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مقدمه و بیان مسئله پژوهش
آنچه در جهان امروزی به عنوان علوم اجتماعی1 به معنای خاص خود شــناخته شده و با 
گونه  های دیگر معرفت و دانش بشــری متفاوت اســت، محصول و فرآورده تحول نگاه و 
رویکردی است که نسبت به دین و علم در دوره »روشنگری«2 یا »عصر خرد«3 در اندیشه 
مغرب زمین شکل گرفت. بطالن نظریات برخاسته از کلیسای قرون وسطایی که به تدریج 
توسط مطالعات و آزمایش  های علمی تجربی اثبات می شد، روی هم رفته منجر به کم فروغ 
شــدن این نهاد در مغرب زمین گشت. نواندیشان این دوره از تاریخ مغرب زمین، توصیه 
می کردند که دیگر گوش جان سپردن به فرامین کلیسا ـ که نماد و متولی دین بود ـ به 
پایان رســیده است و اکنون هنگامه به کارگیری فهم خویش با اتکای به عقل خود برای 
یافتن هدایت اســت. )کانت، 1376: 17( در این دوره علم مدرن، با اتکاء به مشــاهده و 
روش تجربی و با اعتقاد به اینکه دین منبع خوبی برای فهم حقایق نیست شکل گرفت. 
)شــفریتز4، 2008: 32؛ نیومن5، 2000: 6 و ون دی ون6، 2007: 298( در این برداشت 
جدید از معرفت که با عنوان ساینس7 شهرت یافت، روش شناسی علمی مهم ترین عاملی 

بود که تعیین می کرد چه دانشی علمی بوده و چه دانشی چنین عنوانی را برنمی تابد. 
گرچه این تحوالت در عرصه علوم طبیعی و حوزه هایی همچون نجوم و فیزیک آغاز 
گردید، اما این مســیر تحول منحصر به علوم طبیعــی و موضوعات مطالعاتی ملموس و 
محســوس باقی نماند و به تدریج همین روش، مبنای نظریه پردازی در عالم انســانی و به 
تعبیری علوم انســانی8 شد. )کاپلستون، 1380: 49( این تحوالت در عرصه علوم انسانی 
ســبب شد تا مجموعه اندیشه  های برخی فیلســوفان ازجمله روسو و پیروان وی در قرن 
نوزدهم، اندیشــه انسان را به نحو بی سابقه ای به تحرک واداشته و ادبیات، علوم، فلسفه و 

اصول کشورداری را دستخوش دگرگونی کند. )دورانت، 1369: 870(

1. Social Sciences
2. Enlightenment 
3. The Age of Reason 
4. Shafritz
5. Neuman
6. Van de Ven
7. Science
8.دراینمقالهبدونتفکیکبینعلومانســانیوعلوماجتماعی،هروقتازعلومانسانینامبرده
میشــودمنظورعلومیهستندکهکنشهایانســانیراموردمطالعهخویشقراردادهوبهبحثو

پژوهشپیرامونآنمیپردازند.
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از آنجا که علوم انســانی دانش توصیف، تبیین، تفسیر، پیش بینی و تقویت، اصالح یا 
تغییر کنش  های انســانی است )شریفی، 1393: 115(، در اداره و مدیریت جوامع بشری 
نقش اساســی داشــته و اثرگذاری مستقیم بر معنابخشی و سبک زندگی افراد جامعه در 

عرصه زندگی شخصی و اجتماعی آنها دارد.
بنابر آنچه ذکر شــد، تحول علوم انسانی موضوعی است که در کشور ما، بعد از وقوع 
انقالب اســالمی به صورت جدی مطرح و مطالبه شده است. از این رو برای فهم چیستی، 
ابعاد و مؤلفه  های آن، الجرم باید با این زاویه  دید، بینش و مبانی فکری انقالب اســالمی 
را بررســی و مطالعه کرد. انقالب اســالمی نیز عالوه بر اینکه بر مبانی اندیشه ای اسالم، 
اســتوار گردیده است، در بســتر زمانی و مکانی خاصی ضرورت یافته و به وقوع پیوسته 
است. لذا آشنایی صرف با اندیشه اسالمی نمی تواند منجر به فهم انقالب اسالمی به عنوان 
یک پدیده اجتماعی فرهنگی سیاســی و البته اسالمی بشــود. از این رو با التفات به این 
نکته و اینکه تحول در علوم انســانی یک مقوله چندبعدی علمی اجرایی اســت که برای 
دســتیابی به الگوی تحول در آن، جامع نگری ضروری می نماید، برای این منظور اندیشه 
مقام معظم رهبریدام ظله العالی مبنا قرار گرفت. رهبر معظم انقالبدام ظله العالی، از یک سو به عنوان 
اندیشمند دینی و مرجع تقلید و مجتهد جامع الشرایط، با اندیشه اسالمی آشنایی عمیقی 
دارند و از ســوی دیگر قبل و بعد از انقالب اســالمی به عنوان نماینده حضرت امامرحمت اهلل 
علیه در دانشــگاه ها، ارتباط گسترده ای با دانشــگاه و دانشگاهیان داشته اند و همچنین به 

ســبب مســئولیت  های اجرایی متعدد قبل از عهده دار شدن مسئولیت زعامت و رهبری 
ایران اســالمی، شناخت متناسبی با ســاختار های اجرایی کشور دارند. از این رو به جرأت 
می توان ادعا کرد که اندیشــه معظم له بهترین رهنمود ها و گره گشایی  ها را جهت تحول 

در علوم انسانی داشته باشد. 
ایشان از پیشگامان دعوت کننده به بازنگری و تحول در علوم انسانی بوده اند، به طوری که 
قبل از رسیدن به جایگاه رهبریدام ظله العالی از حامیان فعالیت  های مربوط به انقالب فرهنگی، 
اسالمی شدن دانشگاه  ها و همکاری  های حوزه و دانشگاه بوده اند. ایشان در همان سال اول 
رهبریدام ظله العالی خویش، بیانات مهمی در باب وحدت حوزه و دانشگاه بیان کردند. )آیت اهلل 
خامنه ای، 1368( براساس مطالب منتشرشده اولین مطالبه رسمی خود را مبنی بر لزوم 
تحول در علوم انسانی در سال 1371 در جمع اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی بیان 
کردند. ایشان ضمن بیان عقب ماندگی کشور در تحول بخشیدن به علوم انسانی، بر لزوم 

ابعادومؤلفههایتحولدرعلومانسانیدر...
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تحول اساسی بخشیدن به علوم انسانی تأکید نمودند. )آیت اهلل خامنه ای، 1371( ایشان در 
فرصت  های مختلف ضمن انتقاد از روحیه ترجمه گرایی در علوم انسانی و فرهنگ )آیت اهلل 
خامنه ای، 1381 الف(، بر ضرورت تحقیق و نوآوری در علوم انسانی به سبب غنای فرهنگ 
اسالمی ایرانی برای تولید مفاهیم علوم انسانی )آیت اهلل خامنه ای، 1382 ب( تأکید داشتند 
و با نظر به اهداف و آرمان  های متعالی انقالب اســالمی و همســو نبودن و بلکه ضدیت 
علوم انسانی با این اهداف و آرمان ها، بار ها و در فواصل زمانی مختلف نسبت به وضعیت 
نامطلوب علوم انسانی کشور، رهنمودهایی داشته اند. از آنجاکه نامطلوب دانستن وضعیت 
فعلی، منوط به داشتن و دانستن تصویری از وضعیت مطلوب ولو به صورت اجمالی است، 
لذا در این پژوهش بررســی و مطالعه ای دقیق بر روی بیانات و مواضع ایشــان در قالب 
پردازشی روشمند به منظور شناسایی مسائل و رفع مسائل محوری این حوزه، که مبنایی 
برای خط مشی گذاری تحول در علوم انسانی و گذار از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب 
باشــد ضروری می نمود. در این بررســی به دنبال کشف ابعاد و مؤلفه  های تحول در علوم 

انسانی از منظر رهبر انقالب اسالمی )دام ظله العالی( خواهیم بود. 

