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  چكيده

  

نقش آشكار علوم انساني در تبيين مبادي و مباني علـوم تجربـي و رياضـي مؤيـد جايگـاه                

 اسـتفاده   كننده اهداف، غايـات و نحـوة        علوم انساني عامل تعيين   . خطير علوم انساني است   

كاربردي محـاط بـر علـوم         و  ارزشي لحاظ نظري و    كه علوم ديگر به     علوم ديگر است، چنان   

در اين مقاله ضمن توجه به ضرورت قـرار دادن علـوم انـساني              . ورند   و در آنها غوطه     انساني

عنوان پشتوانة فرهنگ و ارزشهاي اصيل هر ملت، نگاه نقادانه به وضعيت آن در شـرايط                  به

   .ه استكنوني شد

  

  كليد واژه

  .علوم انساني، علوم طبيعي، علوم رياضي، منابع اجتماعي، وجوه نظري و عملي

  
دان باشد و به امور ذوقي و اعتقادي و اجتماعي نپـردازد، آيـا انـساني        اگر كسي، تنها رياضي   

توان يافت؟ بگـذريم از ايـن         تي نخواهد بود؟ آيا عمالً چنين كسي مي       حسا  بعدي و تك    تك
خود رياضيات هم بـر فلـسفه مبتنـي اسـت و بـراي كـشف علـت يقينـي بـودن آن، آراء                        كه  

مختلفي ارائه شده است كه آنها ديگر در خود رياضيات نيست، بلكه بيـرون از رياضـيات و                  
يقينـي،   ، سـاير علـوم    خـالف   بـر كانت براي توجيه اين كه چرا رياضـيات         . م بر آن است   مقد 

انگارد و حساب و جبر را برگرفتـه   را صورت ذهن مي   قطعي و ضروري است، زمان و مكان        
ـ كه بر پايـه امتـداد        ورت ذهن است و هندسه را هم      ـداند كه ص    از واحدهاي آنات زمان مي    

  داند كه آن هم صورت ذهن است؛ طبيعي اسـت علمـي كـه بـر                  ـ برخاسته از مكان مي     است
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ان دروني استوار باشـد و از بيـرون نيامـده باشـد، قطعـي، يقينـي، بـديهي و                    چنين اساس و بني   
 زيرا اصل و فرع و مبنا و بنا و تحليل همه در خود ذهن و برخاسـته                  ؛ناپذير خواهد بود    خدشه

دوزد، بنـابراين     بـرّد و مـي      در واقع، خود ذهن است كه مـي       . از همان ذهن و كار همان است      
اند كه از كجـا كـه ايـن سـاخته و         همين نظريه هم ايراد كرده     البته بر  .ضروري و قطعي است   

 كـه از بيـرون ذهـن        ،ويژه در هندسه     به ، ذهن با خارج از ذهن منطبق باشد؟ شناختي         پرداخته
صدق آن يعني انطباق آن با بيرون از ذهـن اطمينـان داشـت؟                 توان به   نيامده باشد چگونه مي   

مـين بـاب كـه چـرا حـساب و جبـر و نيـز هندسـه                  پاسخهاي فراوان ديگري هـم در ه      پرسشها و   
ــديهي اســت، وجــود دارد  ــابراين، رياضــيات، اعــم از حــساب و هندســه، كــه  . ضــروري و ب   بن

  

  ـ نياز دارد و   اي از علوم انساني است اخهـ كه شـ  فهـت به فلسـرين علم اسـت رين و يقينيـت يـانتزاع
  

  .بر آن مبتني است
. دان اسـت    كيـ  سروكار دارد و موضوع كار فيز      ماده فيزيك را در نظر بگيريم كه با      

. ة اوليـه مطـرح بـود       و مـاد   مـاده از روزگار پيش از سقراط نظريات مختلفي در باب حقيقت           
و ... اي هـوا، بعـضي آب، برخـي عناصـر چهارگانـه و                بعضي آن را اتم، برخي آتـش، پـاره        

 هـم نظريـة اتـم و جـدول          سرانجام ارسطو آن را مركب از هيولي و صورت دانـست؛ اخيـراً            
مطـرح  ...  و تـا رسـيدن بـه كواركهـا و            ماده به انرژي و نيز نظرية ضد        ةمادمندليف و تبديل    
 همـين   مـاده  را يكپارچه حركت و وجود سيال دانست، اما آيا حقيقت            مادهاست؛ صدرا هم    

ته بود مـا    هاي عارفان و ارباب رياضات چطور؟ اينشتين گف          برزخي چطور؟ يافته   مادهاست؟  
. يابند  ايم از اينجا به بعد چيزهايي هست كه پيامبران آنها را مي              تا به اينجا رسيده    مادهدر باب   

