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چکیده:

علوم انسانی مدرن ریشه در تاریخ فرهنگ و تفکر غرب دارد. محوریت 
این نوع فرهنگ را مبانی اومانیستی و نفسانی شکل داده است و به نوعی 
مبانی سلطه گرایانه و قدرت طلبانه وابسته اند؛ از این رو با مبانی دینی، 
عقالنی و وحیانی سنخیتی ندارند. نگرش تک ساحتی به انسان در غرب 
صورت های دیگر نگرش به انسان را مردود دانسته و مانع از شکل گیری 
انسان متعالی شده است. این موضوع  مهم که در تقابل با ساحت دین 
قرار دارد، ضرورتا تحول در علوم انسانی در عالم اسالمی و بومی سازی 

آن را می طلبد.
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مقدمه:

بحث تحول در علوم انسانی، یکی از مباحث و مسائل مهم و چالش برانگیز جامعه در سال های اخیر 
محسوب می شود. تفاوت نگاه و نگرش به این مسئله، که ناشی از مبانی فکری متفاوت است، موجب 
شده که اجماع کلی براي تحقق آن در کار نباشد؛ تا جایی که برخی اعتقادي به این کار نداشته و 
شاید بتوان گفت به اهمیت این موضوع پی نبرده اند. البته دلیل این واکنش را می توان وجود برخی 
از قرائتهاي تحول در علوم انسانی دانست که اساسا به طرد و  یا حذف کلی علوم انسانی فعلی معتقد 

می باشند.1

علوم انسانی، پدیدآورنده و فراهم کننده ی نگرش ها و رویکردهاي اساسی است که گروه های اجتماعی 
در قالب آن ها و بر مبناي بایسته های نظری آن ها اندیشیده، رفتار و زندگی می کنند. به بیان دیگر؛ 
اندیشی برای  انسانی در هر حوزه ی سرزمینی و تمدنی، معنابخشی به زندگی فردی و تمهید  علوم 
سامان دادن به حیات جمعی آدمیان را سرلوحه ی اهداف، روش ها و رهیافت های خود قرار می دهد. 
از این روست که همچون گزاره ای بدیهی، چاالکی یا واماندگی جوامع را وابسته به ثبات، استحکام و 
توسعه و پویایی ابعاد نظری و عملی علوم انسانی آن جوامع می دانند. علوم انسانی کارامد، دیده بان و 
هدایت کننده ی تکاپوهای خرد و کالن یک جامعه  برآمده از تفکرات و مالحظات معرفتی، بیرون از 

دامنه است.

1   باقری، شهال )1387(، روش شناسی علوم انسانی، حوزه و دانشگاه، ش54
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نگاهی به مفهوم علوم انسانی و پیشینه آن

مقصود از علوم انسانی شاخه ای از علوم است که متفاوت از علوم طبیعی، از زوایای گوناگون پیرامون 
انسان و روابط انسانی تامل می کند و به نوعی، زیربنای همه ی علوم تجربی و فنی است و مقدمه ی 
فهم نیازهای مادی و معنوی بشری تلقی می شود. به نظر می رسد قلمرو مفهومی علوم انسانی از چند 

منظر قابل تحدید و تعریف است.

در  که  داند  می  تجربی  علوم  روش  همانند  را  علوم  این  روش  که  است  روشی  مناظر،  این  از  یکی 
و  شناسی  جامعه  سیاسی،  علوم  شناسی،  روان  مانند  علومی  شامل  انسانی  علوم  صورت،  این 
دایره  از  انتزاعی  علوم  سایر  و  فلسفه  اخالق،  حقوق،  نظیر  هایی  دانش  و  شود  می  تربیتی  علوم 
علوم  دیدگاه،  این  طرفداران  نیست.  تجربی  ها  آن  روش  شوند،  زیرا  می  خارج  علوم  این  ی 
کنند. می  تلقی  عام  معنای  به  شناسی  انسان  نه  تجربی،  شناسی  انسان  ی  مثابه  به  را   انسانی 

