفت )پزشکی،  مکتب ادینبورا و جامعه

(، انقالب علمی تامس کوهن )زیباکالم، 52: ۱872گرایانۀ پوپر )چالمرز،  (، تحول ابطال۱817

 (.7و  1: ۱811(، پراگماتیسم و تغییر پارادایم عقالنیت )شفلر، 21: ۱812

 نهادی اندیشۀ غرب ت درونبرخی تحوال. 0جدول 

گيری  جهت

 تحول
 نهادی علم ایدۀ تحول درون

تحول 
 پوزیتیویستی

ترینشان  هژمونی علم جدید تا اواخر سدۀ پانزدهم میالدی با چند نظریه مسلط شد کـه عمده
عبارت بودند از: فیزیک ارسـطویی، هیئـت بطلمیوسـی، طـب بقراطی و شیمی جابری )الحسن، 

های  دنبال وی، نیوتن با اثبات کارآمدی خود در توصیف و کنترل پدیده و بهالیله (. گ16: ۱87۱
فیزیکی جهان چنان تحولی را آغاز کرده بودند که فقط به تغییر پارادایم مسلط در علم فیزیک 

گرایی در مقابل  بینی عالم و تقویت جریان تجربه های تغییر در جهان شد و زمینه ختم نمی
پذیر  غییر معنای علم در قرن نوزدهم را فراهم کرد. علم آن چیزی بود که آزمونگرایان و ت عقل

عنوان فقط راه شناخت و ارتباط  شناسی آمپریسیستی، علم حسی به دلیل غلبۀ معرفتباشد. به
فقط ایدئولوژی، اسطوره و دین، بلکه  انسان با جهان خارج معرفی شد. با این تحول مبنایی، نه

شد )پارسانیا،  های بشری مانند متافیزیک و فلسفه نیز دیگر علم محسوب نمی حتی سایر معرفت
(. ناگفته پیداست که با این تحول عظیم در معنای علم، متفکران قرن نوزدهم 25-28الف: ۱875

بودن دستاوردهایشان،  دادن علمی پرداختند نیز برای نشان که به موضوعات انسانی و اجتماعی می
 متولد شد. « گرایانه اثبات»ترتیب علوم انسانی مدرن،  لگوی خود قرار دادند. بدینعلوم طبیعی را ا
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 نهادی اندیشۀ غرب برخی تحوالت درون. 0دول ادامه ج
گيری  جهت

 تحول
 نهادی علم ایدۀ تحول درون

 تحول تفسیری

انۀ علم با گرای های جدید دربارۀ نسبت معنای اثبات تدریج پرسش از دهۀ پایانی قرن نوزدهم، به
بودن مشاهده و علم  بار معارف اخالقی، معنوی و متافیزیکی پدید آمد. گسترش توجه به ارزش

پذیر سبب شد جایگاه مطلق و پیامبرانۀ عالمان قرن نوزدهم زیر سؤال برود )پارسانیا،  آزمون
(. انتقادات پرحجم جریانات مختلف علمی و فالسفۀ علم مانند حلقۀ 21الف: ۱875
فورت، ویتگنشتاین متأخر، تامس کوهن، الکاتوش، فایرابند و... موجب تردید در هویت فرانک

فقط در مقابل اسطوره و متافیزیک، بلکه نوعی  روشنگرانۀ علم اثباتی شد و دیگر خود علم نه
گانۀ علوم  بندی سه شمار آمد. هابرماس با دسته ها به تفسیر و تبیین از جهان براساس آن

ترین  نی بر عالیق شناختی بشر، دو پارادایم تفسیری و انتقادی را جدیشمول مبت جهان
 (.۱61و  ۱69: ۱872داند )سیدمن،  گرایانه می خواه برای علم اثبات های رقیب و تحول پارادایم

 تحول فمینیستی

هایی شکل گرفت که قائل به امکان تحول در علوم طبیعی و  این جریان مبتنی بر آرای فمینیست
های فمینیستی  ی مبتنی بر رویکردهای زنانه و جایگزینی آن با علوم مردانه هستند. جنبشانسان

های گوناگون از فلسفه و الهیات گیری علوم فمینیستی در حوزهساز شکلحدود چهار دهه زمینه
(. اعتقاد مکتب فمینیسم ۱812نژاد،  گرفته تا حقوق، روانکاوی، علوم اجتماعی و هنر شد )زیبایی

سازی، تفسیر و معنابخشی و حتی روش  است که علوم اجتماعی رایج در حوزۀ مسائل، مفهوم آن
های های مردانه شکل گرفته است و باید به سمت تحقیق براساس تجربه تحقیق، مبتنی بر دیدگاه

 های مردمحورانۀ حاکم بر تحقیقات اجتماعی رایج حرکت کند.فرضزنانه و نقادی پیش

تحول به نظریۀ 
 نژادی

تبار و مردمی با  های آفریقایی منزلۀ آمریکایی موازات جنبش مردمی، برای تعریف مجدد سیاهان به به
 ۱آسانته در حال طرح فلسفۀ آفریقامداری کته تاریخ و فرهنگ خاص خودشان، دانشگاهیانی نظیر مولفی

و پارادایم جایگزین آن  منزلۀ نقد علوم اجتماعی او در این ایده به تشریح آفریقامداری بهبودند. 
انگار علم اروپامدار، آفریقامداری به  انگارانه، تکاملی و دوگانه های ماده پردازد. برخالف ویژگی می

 (. 801-277: ۱872دهد )سیدمن،  گرا به دانش و جامعه بها می گرا و معنویت رویکردهای کل

تحول از 
مداری به  غرب

علم 
 ضداستعماری

نین و والرشتاین نظریات خود را روی این خصلت و نتیجۀ طبیعی در سنت مارکسیستی، ل
داری متمرکز کردند. زندگی در دو جهان مستعمراتی و امپراتوری، دیدگاه اجتماعی  سرمایه

خاصی به متفکران بعدی نظیر قانون بخشید. ایشان بیش از تبیین اقتصادی، تفسیری 
مهم سبب شده (. این 816: ۱872د )سیدمن، شناختی از استعمار داشتن گرایانه و روان فرهنگ

های  های توسعه و نوسازی قرن بیستم که منادی ضرورت تغییر سنت است تا همراه با پارادایم
یافته بود، علوم انسانی  کشورهای پیرامونی و حرکت ایشان به سمت الگوهای کشورهای توسعه

غربی، نظیر آمریکا، انگلیس و شدت به علوم انسانی کشورهای  در کشورهای غیرغربی نیز به
شناختی پسااستعمارگرایان از سویی به مطالعۀ تاریخی، فرهنگی و جامعهفرانسه وابسته باشد. 

