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[ بازگشت ] | [ چـاپ ] 

1397/03/20 مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوھشگران دانشگاه ھا - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

این تصحیح و اصالحِ کار دانشگاه ھا ھمین امروز مصداقھای روشنی دارد.

یکی از مصداقھای روشن این است که ما رویکرد مصرف کنندگِی علم را تبدیل کنیم به رویکرد تولید علم. تا کِی باید ما بنشینیم

مصرف کننده ی علم دیگران باشیم؟ بنده با یاد گرفتن علم از دیگران ھیچ مخالف نیستم؛ این را بارھا گفته ام و ھمه ھم میدانند؛

گفتم ما ننگمان نمیکند که از  آن کسی که دارای علم است یاد بگیریم و شاگردی کنیم، اّما شاگردی یک حرف است، تقلید یک

حرف دیگر است! تا کِی دنباله رِو علم این وآن باشیم؟ چرا در زمینه ی علوم انسانی وقتی گفته میشود که بنشینیم فکر کنیم و

علوم انسانِی اسالمی را پیدا کنیم، یک عّده ای فوراً برمی آشوبند که «آقا! علم است»؟ علم است؟ در علوم تجربی که علم

بودنش و نتایجش قابل آزمایش در آزمایشگاه است، این ھمه غلط بودِن یافته ھای علمی روزبه روز دارد اثبات میشود، آن وقت شما

در علوم انسانی توقّع دارید [غلط نباشد]؟ در اقتصاد چقدر حرفھای متعارض و متضاد وجود دارد! در مدیریّت، در مسائل گوناگون

علوم انسانی، در فلسفه، این ھمه حرفھای متعارض وجود دارد؛ کدام علم؟ علم آن چیزی است که شما به آن دست پیدا کنید،

بتوانید بفھمید آن را، از درون ذھن فّعال شما تراوش بکند. باید دنبال این باشیم که ما تولید علم بکنیم؛ تا کِی مصرف کنیم علم

این وآن را؟ بله، مانعی ندارد که مثل کاالیی که خودمان نداریم، دیگری دارد و از او میگیریم و استفاده میکنیم، از علم دیگران

استفاده بکنیم اّما این نمیتواند دائمی باشد، این نمیتواند ھمیشگی باشد؛ گاھی علِم دیگران درست به ما منتقل نمیشود،

گاھی آن بخش خوبش را به ما نمیدھند، گاھی نو و به روزشده اش را به ما نمیدھند و این اتّفاق در کشور ما متأّسفانه در

سالھای حکومت طاغوت بارھا افتاده؛ ما که نباید تجربه ھا را مجّدداً تکرار بکنیم؛ بنابراین بایستی تولید علم بکنیم.

1396/03/01 مربوط به :بیانات در دیدار دست اندرکاران اولین کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

علوم انسانی، دو سه قرن است که در دنیا ابداع شده و اشخاصی روی آن فکر کرده اند، کار کرده اند، مسائلی را به  وجود

آورده اند؛ بعضی ھم که [ابداع آنھا] به قرن نمیرسد، چندین دھه است که دارند روی آن کار میکنند؛ یعنی به اصطالح چیزھایی

جزو علوم مختلف انسانی ھستند که برای ما حکم واردات را پیدا میکند؛ حاال غیر از فلسفه و ادبیات و مانند این چیزھایی که

مربوط به خود ما است، مسائلی به وجود آمده، سرفصل ھایی تولید شده، روی آن کار شده، فکر شده، نقد شده، چند الیه

ردّوبدل شده -این کارھا انجام گرفته- ما حاال میخواھیم وارد بشویم و این مسائل را از آن ریشه ی به اصطالح غیر دینی یا بعضاً

ضّد دینی آن جدا کنیم و به یک منشأ قرآنی و یک منشأ دینی و َوحیانی متّصل کنیم. خب این خیلی مھم است؛ این یک تسلّط

اساسی بر کارھای دیگران الزم دارد؛ ما باید بدانیم که دیگران در این زمینه ھا چه کرده اند. [دانستن] کارھایی که آنھا انجام

داده اند، پیشرفتھایی که آنھا انجام داده اند، از مسائلی است که مورد نیاز است؛ باید کار بشود.

1395/03/14 مربوط به :بیانات در مراسم بیست  و ھفتمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه هللا) - 
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عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

یکی از آن مبانی اساسی و ارزشھای اساسی عبارت است از اعتقاد به پیشرفت، اعتقاد به تحوّل، به تکامل، و تعامل با محیط،

البتّه با پرھیز از انحرافھا و خطاھایی که در این راه ممکن است وجود داشته باشد. تحوّل و تکامل؛ ھم فقه ما، ھم

جامعه شناسی ما، ھم علوم انسانی ما، ھم سیاست ما، ھم روشھای گوناگون ما باید روزبه روز بھتر بشود، منتھا به دست

آدمھای خبره، به دست آدمھای وارد، به دست انسانھای اھل تعّمق و کسانی که اھلیّت ایجاد راه ھای نو را دارند؛ نیمه سوادھا

و آدمھای ناوارد و مّدعی نمیتوانند کاری انجام بدھند. به این باید توّجه داشت؛ اینھا ھمه یک صراطی است که چپ و راست

دارد؛ از وسط جادّه باید حرکت کرد.

1394/04/13 مربوط به :بیانات در دیدار اساتید دانشگاه ھا - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

در زمینه ی علوم انسانی عقبیم. دوستان که درباره ی علوم انسانی صحبت کردند، بدرستی بر روی اھّمیّت علوم انسانی، حتّی

در صنعت، تکیه کردند؛ درست است. این آماری که این برادر عزیزمان دادند برای من جالب بود که گفتند در پیشرفت صنعتی،

حدود چھل درصد مثالً -یا پنجاه درصد- مربوط به مسائل مھندسی و مربوط به مسائل فنّی است، حدود پنجاه شصت درصد

مربوط به مسائل علوم انسانی -مثل مدیریّت، ھمکاری، سخت کوشی- است؛ راست میگویند، این خیلی مھم است. در زمینه ی

علوم انسانی، امروز خوشبختانه چند نفر از برادران مطالب خوبی گفتند، ھمان حرفھای دل ما است؛ البتّه حرفھای زبان ما ھم

ھست؛ این مسائل را ما ھم بعضاً گفتیم. علوم انسانی بسیار مھم است. تحوّل در علوم انسانی که به دالیل بسیار یک امر

الزم و ضروری است، نیاز دارد به جوششی از درون و حمایتی از بیرون. خوشبختانه جوشش از درون امروز ھست. من میبینم

[گزارش کارھا]، ھم در شورای عالی انقالب فرھنگی -ھمین شورای تحوّل و دوستانی که در آنجا مشغول کارند- ھم در خود

دانشگاه ھا، ھم آن طور که امروز مالحظه کردید [در صحبت ] بعضی از دوستانی که درباره ی علوم انسانی صحبت کردند،

نشان دھنده ی این است که این جوشش درونی در درون دانشگاه ھا آن ھم از سوی فرزانگان و از سوی انسانھای دانشمند،

وجود دارد؛ حمایت از بیرون ھم باید وجود داشته باشد -حمایت گوناگون- که یکی از مصادیق این حمایت، تبعیّت دانشگاه و وزارت

از مصوّبات شورای تحوّل است. یک مصوّباتی دارند که امروز ھم یکی از برادرھا ھمین حاال بیان فرمودند که ھمان مقداری که کار

شده، ھمین مقدار عملیّاتی بشود. ھر مقداری که تالش شده است، کار شده است، این اجرائی بشود و عملیّاتی بشود. در

دفترھا و کتابھا و زونکن ھا -و به قول ایشان در پیچ وخم ھای داالنھای وزارت یا شورای عالی انقالب فرھنگی- نماند، بیاید

عملیّاتی بشود؛ این کامالً درست است. وزارت به این نکته توّجه کند. آقای دکتر فرھادی(۶) ھم اینجا نشسته اند، اینھا چیزھایی

است که من بخصوص به ایشان توّجه میدھم که این مسائل را دنبال کنند؛ این کار، کار بزرگی است. امروز سررشته ی علم در

کشور و سررشته ی دانشگاه در کشور، در دست این برادران خوب ما است؛ اینھا بایستی به معنای واقعی کلمه و دلسوزانه

دنبال بکنند.

1393/07/26 مربوط به :حکم آغاز دوره ی جدید شورای عالی انقالب فرھنگی - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار
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متن فیش :

مھندسی فرھنگی و موضوع تحول و نوسازی در نظام آموزشی و علمی کشور اعم از آموزش عالی و آموزش و پرورش و نیز

تحول در علوم انسانی که در دوره ھای گذشته نیز مورد تأکید بوده است، ھنوز به سرانجام مطلوب نرسیده است، به تعویق

افتادن این امور خسارت بزرگی متوجه انقالب اسالمی خواھد کرد، لذا باید این امور جدی تر گرفته شده و با یک بازنگری و

برنامه ریزی جدید طی مدت زمان معقول و ممکن به سرانجام خود برس

1393/06/29 مربوط به :ابالغ سیاست ھای کلی «علم و فناوری» - 

عنوان فیش : جھاد علمی, مرجعیت علمی, تولید علم, نظریه پردازی, تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : جھاد علمی, مرجعیت علمی, تولید علم, نظریه پردازی, تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

بسم  هللا  الرحمن  الرحیم

سیاست ھای کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)

١- جھاد مستمر علمی با ھدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جھان با تأکید بر:

١-١- تولید علم و توسعه نوآوری و نظریه پردازی.

١-٢- ارتقاء جایگاه جھانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جھان اسالم.

١-٣- توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی.

١-۴- تحول و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقالب اسالمی با: تقویت جایگاه و منزلت این

علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصالح و بازنگری در متون، برنامه ھا و روش ھای آموزشی و ارتقاء کمی و کیفی مراکز و

فعالیت ھای پژوھشی مربوط.

١-۵- دستیابی به علوم و فناوری ھای پیشرفته با سیاستگذاری و برنامه ریزی ویژه.

1393/04/11 مربوط به :بیانات در دیدار اساتید دانشگاه ھا - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

مسئله ى دیگر ھم مسئله ى علوم انسانى است، که از مّدتى پیش این مطلب را مطرح کردیم؛ دالیل این کار ھم مکرّراً گفته

شده. حقیقتاً ما نیازمند آن ھستیم که یک تحوّل بنیادین در علوم انسانى در کشور به وجود بیاید. این به معناى این نیست که ما

از کار فکرى و علمى و تحقیقِى دیگران خودمان را بى نیاز بدانیم - نه، برخى از علوم انسانى ساخته وپرداخته ى غربى ھا است؛

در این زمینه کار کردند، فکر کردند، مطالعه کردند، از آن مطالعات باید استفاده کرد - حرف این است که مبناى علوم انسانى

غربى، مبناى غیرالھى است، مبناى مادّى است، مبناى غیر توحیدى است؛ این با مبانى اسالمى سازگار نیست، با مبانى

دینى سازگار نیست. علوم انسانى آن وقتى صحیح و مفید و تربیت کننده ى صحیح انسان خواھد بود و به فرد و جامعه نفع خواھد

رساند که براساس تفکّر الھى و جھان بینى الھى باشد؛ این امروز در دانشھاى علوم انسانى در وضع کنونى وجود ندارد؛ روى

این بایستى کار کرد، فکر کرد. البتّه این کار، کار شتاب آلودى نیست - کار بلندمّدتى است، کار مھّمى است - منتھا دوستانى

ھم که مشغول این کار ھستند، الزم است سرعت متناسب را به این کار بدھند، یعنى ضمن اینکه نباید در این کار شتاب زدگى

کرد، عقب ماندگى ھم در این کار مطلوب نیست و مورد قبول نیست؛ بایستى کار بشود. البتّه من شنیدم و اطّالع دارم که عالوه

بر آنچه در شوراى عالى انقالب فرھنگى در این زمینه انجام میگیرد، اساتید متعّدد دانشگاه ھم در این زمینه کارھاى مھم و

خودجوش دارند انجام میدھند، که این کارھا خوب است در یک صراط قرار بگیرد؛ یعنى این دو مجموعه ى کارى با یکدیگر

ھم افزایى کند، تا ان شاءهللا نتایجى عاید کشور و عاید دانشگاه کشور در این زمینه بشود.
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1393/04/11 مربوط به :بیانات در دیدار اساتید دانشگاه ھا - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جمله ھای برگزیده

متن فیش :

حقیقتاً ما نیازمند آن ھستیم که یک تحوّل بنیادین در علوم انسانى در کشور به وجود بیاید.