علوم انسانی ضرورتا ماهیت تمدنی و فرهنگی دارد. حتی آن چنان که می دانیم، اساسا بخشی از علوم 
اجتماعی امروز غرب، دیگر علوم انسانی و اجتماعی را در جرگه ی علوم پوزیتیویستی2 جهان شمول 
و مطلقا اثبات گرا نمی دانند. لذا باید توجه داشت که در علوم انسانی و براي شناخت ابعاد مختلف 
انسان، تنها به کارگیري روش تجربی و آزمایشگاهی و حتی مطالب آماري کافی نیست و از این جهت، 
علوم انسانی با علوم طبیعی متفاوت است. هر چند علوم طبیعی هم داراي مبانی فلسفی و مابعدالطبیعه 
است، ولی در علوم انسانی، عناصر غیر تجربی که این علوم را شکل می دهد، به مراتب بیشتر از علوم 

طبیعی است.3

در جهان غرب، این نوع نگرش به علوم انسانی، سابقه ای طوالنی دارد و به دهه های پایانی سده ی 
هفدهم برمی گردد. داستان جدایی علوم انسانی از علوم طبیعی، در اوایل سده ی نوزدهم اتفاق افتاد. از 
اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم تا نیمه ی قرن بیستم، با پیشرفت علوم تجربی و تبلیغات دامنه 
دار پیروان نهضت روشنگری، علوم انسانی از علوم تجربی جدا شد و علوم تجربی، هم در موضوع و هم 
در روش و هدف، الگوی دانش ها به شمار آمد و تمام رفتارهای روحی و عملی بشر، به نحوی موضوع 

تحقیق و پژوهش این علوم قرار گرفت و این خود منشا بحران علوم انسانی در غرب شد.

Positivist  2

3   فنایی اشکوری، محمد)1388(. مصاحبه، وطن امروز، یکم اسفند، ش341.
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اما در ایران بعد از انقالب اسالمی، رویکرد نوینی به تحول در علوم انسانی به وجود آمد و 
تبدیل به موضوعی شد که در طول 37 سال گذشته، دغدغه ی ذهنی بسیاری از متفکران 
بوده است. هرچند اقداماتی صورت گرفته است، اما به دلیل اهمیت موضوع و ضرورت آن، 

 باید به طور مستمر این بحث در مرکز توجه باشد تا به غنای کامل برسد.

از منظر دیگر، برخی از متفکران معنای علوم انسانی را بسیار گسترده می دانند؛ به طوری که شامل 
علومی مانند اقتصاد، جامعه شناسی، انسان شناسی، جغرافیا، قوم شناسی، زبان شناسی، تاریخ و سیاست 

می شود. 

این توجیه  با  تلقی شده است؛  انسانی معادل علوم اجتماعی  این است که گاهی علوم  سومین منظر 
که تمایز ماهوی میان علوم اجتماعی و علوم انسانی وجود ندارد،  زیرا پدیده های اجتماعی به همه ی 
خصوصیات انسانی،  حتی فرآیندهای روانی فیزیولوژیک وابسته اند و در مقابل، همه ی علوم انسانی از 
جهت معینی اجتماعی است. در برخی از دانشگاه های غرب، عبارت علوم انسانی معموال شامل هسته 
ای علمی مرکب از روان شناسی، جامعه شناسی و انسان شناسی می شود و گاهی زبان شناسی و تاریخ 

را به آن می افزایند.

زمینه های تاریخی شکل گیری علوم انسانی در غرب

با مروری گذرا بر تاریخچه ی شکل گیری علوم انسانی مدرن، تصویر روشن تری از شرایط کنونی این 
علوم در ذهن ما نقش خواهد بست. علوم انسانی مدرن، ریشه در تاریخ و فرهنگ غرب جدید 
به  با ظرفیت های کامال محدود و رویکرد سلطه گرانه است.  دارد. فرهنگ غرب، فرهنگی 
این معنا که فرهنگ معاصر غرب، نه با ابتناء بر ظرفیت های انسانی و جهانی، مانند حقیقت، 
عدالت، معنویت، عقالنیت و... بلکه به دلیل برخورداری از خصلت سلطه گرانه و امپریالیستی، 
مرزهای جغرافیایی خود را به سمت کشورهای غیرغربی درنوردیده است. به رغم گسترش و 
حضور جهانی فرهنگ غرب در ساحت های سیاسی، اقتصادی و رسانه ای، وجود ضعف های 
بنیادین عقلی و معرفتی، این فرهنگ را دچار بحران معرفتی نیهیلیستی4 )پوچ گرایانه(کرده 

است.

Nihilists  4
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سیر تحوالت تاریخی فرهنگ غرب را می توان به چهار دوره تقسیم نمود:

فرهنگ اساطیری یونان و روم باستان: این دوران از قبل از میالد مسیح آغاز شد . 1
و تا حدود قرن چهارم و پنجم میالدی ادامه یافت.