پیشینه پژوهش 
پورطهماسبی و تاجور، مقاله ای با عنوان »بررسی حوزه علوم انسانی از دیدگاه مقام معظم 
رهبری« تألیف کرده اند. )پورطهماسبی و تاجور، 1388(. لیکن مطالعه محتوای این مقاله 
نشــان می دهد که علی رغم عنوان آن، مطالبی که از رهبر انقالب در آن آمده است، اوالً 
شامل برخی از محور های مطالباتی ایشان در باب علم و علم آموزی بوده است و مختص 
به علوم انسانی نیستند. محورهایی چون »تربیت دینی دانشجو«، »تدریس عالمانه«، »حضور 
در دانشگاه« و... در ارتباط با اساتید، »خودسازی اعتقادی«، »جهاد علمی«، »مطالعه تاریخ و 
عبرت از آن« و... در ارتباط با دانشجویان، »تهیه نقشه جامع علمی کشور«، »علمی کردن 
محیط دانشــگاه«، »انجام تحقیق مطابق با نیاز های کشــور« و... که مرور آنها نشانگر عام 
بودن این مطالبات در تمام حوزه  های علم و فّناوری است. ثانیاً محور های فوق، مطالبات 
رهبر انقالب را انعکاس می دهند نه دیدگاه و نوع نگاه رهبر انقالب اسالمی و سوم اینکه 
این مطالب راجع به علم است و نه تحول در علم و به صورت خاص تحول در علوم انسانی. 
مطالعه دیگری که ســعی کرده موضوع علوم انسانی را از منظر رهبر انقالب پیگیری 
کند، مقاله »علوم انسانی و جایگاه آن از دیدگاه مقام معظم رهبری« )میرزابابایی، 1389( 
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اســت. در این مطالعه بررســی دیدگاه رهبر انقالب در باب علوم انسانی، چهار محور کلی 
دارد که عبارت اند از: »اهمیت علوم انسانی«، »وضعیت اسفبار علوم انسانی«، »آسیب شناسی 
علوم انســانی« و »بایســته  های علوم انسانی«. اما همان طور که در متن مقاله به آن تصریح 
شــده اســت، این مطالعه در پی پاسخگویی به این پرســش بوده است که از منظر رهبر 
انقالب، علوم انسانی چه جایگاهی داشته و چه راهکارهایی برای ارتقای آن وجود دارد؟ لذا 
سؤاالتی چون چیستی تحول علوم انسانی، ابعاد و مؤلفه  های آن، نهاد های درگیر و موظف 
به تحول علوم انسانی را بی پاسخ می گذارد. مطالعه دیگری نیز علوم انسانی را از منظر رهبر 
انقالب دنبال کرده اســت )مروتی و مروتی، 1389( ولی بنابر آنچه در متن آن آمده، این 
بار به دنبال پاسخ به این پرسش  ها بوده است که چالش  های اساسی علوم انسانی در ایران 
چه بوده اســت؟ و چه راهکارهایی می توان برای ارتقای جایگاه علوم انسانی در دانشگاه  ها 
پیشــنهاد داد؟ بررسی این مقاله نیز نشان می دهد که آنچه در این مقاله با عنوان راهکار 
آمده، در حقیقت راهبرد یا سیاست کالن است نه راهکار عملیاتی. نقد عمده ای که بر هر 
سه مطالعه مذکور، وارد است، ابهام و عدم بیان نحوه جمع آوری داده  های مرتبط با مسائل 
بوده اســت. مرور مطالب آورده شده نیز مؤید این مطلب است که بیانات و مکتوبات رهبر 
انقالب به صورت نظام مند جمع آوری و تحلیل نشده اند و تنها برخی از مطالب آورده شده 
است. نقیصه ای که جامعیت این مطالعات و دستیابی به دیدگاه ایشان را به چالش می کشد. 
نظر به اینکه اوالً هرکدام از این مقاالت به سؤالی متفاوت با مسئله پژوهش حاضر پرداخته و 
ثانیاً روش نظام مندی در جمع آوری و همچنین تحلیل داده  ها که قادر به ترسیم مدل مفهومی 

اندیشه معظم له در این زمینه باشد، در پیش نگرفته اند، پژوهش حاضر انجام شده است. 

روش شناسی پژوهش
ازجمله روش  های کیفی پژوهش، روش تئوری سازی داده  بنیاد است. این روش توسط دو 
جامعه شــناس به نام  های گالس و استراوس، برای اولین بار طراحی و مورد استفاده قرار 
گرفت. اولین کتاب این دو »اکتشاف تئوری سازی داده بنیاد« فصل تازه ای را برای تحقیقات 
کیفی در علوم اجتماعی به روی پژوهشگران باز کرد. روش تئوری سازی داده بنیاد عبارت 
است از کشف و استخراج نظریه از داده هایی که به طور منظم در فرآیند تحقیق اجتماعی 
به دست آمده اند. از آنجا که این روش شناسی در گستره متنوعی از تحقیقات مورد استفاده 

قرار گرفته است، در ادامه این روش را به اجمال معرفی می نماییم. 

ابعادومؤلفههایتحولدرعلومانسانیدر...
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دانایی فرد و همکاران )1386( مراحل روش تئوری ســازی داده بنیاد را به شــرح زیر 
اعالم می کنند: 

1. طرح پژوهش؛ 2. جمع آوری داده ها؛ 3. تنظیم داده ها؛ 4. تحلیل داده ها؛ 5. مقایسه 
با متون

تحلیل داده ها، فعالیت و محور اصلی پژوهش در این روش اســت. تحلیل داده  ها در 
روش تئوری ســازی داده بنیاد، از طریق کدگذاری صورت می گیرد. کدگذاری داده ها، در 
حقیقت پردازشــی اســت که داده  های مرتبط را در قالب مفاهیم و مقوالت ارائه می کند. 
این فرآیند اصلی است که به وسیله آن نظریات ساخته می شوند به طورکلی کدگذاری در 

سه مرحله انجام می شود: 
کدگذاری باز: فرآیند کدگذاری با کدگذاری باز خط به خط داده  ها به منظور شناسایی 

کد های اصلی که از میان داده  ها به وجود می آید آغاز می شود. 
کدگذاری محوری: کدگذاری محوری فرآیند ربط دهی مقوله  ها به زیر مقوله های شان و 

پیوند دادن مقوله  ها در سطح ویژگی  ها و ابعاد است. این کدگذاری، به این دلیل محوری 
نامیده شــده است که کدگذاری حول محور یک مقوله تحقق می یابد. پس از کدگذاری 
باز، باید کد های به دســت آمده را در قالب مفاهیم و مقوله  ها دسته بندی نمود. جستجوی 
سرنخ هایی در داده  ها که بر چگونگی ربط دهی ممکن مقوله  های اصلی به هم داللت دارد، 

یکی از راهکار های اصلی در تعیین مقوله  ها و مفاهیم است. 
کدگذاری انتخابی: در این مرحله از کدگذاری، محقق از روابط فی مابین مقوله  های موجود 

در مدل کدگذاری محوری نظریه ای را اســتخراج می کند. وقتی پژوهشگر به مجموعه ای 
از کد ها دســت یافت، او می تواند از این کد ها برای مقایســه، مقوله بندی کردن و ترکیب 
مقادیر زیاد داده  ها اســتفاده کند. در حین این فرایند، مطالبی را در کنار کد ها یادداشت 
می کند که مختصات هر کد شــامل شرایطی که آن کد در کنار آن به وجود آمده است و 

مقایسه با دیگر داده  ها در آن وجود دارد. 

گردآوری داده  های پژوهش
داده  هــای مورد نیــاز این پژوهش، تمام بیانــات، پیام  ها و مواضع مقــام معظم رهبری 
)دام ظله العالی( با موضوع تحول در علوم انســانی اســت. بنابراین گام اول این پژوهش، 
اســتخراج تمامی داده  های مرتبط با موضوع علوم انســانی و تحول علوم انسانی بود. در 
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این پژوهش گردآوری داده  ها صرفاً از طریق جســت وجوی کلیدواژه ای نبوده است که با 
جســتجوی یک یا چند کلیدواژه در بیانات معظم له، ادعا شود تمامی داده  های پیرامون 
موضوع به دست آمده است؛ بلکه تالش شده تا از طریق بررسی بیانات و مکتوبات معظم له، 
تمامی داده هایی که به نوعی در ارتباط با موضوع پژوهش اند و می توانند حاوی کد یا پیامی 

در این رابطه باشند، استخراج شوند. 
جمع آوری داده  ها بدین صورت بود که ابتدا مطالب مرتبط با علوم انســانی به دســت 
آورده می شــد و این خود مرحله اول مطالعه اندیشــه رهبر انقالب را رقم می زد. پس از 
آن، جستجو برای دیگر مطالب ادامه می یافت تا آنکه احساس می شد مطالب دیگری در 
ارتباط با مسئله پژوهش در بیانات و مکتوبات معظم له یافت نمی شود. در این جستجو ها 
مجموعاً 38 سخنرانی و 6 اثر مکتوب و مرقومه معظم له )شامل نامه، ابالغیه سیاست  ها و 
یا حکم انتصاب( جمع آوری و برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. در مراحل بعد ضمن 
انجام کدگذاری داده در قالب ســه مرحله و تشــکیل شبکه مفهومی آنها، برای اطمینان 
بیشــتر بار دیگر به جستجوی مطالب مرتبط پرداخته شد و در نهایت در بعضی از منابع 

رسمی مقداری به داده  های اولیه افزوده شد. 
سپس متن که بالغ بر 360 صفحه بود، مطالعه شد و در حین مطالعه، ایده  های نخستین 
در مورد نظریه معظم له در حوزه تحول شکل گرفت. این ایده  ها در حاشیه متن به عنوان 
ایده  های اولیه نگاشته شده تا در گام  های بعد مورد استفاده و نیز بررسی مجدد قرار گیرد 
و در گام بعد براســاس مراحل ذکرشــده در روش نظریه پردازی داده بنیاد، به کدگذاری 
داده  های مورد انتخاب در پژوهش پرداخته شــد. پس از کدگذاری مطالب به دست آمده 
مرتبط با موضوع، اشــباع نظری صورت گرفته است، به طوری که مطالعه و تحلیل مطالب 
دیگر معظم له که در نظر ابتدایی مرتبط با موضوع به نظر می رسیدند، نه تنها مفهوم یا مقوله 
بلکه حتی کد تازه ای به کد های قبلی اضافه نمی کرد. همچنین با توجه به اینکه مطالب 
مرتبط با موضوع در سخنان و مکتوبات معظم له توزیع شده اند و ایشان یک سخنرانی یا 
نوشــته مجزایی در این زمینه نداشــته اند که با مراجعه به آنها بتوان تمام مفاهیم الزم را 
استخراج کرد، به این نتیجه رسیدیم که اشباع نظری پژوهش در سطح مقوالت و کفایت 
تفصیل در ســطح مفاهیم حاصل شده است. بر این اساس در واقع نظریه تحول از منظر 
مقام معظم رهبری در طول زمان و براساس انس محققان با داده  ها شکل گرفته و ظهور و 
بروز یافت. برای اطمینان از روایی پژوهش، کد های به دست آمده به همراه متون آنها، برای 

ابعادومؤلفههایتحولدرعلومانسانیدر...