بنـابراين، در وراي علـم      . پـردازي وجـود دارد      گمان باز هم جاي نظريـه        بي مادهپس در باب    
هـاي فلـسفي      ظاهر صلب و سـخت اسـت همـواره نظريـه            فيزيك هم كه موضوع آن، مادة به      

دانـي    هيچ فيزيـك  «: گفته استاد دكتر گلشني     به. كننده بوده است و خواهد بود       حاكم و تبيين  
 منتهـا گـاه     1.»طور ناخودآگـاه عقايـد فـوق علمـي دارد           طرف نيست و به     از لحاظ فلسفي بي   

 ماننـد نظريـات پـيش از سـقراط كـه از             ،مات ساده برخاسـته اسـت     دها و مق    اي از يافته    نظريه
هاي پيچيده و ژرف، ماننـد        گرفت و گاه از يافته      ده و محسوس نشئت مي    شاهدات سا مهمين  

بر اين اساس، ما در فيزيك هم سرانجام        . نظريات معاصر در باب اتم و اجزاء و تركيبات آن         
                                                                                                                             

پژوهـشگاه علـوم انـساني و       : ، تهران 359، ص   )1385 (دانان معاصر   ديدگاههاي فلسفي فيزيك  .  �
  مطالعات فرهنگي
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هـاي علـوم      كه از شـاخه   است  رسيم كه در حوزة فلسفه يا نزديك به آن            پردازي مي   نظريه  به
  .استلحاظ نظري  انساني است و اين به

ويـژه    دان، بـه    تر از اين است، زيرا همان رياضـي         لحاظ عملي موضوع بسيار مهم      اما به 
كنـد و آن ايـن        در رياضيات كاربردي، همواره براساس يك اعتقاد يا ايدئولوژي عمـل مـي            

كار ببرم كه سود فـردي        ناپذير رياضيات را در جايي به       است كه من اين علم قطعي و خدشه       
باشد و پيداست كه اين اعتقاد و اين تـصميم برخاسـته و نـشئت گرفتـه از                  يا اجتماعي داشته    

پيوندهاي ديني، اعتقادي، اجتماعي، خويشاوندي و در يك سخن، از مسائل ارزشـي اسـت               
 علـوم انـساني     لحـاظ عملـي، وابـستگي بـه         اما در فيزيك، به   . كه سراسر از علوم انساني است     

اش ايـن   دان است كه در بن و بنيـاد انديـشه           م فيزيك كدا. تر است   تر و مستحكم    بسيار استوار 
نباشد كه با اين تالشها خدمتي بـه جامعـه بـشري انجـام دهـد و گرهـي از كـار فروبـستة آن               

ه، جز براي اين بود كه برخي از اسرار طبيعـت           لـّفرساي نيوتن متأ   بگشايد؟ آيا تالشهاي توان   
از آنها آگاه و سپس در عمـل از آنهـا           از قبيل نيروي جاذبه را مكشوف سازد تا بشر نخست           

ايـن  دانـان در جنـگ جهـاني دوم بـراي             روزي فيزيك   مند گردد؟ و مگر كوشش شبانه       بهره
نبود كه با شكافتن اتم و ساختن بمب اتمي، جنگ را بـه سـود كـشور خـويش بـه پيـروزي                       

ينه ساختن بمـب    هزامريكاييان  برسانند؟ البته اينشتين تئوري خود را به امريكا برد و در آنجا             
زعم باطل خود براي پيشگيري از كـشتار          را فراهم كردند و ساختند و شد آنچه شد؛ يعني به          

طـرز فجيعـي نـابود         ان بـه  هـ گنا  انبـوهي از بـي     بيشتر بشر دو شهر ناكازاكي و هيروشيما را بـا         
 گويند كه ما براي نجات بشريت از خسارت بيشتر چنـين            اكنون هم مي    كردند و گفتند و هم    

لحاظ نظـري و      تر از رياضيات، هم به      بينيم كه فيزيك هم بسيار بيشتر و گسترده         مي!!! كرديم
  .ور است  محاط به علوم انساني و ارزشي، و در آنها غوطهيعملي و كاربردلحاظ  بههم 

اي است از فيزيك، زيرا از خـواص اجـسام            به شيمي بپردازيم؛ اين علم در واقع اليه       
 مـاده كنـد و وابـسته بـه سـاختمان نهـايي             يق گوهرها و عناصر بحث مي     طبيعي و تغييرات عم   

 بنابراين، همة آنچه در باب وابستگي فيزيك به علوم انـساني گفتـه شـد در اينجـا هـم                     .است
ويـژه در   ـ به مــويژه كه گوناگوني تركيبات در شيمي بيشتر است و عموماً ه         صادق است، به  