فرهنگ دینی قرون وسطی: دوران سیطره ی این فرهنگ از قرن چهارم و پنجم . 2
تا قرن چهاردهم و پانزدهم میالدی است. در فرهنگ دینی قرون وسطایی، منبع 
او،  پیرامون  جهان  و  انسان  و  کلیساست  ارباب  شهود  و  مقدس  کتاب  معرفت، 
تفسیری دینی می یابد. در دوران قرون وسطا، علم و عقل فاقد هویت معرفت 
شناختی بود و به همین علت،  این دو در تقابل با آموزه های کتاب مقدس و شهود 
ارباب کلیسا، به جرم مقابله با ایمان، سرنوشتی جز تسلیم نداشتند. ایستادگی نیز 

بهره ای جز ارتداد و مرگ برای آنان در پی نداشت.

دوران رنسانس: در این دوران که از قرن چهاردهم و پانزدهم میالدی آغاز می . 3
شود و تا حدود قرن هفدهم ادامه می یابد، به بهانه ی نقد مسیحیت محّرف و 
عملکرد ارباب کلیسا، نوعی بازگشت به دوران یونان باستان رخ می دهد. البته این 
بازگشت، نه با هدف استقرار در فرهنگ اساطیری، بلکه به منظور عبور از فرهنگ 

توحیدی صورت گرفت.

فرهنگ سکوالر غرب جدید که از قرن هفدهم تاکنون ادامه دارد. این فرهنگ که . 4
با روشنگری5 آغاز می شود، دارای ماهیت سکوالر است.

فرهنگ غرب جدید، از طریق سازوکار استعمار )کهن، نو و فرانو( از مرزهای غرب عبور کرد 
و آهنگ کشورهای غیرغربی و از جمله جهان اسالم نمود. در دوران استعمار فرانو )سلطه ی 
فرهنگی(، فرهنگ غرب با بهره گیری از سلطه ی رسانه ای در عرصه ی فرهنگ عمومی و نیز 

با گسترش علوم انسانی بدون شناسنامه، در عرصه ی نخبگانی کشورهای غیرغربی 

Enlightenment  5
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گسترش پیدا کرده است.

علوم انسانی مدرن، ریشه در معرفت شناسی آمپریستی )تجربه گرایی( قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم 
دارد. این نکته را در بند چهارم بیشتر می شکافیم.

مبانی معرفتی و فلسفی علوم انسانی مدرن و چرایی تحول در علوم انسانی

معرفت  و  شناختی  انسان  شناختی،  هستی  مبانی  از  برگرفته  انسانی  علوم  فلسفی  و  معرفتی  مبانی 
شناختی فرهنگ غرب است.

از منظر هستی شناسی، علوم انسانی مدرن جملگی خصلت سکوالر و این جهانی دارند. به رغم ارائه ی 
تعاریف و معانی مختلف برای واژه ی سکوالریسم، معنای اصلی آن، محدودسازی جغرافیای هستی به 

این جهان و داشتن نگاه دنیوی به هستی است.

 سکوالریسم آشکارا، با اتخاذ رویکرد ماتریالیستی و الحادی، دین و خدا را از عالم هستی 
حذف می کند؛ اما مخالفت با حضور اجتماعی دین، مخالفت با سازمان متولی دین، مخالفت 
با حضور متولیان دین در حاکمیت، محدودسازی دین به رابطه ی انسان و خدا و تفسیر و 
تبیین کارکردی و به ظاهر همدالنه از دین، معانی دیگری از سکوالریسم هستند که همگی 

در راستای کاستن از اهمیت و جایگاه دین در اجتماع عمل می کنند.

به هر حال، از منظر هستی شناختی، علوم انسانی مدرن بر آن است که دین ظرفیت حضور 
در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی را ندارد.

منطقی  ی  نتیجه  اومانیسم  است.  اومانیسم  بر  مبتنی  شناسی،  انسان  لحاظ  به  مدرن،  انسانی  علوم 
سکوالریسم و به معنای اصالت نفسانیت، برجسته سازی ابعاد جسمانی و حیوانی وجود انسان، محور و 

مبدا دانستن انسان و قائل بودن قدرت صدور ارزش و حقوق توسط انسان است.
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هنگامی که انسان با نگاه این جهانی به هستی، خداوند را از کانون هستی حذف نمود، طبیعتا موجودی 
دنیایی به نام انسان را جایگزین او خواهد کرد. البته نه انسان صاحب کرامت، جانشین خداوند و مسجود 

فرشتگان، بلکه انسان این جهانی و کوشنده در راستای تحقق خواسته های نفسانی.