104

راهبرد فرهنگ/ شماره سی و هفتم/ بهار 1396

بار دوم و سوم مورد مطالعه قرار گرفت که در این مرحله مقداری تغییر در کدگذاری ها، 
صورت گرفت. در مرحله کدگذاری باز، 131 کد باز به دست آمد. پس از مرور این کدها، 
33 کد محوری یا مفهوم از کد های باز حاصل شــد. پس از مرور مفاهیم به دســت آمده، 
5 مقوله کلی که به نوعی وجه مشــترکی از مفاهیم به دست آمده در مرحله قبل هستند، 
استخراج گردید که در ادامه به تفصیل، مقوله  ها و مفاهیم استخراج شده بررسی می شود.

تجزیه و تحلیل داده ها
همان گونه که توضیح داده شــد، پس از تحلیل داده  های اولیه، 33 کد محوری یا مفهوم 
و 5 مقوله کلی که به نوعی وجه مشترکی از مفاهیم به دست آمده در مرحله قبل هستند 
اســتخراج گردید. مقوله  های کلی عبارت اند از: اهمیت و جایگاه علوم انســانی، وضعیت 
نامطلوب علوم انسانی، ضرورت و امکان تحول در علوم انسانی، الزامات تحول و مدیریت 

تحول در علوم انسانی که در ادامه به توضیح و تبیین آنها می پردازیم. 

اهمیت و جایگاه علوم انسانی
مقام معظم رهبری با بیان این نکته که بسیاری از حوادث دنیا محکوم نظریات علوم انسانی 
است1 قائل اند که علوم انسانی، جهان حاضر را جهت می دهد. علوم انسانی روح دانش است2 
به این معنا که علوم دیگر در هر مسیری که علوم انسانی برای یک جامعه مشخص می کنند 
به کار می روند. از ســوی دیگر موضوعات علوم انســانی از چنان دامنه وسیعی برخوردارند 
که حتی پیشرفت در صنعت نیز تا حد زیاد و قابل توجهی مدیون عملیاتی کردن نظریات 
علوم انســانی در آن عرصه اســت.3 از این سه مفهوم به دست آمده مقوله اهمیت و جایگاه 
علوم انسانی را به دست آورده ایم. در جدول 2، مفاهیم مندرج ذیل مقوله کلی »اهمیت و 

جایگاه علوم انسانی« و میزان فراوانی کد های مرتبط با این مقوله بیان شده است. 
همان گونه که مفاهیم مرتبط با این مقوله نشان می دهد، از منظر مقام معظم رهبری 
علوم انسانی به عنوان مهم ترین رکن تمدن سازی، نقش بی بدیلی در تحقق آرمان  های نظام 
مقدس جمهوری اســالمی دارد. از این رو توجه به علوم انســانی مورد استفاده در تربیت 

سرمایه انسانی کشور در برنامه  های راهبردی نظام ضروری می نماید. 
1.بیاناتدردیداراساتیدودانشجویاندانشگاههایشیراز1387/2/14
2.بیاناتدردیدارجمعیازنخبگانوبرگزیدگانعلمی1390/7/13

3.بیاناتدردیداراساتیددانشگاهها1394/4/13
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جدول 1: مفاهیم مرتبط با مقوله اهمیت و جایگاه علوم انسانی و فراوانی کد های مرتبط

فراوانی کلفراوانیمفاهیممقوله

اهمیت و جایگاه علوم انسانی

1جهت دهنده جهانی

8 6جهت دهنده و تعیین کننده مسیر جامعه

1گستره وسیع علوم انسانی در جامعه

وضعیت نامطلوب علوم انسانی
معظم له، نواقص و اشکاالت موجود در علوم انسانی را هم مربوط به محتوا و هم مربوط به 
نیروی انسانی آن و هم مربوط به ساختار آن می دانند. به گفته ایشان: گاهی اوقات آدم  های 
ناوارد بدون اینکه از ذخیره و ســواد کافی برخوردار باشند، وارد میدان می شوند و حرف 
می زنند و به خیال خودشــان نوآوری می کنند؛ که درواقع مهمل گویی است1 )بی مباالتی 
در علوم انســانی(. مشــکل جدی ساختار این است که از پیش از انقالب اسالمی تاکنون 
نهاد علم )دانشــگاه( و دین )حوزه(، جدای از یکدیگر فعالیت کرده اند.2 در این ســاختار 
حتی گاهی اوقات مشاهده می شود که رویکرد های اسالمی مورد بی مهری قرار می گیرد.3 

در جدول 3 به مفاهیم مرتبط با این مقوله اشاره شده است. 

جدول 2: مفاهیم مرتبط با مقوله وضعیت نامطلوب علوم انسانی و فراوانی کد های مرتبط

فراوانی کدفراوانیمفاهیممقوله

وضعیت 
نامطلوب علوم 

انسانی

)افراد(  انســانی  نیروی 
علوم انسانی

3غرب زدگی در علوم انسانی

19

1خأل استاد مبرز در علوم انسانی

1بی مباالتی در علوم انسانی

4خأل تولیدات بومی اسالمی در علوم انسانیمحتوای علوم انسانی

ساختار علوم انسانی
7جدایی دو نهاد علم و دین از یکدیگر

3بی توجهی به مباحث اسالمی در علوم انسانی

ضرورت و امکان تحول در علوم انسانی
مقوله ســوم، ضرورت و امکان تحول در علوم انسانی است که به ضرورت، امکان پذیری و 

1.بیاناتدرجمعدانشجویانواساتیددانشگاهصنعتیامیرکبیر1379/12/9
2.بیاناتدردیدارجمعیازدانشجویانوطالب1368/9/29

3.دیداراعضایشورایعالیانقالبفرهنگی1371/9/19

ابعادومؤلفههایتحولدرعلومانسانیدر...
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جایگاه و اهمیت آن پرداخته اســت. مقام معظم رهبری، تحول در علوم انسانی را به این 
دالیل ممکن می دانند: فرهنگ غنی اســالمی1 که در آن عالوه بر اینکه علم و دین مؤید 
یکدیگر بوده، دین، مشــوق علم آموزی نیز هســت.2 استعداد متوسط به باالی ایرانی ها.3 
موجود بودن خمیرمایه برخی از علوم انسانی )عقالنیت و تجربه گرایی( در میراث اسالمی 
ایرانی.4 ایشان در بیانی دستیابی به برجستگی  ها و نوآوری در علوم انسانی را کلید اساسی 

پیشرفت نهایی و بنیادی و ریشه دار کشور اعالم کرده اند.5

جدول 3: مفاهیم مرتبط با مقوله ضرورت و امکان تحول علوم انسانی و فراوانی کد های مرتبط

فراوانی کدفراوانیمفاهیممقوله

تحول در 
علوم انسانی

ضرورت

1محتوای معارض و مخالف با اسالم

36

ناکارآمدی علوم انســانی موجود در حل مســائل و 
2تحقق آرمان  های ایران

1جهت دهندگی غلط به جامعه

تلقین شــدن نگاه غیراسالمی به دانش آموختگان 
1علوم انسانی

6مبانی غیرالهی علوم انسانی

15نیاز به نوآوری

1عقب ماندگی در علوم انسانی

امکان پذیری

1وجود خمیرمایه برخی از علوم انسانی در ما

3داشتن فرهنگ غنی اسالمی

1استعداد برتر ایرانی

1استقبال جهانی از ارائه نظریات علوم انسانی اسالمی

جایگاه و 
اهمیت تحول

1یکی از نیاز های اساسی کشور

1کلید اساسی پیشرفت نهایی و بنیادی و ریشه دار کشور

1ارائه حرف حق جمهوری اسالمی درگرو علم است

1.بیاناتدردیدارجمعیازاساتیددانشگاهها1382/8/8
2.بیاناتدردیدارنخبگانجوان1386/6/12

3.بیاناترهبرمعظمانقالباسالمیدردیداررؤسایدانشگاهها،مؤسساتآموزشعالیومراکز
تحقیقاتی1385/5/23

