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چکیده

در ایــن پژوهش ماجرای تاریخی تحول علوم انســانی پس از انقالب اســالمی 

روایت شــده و مواجهۀ منتقدانه و تحول خواهانه با علوم انســانی مدرن، در قالب 

سه دورۀ تاریخی بررسی شده است. از اعالم »انقالب فرهنگی« تا اعالم »نهضت 

نرم افزاری« )1379-1359( دورۀ نخســت درنظر گرفته شــده است که با ظهور 

و نشــاط ایده های تحول خواهانۀ دینی در ســال های آغازین انقالب شــروع شد، 

ولی بنا به دالیلی، درنهایت، به ســیطرۀ نگرش های پوزیتیویســتی بر دانشگاه ها 

ختم شــد. در دورۀ دوم )1388-1379(، به تأثیرات و بازتاب های طرح گفتمان 

نهضت نرم افزاری ازسوی رهبر معظم انقالب بر فضای علمی دانشگاه های کشور 

و نضج یافتن مجدد جریان تحول علوم انســانی در کشــور اشــاره شده است. در 

بررسی این دوره، هم به تالش های ســلبی در »نقد فلسفه و معرفت شناسی علوم 

انسانی غربی« و هم به تالش های ایجابی برای تبیین »مبانی و مبادی علوم انسانی 

اسالمی« پرداخته شده اســت. در بررسی دورۀ سوم )1398-1388(، با اشاره به 

حمید ابدی مرزونی)نویسنده  مسئول(
 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانش دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی. تهران. ایران.

علیرضا پیروزمند
دانشیار فرهنگستان علوم اسامی قم. قم. ایران.

 درآمدی تاریخی بر تأسیس دانش پشتیبان 
مدیریت تحول علوم انسانی

Hamid.abadi@chmail.ir

a.bayatani@gmail.com

• ایــن مقاله با هماهنگی دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انســانی اســالمی در فصلنامۀ 
شماره 17 تحقیقات بنیادین علوم انسانی منتشر شده است.
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ریشــه های تئوریک و فکری فتنۀ 88، توضیح داده شده است که چگونه این واقعۀ 

سیاسی موجب شد »علوم انسانی غربی« به مثابه یک »چالش استراتژیک« در ادارۀ 

کشور موضوعیت یابد و وجه انضمامی، عملی و تجویزی علوم انسانی به صورت 

برجســته تری موردتوجه واقع شــود. پس از طرح و بررســی تجربۀ نهادسازی و 

سندنگاری مدیریت علم جمهوری اســالمی در دورۀ سوم، به داللت های برآمده 

از تجربۀ تاریخی این ادوار ســه گانه پرداخته شــده اســت. در نتیجه گیری از این 

داللت ها، بر ضرورت تأســیس حوزۀ مطالعاتی میان رشته ای و دانش جدیدی که 

کید  متکفل مطالعه  و پژوهش در زمینۀ »مدیریت تحول علوم انســانی« باشــد، تأ

شــده و به برخی از مأموریت ها و الزام های تأســیس این دانش جدید اشاره شده 

است.

کلیدواژه ها: تاریخ علوم انســانی اسالمی، مدیریت تحول علوم انسانی، مدیریت 

راهبردی دانش، انقالب فرهنگی، نهضت نرم افزاری.

مقدمه

در بیانیۀ گام دوم انقالب، از فراهم شــدن زمینه های یک »انقالب علمی« صحبت شــده است. در 

طلیعۀ گام دوم انقالب اسالمی و برای تمهید انقالب علمی، با این سؤال مواجهیم که علوم انسانی 

و جریان تحول علوم انسانی را چگونه باید تدبیر کرد؟

علوم انســانی، که موطن اصلی آن دانشگاه است، در انقالب اســالمی از دو ناحیه متأثر بوده 

اســت: »حاکمیت یا دولت« و »حوزه های علمیه«. می توان این تأثیــر را با نگاهی منفی نگرانه، با 

عنوان »مداخله« مطرح کرد، اما هویت، ماهیت و مأموریت حوزه های علمیه و حاکمیت در تاریخ 

به گونه ای تکوین یافته اســت که با مأموریت علوم انســانی همپوشــانی دارد. علوم انسانی امروزه 

دایرمدار ادارۀ اموری شــده اســت که تا پیش از این، در حوزۀ سرپرســتی حاکمیت و هدایتگری 

حوزه های علمیه قرار داشــته اند؛ ازاین رو، برای وضعیت ســنجی و تدبیر تحول علوم انسانی پس از 

انقالب اســالمی باید تأثیر و تأثر و برهم کنش میان علوم انســانی با حاکمیت و حوزه های علمیه را 

درنظر گرفت.

در این پژوهش، که از نوع اکتشافی و توصیفی است، برخی از مهم ترین تعامالت و برهم کنش ها 

میان حاکمیت، حوزه و دانشــگاه در زمینۀ علوم انســانی تحلیل و بررسی شده است. در این راستا، 
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با روش اســنادی و انجام مطالعات کتابخانه ای، مهم ترین رخدادهای مرتبط با تحول علوم انسانی 

شناســایی شده و با تحلیل این رخدادها، صورت بندی ســه مرحله ای از ادوار تاریخی تحول علوم 

انســانی در سال های پس از انقالب اسالمی به دست آمده اســت. در پایان با تحلیل و جمع بندی 

داللت هــای برآمــده از این تجربۀ تاریخــی، به ضرورت و لزوم تأســیس یک حــوزۀ مطالعاتی 

میان رشته ای، جهت مدیریت تحول علوم انسانی، پرداخته شده است.

ماجرای تحول علوم انســانی در جمهوری اســامی؛ ادوار مواجهۀ انتقادی با علوم 
انسانی مدرن

به عقیدۀ نویسندگان، پیگیری تحول علوم انسانی پس از انقالب اسالمی سه دورۀ تاریخی را سپری 

کرده اســت. در هریک از این دوره های تاریخی، مواضع انتقادی نســبت به جریان علوم انســانی 

مدرن، بر موضوع خاصی متمرکز بوده و با وجه خاصی از علوم انسانی غربی مرزبندی شده است. 

کید شده  همچنین، در هریک از این دوره ها بر جنبه های خاصی از اسالمی شــدن علوم انســانی تأ

است.

1. دورۀ اول: گفتمــان انقاب فرهنگــی؛ مرزبندی با حامان علوم انســانی مدرن 
)1359-1379(

ین انقاب اسامی 1-1. ظهور و نشاط ایده های دینی در سال های آغاز

اولین دوره، که دو دهه به طول انجامید، با ظهور و نشــاط ایده های دینی آغاز شد. انقالبیون تا قبل 

از وقوع انقالب اســالمی خود را در موضع سرپرســتی و ادارۀ امور نمی دیدند و با هیچ پرسشــی 

دربارۀ مســائل مختلف ادارۀ کشــور روبه رو نبودند. اما با نزدیک شــدن به سال های وقوع انقالب 

اسالمی، شکل گیری مباحثی از علوم انســانی و اجتماعی، که به نحوی با مقولۀ ادارۀ کشور ارتباط 

داشت، تقویت شــد. برای نمونه، عمدۀ آثار یا سخنرانی  های ســال های پایانی عمر شریف شهید 

مطهری در چنین فضایی مطرح شــده اســت. با وقوع انقالب اسالمی، طرح »ایده« های اسالمی 

برای مســائل ادارۀ کشــور شدت بیشــتری یافت. این ایده ها نه در نهادهای رســمی علم )حوزه و 

دانشگاه( بلکه در محیط های غیررسمی مطرح می شدند.1 تدوین قانون اساسی، برای نخستین بار، 

1. برای نمونه، مرحوم محســن نوربخش از جلسه های مطالعات اقتصادی سخن گفته است که شهید بهشتی تدارک 
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مباحث این محافل غیررســمی را به صحنۀ سیاســت رسمی کشور کشــاند. فراخوان عمومی امام 

خمینی )رحمة الله  علیه( مبنی بر بررسی و اصالح پیش نویس قانون اساسی1 ـ که دکتر حسن حبیبی 

آن را تهیه کرده بودـ  مشــارکت حوزویان و متفکران را تمهید کرده بود. قانون اساســی موضوعی در 

میانۀ فقه، حقوق و مســائل مختلف ادارۀ کشــور بود و این زمینۀ گفت وگوی جدی میان حوزویان، 

دانشگاهیان و کارگزاران اجرایی کشور را فراهم آورد. نشاط گفت وگوهای علمی در ماجرای تدوین 

قانون اساسی را می توان با نشاط فقهی که در عصر مشروطه و دربارۀ نحوۀ مواجهه با مشروطه وجود 

داشــت قیاس کرد. پس از تصویب قانون اساسی، با اعالم »انقالب فرهنگی«، گفتمان تحول علوم 

انسانی به صورت رسمی در دستور کار جمهوری اسالمی قرار گرفت.

1-2. اعام »انقاب فرهنگی« و شکل گیری سه قرائت در پیگیری آن

در ســال تحصیلی 1359-1358، چالش های حاد سیاســی دانشگاه های کشــور را فرا گرفت و 

دانشــگاه  کانون تنش های سیاســی و تحرکات مسلحانه شــد. این امر موجب شد که امام خمینی 

بخش های مهمی از پیــام نوروزی فروردین 1359 را خطاب به نهادهای علم )حوزه و دانشــگاه( 

صادر کنند. مهم ترین بخش این پیام، بند یازدهم آن بود که در آن به »انقالبی اساسی در دانشگاه«، 

کید  »تصفیۀ اساتید مرتبط با غرب و شرق« و »جلوگیری از التقاط اسالم با سایر مکاتب بشری« تأ

 این پیام و پــس از دیدار اعضای 
ِ

شــد )امام خمینی، 1389، ج 12: صــص 208ـ207(. به تبع

شورای انقالب با امام، با صدور بیانیه ای ازسوی شورای انقالب، دانشگاه ها از تاریخ 1359/3/15 

برای مدتی طوالنی تعطیل شــد )دبیرخانۀ شورای عالی انقالب فرهنگی، 1385: ص 3(. با صدور 

دیــده بود: »ما تصور می کردیم که انقالب اســالمی فرصتی برای پیاده کردن تئوری های اقتصاد اســالمی در اختیار 
ما گذاشــته اســت، بحث این بود که آیا ما در این زمینه تئوری های مشــخصی داریم یا خیر... آن موقع با تعدادی از 
همکاران گروهی را تشــکیل دادیم که بعدها با کمیته ای به رهبری شــهید بهشتی به طور نظام مند به بررسی جنبه های 
مختلف اقتصادی پرداختیم. مباحث اقتصاد اسالمی را در جلسات همین کمیته شروع کردیم« )محسن نوربخش به 

نقل از احمدی  امویی، 1385: ص 60(.
1. »آنچه اآلن محل ابتالی همۀ ماست این است که یک پیش نویسی از قانون اساسی تهیه شده است و این پیش نویس 
به معرض افکار عمومی گذاشــته شده اســت. اآلن باید همۀ قشرها و شــما روحانیون و روحانیون همۀ بالد و همۀ 
روشــنفکران و متفکران اسالمی با دید اســالمی، برای جمهوری اسالمی، این قانون را بررسی کنند و نظر بدهند. ... 
یکی یکی موادش را، یک ماه مهلت دارید، یکی یکی موادش را درنظر بگیرید و هرچه به نظرتان رسید که برای اسالم 
مفید است و موافق با جمهوری اسالمی است و در این قانون ناقص است، در آن جهت تذکر بدهید« )امام خمینی، 

58/3/30، به نقل از امام خمینی، 1389، ج 8: صص 219ـ218(.
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فرمان تشــکیل »ستاد انقالب فرهنگی« )همان: صص 4ـ3(، استنباط های مختلفی دربارۀ ماهیت 

انقالب فرهنگی شــکل گرفت. هریک از این اســتنباط ها، بر انجام اقدامات خاصی در راســتاِی 

کید داشتند. درمجموع، می توان سه نوع »استنباط فرهنگی« و یک نوع »استنباط  انقالب فرهنگی تأ

سیاسی« را دربارۀ ماهیت انقالب فرهنگی مطرح کرد.