  .گيرد بشري انجام ميمندي جامعه  ـ براي بهره داروسازي
شناسي، مگر نه اين است كه از همـان رياضـيات و فيزيـك و                 در علم هيئت و كيهان    
     شـود و از      ارات و اجرام كيهاني و ويژگيهاي آنها اسـتفاده مـي          شيمي براي معرفي زمين و سي

رود؟  كـار مـي   مندي انسان بـه  آن پس، از آن شناخت و اشياء شناخته شده در آسايش و بهره      
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  .براين، پيوستگي اين علم هم، چه در نظر و چه در عمل، به علوم انساني آشكار استبنا
  ارتبــاط بــه علــوم انــساني كــه بگــذريم  ظــاهر خــشك و كــامالً بــي از ايــن علــوم بــه

يافته همان علم شيمي ـ   عني مرحله تكاملـرسيم كه به يك م شناسي و جانورشناسي مي به گياه
 است كه عالوه بر آنچه در آنجا در بـاب پيونـد آنهـا بـا علـوم                 ـ است و پيد    يعني شيمي حياتي  

 كه از   شود  ي و رفتارشناسي جانور بحث مي     شناس  انساني گفته شد، در اينجا هم در باب روان        
          ر انواع معتقد باشد باز هـم نـاگزير         حوزه علوم انساني است و اگر كسي مانند داروين به تطو

وجـود عـاملي بيرونـي را بپـذيرد           ر  براي ايجاد تطـو   است از حوزه جانورشناسي فراتر رود و        
آيـا در ايـن برداشـت از امـر          «: گويـد    مـي  انـواع  بنيـاد  داروين در سطور آخر كتاب       كه  چنان

خورد كه آفريدگار با تواناييهاي گوناگون بدواً در اشكال           چشم نمي   حيات عظمتي واقعي به   
  .»؟معدودي و حتي شايد در يك شكل تنها، دميده است

و هـم روح او  در اين حوزه هم پيكر انسان     . نهيم   بعد به قلمرو انسان گام مي        اين به  از
ترين مرحله فراينـد علـوم        كه موضوع دانش پزشكي است، عالي     پيكر انسان   . شود  مطالعه مي 

ياد شده پيشين است و آنچه در باب آنها آمد در اينجا هم صادق است؛ امـا بـا ايـن تفـاوت                       
شـود، بلكـه       يا شيء نگـاه نمـي       عنوان يك ابژه    ر كه در اينجا به انسان به      بسيار بارز و چشمگي   

اضـطراب، و صـفات فـراوان       رفتار و حاالت روانـي وي، از قبيـل خـشم، محبـت، آرامـش،                
شود و در عمل هم پزشك بـه ايـن رفتـار و حـاالت توجـه                   شناسايي و بررسي مي   ديگر، هم   

  دهـد كـه      ي دارد همان دارويـي را نمـي       براي مثال، پزشك به كسي كه اضطراب روح       . دارد
 ،عوامل ديگري هم از قبيل خويشاوندي بـسيار نزديـك         . دهد  خاطر مي    آرام و آسوده   فرد  به

مستمندي و درماندگي شديد، در برخورد و مداواي پزشك نسبت به بيمار مؤثر است كه به                
و در باب انسان و     ا پزشك معتقد به خدا و اوامر     . فن پزشكي به  علوم انساني مربوط است، نه      

    اعتقاد در برخورد با بيمار كـامالً تفـاوت دارد    م به او، با پزشك بي   احترام و رسيدگي و ترح
  .و اين همه، برخاسته از تأثير علوم انساني و اعتقاد در علم پزشكي است... . و 

؛ از  با علوم انساني نداشـت    ظاهر ارتباطي     با علوم طبيعي بود كه به     ما  تا اينجا سروكار    
 اعـم از    ،فلـسفه ) 1: كنـيم   هاي ذيل بررسـي مـي        حوزة خود علوم انساني را با شاخه       اين پس، 

   اعـم از كـالم اسـالمي        ،علـم كـالم   ) 2فلسفه اسالمي و غربي، نظري و عملي شامل اخالق؛          
  حقـوق  ) 6فقـه؛   ) 5علـوم قـرآن و حـديث؛        ) 4تفـسير؛   ) 3و غربي زيـر عنـوان فلـسفه ديـن؛           

تـاريخ؛  ) 11شناسـي؛     جامعه) 10شناسي؛    روان )9علوم سياسي؛   ) 8اقتصاد؛  ) 7به معناي عام؛    
ــا؛ ) 12 ــتان) 13جغرافي ــي؛  باس ــاخه  ) 14شناس ــا ش ــر ب ــاگون؛   هن ــاي گون ــديريت؛ ) 15ه   م
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زبانهاي خارجي  ) 19زبان و ادبيات عرب؛     ) 18زبان و ادبيات فارسي؛     ) 17؛  شناسي  زبان) 16
 هر كـدام شـامل زبـان و         ،...روسي، اسپانيولي، چيني و     يعني زبان انگليسي، فرانسه، آلماني،      