باید توجه داشت که عنصر کلیدي و محوري در علوم انسانی، نحوة توصیف، تعریف و تفسیر انسان است. 
به عبارت دیگر؛ نوع نگاه و نگرش به انسان و برداشت از آن بر سایر عناصر و موارد این حوزه تاثیرگذار 
است و جهت دهی و نظریات مطرح در این علوم را تحت تاثیر خود قرار می دهد. در فرهنگ هاي سنتی 
از جمله فرهنگ مسیحی و اسالمی، بناي حیات بشر بر نوعی انسان شناسی مبتنی بوده که انسان جدید 
غربی اساس تفکر خود را بر فراموش کردن آن بنیان نهاد. انسان شناسی دینی، انسان را چون موجودي 
آسمانی بر روي زمین که به صورت الهی آفریده شده است، تلقی میکرد.6 اما در انسان شناسی جدید 
غرب، آدمی فاقد استعداد درك ساحت معنوي عالم است و از این سو، فاقد علم معنوي و استعداد سیر 

در ماوراءالطبیعه می باشد. 7

افزون بر مبانی هستی شناختی سکوالریستی و انسان شناختی اومانیستی، از منظر معرفت شناختی، 
علوم انسانی مدرن به معرفت شناسی آمپریستی )اصالت حس و تجربه( می رسد. دیوید هیوم فیلسوف 
تجربه گرا، آغازگر رویکرد حس گرایانه در غرب بود. او اساسا متافیزیک را نمی پذیرد. به اعتقاد او تمام 
اند زیرا دین درمورد چیزی  مفاهیم دینی متافیزیکی در ذهن های عامه در اصل مخلوطی از فیزیک 
انسانی توانایی بررسی آن را ندارد. مثال  اظهار نظر می کند که توانایی بررسی آن را ندارد چون فهم 
فرشته در اذهان عمومی مخلوطی از انسان و فرشته است و این همان فیزیک است که افراد آن را به 
متافیزیک منسوب می کنند. هیوم دین را بیهوده می داند و قبول نکردن دین و سر باز زدن از پذیرفتن 
عقاید دینی اوایل )زمان پیغمبران( معموالً به خاطر توجیه ناپذیر و یا مسخره بودن معجزات می داند، 

6   مدد پور، محمد، وزارت آموزش و پرورش، مؤسسۀ فرهنگی )سیر تفکر معاصر در ایران 

.تهران 1386 صص 17-18( - منادي تربیت
7   نشریه همشهری خردنامه، شماره 111
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به زعم وی امروزه شخص خردمندی نمی تواند حتی یک دلیل مناسب برای توجیه دین داشته باشد.8 
همانگونه که اشاره شد این رویکرد، تنها حس و تجربه را دارای هویت معرفت شناختی می داند. از 
با تمایز گذاشتن بین دو مفهوم دانش9 و  قرن نوزدهم میالدی، رویکرد معرفت شناختی آمپریستی، 
علم 10در فرهنگ غرب رایج شد. در این تمایز گذاری از »science« به علم یا دانِش آزمون پذیر و 
از »knowledge« به معرفت آزمون ناپذیر تعبیر شد. این جداسازی زمینه را برای داوری میان علم 
و معرفت مساعد ساخت. در این داوری، با اتخاذ موضع افراط، تنها »ساینس« یا معرفت آزمون پذیر را 
واجد ارزش و هویت معرفت شناختی ارزیابی کردند و ضمن برگرفتن هویت معرفت شناختی از سایر 
معرفت ها )دین، اخالق، فلسفه و...( آن ها را در ردیف امور مهمل و بی معنا قرار دادند. لذا علوم انسانی 
مدرن، به دلیل مبانی آمپریستی، با نفی مرجعیت وحی و عقل تجریدی، منکر هویت معرفت شناختی 
آن هاست. حاکمیت رویکرد پوزیتیویستی در غرب در چند سده اخیر، موجب شده است که تنها روش 
معتبر در این عرصه، روش تجربی تلقی شود؛ در حالی که علوم انسانی به دلیل پیوند ویژه با انسان، باید 
از سایر روشهاي معتبر معرفتی نیز بهره گیرد؛ در غیر این صورت نگاه به انسان مورد تحقیق در علوم 