پردازند و از سوی دیگر درصدد دورۀ استعمار کشورهای اروپایی بر کشورهای مستعمره می
های گفتمانهستند به دانش جدیدی دست یابند که حاصل ایستادگی خالقانه در برابر 

ای دیگر و با های انسانی و اجتماعی را از زاویهوسیله جهان و پدیده استعماری است، تا بدین
 نگاهی انتقادی نسبت به علوم انسانی غربی بنگرند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Afrocentricity 
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 نهادی اندیشۀ غرب برخی تحوالت درون. 0دول ادامه ج

گيری  جهت

 تحول
 نهادی علم ایدۀ تحول درون

تحول به علم 

 مسیحی

به  کران مسیحی تالش کردند برای رفع نواقص و تکمیل علوم جدید، از دین یاری طلبند.متف

عقیدۀ ماری بیکر، انسان و جهان دارای حقیقتی بیش از ماده است؛ حقیقتی که جنبۀ معنوی دارد 

های جسمانی و روانی را برطرف توان بیماریو از طریق شناخت و ارتباط با این امر معنوی می

دهد علم هم ناگزیر یا در اردوی شهر (. الوین پالنتینگا نشان می72-17: ۱872بانی، کرد )قر

گیرد و رنگ و بوی دینی دارد یا در اردوگاه مقابل قرار دارد که رنگ و بوی خدا قرار می

های علمی نشان طرفی در علم معنا ندارد. پالنتینگا به استناد نظریهرو بیالحادی دارد. از این

طور  صراحت و بیشتر به طرفی، در مقام تحقق، گاهی بهعلوم موجود برخالف ادعای بی دهد می

کند که چرا اند. سپس این پرسش را مطرح میضمنی از دعاوی مابعدالطبیعی الحادی مدد گرفته

بندی جدیدی از علم برمبنای دادهساکنان شهر خدا یا مدافعان خداشناسی توحیدی به صورت

شده  شناسی اصالح (. او همچنین به معرفت28-۱0: ۱819نزنند )جوادی،  های وحیانی دست

ای پایه لحاظ شده  فرض و عقیده عنوان یک پیش تواند به معتقد است که طبق آن باور به خدا می

 (.68: ۱897و نیازی به توجیه آن براساس سایر قضایای پایه نیست )پلنتینجا، 

 عوامل غيرمعرفتی بر علم بازخوانی مواردی از تأثيرگذاری. 3-7

های  عنوان ساحتی کامالً مستقل و منعزل نسبت به سایر ساحت در نگاه قدما معموالً علم به

هستی قلمداد شده است. این نوع نگاه، علم را قلمرویی دیده است که معموالً نه با جسم و نه با 

دنیای مادی نیست، طور آشکار ارتباطی دارد. ساحت علم، ساحت  حوزۀ زیست و اجتماع به

یک از قلمروهای وجودی ارتباط تأثیر و تأثری  بلکه متعالی است. مطابق این فهم، علم با هیچ

شود؛ برای مثال، اگر عالمی مطابق این نوع  ندارد؛ مانند ارتباط تأثیر و تأثری منشأ فساد علم می

شود؛ یعنی  فساد علم می های شخصی منشأ اش متأثر شود، این انگیزه های شخصی نگاه، از انگیزه

حقیقت را از دست عالم بیرون خواهد آورد. علم درواقع یک قلمروی خودکفایی است که همۀ 

شود و هیچ  جوشد و در درون خودش توضیح داده می تحوالت و تغییراتش از درون خودش می

رونی هر علم تواند د ارتباطی با قلمروی بیرونی ندارد، اما تغییرات دیگری در علم هست که نمی

باشد. در این نوع تغییرات بنیادی، توجه به ارتباط میان جهان علم و جهان بیرون علم مهم است 

های خاص شناختی است؛ یعنی برای فهم این تغییر باید کل علم و  و این ارتباط فراتر از ارتباط
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کامالً درگیر قلمروی منفرد را که در نگاه اول وجود دارد، در کل هستی فروبرد؛ ساحتی که 

توانند در باب علم صحبت و  کلیت جهان زندگی است. این مسئله که سیاست و جامعه نمی

گیری کند، یکی از اصول اساسی نگاه درونی است که اشتباه است. تغییر بنیادی علم  تصمیم

(. تحوالت ۱87۱جانبه، تحت تأثیر بیرون از خودش قرار دارد )کچویان،  طور اساسی و همه به

ای از درون اراده  طور ریشه شوند که به های معرفتی منجر می رو به انقالب تمدنی از آن-ریخیتا

یا خواست زندگی و نظمی متفاوت و دیگرگونه با حیات فردی و اجتماعی تمدن و نظم 

 اجتماعی وجود دارد پردازی نظریه در تاریخی تحول سه آورند. حداقل اجتماعی مستقر سر برمی

 خلدون و ابن عمران علم مانند علومی گیری شکل دیگری یونان، در عملی حکمت نیکی برآمد که

 علوم در که سنت های دانش از روگردانی و است. دلسردی تجدد اجتماعی ظهور علوم درنهایت

 پیدایی در ریشه پایان تا آغاز همان از یابد، می عینی و مشخص ظهور هابز و ماکیاولی اجتماعی با

(؛ ۱870دارد )کچویان،  جامعه اجتماعی های گروه از بعضی در متفاوت عالیق وتازه  های ارزش

های تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بسیاری  بنابراین مشخص شد دالیل و زمینه

 گیری علم دخالت دارند. در شکل

 لم(شده از جهان غيرع نهادی )مدیریت بازخوانی مواردی از تحقق تحول علمی برون. 3-8

صورت برنامۀ سیاسی پنهان، به  ریزی رسمی آموزشی کشورها و گاهی به صورت برنامه گاه به

گذاری، هدایت و  شده است. اساساً منطق مدیریت و سیاست دهی علم اقدام  مدیریت و جهت

طور رسمی و غیررسمی است که  راهبری به سمتی ویژه از طریق سازوکاری تشویقی و تنبهی به

گذاران نسبت به علم وجود داشته است. توجه به  خ چنین توجهی از جانب سیاستدر طول تاری

این مهم ضروری است که امکان تحول در علم از طریق مدیریت بیرونی، نکتۀ ضمنی این بخش 

، عموم و خصوص مطلق «مدیریت تحول علمی»و « مدیریت علم»نکه نسبت  است. توضیح آ

ها و رویکردهای مدیریت علم قرار  تحول، ذیل روشهای مدیریت  است و از این جهت روش

گیرد، در زیر ابتدا به برخی روندهای رسمی مدیریتی و سپس به برخی از مصادیق  می

 شدۀ علمی اشاره شده است. مدیریت
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گذاری علم و فناوری،  آمریکا نیز مانند هر کشوری در چارچوب سیاستآمریكا: 

ریزی آموزشی به مدیریت فرهنگی محتوای علوم انسانی  ها و برنامه دهی، تعیین سرفصل اولویت

های هدایتی در سازوکارهای تشویقی و تنبیهی خود را بیشتر نشان  پردازد. این سیاست می

عنوان نمونه، داوطلبان انجام پژوهش در حوزۀ خاورمیانه، نقض حقوق بشر در  دهند؛ به می

مورد حمایت، و پژوهش دربارۀ  کشورهای اسالمی و اطالعات موردی از انقالب ایران

شوند  رو می های شیمیایی و کشتارجمعی آمریکا با منع روبه هولوکاست، یازده سپتامبر یا سالح