 و تخصـصي ويـژه هـر        ESPهاي دانشگاهي اعم از       ادبيات و ترجمه و انگليسي در تمام رشته       
حـسابداري؛  ) 23اديان بـه معنـاي فراگيـر؛        ) 22تربيت بدني؛   ) 21تعليم و تربيت؛    ) 20رشته؛  

شـامل دانـش خـانواده،      (عمـومي   دروس  ) 26تـاريخ تمـدن اسـالمي و        ) 25كتابداري؛  ) 24
  ....)معارف، اخالق، فارسي عمومي، متون اسالمي و 

ظـاهر چنـدان      ها، حسابداري را كه به رياضيات نزديك اسـت و بـه             از ميان اين شاخه   
بينيم اين علم همان رياضـيات كـاربردي          گيريم؛ مي   ارتباطي با علوم انساني ندارد در نظر مي       

ويـژه كـه    سفه و نيز در باب استفاده عملي از آن بحث شد، بـه         است كه در وابستگي آن به فل      
داران اموال و اسناد دستگاهها، چه دولتي و چه خـصوصي هـستند و                كاربران اين علم امانت   

ايـن تقـوا از ديـن، تربيـت، اخـالق،           . اي برخـوردار باشـند      راستي كه بايـد از تقـواي ويـژه          به
  .اند  همه مولود و محصول علوم انسانيگيرد و نشئت مي... فرهنگ، شرافت وجداني و 

ظاهر كاربردي است كه شايد گمـان شـود از علـوم انـساني                اي به   كتابداري هم رشته  
دور است، اما چنين نيست؛ زيرا كتابدار به معلومات گونـاگون، هرچنـد انـدك، در بـاب                    به

مناسب عرضه كنـد و     ها خدمات      هر كدام از رشته    ها نياز دارد تا بتواند به مراجعان        همه رشته 
هاي مختلف علوم و از آن جمله علـوم انـساني             اين كار بدون آگاهي نسبتاً گسترده از حوزه       

هـم   عالوه كتابدار بايد به اخـالق پـسنديده ايـن شـغل متخلّـق باشـد و ايـن                    به. مقدور نيست 
 رشـته    كه شايد تصور شود  . مرهون آگاهي علمي و تربيت عملي از طريق علوم انساني است          

ربيت بدني هم چندان مرهون و مديون علوم انساني نيست، اما با اندك آشـنايي بـه اخـالق                   ت
ت و جـوانمردي پورياگونـه، از       شود كه آن غيرت و شهامت و فتـو          پهلواني نيك روشن مي   

 ،جا وجود داشته است شرف و نام نيك آفريده و هر جـا             اي نشئت گرفته كه هر        تربيت ويژه 
هر تها در ميدانهاي ورزش، بهتر از       بي محصول اين تر   ؛بار آورده است     نبوده ننگ و بدنامي به    

  .سازد ي ديگر خود را نمودار ميجا
  آنها  تأثير گسترده و عميق    ،و فقه » علوم قرآن و حديث   «هاي ديني، تفسير و       از شاخه 

  .در تربيت افراد نياز به بحث و گفتگو ندارد
پـس از    ستي، مبـدأ و معـاد و حيـات         كه مستقل از وحي به شناخت ه       هاما شاخة فلسف  

توان وجود خداوند و      پردازد پيشتاز علوم عقلي و استداللي است و با آن مي            مرگ انسان مي  
نيز حيات پس از مرگ انسان را به اجمال ثابـت كـرد و يـا                 عنايتش به انسان و    برخي صفات او و   
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كـه نتيجـه و محـصول هـر         پيداسـت   . عقل را در اين عرصه ناتوان يافت و راه الحاد پيش گرفت           
  .كدام از اين دو ديدگاه بر سرتاسر انديشه و رفتار همان فيلسوف و پيروان مكتب او مؤثر است

حيات پـس از    و  فيلسوفي مانند سقراط و افالطون و از متأخران ياسپرس، كه به خدا             
ـ  كنند ي زندگي ميـاعـديده اجتم ـمرگ انسان معتقدند، خود با آرامش درون و با رفتار پسن          

اش سقراط است و سركشيدن جام شوكران و يقين به ديدار پس از مرگش با دوسـتان                   نمونه
  .اند ـ و پيروان اينان هم كمابيش اين چنين اش درگذشته