1393/04/11 مربوط به :بیانات در دیدار اساتید دانشگاه ھا - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جمله ھای برگزیده

متن فیش :

حرف این است که مبناى علوم انسانى غربى، مبناى غیرالھى است، مبناى مادّى است، مبناى غیر توحیدى است؛ این با

مبانى اسالمى سازگار نیست، با مبانى دینى سازگار نیست.

1393/04/11 مربوط به :بیانات در دیدار اساتید دانشگاه ھا - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جمله ھای برگزیده

متن فیش :

علوم انسانى آن وقتى صحیح و مفید و تربیت کننده ى صحیح انسان خواھد بود و به فرد و جامعه نفع خواھد رساند که براساس

تفکّر الھى و جھان بینى الھى باشد؛ این امروز در دانشھاى علوم انسانى در وضع کنونى وجود ندارد؛ روى این بایستى کار کرد،

فکر کرد.

1392/09/19 مربوط به :بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرھنگی - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

مسئله ی علوم انسانی ھم مسئله ی دیگری است كه خیلی مھم است. البتّه آقای دكتر حّداد - مثل اینكه نیستند امروز اینجا -

یك گزارش مفصّل و خوبی به من دادند در مورد كارھایی كه در زمینه ی علوم انسانی در ھیئتی كه ایشان مسئول آن ھستند

انجام گرفته، كه خب بعضی از دوستان ھم از نداشتِن خروجی این كار گله مندند و شكایت میكنند، كه اینھا در جلسه ی شورا

باید مطرح بشود. به نظر بنده اساسی ترین كار ھم این است كه مبنای علمی و فلسفِی تحوّل علوم انسانی باید تدوین بشود؛

این كار اساسی و كار اوّلی است كه بایستی انجام بگیرد.
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1392/09/19 مربوط به :بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرھنگی - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جمله ھای برگزیده

متن فیش :

اساسی ترین كار این است كه مبنای علمی و فلسفِی تحوّل علوم انسانی باید تدوین بشود؛ این كار اساسی و كار اوّلی است

كه بایستی انجام بگیرد.

1391/12/01 مربوط به :دیدار جمعی از مسئوالن و دست اندرکاران جشنواره ی مردمی فیلم عمار با رھبر انقالب - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار, جمله ھای برگزیده

متن فیش :

علوم انسانی ھوای تنفسی مجموعه ھای نخبه کشور است که ھدایت جامعه را بر عھده دارند بنابراین آلوده یا پاک بودن این

ھوای تنفسی بسیار تعیین کننده است.

1391/12/01 مربوط به :دیدار جمعی از مسئوالن و دست اندرکاران جشنواره ی مردمی فیلم عمار با رھبر انقالب - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار, جمله ھای برگزیده

متن فیش :

اصالح در علوم انسانی و تحول در سینما و تلویزیون بدون اصالح پایه ھای معرفتی علوم انسانی غربی امکانپذیر نیست و اصالح

این پایه ھا نیز در گرو ارتباط موثر با حوزه ھای علمیه و علمای دین است.

1390/07/13 مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از نخبگان و برگزیدگان علمی - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

یک روزی یک چیزھائی گفته میشد که به گوشھا سنگین می آمد. من یک روزی مسئله ی «تولید علم» را مطرح کردم، بعد دیدم

بعضی جاھا نشسته اند روی کلمه ی «تولید علم» دارند خدشه میکنند - حاال یک مناقشه ی لفظی - که علم قابل تولید نیست!

امروز این به صورت یک گفتمان قطعی در آمده؛ شماھا گله مندید از این که این کار در مقطع خاص خودش پیش نمیرود. این

خیلی پیشرفت است. بنابراین بایستی کار کرد. و کار کنید، فکر کنید؛ حتماً تأثیر دارد.

از من سؤال شد نظرم در مورد علوم پایه چیست؟ ھمین طور که اشاره کردند، من چندین بار راجع به علوم پایه بحث کرده ام. من

علوم پایه را خیلی مھم میدانم. من یک وقتی گفتم علوم پایه در مقایسه ی با علوم کاربردی ای که ما داریم، مثل یک ذخیره ی

بانکی است در مقابل پولی که شما توی جیبتان میگذارید. شما برای خودتان یک مقدار ذخائر بانکی دارید که پشتوانه ی کار
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شما، مایه ی امید شما، منشأ درآمدھای شما آن است. البته یک مقدار ھم پول توی جیبتان میگذارید و خرج میکنید. نمیخواھیم

جسارت کنیم؛ واقع قضیه این است. این علوم کاربردی ای که امروز وجود دارد، اینھا ھمه اش ھمین پولھائی است که ما داریم

خرج میکنیم. یک ملت مجبور است مھندسی داشته باشد، شھرسازی داشته باشد، صنایع داشته باشد، پزشکی داشته

باشد، سالمت و درمان داشته باشد؛ اینھا پولھائی است که روزانه داریم خرج میکنیم؛ اما مایه و ریشه ی اصلی این علوم، علوم

پایه است.

من امسال ماه رمضان ھم راجع به علوم انسانی یک صحبتی با ھمین دانشجوھا و جوانھا کردم، قبالً ھم یک صحبتھائی

داشتم، ان شاءاللَّه بعداً ھم ما یک جلسه ای مخصوص علوم انسانی با ھمین اصحاب فکر و فرھنگ و امثال شما جوانھای خوب

خواھیم داشت. علوم انسانی روح دانش است. حقیقتاً ھمه ی دانشھا، ھمه ی تحرکات برتر در یک جامعه، مثل یک کالبد است

که روح آن، علوم انسانی است. علوم انسانی جھت میدھد، مشخص میکند که ما کدام طرف داریم میرویم، دانش ما دنبال

چیست. وقتی علوم انسانی منحرف شد و بر پایه ھای غلط و جھان بینی ھای غلط استوار شد، نتیجه این میشود که ھمه ی

تحرکات جامعه به سمت یک گرایش انحرافی پیش میرود. امروز دانشی که غرب دارد، شوخی نیست؛ چیز کوچکی نیست.

دانش غرب یک پدیده ی بی نظیر تاریخی است؛ اما این دانش در طول سالھای متمادی در راه استعمار به کار رفته، در راه

برده داری و برده گیری به کار رفته، در راه ظلم به کار رفته، در راه باالکشیدن ثروت ملتھا به کار رفته؛ امروز ھم که می بینید چه

کار دارند میکنند. این بر اثر ھمان فکر غلط، نگاه غلط، بینش غلط و جھتگیری غلط است که این علم با این عظمت - که خود علم

یک چیز شریفی است، یک پدیده ی عزیز و کریمی است - در این جھتھا به کار می افتد. البته در مورد علوم انسانی نکات خوبی

را یکی از دوستان اینجا بیان کردند.

1390/05/19 مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

یک نکته ای را این خانم محترم در مورد علوم انسانی بیان کردند، که کامالً درست است. اوالً مطلبی که گفتند، بسیار مطلب

سنجیده و دقیقی بود. اینکه پشت سر پیشرفت علوم، پیشرفت فکر وجود دارد؛ اینکه مبدأ تحول ملتھا بیش و پیش از آنچه که

علم و تجربه باشد، فکر و اندیشه است، کامالً حرف درست و اثبات شده ای است. به ھمین دلیل است که من روی مسائل

علوم انسانی حساسیت به خرج میدھم. ما به ھیچ وجه نگفتیم که دانسته ھای غربی ھا را که در زمینه ھای گوناگون علوم

انسانی پیشرفتھای چند قرنِی زیادی داشتند، یاد نگیریم یا کتابھای اینھا را نخوانیم؛ ما میگوئیم تقلید نکنیم. در بیانات این خانم

ھم ھمین نکته وجود داشت و نکته ی درستی است.

مبانی علوم انسانی در غرب از تفکرات مادی سرچشمه میگیرد. ھر کس که تاریخ رنسانس را خوانده باشد، دانسته باشد،

آدمھایش را شناخته باشد، این را کامالً تشخیص میدھد. خب، رسانس مبدأ تحوالت گوناگونی ھم در غرب شده؛ اما مبانی

فکری ما با آن مبانی متفاوت است. ھیچ ایرادی ھم ندارد که ما از روان شناسی و جامعه شناسی و فلسفه و علوم ارتباطات و

ھمه ی رشته ھای علوم انسانی که غرب ایجاد و تولید کرده یا گسترش داده، استفاده کنیم. من بارھا گفته ام که ما از یادگیری

به ھیچ وجه احساس سرشکستگی نمیکنیم. الزم است یاد بگیریم، از غرب یاد بگیریم، از شرق یاد بگیریم - «اطلبوا العلم ولو

بالصّین» - خب، این که روشن است. ما از این احساس سرشکستگی میکنیم که این یادگیری به دانائی و آگاھی و قدرت تفکر

خود ما منتھی نشود. ھمیشه که نمیشود شاگرد بود؛ شاگردی میکنیم تا استاد شویم. غربی ھا این را نمیخواھند؛ سیاست

استعماری غرب از قدیم ھمین بوده؛ میخواھند در دنیا یک تبعیضی، یک دو ھویتی ای، یک دو درجه ای در مسائل علمی وجود

داشته باشد.

یکی از علوم انسانی، تاریخ است. باز ھم من توصیه میکنم که تاریخ بخوانید. تاریخ دوره ی استعمار را بخوانید تا ببینید غربی ھا

علی رغم ظاھر نونواِر اتوکشیده ی ادکلن زده ی منظم و مرتب و داعیه ھای حقوق بشرشان، چه وحشیگری عظیمی در این مقوله
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کردند. نه اینکه فقط آدمھا را بُکشند؛ در دور نگھداشتن ملتھای تحت استعماِر خودشان از عرصه ی پیشرفت و امکان پیشرفت در

ھمه ی زمینه ھا ھم تالش زیادی کردند. ما میخواھیم این اتفاق نیفتد. ما میگوئیم علوم انسانی را یاد بگیریم تا بتوانیم شکل

بومی آن را خودمان تولید کنیم و این را به دنیا صادر کنیم. بله، وقتی که این اتفاق افتاد، آنگاه ھر یک نفری که از مرزھای ما

خارج میشود، مایه ی امید و اتکای ماست. بنابراین ما میگوئیم در این علوم مقلد نباشیم. حرف ما در زمینه ی علوم انسانی این

است.

1390/05/19 مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

در مورد علوم انسانی که صحبت شد، این نکته را من عرض بکنم؛ آنچه که ما در باب علوم انسانی گفتیم و من تکرار میکنم،

ھمان چیزی است که عرض شد: ما بایستی در علوم انسانی اجتھاد کنیم؛ نباید مقلد باشیم. اما حاال فرض کنید که فالن

رشته ھای علوم انسانی در دانشگاه حذف بشود یا حذف نشود یا کم بشود؛ من روی این چیزھا ھیچ نظری ندارم. من نه نفی

میکنم، نه اثبات میکنم؛ یعنی کار من نیست، کار مسئولین است. ممکن است مصلحت بدانند بعضی از رشته ھا را حذف کنند یا

نکنند؛ حرف من این نیست؛ حرف من این است که در باب علوم انسانی کار عمیق انجام بگیرد و صاحبان فکر و اندیشه در این

زمینه ھا کار کنند.