یق ضمیمه کردن »تعهد اسامی«  1ـ2ـ1. اسامی شدن »فرهنگ عمومی« دانشگاه ها ازطر

به »تخصص«

اصطالح »فرهنگ عمومی« را با توجه به تفاوت آن با »فرهنگ تخصصی« به کار می بریم. اگر فرهنگ 

تخصصــی را ناظر به نظریات علمــی، پژوهش های علمی، متون آموزشــی و فنون و مهارت های 

تخصصی علوم انســانی بدانیم، فرهنگ عمومی به فضای تربیتی و پرورشــی اشاره دارد که بیرون 

از فرهنگ تخصصی، بر دانشــگاه حکمفرماست. عمق بخشــی به باورهای مذهبی و ارزش های 

انقالبی، ازطریق فعالیت ها و اقدامات فرهنگی، مســتقل از برنامۀ آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها، 

ـ تعهد« که در ســال های  در ایــن تلقی از انقالب فرهنگی جایگاهی جدی دارد. دوگانۀ »تخصص  

آغازین انقالب اســالمی در ادبیات ادارۀ کشور مطرح می شد، براساس چنین تلقی ای شکل گرفته 

بود. نکتۀ مهم در این تلقی، انفکاک و اســتقالل ماهوی حوزۀ تخصص از حوزۀ تعهد است؛ تعهد 

امری مســتقل از تخصص اســت که تنها در نحوۀ به کارگیری تخصص تأثیر می گذارد ولی تأثیر و 

انعکاســی در محتوای تخصص ندارد؛ ازاین رو، تحول علوم انسانی در این دیدگاه، جایگاه و وزن 

چشمگیری نداشــت. رویکرد کلی حاکم بر سند »دانشگاه اســالمی« )مصوب 1377( مبتنی بر 

چنین نگاهی است.

کید بر »تحول متون و برنامه های  1ـ2ـ2. اسامی شدن »فرهنگ تخصصی« دانشگاه ها با تأ

درسی«

کید می شد و عالوه بر فرهنگ عمومی،  در این دیدگاه، بر »تحول ادبیات تخصصی علوم انسانی« تأ

اصالح »محتوای متون آموزشــی« و »برنامۀ درسی« رشته های علوم انســانی در کانون توجه قرار 

داشــت. از منظر این طیف، علوم انســانی غربــی حاوی مفروضاتی بود که با اهداف اســالمی و 

ارزش های انقالبی تعارض داشت و آموزش آن بر باورها و عقاید اساتید و دانشجویان علوم انسانی 

تأثیر می گذاشت. باید توجه داشت که تحول در محتوای دروس علوم انسانی در این دیدگاه، به طور 
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عمده به ســطح »مبانی« علوم انســانی معطوف بود و به ندرت نسبتی با ســطوح پایین دستی علوم 

انسانی ـ اعم از روش های تحقیق، نظریه ها، مدل ها و فنون ـ برقرار می کرد.

نخستین بار طرح رســمی تحول متون و برنامۀ درسی علوم انســانی، با مطالبۀ امام خمینی در 

دیدار با اعضای جامعۀ مدرســین حوزه هــای علمیه، کلید خورد )امام خمینــی، 1360/9/17 به 

نقل از: امام خمینی، 1389، ج 15: ص 409(. پیرو درخواســت ســتاد انقالب فرهنگی، جامعۀ 

مدرسین طراحی برنامۀ تحول را به مؤسســۀ »در راه حق«، به سرپرستی محمدتقی مصباح یزدی، 

واگذار کرد. با تدوین طرحی ازســوی بخش آموزشی مؤسسۀ در راه حق، کمیته ای مرکب از آقایان 

امینی، مصباح و محقق »دفتر همکاری حوزه و دانشــگاه« را تشــکیل دادند. در این طرح، تحول 

محتوا و برنامۀ درسی پنج رشتۀ »جامعه شناسی«، »روان شناسی«، »حقوق«، »اقتصاد« و »تربیت« 

در اولویت قرار گرفت. رســاله هایی ازســوی مؤسســۀ در راه حق در این رشته ها تهیه شد و جامعۀ 

مدرســین در بهار 1361، پنج گروه از کارشناسان حوزوی را برای ارزیابی این رساله  ها تعیین کرد: 

»آقایان جوادی، یزدی و بنی فضل« برای ارزیابی رساله های روان شناسی؛ »آقایان مکارم، مظاهری، 

محقق و خرازی« برای ارزیابی رساله های جامعه شناسی؛ »آقایان میرمحمدی، تجلیل، دوزدوزانی 

و تهرانی« برای ارزیابی رساله ها ی حقوق؛ »آقایان روحانی، آذری، احمدی و مؤمن« برای ارزیابی 

رســاله های اقتصاد و »آقایان امینی، طاهرشــمس و موســوی تبریزی« برای ارزیابی رســاله های 

تربیت. طی فرایندی از تابســتان 1361 تا تابستان 1362، رســاله های تهیه شده در این پنج رشته، 

برای نخستین سال تحصیلی پس از بازگشایی مجدد دانشگاه ها )1363ـ1362( آماده شد )صالح، 

1385: صص 786ـ783(.

برای تدوام مســیر تحول متون علوم انســانی و تأمین کتب علوم انســانی متناســب با انقالب 

اسالمی، در 1364 »سازمان تهیه و تأمین کتب علوم انسانی و اسالمی )سمت(« ذیل شورای عالی 

انقالب فرهنگی تأسیس شد )دبیرخانۀ شورای عالی انقالب فرهنگی، 1385: صص 133-134(. 

این مجموعه نتوانســت مســیر آغازشده ازسوی دفتر همکاری حوزه و دانشــگاه را تداوم بخشد1 و 

همکاری نظام مندی با مجموعه های حوزوی را پیگیری کند. در زمینۀ متون علوم انسانی، مجموعۀ 

1. رهبر معظم انقالب معتقدند اگر طرحی که با مدیریت آیت الله مصباح تدارک دیده شده بود ادامه می یافت، به نتایج 
خوبی منتهی می شد. ایشان بر این اساس می فرمایند: »حوزۀ علمیه باید پایه های علوم انسانی مبتنی بر تفکر اسالمی 
و جهان بینی اســالم را مستحکم بریزد؛ همان کاری که در اول انقالب جناب آقای مصباح و تشکیالت ایشان شروع 

کردند؛ که اگر تا امروز ادامه پیدا می کرد، به یک جاهایی می رسید« )خامنه ای، 1389/8/2(.
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دیگری با عنوان »شــورای بررســی متون و کتب علوم انســانی« در 1374 ذیل »پژوهشگاه علوم 

انســانی و مطالعات فرهنگی« نیز شــکل گرفت که کارویژۀ خود را ارزیابی متون علوم انسانی قرار 

داد )حســینی، 1393: ص 24(. رهبر معظم انقالب با توجه به ارزیابی مثبتی که از تالش های این 

شورا داشــتند، در صدد بودند که از دستاوردهای این مجموعه به عنوان پشتیبان فکری آثار سازمان 

»ســمت« بهره برداری شود )حســینی، 1393: صص 12، 13 و 15( که به نظر می رسد این مطالبه 

محقق نشده است.

کید بــر »تحول الگوی ادارۀ  1ـ2ـ3. اسامی شــدن »فرهنگ تخصصی« دانشــگاه ها با تأ

کشور«

کید داشت،  دیدگاه ســوم نیز همچون دیدگاه دوم بر »تحول در ادبیات تخصصی علوم انســانی« تأ

اما باوجود همپوشانی، از حیث »منشأ و خواستگاه حساسیت« به علوم انسانی مدرن با دیدگاه دوم 

تفاوت هایی داشت. اگر دفتر همکاری حوزه و دانشگاه به محتوای علوم انسانی و نسبت مبانی علوم 

انسانی با معارف اسالمی »حساســیت نظری« داشت، رویکرد سوم نسبت به آنچه در صحنۀ ادارۀ 

کشــور رقم می خورد، »حساسیت عملی« داشت و تمرکز خود را به رخدادهایی که در دستگاه های 

اجرایی کشــور رقم می خورد، معطوف می داشت؛ درواقع، در رویکرد ســوم، علوم انسانی مدرن 

از آن حیث که در دســتگاه اجرایی جمهوری اسالمی جریان داشــت، موردانتقاد بود و می بایست 

متحول می شــد. این تفاوت، بعدها منجربه تفاوت در »دامنــه«، »مبانی نظری« و »روش« تحول 

علوم انســانی نیز شد. اما به علت حضور هم زمان و اشــتراک فعالیت های این دو دیدگاه در جامعۀ 

مدرسین، تفکیک این دو رویکرد در تحوالت سال های آغازین انقالب، قدری مشکل به نظر می آید.

دیدگاه سوم را که در »گروه اقتصاد« جامعۀ مدرسین استقرار داشت، می توان در موضع گیری های 

ـ سیاسی جامعۀ مدرســین در دهۀ شصت، در مواجهه با دولت وقت ردگیری کرد. برخی  اقتصادی   

از مهم تریــن چالش های اقتصادی دهۀ شــصت، که موضع گیری حوزه را درپی داشــت، عبارت 

بودند از: »مالکیت اراضی، صنایع، تجارت و خدمات«، »جدایی مالکیت از کار مستقیم بر روی 

زمین، صنعت، معــدن و تجارت«، »مدیریت مراکز مهم اقتصادی و واگذاری آن به بخش دولتی، 

خصوصــی یا تعاونی«، »عدالــت اجتماعی و توزیع درآمد«، »میزان اختیــارات و مداخلۀ دولت 

در اقتصاد« )صالــح، 1385: صص 446-442(. دنبال کردن این ماجراها نشــان خواهد داد که 

ایده های تحول خواهانۀ حوزویـ  فارغ از درست یا غلط دانستن آن ها  چرا و چگونه به سرخوردگی، 
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انزوا یا گسســت از صحنۀ ادارۀ کشور انجامید. اگرچه نمی توان همۀ مواضع اقتصادی حوزوی را از 

فضای تحول علوم انســانی فهم کرد، مطالعۀ آن بخش از موضع گیری های حوزوی که ذیل گفتمان 

انقالب فرهنگی انجام می شد، داللت هایی در زمینۀ تحول در علوم انسانی درپی دارد.