انسانی، نگاهی یک سویه و غیر جامع خوهد بود.11

به اعتقاد برخی فرهنگ و تمدن غرب را باید نمونه پیچیده و بسط یافته  جبهه  باطل دانست که با 
همه توان و در گسترده ترین شکل، به جنگ عالم غیب و آموزه های وحیانی آمده است. این تمدن، با 
حذف دین از صحنه  زندگی  ِاجتماعی، »عقل جمعی خودبنیاد« را به عنوان تکیه گاهی برای تسخیر 

انسان و طبیعت برگزید.12 

آنچه در کشور ما به عنوان علوم انسانی وجود دارد بی نسبت با این نوع مبانی نبوده، در واقع می توان 
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11  خسروپناه، عبدالحسین)1389(، آسیب شناسی معرفت شناختی علوم انسانی، کتاب نقد، 
سال دوازدهم، ش 56-55

12   حجت االسالم میرباقری، محمد مهدی، کیهان فرهنگی شماره290-291 ، 1389 ص 33
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گفت وضعیت فعلی علوم انسانی کشور ما با این نوع مبانی سکوالر و این جهانی گره خورده است و 
سنخیتی با فرهنگ و دین ما ندارد. یعنی از طرفی این علوم از همان ابتدا، از طریق ترجمه ی متون 

غربی و توسط دانش آموختگان دانشگاه های اروپایی )به ویژه فرانسه(، بدون شناسنامه  و بدون توجه به 
مبانی فلسفی و ریشه های معرفتی آن در فرهنگ غرب و اغلب نیز بدون هرگونه نقد مبنایی، وارد کشور 
شده است؛ و دانشجویان نیز آن را آموختند و فارغ التحصیل شدند و با ارتقا به جایگاه استادی دانشگاه، 
کرسی های تدریس را تصاحب کردند و دیگر بار، محفوظات ترجمه ای را برای دانشجویان تکرار کردند 

و تا امروز این دور همچنان ادامه دارد.

اسالمی،  ایرانی -  فرهنگ  با  علوم  این  و عدم همسویی الزم  ناکارامدي  و  آموزش  نیز  از طرفی دیگر 
ضرورت و اهمیت تحول بنیادین در علوم انسانی و سیاستگذاري در راستاي تحقق آن را نشان می دهد.

به نظر می رسد با توضیحات باال و آگاهی نسبت به مبانی معرفتی و فلسفی علوم مدرن چرایی تحول 
در علوم انسانی و ضروت آن تاحد زیادی آشکار شده است. 

راهکارها و روش های چگونگی تحول در وضع فعلی علوم انسانی

همانگونه که اشاره شده  است علوم انسانی موجود، به دلیل داشتن مبانی سکوالر متناسب با فضای 
فرهنگی انقالب اسالمی و پیشینه ی تاریخی ایران اسالمی و ناظر به نیازها و مسائل موجود در  جامعه 
ی اسالمی نیست. به نظر می رسد بهره گیری از ظرفیت های کنونی علوم انسانی و نیز دستیابی به 
آینده ای روشن برای این علوم، در گرو پیمودن چند گام اساسی از سوی اندیشمندان و پژوهشگران 

این حوزه است.

1. خوانش و فهم مبنایی علوم انسانی غربی

چنانچه گذشت، علوم انسانی مدرن در حوزه های مختلف اقتصاد،  مدیریت، علوم اجتماعی و... مبتنی بر 
مبانی فرهنگ مدرن تولید شده اند. بنابراین باید در اولین قدم، این علوم را مبتنی بر مبانی، با 
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دقت موردمطالعه قرار داد و اصطالحا علوم انسانی مدرن را با شناسنامه آموخت و آن گاه آموزش داد.
ایرانی، در گرو شناخت و  این علوم در عرصه ی مدیریت جامعه ی  از ظرفیت های موجود  استفاده 
فهم مبنایی این علوم است. ترجمه ی متون علوم انسانی غربی و سپس به حافظه سپردن این متون 
و تکرار محفوظات در کالس های درس و تقالی وافر برای تحلیل مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی و 
فرهنگی جامعه ی ایران، در قالب مفاهیم و نظریات اقتباسی از نظریه پردازان غربی، نه تنها گره ای از 
کار فروبسته ی جامعه ی ما نخواهد گشود، بلکه روز به روز گره های بیشتری بر کالف سردرگم علوم 

انسانی و نیز مسائل جامعه خواهد افزود.