1390/01/01 مربوط به :بیانات در حرم مطھر رضوی در آغاز سال ٩٠ - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

در مورد شعار امسال و کاری که امسال باید انجام بگیرد. البته سرفصلھای مھمی وجود دارد که ھمه دارای اولویتند. مثالً تحول

نظام اداری یک کار الزم است که باید انجام بگیرد؛ تحول آموزش و پرورش، یک کار بنیانی است؛ جایگاه علوم انسانی در

دانشگاه ھا و در مراکز آموزش و تحقیق، یک کار اساسی است

1389/08/02 مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از اساتید و فضال و طالب نخبه ی حوزه علمیه قم - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

یک نکته ھم در مورد علوم انسانی که برادر عزیزمان آقای فتحعلی خانی بیان کردند، عرض کنم. ببینید، ما نمیگوییم علوم

انسانی غیر مفید است؛ ما میگوییم علوم انسانی به شکل کنونی مضر است؛ بحث سر این است. محل کالم بین آنچه که ما

میگوییم و آنچه که ایشان فرمودند، دو تاست. اصال مرکز اثبات و نفی، یک چیز نیست. بحث سر این نیست که ما

جامعه شناسی یا روان شناسی یا علم مدیریت یا تعلیم و تربیت نمیخواھیم یا چیز خوبی نیست یا فایده ای ندارد. چرا؛ قطعا خوب

است؛ قطعا الزم است. من یکی از حرفھایی که دارم، ھمین رشته ی تعلیم و تربیت در حوزه است. بحث در این نیست که این

علوم مفید نیست؛ بحث در این است که اینی که امروز در اختیار ما قرار دادند، مبتنی بر یک جھان بینی است غیر از جھان بینی

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=16912
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1033
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=11804
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1033
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26418
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1033


10/17/2019 نسخھ چاپی فیش ھای بیانات در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوھشگران دانشگاه ھا

farsi.khamenei.ir/newspart-print?tid=1033 8/24

ما. علوم انسانی مثل پزشکی نیست، مثل مھندسی نیست، مثل فیزیک نیست که جھان بینی و نگرش نسبت به انسان و

جھان در آن تأثیر نداشته باشد؛ چرا، تأثیر دارد. شما مادی باشید، یک جور علوم انسانی تنظیم می کنید. علوم انسانی ما

برخاسته ی از تفکرات پوزیتیویستی قرن پانزده و شانزده اروپاست. قبال که علوم انسانی ای وجود نداشته است؛ آنھا آمده اند

ھمین اقتصاد را، ھمین جامعه شناسی را در قرن ھجدھم و نوزدھم و یک خرده قبل، یک خرده بعد تدوین کردند و ارائه دادند؛

خب، این به درد ما نمیخورد. این علوم انسانی، تربیت شده و دانش آموخته ی خود را آنچنان بار می آورد که نگاھش به مسائل

مبتالبه آن علم و مورد توجه آن علم - چه حاال اقتصاد باشد، چه مدیریت باشد، چه تعلیم و تربیت باشد - نگاه غیر اسالمی

است. می بینیم ھمان شخص متدین در داخل دانشگاه که فرض کنید مدیریت یا اقتصاد خوانده، ھرچه با او درباره ی مبانی دینی

این مسائل حرف میزنیم، به خرجش نمیرود. نه اینکه رد میکند، نه؛ اما آنچه که شما در باب اقتصاد اسالمی با او حرف میزنید، با

یافته ھای علمی او، با آن دو دو تا چھار تاھائی که او در این علم تحصیل کرده، جور در نمی آید.

من با ورود علوم انسانی به حوزه ی علمیه اصال مخالفتی ندارم. من میگویم حوزه ی علمیه باید پایه ھای علوم انسانی مبتنی بر

تفکر اسالمی و جھان بینی اسالم را مستحکم بریزد؛ ھمان کاری که در اول انقالب جناب آقای مصباح و تشکیالت ایشان شروع

کردند؛ که اگر تا امروز ادامه پیدا می کرد، به یک جاھایی میرسید. باید این پایه ھا ریخته شود؛ و این ممکن نخواھد شد، مگر

اینکه با علوم انسانی آشنا باشیم؛ شکی در این نیست. بنابراین در حوزه علمیه علوم انسانی را بخوانند، اینھا را یاد بگیرند،

صورت بندی مسائل و عناوین را در این علوم فرا بگیرند؛ بعد برگردند به مبانی اسالمی، ببینند مسائل متناظر آنھا با تفکر

اسالمی چگونه است و چگونه شکل می گیرد. بنابراین من نمی گویم علوم انسانی نافع نیست، می گویم اینی که ھست مضر

است؛ آنی که باید باشد، الزم است.

1389/07/29 مربوط به :بیانات در دیدار طالب و فضال و اساتید حوزه علمیه قم  - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

اینکه بنده درباره ی علوم انسانی در دانشگاه ھا و خطر این دانشھای ذاتاً مسموم ھشدار دادم - ھم به دانشگاه ھا، ھم به

مسئوالن - به خاطر ھمین است. این علوم انسانی ای که امروز رائج است، محتواھائی دارد که ماھیتاً معارض و مخالف با حرکت

اسالمی و نظام اسالمی است؛ متکی بر جھان بینی دیگری است؛ حرف دیگری دارد، ھدف دیگری دارد. وقتی اینھا رائج شد،

مدیران بر اساس آنھا تربیت میشوند؛ ھمین مدیران می آیند در رأس دانشگاه، در رأس اقتصاد کشور، در رأس مسائل سیاسی

داخلی، خارجی، امنیت، غیره و غیره قرار میگیرند. حوزه ھای علمیه و علمای دین پشتوانه ھائی ھستند که موظفند نظریات

اسالمی را در این زمینه از متون الھی بیرون بکشند، مشخص کنند، آنھا را در اختیار بگذارند، برای برنامه ریزی، برای

زمینه سازی ھای گوناگون. پس نظام اسالمی پشتوانه اش علمای دین و علمای صاحب نظر و نظریات اسالمی است؛ لذا نظام

موظف به حمایت از حوزه ھای علمیه است، چون تکیه گاه اوست.

1389/04/02 مربوط به :بیانات در دیدار اعضای بسیجی ھیأت علمی دانشگاه ھا - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

در دانشگاه پرورش انساِن در تراز شھید چمران الزم است؛ این را الزم داریم. خب پس استاد بسیجی میداند در دانشگاه بایست

چه کار کند؛ این حضور دائم، این حضور بجا و بھنگام، این حضور مخلصانه و مجاھدانه برای استاد بسیجی به این معناھاست که

گفته شد. و استاد خیلی نقش دارد. نقش استاد در محیطھای آموزشی نقش بسیار برجسته و مھمی است. استاد فقط

آموزنده ی دانش نیست؛ بلکه منش استاد و روش استاد میتواند مربی باشد؛ استاد، تربیت کننده است. تأثیر استاد روی شاگرد،
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علی الظاھر از تأثیر بقیه ی عوامل مؤثر در پیشرفت علمی و معنوی و مادی متعلم بیشتر است؛ از بعضی که خیلی بیشتر است.

گاھی استاد میتواند یک کالس را، یک مجموعه ی دانشجو یا دانش آموز را با یک جمله ی بجا تبدیل کند به انسانھای متدین. الزم

ھم نیست حتماً رشته ی علوم دینی یا معارف را تدریس کند؛ نه، شما گاھی یک جا در درس فیزیک، یا در درس ریاضی، یا در ھر

درس دیگری - علوم انسانی و غیر انسانی - میتوانید یک کلمه بر زبانتان جاری کنید، یا یک استفاده ی خوب از یک آیه ی قرآن

بکنید، یا یک انگشت اشاره به قدرت پروردگار و صنع الھی بکنید که در دل این جوان میماند و او را تبدیل میکند به یک انسان

مؤمن. استاد اینجوری است.

عکسش ھم البته ھست. متأسفانه اساتیدی در دانشگاه ھای امروز ما ھستند - اگرچه کمند - که درست نقطه ی مقابل عمل

میکنند - حاال درسشان ھرچی ھم که است؛ مربوط است یا نیست - و با یک کلمه، این جوان را از آینده ی خودش ناامید میکنند،

از آینده ی کشورش ناامید میکنند، از آینده ی حضورش در کشور ناامید میکنند، او را به میراث گذشته ی خودش بی اعتنا میکنند، او

را تشنه ی نوشیدن از سرچشمه ھای ناسالم و آلوده ی بیگانگان میکنند و رھا میکنند. از این قبیل ھم داریم. استاد یک چنین

نقشی دارد. بنابراین با معنائی که برای بسیج میکنیم، با معنائی که برای استاد میکنیم و با تلقی ای که از استاد بسیجی

داریم، معلوم میشود که نقش شماھا در دانشگاه چقدر نقش حساسی است.

1389/01/01 مربوط به :بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطھر رضوی - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

ما نباید بگذاریم وقت بگذرد. ھر سالی از سالھائی که دوران انقالب گذرانده است، و در ھر سالی ھر ماھی، و در ھر ماھی ھر

روزی، وزن و مقداری دارد، ارزشی دارد؛ نباید این را از دست داد. ممکن است در ھشت ماه از سال 88 که اشتغاالت فتنه انگیزان

بعضی از ذھنھا را به خود مشغول کرد، برخی از کارھا نیمه کاره مانده باشد؛ باید جبران بشود. باید حرکت، یک حرکت سریعی

باشد. عرصه ھای گوناگونی وجود دارد: عرصه ی علم و تحقیق در درجه ی اول، دانشگاه ھا و مراکز تحقیقاتی در ھمه ی زمینه ھا،

علوم تجربی، علوم انسانی در ھمه ی بخشھائی که برای کشور مورد نیاز است، بایستی ھمتشان را در تحقیق و علم افزایش

بدھند؛ مراحل دورتری را در مقابل چشمشان و مد نظرشان قرار بدھند؛ کار را باید متراکمتر کنند.

من عرض کردم؛ باید جوانان ما ھمتشان این باشد که با گذشت یکی دو دھه ی دیگر، کشورشان را یک مرجع علمی برای

دانشمندان جھان قرار بدھند. پس این شد ھمت مضاعف و کار مضاعف در عرصه ی علم و تحقیق.