اعضا و نمایندگان گروه اقتصاد جامعۀ مدرسین در متن ساختار برنامه ریزی کشور، در سازمان 

برنامه و بودجه و شــورای عالی اقتصاد، حضور داشتند و از نزدیک با سازوکارهای تصمیم سازی و 

تصمیم گیری در نهادهای اقتصادی کشور مواجه بودند. این حضور با تمهیدگری امام خمینی تدارک 

دیده شــده بود: »آقایان باید... افرادی را در مراکز برنامه ریزی و تصمیم گیری تعیین بکنند تا در آنجا 

نظارت بکنند که طرح ها از کانال فقه اســالمی انحراف پیدا نکند... البته یک  طوری هم نشــود که 

این طرف ]جامعۀ مدرســین[ را به حمایت از ســرمایه داران متهم بکنند، اما شما حرفتان را بزنید و 

استقامت کنید. اگر شما را از در بیرون کردند از پنجره وارد شوید« )امام خمینی، 61/3/26 به نقل 

از: صالح، 1385: ص 327(. 

اعضای گروه اقتصاد جامعۀ مدرســین براســاس مطالعاتی که ازســوی قائم مقــام این گروه، 

ســید منیرالدین حسینی، انجام شده بود به زیرساخت های پیشــنهادی دولت وقت و برنامۀ توسعۀ 

پنج ســاله ای که درحال تدوین بود انتقاد داشــتند. برایند موضع گیری انتقادی جامعۀ مدرســین در 

برابر شــورای عالی اقتصاد، به تصویب نشــدن نخستین برنامۀ توســعۀ تدوین شده پس از انقالب 

انجامیــد. این برنامه، که آقایان مشــایخی و طبیبیان آن را تدوین کرده بودند، نتوانســت از مجلس 

شورای اســالمی رأی بیاورد. مســعود نیلی، از کارشناسان وقت ســازمان برنامه، مهم ترین عامل 

تصویب نشــدن این برنامه را انتقادهای جریان حوزوی حاضر در سازمان برنامه می داند )احمدی 

 امویــی، 1385: صص 237-236(. محمدتقی بانکی، رئیس  وقت ســازمان برنامه، نیز در جای 

دیگری بــا طرح اینکه منتقدان حوزوی برنامۀ توســعه »دل امام خمینــی را آزرده کردند« به نحوۀ 

حذف منتقدان حوزوی از ســازمان برنامه اشاره کرده است )مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ 

گروه تاریخ، 1387: صص 114ـ113(. درهرحال، نخســتین برنامۀ پنج سالۀ توسعه، که امروز پس 

از چهار دهه، مضرات آن بر همگان آشــکار شده و بی نسبت بودن آن با بنیان های معرفتی اسالمی، 

با وضوح بیشــتری نمایان شده است، نتوانست از سد انتقادهای حوزوی عبور کند و به صحنۀ اجرا 

بیاید. مقاومت حوزوی در برابر برنامه ریزی توســعه در سال های آغازین دهۀ شصت، که بیشتر بر 

نقد جنبه های سوسیالیســتی تمرکز داشت، می توانست به نحو کامل تری در دهه های بعد ادامه یابد، 

اما به دالیلی که در سطور آتی خواهد آمد، امکان تداوم نیافت.
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ـ اقتصادی گروه اقتصاد جامعۀ مدرسین طی سال های 1361 و 1362  موضع گیری های سیاسی 

با تنش ها و فشــارهای سیاســی علیه جامعۀ مدرسین همراه شــد که بیم و احتیاط اعضای جامعۀ 

مدرســین در ورود به مســائل مختلف ادارۀ کشور را درپی داشــت. این بیم و احتیاط در حوادث 

 اقتصادی بودندـ  تشــدید شــد و به مرور زمان، گسســتی 
ً
دیگر دهۀ شــصتـ  که آن ها نیز عمدتا

میان حوزه و مســائل ادارۀ کشــور، به ویژه برنامه ریزی توســعه، پدید آورد. به همین دلیل، پس از 

تدوین مجدد برنامه های توســعه در انتهای دهۀ شــصت، دیگر جامعۀ مدرسین یا سایر حوزویان 

اظهارنظری ســلبی یا ایجابی اتخاذ نکردند. آنچه با حوادث دهۀ شــصت، به مرور زمان در باور و 

اعتقاد حوزویان شکل گرفت، این بود که رســالت و مأموریت حوزه استخراج و استنباط »حکم« 

الهی از منابع دینی است، اما اینکه این حکم چگونه بر »موضوع های حکومتی« تطبیق می شود، بر 

عهدۀ متخصصان علوم انسانی غربی و کارشناسان دستگاه های اجرایی است؛ آن ها هستند که باید 

براساس »موضوع شناسی« موردنظر خود، انطباق ُحکم فقهی بر موضوع های مختلف حکومتی را 

تشخیص دهند. »واگذاری موضوع شناسی به علوم انسانی مدرن« برایند چیزی بود که در بحبوحۀ 
اختالف های اقتصادی دهۀ شصت، در انگارۀ حوزویان انقالبی جای گرفت.1

1. ردپای این انگاره را می توان در مقالۀ »بررســی اختالف مواضع موجود در اقتصاد جمهوری اسالمی ایران« که در 
مجلۀ نور علم، مجلۀ رسمی جامعۀ مدرسین حوزه )صالح، 1389: ص 891(، منتشر شد جست وجو کرد. نویسندۀ 
مقالۀ مذکور، با طرح اختالف ها و مناقشــه های اقتصادی دهۀ شصت، درنهایت این گونه جمع بندی کرده است که: 
 جنبۀ اظهارنظر کارشناسی دارد نه جنبۀ فقهی و مسلکی و 

ً
»... اختالف مواضع جناح ها دربارۀ مسائل اقتصادی غالبا

روشن اســت که اختالف نظر کارشناسی را باید به کارشناس ارجاع داد. تشخیص اینکه در شرایط حاضر چه چیزی 
مصلحت است و چه چیزی مصلحت نیست به عهده کارشناسان است« )مصباحی، 1370: ص 138(. جریان های 
 حساسیت مضاعفی که حوزه دربارۀ تصمیم گیری های اقتصادی 

ً
با رویکرد علوم اجتماعی انتقادی یا چپ گرا، عمدتا

در دهۀ شصت داشــته است را براســاس تحلیل های طبقاتی مرســوم، همچون »پیوند حوزه و فئودالیسم«، »پیوند 
حوزه و بازار« و یا با تعبیر جدیدتر »هم نشــینی فقه و نولیبرالیســم« تفســیر کرده اند. اینکه چــرا انتقادهای حوزوی 
به خصوصی ســازی  لیبراِل دهۀ هفتاد و هشــتاد به حرارت انتقادهای دهۀ شــصت نبود را بایــد در انگارۀ »انفکاک 
موضوع شناســی از حکم شناسی« و »واگذاری موضوع شناســی به عرف متخصصان علوم انسانی« جست وجو کرد. 
براساس این انگاره، حوزه مکلف به شناسایی حکم الهی بود، اما اینکه این حکم چگونه بر مسائل کالن کشور تطبیق 
می شود، به متخصصان علوم انسانی و کارشناسان واگذار شد. در نتیجۀ رخدادهای اقتصادی دهۀ شصت، تخصص 
و کارشناسی برآمده از علوم انسانی مدرن ذیل عنوانی جای گرفت که در ادبیات فقهی از آن با عنوان »عرف عقالیی« 
نام برده می شــد؛ ازاین رو، تحلیل گروه های چپ گرا را نمی توان پذیرفت. البته به این نکته نیز باید توجه داشت که از 
مواضع انتقادی برخی از اعضای جامعۀ مدرسین، بوی طرفداری از سرمایه داری و فئودالیسم به مشام می رسید. این 
نکته حتی در یکی از نامه های امام خمینی به جامعۀ مدرســین انعکاس داشته است: »... باید به صورتی حرکت کنید 

که متهم به طرفداری از فئودال ها و سرمایه دارها نشوید« )به نقل از: صالح، 1385: ص 431(.
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1ـ3. اســتنباط سیاســی از انقاب فرهنگی؛ برخورد سیاسی و گزینشی با بخش خاصی از 

حامان علوم انسانی مدرن

 
ً
دیدگاه دیگری نیز دربارۀ انقالب فرهنگی وجود داشت که برای مواجهه با فضای تند سیاسی و بعضا

مسلحانۀ دانشگاه ها، بیش از هر عامل دیگری بر تصفیه یا حذف اساتید، دانشجویان و جریان هایی 

که به نحوی در تقابل با نظام سیاســی بودند، اصرار می ورزید و درنتیجه، ســویۀ اصلی اقدام های 

انقالب فرهنگی را به ســمت مسائلی همچون »گزینش اساتید و دانشــجویان« معطوف می کرد. 

به نظر می رســد برایند اقدامات بیست سال نخست پس از انقالب فرهنگی، بیشتر در چنین فضایی 

قابل تحلیل باشد؛ حال یا شرایط سیاسی فرهنگی دانشگاه ها در فاصلۀ 1359 تا 1379 چنین اقتضا 

می کرد و یا تلقی کارگزاران فرهنگ و آموزش عالی در جمهوری اســالمی چنین اقتضایی داشــت، 
درهرحال، صبغۀ سیاسی غلبۀ بیشتری داشت.1

چنانچه »تقابل علنی« با نظام سیاســی مستقر و عقاید مذهبی به عنوان شاخص اصلی برخورد 

سیاســی با اساتید و دانشجویان در انقالب فرهنگی درنظر گرفته شود، بر این اساس باید گروه های 

مارکسیستی، مستعدترین جریان برای چنین برخوردی تلقی می شدند که همین طور هم شد. برخورد 

با اســاتید چپ گرا و مارکسیســت موجب شد کلیۀ شــقوق نگرش های چپ مانند علوم اجتماعی 

انتقــادی نیز در تیررس این برخورد سیاســی قرار گیرند. جریان های لیبرال و راســت علمی، که آن 

زمان طرح یا ایدۀ علمی خود را متضمن درگیری با نظام سیاسی نمی دانستند و تقریری از هم نشینی 

ادبیات دینی با ادبیات تخصصی خود ارائه می دادند، از دایرۀ برخوردهای سیاســی انقالب فرهنگی 

بیــرون افتادند و حتی بخشــی از ِاعمال برخورد ازجانب آنان صورت می گرفت! چنین شــرایطی، 

تضعیف علوم اجتماعی انتقادی و تقویت علوم اجتماعی پوزیتیو و لیبرال را در دانشــگاه های کشور 

تمهید کرد )بهــداد، 1376: ص 41(. باوجود مالحظه های انتقادی دربــارۀ برخوردهایی که پس 

از انقــالب فرهنگی صورت گرفت، می توان از برایند تحول هایی کــه در این زمینه رقم خورد دفاع 

، بی ثباتی 
ً
کرد. توجه به دو نکته در ایضاح دفاع از برخوردهای سیاسی کمک کننده خواهد بود: اّوال

سیاســی کشور چنین اقتضایی داشت و می طلبید که آرایش نیروهای حاضر در دانشگاه به نفع ثبات 

1. یافته های پژوهشــی که براساس مصاحبه با 26 نفر از کسانی که به نحوی در طراحی، اقدام و انجام فعالیت مرتبط 
با انقالب فرهنگی ســهیم بوده اند، نشــان دهندۀ آن بود که ازنظر کارگزاران انقالب فرهنگی، اصالح فضای سیاســی 

دانشگاه ها از اساسی ترین دغدغه های انقالب فرهنگی بوده است )صالح، 1385: صص 755-756(.
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، بی تجربه بودن انقالبیون در درک نسبت بین علوم انسانی و ادارۀ 
ً
و امنیت بیشــتر تنظیم شــود؛ ثانیا

امور کشــور دل نگرانی اصلی را به »حامالن علم« و نه خوِد علم، معطوف کرده بود. باتوجه به این 

دو مالحظه، غلبه داشتن برخورد سیاسی در دو دهۀ نخست قابل توضیح است.