(. از طرفی اقتضای ادعای دموکراسی در ساختار سیاسی آمریکا، جلب رضایت ۱872)شرییر، 

شود در  م سبب میبودن اعمال نهادهای قدرت در اذهان عمومی است. این مه مردم و موجه

ها و  دهی ارزش گذاری نهادی و گستردۀ بنیادهای علم، برای جهت حوزۀ علوم انسانی، با سرمایه

دهی از طریق تأمین  رو باشیم. این جهت داری روبه های کالن دولت و نظام سرمایه توجیه سیاست

ته به خروجی برای که تأمین مالی پژوهش منوط و وابس طوری گیرد. به ها انجام می مالی پژوهش

شود؛ برای مثال، اگر کسی بخواهد در حوزۀ نقض حقوق زنان در  توجیه ایدئولوژی خاص می

های فراوانی از او خواهد شد. این نشانگر  کشورهای اسالمی مقاله یا کتابی منتشر کند، حمایت

آمریکا آن است که اگرچه در مقام سخن با مدیریت علم مخالفت شود، در عمل جریان علم در 

هزار دالری برای پژوهشی دربارۀ ایرانیان  12توان از تأمین مالی  شود؛ برای نمونه می مدیریت می

 Office ofآمریکا اشاره کرد ) ۱وسیلۀ بنیاد ملی علوم انسانی مهاجر در منطقه کالیفرنیا، به

Communications, 2018: 5ت که (. از دیگر مصادیق این مدیریت، انتشار مجالت علمی اس

کنند. در زمینۀ هدایت تحصیلی نیز برای  های چندملیتی فعالیت می معموالً تحت نظارت شرکت

ریزی مشخصی وجود دارد. مدیریت  کنند، برنامه کسانی که در رشتۀ علوم انسانی تحصیل می

برنامۀ دانشجویان را نیز تحت تأثیر قرار داده  رود که حتی فعالیت فوق فضا تا بدان جا پیش می

است و تشکل دانشجویی زنده و منتقد خودجوش وجود ندارد. دانشجویان یا در دو حزب 

سنجی  همچنین در رابطه(. ۱875اصلی حضور دارند یا در گروه ضد جنگ هستند )ایزدی، 

دولت و نهادهای خصوصی، اخیراً نهادهای خیریه و بنیادهای علم گسترش زیادی در آمریکا 

کنند. اگر به  دهی علوم، نقش مؤثری را ایفا می که در حمایت و جهتاند. بنیادهایی  پیدا کرده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. NEH: National Endowment For The Humanities 
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های مستقیم دولتی در تحقیقات آکادمیک علوم انسانی و علوم اجتماعی در  روند سهم بودجه

آمریکا نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد که تا چه میزان این روند رو به کاهش بوده است. این 

ها، بنیادها و همچنین  ها از سوی منابع خیریه قات در این حوزهبدان معنا است که عمدۀ تحقی

 (.۱876شوند )ملکی،  های تجاری و یا تولیدی، تأمین مالی می بنگاه

ای نیستند؛ چرا که سی.رایت میلز بیش از شصت سال پیش، همین مسائل  ها نکات تازه این

گرایان و متفکران  ه بود که چرا تجربهشناسی آمریکایی مطرح کرد مثابۀ انتقاد شدید از جامعه را به

طور  اند و تحقیقاتشان به داری وابسته های سرمایه علوم اجتماعی به مؤسسات تجاری و شرکت

(. مشابه این ۱7۱: ۱879رود )میلز،  کار می ساالری به روزافزونی برای مقاصد سیاسی و دیوان

 ها در ادامه اشاره شده است. نروند در مقاطع مختلفی خود را نشان داد که به برخی از آ

 مدیریت سياسی برخی نظریات و جریانات پژوهشی. 7جدول 

نظریه یا جریان 

 پژوهشی
 شده از جهان غيرعلم ایدۀ تحول مدیریت

 پژوهش کمی

ترین منبع حمایت مالی  ویژه بنیادهای خانوادگی راکفلر، در مقام مهم ظهور بنیادهای مختلف )و به

همراه شناسی آمریکا به در جامعه ۱720نشگاهی( پیامدهای مهمی را در دهۀ از علوم اجتماعی دا

و  15: ۱871شدن پیش رفت )ترنر و ترنر،  ای به سمت کمی طور فزاینده شناسی به داشت و روش

و کمیتۀ پژوهش جامعۀ  ۱های اجتماعی و مذهبی (؛ برای مثال، تغییر جهت مؤسسۀ پژوهش91

از این موارد است. این روند  8حت حمایت جان دی. راکفلر پسردر دانشگاه شیکاگو، ت 2محلی

 رو به خاموشی رود.« محض»های علوم اجتماعی  تدریج تمام چراغ سبب شد تا به

شناسی  انسان

فرویدی و 

 گرایی مصرف

های جامعۀ  واسطۀ موفقیت نظریه در داوری شناسی فرویدی، نه به دهی پارادایم انسان شکل

جمهور آمریکا بود، محقق شد. برنیز متکی  یق خواهرزادۀ او که مشاور رئیسعلمی، بلکه از طر

گیرند و باید ایشان را از  صورت عقالنی تصمیم نمی به آرای فروید، معتقد بود تودۀ مردم به

های بزرگ تجاری میان  طریق ذهن ناخودآگاهشان کنترل کرد. او پس از آنکه از طرف شرکت

هایی برای تغییر ذهنیت مردم از نیاز به خواسته و  فت، توصیهدو جنگ طرف مشورت قرار گر

داران کالن هدایت کرد که سبب شد از  ایشان را به سمت مصرف انبوه و ارضای میل سرمایه

توجهی در سیاست آمریکا پیدا کند و از این طریق مبانی تفکری خود را به  این پس جایگاه قابل

 (. Curtis, 2002ع آن علوم سیاسی و ارتباطات تبدیل کند )تب شناسی و به نظریۀ مسلط در انسان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ISRR: The Institute of Social and Religious Research 
2. Local Community Research Committee (LCRC) 
3. John D.  Rockefeller Jr 
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 مدیریت سياسی برخی نظریات و جریانات پژوهشی. 7دول ادامه ج

نظریه یا جریان 

 پژوهشی
 شده از جهان غيرعلم ایدۀ تحول مدیریت

جایگزینی 

 مارکسیسم

نی به رهبری ای در جنگ سرد بود که دولت آمریکا برای تحقق نظم جها کارتیسم پروژه مک

با سرکوبگری، به فرار نخبگان سمپات نظریات سوسیالیستی از آن کشور  ،لیبرال دموکراسی

دولت آمریکا اندیشمندان علوم اجتماعی را به مطالعۀ همچنین (. ۱81۱منجر شد )زرشناس، 

کشورهای جهان سوم ترغیب کردند تا از این طریق از غلتیدن کشورهای مزبور به دامان بلوک 