1388/11/13 مربوط به :بیانات در دیدار وزیر علوم و استادان دانشگاه تھران  - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

حاال مقداری اختراعات انجام گرفته، کارھای جدیدی انجام گرفته. پیشرفتھا را شاید من یک مقدار بیشتر ھم بدانم؛ چون

گزارشھای گوناگون از جاھای مختلف به ما خیلی میرسد؛ اما حقیقتاً بنده راضی نیستم و این مقدار پیشرفت علم راضی کننده

نیست. حاال اینھا مطالبی است که فقط در این جمعھا میشود گفت. وقتی میگوئیم از این مقدار پیشرفت راضی نیستیم، نه

اینکه ما میتوانستیم و نکردیم؛ نه، ممکن است ھیچ کس ھم مقصر نباشد، و بیشتر از این ھم نمیشده. ممکن است واقع

مطلب ھم ھمین باشد، اما ھمین واقعیت برای بنده واقعاً خشنود کننده نیست؛ ما ھنوز خیلی فاصله داریم تا آنجائی که باید به

آن برسیم. من توقع زیادی ھم ندارم. بنده عرض نمیکنم که حتماً در ظرف ده سال یا بیست سال بایستی به ردیفھای اول

علمی دنیا برسیم - حاال نمیگویم ردیف اول - لیکن باید ھدف ما این باشد؛ ولو در ظرف پنجاه سال کشور از اسارت علمی مطلقاً

خارج بشود. تولید علم معنایش این است. علم یک محصولی نیست که تولیدش مثل تولیدھای دیگر باشد؛ به خیلی مقدمات
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نیازمند است؛ ولی باید باالخره ما به آنجا برسیم که دانش را گسترش و بسط بدھیم، به ژرفای دانش برسیم، دانشھای جدیدی

را پیدا کنیم. دانشھای ممکِن برای بشر فقط ھمین دانشھائی نیست که ما امروز داریم؛ بسیاری دانشھا قطعاً وجود دارد که

بعدھا بشر به آنھا خواھد رسید؛ کمااینکه بسیاری از دانشھا تا صد سال پیش نبود. خیلی از این علوم انسانی که صحبت

کردند، تا صد سال پیش، از اینھا خبری نبود؛ نه علم وجود داشت، نه تحقیقات علمی در آن رشته ھا وجود داشت؛ بعد به وجود

آمد. بشر قابلیت اتساعش خیلی بیش از اینھاست. عالَم قابلیت معرفت و شناختش خیلی بیشتر از اینھاست. ما باید به جائی

برسیم که در این عرصه ھا ھرچه ممکن است، پیش برویم؛ ھرچه ممکن است، بفھمیم. و البته علم را وسیله ی سعادت انسان

قرار بدھیم. تفاوت نگاه دین - یعنی اسالم - به علم، با نگاھی که دنیای مادی به علم مینگریست، در ھمین است. ما علم را

میخواھیم برای سعادت بشر، برای رشد بشر، برای شکوفائی بشر، برای استقرار عدالت و آرزوھای قدیمی بشر.

1388/07/28 مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از بانوان قرآن پژوه کشور - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

من درباره ی علوم انسانی گالیه ای از مجموعه ھای دانشگاھی کردم - بارھا، این اواخر ھم ھمین جور - ما علوم انسانی مان بر

مبادی و مبانی متعارض با مبانی قرآنی و اسالمی بنا شده است. علوم انسانی غرب مبتنی بر جھان بینی دیگری است؛ مبتنی

بر فھم دیگری از عالم آفرینش است و غالباً مبتنی بر نگاه مادی است. خوب، این نگاه، نگاه غلطی است؛ این مبنا، مبنای

غلطی است. این علوم انسانی را ما به صورت ترجمه ای، بدون اینکه ھیچگونه فکر تحقیقِی اسالمی را اجازه بدھیم در آن راه

پیدا کند، میاوریم تو دانشگاه ھای خودمان و در بخشھای مختلف اینھا را تعلیم میدھیم؛ در حالی که ریشه و پایه و اساس علوم

انسانی را در قرآن باید پیدا کرد. یکی از بخشھای مھم پژوھش قرآنی این است. باید در زمینه ھای گوناگون به نکات و دقائق

قرآن توجه کرد و مبانی علوم انسانی را در قرآن کریم جستجو کرد و پیدا کرد. این یک کار بسیار اساسی و مھمی است. اگر این

شد، آنوقت متفکرین و پژوھندگان و صاحبنظران در علوم مختلف انسانی میتوانند بر این پایه و بر این اساس بناھای رفیعی را بنا

کنند. البته آنوقت میتوانند از پیشرفتھای دیگران، غربی ھا و کسانی که در علوم انسانی پیشرفت داشتند، استفاده ھم بکنند،

لکن مبنا باید مبنای قرآنی باشد.

1388/06/08 مربوط به :بیانات در دیدار اساتید دانشگاه ھا - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

طبق آنچه که به ما گزارش دادند، در بین این مجموعه         ی عظیم دانشجوئی کشور که حدود سه میلیون و نیم مثالً دانشجوی

دولتی و آزاد و پیام نور و بقیه         ی دانشگاه         ھای کشور داریم، حدود دو میلیون اینھا دانشجویان علوم انسانی         اند! این به یک صورت،

انسان را نگران میکند. ما در زمینه         ی علوم انسانی، کار بومی، تحقیقات اسالمی چقدر داریم؟ کتاب آماده در زمینه         ھای علوم

انسانی مگر چقدر داریم؟ استاد مبرزی که معتقد به جھان         بینی اسالمی باشد و بخواھد جامعه         شناسی یا روانشناسی یا

مدیریت یا غیره درس بدھد، مگر چقدر داریم، که این ھمه دانشجو برای این رشته         ھا میگیریم؟ این نگران کننده است. بسیاری از

مباحث علوم انسانی، مبتنی بر فلسفه         ھائی ھستند که مبنایش مادیگری است، مبنایش حیوان انگاشتن انسان است، عدم

مسئولیت انسان در قبال خداوند متعال است، نداشتن نگاه معنوی به انسان و جھان است. خوب، این علوم انسانی را ترجمه

کنیم، آنچه را که غربی         ھا گفتند و نوشتند، عیناً ما ھمان را بیاوریم به جوان خودمان تعلیم بدھیم، در واقع شکاکیت و تردید و

بی         اعتقادی به مبانی الھی و اسالمی و ارزشھای خودمان را در قالبھای درسی به جوانھا منتقل کنیم؛ این چیز خیلی مطلوبی
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نیست. این از جمله         ی چیزھائی است که بایستی مورد توجه قرار بگیرد؛ ھم در مجموعه         ھای دولتی مثل وزارت علوم، ھم در

شورای عالی انقالب فرھنگی، ھم در ھر مرکز تصمیم         گیری که در اینجا وجود دارد؛ اعم از خود دانشگاه         ھا و بیرون دانشگاه         ھا.

1388/02/27 مربوط به :بیانات در دیدار استادان و دانشجویان کردستان  - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

خوشبختانه من می بینم در دانشگاھھا تولید علم و لزوم عبور از مرزھای دانش به یک گفتمان عمومی تبدیل شده. این خیلی

برای من خرسند کننده و نویدبخش است. باید اجرائی کنید. این پیشنھادھائی که این عزیزان من در زمینه ھای دانش و تحقیق و

پژوھش و ایجاد مراکز و نخبه پروری و ارتباطات و غیره گفتند، ھمه در جھت ھمین مسئله ی تولید علم است. این بسیار باارزش

است. این راه را باید دنبال کرد. ما عقبیم. امروز سرعت پیشرفت ما خوب است؛ اما با توجه به عقب ماندگی ھای گذشته که

کشور ما دارد، ھر چه سرعت مان بیشتر باشد باز ھم زیادی نیست. ما باید خیلی پیش برویم؛ از راھھای میان بر استفاده کنیم؛

از شتابِ فراوان بھره ببریم؛ ما باید در ھمه ی علوم تولید داشته باشیم.

رابطه ی بین کشورھا در زمینه ی علم باید رابطه ی صادرات و واردات باشد؛ یعنی در آن تعادل و توازن وجود داشته باشد.

ھمچنانی که در باب مسائل اقتصادی و بازرگانی، اگر کشوری وارداتش بیشتر از صادراتش شد، ترازش منفی میشود و احساس

غبن میکند، در زمینه ی علم ھم باید ھمین جور باشد. علم را وارد کنید، عیبی ندارد؛ اما حداقل به ھمان اندازه که وارد میکنید -

یا بیشتر - صادر کنید. باید جریان دو طرفه باشد. واّال اگر شما دائماً ریزه خوار خوان علم دیگران باشید، این پیشرفت نیست. علم

را بگیرید، طلب کنید، از دیگران فرا بگیرید؛ اما شما ھم تولید کنید و به دیگران بدھید. مواظب باشید تراز بازرگانی شما در این جا

ھم منفی نباشد. متأسفانه در این یکی دو قرن شکوفائی علم در دنیا، تراز ما تراز منفی بوده. از اول انقالب کارھای خوبی

شده؛ اما این کارھا بایستی با سرعت و شدت ھرچه بیشتر ادامه پیدا کند.

البته منظورم فقط ھم علوم طبیعی نیست؛ اھمیت علوم انسانی کمتر از آن نیست: جامعه شناسی، روانشناسی، فلسفه.

نظریه ھای جامعه شناسی غرب، مثل قرآن برای بعضی ھا معتبر است؛ از قرآن ھم معتبرتر! فالن جامعه شناس این جوری گفته؛

این دیگر برو برگرد ندارد! چرا؟! بنشینید فکر کنید؛ نظریه پردازی کنید؛ از موجودی این دانشھا در دنیا استفاده کنیم؛ بر آن چیزی

بیفزاییم و نقاط غلط آن را برمال کنیم. این از جمله ی کارھائی است که جزو الزامات حتمی پیشرفت است.

1387/10/21 مربوط به :ابالغ سیاست ھای کلی برنامه پنجم توسعه - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

تحول و ارتقاء علوم انسانی با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصالح و بازنگری در متون و

برنامه ھا و روش ھای آموزشی، ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیتھای پژوھشی و ترویج نظریه پردازی، نقد و آزاداندیشی.

1387/07/07 مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی
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کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

از بیراھه ھا باید ترسید. گاھی اوقات یک چیزھا و راه ھائی را برای پیشرفت پیشنھاد میکنند که بیراھه است. یک نمونه اش را

گفتم؛ مثل پیشرفتھای دوره ی پھلوی که حقیقتاً بعضی اش توقف و بعضی اش پسرفت و سقوط بود - که حاال جای تفاصیلش در

این جلسه نیست؛ چون وقت نیست - آن یک الگو بود که واقعاً بیراھه بود؛ به ظواھر دلخوش کردن، غربی ھا را معیار و مالک قرار

دادن و دنبال آنھا حرکت کردن که نتیجه اش ھمین میشود که در آن پنجاه شصت ساِل شوم و سیاه در دوران پھلوی مشاھده

شد.

یک نمونه ی دیگر از این بیراھه ھا، نمونه ھائی است که گاھی ممکن است در زمان ما ھم پیدا بشود؛ باید توجه داشت. در این

نمونه ی دوم، اسمی از ظواھر آورده نمیشود، ھویت ایرانی و اسالمی ھم مثل آنچه که در آن شکل اول دیده میشد، نفی

نمیشود؛ لیکن یک حالت نومیدِی از تحرک و پیشرفت در این مسابقه در سیاستگذاران و سررشته داران امور و سخنگویان جامعه

مشاھده میشود. یعنی نگاھی که به غرب میکنند، یک نگاه به یک نقطه ی واال و دست نیافتنی است، اسمش را ھم میگذارند

واقع بینی! میگویند آقا واقع قضیه چیست؛ امروز اینھا از لحاظ علمی اینقدر جلویند، در زمینه ھای گوناگون این ھمه پیشرفت

کرده اند؛ این ھمه نظریات مختلف در علوم انسانی، در زمینه ھای مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی؛ این ھمه نظر، این ھمه

فکر، این ھمه نظریه ی نو، ابتکاری ارائه داده اند؛ ما کِی میتوانیم به گرد اینھا برسیم؟ یعنی یک چنین روحیه ای در آنھا وجود دارد.

بارھا در طول این سی سال، بنده خودم با افرادی از این قبیل مواجه بودم که چه با زبان صریح یا نیمه صریح یا با زبان حال،

ھمین معنا را بیان میکردند که «آقا ما البته باید پیشرفت کنیم، اما دنبال اینھا باید حرکت کنیم! ما که نمیتوانیم به گرد اینھا

برسیم، چه برسد به اینکه از اینھا جلو بزنیم؛ چرا بیخود زحمت میدھید خودتان را؟». این ھم یک بیراھه است.

1387/02/14 مربوط به :بیانات  در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه ھای شیراز - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

مسیِر پیشرفت، مسیر غربی نیست، مسیر منسوخ و برافتاده ی اردوگاه شرقِ قدیم ھم نیست. بحرانھائی که در غرب اتفاق

افتاده است، ھمه پیش روی ماست، میدانیم که این بحرانھا گریبانگیر ھر کشوری خواھد شد که از آن مسیر حرکت کند. پس ما

بایستی مسیِر مشخصِ ایرانی - اسالمی خودمان را در پیش بگیریم و این را با سرعت حرکت کنیم؛ با سرعت مناسب.