1ـ4. جمع بندی و برایند تحول های دورۀ نخست

اگرچه بســیاری از سازمان های داعیه دار تحول در علوم انسانی در این دوره تأسیس شدند،1 نگاهی 

به آثار مکتوب این مجموعه ها تا 1398 نشان می دهد که: 

، به لحاظ کمی حدود پنج درصد از کتب )پایگاه اطالع رسانی خانۀ کتاب( و کمتر از پنج 
ً
اّوال

درصد مجالت علمی مانند مجالت کتاب نقد و قبســات )1375(، وابســته به پژوهشگاه فرهنگ 

و اندیشــۀ اسالمی؛ معرفت )1377(، وابسته به مؤسسۀ آموزشی پژوهشی امام خمینی )رحمة الله 

علیه( و روش شناســی علوم انسانی )1374(، وابســته به پژوهشکدۀ حوزه و دانشگاه مربوط به این 

دوره است؛

، به لحاظ کیفی و محتوایی، مســئلۀ محوری این آثار از مباحث تخصصی علوم انسانی به 
ً
ثانیا

سمت رفع شبهات کالمی، معرفت شناسی و سیاسی سوق یافته است.

همچنین، همایش هایی همچون »هفته های اقتصاد« طی ســال های 1359 تا 1362 )مظفری نیا، 

1390: صص 59ـ58(، »هم اندیشــی  دفتر همکاری حوزه و دانشــگاه با اســاتید دانشگاه« در 1361 

)صالح، 1385: صص 786ـ783( یا »مجمع بررسی های اقتصاد اسالمی« بنیاد پژوهش های اسالمی 

آستان قدس رضوی در 1367 )خسروجردی، 1393: صص 172ـ170( که بستری برای گفت وگوهای 

تخصصی میان حوزویان و دانشگاهیان بود، در دهۀ هفتاد دنبال نشد. شایان ذکر است تالش های منفردی 

که در هریک از سازمان ها در راستای تحول در علوم انسانی در این دوره صورت گرفت بعدها در دورۀ دوم 

ـ که توضیح آن خواهد آمدـ  امکان بروز و ظهور در عرصۀ علمی کشور را یافت.

1. برای نمونه می توان به این موارد اشــاره کرد: فرهنگستان علوم اســالمی )1359(؛ دفتر همکاری حوزه و دانشگاه 
)1361( که پس از طی مراحلی به پژوهشــکده و بعدها به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مبدل شد؛ دانشگاه امام صادق 
)علیه الســالم( )1361(؛ دانشــگاه باقرالعلوم )علیه الســالم( )1364(؛ بنیاد امام محمدباقر)علیه السالم( )1366( 
که در 1374 به  مؤسســۀ آموزشی و پژوهشــی امام خمینی )رحمة الله علیه( تغییر نام داد؛ دانشگاه مفید )1368(؛ 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری )1368(؛ پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشۀ اســالمی )1374(؛ شورای بررسی متون 
پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی )1374( و شورای تخصصی اسالمی شدن دانشگاه ها وابسته به شورای 

عالی انقالب فرهنگی)1376(.
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براســاس توضیحات یادشده، دورۀ نخست از ادوار تاریخی مواجهه با علوم انسانی پس 

از انقالب اســالمی را می توان در موارد زیر خالصه کرد: »ظهور ایده های اســالمی و افول 

آن ها به خاطر گسست از مسائل ادارۀ کشور«، »برخورد سیاسی و گزینشی با بخش خاصی 

از حامالن علوم انســانی غربی« و »سیطرۀ نگرش مکانیکی و تفکرات پوزیتیویستی بر علوم 

انســانی و اجتماعی«. درمجموع، ســنخ مواجهۀ انتقادی با علوم انسانی غربی در این دوره 

»مرزبندی با حامالن علوم انســانی غربی« بود که البته بیش از آنکه محتوای علوم انســانی 

نظر باشد، موضع گیری سیاسی و مذهبی در آن پررنگ بوده است.
ّ

غربی مد

2. دورۀ دوم: گفتمان نهضت نرم افزاری؛ فروپاشــی جزمیت علوم انســانی مدرن و 
مرزبندی با مبانی فلسفی آن )1388ـ1379(

در دهۀ هفتاد با اوج گیری برنامه ریزی توســعه گرا، رویکردهای پوزیتیویستی و نگرش مکانیکی به 

علوم انســانی و علوم اجتماعی بر دانشگاه های کشور مســلط شده بود. نحله های تحول خواه علوم 

انســانی که در ابتدای دهۀ شصت از نشــاط علمی برخوردار بودند، به مرور زمان، با دورافتادن از 

صحنۀ ادارۀ کشــور نتوانستند حضور پررنگی در فضای علمی کشــور داشته باشند. چنین فضایی 

به شــدت محتاج موج آفرینی و حادثه ای بود تا به واســطۀ آن، با رخنه در سیطرۀ علوم انسانی غربی 

بر دانشــگاه، فضای تنفسی برای نحله های تحول خواه علوم انسانی ایجاد شود. سخنرانی های رهبر 

معظم انقالب، در نقد جزمیت علوم انسانی و علوم اجتماعی غربی در دانشگاه های کشور و دعوت 

نخبگان بــه »جنبش نرم افزاری« )خامنه ای، 1379/12/9(، به موجی از دغدغه های تحول خواهانه 

در علوم، به طور کلی، و علوم انسانی، به طور خاص، انجامید و جان تازه ای به آن ها داد.

2ـ1. شکل گیری گفتمان »غرب شناسی انتقادی« و شکست جزمیت تفکرات مدرن

باتوجه به ســیطره و قدرت علوم انســانی مدرن در دانشگاه های کشــور، بخش اعظم دغدغه های 

تحول خواهانــه در این دوره، به صورت ســلبی و انتقادی بروز یافت. باید توجه داشــت که باتوجه 

به سیطرۀ نگرش های توســعه گرای غربی در طول دهۀ هفتاد، بخش زیادی از تالش های فکری در 

ابتدای دهۀ هشــتاد ذیل مباحث »غرب شناســی انتقادی« دنبال می شد تا فضای تنفسی برای تفکر 

اجتماعی دینی پدید آیــد. جریان های فکری مختلف، از منظرهای مختلــف، به مرزبندی هویتی 

کید بر  با غرب و شــکل دادن به یک هویت مســتقل فکری اهتمام می ورزیدند. »غرب شناسی با تأ
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نقد صهیونیســم بین المللی« توسط عبدالله شهبازی،1 »غرب شناسی با تکیه بر مباحث مهدویت« 

توسط اســماعیل شفیعی سروســتانی،2 »غرب شناسی با تکیه بر فلســفۀ تاریخ و کالم اجتماعی 

کید بر تحلیل فلسفی و نظری  شــیعی« توسط ســید محمدمهدی میرباقری،3 »غرب شناســی با تأ

کید بر نقد  تاریخ تحوالت غرب و ایران معاصر« توســط رضا داوری اردکانی،4 »غرب شناسی با تأ

مشهورات تمدن غربی و روشنفکری غرب گرا« با تکیه بر آثار سید مرتضی آوینی،5 »غرب شناسی با 

تکیه بر علم النفس صدرایی« توسط اصغر طاهرزاده6 وغیره بخشی از این مرزبندی هویتی را تدارک 

می کردند. مجموعۀ این تالش ها به مرور زمان، با تمهید هویت فکری مستقلی از غرب، صالبت و 

کادمیک، تضعیف کرد. جزمیت تفکر غرب مدرن را، به ویژه در محیط های آ

2ـ2. شــکل گیری گفتمان مرزبندی با مبادی، مبانی و غایات علوم انسانی مدرن در 
دانشگاه ها

یکی از وجوه غرب شناســی انتقادی در دهۀ هشــتاد به »مبادی و مبانی معرفت مدرن« اختصاص 

داشت. منظور از مبانی معرفت مدرن، بنیان های هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی 

آن اســت. در این زمینه، می توان دو شــاخۀ حوزوی و دانشگاهی را برشمرد که هریک از خاستگاه 

خاصی، در صدد مواجهه با معرفت مدرن برآمدند. حوزویان، باتوجه به پیشــینه ای که از مباحث 

1. به عنوان نمونه می توان به مجموعه ی پنج جلدی »زرساالران یهودی و پارسی، استعمار بریتانیا و ایران« اشاره کرد 
که تمامی آن طی سال های دهۀ هشتاد منتشر شده اند.  برای نمونه بنگرید به: )شهبازی، 1381(.

2. برای نمونه بنگرید به: )شفیعی سروستانی، 1380(.
3. در مقدمۀ کتاب بینش تمدنی )مهدیزاده،1393( گزارشــی از تالش های سید محمدمهدی میرباقری در این دوره، 

اعم از آثار مکتوب و منابر، ارائه شده است.
4. بسیاری از کتب داوری اردکانی که حاوی چنین محتوایی هستند، در این دوره منتشر شده اند: دربارۀ غرب )داوری 
اردکانی، 1379(، دربارۀ علم )همان، 1380(، تمدن و تفکر غربی )همان، 1381(، فلسفۀ تطبیقی )همان، 1383(، 
ما و راه دشوار تجدد )همان، 1383(، رساله در باب سنت و تجدد )همان، 1384(، فلسفه سیاست خشونت )همان، 

1386(، فلسفه در دام ایدئولوژی )همان، 1386(، سیاست تاریخ تفکر )همان، 1387(.
5. برخی از آثار آوینی که انتشارات ساقی در این دوره منتشر کرده و با استقبال محافل فکری همراه بوده اند، عبارت اند 
از: توسعه و مبانی تمدن غرب )آوینی، 1381الف(، آغازی بر یک پایان)همان، 1381ب(، حلزون های خانه به دوش 

)همان، 1381ج( و رستاخیز جان )همان، 1381د(.
6. برخــی از درس گفتارهای طاهرزاده که به این موضوع اختصاص داشــته اند در قالــب کتاب های فرهنگ مدرنیته 
و توهم )طاهرزاده، 1386( و گزینش تکنولوژی از دریچۀ بینش توحیدی )همان، 1387( وغیره توســط انتشــارات 

لب المیزان منتشر شده اند.
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معرفت شناسانۀ عبدالکریم سروش در بسط و گسترش نظریۀ فلسفۀ علم کارل پوپر در حوزۀ کالم و 

معرفت دینی وجود داشــت، نقدهای »معرفت شناختی« به علم مدرن را در کانون توجه قرار دادند. 