4.بیاناتدردیدارنخبگانجوان1386/6/12
5.بیاناتدردیدارشرکتکنندگاندرششمینهمایشملینخبگانجوان1391/7/12
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الزامات تحول در علوم انسانی
الزامات تحول، شــرایط الزم )نه کافی( برای تحول در علوم انســانی هستند. ازجمله این 
الزامات ایجاد ســاختار و مدیریت ویژه تحول علوم انسانی است. منظور از ایجاد ساختار 
و مدیریت ویژه1، ســاختار یا سازمانی است که مدیریت تحول را برعهده گرفته و اقدامات 

مدیریتی الزم مانند برنامه ریزی، سازماندهی و... را برای تحقق این هدف انجام دهد. 
البته باید توجه داشت که معظم له در توصیه  های خود به طور مطلق تبادل و فراگیری 
علوم از غرب را نفی نکرده و توصیه دارند که علم را وارد کنید، عیبی ندارد؛ اما حداقل به 
همان اندازه که وارد می کنید ـ یا بیشتر ـ صادر کنید. باید جریان دوطرفه باشد و اال اگر 
شــما دائماً ریزه خوار خوان علم دیگران باشید، این پیشرفت نیست. علم را بگیرید، طلب 
کنید، از دیگران فرابگیرید؛ اما شــما هم تولید کنید و به دیگران بدهید. مواظب باشــید 

تراز بازرگانی شما در اینجا هم منفی نباشد.2

جدول 4: مفاهیم مرتبط با مقوله الزامات تحول و فراوانی کد های مرتبط

فراوانی کدفراوانیمفاهیممقوله

الزامات 
تحول

1وجود ساختار و مدیریت ویژه تحول علوم انسانی

27

1عملیاتی شدن اقدامات تحولی

1پرهیز از شتاب آلودگی در تحول

1جوشش از درون و حمایت از بیرون

3بازنگری و برنامه ریزی جدی و جدید برای تحول در علوم انسانی

2اصالح مبانی علوم انسانی

2سرمایه گذاری برای تدوین علوم انسانی

1ایجاد خودآگاهی جمعی نسبت به اهمیت علوم انسانی و ماهیت غربی فعلی آن

3وجود محیط آزاداندیشی

6نواندیشی و نوآوری

1طرح رویکرد های اسالمی به مسائل علوم انسانی

1برخورد های سلبی در کنار رویکرد های ایجابی

1همراهی تدین و علم آموزی در دانشگاه ها

3وحدت حوزه و دانشگاه

1.بیاناتدردیداراساتیددانشگاهها1389/6/14
2.بیاناتدردیداراستادانودانشجویانکردستان1388/2/27
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مدیریت تحول در علوم انسانی
مقوله مهم دیگر، مدیریت تحول است. از آنجاکه علوم انسانی نقش قابل توجهی در سرنوشت 
جامعــه دارد، رهبری معظم، سیاســت هایی را در باب تحقق ایــن هدف ابالغ نموده اند. 
سیاســت  های کلی برنامه پنجم توسعه1، سیاست  های کلی علم و فّناوری2 و سیاست  های 
کلی برنامه ششم توسعه3 از این جمله است. انسجام بخشی به فعالیت هایی که در راستای 
تحول در گوشه و کنار کشور انجام می گیرد و قرار گرفتن آنها در یک مسیر واحد، توصیه 
مدیریتی ایشان در این زمینه است. عالوه بر اینها ایشان برای دستگاه  های مختلفی چون 
شــورای عالی انقالب فرهنگی، وزارت علوم، بنیاد نخبگان، سازمان سمت، حوزه علمیه و 
دانشگاه  ها وظایف خاصی را در این خصوص مشخص نموده اند. البته استخراج و تبیین نظر 
معظم له در باب مدیریت تحول، خود مجال مفصلی می طلبد و امید است در پژوهش  های 
بعدی، این مهم محقق شود. ولی در اینجا چون صرفاً در پی استخراج ابعاد و مؤلفه  های 
تحول مدنظر است، لذا به همین اندازه در توضیح مقوله مدیریت تحول اکتفا می کنیم. 

جدول 5: مفاهیم مرتبط با مقوله مدیریت تحول در علوم انسانی و فراوانی کد های مرتبط

فراوانی کدفراوانیمفاهیممقوله

مدیریت تحول در 
علوم انسانی

سیاست  های 
کالن نظام

1تقویت جایگاه و منزلت این علوم 

41

1جذب افراد مستعد و باانگیزه

اصــالح و بازنگری در متــون و برنامه  ها و روش  های 
3آموزشی

2ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیت  های پژوهشی 

3ترویج نظریه پردازی، نقد و آزاداندیشی

1انسجام فعالیت  های مربوط به تحول

شورای عالی 
انقالب فرهنگی

1تدوین سند آمایش آموزش عالی

1تدوین مبانی علمی فلسفی تحول علوم انسانی

بازنگــری و برنامه ریزی جــدی و جدید برای تحول 
1در علوم انسانی

1.ابالغسیاستهایکلیبرنامهپنجمتوسعه1387/10/21
2.ابالغسیاستهایکلی»علموفنّاوری«1393/6/29

3.سیاستهایکلیبرنامهششمتوسعه1394/4/9
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فراوانی کدفراوانیمفاهیممقوله

مدیریت تحول در 
علوم انسانی

وزارت علوم، 
تحقیقات و 

فّناوری 

1تعیین مشخصه  های ورودی یا خروجی علوم انسانی

41

1تعدیل در میزان پذیرش دانشجو

1تقویت اساتید مؤمن و معتمد به نفس

تأســیس مرکــز آی.اس.آی اســالمی به عنوان یک 
1مرجع معتبر

بنیاد نخبگان
1برنامه ریزی برای جذب و نگهداری نخبگان

1انتخاب درست معیار های نخبگی در علوم انسانی

سازمان سمت

1عدم نیاز به تقلید از غرب در برخی رشته  های علوم انسانی

اســتفاده از علوم انســانی غربی در صورت توجه به 
1مبانی آنها

1رشد کمی کتب تخصصی و اسالمی

حوزه علمیه

1بیرون کشیدن نظریات دین از متون اسالمی

موافقت با ورود علوم انســانی بــه حوزه و تعلیم آن 
1علوم به حوزویان

2پایه ریزی علوم انسانی بر مبانی اسالمی

1پژوهش  های قرآنی مرتبط با علوم انسانی

دانشگاه 
امام صادقعلیه السالم

تربیت صاحب نظران جهانی در عرصه نظریه پردازی 
1اسالمی

تالش برای مرجعیت علمی جهانی این دانشــگاه در 
1علوم انسانی

تبدیــل آن به یکی از مهم ترین کانون  های تحول در 
1علوم انسانی کشور

اساتید حوزه و 
دانشگاه

2تدوین پاسخ  های اسالمی به مسائل علوم انسانی

اســتفاده از علوم انســانی غربی در صورت توجه به 
4مبانی آنها

1شجاعت علمی در نقد نظریات غربی

1تولید بومی علوم انسانی و صدور آن به دنیا

دانشجویان
1ضرورت توأمان بودن فراگیری علم و کسب فضیلت 

1تالش برای نظریه پردازی

در شــکل شــماره 1، پنج مقوله محوری تحول در علوم انسانی در قالب یک الگوی 
نظام مند ارائه شده است. 

ابعادومؤلفههایتحولدرعلومانسانیدر...
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سیاست های کالن نظام
ـ تقویت جایگاه و منزلت این علوم، 

ـ جذب افراد مستعد و باانگیزه، 
ـ اصالح و بازنگری در متون و برنامه ها و روش های 

آموزشی،
ـ ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیت های پژوهشی 

ـ ترویج نظریه پردازی، نقد و آزاداندیشی.
انسجام فعالیت های مربوط به تحول

ـ تدوین سند آمایش آموزش عالی
ـ تدوین مبانی علمی فلسفی تحول علوم انسانی

ـ بازنگری و برنامه ریزی جدی و جدید برای تحول 
در علوم انسانی

ـ برنامه ریزی برای جذب و نگهداری نخبگان
ـ عدم نیاز به تقلید از غرب در برخی رشــته های 

علوم انسانی
ـ اســتفاده از علوم انسانی غربی در صورت توجه 

به مبانی آنها
ـ نقد و بازنگری متون علوم انسانی

ـ تقویت اساتید مؤمن و معتمد به نفس
ـ تأســیس مرکز I.S.I اســالمی بــه عنوان یک 

مرجع معتبر
ـ رشد کمی اساتید، کتب تخصصی و اسالمی

و...