راه حلی که بر اساس این مقدمات وجود دارد، این راه حل را شما باید پیدا کنید. شما باید به نتیجه برسید، به این استنتاج

برسید، اما آنچه که من میتوانم به عنوان راھنمائی و راھبرد کلی به شما عرض کنم، تالش و مجاھدت جوانانه و پیگیر است.

شما که در دانشگاھید، فعالیت شما فعالیت دانشگاھی است؛ باید درس بخوانید، تحقیق کنید، به فکر نظریه سازی باشید. الگو

گرفتن بی قید و شرط از نظریه پردازھای غربی و شیوه ی ترجمه گرائی را غلط و خطرناک بدانید. ما در زمینه ی علوم انسانی

احتیاج داریم به نظریه سازی. بسیاری از حوادث دنیا حتّی در زمینه ھای اقتصادی و سیاسی و غیره، محکوِم نظرات صاحبنظران

در علوم انسانی است؛ در جامعه شناسی، در روان شناسی، در فلسفه؛ آنھا ھستند که شاخصھا را مشخص میکنند. در این

زمینه ھا ما باید نظریه پردازی ھای خودمان را داشته باشیم و باید کار کنیم؛ باید تالش کنیم؛ دانشجو باید تالش کند. دانشجو و

محیط دانشگاه باید نگاه کالن به ھدفھای انقالب داشته باشد؛ دنبال آنھا برود. مراقب باشید دشمن نتواند از محیط دانشگاه و از

عنصر دانشجو و استاد استفاده کند. این آن چیزی است که من روی آن تأکید میکنم. می بینید یک حادثه ی کوچکی اتفاق

می افتاد، حاال در ھمین دانشگاه خودتان، یک تعدادی مثالً شاید در یک قضیه ای گله مندند، معترضند؛ ببینید بالفاصله در دنیا روی

آن تفسیر میگذارند، تحلیل میگذارند، نه با جھتی که آن دانشجو به خاطر آن جھت این حرکت را انجام داده، این اقدام را کرده،
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بلکه درست در نقطه ی مقابل آن جھت. یعنی حاکمیت را، نظام را، اسالم را زیر سؤال میبرند با این وسائل. باید ھشیار بود؛ در

محیط دانشگاه این ھشیاری از ھمیشه الزمتر است.

1387/02/14 مربوط به :بیانات  در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه ھای شیراز - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی, علوم انسانی, نظریه پردازی, تولید علم

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی, علوم انسانی, نظریه پردازی, تولید علم

نوع(ھا) : جمله ھای برگزیده

متن فیش :

ما در زمینه ی علوم انسانی احتیاج داریم به نظریه سازی.

1385/07/13 مربوط به :بیانات در دیدار اساتید و اعضای ھیأت علمی دانشگاه ھا - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

آنچه که اساتید ما برای پیشرفت علم، وجھھ ی ھمت خودشان باید قرار بدھند، اوالً «شجاعت علمی» در ھمھ ی بخشھاست؛

ھم در بخشھای علوم انسانی، ھم در بخشھای علوم تجربی، ھم در بخشھای نزدیک به عمل و فناوری، و ھم در بخشھای

علوم پایه. نظریه را دنبال کنند، تولید کنند، خلق کنند، ابداع کنند، نقد کنند؛ چشم بسته و تقلیدی نباید کار را دنبال کرد. مشکل

ما در گذشته ھمیشه این بوده که در زمینھ ھای مختلف - در ھمھ ی زمینھ ھای علمی - چشم بسته و تقلیدی نگاه کردیم که

ببینیم غربیھا چه میگویند. درست است که غربیھا حداقل دو قرن، دو قرن و نیم از ما در حرکت علمی جلوتر بودند و به مناطق

خیلی عجیب و باورنکردنی ای ھم رسیدند؛ در این تردیدی نیست. ما ھم عقب ماندیم؛ با ھمھ ی افتخارات گذشتھ مان، به خاطر

تنبلیھا و سوءسیاستھا؛ در این تردیدی نیست. اما من قبالً ھم گفتھ ام، ما از شاگردی کردِن پیش کسی که بلد است، ننگمان

نمیآید؛ ولی میگوییم نباید فکر کنیم که ما ھمیشه باید شاگرد بمانیم. معنای این نگاه تقلیدی، این است: ما ھمیشه باید

شاگرد بمانیم. نوآوری الزم است. اعتماد به نفسِ شخصی و اعتماد به نفسِ ملی در اساتید ما، یک ضرورت است. اوالً، استاد

ما شخصاً اعتماد به نفس داشته باشد و کار علمی بکند. به آن کار علمی اش تکیه بکند و افتخار کند. ثانیاً، اعتماد به نفسِ ملی

داشته باشد. به قابلیت و تواناییھای این ملت اعتماد داشته باشد. اگر این معنا در یک استاد وجود داشته باشد، این سرریز

خواھد شد در محیط درس، در کالس درس، در انتقال به دانشجو و تأثیر تربیتی خودش را خواھد گذاشت. و ثالثاً پرکاری؛ ما یک

مقداری از ناحیھ ی کم کاریھایمان و تنبلیھایمان - در بخشھا و سطوح مختلف - ضربه خوردیم. باید کار کرد و از کار نباید خسته

شد. بنابراین نوآوری و ابتکار، شجاعت علمی، اعتماد به نفس شخصی و ملی و کاِر متراکم و انبوه، عالج کاِر پیشرفت علمی

ماست. مخاطب این ھم اساتید دانشگاھند.

نکتھ ی سوم این است که - این شاید دنبالھ ی آن مطلب قبلی باشد -بنده از چند سال قبل از این، مسئلھ ی تولید علم و نھضت

علم و خطشکنی علمی را مطرح و درخواست کردم. امروز خوشبختانه این به یک خواست عمومی در محیطھای دانشجویی و

علمی تبدیل شده است. می بینیم بارھا از زبان دانشجوھا و اساتید تکرار میشود. ما ھم با پیشرفتھایی که در زمینھ ھای مختلف

علمی و فناوری داشتھ ایم - که خوب، خیلی ھایش ھم آشکار است و در تبلیغات آمده؛ مثل مسائل مربوط به انرژی ھستھ ای و

غیره؛ خیلی ھایش ھم نیامده؛ یعنی واقعاً کارھای نیمھ کارھ ای است که در جھت کاملتر شدن و کامل شدن ھست، و ما در

کشور زیاد داریم - به این چیزھا افتخار میکنیم. و ھمین طوری که گفتم، نگاھمان نگاِه امیدوارانه است و به عنوان اینکه «ما

میتوانیم».

ما یک نکته را باید بگوییم: خطشکنی علمی و عبور از مرزھای علم ھمچنان در کشور ما، جدی نشده است. ما میخواھیم علما
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و دانشمندان ما، راھھای میانبر را پیدا کنند؛ راھھای کشف نشده را از این بینھایت مسیرھایی که در عالم طبیعت وجود دارد و

بشر باید یکی پس از دیگری کشف بکند. ما میخواھیم راھھای کشف نشده را کشف بکنیم. اینی که میتوانیم فالن ابزاِر فناوری

را، فرض کنید سانتریفیوژرا برای کار ھستھ ای، که دیگران قبل از ما، سالھا پیش، پیدا کردند و تولید کردند و استفاده و

بھرھ برداری کردند، خودمان بسازیم، البته کار بزرگی است که بدون کمک دیگران توانستھ ایم انجام بدھیم و نسلھای جدید آن را

تولید کنیم، در این شکی نیست؛ اما این یک کار بکر نیست؛ این کار انجام شده و راه رفتھ ای است که دیگران رفتھ اند و ما ھم

که بنا بوده تا پنجاه سال دیگر، تا صد سال دیگر محروم بمانیم - بنا نبود این فناوری و این دانش به کشوری مثل کشور ما و ملت

ما داده بشود - جوانھا، دانشمندان و پژوھشگران ما توانستھ اند با پیگیری و تالش خودشان به دست آورند و این چیز باارزشی

است؛ اما من میگویم در زمینھ ی علم و فناوری، آن کاری را که ذھن بشر به آن دست نیافته است، آن را وجھھ ی ھمت قرار

بدھید و دنبال بکنید؛ این طوری است که ما خط مقدم علم را شکستھ ایم و یک قدم به جلو برداشتھ ایم. آن وقت میتوانیم این را

ادعا بکنیم؛ و این ممکن است. البته برداشتن قدمھای جدید، مستلزم پیمودن راھھای رفتھ شده و طی شدھ ی به وسیلھ ی

دیگران است؛ در این شکی نیست. اما ھیچ وقت نباید ذھن را از کاوش و جستجو برای یافتن راھھای میانبر محروم و ممنوع کرد.

ما این را در کشور الزم داریم.

1384/10/29 مربوط به :بیانات  در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق (علیه الّسالم)   - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

من در جلسه ی شورای عالی انقالب فرھنگی ھم به آن آقایانی که مؤثرین در فرھنگ ھستند، گفته ام که شماھا جایگاه

مھندسی فرھنگی را در این کشور دارید. در آن جلسه گفته ام که دو تا شاخه ی اصلی وجود دارد: علوم انسانی و علوم پایه؛ ھر

کدام به جای خود. اگر ما این جا روی علوم انسانی تکیه می کنیم، معنایش این نیست که روی ریاضی و فیزیک و شیمی و علوم

زیستی تکیه نمی کنیم، چرا؛ آن جا ھم بنده یک تکیه ی صددرصدی دارم؛ آنھا ھم برای خودشان مردانی و کسانی دارند؛ علوم

انسانی ھم بایستی مردان و کسانی برای خودشان داشته باشد. باید روی این دو شاخه - دو شاخه ی اصلی؛ یعنی علوم

انسانی و علوم پایه - در کشور، سرمایه گذاری فکری، علمی، پولی و تبلیغی بشود تا این که پیش بروند. علم را بایستی در حّد

اعال دنبال کنید.

شکی نیست که بسیاری از علوم انسانی، پایه ھا و مایه ھای محکمی در این جا دارد؛ یعنی در فرھنگ گذشته ی خود ما. برخی

از علوم انسانی ھم تولید شده ی غرب است؛ یعنی به عنوان یک علم، وجود نداشته، اما غربی ھا که در دنیای علم پیشروی

کرده اند، اینھا را ھم به وجود آورده اند؛ مثل روانشناسی و علوم دیگر. خیلی خوب، ما، ھم برای سرجمع کردن، مدوّن کردن،

منظم کردن و نظام مند کردن آنچه که خودمان داریم، به یک تفکر و تجربه ی علمی احتیاج داریم، ھم برای مواد و پایه ھایی که

آنھا در این علم جمع آورده اند، به یک نگاه علمی احتیاج داریم. منتھا گرفتن پایه ھای یک علم از یک مجموعه ی خارج از محدوده ی

مورد قبول ما، به معنای قبول نتایج آن نیست. مثل این می ماند که شما یک کارخانه را وارد می کنید، آنھا با این کارخانه یک چیز

بد درست می کرده اند، حاال شما با آن کارخانه، یک چیز خوب درست می کنید؛ ھیچ اشکالی ندارد. ما تلفیق بین علوم انسانی

غربی و علوم انسانی اسالمی، اگر به معنای مجذوب شدن، دلباخته شدن، مغلوب شدن و جوّ زده شدن در مقابل آن علوم

نباشد، قبول داریم و اشکال ندارد. ببینید در علوم انسانی، تفکر ایمانی و میراث عظیم و عمیق شما، به شما چه می گوید. امروز

غربی ھا یک منطقه ی ممنوعه ای در زمینه ی علوم انسانی به وجود آورده اند؛ در ھمه ی بخش ھای مختلف؛ از اقتصاد و سیاست

و جامعه شناسی و روانشناسی بگیرید تا تاریخ و ادبیات و ھنر و حتی فلسفه و حتی فلسفه ی دین. یک عده آدم ضعیف النفس

ھم دلباخته ی اینھا شده اند و نگاه می کنند به دھن اینھا که ببینند چه می گویند؛ ھر چه آنھا گفته اند، برایشان می شود وحی

ُمنزل؛ این است که بد و غلط است. مثالً چند تا فکر دارای اقتدار علمی، در یک نقطه ی دنیا به یک نتیجه ای رسیده اند، این

معنایش این نیست که ھر آنچه که آنھا فھمیده اند، درست است! شما به مبانی خودتان نگاه کنید؛ ما تاریخ، فلسفه، فلسفه ی

دین، ھنر و ادبیات، و بسیاری از علوم انسانی دیگری که دیگران حتی آنھا را ساخته اند و به صورت یک علم در آورده اند - یعنی
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یک بنای علمی به آن داده اند - مواد آن در فرھنگ و میراث علمی، فرھنگی و دینی خود ما وجود دارد. باید یک بنای این چنینی و

مستقل بسازیم. البته مقداری از خود این سخن، مربوط به آن سخِن خطاب به شما به عنوان دانشجوی امام صادق است، که

دوستان در زمینھ ی اقتصاد مطالبی را بیان کردند. خوب، مطالب خوبی ھم ھست و باید دنبال بشود.