ترتیب حمایت سخاوتمندانۀ دولت آمریکا و بنیادهای  ونیستی نیز جلوگیری کنند. بدینکم

های نظری در علوم انسانی، مانند  گیری پارادایم ، سبب شکل۱خصوصی مانند راکفلر و فورد

تر  ( و رفتارگرایی شد؛ چرا که رشتۀ رفتارگرایی، ساده5۱: ۱87۱)شیرزادی،  2مکتب نوسازی

ا از معنای درونی کاریزمای شرقی دور و با جذب به آزادی و منفعت مادی توانست مردم ر می

 (.Berndtson, 1997امور، به سمت اهداف موردنظر دولت تحریک کند )

 درمانی شوک

های مختلف در شناسی دانشگاهها دالر به بخش روانسی.آی.ای میلیون ۱750در اواخر دهۀ 

کردند که گذاری میهایی سرمایهرت پنهانی روی طرحصو ها بهسراسر آمریکا سرازیر کرد. آن

 (.Curtis, 2002کردند )ها کار میرانندۀ درونی انسانروی تغییر و کنترل نیروهای پیش

مکتب 

 فرانکفورت

رو  منظور مطالعات سوسیالیستی میانه این مکتب را در اساس، فلیکس وایل، پسر یک میلیونر، به

 (.250: ۱875کرد )شرت، و انزجار از نازیسم تأسیس 

مطالعات علم و 

 دین

نوعی با حمایت برخی بنیادهای آمریکا  شود، به های فلسفۀ علم مشتق می این مبحث که از بحث

 ( شکل گرفت.گرایانه، مسیحی و اسالمی سنتبرای حل منازعۀ علم و دین )

پژوهش و 

نوآوری 

 مسئوالنه

ستای پاسخگویی به نیازهای جامعه و اخیراً در دنبال تغییر جهت پژوهشی در رااین جریان به

 (. European Commission Decision, 2017: 6اتحادیۀ اروپا قوت گرفته است )

دانشگاه 

 خردبنیان

 Barnettدنبال تحول ساختاری در نظام تولید علم در دانشگاه بود )ساخته به این جریان حکومت

et al., 2013: 2ای از طرف دولت آمریکا  ، پروژهپوپر« جامعۀ باز» ندمانهایی  (. همچنین نظریه

 (.۱875بوده است )ایزدی، 

منع نقد 

 هولوکاست

خواهند درمورد برخی موضوعات پژوهشی با  سیاست آمریکا و کشورهای اروپایی نمی

بردن رویکردی غیر از آنچه مدنظرشان است، انجام پذیرد؛ برای مثال، پژوهش و زیرسؤال

الب هولوکاست، در کشورهای مختلف پیگرد قضایی و محرومیت از روایت رسمی و غ

 (.2006؛ بل، Charny, 1999: 182; Levy, 2005: 225دنبال دارد ) تدریس در نهاد علم را به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ford Foundation 

2. modernization school 
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 مدیریت سياسی برخی نظریات و جریانات پژوهشی. 7دول ادامه ج

نظریه یا جریان 

 پژوهشی
 شده از جهان غيرعلم ایدۀ تحول مدیریت

منع نقد 

 داروینیسم

های آمریکا هیئت نظارت بر مدارس دولتی را که نظریۀ آفرینش هوشمند را در کنار  دادگاه

کنند، به خاطر ممنوعیت تعالیم مذهبی در مدارس عمومی طبق  نظریۀ تکامل داروین تدریس می

 (.2005سی،  بی کند )بی قانون اساسی محکوم می

علوم انسانی 

 استعماری

های اطالعاتی چین(  )و حتی سرویس 2و اف.بی.آی ۱ سی.آی.ایجاسوسی مانند های  سرویس

کنند  های علمی نفوذ دارد و از این طریق تالش می های جهان یا کنفرانس در بهترین دانشگاه

صورت ناخودآگاه تربیت و از این  بهترین دانشجویان خارجی را تحت تأثیر قرار دهند و به

از چنین (. یکی Golden, 2017را در آن کشور مدیریت کنند ) طریق تغییرات علمی و عملی

دنبال محرکان تغییر در کشورهای است که به 8«آیسک»نهادی مانند  های مردم ابزارهایی، سازمان

 (.۱875مختلف است و به وزارت امور خارجۀ آمریکا وابستگی شدید دارد )توانا، 

گذاران برای اثرگذاری  ترین ابزار سیاست مهم در اروپا نیز مانند آمریکا،اتحادیۀ اروپا: 

های تأمین مالی  های مختلف، سیاست های علمی در شاخه مستقیم و حتی غیرمستقیم در پژوهش

تواند تا حدی مشخص کند به چه  گذار می است. با استفاده از ابزار تأمین مالی، سیاست

ائل را در اولویت قرار دهد. کند و کدام مس هایی و به چه موضوعات تحقیقاتی کمک  رشته

گویند. نقش نهادهای تأمین مالی در نظام راهبری و  اصطالحاً به این روند، اقتصاد علم می

کننده است. این نهادها عمالً واسط میان  مدیریت تحقیقات علوم انسانی و اجتماعی بسیار تعیین

ی، غالباً از سه روش نهادی، کنندۀ مال نهادهای تأمینگیران و مجریان تحقیقات هستند.  تصمیم

کنند که توجه به این مهم  ای برای حمایت و انتخاب مقصد خود اقدام می انفرادی و پروژه

شود،  ای از تأمین مالی را شامل می ضروری است که اگرچه امروزه تأمین مالی نهادی سهم عمده

ویژه روش  سه روش و به ای رو به افزایش است. جالب آنکه هر تدریج سهم تأمین مالی پروژه به

دهی علم در مسیری مشخص است که در عمل نیز این اتفاق  ای قادر به تعریف و جهت پروژه

شوند خودشان  رخ داده و با کاهش بودجۀ عمومی بخش تحقیقات، محققان تشویق یا اجبار می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. CIA 

2. FBI 

3. AIESEC: Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales 
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نعت نزدیک ازپیش به بازار کار و ص دنبال منابع مالی باشند. درنتیجه آموزش و پژوهش بیشبه

کننده، برخالف آمریکا، اکثراً دولتی هستند، اما  شده است. در اروپا، امروزه این نهادهای تأمین

های  در میان سازمانشدت در حال گسترش است.  بخش غیردولتی؛ وقف، خیریه و مردمی نیز به

علمی را  های ای پژوهش صورت پروژه که به ۱وابسته به اتحادیۀ اروپا، شورای تحقیقات اروپا

دهد  درصد از بودجۀ خود را به علوم انسانی و اجتماعی اختصاص می ۱9کند،  تأمین مالی می

 (.۱876)ملکی، 

ساختار نظام علم و فناوری انگلیس در علوم انسانی کامالً نظیر علوم طبیعی است. انگليس: 

ای جهت تأمین و  گذار و نهاد مجری تحقیقات، نهاد واسطه در این ساختار، میان نهاد سیاست

ترین بدنه دولت،  گذاری مشخصاً مهم در سطح سیاستتخصیص مالی در نظر گرفته شده است. 