 افراد علوم انسانی
ـ غرب زدگی در علوم انسانی

ـ خأل استاد مبرز در علوم انسانی
ـ بی مباالتی در علوم انسانی

 محتوای علوم انسانی
ـ خأل تولیدات بومی اسالمی در 

علوم انسانی
 ساختار علوم انسانی

ـ جدایی علم و دین از یکدیگر
ـ بی توجهی به مباحث اسالمی 

در علوم انسانی

جهت دهنده جهانی
جهت دهنــده و تعیین کننــده 

مسیر جامعه
گستره وســیع علوم انسانی در 

جامعه

ضرورت 
ـ محتوای معارض و مخالف با اسالم  

ـ ناکارآمــدی علوم انســانی موجود در حل مســائل و تحقق 
آرمان های ایران

ـ تلقین شدن نگاه غیراسالمی به دانش آموختگان علوم انسانی
ـ جهت دهندگی غلط به جامعه  

ـ مبانی غیرالهی علوم انسانی 
ـ نیاز به نوآوری

ـ عقب ماندگی در علوم انسانی
امکان پذیری 

ـ وجود خمیرمایه برخی از علوم انسانی در ما  
ـ داشتن فرهنگ غنی اسالمی   

ـ استعداد برتر ایرانی 
ـ استقبال جهانی از ارائه نظریات علوم انسانی اسالمی

جایگاه و اهمیت 
ـ یکی از نیازهای اساسی کشور

ـ کلید اساسی پیشرفت نهایی و بنیادی و ریشه دار کشور   
ـ ارائه حرف حق جمهوری اسالمی در گرو علم است

ـ وجود ســاختار و مدیریــت ویژه تحول 
علوم انسانی

ـ عملیاتی شدن اقدامات تحولی
ـ پرهیز از شتاب آلودگی

ـ جوشش از درون، حمایت از بیرون
ـ بازنگــری و برنامه ریزی جدی و جدید 

برای تحول در علوم انسانی
ـ اصالح مبانی علوم انسانی

ـ سرمایه گذاری برای تدوین علوم انسانی
ـ ایجــاد خودآگاهــی جمعی نســبت به 
اهمیــت علــوم انســانی و ماهیت غربی 

فعلی آن
ـ وجود محیط آزاداندیشی

ـ نواندیشی و نوآوری
ـ طرح رویکردهای اســالمی به مســائل 

علوم انسانی
ـ برخوردهای سلبی در کنار رویکردهای 

ایجابی
ـ همراهی تدین و علم آموزی در دانشگاه ها

ـ وحدت حوزه و دانشگاه

وضعیت نامطلوب علوم انسانی
الزامات تحول

مدیریت تحول

تحول در علوم انسانی

اهمیت و جایگاه علوم انسانی

شکل 1: مدل نهایی حاصل از مقوله ها و مفاهیم به دست آمده در پژوهش
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 توضیح مدل
نظریه پردازان داده بنیاد، نظریه خودشان را در سه شکل ممکن ارائه می دهند: یک. الگوی 
کدگذاری بصری؛ دو. مجموعه ای از قضایا )یا فرضیه ها( و سه. داستانی که به شکل روایی 

نوشته می شود. 
در مدل به دست آمده، »تحول در علوم انسانی« همان مقوله محوری است. این مقوله 
بــه ایــن دلیل که دیگر مقوالت هرکدام به نوعی با آن مرتبط اند، ظهور مکرر آن در دیگر 
داده ها، عام بودن مفهوم آن و... به عنوان مقوله محوری قرارگرفته است. آنچه این تحول 
را ضروری می نماید چند نکته اســت: اوالً جایگاه و اهمیت ویژه علوم انســانی در تعیین 
مســیر و سرنوشت جامعه اســت. ثانیاً وضعیت نامطلوب علوم انسانی، محتوای معارض و 
مخالف با اسالم، ناکارآمدی علوم انسانی موجود در حل مسائل و تحقق آرمان  های ایران، 
جهت دهندگی غلط به جامعه از دیگر اموری هســتند که تحول در علوم انسانی را امری 

ضروری می نمایانند. 
چنانچه مقوله محوری یعنی تحول در علوم انســانی محقق شود، اتفاقات مطلوبی در 
کشــور رخ می دهد. ازجمله این کنش و برهم کنش  ها، تقویت  مبانی دینی دانشــجویان، 
محقق کردن آرمان  های اسالمی، حل مسائل بومی کشور و برنامه ریزی برای کشور مبتنی 
بر نظرات اســالمی است. شــرایط خاصی که وقوع این کنش  ها و برهم کنش  ها را تسهیل 
می کند، وجود خمیرمایه برخی از علوم انسانی در ایرانیان، داشتن فرهنگ غنی اسالمی، 
اســتعداد برتر ایرانی و استقبال جهانی از نظریات انســانی اسالمی است. اینها شرایطی 
هســتند که تحول در علوم انسانی را امکان پذیر و تسهیل می کنند. در این حالت اعمال 
شگردهایی چون ایجاد ساختار و مدیریت ویژه تحول علوم انسانی، بازنگری و برنامه ریزی 
جدی و جدید برای تحول در علوم انســانی، اصالح مبانی علوم انســانی و... برای کمک 
در تحقق تحول در علوم انســانی ازجمله اموری است که برای تحقق هدف مدنظر، الزم 
به نظر می رســد. پیامد نهایی تحول در علوم انسانی، دو مطلب عمده است که با یکدیگر 
الزم و ملزوم اند: اوالً تربیت مدیران و سیاســت گذاران کشــور براساس مبانی اسالم، ثانیاً 

حل مسائل و تحقق آرمان  های جمهوری اسالمی براساس مبانی اسالمی. 

داللت  های مدل مفهومی بر علوم انسانی مطلوب جمهوری اسالمی
حقیقت این اســت که رهبر انقالب اسالمی تاکنون دیدگاه  های خود را به طور جامع در 

ابعادومؤلفههایتحولدرعلومانسانیدر...
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زمینه ابعاد علوم انســانِی مطلوب تشــریح نکرده اند، بلکه در برخی موارد ضمن انتقاد از 
وضعیت فعلی این علوم، برای بهبود وضعیت نامطلوب فعلی راهکار ها و پیشنهادهایی ارائه 
نموده اند. از این رو چنانچه بخواهیم ویژگی  های علوم انســانی مطلوب جمهوری اسالمی 
را در اندیشه  ایشان استخراج کنیم، راهی جز توسل به داللت  های التزامی بیانات ایشان 
نداریم. در این روش، هنگامی که رهبر انقالب به بیان نقاط منفی و ایرادات علوم انسانی 
فعلــی می پردازند، می توانیم نبود آن ایرادات و نقاط منفی را به علوم انســانی مطلوب 
نســبت دهیم. همچنین هنگامی که راهکاری را برای رســیدن به وضعیت مطلوب ارائه 
می دهند بدین معنی اســت که نتیجه تحقق ایــن راهکار، از مؤلفه  ها و ویژگی  های علوم 

انسانی مطلوب است. 
از آنجــا که یکی از اهداف پژوهش حاضر ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت علوم 
انســانی در کشور اســت، در این مجال در قالب جدول 6، تمامی گزاره  های مقام معظم 
رهبری که به نوعی جنبه انتقادی به علوم انسانی فعلی داشته است و همچنین راهکارهایی 
را که عملیاتی شــدن آنها، منجر به بهبود در علوم انسانی می شود، مورد توجه و بررسی 

قرار می دهیم. 

جدول 6: داللت گزاره  ها بر مؤلفه  های علوم انسانی مطلوب و تحلیل آنها1

مقولهمفهوممؤلفه  های علوم انسانی مطلوب گزاره  های انتقادی ـ راهکارهای مستخرج

 جدائی دو نهاد علم )دانشگاه( و دین )حوزه( 
تعامل سازمانی حوزه و دانشگاهاز یکدیگر1 و 2

همراهی علم 
و دین

تار
اخ

س وجود فضای دینی و معنوی در مراکز آموزشی همراهی تدین و علم آموزی در دانشگاه  ها3
و پژوهشی علوم انسانی

جذب افراد مستعد و باانگیزه به علوم انسانیجذب افراد مستعد و باانگیزه4
ورودی مناسب ایجاد امتیازاتی در فراگیری و کسب تخصص 

در علوم انسانی5 
جذابیــت در فراگیری و کســب تخصص در 

علوم انسانی

1.بیاناتدردیدارجمعیازدانشجویانوطالب1368/9/29
2.بیاناتدردیدارنخبگانجوان1386/6/12

3.بیاناتدردیداروزیرومســئوالنوزارتفرهنگوآموزشعالیورؤسایدانشگاههایسراسر
کشور1369/5/23

4.سیاستهایکلیبرنامهپنجمتوسعه1387/10/21
5.دیدارباشورایبررسیمتونوکتبعلومانسانی1385/11/2
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مقولهمفهوممؤلفه  های علوم انسانی مطلوب گزاره  های انتقادی ـ راهکارهای مستخرج

کنار زده شــدن افرادی که با مبانی اســالمی 
مأنوس اند1

رشــد کمی و کیفی اســاتیدی کــه با مبانی 
اسالمی مأنوس اند. 