دنبـال    كـساني را هـم بـه      ! ي نبرده است و به هر دليـل       جاي  بهاما فيلسوفي كه خود، راه      
كشد، تابع و متبوع هر دو، در انديشه و در درون ناآرام و در عمل هـم غالبـاً دچـار                       خود مي 

 هرحـال، ايـن فلـسفه ـ خـواه الهـي و خـواه         بـه . بينيم اكنون مي  همكه چناناند،  فساد و تباهي
 ه در فكر و عملِ جمع كثيري از مردم تـأثير ـ سرشاخه عقلي در علوم انساني است ك    الحادي

آنچه گفته شد در باب اصل رشته فلـسفه و اثرگـذاري آن             . گذاشته است و خواهد گذاشت    
شود؟ دانشجوي آن كيـست؟       است، اما اين كه در دانشگاههاي ما اين رشته چگونه اجرا مي           

  .التحصيالن چيست؟ جاي بررسي فراوان دارد كارايي آن براي فارغ
ـ در ايجـاد تحـول در        ت عرضه شود  ــر درس ـــ اگ  ر درس يا شاخة معارف ديني     ـتأثي

شـرط وجـود اسـتاداني دانـشمند، دلـسوز،             امـا بـه    ،انديشه و رفتار آدمي جـاي سـخن نـدارد         
  ... .گذار، حاضر در ميان دانشجويان براي حلّ مشكالت اعتقادي و روحي آنان، و  وقت

، در   اسـت  است كه سمت نگاشته و منتشر ساخته       هرچند نام كتابي     دانش خانواده اما  
واقع براي درسي است كه در مجلس ششم جهت كنترل جمعيت تصويب، و تـأليف آن بـه                  

قـدري زننـده      نوشته براي تدريس در كالس عمومي به      اين   اما   ؛وزارت بهداشت واگذار شد   
. منتـشر كـرد    را تـأليف و      دانش خانواده و نامناسب بود كه آن را منع كردند و سمت كتاب            

حـساب   پيداست كه تأثير اين درس در كنترل جمعيت براساس موازين ديني، از گسترش بي       
اثرگذاري و نفوذ اخالق اسـالمي در سـاختن          .و مهارگسيخته چه تأثير ژرفي در جامعه دارد       

  .ويژه جوانان، نياز به بحث ندارد شخصيت آدمي، به
. چهـارچوب كلـي يـك نظـام اسـت         علوم سياسي، سازنده ساختار سياسي يا قالب و         

شـود و پايـدار خواهـد        ست تحقيق و تدوين و تدريس شود، نظام تثبيت مي         راگر اين علم د   
متأسفانه پس از پيروزي انقالب اسالمي فرد يا گروهـي          . ماند وگرنه دچار تزلزل خواهد شد     

مندي ارچوب استوار و مستحكم اين نظام را تدوين كنند و نيروي مصمم و قدرت             آن چه كه  
و استادان معتقدي هم آن را تـدريس كننـد و اسـتاد و              كند  كه پاي كار بايستد و آن را اجرا         
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صورت منسجم و يكپارچه فـراهم نيامـد و در نتيجـه              دانشجو به اندازه كافي تربيت شوند، به      
 در بسياري از موارد همان استادان پيـشين درسـهاي           ؛يافت، تحقق نيافت    آنچه بايد تحقق مي   

البتـه  .  برخي هم پس از بازنشستگي رهسپار ديار غرب شدند          و ود را تكرار كردند   گذشته خ 
ـ و هم در حوزه    ـ در دانشگاه تربيت مدرس     در اين مدت كارهايي هم در زمينه تربيت استاد        

 نيـروي  نصورت يكپارچـه و منـسجم نبـوده و آ        اما چون به  است،  تدوين كتاب انجام گرفته     
مـراه نداشـته اسـت، بلكـه در هـشت سـال بعـد از دولـت آقـاي                    قدرتمند اجرايي را هم به ه     

اي بـه ايـن حـساسي و     يعنـي رشـته  . ايـم  عكـس هـم بـوده، نتيجـه مطلـوبي نداشـته             هاشمي به 
در بـاب بيـان علـل ناكـامي علـوم           .  نتيجه مطلوب و مورد انتظار را نداده اسـت         ،تأثيرگذاري

در فرصتي فراخور، جداگانه بـه      اي الزم است كه شايد        سياسي در دانشگاهها مجال گسترده    
  .آن بپردازيم

 ،الملـل   هاي گوناگونِ حقوق سياسي، اقتصادي، خانواده، بين        اما رشته حقوق با شاخه    
 و بـا ديـدي اخالقـي هـم بنگـريم            مو اگـر فراتـر رويـ      ... حقوق درياها، فضا، حقوق بـشر و        