های تأمین مالی را تدوین و  است. این وزارتخانه سیاست 2ها وزارت تجارت، نوآوری و مهارت

ال ها را اعم دهی ای هستند، آن جهت ترین نهادهای واسطه از طریق شوراهای پژوهشی که مهم

مانند فرهنگستان  ، نهادهای رسمی دیگری بر شوراهای پژوهشی(. عالوه Metris, 2012کند ) می

نیز در این زمینه مشارکت دارند، اما نباید از تأثیر  8انگلیس و شوراهای تأمین مالی آموزش عالی

صورت  ها و بنیادها نیز به گذشته از نهادهای دولتی، برخی خیریهنهادهای غیررسمی غافل شد. 

مستقل در امر راهبری و تأمین مالی تحقیقات علوم انسانی و اجتماعی مشارکت دارند. همچنین 

های علوم انسانی و اجتماعی  نوبۀ خود مجری یا حامی برخی پژوهش بخش خصوصی نیز به

العاده مسئله های پژوهشی کشور انگلیس الگویی فوق است )همان(. از طرفی الگوی اولویت

هایی در صدر بودجۀ حمایتی  ( و طبیعتاً چنین پژوهشESRC, 2016بردی است )محور و کار

 رو علوم اجتماعی رونق زیادی خواهند یافت. قرار دارند و از این

طور که باورمندان به هر دین و همان حمایت حاکمان از تفكری ویژه در طول تاریخ:

یش کوشیده و مؤثر هستند، مذهبی مانند مبلغان آن، در ترویج و گسترش کیش و مذهب خو

های خویش در تفوق، رشد و حتی اضمحالل یک تفکر  بخشی و حمایتحاکمان نیز با رسمیت

اند، نیز  ها بوده مداران طول تاریخ که در رأس قدرت خاص تأثیرگذار هستند. حاکمان و سیاست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ERC: European Research Council 

2. BIS: The Department of Business Skills and Innovation 

3. HEFCE: Higher Education Funding Council for England 
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رایج میان حاکمان را  هایی از این سنت توان نشانه طور واضح می اند. به از این امکان غافل نبوده

ویژه مأمون، پادشاهان صفوی، قاجار و  در زمان کنستانتین، حکمرانی معاویه، خلفای عباسی به

 پهلوی مشاهده کرد.

 . حمایت حاکمان از تفكری ویژه در طول تاریخ8جدول 

 شده از جهان غيرعلم ایدۀ تحول مدیریت جریان فكری

 مسيحيت

عۀ مسیحیت از یک گروه موردآزار به یک دین رسمی تبدیل شد سرانجام در زمان کنستانتین جام

های متنوع اجتماعی قرار گرفت )توفیقی،  و موردحمایت پادشاه و انحصار و گسترش در زمینه

۱89۱ :۱11.) 

 ظاهرگرایی

کرد تا مردم را مجبور به اطاعت از امیه از عقیدۀ جبرگرایی به نفع خویش استفاده میحکومت بنی

کرد. همچنین معاویه با ترویج ظاهرگرایی در میان  و معتقدان به اختیار را سرکوب میخود کند 

مسلمانان، سعی در ایجاد نگرش خاصی داشت که امکان ایجاد هرگونه تفکر و پرسش را از ایشان 

 سلب کند.

مكتب 

 اعتزالی

ت شد و در عباس از اواخر حکومت هارون، از مکتب معتزله به طرز عجیبی حمایدر دورۀ بنی

گرایی، حضور پررنگ  دورۀ مأمون و معتصم به اوج شکوفایی خویش رسید. عالقۀ مأمون به عقل

نظیر یهود و نصاری در جامعه و البته ضرورت تضعیف جریان اصیل  های گوناگون دینی  جریان

ی، امامت تشیع سبب شده بود مأمون عباسی با اقداماتی نظیر نهضت ترجمه آثار یونانی و ایران

گیری شدید و برخورد با مخالفان معتزله، سبب گزینش افراد حکومتی از میان معتزلیان، سخت

عنوان عقاید رسمی و رونق اساسی این فرقه در سراسر جامعۀ اسالمی  پذیرفتن عقاید ایشان به

 (. ۱870شود )یوسفوند، 

 مكتب تشيع
فقهی و فلسفی   باحث کالمی،در دورۀ صفوی، رویکردهای مختلف مدرسی دینی حذف شدند و م

 (. ۱871طور چشمگیری انحصار و رشد یافت )فنایی اشکوری،  شیعی، به

 علوم طبيعی

های علوم  نظیر دارالفنون و پادشاهان پهلوی و تأسیس رشته پادشاهان قاجاریه با تأسیس نهادهایی 

اربردی نسبت به علوم مانند تهران و شیراز، بر سلطنت علوم ک هایی  انسانی مدرن، در دانشگاه

 انسانی دامن زدند.

 گيری نتيجه

تدریج و پس از طی فراز و  در این مقاله ابتدا نشان داده شد خواست تحول در علوم انسانی به

روی ما قرار گرفته و تلقی طرحی صرفاً سیاسی و جناحی، های تاریخی، امروز پیش نشیب
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حسب ذات قابل  که صفت بومی یا دینی به بعد از آن اشاره شدانگارانه و خطا است.  ساده

مانند موضوع علم، روش علم، متافیزیک علم،  هایی  اتصاف به علم نیست، بلکه قیود و حیثیت

 سازند. عالم باورمند، فرهنگ جامعه و تجویز از جهان غیرعلم این اتصاف را ممکن می

 
 انواع تحول در علوم انسانی در نظر تا عمل. 1شكل 

نهادی، برخی تغییرات اساسی در شاکلۀ فلسفه و مبانی علوم  حوالت دورنبا بررسی ت

توانند تحوالتی را در آن  های علمی شوند، می پیگیری شد. این تغییرات اگر وارد هرکدام از رشته

های  وجود آورند. همچنین در تمام این دوران و سیر تحوالت مختلف در پارادایم رشته نیز به

طور کامل دین را از عرصۀ  نی همچنان زنده بود و هیچ عاملی نتوانست بهعلمی، رویکردهای دی

زندگی و علم حذف کند. نیاز به دین یک نیاز واقعی بود. بر طبق این مبنا، متفکران مسلمان نیز 

گیری از مبانی منبعث از سنت بومی خود، فلسفۀ اجتماعی خاص خود را شکل  توانند با بهره می

مبتنی بر آن را تولید کنند که طبیعتاً ثمرۀ این فعالیت علمی، محصولی دهند و مکاتب نظری 

 های پیشین را تولید خواهد کرد. متفاوت با پارادایم

اگر علوم انسانی مدرن به جامعۀ مدرن نظر داشته و از زاویۀ فرهنگ اروپایی به هستی 

ر علوم انسانی مدرن هم نگرد، پس علوم انسانی اسالمی نیز به جامعۀ اسالمی ناظر است. اگ می

گر  سازنده و هم بیانگر جامعۀ مدرن است، پس علوم انسانی اسالمی نیز سازنده و حکایت

کنند که علم مدرن، ممکن و علم  جامعۀ اسالمی خواهد بود. حال چگونه برخی گمان می

م اسالمی، غیرممکن است؟ نسبت محصول تحول علوم انسانی، لزوماً متعارض و متباین با علو
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انسانی مدرن نیست؛ چرا که جامعۀ مدرن، تعارض کلی با جامعۀ اسالمی ندارد و در عمل 

 ها برقرار است. های گوناگون( مشترکات و افتراقاتی میان آن )اگرچه با ریشه

در بررسی نظریات موافقان و دالیل منتقدان امکان تحول در علوم انسانی، تالش شد 

داده تاکنون بررسی  ظری تحول و امکان عملی در تجارب رخمدعیات ایشان در دو بخش امکان ن

کنند قرار است پاسخ هر پرسش علمی را از قرآن و سنت  منتقدان علم دینی گمان میشود. 