توجه ویژه به 
علوم انسانی 

اسالمی

تار
اخ

س

تشویق و حمایت از نظریه  پردازی علوم انسانی اسالمیبی مهری نسبت به نظریه  پردازی اسالمی2

اصــالح و بازنگری در برنامه  هــا و روش  های 
آموزشی3

تناســب برنامه  هــا و روش  های آموزشــی در 
علوم انسانی

شیوه  های 
آموزشی

ارتقــاء کمــی و کیفی مراکــز و فعالیت  های 
پژوهشی4

اســتقرار تعداد مناســب و باکیفیت مراکز و 
فعالیت  های فعالیت  های پژوهشی در علوم انسانی

پژوهشی تأسیس مرکز آی.اس.آی اسالمی به عنوان یک 
استقرار نظام اعتبارسنجی علوم انسانی اسالمی مرجع معتبر5

انتخاب درســت معیار هــای نخبگی در علوم 
ارزیابی عملکردتناسب معیار های نخبگی در علوم انسانیانسانی6

ابتناء نظریات علوم انسانی بر مبانی اسالمیمبانی غلط علوم انسانی 7و 8 و 9و 10 و 11

اسالمی بودن

توا
مح

داشتن تعداد کافی کتاب  های درسینداشتن کتاب آماده12
محک خوردن علوم انسانی غربی با مبانی دینیورود علوم انسانی به صورت ترجمه ای13

اصالح و بازنگری متون آموزشی علوم انسانیاصالح و بازنگری در متون آموزشی14
تناسب نظریات با نیاز های بومیعدم تناسب با نیاز های کشور15

بومی بودن عدم همســازی علوم انسانی با فرهنگ ملی و 
همسازی علوم انسانی با فرهنگ ملی و اسالمیاسالمی کشور16

1.دیداراعضایشورایعالیانقالبفرهنگی19/9/1371
2.دیداراعضایشورایعالیانقالبفرهنگی19/9/1371

3.سیاستهایکلیبرنامهپنجمتوسعه21/10/1387
4.سیاستهایکلیبرنامهپنجمتوسعه21/10/1387

5.بیاناتدردیدارجمعیازرؤسایدانشگاهها17/10/1383
6.بیاناتدردیدارشرکتکنندگاندرششمینهمایشملینخبگانجوان12/7/1391

7.بیاناتدردیدارجمعیازنخبگانوبرگزیدگانعلمی13/7/1390
8.بیاناتدردیداراساتیددانشگاهها11/4/1393
9.بیاناتدردیداراساتیددانشگاهها8/6/1388

10.بیاناتدردیداردانشجویان31/5/1389
11.بیاناتدردیداراساتیددانشگاهها14/6/1389
12.بیاناتدردیداراساتیددانشگاهها8/6/1388

13.بیاناتدردیدارجمعیازبانوانقرآنپژوهکشور28/7/1388
14.سیاستهایکلیبرنامهپنجمتوسعه21/10/1387

15.بیاناتدردیداراساتیددانشگاهها14/6/1389
16.دیدارمقاممعظمرهبریبااعضایشورایبررسیمتوندرتاریخ2/11/1385
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مقولهمفهوممؤلفه  های علوم انسانی مطلوب گزاره  های انتقادی ـ راهکارهای مستخرج

فعالیــت افراد مســتعد و باانگیزه نســبت به جذب افراد مستعد و باانگیزه1
استعداد و انگیزهعلوم انسانی

ان
گر

ش
کن

وجود روحیه آزاداندیشی و جسارت علمی در نبود شجاعت علمی 2 و 3
اعتمادبه نفسکنشگران علوم انسانی

دارا بودن اعتماد به نفس ملیغرب زدگی4 و 5

خودآگاهی جمعی نسبت به فرهنگ وارداتی 
غرب6

خودآگاهی نســبت به مفاهیــم و تئوری  های 
غربی

نوآوری غالب بودن روحیه تحقیق گری و اجتهادتقلید گرایی7

رصد تحوالت جدیدبی خبری از تحوالت جدید8

وجود تعداد کافی اســاتید معتقــد به مبانی کم بودن اساتید معتقد به مبانی اسالمی9
اسالم گراییاسالمی

1

ســاختار ها به معنای چینش و توزیع قدرت سازمانی و همچنین رویه  های انجام کار 
هســتند. ساختار علوم انســانی، به معنای روند های پذیرش دانشجو، نظامات آموزشی و 
پژوهشی، ســاخت محیط آموزشی مدارس و دانشــگاه ها، روند ارتقای اساتید و اعضای 
هیئت علمی و... است. محتوا شامل مطالبی است که یک سازمان برای افراد خود تدارک 
می بیند. محتوای علوم انســانی نیز همان کتب درسی و کمک درسی و دیگر متون علوم 
انســانی اســت که ممکن است لزوماً به عنوان کتاب درســی ارائه نشوند ولی مورد توجه 
دغدغه مندان این حوزه علمی قرار گیرند. در نهایت کنشــگران یک ســازمان، کارکنان، 
گرداننــدگان و متولیان آن هســتند که از گرایش ها، هنجارهــا، تمایالت و ارزش هایی 
برخوردارند. کنشگران این نهاد نیز، دانشجویان، اساتید، خط مشی گذاران و مدیران علوم 

انسانی اند. 

1.سیاستهایکلیبرنامهپنجمتوسعه1387/10/21
2.سیاستهایکلیبرنامهپنجمتوسعه1387/10/21

3.بیاناتدردیداراساتیدودانشجویاندانشگاهامامصادقعلیهالّسالم1384/10/29
4.بیاناتدردیداردانشجویانواساتیددانشگاههایاستانهمدان1383/4/17

5.دیداراعضایشورایعالیانقالبفرهنگی1371/9/19
6.بیاناتدرجمعدانشجویانواساتیددانشگاهصنعتیامیرکبیر1379/12/9

7.بیاناتدردیداردانشجویانواساتیددانشگاههایاستانهمدان1383/4/17
8.بیاناتدردیداردانشجویانواساتیددانشگاههایاستانهمدان1383/4/17

9.بیاناتدردیداراساتیددانشگاهها1388/6/8
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ساختار علوم انسانی
یکی از انتقادات مقام معظم رهبری به علوم انسانی فعلی، بنای ضد دینی دانشگاه هاست. 
از بدو تأســیس دانشگاه در ایران، سیاست داخلی و خواســته استعمارگر خارجی اقتضا 
می کرد که دو نهاد علم )دانشــگاه( و دین )حوزه( نه تنها از یکدیگر جدا بوده بلکه نسبت 
به همدیگر بدبین نیز باشــند. در نتیجه این سیاست ها، حوزویان و علمای دین، صرفاً به 
مسائل ذهنی دینی ـ و الغیر ـ محدود و محصور ماندند و آنها را از تحوالت دنیای خارج 
بی خبر نگهداشته شدند. دانشگاه نیز به دست کسانی افتاد که نسبت به حوزه علمیه دید 
مثبتی نداشتند. تفکر حاکم بر سیاستمداران داخلی هم این گونه بود که پیشرفت و توسعه 
از طریق کنارگذاشتن ارزش  ها و احکام دینی در محیط  های علمی حاصل می شود.1 بنابراین 
علوم انسانی در وضعیت مطلوب در جمهوری اسالمی در بعد ساختار نباید به صورت جداگانه 
از ارزش  ها و جهان بینی دینی، آموزش داده شــود. چرا که علوم انســانی ارتباط وثیقی با 
موضوعات گزاره  ها و آموزه  های دینی دارند. روشن است کشوری که جهان بینی اسالمی را 
به عنوان مبنای نظری و عملی خود برگزیده است نمی تواند نظریات علوم انسانی را بدون 

توجه به آموزه  ها و معارف دینی، آموزش داده و به جوانان خود منتقل کند. 
ورود افراد مســتعد و باانگیزه در علوم انسانی، امر الزمی برای تحول در آن است که 
متأسفانه سال هاست مغفول مانده است. متأسفانه در وضعیت فعلی، اکثریت استعداد های 
برتــر و نخبه ترجیحی برای انتخاب علوم انســانی به عنوان زمینه تخصصی خود ندارند. 
پیوند جدی علوم انســانی با بازار کار و برخــورداری از امتیازات دیگر همچون فراگیران 
دیگر رشته  های دانشگاهی یعنی علوم فنی مهندسی و علوم پزشکی نیز می تواند موجب 
تأمین ورودی مناســب نهاد علوم انســانی گردد. مفهوم ورودی مناسب از این رو در بعد 
ساختار آورده شده است که اصالح ساختاری می تواند منجر به جذب ورودی مناسب شود. 
نکته دیگر در بعد ســاختار نهاد علوم انســانی، توجه ویژه به علوم انســانی اسالمی 
اســت. بدین معنا که رویه  های اداری و قوانین علوم انسانی در ایران باید به گونه ای باشند 
که اســاتید و اعضای هیئت علمی در این عرصه، ضمن اینکه با مبانی دینی و آموزه  های 
اسالمی متناظر با رشته تخصصی خود آشنا و بلکه مسلط می شوند، شاهد رشد کمیت و 
کیفیت پایان نامه  ها و نظریه پردازی های اسالمی که به دنبال استنباط نظر اسالم در موضوع 
تخصصی رشــته  های علوم انسانی اند، باشیم. شیوه  های آموزشی علوم انسانی در کشور ما 