2. نقد مبنایی علوم انسانی مدرن

 پس از خوانش دقیق و مبنایی علوم انسانی و فهم صحیح و کامل آن، می توان این علوم را مبتنی بر 
مبانی هستی شناسی توحیدی و دینی، انسان شناسی فطری و معرفت شناسی دینی )پذیرش تجربه، 
عقل تجریدی، شهود و وحی به عنوان منابع معرفت( به صورت مبنایی به بوته ی نقد سپرد. نقد این 
علوم به معنای نادیده گرفتن و به کنار نهادن علوم انسانی مدرن نیست. نقد مبنایی این علوم، بستر 

مناسبی را برای بهره گیری از ظرفیت های موجود آنان فراهم می کند.

3. تولید علوم انسانی بومی و دینی

این گام، خود به دو بخش تقسیم می شود: 

بخش اول تنقیح و تبیین علوم انسانی و اجتماعی اندیشمندان مسلمان است. در تاریخ ایران و اسالم، 
اندیشمندان و متفکران بزرگی هستند که در حوزه های اجتماعی و انسانی، اندیشه های بدیعی را مطرح 

کرده اند. در بخش نخست،  باید اندیشه ی این بزرگان استخراج، تنقیح، تبیین، تدوین و ارائه شود. 

بخش دوم، تولید علم مبتنی بر مبنای فرهنگ اسالم است. جامعه ی ایران، جامعه ای اسالمی است و قانون اساسی آن، 
بر مبنای اسالم تنظیم شده است و بدین ترتیب، مبنای رفتار و تعامل و سیاست های آن باید اسالمی باشد. 
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بنابراین انسان مسلمان، باید بر مبنای آموزه های اسالمی رفتار کند و برای این منظور، باید آموزه های 
دینی را به دانشی با سامانه ی معرفتی و دیسیپلین خاص تبدیل کرد. علوم انسانی غیر از علوم طبیعی 
و حتی برخی از علوم تجربی است. در علوم طبیعی و تجربی، می توان از دستاورد بشری و از تجربه 
ی انسان های دیگر، ولو اینکه در تاریخ و تمدن و مکتب دیگری هم باشند، استفاده کرد؛ اما در علوم 
انسانی، مبانی و پیش فرض ها، عالیق و آرمان ها و حتی زیست انسانی را نمی توان در ماهیت و هویت 

این علوم، نادیده گرفت. 

فرهنگ اسالم، به لحاظ هستی شناسی، واجد هستی شناسی قدسی توحیدی است که در 
آن خداوند واحد، خالق و حکیم در کانون هستی قرار دارد. همه ی عالم آیت اوست و انسان 
انسان شناسی  بر  مبتنی  اسالم  فرهنگ  انسان شناختی،  از حیث  است.  الهی  آیِت  برترین 
انسان خلیفه ی خدا، سرشته بر فطرت و پوینده ی  فطری عبودیتی است. بدین معنی که 
طریق تقرب به حق است و به همین علت، همه ی عالم عرصه ی مجاهدت اوست. در این نگاه، 

تفاوت انسان با سایر حیوانات، تنها در تنوع طلبی و پیچیدگی نیازهایش خالصه نمی شود.

معرفت شناسی اسالمی، برخالف معرفت شناسی غربی، قائل به حقیقت است. تعدد منابع 
بر  افزون  اسالمی،  معرفت شناسی  است.  پذیرفته شده  امری  اسالمی،  فرهنگ  در  معرفتی 
تجربه و حس، عقل )عقل تجریدی(، شهود و وحی را نیز واجد هویت معرفت شناختی می 

داند.

سیاست هر ملتی مجموعه ای از رفتارها، کنش ها و واکنش هایی است که همان انسان ها در زندگی 
شان تجربه کرده اند و تجربه ی آن ها غیر از یک تجربه ی یک ملت دیگر است؛  چه به صورت طولی 
و تاریخی و چه به صورت عرضی. جهت روشن شدن بحث، مثالی از علم سیاست را می توان طرح کرد. 
از چند هزار سال پیش، فیلسوفان یونانی، باالتفاق دموکراسی را بدترین شکل حکومت معرفی کردند 
و این مسئله بخشی از علوم انسانی آن ها بود. به عبارت دیگر، نوع هستی شناختی و انسان شناختی 
ارسطویی و افالطونی با دموکراسی مخالف بود و آن ها نمی توانستند به این شیوه ی مملکت داری رای 
دهند، اما در چرخش های تاریخی وارثان غربی آن ها، به دلیل تغییر در پیش فرض ها و رویکرد هستی
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شناختی و انسان شناختی خود، همان دموکراسی بد را به عنوان بهترین شکل و ساختار برای حکومت 
و رفتار سیاسی و اجتماعی قبول کردند.