ترین منابع علوم  دریافت کرد و عقل و تجربه را کنار گذاشت؛ حال آنکه عقل و تجربه از مهم

 روند. شمار می انسانی اسالمی به

به جهت اینکه علم را یافتنی و ناپذیری تحول علوم که  پاسخ به مدعیان مدیریت از طرفی در

کنند، باید توجه داشت که علوم فرهنگی بیش از  دانند، مدیریت علم را انکار می وحشی می

های غایی وی در بستر اجتماعی شکل  وسیلۀ محقق است که ارزش یافتن، مستعد ساختن به

؛ شود ها مدیریت می نیز در جهان مدرن، تحت سیطرۀ سیاست و ارادهچنانچه علم مدرن  گیرد. می

توان روندی را ترسیم کرد و مبتنی بر آن دست به  ریزی نقشۀ راهی منسجم، می بنابراین با طرح

 ها زد. گذاری و اقدام عملی برای تغییر جریان رایج علمی در دانشگاه سیاست

جای محدودکردن نگاه  توان به رسد می نظر می با بررسی نظرات موافقان و مخالفان تحول به

خود به یک جریان، از ظرفیت بسیاری از این نظریات بهره گرفت؛ برای نمونه، اگرچه در 

ها مانند نظریۀ امثال کچویان در مقابل نظریۀ امثال پارسانیا درنظر  محافل آکادمیک برخی گرایش

ه ارائه کرد که مکمل یکدیگر و حتی در توان تقریری از هر دو جنس نظری شود، می گرفته می

افزایی داشته باشند. نظریات دستۀ اول معتقدند علم در هر  راستای هدف تحول علوم انسانی هم

رو به هر میزانی که تجدیدعهد دینی صورت گیرد و  دوره و زمان، نسبتی با آن دوره دارد. از این

عبارتی تحول در جهان غیرعلم، مقدم  به اجتماع دینی شکل گیرد، علم دینی نیز خواهیم داشت.

رو علوم انسانی و اجتماعی بومی معنا خواهد داشت که  بر تحول در جهان علم است. از این

های تاریخی و  وسیلۀ متفکران هر بوم، کامالً متأثر از زمینه سازی و معنابخشی به جهان به نظریه

باری و وابسته به بوم خواهد بود، اما ، ظنی و اعت اجتماعی عصر او است. چنین علوم انسانی

فایده و عبث است؛  شناختی دستۀ دوم برای تولید علم، بی های روش توان گفت تالش نمی

های اجتماعی، علمی را با  توان فارغ از زمینه چنانچه نظریات دستۀ دوم نیز معتقد نیستند؛ می
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االمر یافتنی باشند،  در جهان نفس های عینیت و آفاقیت یافت. ایشان معتقدند علوم اگرچه ویژگی

شوند، امکان خطا دارد؛ بنابراین  زمانی که وارد جهان ذهن پژوهشگر و سپس جهان فرهنگ می

ترتیب  گوید. بدین ساختنی و به تعبیری اعتباری خواهند بود. حکمت عملی سخن از جزئیات می

وقایع اجتماعی تحلیل ارائه  شمول خود درمورد های کلی و جهان فرض تواند برگرفته از پیش می

گرایی انتقادی است. با این  گرایی معرفتی منجر نخواهد شد، بلکه نوعی واقع دهد و این به نسبی

توان درمورد رخدادهای  تقریر، جهان علم و جهان غیرعلم هر دو بر یکدیگر اثرگذارند و می

ستۀ دوم شروع به جهان غیر علم که بومی و دینی هستند، از طریق رهنمودهای روشی د

دهند، نظیر انقالب  سازی کرد. درمورد رخدادهایی که از تجدید عهدی دینی خبر می نظریه

ایرانی پیشرفت، -اسالمی، راهپیمایی اربعین، جایگاه مردم در حکومت دینی، الگوی اسالمی

. باید اقتصاد مقاومتی، دیپلماسی دینی، هنر در بستر ایدئولوژی، اردوهای جهادی، اعتکاف و..

شناسی پارادایم بومی کرد و دست به تالش علمی  پردازی، آن هم مبتنی بر روش شروع به نظریه

خواهان ولو با تعبیر  توان از زمرۀ تحول زد. بر این مبنا بسیاری از منتقدان تحول را نیز می

 حداقلی آن دانست.

اسی چرایی توقف در شن های پارادایمیکی اهمیت دارد، آسیب اما آنچه بیش از چنین جدال

همین مرحله و تولید اندک نظریات کاربردی است. پارادایم تحول در علوم انسانی بیش از 

کمبود   آنکه از ادلۀ منتقدان تحول مبنی بر عدم امکان تحول آسیب ببیند، از پراکندگی نظری،

دارد که از  برد. نهاد علم اقتضائاتی نیروی انسانی مستعد، تنبلی و رکود علمی خود رنج می

ها رعایت آداب و جهاد علمی است و الزم است معتقدان این حوزه، به  ترین آن جمله مهم

ها و تهدیداتی  مسائل جامعۀ خویش بپردازند. جریان تحول در علوم انسانی کشور با فرصت

شناسی وضع موجود، به اصالح و رفع موانع پرداخته و  رو است که الزم است با آسیب روبه

توان در چند  ها را می نیل به وضعیت مطلوب در این مسیر، مطمئن گام نهاد. این آسیببرای 

شناختی و تربیتی، مشکالت مدیریتی و نهادی  دسته نظیر مشکالت معرفتی، مشکالت جامعه

 بندی کرد. دسته
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 منابع
 ( عوامل افول علوم اسالمی پس از سدۀ دهم هجری. ۱87۱الحسن، احمد یوسف .)اسالم و ایران میراث علمی ،

۱ ،12-61. 

 ( گزارشی از مناظرۀ حمید پارسانیا و فرید العطاس در دانشگاه تهران. ۱872العطاس، فرید .)فرهنگ امروز ،

 ]وب[.

 ( نوآوری۱891انتظام، سیدمحمد .)  .72، مجلۀ حوزههای فلسفی صدرالمتألهین. 