1.بیاناتدردیدارجمعیازدانشجویانوطالب1368/9/29
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متأســفانه حافظه محور است. در نتیجه فارغ التحصیالن علوم انسانی به جای اینکه مهارت 
و تخصصی ویژه کسب کنند، صرفاً حافظه  های خود را از گزاره  های تخصصی پر کرده اند. 
لذا یکی از نقاط کلیدی در وضعیت مطلوب علوم انسانی، بهبود شیوه  های آموزشی است. 
گستره وسیع موضوعات علوم انسانی از یک سو و تأثیر قابل توجه آنها در بهبود کسب وکار، 
مدیریت، خط مشــی گذاری و حکمرانی از سوی دیگر، مستلزم این است که ضمن وجود 
تعداد درخوری از مراکز پژوهشی علوم انسانی در کشور، کیفیت محصوالت و خروجی  های 
این مراکز نیز از ســطح باالیی برخوردار باشــد. همچنین تأسیس و مبنا قرار گرفتن یک 
پایگاه اســتنادی مبتنی بر شاخص  های اسالمی و به تعبیر رهبر انقالب، مرکز آی.اس.آی 
اسالمی1، این نقش مهم را در تحول علوم انسانی ایفا می کند که پژوهشگران علوم انسانی 
بــرای تولید مقاالت برتر خود به آن مراجعه می کننــد. در صورتی که در وضعیت فعلی، 
مقاالتی باالترین درجه علمی را پیدا می کند که مبتنی بر شــاخص  ها و نیاز های جوامع 

غربی در پایگاه ISI نمایه شود. 
ماهیت خاص و تمایزات جدی که علوم انسانی با علوم فنی مهندسی و پزشکی دارد، 
مستلزم تعریف معیار های ارزیابی ویژه و متمایزی برای ارزیابی عملکرد پژوهشگران این 
حوزه است. تعریف معیار های ویژه علوم انسانی در ارتقای اعضای هیئت علمی و آئین نامه 
آن و معیار هــای نخبگی2 در قوانین بنیاد نخبــگان می تواند تأثیر قابل توجهی در تحول 

علوم انسانی داشته باشد. 

محتوای علوم انسانی
باید اذعان کرد که بیشــترین انتقاد رهبر انقالب به علوم انســانی فعلی متوجه محتوای 
آموزشــی علوم انســانی و خصوصاً مبانی غلط بر پایه تفکرات مادی بوده است. محتوای 
علوم انســانی مطلوب و مدنظر دو ویژگی مهم دارند: اســالمی بودن و بومی بودن آنها. 
اســالمی بودن علوم انسانی ناظر به ابتناء علوم انسانی بر مبانی معرفتی، هستی شناختی، 
انسان شناختی و ارزش شناختی اسالم است. در وضعیت مطلوب، کتاب  های مبنا و اصلی 
آموزشــی پژوهشی علوم انســانی مبتنی بر مبانی اسالمی اند و به همین جهت ساخته و 
پرداخته  اندیشــمندان داخلی اند. همچنین نظریات فعلی علوم انسانی با معارف اسالمی 

1.بیاناتدردیدارجمعیازرؤسایدانشگاهها1383/10/17
2.بیاناتدردیدارشرکتکنندگاندرششمینهمایشملینخبگانجوان1391/7/12
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محک خواهند خورد و پس از عبور از صافی شــاخص  های اسالمی، در نهاد علوم انسانی 
کشور مســتقر خواهند شد. چنین نیست که نظریات علوم انسانی غربی بدون هیچ گونه 

نگاه انتقادی و به صورت ترجمه ای و خام، وارد این نهاد مؤثر و خطیر شود. 
بومی بودن، سنخیت و تناسب نظریات علوم انسانی حداقل دو جنبه اساسی دارد. یک 
جنبه این است که نظریات علوم اجتماعی که جنبه توصیفی دارند؛ باید توصیف گر کنش  های 
اجتماعِی شــکل گرفته در بستر کشور ایران باشند، نه اینکه توصیف گر کنش  های جمعی 
افراد، گروه  ها و جوامعی باشــند که ویژگی  های متفاوتی با جامعه ایرانی دارند. جنبه دیگر 
بومی شدن علوم انسانی مربوط به پژوهش  های کاربردی می شود. این سنخ پژوهش  ها که 
برای حل مسائل خاصی طراحی می شوند باید معطوف به مسائل، نیاز ها و اولویت  های کشور 
باشــند. ایران اسالمی با مسائل اجتماعی مختلفی درگیر است که اساساً در جوامع غربی 
مسئله1 محسوب نمی شوند تا بخواهند مورد پژوهش و کنکاش عالمان اجتماعی قرار گیرند. 

کنشگران علوم انسانی
همان طور که مالحظه می شــود بخشی از مفاهیم به دســت آمده مربوط به ویژگی  های 
افراد، کنشگران یا بازیگران نهاد علوم انسانی است. مقام معظم رهبری به این بعد توجه 
ویژه ای داشــته و قســمت مهمی از انتقادات ایشــان به نهاد علوم انسانی، مربوط به این 
بعد از آن اســت. ویژگی مهم اول، ورود افراد مســتعد و باانگیزه در علوم انسانی است که 
توضیح آن ذیل مقوله ســاختار گذشت. علت تکرار مجدد این ویژگی در اینجا این است 
که در آنجا مفهوم آن، ورودی مناسب بود ولی در اینجا مراد، استعداد و انگیزه است که 

یکی از ویژگی  های فردی است. 
خودآگاه شدن نسبت به مفاهیم و تئوری  های غربی به معنای علم پیدا کردن به خاستگاه 
فرهنگی اجتماعی تکوین آنها و فهم این نکته که چنین مفاهیم و نظریه هایی در نسبت 
با جهان بینی اسالمی و نظام ارزشی آن بیگانه اند، بی شک شرط الزم هر تحرک و تحول 
است. از این رو یکی از مهم ترین و اساسی ترین گام هایی که در جهت تحقق علوم انسانی 

باید برداشته شود همین ایجاد خودآگاهی است. 
وجود روحیه آزاداندیشی، اعتماد به نفس ملی به معنی باور به استعداد ها و توانایی  های 

 Social1.منظورازمســئلهاجتماعیهمانچیزیاســتکهدرادبیاتجامعهشناسیازآنباعنوان
ProblemودرعلمخطمشینیزازمسائلخطمشیباعنوانPolicy Problemیادمیشود.
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ملی و اعتمادبه نفس شــخصی که از ملزومات نظریه پردازی اســت، نوآور بودن که خود 
مســتلزم رصد تحوالت جدید علمی و رساندن خویش در مرز های علم است و در نهایت 
اسالم گرایی به معنای ایمان به جهان بینی اسالمی، چهار مفهوم نهاد علوم انسانی مطلوب 
جمهوری اسالمی اند. شکل زیر مدل شماتیکی از علوم انسانی مطلوب را نمایش می دهد. 

انگیزه و استعداد
ـ فعالیت افراد مستعد و با انگیزه در حوزه علوم انسانی

اعتماد به نفس
ـ وجود روحیه آزاداندیشی و جسارت علمی در کنشگران 

علوم انسانی
ـ دارا بودن اعتماد به نفس ملی

نوآوری
ـ خودآگاهی نسبت به مفاهیم و تئوری های غربی

ـ غالب بودن روحیه تحقیق گری و اجتهاد
ـ رصد تحوالت جدید

اسالم گرایی
ـ داشتن کافی اساتید معتقد به مبانی اسالمی

اسالمی بودن
ـ ابتناء نظریات علوم انسانی بر مبانی اسالمی

ـ داشتن تعداد کافی کتاب های درسی
ـ محک خوردن علوم انســانی غربی با مبانی 

دینی
ـ اصالح و بازنگری متون آموزشی علوم انسانی

بومی بودن
ـ تناسب نظریات با نیازهای بومی

ـ همســازی علوم انســانی با فرهنگ ملی و 
اسالمی

ساختار

محتوا افراد

شکل 2: مدل علوم انسانی مطلوب در اندیشه مقام معظم رهبری

همراهی علم و دین
ـ تعامل سازمانی حوزه و دانشگاه

ـ وجود فضای دینی و معنوی در مراکز آموزشــی 
و پژوهشی علوم انسانی

ورودی مناسب
ـ جذب افراد مستعد و با انگیزه به علوم انسانی

ـ جذابیت در فراگیری و کســب تخصص در علوم 
انسانی

توجه ویژه به علوم انسانی اسالمی
ـ رشد کمی و کیفی اساتیدی که با مبانی اسالمی 

مأنوس هستند. 
ـ تشویق و حمایت تزهای علوم انسانی اسالمی

شیوه های آموزشی 
ـ تناســب برنامه ها و روش های آموزشی در علوم 

انسانی

فعالیت های پژوهشی
ـ اســتقرار تعــداد مناســب و با کیفیــت مراکز 

فعالیت های پژوهشی در علوم انسانی
ـ استقرار نظام اعتبارسنجی علوم انسانی اسالمی

 
ارزیابی عملکرد

ـ تناسب معیارهای نخبگی در علوم انسانی
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بحث و نتیجه گیری 
در این پژوهش به دنبال این بودیم تا ابعاد و مؤلفه  های تحول در علوم انسانی را از منظر 
رهبر معظم انقالب اســالمی به دســت آوریم. مطالعه و مرور اندیشه  ایشان پیرامون علوم 
انسانی، نشان می دهد که سیاق یا زمینه1 اکثریت نزدیک به تمام بیانات ایشان را »تحول 
در علوم انســانی« شــکل می دهد. مدل مفهومی تحول در علوم انسانی در بیانات رهبری 
معظم انقالب، شــامل پنج مقوله اســت که از تعداد 70 مفهوم کلی، به دست آمده اند. در 
ذیل هر مفهوم نیز کد های مختلفی قرار دارند که به تبیین مفاهیم مورد نظر می پردازند. 
براساس تحلیل گفته های معظم له در این پژوهش، حداقل دو دلیل عمده وجود دارد 
که تحول در علوم انســانی را ایجاب می کند. اوالً اهمیت علوم انســانی و جایگاه ویژه آن 
در کشور است. در این منظر اگرچه دیگر علوم )علوم پزشکی، فنی مهندسی و...( نیز در 
پیشرفت جامعه مؤثرند ولیکن علوم انسانی به دلیل اینکه روح دانش و تعیین کننده مسیر 