در حال حاضر بسیار روشن است که غرب امروز نمی تواند با علوم سیاسی قدیم خود و یونان باستان 
زندگی کند؛ همانطور که قدما نمی توانستند بر مبنای علوم سیاسی و تجربه ی دوره ی مدرن زندگی 
کنند و این تجربه در همه ی دنیا مرسوم است. در ایران، امروز دیگر رویکرد سیاسی پادشاهی، فره 
ایزدی، ظل اللهی و موروثی بودن حکومت پادشاهی موردقبول نیست، در حالی که در گذشته ی تاریخ 
ما، این موارد جزء مسلمات سیاست بوده است و گذشتگان ما نمی توانستند به عنوان مثال، نظام مردم 

ساالری دینی را بپذیرند.

از طرف دیگر، باید توجه داشت که علوم انسانی خصلت بین المللی و جهانی با پذیرش تکثرات موجود 
را ندارد. به عنوان نمونه، آیا غرب می تواند حکومت خود را براساس مردم ساالری دینی بنا کند؟ آیا 
تجربه ی سیاسی موجود در اکثر کشورهای اسالمی، مانند حکومت های به سبک خالفت و سلطنت 
تاریخی و تمدنی اسالمی، قابل انتقال به غرب هست؟ به طور قطع، پاسخ منفی است؛  زیرا با پیش فرض 

ها، مبانی، اصول و نوع انسان شناختی آن ها متفاوت است.

به طور متقابل، کشورهای اسالمی نیز نمی توانند تجربه ی رفتار سیاسی غرب را مبنای رفتار خود قرار 
دهند،  زیرا با مبانی آن ها متفاوت است. بنابراین برای اداره ی زندگی بومی و منطبق با زیست محلی 
و باورداشت های ملی در هر کشوری، نیاز به علوم انسانی خاص آنجا وجود دارد و باید این علوم تولید 
شوند. پس باید همه دانش های انسانی موردنیاز خود را براساس پیش فرض های خود تولید کنیم. به 
عبارت دیگر، مهم ترین راهکار در حل بحران موجود در علوم انسانی در جهان اسالم و ایران، ورود به 
عرصه ی تولید دانش دینی و بسط، توسعه و تعمیق علوم اسالمی موجود است که البته از طریق نهضت 

نظریه پردازی و نوآوری امکان پذیر خواهد بود.

بنابراین هر جامعه ای متناسب با بوم و نیاز خویش، باید دانش را به استخدام دربیاورد. پس به طور 
طبیعی، جامعه ی اسالمی متناسب با نیاز و پیش فرض های خودش، باید دانش بشری را بومی نماید. 
گاهی ممکن است بومی سازی اعم از اسالمی سازی تلقی شود، زیرا فرض بر این گذاشته می شود که
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 همه ی نیازها و ضرورت ها ناشی از دین نیست و مجموعه ای از نیازهای علمی وجود دارد که تنها 
علمی است که البته این مسئله قابل تامل است. برخی دیگر نیز بازنگری و تحول در علوم انسانی را 
عمدتا از مجرای بومی سازی علوم دنبال می کنند و اسالمی سازی را زیر مجموعه ی بومی سازی می 

دانند. طرح کنندگان بومی سازی علم، این مفهوم را در مقابل خودباختگی ذهنی طرح کرده اند.

روحیه ی خودباختگی در مواردی مانند ضعف نوآوری و طرح مسائل اصیل، تقلید مطلق و رویارویی 
غیرنقادانه با علم و متناسب نبودن علم با مسائل جامعه ی بومی مطرح می شود. از این رو، مفهوم بومی 
کردن علوم در ایران به معنای شکل گیری علوم در فضای فرهنگی انقالب اسالمی و پیشینه ی تاریخی 
ایران اسالمی است؛ به گونه ای که مسائل مطرح در این علم، ناظر به نیازها و گرفتارهایی باشد که 
پاسخ به آن ها دغدغه ی خاطر نظریه پردازان جامعه ی اسالمی است. در نتیجه، حرکت علم جهت حل 
مسائل جامعه ی ایران اسالمی است و تبیین علوم مربوط به آن، ضامن بومی شدن آن علم خواهد بود. 
بنابراین هرگز نمی توان علوم وارداتی را با مسائل بیگانه ای که به جوامع دیگری مربوط می شود، راه 

حلی مناسب برای برطرف کردن مشکالت خود دانست.