1384/10/29 مربوط به :بیانات  در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق (علیه الّسالم)   - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

شما باید در علم، یک حرکتی به وجود آورید؛ باید در دنیای دانش آموزی و پیشرفت علم و بنای علمی کشور، یک تحرّکی به

وجود آورید؛ این است آن رسالت اصلی شما. کاری کنید که دانشمندان مسلمان و مؤمن ما، در رشته ھای مختلف علوم

انسانی، صاحب نظرانی شوند که دنیا از نظرات اینھا استفاده کند؛ امروز در دنیا و حتی در ھمین دنیای گمراه غربی، افراد

بسیاری ھستند که به دنبال حقیقت اند؛ انسان ھای دانشمند و دانش پژوھی ھم در بین اینھا ھستند و فراوان اند، و کم ھم

نیستند که دنبال حرف حساب و حق اند؛ یک چنین انسانی در ھر نقطه ی دنیا - در کشورھای اروپایی، آسیایی، امریکا و جاھای

دیگر - وقتی دارد دنبال یک مطلبی می گردد، باید بتواند اثر علمی شما را در این پایگاه رایانه ای پیدا کند؛ حرف و فکر و راه تازه ای

را که شما دارید نشان می دھید. این را ما از دانشگاه امام صادق می خواھیم. خروجی دانشگاه امام صادق باید با این نیّت و فکر،

بتواند متخرج این دانشگاه بشود. بنابراین دانشگاه را قوی کنید.

ھمین نھضت نرم افزاری و تولید علم که بنده گفته ام، در دانشگاه شما و در رشته ی علوم انسانی، ھمین است که ھر چه

می توانید بیشتر بیاموزید و تحقیق کنید. البته ھمان طور که گفتم، اساتیدی ھستند که فرآورده ھای اندیشه ھای غربی در علوم

انسانی، بت آنھاست. در مقابل خدا می گویند سجده نکنید؛ اما در مقابل بت ھا به راحتی سجده می کنند؛ دانشجوی جوان را

دست او بدھی، بافت و ساخت فکری او را ھمان طوری که متناسب با آن بت خود او است، می سازد؛ این ارزشی ندارد و درست

نیست. بنده به این طور افراد، ھیچ اعتقادی ندارم. این استاد ھر چه ھم دانشمند باشد، وجودش نافع نیست، مضرّ است. امروز

خوشبختانه ما دانشمندان جواِن مؤمن و تحصیل کرده ھای باایمان داریم که می توانند یک حرکت علمِی فراگیر و به معنای واقعی

کلمه، در عرصه ی علوم انسانی به وجود آورند؛ از اینھا باید استفاده بشود. مواظب باشید دچار آن بت پرستی نشوید؛ آن کسی

که در فلسفه، اقتصاد، علوم ارتباطات و سیاست، ھمان حرفی که از دھن یک متفکر غربی درآمده، آن را حجت می داند؛ حاال

گاھی اوقات آن حرف ھم در خود غرب نسخ شده! از این نمونه ھا ما زیاد ھم داریم. یک مطلبی را چھل، پنجاه سال پیش، یک

فیلسوف اجتماعی یا سیاسی در غرب گفته و بعد آمدند ده تا نقد بر آن نوشته اند؛ این آقا تازه به حرف آن پنجاه سال قبل دست

یافته و به عنوان حرف نو، به داخل کشور می آورد و با بَه بَه و َچه َچه آن را به خورِد دانشجو و شاگرد و محیط خودش می دھد؛ از

این قبیل ھم داریم. چقدر براساس ھمین نظرات اقتصادی غربی، بانک جھانی و مجامع پولی و مالی جھانی به ملت ھا و

دولت ھا برنامه ھا دادند و چقدر از طرف خود غربی ھا علیه آنھا موارد نقض نوشته شده! باز ھم کسانی را داریم که ھمان

توصیه ھا را می آیند عیناً تکرار می کنند و عیناً ھمان نسخه ھا را می نویسند. این غلط است. تحقیق علمی به معنای فقط

فراگیری و تقلید نیست؛ تحقیق، ضد تقلید است. این کار، کار شماست.

1384/10/13 مربوط به :بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرھنگی - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

مسأله ی دیگر، مسأله ی توسعه ی علمی کشور است که من البته عمیقاً و جداً باور دارم که مشکالت این کشور جز با توسعه ی
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علم و تعمیم و تعمیق علم در کشور پیش نخواھد رفت. ما ناگزیر بایست این فاصله ی چندین ده ساله یی را که برای ما به وجود

آورده اند، ُپر کنیم. داریم می بینیم که دنیای دانشمند با تکیه به علم، چه حرف زوری را به ھمه می زند و چطور به برکت علمی

که دارند، ناحق ھایی را حق می کنند. شما امروز مالحظه کنید: شنود تلفنی غیرقانونی و بدون اجازه ی قاضی، شکنجه در

گوانتانامو، بردن و آوردن زندانی ھا و ربودن انسان ھا از کشورھای اروپایی بدون اجازه ی دولت ھا یا با قرارداد با سرویس ھای

امنیتی دنیا، حمله ی به یک کشور و بردن نفت و خوردن اموال، کشتن آدم ھا؛ ھمه ی این کارھا را قدرتی از قدرت ھای دنیا انجام

می دھد و در دنیا انکار ھم نمی کنند! در حالی که ما استدالل می کنیم، محاجه می کنیم، بحث می کنیم؛ او بدون این که به ظاھر

خم به ابرو بیاورد، کار خودش را دنبال می کند! چرا؟ چون علم دارد و این علم توانسته او را مجھز کند به ثروت، به ابزار جنگی و

به قدرت سیاسی. اگر ما بخواھیم کشورمان، ملت مان و امت اسالمی خود را به نقطه یی برسانیم که بتواند حرف حق خودش را

با ھمین شجاعت بزند، احتیاج به علم داریم. این، مخصوص ما ھم نیست، بلکه متعلق به ھمه ی کشورھای اسالمی است و ما

باید برای کشورھای اسالمی مادِر علم بشویم. بار به دوش ماست؛ ماییم که ھم امید داریم، ھم ایمان داریم، ھم احساس

توانایی در خودمان می کنیم برای این کار و ھم ابزارش را داریم؛ یک ملت خوب و بااستعداد. ما که این ھمه جوان بااستعداد داریم،

بایست یک خیِز بلند برداریم و یک کار بنیانی و عمیق در زمینه ی علم انجام بدھیم، بعد باب علم را باز کنیم به روی کشورھای

مسلمان. بنابراین، مسأله ی توسعه ی علمی کشور چیز مھمی است.

1384/10/13 مربوط به :بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرھنگی - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

در زمینه ی علم، من بر نقطه ی خاص می خواھم تأکید کنم: یکی، علوم پایه است؛ یکی، علوم انسانی.

ما به دنیا که نگاه می کنیم، می بینیم آن چیزی که کشورھای پیشرفته را توانسته به این اوج و قله برساند، ریاضی، فیزیک،

شیمی و علوم زیستی است؛ ما باید به این علوم بپردازیم. البته در سال ھای بعد از انقالب - قبل از انقالب ھم به شکل جریان

ضعیف تر - پزشک، مھندس و به میزان زیاد حقوق دان تربیت کردیم که این تخصص ھا الزم است و برای یک کشور مثل آب و

ھواست؛ منتھا توجه بکنیم که تربیت پزشک، تربیت مھندس، تربیت حقوق دان، تربیت معلم، تربیِت نیازھای روزمره ی جامعه

است و ما باید محقق ھم تربیت کنیم که بتواند آینده را برای ما صاف کند. مھندس، این بنا را برای امروِز ما می سازد و نیازھای

امروِز ما را برآورده می کند که اگر ما مھندس و دکتر نداشته باشیم، باید برویم از بنگالدش بیاوریم؛ مثل زمان رژیم طاغوت. ھمین

مسأله درباره ی نداشتن مھندس ھم صدق می کند، که الحمدللَّه ما امروز در زمینه ی مسائل راه، سد، بناھای مھم و کارھای

عظیم، مھندسانی داریم که خودشان کارھا را انجام می دھند و پزشکان عالی قدری ھم داریم که کارھای بزرگی را انجام

می دھند که یک وقت در این کشور کسی خوابش را ھم نمی دید که بتوانند انجام بدھند؛ لیکن اینھا امکانات مصرفی ھستند؛

این، پولی است که ما در جیب مان می گذاریم برای این که خرج کنیم و غیر از آن مرکِز پول سازی است که بایستی در آن جا

سرمایه گذاری کرد، که ما آن را ھم الزم داریم؛ بخصوص در دانشگاه ھا. بنابراین، به علوم پایه در دانشگاه ھا اھمیت داده شود.

و اما علوم انسانی. با این ھمه تأکیدی که بر علوم انسانی شده، تقریباً علوم انسانی ھم به ھمان شکِل علوم پایه اداره

می شود و باز ھمچنان ھمان اشکال به قوّت خودش باقی است. ما آغوش مان را باز کرده ایم و حرف ھایی که االن در زمینه ھای

جامعه شناسی، روان شناسی، تاریخ و حتّی فلسفه و ادبیات مطرح است، از خارج برای ما دیکته می شود! ما باید در زمینه ی

علوم انسانی یک کار اساسی بکنیم و این حرف، حرفی نیست که امروز به ذھن کسی رسیده باشد؛ نه، این حرف،

سال ھاست که گفته شده و باید تحقق پیدا کند. چه کسانی باید این کار را بکنند؟ این مجموعه ی حاضر و ھمان مجموعه یی که

ما ان شاءاللَّه پیش خدای متعال با آنھا احتجاج خواھیم کرد و امیدواریم که از عھده ی احتجاج ھم بربیایند؛ اگر خدای متعال سؤال

کرد.
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مسأله ی دیگری که در ھمین زمینه ی پرداختن به این علوم - علوم پایه، علوم انسانی - مطرح است، مسأله ی ورودی، خروجی

دانشگاه ھاست که این ھم یکی از آن وظایف سنگین وزارت علوم است. ما ببینیم که واقعاً دانشگاه ھا چه کسانی را جذب کنند

و برای چه رشته ھایی جذب کنند، بعد خروجی ما از دانشگاه ھا در چه رشته ھایی باشد که ما به آنھا بیشتر نیاز داریم؛ حاال یا

نیازھای گذرا که نیاز فعلی ماست، یا نیازھای بنیانی. برای این مسأله ھم بایستی یک ترتیبی داده شود.