 بـر فرزنـد و      خـودش، حـق خداونـد بـر او، حـق همـسايه، حـق والـدين                 بينيم حق فرد بر     مي
شود كـه ايـن رشـته سرتاسـر وجـود مـا را           گنجد و معلوم مي     حقوق مي  هم در ... عكس و     به

ـ اهميت بـسياري داد و       ـ آن هم در يك نظام اسالمي       اي  فراگرفته است و بايد به چنين رشته      
خصوص   براي آن هم تحقيقات ويژه و فراگير انجام داد و هم بهترين هوشها و استعدادها، به               

  .دار و با وجدان، را وارد اين رشته كرد و درست و دقيق بار آورد راد شريف و ديناف
د نفس و بقاي آن شناسي، خواه با ديد الحادي و خواه با ديد اعتقاد به تجرّ           تأثير روان 

تـأثير  . گيـري فـرد و اجتمـاع دارد         پس از مرگ، تأثيري بسيار گـسترده و عميقـي در جهـت            
بر جامعه غربي و سپس بـر ديگـران نهـاد و در برابـر آن، تـأثير                  ويرانگري كه فرويد نخست     

  .ارباب دانش پوشيده نيست ه، برشناسان متألـّ دة يونگ و ديگر رواننسبتاً سازن
 چنـدان كهـن نيـست، تـأثير ژرف و           آنكـه هاي گوناگونش، با      شناسي با شاخه    جامعه

ويـژه ديـدگاه الهـي يـا         گسترده آن در سراسر شئون زندگي مردم كـامالً مـشهود اسـت، بـه              
شناسـي، و      پـدر جامعـه    ،خلـدون   هي چون ابن  شناسي متألـّ   امعه ج .الحادي حامالن اين دانش   

شناس ملحدي چون اگوست كنت اثـر عميـق خـاص خـود را بـر دانـشمندان پـس از                       جامعه
ــر ــد جــاي نهــاده خــويش ب ــه   هــم. ان ــره نظري ــشگاههاي جهــان در چنب ــون هــم دان هــاي  اكن

  .شود گي است كه انديشة آنها از آن طريق به تاروپود جامعه تزريق ميشناسان بزر جامعه
در گذشته علمي به نام مديريت وجود نداشت، هر مدير توانمندي تجارب مـديريت            
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 و اين صـنايع پيچيـده       دقدر پيچيده نبو    برد، البته جامعه هم اين      خويش را با خود به خاك مي      
اما امـروز مـديريت     . فزايددشواري مديريت بي  ه بر پيچيدگي و     هم وجود نداشت كه اين هم     

هـر كـدام    كـه   ...  مـديريت صـنعتي، بازرگـاني، آموزشـي و           ،هاي فراوان يافتـه اسـت       شاخه
اي چـه تـأثير و نفـوذ          ترين سـطح نيـاز دارد و پيداسـت چنـين رشـته              تخصصي ويژه در عالي   

  .اي در فرد و اجتماع دارد گسترده
 همـين    سرايي اشتباه شده است؛ و به       داستانبا  ا  با صد افسوس رشته تاريخ در جامعة م       

اگر هر ملتي گذشته خـود      در صورتي كه    . آيند  جهت هم استعدادهاي باال، به سوي آن نمي       
 حـال   ،خوبي نشناسد   اند، به   و پيرامونيان خويش و كساني را كه در سرنوشت وي تأثير داشته           

لتي كه گذشته ندارد، آينـده نخواهـد        م«: به گفته برخي  . تواند بسازد   و آينده خود را هم نمي     
شناســي، سياســت، فرهنــگ،  روانشناسـي،   بگــذريم از ايــن كـه در تــاريخ، جامعــه . »داشـت 
منـدرج اسـت و واقعـاً افـراد بـسيار          ... اقتـصاد، فلـسفه و      شناسـي،     گري، دين و مذهب     نظامي

ي درهـم تنيـده و      ها  اين رشته فعاليت كنند تا بتوانند در مورد همة اين رشته          در  هوشمند بايد   
پيوند آنها با يكديگر اجتهاد كننـد و نظـر بدهنـد و در واقـع سـرانجام ايـن رشـته بـه فلـسفه                          

  .ـ فلسفه تاريخ انجامد مي
شايد كساني باشـند كـه بـه جغرافيـا سـبك بنگرنـد، امـا شـناخت ايـن رشـته هـم بـا                          

دي و اجتمـاعي  كه دارد، در حيات فـر ... هاي متعدد طبيعي، سياسي، انساني، شهري و    شاخه
اي بــراي  ويــژه كــه امــروز در جغرافيــا از روشــهاي بــسيار پيچيــده مــا بــسيار مــؤثر اســت، بــه