چالش های معرفت شناختی سروش و ســایر همفکرانش در جریان »روشنفکری دینی«، پرسش ها 

و مســائلی را در فضای فکری و فرهنگی کشــور در طول دهۀ هفتاد مطرح کرده بود که جریان های 

تحول خواه را به واکنش برمی انگیخت. در این میان، ســهم محمدتقی مصباح یزدی بیش از دیگران 
بوده است.1

در فضای دانشــگاهی، رشد و گســترش رشتۀ »فلسفۀ علم« در دانشــگاه های کشور، گفتمان 

انتقــادی علیه علم مدرن را تقویت کرد. البته مباحث فلســفۀ علم در ایــران، پیش از این دوره و با 

کید بر »فلســفۀ علم تحلیلی« ـ که تناســبی هم با حال و هوای فکری دهۀ هفتاد داشت ـ مطرح  تأ

شده بود. اما با استقبالی که از ترجمۀ سعید زیباکالم بر کتاب های چیستی علم؛ درآمدی بر مکاتب 

علم شناسی فلسفی اثر آلن چالمرز و ساختار انقالب های علمی اثر توماس کوهن صورت گرفت، 

ب علم مــدرن )Science( وارد میدان گفت وگوهای 
ّ
فلســفۀ علم با صبغۀ انتقادی نســبت به تصل

دانشــگاهی شــد. گزارشــی که در این کتاب ها از نحله های پســااثبات گراِی غربی ارائه شده بود، 

تصویری از بحران و تزلزل در اعتبار معرفت شــناختی و روش شــناختی علم در غرب را پیش روی 

دانشــگاهیان و جریان های تحول خواه علوم انسانی قرار داد. بسط یافتن این نگاه در شکستن هیبت 

و شــوکت علوم انسانی مدرن و تردید افکندن در اعتبار و کارآمدی آن بسیار مؤثر افتاد. با تضعیف 

اعتبار علوم انســانی و علوم اجتماعی اثبات گرا، فضا نه فقط برای مطرح شدن نظریه های علم دینی 

که حتی بــرای طرح نحله های فکری غربی، که تا پیش از این کمتر موردتوجه دانشــگاه های ایران 

قرار گرفته بودند، مســاعد شد؛ بنابراین، از ابتدای دهۀ هشــتاد به این سو، فلسفه و علوم اجتماعی 

»پســت  مدرن« و »قــاره ای« و همچنین، علوم اجتماعی »انتقادی«، که در دهۀ شــصت از فضای 

دانشگاهی رخت بربسته بود، با استقبال بیشتری در دانشگاه های کشور مواجه شد.

1. برگزاری دورۀ آموزشــی »طرح والیت« ازســوی مؤسسۀ آموزشی پژوهشــی امام خمینی )رحمة الله علیه(، که در 
ســال های آغازین دهۀ هشتاد با استقبال گستردۀ دانشجویان سراسر کشور همراه شد، از مهم ترین کانون های مواجهۀ 

معرفت شناختی با شبهات کالمی، حقوقی و سیاسی جریان روشنفکری دینی بود.
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2ـ3. نضج یافتن نحله های مختلف »علم دینی« در زمینۀ مبانی علوم انسانی اسامی

عالوه بر وجه ســلبی که به نقد مبانی فلسفی علوم انسانی مدرن اختصاص داشت، مباحث ایجابی 

برای تبیین علوم انسانی اســالمی نیز در این دوره نضج یافت. از حیث ایجابی، عمدۀ تالش ها در 

فضای امکان، مبادی، مبانی و ماهیت علوم انســانی اسالمی بوده است. اگرچه زیرساخت نظری 

این تالش ها در دورۀ نخست تدارک شده بود، شرایط مساعد این دوره امکان صورت بندی، تدوین، 

تنقیح و عرضۀ آن تالش ها در قالب مکتوبات، مباحث و گفت وگوهای علمی را فراهم کرد. در این 

دوره، همایش های علمی با موضوع علم بومی، علم دینی یا نهضت نرم افزاری رونق یافت و دوباره 

گفت وگو بر ســر نسبت دین و علوم انسانی شدت گرفت.1 تعداد زیادی از مجالت علمی در زمینۀ 

علوم انســانی اسالمی در این دوره شکل گرفتند.2 همچنین، از حیث کمی، تعداد کتب منتشرشده 

ازسوی سازمان های فعال در زمینۀ تحول علوم انسانی در این دوره چندین برابر تعداد کتب در دورۀ 
نخست است.3

جمعــی از محققان )محمــدی و دیگران، 1392( پس از انجــام مصاحبه هایی با جریان های 

مختلفی که در این دوره در زمینۀ تحول علوم انســانی فعال بوده انــد، تالش کردند تا از نحله های 

مختلف تحول در علوم انســانی در این دوره طبقه بندی ارائه کنند. نحله های شناسایی شــده در این 

پژوهش عبارت بودند از: جریان »تهذیب گزاره ها و نظریه های مدرن« )میرسپاه(؛ جریان  »مبناگرای 

فلســفی« )علی اکبر رشاد، عبدالحســین خسروپناه، مهدی گلشنی، خســرو باقری(، »مبناگرای 

1. نمونه هایــی از این همایش ها عبارت اند از: همایش »مبانی و راهبردهای جنبش نرم افزاری« در ســال 1383، به 
همت بسیج دانشجویی دانشگاه همدان )پژوهشکده تمدن اسالمی، 1383(؛ همایش »تکاپوی گذار؛ جایگاه فرایند 
بومی ســازی در جنبش نرم افزاری« در سال 1384، به همت بسیج دانشــجویی صنعتی اصفهان )بسیج دانشجویی 
صنعتی اصفهان، 1384(؛ »بومی و اسالمی ســازی علوم انســانی«  در ســال 1385، به همت پژوهشــگاه حوزه و 
دانشــگاه )موحدابطحــی، 1385(؛ »علم بومی، علم جهانی؛ امکان یا امتناع؟« در ســال 1386، به همت انجمن 

جامعه شناسی ایران )انجمن جامعه شناسی ایران، 1389(.
2. نمونه هایی از این مجالت عبارت اند از: اقتصاد اسالمی )1380( و حقوق اسالمی )1380( وابسته به پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشــۀ اســالمی؛ اســالم و پژوهش های تربیتی، وابســته به مؤسسۀ آموزشی و پژوهشــی امام خمینی 
)رحمة الله علیه( )1388(؛ اســالم و مدیریت و اسالم و علوم اجتماعی )1388(، تربیت اسالمی )1384( و اسالم 
و روان شناســی )1386( وابسته به پژوهشــگاه حوزه و دانشــگاه؛ فقه و حقوق خانواده )1386(، مطالعات اقتصاد 
اســالمی )1387(، دین و ارتباطات )1386(، پژوهش نامۀ حقوق اســالمی )1386( وابسته به دانشگاه امام صادق 

)علیه السالم(.
3. مقایســۀ تعداد کتب ثبت شــدۀ سازمان ها در این دوره تفاوت چشــمگیری میان حجم تولیدهای دورۀ دوم با دورۀ 

نخست را نشان می دهد )پایگاه اطالع رسانی خانۀ کتاب، بخش جست وجوی پیشرفته(.
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اجتهادی« )محی الدین حائری شــیرازی، مهــدی هادوی تهرانی، عبدالحمید واســطی و مهدی 

ـ  اجتهادی« )عبدالله جوادی آملی، محمدتقی مصباح یزدی و حمید  نصیری( و »مبناگرای فلســفی 

پارســانیا(؛ جریان های »فرامبنا« )رضا داوری اردکانی، حسین کچوئیان، سعید زیباکالم، ابراهیم 

فیاض، محمد رجبی، جمیله علم الهدی، ...( و جریان »روش های مضاف« )ســید محمدمهدی 

میرباقری، علیرضا پیروزمند، مســعود درخشان، هادی صادقی، ســید سعید زاهد زاهدانی و رضا 

برنجــکار( )همان: صــص 40ـ29(. غالب تالش هــای جریان های مذکور به تــدارک بنیادهای 

هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی برای تولید علوم انسانی اسالمی اختصاص داشته 

است و به ندرت وارد موضوع ها و مسائل رشته های مختلف علوم انسانی یا علوم اجتماعی شده اند.

ـ ایرانی؛ تعمیق و تشدید شکاف های فکری  3. دورۀ سوم: گفتمان پیشرفت اســامی 
در عرصــۀ ادارۀ کشــور و مرزبندی با وجــه انضمامی و عملی علوم انســانی مدرن 

)1398ـ1388(
3ـ1. موضوعیت یافتن »علوم انسانی غربی« به مثابه چالشی استراتژیک در ادارۀ کشور

در دورۀ دوم از ادوار تاریخی مواجهه با علوم انســانی، »علوم انســانی اسالمی« یا به تعبیر عام تر، 

»علــم دینی« به صورت یک »گفتمان نخبگانی« درآمد. اما این گفتمان بیش از آنکه در محیط های 

کادمیک و در عرصۀ ادارۀ کشور جدی گرفته شود، در محافل غیررسمی به نضج و نمو خود  رسمی آ

ادامه داد؛ به عبارت دیگر، مسئلۀ تحول در علوم انسانی، به مثابه یک »تصمیم استراتژیک« در ادارۀ 

ـ اجتماعی اهمیت  امور جمهوری اســالمی تلقی نشــده بود. در این میان، وقوع یک حادثۀ سیاسی  

ـ اجتماعی، ماجراهای انتخابات ریاست جمهوری  چنین تصمیمی را نمایان کرد. آن حادثۀ سیاسی 

در ســال 88 بود. »فتنۀ 88« عالوه بر چالش ها و درگیری های سیاســی که درپی داشت، گسل های 

اجتماعی و فرهنگی کشــور را نیز برمال کرد. چالش های ســال 88 نتیجه و برون داد وضعیت علوم 

انســانی در دانشگاه های کشور1 و محصول »شکاف های فرهنگی و ایدئولوژیکی« بود که به واسطۀ 