با توجه به آنچه گفته شد، استفاده از علوم و دستاوردهای بشری، پس از ارزیابی فرهنگی و ارزشی و 
تولید دانش های جدید سازگار با مبانی معرفتی و ارزشی و خاستگاه اجتماعی فرهنگ خودی است که 
امکان پذیر است. بنابراین شناخت مسائل جامعه، نقش مهمی در بومی شدن و تطبیق راه حل ها با 

فرهنگ و اثر بسزایی در نقش آفرینی علم در جامعه دارد.

 پس باید تاکید کرد که منظور از بومی سازی، طرد علم موجود نیست، بلکه مقصود آن است که اوال 
بتوانیم با ابتکار عمل، دانش متناسب با زندگی امروز را از درون فرهنگ، تمدن و تاریخ اسالمی و بومی 
خود، بازسازی و بازتولید نماییم و ثانیا از آنجا که تجربه های علمی موجود با فرهنگ و نیازهای تمامی 
بشر تناسب کافی ندارند، مفاهیم، فرضیه ها و مبانی غربی باید تصحیح و تعدیل و بر مبنای نیازها، 
 ضرورت ها و پیش فرض ها بازسازی و بومی سازی شوند.با توجه به این مسئله که علوم انسانی فعلی، 
محصولی وارداتی از غرب بوده و خود نیز حاصل چهار قرن اخیر تمدن غربی است، الزم است با شناخت 
و آگاهی عمیق و دقیق به بررسی مبانی علوم انسانی در غرب پرداخته، در کنار آن با شناخت کارآمد از 
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فرهنگ بومی خود، به طراحی و سازماندهی الگویی بومی برای حوزه ی علوم انسانی اقدام کرد. یکی از 
مهم ترین گام ها در این فرایند، تعیین مهم ترین موضوعات بنیادی در علوم انسانی از یک سو و از سوی 

دیگر تبیین این مفاهیم با تکیه بر مبانی اندیشه ی اسالمی و معارف دینی است.

اگر بتوان مبانی معرفتی و فلسفی فرهنگ اسالمی )هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی( 
را در سطح عام استخراج و تنقیح کرد، پس از آن می توان مبانی خاص را نیز تدوین و تبیین نمود. 
براساس آنچه قبال ذکر نمودیم ، اندیشمندان و عالمان علوم انسانی در محافل علمی )اعم از حوزوی 
پاالیش  را مصروف  به گام های فوق، همت خود  با تفطن و آگاهی نسبت  بایست  و دانشگاهی(، می 
بنیادهای علوم انسانی موجود در کشور نمایند و در ادامه نیز مسیر تولید علوم انسانی دینی و متناسب 

با نیازهای زمانه را فراهم آورند.

نتیجه: 

مبانی فلسفی علوم انسانی غربی با فرهنگ و مبانی اندیشۀ اسالمی در تعارض و تقابل بوده و همین 
مسئله، ضرورت امر تحول را بیان می کند. از تفاوت های اساسی موجود بین این دو مبانی و فرهنگ 
و  نیهیلیستی  مبنای  انسان؛ 2.  به  نگریستن  نحوة  و  نگاه  تفاوت  اشاره کرد: 1.  موارد  این  به  می توان 

نسبیت گرایی 3. تجربه زدگی؛ 4. عقل زدگی؛ 5. عدم توجه به سایر منابع معرفتی.

علوم انسانی بر پایه مبانی و اصولی بنا شده است که مربوط به جهان بینی و جهان شناسی موردقبول 
هر فرهنگ است. با توجه به این که فرهنگ رسمی و فراگیر در جامعه ما فرهنگ اسالمی است و این 
فرهنگ با فرهنگ سکوالر که مبنای تنظیم علوم انسانی موجود است و نمی تواند نیازهای ما را رفع 
کند، در جهان بینی و جهان شناسی متفاوت است؛ ازاین رو الزم است در این علوم تحول ایجاد شود و 
بر اساس مبانی جهان بینی و جهان شناسی بومی ما علوم انسانی جدید تنظیم گردد تا بتواند نیازهای 

استقاللی ما را رفع نماید.
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