شود و ايـن گـامي اسـت بـسيار فراتـر از               اي استفاده مي    رمزگشايي و تبيين عكسهاي ماهواره    
  .آنچه در گذشته بوده است

شناخت و با تمـام     آثار باستاني هر ملتي به منزلة ناموس آن ملت است كه بايد آن را               
هـاي وطـن مـا        توان از آن مراقبت و محافظت كرد، راستي ننگ است كه غربيان بيايند و تپه              

را بكاوند و آثار باستاني ما را درآورند و معلوم نيست چه مقـدار آن را بـه مـا بدهنـد و چـه                         
قتـي از   مـن و  . هاي لوور و بريتانيا و روسـيه درآورنـد          مقدارش را خود بردارند و سر از موزه       

موزه بريتانيا در لندن ديدار كردم و آن همه مهر و سكه و آثار باستاني خودمـان را در آنجـا                     
انـد يـا خـود سـبب          شـته ات و فرومايگي در كساني كردم كـه گذ        ت و خفّ  ديدم، احساس ذلّ  

 بيگانگـان بيفتـد و آنهـا بـا نمـايش آنهـا              دسـت   بهاند اين آثار يا اين نواميس از وطنشان           شده
 خوانـده و بـا      ممن از آن پس بارها و بارها اين ابيات فردوسي را از زبـان بهـرا               .  كنند مباهات

  .ام ام و خون خورده مورد بر ما رفته است سنجيده آنچه از دست ناكسان و فرومايگان بي
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  :و اما داستان
شـود و     اي كـشته مـي      گيرد، شاهزاده   در نبرد سنگيني كه ميان دو لشكر ايران و توران درمي          

كوشند كـه تـاج يعنـي نمـاد عـزّت ايرانيـان را بردارنـد و          افتد؛ تورانيان مي    ج از سرش مي   تا
گيـرودار    در ايـن    . دسـت دشـمن نيفتـد       كـشند تـا ايـن نمـاد بـه           كوشند و مـي     ايرانيان هم مي  

دسـت    گـذارد بـه     دارد و نمي    تازد و با نوك نيزه تاج را برمي         سهمگين بهرام پسر گودرز مي    
  :گويد پدر مي  بازگشتن از آوردگاه به پس از. دشمن بيفتد

  

ــدان ــتم  بــ ــاج برداشــ ــه آن تــ ــه كــ  گــ
  

ــتم      ــدر افراشــ ــر انــ ــه ابــ ــزه بــ ــه نيــ بــ
  

يكـــي تازيانـــه ز مـــن گـــم شـــده اســـت
  

 تركـــان بدســـت  چـــو گيرنـــد بيمايـــه    
  

باشـد فـسوس  ) خ فرخنده ـ (بر، چند  به بهـرام
  

ــوس      ــود آبنـ ــشمم شـ ــيش چـ ــان پـ جهـ
  

ــت ــن اسـ ــام مـ ــرم نـ ــر آن چـ ــشته بـ نبـ
  

ــ   ــت  ســـ ــرد بدســـ ــران بگيـــ پهدار پيـــ
  

ــن    ــد از ايــ ــگ باشــ ــرا ننــ ــد مــ شناســ
  

ــين       ــر زمـ ــد بـ ــامم فتـ ــگ نـ ــن ننـ وز ايـ
  

ــاز آورم  ــه بــــــ ــوم زود تازانــــــ شــــــ
  

ــج دراز آورم    ــد رنــــــ ــر چنــــــ اگــــــ
  

  

دهنـد كـه پـس از ايـن همـه كـشته، رزم ديگـري                  هر قدر گودرز و گيو بهرام را اندرز مـي         
دسـت دشـمن گرفتـار و كـشته           ابـد امـا بـه     ي  رود تازيانه را مـي      افتد و مي    مياراي سودمند نمي  

  .شود مي
گـان و   لِدسـت دشـمن را بـسنجيد بـا رفتـار د             اي بـه    افتن ننـگ افتـادن تازيانـه      تاين برن 
زدانـه بـه    دغيرتي كه آثار باستاني يعني ناموس يـك ملـت را بـا ثمـن بخـسي                    فرومايگان بي 

 آثار باستاني اين كـشور و       ل كاوش و يافتن و شناسايي     شناسي متكفّ   باستان. سپارند  بيگانه مي 
سپردن آنها به موزه ملي است و اين كاري است بـس كـالن، كـه خـوار شـمردن آن نـشان                       

  .حميتي است سري و كم سبك
اي اسـت دلنـشين و آهنگـين و رشـته پيونـد همـه اقـوام                   زبان و ادبيات فارسي، رشته    