1383/10/17 مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از رؤسای دانشگاه ھا - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

علم، فقط علم مادی نیست؛ علوم انسانی ھم مقوله ی بسیار مھمی است که ان شاءاللَّه اگر در خالل صحبت یادم بود، عرض

خواھم کرد. در ھمه ی رشته ھای علوم، ما باید به معنای حقیقی کلمه، احساس عزت نفس، احساس مولد علم بودن و فتوحات

علمی ایجاد کردن را در خود به عنوان یک ملت و یک جامعه ی علمی به وجود بیاوریم. این کاِر کیست؟ یکی از مھمترین ارکانش

دانشگاه ھاست.

1383/10/17 مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از رؤسای دانشگاه ھا - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

ما در زمینه ی کارھای تحقیقاتی و درج مقاالت علمِی خود در مجالت I.S.I گاھی دچار مشکالتی می شویم. البته ھمان طور که

ذکر کردند، حجم مقاالتی که از ما چاپ شده، خوب است؛ اما من اطالع دارم - بخصوص در زمینه ی علوم انسانی - که بعضی از

مجالت I.S.I اصالً مقاله ی محقق ما را چاپ نمی کنند؛ چرا؟ به  خاطر این که با مبانی آنھا سازگار نیست. بله، ممکن است ما

درباره ی فلسفه، روان شناسی، تربیت و دیگر مباحث حرفھایی داشته باشیم؛ پژوھشگر ما تحقیقی کرده و به نقطه یی رسیده -

ھمان چیزی که ما می خواھیم - و مرزی را باز کرده که با خاستگاه این دانش - که غرب است و با ارزشھای آن ھماھنگ است -

سازگار نیست؛ لذا مقاله را چاپ نمی کنند! این ھم پاسخ ساده لوحِی بعضی ھا که خیال می کنند دنیای لیبرال - دموکراسی به

معنای واقعی کلمه باز است و ھرکس ھرچه می خواھد، می تواند بگوید؛ نه، آنھا حتّی پژوھش علمی را ھم با میزان کار

می کنند! این، از جمله ی چیزھای ھشداردھنده و عبرت انگیز است. اگر شما اطالع ندارید، تحقیق کنید؛ خواھید رسید به آنچه

من عرض می کنم.

ما شنیده بودیم که زمان استالین می گفتند حکومت استالین به پژوھشگاه ھای علمِی خود می گوید من این نتیجه را می خواھم

دربیاورید! علم، آزاد نبود. البته این قضیه را ھم امریکایی ھا و غربی ھا می گفتند. آن وقت ھا ما یقین می کردیم که ھمین طور

است، ولی االن بنده شک می کنم. از بس می بینم حرفھای خالف می زنند، می گویم شاید این ھم تھمِت به استالین بوده!

می گفتند - راست یا دروغ - اگر یک کاوش علمی، نتیجه اش برخالف اصول دیالکتیک درمی آمد، استالین این را قبول نمی کرد؛

می گفت باید طوری تحقیق کنید که به این نتیجه برسد! االن ما در دنیای لیبرال - دموکراسی این را به چشِم خودمان داریم

می بینیم؛ منتھا به شکل مدرن و منظم و با نزاکت و اتوکشیده و کراوات بسته اش! تحقیق علمِی پژوھشگر مسلمانی که در

فالن موضوع برخالف چارچوب ھای داوران I.S.I حرفی زده، قابل درج در آن مجله نیست!

بیایید روی ایجاد یک مرکز I.S.I اسالمی فکر کنید و در این خصوص با کشورھای اسالمی وارد مذاکره شوید. ما خوشبختانه در
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I.S.I بین کشورھای اسالمی، پیشرفته ھستیم. البته ایجاد این مرکز اسالمی معنایش این نیست که رابطه ی خود را با مجالت

در دنیا قطع کنیم؛ نه، این مرکز را ھم به وجود بیاوریم تا متعلق به خودمان باشد؛ این ھم بشود یک مرجع معتبر. از این کارھا

ھرچه بیشتر بکنید، ان شاءاللَّه به پیشرفت کشور بیشتر کمک خواھید کرد.

1383/09/26 مربوط به :  بیانات در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه  ھا - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

آنچه مھم است، تولید علم است. دوستان آمارھایی دادند، من ھم این آمارھا را قبول دارم، به ما ھم در زمینه ی پیشرفتھای

تحقیقی و مقاالت منتشره ی در مجالت علمی و معتبر دنیا ھم گزارشھایی داده شده؛ منتھا توجه کنید که تولید علم - یعنی

شکستن مرزھای علم و پیشرفت کردن - با تحصیل علم و تبحر در علم تفاوت دارد؛ ما اوّلی را نیاز داریم. نه این که به دومی نیاز

نیست، اما دومی کافی نیست. این که نوشته و تحقیق و فرآورده ی ذھن دانشمندان در زمینه ی علوم مختلف - چه علوم

انسانی، چه علوم تجربی - بیاید و خوب دانسته شود و ھمین ھا محور تشخیص و معرفت نھایی انسان شود، چیز مطلوبی

نیست. ما می بینیم که در زمینه ھای مختلف، تحقیق و پژوھش و رسیدن به نظریه در دنیای مادی و دنیای غرب، مبنای قابل

قبول و مورد اعتمادی نبوده؛ بخصوص در زمینه ی علوم انسانی، که در علوم تجربی و در فناوری ھم اثر خودش را نشان می دھد.

نگاه اسالم به انسان، به علم، به زندگی بشر، به عالم طبیعت و به عالم وجود، نگاھی است که معرفت نوینی را در اختیار

انسان می گذارد. این نگاه، زیربنا و قاعده و مبنای تحقیقات علمی در غرب نبوده. تحقیقات علمی در غرب، در ستیز با آنچه آن را

دین می پنداشتند، آغاز شده. البته آنھا حق داشتند؛ دینی که رنسانس علیه آن قیام کرد و خط فکری و علمی دنیا را در جھت

مقابل و مخالف آن ترسیم کرد، دین نبود؛ توھمات و خرافاتی بود با عنوان دین. دیِن کلیسایِی قرون وسطایی، دین و معرفت

دینی نبود. بدیھی بود که عقده ھا و گره ھا در ذھن دانشمندان و نخبگان و زبدگان فکری باقی بماند و برایش راه عالجھای

ضددینی و غیردینی پیدا کنند. لذا ھنوز چگونگی کنار آمدن علم و دین برای آنھا مسأله است؛ لیکن مسأله ی ما این نیست. در

جھان بینی ما، علم از دل دین می جوشد و بھترین مشوق علم، دین است. دینی که ما می شناسیم، جھان بینی دینی یی که ما

از قرآن می گیریم، تصویری که ما از آفرینش و از انسان و از ماوراءالطبیعه و از توحید و از مشیت الھی و از تقدیر و قضا و قدر

داریم، با علم سازگار است؛ لذا تولیدکننده و تشویق کننده ی علم است. نمونه اش را شما در تاریخ نگاه کنید؛ ببینید حرکت

علمی در قرون اولیه ی اسالم بر اثر تشویق اسالم آن چنان اوج گرفت که تا آن روز در دنیا بی سابقه بود - در ھمه ی زمینه ھا - و

علم و دین با ھم آمیخته و ممزوج بود و دانش و تحقیق و فن در حد خود پیشرفت کرد. پایه و مبنای علوم انسانی یی که امروز در

غرب مطرح است، از اقتصاد و جامعه شناسی و مدیریت و انواع و اقسام رشته ھای علوم انسانی، بر مبنای یک معرفت ضددینی

و غیردینی و نامعتبر از نظر کسانی است که به معرفت واال و توحیدِی اسالمی رسیده باشند. ما در این زمینه ھا باید کار کنیم.

در زمینه ی علوم تجربی باید کار و تالش کنیم. قدرت پیشرفت علمی و باز کردن راه ھای نو و گشودن افقھای جدید را باید در

خودمان به وجود بیاوریم؛ ھمت ما باید این باشد؛ توقع، این است. خوشبختانه ما پیشرفت کرده ایم؛ بوضوح می شود این را دید.

اگر قرار بود در محیط غیردینی و ضددینی، علم پیشرفت کند، از لحاظ علمی الاقل پیشرفت می کردیم. ما از لحاظ علمی،

عقب مانده و عقب نگه داشته شده بودیم. بیش از پنجاه سال، تحرک و جوشش علمی در این کشور ُکند بود؛ در بعضی از

بخشھا تعطیل بود. موانعی که به وجود آوردند، برای این ملت مثل سم کشنده یی بود. باور را از ملت ما گرفتند. ملت و نخبگان و

مغزھای ما را به ھر آنچه از بیرون این مرزھاست، آن چنان دلبسته کردند که اصالً کسی این مجال و این جرأت و این شجاعت را

پیدا نکند که فکر کند می توان برخالف آن حرفھا یا غیر از آن حرفھا و آن نظریه ھا، نظریه یی ارائه کرد. ما ھنوز ھم تا حدودی گرفتار

آن حرفھا ھستیم. البته اسالم به ما خودباوری داد و انقالب به ما جرأت بخشید. آنچه امروز مشاھده می کنیم، نتیجه ی ھمین

جرأت است؛ باید این جرأت را تقویت کرد و پیش رفت. استعدادھای ما خوب است.

1383/04/17 مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاه ھای استان ھمدان - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی
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کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

چرا ایران باید در ردیف کشورھای به اصطالح در حال توسعه - یعنی توسعه نیافته - قرار بگیرد؟ «در حال توسعه» یک تعبیر

تعارف آمیز است؛ یعنی عقب مانده و توسعه نیافته. مگر ذھن و استعداد و قدرت فکری ما از کسانی که امروز دویست سال در

دنیای علم پیشتازند، کمتر است؟ می بینید که کمتر نیست. آنھا از لحاظ علمی دویست سال از ما جلوترند؛ این گناِه پادشاھان

است؛ گناِه نظام دیکتاتوری است؛ گناِه خاندان ھای پلیدی است که بر این کشور حکومت کردند؛ گناِه خاندان پھلوی است.

ھمین احساسی که امروز من و شما داریم و باید در این کشور حاکم می بود، یک روز آن را کوبیدند و خفه کردند. چرا خفه

کردند؟ چون رؤسای این کشور، دست نشانده ھای ھمان قدرتھایی بودند که نمی خواستند این کشور این طور حرکت و رشد کند؛

نمی خواستند این منبع ثروتِ مفت و مجانی را از دست بدھند. اگر صاحب خانه بیدار باشد، دزد نمی تواند وسایل خانه را جلوی

چشم او جمع کند و ببرد. یا باید صاحب خانه را خواب کنند، یا باید دست و پایش را ببندند؛ واّال اگر بیدار باشد، دست و پایش باز

باشد و قدرت ھم داشته باشد، مگر به دزد اجازه می دھد؟ کسانی که می خواستند ایرانی خواب باشد، دست و پایش بسته

باشد و حرکتی در راه مالک شدِن موجودی و ثروت طبیعی خود نکند، آمدند کسانی را در رأس این مملکت گذاشتند. رضاخان را

انگلیسی ھا گذاشتند؛ محمدرضا را اتحادی میان انگلیس و امریکا بر این مملکت گذاشت. پنجاه وچند سال اینھا این مملکت را در

درخشان تریِن فرصتھای جھانی معطل و معوق گذاشتند. نه فقط از لحاظ سیاسی و امنیتی، بلکه از لحاظ فرھنگی نیز ما را عقب

نگه داشتند. من که می گویم تھاجم فرھنگی، عده یی خیال می کنند مراد من این است که مثالً پسری موھایش را تا این جا بلند

کند. خیال می کنند بنده با موی بلنِد تا این جا مخالفم. مسأله ی تھاجم فرھنگی این نیست. البته بی بندوباری و فساد ھم یکی

از شاخه ھای تھاجم فرھنگی است؛ اما تھاجم فرھنگِی بزرگتر این است که اینھا در طول سالھای متمادی به مغز ایرانی و باور

ایرانی تزریق کردند که تو نمی توانی؛ باید دنباله رو غرب و اروپا باشی. نمی گذارند خودمان را باور کنیم. االن شما اگر در علوم

انسانی، در علوم طبیعی، در فیزیک و در ریاضی و غیره یک نظریه ی علمی داشته باشید، چنانچه برخالف نظریات رایج و نوشته

شده ی دنیا باشد، عده یی می ایستند و می گویند حرف شما در اقتصاد، مخالف با نظریه ی فالنی است؛ حرف شما در

روان شناسی، مخالف با نظریه ی فالنی است. یعنی آن طوری که مؤمنین نسبت به قرآن و کالم خدا و وحی الھی اعتقاد دارند،

اینھا به نظرات فالن دانشمند اروپایی ھمان اندازه یا بیشتر اعتقاد دارند! جالب این جاست که آن نظریات کھنه و منسوخ می شود

و جایش نظریات جدیدی می آید؛ اما اینھا ھمان نظریات پنجاه سال پیش را به عنوان یک متن مقدس و یک دین در دست

می گیرند! دھھا سال است که نظریات پوپر در زمینه ھای سیاسی و اجتماعی کھنه و منسوخ شده و دھھا کتاب علیه نظریات او

در اروپا نوشته اند؛ اما در سالھای اخیر آدمھایی پیدا شدند که با ادعای فھم فلسفی، شروع کردند به ترویج نظریات پوپر!