 ( مدیریت علم در آمریکا. معاونت علم و اق۱875ایزدی، فؤاد .) .تهران: سازمان دانشکدۀ مطالعات جهانتصاد ،

 بسیج دانشجویی.

 ( آغازۀ ترجمۀ کتاب۱81۱افشار، ایرج .)  .۱۱0-97(، 97)۱، شناسی ایرانهای فرنگی به فارسی. 

 ( ۱861برمن، ادوارد .)تدوین حمید الیاسی. تهران: نشر نی.کنترل فرهنگ . 

 سی فارسی بی بینظریۀ تکامل ممنوع شد،  در کنار« آفرینش هوشمند»(. تدریس 2005سی ) بی بی. 

 ( ۱812باقری، خسرو.) تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.هویت علم دینی . 

 ( بحث و اختالف2006بل، بتانی .)  .نظر دربارۀ قانون منع انکار هولوکاست در اتریشhttp://www.bbc.com.  

 ( ۱875پارسانیا، حمید .)قم: کتاب فردا.صدراییشناسی انتقادی حکمت  روشالف . 

 ( ۱875ـــــــــــــــــ .)تهران: انجمن علوم اجتماعی اسالمی.شناسی علوم اجتماعی اسالمی آسیبب . 

 تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی.علم و فلسفه(. ۱811) ــــــــــــــــــــ ، 

 تهران: راهبرد  .های علمی ین تکوین نظریهشناسی بنیاد نظریه و فرهنگ: روش(. ۱872) ــــــــــــــــــــ

 فرهنگ.

 ( آیا الگوی توسعۀ ایرانی۱811پایا، علی .)-60، شناسی علوم انسانی روشیافتنی است.  اسالمی دست. 

 98، شناسی علوم انسانی روش(. فناوری دینی؛ چیستی و امکان تحقق. ۱87۱) ــــــــــ. 

 های مثبت و منفی تغییر رشته به علوم انسانی در ایران و  اخص(. قماربازی در کازینو؟ ش۱875) ــــــــــ

 .۱2، عصر اندیشهانگلیس. 

 8، حکمت و فلسفه(. مالحظاتی نقادانه دربارۀ دو مفهوم علم دینی و علم بومی. ۱816) ــــــــــ. 

 ( ۱815پزشکی، محمد .)تهران: باشگاه اندیشه. مکتب ادینبورا و نظریۀ اجتماعی . 

 92-62، ۱، فصلنامۀ ذهنشده.  شناسی اصالح (. معرفت۱897لوین )پلنتینجا، آ. 

 ( اعتباریات اجتماعی و نتایج معرفتی آن؛ بازخوانی دیدگاه عالمۀ طباطبایی. ۱872پورحسن، قاسم .) حکمت و

 (. 1)7، فلسفه

 ( دین، دایرۀ۱876پیروزمند، علیرضا .) زاری مهر. ]وب[ المعارف نیست/دین باید نگاه فراگیر داشته باشد. خبرگ 

 ( ۱871ترنر، استیون پی و ترنر، جاناتان اچ .)تهران: ترجمان علوم انسانی.علم ناممکن . 

 ( دام جریان نفوذ برای نخبگان علمی ایران. خبرگزاری فارس، ]وب[. ۱875توانا، باشگاه خبری .) 
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 ( ۱89۱توفیقی، حسین .)تهران: سمت.آشنایی با ادیان بزرگ . 

 ( ۱871تیلر، ریچارد ،)ترجمۀ غالمحسین علی مازندرانی. تهران: آرایان.تلنگر . 

 ( علم دینی از دیدگاه پالنتینگا. ۱819جوادی، محسن .)21-9، 59، شناسی علوم انسانی روش. 

 ( ۱872چالمرز، آلن فرانسیس .)ترجمۀ سعید زیباکالم. تهران: سمت.چیستی علم . 

 های اجتماعی  نظریهگرایی حسین کچویان.  . نظریۀ بومی(۱875زاده یزدی، مهدی ) حدادی، علیرضا و حسین

 .۱77-۱۱6، ۱، متفکران مسلمان

 ( تفاوت۱876حکمت، نصراهلل .)  های ماهوی فلسفه اسالمی و فلسفۀ یونانی/آشنایی با اندیشۀ عامری. خبرگزاری

 مهر، ]وب[.

 ( ۱891دورانت، ویلیام جیمز .)شارات علمی و فرهنگی.، تهران: شرکت انتیونان باستان-تاریخ تمدن 

 ( روزگار مک۱81۱زرشناس، شهریار .)  ،وب[.باشگاه اندیشهکارتیسم[ ، 

 تهران: بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق )ع(.علوم انسانی در ترازوی نقد(. ۱875) ـــــــــــــــــــــ . 

 صبح.. چاپ سوم. تهران: کتاب مبانی نظری غرب مدرن(. ۱819) ــــــــــــــــــــ 

 ( علم۱812زیباکالم، سعید .)  .21-۱0، 81، دانشگاه فصلنامۀ حوزه وشناسی کوهن و نگرش گشتالتی. 

 تهران: سازمان مطالعه و تدوین شناسی اجتماعی: طرح و نقد مکتب ادینبورا معرفت(. ۱811) ــــــــــــــ ،

 ها )سمت(. کتب علوم انسانی دانشگاه

 قم: دفتر مطالعات و های فمینیستی رآمدی بر فمینیسم، فمینیسم و دانشد(. ۱812نژاد، محمدرضا ) زیبایی .

 تحقیقات زنان.

 ( اسالم و علوم اجتماعی؛ نقدی بر دینی۱870سروش، عبدالکریم .)  ،کردن علم. ]مؤلف کتاب[ حمیدرضا حسنی

 ها و مالحظات، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. مجموعه مقاالت علم دینی، دیدگاه

 تهران: صراط.تفرج صنع(. ۱878) ــــــــــــــــــــ . 

 ( ۱891سو، آلوین ی .)ترجمۀ محمود حبیبی مظاهری. تهران: پژوهشکدۀ مطالعات تغییر اجتماعی و توسعه .

 راهبردی.

 ( ۱811سوزنچی، حسین .)،تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و  معنا، امکان و راهکارهای تحقق علم دینی

 اجتماعی.

  ،شناسی. ترجمۀ هادی جلیلی. تهران: نشر نی. (. کشاکش آرا در جامعه۱872استیون )سیدمن 

 ( ۱875شرت، ایون .)ترجمۀ هادی جلیلی. تهران: نشر نی.ای فلسفۀ علوم اجتماعی قاره . 

 ( ۱811شفلر، اسرائیل .)ترجمۀ محسن حکیمی. تهران: مرکز.چهار پراگماتیست . 

 ( شباهت ممنوعیت۱872شرییر، پاول .)  باشگاه ، «هولوکاست»با منع تحقیق دربارۀ « سپتامبر ۱۱»بررسی حادثۀ

 ، ]وب[ خبرگزاری صداوسیما.خبرنگاران جوان

 ( ۱878شیرزادی، رضا .)تهران: آگه.شدن نوسازی، توسعه، جهانی . 
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 ( ۱776شیپن، استیون .)ترجمۀ یاسر خوشنویس. تهران: کرگدن.انقالب علمی . 