جامعه است جایگاه ویژه ای دارد. 
از طرفی دیگر وضعیت علوم انســانی در ســه بعد محتوا، ساختار و نیروی انسانی آن 
به گونه ای اســت که با مبانی اسالمی و همچنین جهت گیری  های نظام اسالمی در تحقق 
اهداف خود مغایر است. بنابراین اهمیت و جایگاه ویژه علوم انسانی از یک سو و نامطلوب بودن 
آن از سویی دیگر سبب نیاز به تغییری اساسی یا همان تحول در علوم انسانی شده است. 
در تحقق تحول مدنظر، توجه به دو مقوله دیگر از اهمیت باالیی برخوردار اســت. یک 
مقوله الزامات تحول در علوم انســانی است. الزامات بیانگر امور الزم )و نه کافی( در جهت 
تحقق پدیده مدنظر یعنی تحول اند. اصالح مبانی علوم انســانیـ  که مکرراً در بیانات رهبر 
انقالب مورد تأکید قرارگرفته اســت ـ ، وجود ساختار و مدیریت ویژه تحول علوم انسانی، 
وجود محیط آزاداندیشی، طرح رویکرد های اسالمی به مسائل علوم انسانی و... در زمره این 
الزامات اند. مقوله دیگر، مدیریت تحول در علوم انسانی است. این مقوله عالوه بر سیاست  های 
کلی نظام، بیانگر اموری است که نهاد های مرتبط با این موضوع باید مدنظر خویش قرار دهند. 
بســیاری از اندیشــمندان جامعه وقتی از نامطلوب بودن علوم انســانی کشور سخن 
می گوینــد، صرفاً محتوای این علوم را مدنظر قرار می دهند. اگرچه نقطه اصلی نامطلوب 
بودن علوم انسانی، همین علوم و به تعبیر دیگر محتوای آن است ولی باید توجه داشت که 
از منظر رهبر انقالب این نامطلوب بودن صرفاً به محتوای علوم انسانی منحصر نمی شود 

1. Theme

ابعادومؤلفههایتحولدرعلومانسانیدر...
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بلکه هنجارها، گرایش های افراد و ساختار های این علوم نیز دارای مشکالتی است که اصالح 
آنها، در تحقق تحول در علوم انسانی ضروری است. از این رو می توان گفت نگاه معظم له 
به علوم انســانی، یک نگاه نهادی اســت که عالوه بر محتوای علوم انسانی، به هنجار ها و 
ســاختار های آن نیز توجه دارد. این مطالعه نشان داد علوم انسانی مطلوب در سه مقوله 

ساختار، محتوا و کنشگران، تمایزات جدی ای با وضعیت فعلی دارد.

پیشنهاد های پژوهش
در این بخش به ارائه پیشــنهاد های حاصل از یافته  ها و نتیجه گیری پژوهش می پردازیم. 
این پیشــنهاد ها در دو عرصه کلی پیشــنهاد های مرتبط با حوزه خط مشی گذاری کالن 

عرصه  های علمی کشور و حوزه  علمی و پژوهشی تقسیم شده اند. 
الف( در عرصه خط مشی گذاری

خط مشی گذاری در عرصه تحول علوم انسانی در حقیقت باید به گونه ای باشد که »خروجی«1 
یا »رهاورد« 2های آن، تحقق مدل مطلوب علوم انسانی جمهوری اسالمی باشد. بنابراین الزم 
است خط مشی  های تحول علوم انسانی ناظر به سه بعِد نیروی انسانی، ساختار و محتوای آن 
طراحی گردند. لذا تک بعدی انگاشتن مقوله تحول در علوم انسانی، اولین خطایی است که 
برخی مدیران و خط مشی گذاران مرتکب می شوند. بر مبنای این مدل به خط مشی گذاران 
این عرصه توصیه می شود که با نهادینه کردن آموزه  های دینی در کنار گزاره  های علمی در 
دانشگاه  ها و همچنین عطف توجه ویژه به علوم انسانی اسالمی، ساختار فعلی این نهاد را 
تغییر داده تا از این طریق، زمینه اسالمی شدن و بومی شدن محتوای علوم انسانی نیز فراهم 
شود. همچنین آموزش عالی و مدیران چه در معیار های پذیرش دانشجو و چه در معیار های 
گزینش اعضای هیئت علمی الزم است توجه ویژه و درخوری به ایمان به جهان بینی دینی، 
برخورداری از اعتماد به نفس ملی و شخصی و نوآور بودن آنها داشته باشند، تا از این طریق 
نیروی انســانی این نهاد، بتواند نوآوری، اعتقاد و تعهد به مبانی اســالمی را ترویج داده و 

شاهد خروجی  های علمی انسانی مدنظر و مطلوب جمهوری اسالمی باشیم. 
رهبــر معظم انقــالب با آوردن عبــارت »تقویت جایگاه و منزلت علوم انســانی« در 
سیاســت  های کلی نظام، بهبــود ادراک مردم و همچنین ادراک مســئولین را که خود 

1. Output
2. Outcome
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برخاســته از دل مردم است، را از شاخص  های تحول علوم انسانی دانسته اند. بدین ترتیب 
رسانه ملی و رسانه  های دیگر و... نیز ازجمله دستگاه  های مهم و تأثیرگذار در تحول علوم 
انسانی محسوب خواهند شد. الزم است رسانه ملی نیز در تولیدات خود اعم از سریال ها، 
فیلم  های سینمایی، گفت وگو ها و برنامه  های تحلیلی و... به تبیین اهمیت و نقش خطیری 

که علوم انسانی در سرنوشت جامعه دارد بپردازد. 
ب( در عرصه علمی و پژوهشی

با توجه به اینکه این پژوهش، صرفاً به دنبال شــناخت عرصه تحول در علوم انســانی بود، 
مجال تبیین تفصیلی برخی موارد را نیافت. پژوهش در باب استخراج و تبیین نظر مقام 
معظم رهبری در باب مدیریت تحول در علوم انسانی، نتایج و رهاورد های رضایت بخشی 
به ثمر خواهد آورد. برخی از مفاهیِم مقوله الزامات تحول در علوم انســانی مانند وحدت 
حوزه و دانشگاه، می توانند موضوع پژوهش  های نوینی گردند که عملیاتی کردن هر کدام 
از آنها علوم انسانی را گامی دیگر به نقطه تحول خویش نزدیک تر کند. اگر چه تاکنون در 
باب وحدت حوزه و دانشگاه سخنان زیادی زده شده است ولی طراحی مدل  های همکاری 
و تعامالت ساختاریافته و سازمانی، طراحی دوره  های آموزشی پژوهشی مشترک در جهت 
تولید علوم انسانی اسالمی و حتی تأمین نیروی انسانی الزم در نهاد علوم انسانی ازجمله 
موارد مورد نیاز کنونی کشور است. بررسی و احصاء ویژگی  های بازنگری و برنامه ریزی علوم 
انسانی و ارائه برنامه جامع در این زمینه با مؤلفه  های الزم مدنظر، بررسی چگونگی ایجاد 
ساختاری که تدین و علم آموزی در آن، دو ارزش اجتماعی جدی باشند و افراد برای این 
دو ارزش، جایگاه ویژه ای قائل شوند و همچنین چگونگی تغییر ساختار علم آموزی کنونی 
به نقطه مطلوب و... ازجمله ده  ها موضوع پژوهشــی است که اقتضائات جامعه کنونی ما، 
مستلزم انجام این پژوهش هاست. همچنین یکی از پژوهش  های مهم و ثمربخش، بررسی 
تقدم و تأخر، تأثیر و تأثر و روابط فی مابین ســه بعد )ســاختار، کنشگران و محتوا( است. 
به عبارتــی دیگــر چه تعداد روابط و به چه کیفیتی بین ایــن ابعاد وجود دارد تا چنانچه 
خط مشی گذاران بخواهند علوم انسانی فعلی را به علوم انسانی مطلوب سوق دهند، بدانند 
کــه اولویت بنــدی و اهمیت هر مؤلفه در هر بعد چیســت؟ و در ابتدا کدام مؤلفه را باید 

مدیریت کنند تا دیگر مؤلفه  ها نیز به سمت نقطه مطلوب هدایت شوند؟ 

* مقاله حاضر برگرفته از یک پژوهش تفصیلی اســت که در مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام 
صادقعلیه السالم انجام شده است. 

ابعادومؤلفههایتحولدرعلومانسانیدر...
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