1. اعتراف های دادگاهی یکی از متهمان سیاســی فتنۀ 88 در این مــورد ـ که با رندی  و تعریض های زیرکانه ای همراه 
بود ـ جالب توجه اســت: »حجم وســیعی کتاب بعد از انقالب ترجمه شده که بســیاری از آن ها جنبۀ ایدئولوژیک 
دارند و در کنه آن ها می  توان ردپای مکاتب مختلف از مارکسیسم ارتدوکس تا نئولیبرالیسم را مشاهده کرد و این کتب 
)و باید مجالت را هم اضافه کرد( به وفور در دســترس مشــتاقان است. .. خطر آنجاســت که نظریات علوم انسانی 
حاوی حربه های ایدئولوژیک هستند و قادرند به استراتژی و تاکتیک تبدیل شوند و در مقابل ایدئولوژی رسمی کشور 

صف آرایی کنند و آن را به چالش بکشند« )رجا، 1388/6/3(.
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ســیطرۀ علوم انسانی غربی و اجرای مدل های توسعۀ غربی در دهه های قبل بر جامعۀ ایران عارض 

شــد. کانون بروز این شــکاف ها اختالف میان کارگزاران جمهوری اسالمی در ادارۀ امور سیاسی، 

فرهنگی و اقتصادی کشور بود که امتداد آن به میان مردم هم کشیده شد )میرباقری، 1392: صص 

87ـ80 و 109ـ105(. آشــوب های سیاســی و شکاف های اجتماعی ســال 88 موجب شد رهبر 

معظــم انقالب، طی چند نوبت، با صراحت و حساســیت، عوارض منفی علوم انســانی غربی را 

برشــمارند1)خامنه ای، 1388/6/8؛ 1389/7/29؛ 1389/8/2؛ 1390/7/13(. ویژگــی خاص 

محتــوای بیانات رهبری پس از 1388، عالوه بر مواردی که پیــش از این نیز در نقد وضعیت علوم 

انسانی کشور ازسوی ایشــان گفته می شد )عدم تناسب با مبانی اســالمی، ترجمه زدگی، تقلید و 

کید ویژه بر »آثــار مخرب و ضررهای عملی و انضمامی« علوم انســانی غربی  تحجــر علمی( تأ

 
ً
در امر ادارۀ کشــور اســت: »این علوم انسانی ای که امروز رایج اســت، محتواهایی دارد که ماهیتا

معارض و مخالف با حرکت اســالمی و نظام اســالمی اســت... وقتی این ها رایج شــد، مدیران 

براســاس آن ها تربیت می شوند؛ همین مدیران می آیند در رأس دانشگاه، در رأس اقتصاد کشور، در 

رأس مســائل سیاسی داخلی، خارجی، امنیت، غیره وغیره قرار می گیرند« )همان، 1389/7/29(. 

شــدت موضع گیری رهبری در برابر علوم انسانی غربی در این دوره به گونه ای بوده است که حتی با 

ایده هایی همچون »به کارگیری صحیح علوم انســانی غربی« به صورت شــفاف و صریح مرزبندی 

کرده اند. ایشــان در دیداری با نخبگان حوزوی، در مرزبندی با دیدگاه یکی از نخبگان حوزوی که 

چالش اساســی را »عدم به کارگیری صحیح علوم انســانی موجود« می دانست، فرمودند: »ببینید، 

ما نمی گوییم علوم انســانی غیرمفید است؛ ما می گوییم علوم انسانی به شکل کنونی مضر است؛ 

 مرکز 
ً
بحث سر این است. محل کالم بین آنچه ما می گوییم و آنچه ایشان فرمودند، دو تاست. اصال

اثبات و نفی، یک چیز نیســت... بحث در این نیست که این علوم مفید نیست؛ بحث در این است 

که این که امروز در اختیار ما قرار دادند، مبتنی بر یک جهان بینی است غیر از جهان بینی ما«)همان، 

.)1389/8/2

1. نگاهی به بخش »ُجســتار« پایگاه اطالع رســانی دفتر حفظ و نشــر آثار رهبر معظم انقالب نشان می دهد مسئلۀ 
»تحّول و ارتقای علوم انسانی« طی سال های 1388 تا 1390 بیشترین تناوب و تکرار را، نسبت به سایر مقاطع زمانی، 

در بیانات ایشان داشته است)خامنه ای، ُجستار(.
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در این دوره، علوم انسانی غربی از حیث بازتاب و انعکاس عملی که در امور انضمامی زندگی 

مردم و دســتگاه های ادارۀ کشور داشــت، موردتوجه قرار گرفت. بعد از ســال 88، این التفات در 

میان جریان های تحول خواه علوم انســانی و برخی کارگزاران دســتگاه های اجرایی تقویت شد که 

 محدود به حوزۀ عقاید و باورهای جامعه نیســت، بلکه سبک 
ً
آثار منفی علوم انســانی غربی صرفا

زندگی و تدبیر و تمشــیت امور کشور ازطریق آن صورت می گیرد؛ به عبارت دیگر، اگر در دوره های 

قبل، »وجه توصیفی« علوم انســانی موردتوجه بود، در این دوره »وجه تجویزی« علوم انســانی با 

برجســتگی بیشتری احســاس شــد. چنین التفاتی، اهمیت و فوریِت گذار از الیۀ مبانی فلسفی به 

الیه های انضمامی تر علوم انسانی اسالمی مانند نظریات را طلب می کرد. اگرچه هنوز سطح فلسفی 

و روش شناختی علوم انسانی اسالمی نیازمند بحث و گفت وگو و اتقان بیشتر بود، تالش هایی برای 

امتداد علوم انسانی اسالمی به موضوع ها و مسائل ادارۀ کشور صورت گرفت. این تالش ها را به طور 

ـ ایرانی« بررسی کرد. اگر »توسعۀ غربی«، برایند عملی  کلی می توان ذیل گفتمان »پیشرفت اسالمی 

علوم انســانی و اجتماعی غربی باشــد، برایند عملی علوم انســانی و اجتماعی اسالمی، پیشرفت 

ـ ایرانی است. اسالمی  

3ـ2. راه اندازی نشســت های اندیشه های راهبردی )1389( و طرح مسئلۀ »سبک زندگی« 

)1391( توسط رهبر انقاب

از مهم ترین نشانه هایی که گویای تفاوت دورۀ سوم با دوره های پیشین است، راه اندازی »نشست های 

اندیشه های راهبردی« در 1389 توسط رهبر معظم انقالب اسالمی است؛ نشست هایی که به عقیدۀ 

ایشان »اولین نشست از نوع خود در جمهوری اسالمی« بود )همان، 1389/9/10( و وجه تمایز آن 

با دوره های قبل این گونه توصیف شــده بود: »ما تاکنون از این نوع نشست ]در جمهوری اسالمی[ 

نداشــته ایم... که متفکران کشور، اندیشه ورزان کشور، خودشان را درگیر مسائل کالن کشور بکنند« 

)همان(. برپایی چهار نشســت  در موضوعات »الگوی پیشرفت«، »عدالت«، »زنان« و »آزادی« و 

ـ ایرانی پیشرفت« در ســال 1390 جهت پیگیری نظام یافته تر چنین  تأســیس »مرکز الگوی اسالمی  

ـ ایرانی پیشرفت  نشســت هایی و ایجاد مشارکت نخبگانی برای تدوین نظریه و سند الگوی اسالمی 

نشــان می دهد که در این دوره، رهبر معظــم انقالب در صدد پیوند خوردن جریان علوم انســانی 

اســالمی با مسائل ادارۀ کشور بوده اند؛ مسئله ای که در دوره های گذشته صورت نیافته بود. یکی از 

مســائل کالن کشور، که بحث از آن توســط رهبر انقالب به محافل فکری و فرهنگی کشور کشیده 
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شــد، مقولۀ »ســبک زندگی« بود. رهبر انقالب با طرح پرســش هایی در باب حدود سی چالش 

انضمامی در زندگی مردم ایران، از نخبگان فکری کشور خواستند با تکیه بر »عقل معاش« اسالمی 

در راه عالج این چالش ها تالش کنند )همان، 1391/7/23(.

3ـ3. تاش در راستای امتداد عملی فقه و فلسفه در موضوع های انضمامی

یکی از آسیب شناســی هایی که در این دوره ازســوی رهبر معظم انقالب با محافل نخبگانی مطرح 

شد، وجود کاستی ها و ضعف های پژوهشی در حوزۀ »عقل عملی« اسالمی است )همان(. ایشان 

در راســتای رفع این خأل، در عرصۀ فقه، شــکل گیری درس های خارج استداللی با موضوع »فقه 

حکومتی« )همان، 1390/6/17( و در عرصۀ فلســفه »امتداد عملی فلســفۀ اســالمی« )همان، 

1397/12/13( را پیشــنهاد و مطالبه کردند. شــکل گیری مباحثی همچون »فقــه نظام اقتصادی 

اســالم« )اراکی، 1393(، »فقه تربیتی« )اعرافی، 1395(، »فقه رســانه و ارتباطات« )نهاوندی، 

1395(، »فقه فناوری های نوین« )شــهریاری، 1397( وغیــره نمونه هایی از تالش های فقهی در 

این زمینه اســت. همچنین، تأسیس »گروه علوم اجتماعی اســالمی« و تشکیل رشته های »دانش 

اجتماعی مســلمین« و »فلســفۀ علوم اجتماعی« در دانشــکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران در 

1391، شکل گیری جریان بازخوانی »میراث حکمت عملی به ویژه فارابی« )مانند پارسانیا، 1396: 

صص 115ـ106(، احیــای ظرفیت »نظریۀ ادراکات اعتباری عالمه طباطبایی« در علوم انســانی 

)مانند جوانعلی آذر، 1395: صص 112ـ102 و رجبی، 1395: صص 181ـ174( و آثاری همچون 

»فلســفۀ فضای مجازی« )عاملی، 1396( وغیره نشانه هایی از دغدغۀ امتداد عملی فلسفه در این 

دوره است.