ربي و سـپس    ـــ ست ع ـنخـ   الم اسالم ـنجيب و بزرگوار اين مرزوبوم به يكديگر، زبان دوم ع         
ـ حاوي شاهكارهاي حماسي، عرفاني، تفسيري، فرهنگي، پزشكي، تـاريخي، ادبـي،              فارسي

اكنـون هـم      قاره هند بود و هم      ، زباني كه روزي زيب و زينت دربار پادشاهان شبه         ...علمي و   
 آن ديار   اند، عالمان   ن نهاده آجاي    كه با هزاران دريغ دامنش را برچيده و زبان انگليسي را به           

هـايي    ها و جملـه     واژه... كنند و در مصر و تركيه و شامات و چين و              ن افتخار مي  آبه دانستن   
همچون ميراثي گرانبها از آن برجاي مانده است، و راستي كه هرقدر در گـسترش و تعميـق                  

ايــم و دريغــا كــه  داشــتن ايــن نغمــة آســماني بكوشــيم كــم كــرده   و پــالودن و پــالوده نگــه
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رونـد و چنـدان رغبتـي         هاي علمي و فني و پزشكي مي        ي درخشان عموماً به رشته    استعدادها
به اين روح بردميده در پيكر فرهنگ و ادب و دين و عرفـان و تـاريخ و علـم ايـن مرزوبـوم              

در رژيم گذشته يكي از رؤساي دانـشگاه تهـران          . دهند و اين جفايي است آشكار       نشان نمي 
خواهيم نه شعر و      مي) علوم تجربي (د، گفته بود ما علم      كه خود متخصص بيماريهاي زنان بو     

گيري و ديدگاهي بر سر علوم انساني و زبان و ادب فارسي              غزل، و پيداست كه چنين جهت     
  .پردازيم چه آورده است و هنوز هم تاوان اين بينش را مي

نيـاز    بـي زبان بيگانه ابزار پيوند ملتها با يكديگر است و هيچ ملتي از داشتن اين ابـزار                 
ويژه ما كه با اين تمدن چند هزار ساله بر سر چهارراه دنيا قـرار داريـم، سـخت بـه                        به ،نيست

اين رشـته ارتبـاط و اتـصال نيازمنـديم، البتـه بـا حفـظ هويـت و فرهنـگ اسـالمي و ايرانـي                        
توانيم بهترين آثـار علمـي و فرهنگـي سـاير             با شناخت كامل اين زبانهاست كه مي      . خودمان
تـأثير  . ه زبان خويش، و آثار علمي و فرهنگي خـود را بـه زبـان ديگـران برگـردانيم              ملل را ب  

ويـژه ملـت مـا        هاي گوناگون آن در حيات فردي و اجتماعي همة ملتها بـه             رشته هنر با شاخه   
محـل    كه از هنر شعر و چكامه گرفته تا هنر معماري و ساختن بناهاي شكوهمندي كه از تاج                

و تا هنرهاي فراوان ديگر، از واالترين پايه        ... يز و   رهان و شيراز و تب    هند تا آثار ماندگار اصف    
  .برخوردار است، همچون آفتاب نيمروز رخشان و تابناك است

  

  گيري نتيجه

وار و در نهايت اختـصار عرضـه شـد و در              اكنون با اين گزارشي كه به اقتضاي مقاله اشارت        
تـوان در بـاب        شده بايد كتـابي نوشـت، مـي        هاي ياد   زمينه تأثير و ضرورت هر رشته از رشته       

تنهـا علـوم انـساني        اهميت و جايگاه خطير علوم انساني به اجمال داوري كرد و گفت كه نـه              
ـ مانند رياضـيات و فيزيـك و         ارتباط با علوم انساني     ظاهر بي   هاي علمي به    محض، بلكه رشته  

 علوم در نظر و عمـل همـه را          ورند و اين    ـ هم محاط به علوم انساني و در آنها غوطه          پزشكي
هاي علمي در نظر و عمل اين است كه           مندي از سرتاسر رشته     البته شرط بهره  . فراگرفته است 

بـار    آينـد و بـه     هاي علوم انساني بيايند، تربيت شوند، بار        استعدادهاي تابناك و قوي به رشته     
 فراخـور و مناسـب فـراهم        هـاي   ها برنامـه    اي شوند و براي اين رشته       نشينند و استادان برجسته   

امـا آنچـه    . ها بايستند و دانشجو را با دقت تمام تربيـت كننـد           نسر آ  كار بندند و بر     سازند و به  
اكنون با اين گستردگي و گسيختگي در برنامه و استاد و دانـشجو داريـم، بـا آنچـه بايـد                       هم

   .شتياري خدا باز هم خواهيم نو  در اين باب، به. يمباشد فاصله فراوان دار