 ( ۱811شریعتی، علی .)چاپ هفتم، تهران: چاپخش.های قرون جدید یویژگ ، 

 ( ۱878صدر، سیدمحمدباقر .)مکان نشر نامشخص: دارالصدر.اقتصاد ما . 

 وب[. شورای عالی انقالب فرهنگی(. تبیین مبانی فلسفی تحول در علوم انسانی. ۱871زاده، سیدحمید ) طالب[ ، 

 ( ۱870عابدی شاهرودی، علی .)ش معادالت علم و دین. ]مؤلف کتاب[ نظریۀ علم دینی بر پایۀ سنج

ها و  پور. مجموعه مقاالت علم دینی، دیدگاه سیدحمیدرضا حسنی، سیدمحمدتقی موحد ابطحی و محمد علی

 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. مالحظات

 ( نقد ایدۀ علوم انسانی اسالمی. وبگاه بیژن عبدالکریمی، ]وب[ سخنرانی در ۱87۱عبدالکریمی، بیژن .) دانشگاه

 تهران.

 ( ۱87۱فخری، ماجد .)تهران: مرکز نشر دانشگاهی.سیر فلسفه در جهان اسالم . 

 ( ۱871فنایی اشکوری، محمد .)تهران: سمتدرآمدی بر تاریخ فلسفۀ اسالمی .. 

 ( مقایسۀ سه گذرگاه معرفتی دربارۀ دانش بومی در ایران، با تأکید بر تحوالت مفهومی،۱811فراستخواه، مقصود .) 

 .۱۱0-79(، 5)۱، مجلۀ مطالعات اجتماعی ایرانساختی و کارکردی علم. 

 (. تحول فرهنگی در علم: از علم دانشگاهی تا علم پسادانشگاهی. ۱872راد، محمدامین و ملکی، امر ) قانعی

 .57-8۱(، 1)6، تحقیقات فرهنگی ایران

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.. قمهای علم مسیحی در جهان غرب نظریه(، ۱872اهلل ) قربانی، قدرت : 

 ( ۱810کاپلستون، فردریک چارلز .)ترجمۀ داریوش آشوری. تهران: علمی و  تاریخ فلسفه )از فیشته تا نیچه(.ب

 فرهنگی و سروش، جلد هفتم.

 ( از تحول تمدنی تاریخی تا انقالب معرفتی علمی. ۱870کچویان، حسین .)(، ۱5۱)11، ماه علوم اجتماعی کتاب

2-6. 

 10-89، 97 پنجره،(. بازگشت به دیانت. ۱817) ــــــــــــــــــــ. 

 680، «ناتمام انقالب»نامۀ  ویژه-دی 7دنبال چه نوع تغییری در علم هستیم؟.  (. به۱87۱) ــــــــــــــــــــ ،

20-25. 

 جتماعیا کتاب ماه علومشناسی ایرانی.  (. گفتاری در باب مختصات جامعه۱872) ــــــــــــــــــــ ،

68(۱65 ،)1-۱0. 

 ( انسان۱816ماهروزاده، طاهره .)  .89-21، 10، نامۀ جامعهشناسی. 

 ( نهضت ترجمه در عصر قاجار. ۱870محسنی، احمد و خاچاطوریان سرادهی، آرسینه .)(، ۱۱)8، پیام بهارستان

919-979. 

 ( تاریخ فلسفۀ اسالمی. سیمافکر. ]وب[.۱871مرصعی، حسن .) 
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 جلد اول، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )قدس آموزش فلسفه(. ۱817مدتقی )مصباح یزدی، مح .

 سره(.

  قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام نیازهای مدیریت اسالمی پیشج(. ۱87۱)ــــــــــــــــــــــــــــ .

 خمینی )قدس سره(.

 ( ۱87۱معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان .)قم: تفکر، فرهنگ و تمدن از آغاز تاکنون روایتالف .

 الف و ب و ج و د. جلد اول تا چهارم.۱87۱معارف، 

 ( علم اقتصاد اسالمی؛ برآیند تحول بنیان۱87۱مطلبی، سیدمحمد موسی .)  .اقتصاد ها و فرایندهای علم اقتصاد

 .51-88(، 15)۱2، اسالمی

 ( منطق۱(. کلیات علوم اسالمی )۱811مطهری، مرتضی :)- ،۱فلسفه، تهران: صدرا. 

 ( ۱876ملکی، علی .)گذاری علوم انسانی با مرور تجربیات جهانیتحلیل الگوهای مدیریت تحول و سیاست ،

 تهران: شورای عالی انقالب فرهنگی.

 ( تأمالتی چند در باب امکان و ضرورت اسالمی۱891ملکیان، مصطفی .)  .20و  ۱7، نقد و نظرشدن دانشگاه ،

2۱6-288. 

 8، بازتاب اندیشهشدن دانشگاه.  (. تأمالتی چند در باب امکان و ضرورت اسالمی۱897) ــــــــــــــــــــ ،

28-82. 

 ۱69-۱۱1، 12و  1۱، نقد و نظر(. فلسفۀ اسالمی: هستی و چیستی. ۱815) ــــــــــــــــــــ. 

 ( ۱891موثقی، سیداحمد .)تهران: سمت.های اسالمی معاصر جنبش . 

 المللی  . قم: مرکز بیناسالم های علم دینی در جهان تحلیلی بر اندیشه(. ۱875طحی، سیدمحمدتقی )موحد اب

 ترجمه و نشر المصطفی )ص(.

 قم: پژوهشگاه حوزه و آشنایی مقدماتی با علوم انسانی اسالمی(. ۱879) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

 دانشگاه.

 ( کارگاه ع۱876موسوی، سیدمهدی .) نقشۀ راه تحقق علوم انسانی اسالمی از منظر رهبر فرزانۀ انقالب»لمی» ،

 . 2۱مدرسۀ علوم انسانی اسالمی صدرا، ]وب[ پایگاه خبری بسیج دانشجویی، 

 ( ۱879میلز، چارلز رایت .)ترجمۀ عبدالمعبود انصاری. تهران: سهامی انتشار.شناختی تخیل جامعه . 

 ( بازنگری در ۱817نسرین، مهدی .) :7پوزیتیویسم منطقی. حوزه و دانشگاه، روش شناسی علوم انسانی، دوره ،

81 ،۱-25. 

 مدرن دربارۀ زبان.  های زبانی ویتگنشتاین: یک نظرگاه فلسفی پست (. نظریۀ بازی۱870اهلل ) ندرلو، بیت

 .۱00-19(، ۱)2، شناسی بنیادی غرب

 ( ۱811هودبوی، پرویز .)تهران: مؤسسۀ تحقیقات و گرایی رزه برای عقلاسالم و علم: ارتدکس مذهبی و مبا .

 توسعۀ علوم انسانی.
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