3ـ4. نهادسازی و سندنگاری در راستای تحول علوم انسانی

در دهۀ چهارم انقالب، یک تجربۀ نهادسازی و یک تجربۀ سندنگاری در زمینۀ علوم انسانی صورت 

پذیرفته اســت. هر دو مورد، از مدت ها قبل از سال 88 در شورای عالی انقالب فرهنگی و وزارت 

علوم محل بحث و گفت وگو بوده اند، اما درنهایت، در این دوره تأسیس و تصویب شدند. »شورای 

تخصصی تحول علوم انسانی« به مثابه نهاد متولی تحول علوم انسانی در 1388/7/21 ذیل شورای 

عالی انقالب فرهنگی تأســیس شد که در اساســنامۀ آن بر »چهار حوزۀ کلی "برنامه های آموزشی 

و درســی و متون و محتوای کتاب ها"، "اســتاد"، "دانشــجو" و "پایان نامه ها و مجله های تخصصی 
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کید و به چهار اصل »اسالمی ســازی«، »بومی سازی«،  هر رشــته" جهت تحول در هر رشــته« تأ

»روزآمدســازی« و »کارآمدی« در تحول و ارتقای علوم انسانی اشاره شده است )دبیرخانۀ شورای 

عالی انقالب فرهنگی، 1394الف: صص 153ـ152(. همچنان که اهداف این شورا نشان می دهد، 

عمدۀ اهتمام این شــورا بر »اصالح متون علوم انســانی« متمرکز بوده اســت. اکنون که ده سال از 

تأسیس این شورا می گذرد، نقدهای بسیاری به عملکرد این شورا مطرح شده است. برخی معتقدند 

 به تکثر و تنوع معنا می شود« )حسینی، 98/5/1( 
ً
»مفهوم تحول در شورای تحول علوم انسانی صرفا

و عده ای دیگر بر این عقیده اند که »قدم اول برای یک تحول بنیادین، گفتمان ســازی است؛ چراکه 

بخش مهمی از تحول باید ذیل گفتمانی قوی به صورت خودجوش توسط خود اساتید اتفاق بیفتد« 

رم« و ســاختار 
ُ
کیــد بیش از حد بر »محتوا« و عدم توجه به »ف )غالمــی، 98/4/27(. برخی نیز تأ

نهاد دانشــگاه را مهم ترین نقد وارد بر این شــورا دانســته اند: »نه با تغییر سرفصل ها و نه با تأسیس 

رم معیوب باشــد هر محتوایــی را از خاصیت می اندازد. این 
ُ
رشــته ها اتفاقی نخواهد افتاد. وقتی ف

توجه به فرم های اساســی دانشگاه از جذب استاد و نوشتن پایان نامه تا ساختار اداری و انجمن های 

دانشجویی است که دانشگاه را دانشگاه می کند« )شفاه، 1395: ص 161(.

»نقشــۀ جامع علمی کشــور« به عنوان مهم ترین سند سیاســت گذاری علم کشور، که مطالبۀ 

رهبــری دربارۀ نگارش آن از 1386 مطرح شــده بود، در دی ماه 1389 به تصویب شــورای عالی 

انقالب فرهنگی رســید )دبیرخانۀ شــورای عالی انقالب فرهنگی، 1394الف: ص 270(. در این 

ســند به روشنی وزن بخش فناوری و علوم فنی و مهندسی بسیار پررنگ تر از علوم انسانی است. در 

بخش »اولویت های علم و فناوری کشــور« در این ســند، ترکیب نامتوازنی از موضوع ها و رشته ها 

به عنوان »اولویت های الف« علوم انســانی مشــخص شــده اند: »مطالعات قرآن و حدیث؛ کالم 

اسالمی؛ فقه تخصصی؛ اقتصاد؛ جامعه شناسی؛ علوم سیاسی؛ حقوق؛ روان شناسی؛ علوم تربیتی 

و مدیریت مبتنی بر مبانی اســالمی؛ فلسفه های مضاف متکی بر حکمت اسالمی؛ فلسفۀ والیت و 

امامت؛ اخالق کاربردی و حرفه ای اســالمی؛ سیاست گذاری و مدیریت علم، فناوری و فرهنگ؛ 

زبان فارســی در مقام زبان علم« )دبیرخانۀ شــورای عالی انقالب فرهنگی، 1394ب: صص 20ـ 

19(. بیشتر اسناد راهبردی که براســاس نقشۀ جامع علمی کشور تدوین شده اند به حوزۀ فناوری و 

علوم مهندســی اختصاص داشته اند )دبیرخانۀ شــورای عالی انقالب فرهنگی، 1394الف: صص 

124، 126، 131، 135 و 137(. یکی از محققان معتقد است »دراختیارنداشتن یک روش شناسی 

مناســب در تدوین نقشــه به تعارض شدید میان مبانی نظری نقشه و ســایر اجزای نقشه انجامیده 
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 باوجود اینکه بخش مبانی نظری نقشه از رویکرد پوزیتیویستی فاصله گرفته است و به 
ً
اســت؛ مثال

نقش معرفت در ســعادت معنوی و تأثیر جهان بینی الهی در علم و وجود منابع غیرتجربی )عقل، 

شــهود و وحی( برای علم و نقش علم در فرهنگ سازی دینی اشاره داشته است، دغدغۀ فصول بعد 

تنها ناظر به توســعۀ فناوری و کمک به توســعۀ علومی اســت که به تولید فناوری کمک می کند و 

گاه بر پایۀ تلقی ای پراگماتیستی و ماتریالیستی از علم تدوین شده است؛ به عبارت  به صورت ناخودآ

گاهی های صریحی  دیگر، ازآنجاکه تهیه کنندگان بخش های عملیاتی نقشــۀ جامع علمی کشور، آ

دربارۀ مبانی نظری نقشه )تصور از علم، فرهنگ، دین وغیره و ارتباطات آن ها( در اختیار نداشته اند، 

از تصورات ُعرفی خود دربارۀ این موضوعات اســتفاده کرده انــد« )موحد ابطحی، 1388: صص 

211ـ210(.

اکنون که یک دهه از تجربۀ ســندنگاری و تأســیس نهاد برای تحول در علوم انسانی می گذرد، 

می توان اذعان داشــت باوجود پیشروی نحله های فکری مختلف تحول در علوم انسانی، این امر به 

، در دستگاه های 
ً
، در تاروپود نظام دانشــگاهی کشور و ثانیا

ً
صورتی انضمامی نتوانســته است اوال

اجرایی کشور جریان یابد. به نظر می رسد مسئلۀ مدیریت علم و دانش در جمهوری اسالمی دقائق 

 وجود اســناد باالدستی و نهادسازی برای راهبری آن کفایت نمی کند. اکنون 
ً
و ظرایفی دارد که صرفا

که پیچیدگی های ایجاد تحول بر ما نمایان شد و قدرت علوم انسانی مدرن، بیش از پیش، مشخص 

شــد، این نیاز احساس می شود که باید یک »عقبۀ دانشی« برای مدیریت علم و دانش در جمهوری 

اسالمی تدارک دید.

یت تحول علوم انسانی ضرورت  و الزامات تأسیس دانش پشتیبان مدیر

روایت ســه دوره  از ادوار تاریخی مواجهۀ انتقادی با علوم انســانی مدرن ما را به این نکته رهنمون 

 نباید در »درون« علوم انسانی پیگیری کرد. ماجرای تحول 
ً
می کند که تحول علوم انســانی را صرفا

علوم انسانی، همچنان که در ادوار تاریخی سه گانه نمودار بود، از تحوالتی که »بیرون« از مناسبات 

علوم انســانی رقم می خورند، تأثیر می پذیــرد. گاهی تأثیر عوامل بیرونی به حدی اســت که کلیۀ 

تالش های تحول خواهانه در زمینۀ تحول محتوای علوم انســانی را خنثی می کند. علوم انسانی هم 

از آن جهت که مقصدش حضور در متن ادارۀ کشــور است و هم از آن جهت که ذیل دستگاه ادارۀ 

کشــور رتق و فتق می شــود، باید خود را در ارتباط با آن مالحظه کند. کمتر کسی است که امروزه 

بتواند تأثیر نهاد قدرت بر فرایندهای علم ورزی و محتوای دانش را انکار کند.
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ادوار ســه گانۀ تحول علوم انســانی، التفات به مالحظه ای دیگر را نیز درپی دارد: فرایند تحول 

 نباید به »تحول محتوا و متون« منحصر کرد. حوزه و دانشگاه عالوه بر محتوای 
ً
علوم انسانی را صرفا

متون آموزشــی و برنامه های پژوهشــی که در این دو نهاد جریان دارد، بر پاشنۀ قواعد و بازی هایی 

می چرخند که محققان و نخبگان درون آن قواعد و بازی ها فعالیت آموزشــی و پژوهشــی خود را 

پیش می برند. برای پیشــبرد هر برنامۀ آموزشی و پژوهشی، الجرم باید »قواعد سیاسی علم ورزی«، 

»قواعد اقتصادی علم ورزی«، »قواعد فرهنگی و اخالقی علم ورزی«، »قواعد حقوقی علم ورزی« 

وغیره را لحاظ کرد و بدون لحاظ این موارد، هر طرح تحول خواهانه ای به شکست خواهد انجامید. 

تحول محتوایی تنها یکی از وجوه مدیریتی تحول علوم انســانی را شــامل می شود و در کنار آن باید 

»تحول در سیاســت گذاری ها و برنامه ریزی های علمی« و »تحول در سازمان ها و نهادهای متکفل 

علم« را در کانون توجه قرار داد. 

محتوای علوم انسانی، از یک سو، تحت تأثیر سیاست ها و برنامه  های علمی کشور است و اتخاذ 

هر تصمیمی در این سیاست ها و برنامه ها، در سرنوشت علوم انسانی تأثیر می گذارد؛ ازسوی دیگر، 

نحوۀ ســازماندهی و گردش امور در نهادهای علمی، ازطریق قواعدی که پیش روی پژوهشــگران 

علوم انســانی قرار می دهد، مسیر پژوهش های علمی و محتوای علوم انسانی را رقم می زند. منظور 

 با علوم انسانی در ارتباط  هستند، و هم 
ً
از نهادهای علمی هم حوزه و دانشــگاه اســت، که مستقیما

ســازمان های مدیریت علم در جمهوری اسالمی مثل شورای عالی انقالب فرهنگی، وزارت علوم 

وغیره.

 به آن اشاره شد، مدیریت تحول علوم انسانی 
ً
التفات به عوامل متکثر و درهم تنیده ای که اجماال

را به مثابــه یک پدیدۀ پیچیدۀ اجتماعی تصویر می کنــد. چنین پدیده ای الجرم کارگزاران و مدیرانی 

را طلــب می کند که برای مواجهه با این پیچیدگی ها تربیت و آماده شــده باشــند. ســنخ مدیران و 

کارگزارانی که در جایگاه ســندنگاری یا مدیریت نهادهای سیاست گذار علم در جمهوری اسالمی 

 فاقد چنین ظرفیت و قابلیتی بوده اند. دســتگاه سیاســت گذاری و برنامه ریزی 
ً
قرار گرفته اند، عمدتا

علم در جمهوری اسالمی، از فقدان کارگزارانی که فرایند علم ورزی را، به مثابه یک پدیدۀ اجتماعی 

و تاریخی، بــا همۀ ابعاد و عواملش درک کنند رنج می برد. تخصص در یک رشــتۀ علمی خاص، 

غیر از ایســتادن در مقام مدیریت علم، در مقیاس ملی اســت؛ »یک استاد و پژوهشگر هرچند که 

 در طراحی سیاست علم بصیرت ندارد« )داوری، 1389: ص 
ً
در کار پژوهش موفق باشد، ضرورتا

7(. این تلقی صحیح نیســت که »هرکس درس خوانده است و به خصوص کسی که شغل پژوهش 
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گاه است. تا یکی دو دهۀ اخیر مطالعه دربارۀ علم  دارد، به شرایط امکان پژوهش و پیشرفت آن هم آ

در کشــور ما هیچ جایی نداشت و گمان می کردند که هرکس دانشمندتر است یا مقاله های بیشتری 

دارد، جایگاه پژوهش و راه پیشــرفت آن را نیز می شناســد... گویی هرکــس در هر مرتبه ای از علم 

باشــد دربارۀ علوم می تواند حکم کند و این گونه حکم کردن در کشــور ما به صورت رسم درآمده و 

مظلوم ترین محکوم این ُحکم، علوم انسانی و اجتماعی است« )همان: ص 9(.

مشکلی که از نبود نیروی انسانی ریشه ای تر است، نبود دانشی است که چنین نیروی انسانی را 

تربیت کند. تربیت مدیران، کارگزاران و به طور خالصه، نیروی انســانی کارآزموده، منوط به دانشی 

ـ اجتماعی مطالعه کند و بر این اســاس،  اســت که »تحول علوم انســانی« را به مثابه امری تاریخی 

سیاست گذاری، برنامه ریزی و سازماندهی و مدیریت آن را سامان دهد. مأموریت و کارویژۀ چنین 

دانشــی می تواند شناســایی جامع و نظام مند عوامل و متغیرهای مؤثر بر تحوالت علوم انســانی و 

اجتماعی باشد.

ـ اجتماعی موضوع مطالعه قرار  پژوهش هایی که تحول علوم انسانی را به مثابه مسئله ای تاریخی 

داده باشند، انگشت شمارند. در یکی از نخستین موارِد چنین پژوهش هایی )موحد ابطحی، 1388( 

نویسنده »نظام آموزش و پرورش« و »نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه« را به مثابه دو بستر 

اجتماعی برای تداوم رویکرد پوزیتیویســتی و به عنوان موانع اساسی پیش روی تحول علوم انسانی 

در جمهوری اسالمی برشمرده است. این نویسنده، با طرح مثال هایی از نحوۀ شکل گیری »مدرسۀ 

اقتصادی لندن« و نحوۀ جهانی شــدن جریان »فلســفه بــرای کودکان و نوجوانان«، بر بســترهای 

کید کرده است.  اجتماعی، در جایگاه عاملی تعیین کننده و بســیار اثرگذار بر تحول علوم انسانی، تأ

بر همین اســاس، وی اســاتید و نحله های مختلف داعیه دار علوم انســانی اسالمی در کشور را از 

حیث میزان اهتمام به بســترهای اجتماعی پیشــبرد ایدۀ تحول خواهانۀ خود بررسی کرده است. در 

یکی دیگر از این پژوهش ها )آذربایجانی و دیگران، 1394( نویسندگان عوامل مؤثر بر تحول علوم 

انسانی را در سه دستۀ »جامعه شناختی«، »روان شناختی« و »معرفتی« احصا کرده و اولویت دهی، 

نسبت سنجی و منظومۀ ارتباطی این عوامل را بررسی کرده اند )همان: صص 86ـ84(. در پژوهش 

 ،SWOT دیگری )حسینی و شهابی، 1397(، نویسندگان با بهره گیری از الگوی مدیریت راهبردی

اســتراتژی ها و راهکارهایی را برای ارتقای وضعیت علوم انسانی پیشنهاد کرده اند. در این پژوهش، 

تعــداد زیادی از عوامــل و متغیرهای مؤثر بر تحول علوم انســانی در چهــار بخش نقاط  ضعف، 

نقــاط  قوت، فرصت ها و تهدیدها ازطریق مصاحبه با صاحب نظــران و انجام مطالعۀ کتابخانه ای، 
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احصا شــده  است )همان: صص 264ـ257(. نویسندگان پژوهش دیگری )شاه آبادی و پورعزت، 

1395( با انجام پژوهشی تاریخی و بازخوانی نهضت ترجمه در تمدن اسالمی، داللت هایی برای 

خط مشی گذاری عمومی تحول علوم انسانی استنتاج کرده اند.

این تحقیقات انگشت شــمار، بــه علت نبود حوزۀ مطالعاتی مشــخص، به صــورت منفرد و 

پراکنده صورت یافته اند و امکان بســط منسجم آن ها میسر نشده اســت. با نظر به پیچیدگی هایی 

که چنین حوزۀ مطالعاتی با آن مواجه اســت، پای چندین رشــته و تخصص دانشگاهی باید به میان 

آید تا چنین پژوهش هایی با اتقان و اســتحکام بیشــتری پیش روند. تدارک و تأســیس چنین دانش 

میان رشــته ای از ضروری ترین نیازهای تحول علوم انسانی در گام دوم انقالب اسالمی است، زیرا، 

همچنان که توضیح داده شــد، نهادســازی، ســندنگاری، برنامه ریزی و تربیت کارگزاران و مدیران 

اجرایی تحول علوم انســانی موکول به وجود چنین دانشی است. نویسندگان این مقاله معتقدند که 

در رشــتۀ نوظهور »مدیریت راهبردی دانش« می توان چنیــن مأموریتی را پیگیری کرد. اما، با توجه 

به تأثیرپذیرفتن این رشــته از »مدیریت دانش«1 مرسوم، ضروری است تصرفی در معنا، مأموریت 

و جهت گیری مدیریت دانش مرســوم صورت پذیرد. مأموریت اصلی مدیریت دانش »در دسترس 

قراردادن نظام مند اطالعات و اندوخته های علمی... به گونه ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که 

نیازمند آن هستند، قرار گیرد« )توالیی، 1395( است؛ ازاین رو، نمی توان این گرایش را، که رسالتش 

»به کارگیری حداکثری دانش موجود« است، در زمینۀ »تحول دانش موجود« به کار گرفت. به همین 

 از مدیریت دانش در مدیریت صنایع و کسب و کارهای اقتصادی استفاده شده و چندان 
ً
دلیل، عمدتا

به کار تحول علوم انسانی نیامده است. اگر مأموریت مدیریت دانش را »مدیریت با دانش« موجود 

بدانیــم، مدیریت راهبردی دانش را می توان »مدیریت بــر دانش« موجود، با هدف متحول کردن آن 

دانست. درانداختن طرح نویی از مدیریت راهبردی دانش مستلزم رعایت مالحظات زیر است:

ح و دقیقی از »اســالمیت« این حوزۀ مطالعاتی جدید 
ّ

1. ضروری اســت تفسیر و توضیح منق

ل مدیریت 
ّ

ارائه شــود؛ به عبارت دیگر، باید اسالمیت این دانش جدید احراز شود. زیرا دانِش متکف

تحول علوم انســانی، یا به تعبیر دقیق تر دانش مدیریت اسالمی شــدن علوم انسانی، به طریق اولی 

و به صــورت مضاعــف باید ابتنا و التزام خود به اســالم را، چه در مبانی و چه در روش شناســی و 

 
ً
روش  تحقیق، اثبات و احراز کند. شاید بتوان گفت روش شناسی این رشتۀ تخصصی جدید ضرورتا

1. Knowledge Managment
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باید از »نظریۀ فلســفۀ علم« متناسب با انقالب اســالمی برآمده باشد. نظریۀ فلسفۀ علم است که 

روش شناسی و روش تحقیق این شاخۀ جدید علمی را ترسیم می کند.

2. مدیریت تحول علوم انســانی نیازمند »نظریه/ الگوی تحول علوم انســانی« است. نظریه/ 

الگوی تحول علوم انسانی، با آنچه با عنوان »نظریات علم دینی« یا »نظریات علوم انسانی اسالمی« 

 
ً
ازسوی اســاتید تحول خواه دنبال شده است، تفاوت دارد. در نظریات علوم انسانی اسالمی عمدتا

به مسائل فلسفی، روش شناسی و محتوایی تحول علوم انسانی پرداخته می شود، اما در نظریه تحول 

علوم انســانی، همچنان که پیش تر توضیح داده شد، عالوه بر عوامل محتوایی باید الگوی عوامل و 

متغیرهای اجتماعی و تاریخی مؤثر، الگوی ترســیم و رصد وضعیت، الگوی تدوین اســتراتژی و 

سیاســت گذاری، الگوی برنامه ریزی، الگوی نهادسازی و الگوی سازماندهی تحول علوم انسانی 

بررســی شود. براســاس ایدۀ هریک از نحله ها و جریان هایی که طرحی برای تحول محتوای علوم 

انســانی دارند، می توان داللت هایی برای الگوی تحول علوم انســانی استنتاج کرد. باتوجه به تکثر 

نحله ها و فعاالن این عرصه، این مطلب که چگونه می توان الگوی تحول علوم انســانی را از برایند 

نحله های مختلف استخراج کرد، می تواند در پژوهشی دیگر بررسی شود.

3. با فرض تأسیس این حوزۀ مطالعاتی، به مثابه متکفل مدیریت تحول علوم انسانی، آنگاه باید 

به این سؤال پاسخ داد که نسبت این رشته با حوزه های مطالعاتی همچون »فلسفۀ علم و فناوری«، 

»تاریخ علم و فناوری«، »جامعه شناســی یا مطالعات اجتماعی علم و فناوری«، »سیاست گذاری 

یا خط مشــی گذاری علم و فناوری«، »مدیریت علم و فناوری« و »مدیریت دانش« چیســت. این 

رشــته ها هم زمان با شــکل گیری دغدغۀ مدیریت کالن علم در جمهوری اسالمی در دانشگاه های 

کشور بسط و گســترش یافتند. البته خاستگاه پیدایش این رشته ها در غرب به گونه ای بود که اغلب 

 در حوزۀ فنــاوری و صنایع، به ویژه 
ً
آن ها در عرصۀ تحول علوم انســانی بازتابی نداشــتند و عمدتا

صنایع دفاعی و فناوری های نوین بهره برداری شدند. مدیریت راهبردی دانش، باید همچون چتری 

بر سر این حوزه های مطالعاتی، جایگاه هریک از این رشته ها و نحوۀ دادوستد با  آن ها را ترسیم کند. 

این مســئله می تواند موضوع تحقیق مستقلی باشد که مناســبات هریک از این رشته ها با مدیریت 

راهبردی دانش چگونه تعریف می شود.
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نتیجه گیری

برای پیشــبرد جامع نگرانه و همه جانبۀ فرایند تحول علوم انسانی در گام دوم انقالب اسالمی بررسی 

تجربۀ تاریخی گام نخست انقالب اسالمی در زمینۀ تحول علوم انسانی ضروری می نماید. در این 

پژوهش، این تجربۀ تاریخی در قالب سه دورۀ تاریخی »گفتمان انقالب فرهنگی« )1379ـ1359(، 

ـ ایرانی« )1398ـ1388(  »گفتمان نهضت نرم افزاری« )1388ـ1379( و »گفتمان پیشرفت اسالمی 

بررسی شد. براساس این تجربۀ تاریخی، داللت هایی برای نحوۀ پیگیری تحول علوم انسانی مطرح 

ـ اجتماعی و عدم مالحظۀ عوامل غیرمحتوایی مؤثر بر  شــد و به طور خاص بر فقدان درک تاریخی  

کید شد. در پایان، رشتۀ مدیریت راهبردی دانش برای تکفل مأموریت تحول  تحول علوم انســانی تأ

علوم انسانی پیشنهاد شد و به برخی از مأموریت ها و الزامات این حوزۀ مطالعاتی اشاره شد.
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