سالھای متمادی است که نظریات حاکم بر مراکز اقتصادی دنیا منسوخ شده و حرفھای جدیدی به بازار آمده است؛ اما عده یی

ھنوز وقتی می خواھند طراحی اقتصادی بکنند، به آن نظریاتِ کھنه ی قدیمی نگاه می کنند! اینھا دو عیب دارند: یکی این که

مقلدند، دوم این که از تحوالت جدید بی خبرند؛ ھمان متن خارجی را که برای آنھا تدریس کرده اند، مثل یک کتابِ مقدس در

سینه ی خود نگه داشته اند و امروز به جوانھای ما می دھند. کشور ما مھد فلسفه است، اما برای فھم فلسفه به دیگران مراجعه

می کنند!

1383/04/01 مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از مسئوالن جھاد دانشگاھی - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

در دنیا برای این که ثابت کنند که علم ذات سکوالر دارد و دانش با ارزشھا کاری ندارد، خیلی سعی شد و برایش فلسفه درست

کردند؛ استدالل کردند و بحث کردند برای این که مفھوم دانش را یک مفھوم مجرِد از ارزشھا معرفی کنند؛ درست نقطه ی مقابل

کاری که االن شما کرده اید. شما می گویید جھاد دانشگاھی؛ جھاد یک ارزش است. حقیقت مطلب ھم این است که علم و
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عقل ابزار دو جنبه یی است؛ می تواند در خدمت ارزشھا قرار بگیرد، می تواند در خدمت حیوانیت و َسُبعیت قرار بگیرد. بستگی به

این دارد که مدیریت علم با چه کسی است. اگر مدیریت علم به دست انسانھای دنیاطلب و قدرت طلب و زراندوز و سلطه طلب

بود، ھمین می شود که امروز شما در دنیا مشاھده می کنید؛ یعنی علم ابزاری برای استعمار، استثمار، تحقیر ملتھا، اشغالگری

و برای ترویج فحشاء، سکس و ھروئین خواھد شد. اگر علم نبود، استعمار ھم نبود. اروپاییھا به برکت علمشان توانستند در دنیا

راه بیفتند و ملتھا را زیر سلطه ی استعمار بگیرند و به اختالف مناطق، صد، صدوپنجاه و دویست سال ملتھا را عقب نگه دارند و

آنھا را از سرمایه ھای مادی خودشان محروم کنند؛ استعدادھای انسانی شان را سرکوب کنند و کشتار به راه بیندازند. وقتی علم

در مدیریت انسانھایی قرار گرفت که جز به جنبه ھای حیوانی زندگی نمی اندیشند، ھمین خواھد شد. اما اگر علم به وسیله ی

بندگان صالح مدیریت شد، آن وقت خدمت می کند و زیان نمی رساند. اگر آن کسانی که انرژی ھسته یی را کشف کردند، اھل

فضیلت و تقوا بودند، اگر آن کسانی که آن را به کار گرفتند، اھل فضیلت بودند و بندگان صالح، ھرگز حادثه ی ھیروشیما پیش

نمی آمد. تا امروز ھم که شما نگاه می کنید، می بینید که اینھا تا آن جایی که می توانند، ھمچنان از این نیروی مخرب استفاده

می کنند. این قدرتھا توان ھسته یِی ضعیف شده را در جنگ ده، دوازده سال پیش که با عراق داشتند به کار بردند، در ھمین

حوادث ھم از آن استفاده کردند، و در بعضی از مناطق دیگر دنیا ھم این سالح را به کار بردند که مایه ی قطع نسل و حرث شد؛

«یھلک الحرث و النّسل واللَّه الیحّب الفساد»، که منطبق بر آیه ی قرآنی است. انسانھا را مقطوع النسل و زمینھا را ضایع کردند.

سالھای متمادی - خدا می داند - آثار مخرب آن اشعه ی مسموم کننده و نابودکننده را برای ملتھا و برای نسلھای آینده باقی

گذاشتند. اگر مدیریت علم دست انسانھای صالح باشد، این مسائل پیش نمی آید و علم در خدمت بشریت قرار خواھد گرفت؛

چون این ظرفیت را دارد و می تواند این طور باشد. بنابراین، این که ما بیاییم علم را سکوالریزه کنیم؛ ثابت کنیم که علم نمی تواند با

ارزش ھمراه باشد، یک مغالطه ی بسیار بزرگ و فریب بزرگ برای ذھن انسانھاست؛ نخیر، علم می تواند با ارزش ھمراه باشد.

معنویت اسالمی با حیوانیت، با فساد و با سوءاستفاده ی از علم مشکل دارد، نه با دانش و فناوری و تحقیق. می تواند معنویت

ھمراه با علم باشد و می تواند نتایج دانش و پژوھش در جھت معنویت حرکت کند.

ما راھی که به سمت مرزھای پیشرفته ی دانش در ھمه ی زمینه ھا داریم، مسلم بدانید که جز با روحیه ی استقالل، روحیه ی

توکِل به خدا و روحیه ی کار برای ایمان طی نخواھد شد. باید این راه را سریع طی کنیم و راھھای میانُبر را پیدا کنیم و خودمان را

برسانیم؛ مرزھای دانش را باز و مرزھای جدیدی را ایجاد کنیم؛ این کار ممکن است؛ زیرا این جا سرزمین علم خیز است و شماھا

نشان دادید که می شود. درھای بسیاری از این دانشھا بر روی کشورھایی مثل کشور ما و غیردارندگانش بسته است و وقتی

اجازه می دھند دانش منتقل شود، که کھنه و دستمالی شده است و از نویی و طراوت افتاده است. البته در ھمه ی زمینه ھا

ھمین طور است؛ در زمینه ھای علوم انسانی ھم ھمین طور است. من آن روز به دوستانی که در زمینه ھای اقتصاد و مدیریتھای

گوناگون کشوری کار می کنند و در این جا بودند، گفتم که مطالبی را امروز بعضی ھا در این جا دنبال می کنند، که منسوخ شده

است. نظریات برتر آنھا به بازار آمده و مورد عمل قرار گرفته و آنھا مشغول کار ھستند، ولی تعدادی در این جا - کسانی که

مجذوب حرف آنھا ھستند - تازه دارند آن دنباله ھا را مطرح می کنند! بعضی می گویند تعبد پیش خدای متعال و پیش دین نداشته

باشیم، اما خودشان در مقابل غرب و در مقابل اروپا و امریکا تعبد دارند! این افراد تعبد در مقابل خدا را قبول نمی کنند، ولی تعبد

در مقابل سرمایه داری غرب و دستگاه ھای قدرت سیاسی متکی به آن سرمایه داری را با جان و دل می پذیرند!

1382/08/08 مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه ھا - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

مسأله ی تولید علم فقط مربوط به علوم پایه، تجربی و ... نیست، بلکه شامل ھمه ی علوم و از جمله علوم انسانی است. ما

بخصوص در زمینه ی علوم انسانی، برخالف آنچه که انتظار می رفت و توقّع بود، حرکت متناسب و خوبی نکرده ایم، بلکه مفاھیم

گوناگون مربوط به این علم را - چه در زمینه ی اقتصاد و چه در زمینه ھای جامعه شناسی، روان شناسی و سیاست - به شکل

وحی ُمنزل از مراکز و خاستگاھھای غربی گرفته ایم و به صورت فرمولھای تغییر نکردنی در ذھنمان جا داده ایم و بر اساس آن
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می خواھیم عمل و برنامه ی خودمان را تنظیم کنیم! گاھی که این فرمولھا جواب نمی دھد و خراب درمی آید، خودمان را مالمت

می کنیم که ما درست به کار نگرفته ایم؛ در حالی که این روش، روشِ غلطی است. ما در زمینه ی علوم انسانی احتیاج به تحقیق

و نوآوری داریم. مواد و مفاھیم اساسی ای ھم که بر اساس آن می توان حقوق، اقتصاد، سیاست و سایر بخشھای اساسی

علوم انسانی را شکل داد و تولید و فراوری کرد، به معنای حقیقی کلمه در فرھنگ عریق و عمیق اسالمی ما وجود دارد که باید

از آن استفاده کنیم. البته در این قسمت، حوزه و استادان مؤمن و معتقد به اسالم می توانند با جستجو و تفّحص، نقش ایفا

کنند. این جا از آن جاھایی است که ما باید به تولید علم برسیم.

مربوط به :پاسخ به نامه جمعی از دانش آموختگان و پژوھشگران حوزه علمیه در مورد کرسی ھای نظریه پردازی -

1381/11/16

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

این ایده چه در قالب «مناظره ھای قانونمند و توأم با امکان داوری» و با حضور «ھیئت داوری علمی» و چه در قالب تمھید «فرصت

برای نظریه سازان» و سپس «نقد و بررسی» ایده آنان توسط نخبگان فن و در محضر وجدان علمی حوزه و دانشگاه، تنھا محدود

به برخی قلمروھای فکر دینی یا علوم انسانی و اجتماعی نیز نماند بلکه در کلیه علوم و رشته ھای نظری و عملی (حتی علوم

پایه و علوم کاربردی و ...) و در جھت حمایت از کاشفان و مخترعان و نظریه سازان در این علوم و در فنون و صنایع نیز چنین

فضائی پدید آید و البته برای آن که ضریب «علمی بودن» این نظریات و مناظرات، پائین نیاید و پخته گوئی شود و سطح گفتگوھا

نازل و عوامانه و تبلیغاتی نشود، باید تمھیداتی اندیشید و قواعدی نوشت. این جانب با چنین طرحھائی ھمواره موافق بوده ام و از

آن حمایت خواھم کرد و از شورای محترم مدیریت حوزه علمیه قم می خواھم تا با اطالع و مساعدت «مراجع بزرگوار و محترم» و

با ھمکاری و مشارکت «اساتید و محققین برجسته حوزه»، برای بالندگی بیشتر فقه و اصول و فلسفه و کالم و تفسیر و سایر

موضوعات تحقیق و تألیف دینی، و نیز فعال کردن «نھضت پاسخ به سؤاالت نظری و عملی جامعه»، تدارک چنین فرصتی را

ببینند. از شورای محترم انقالب فرھنگی و بویژه ریاست محترم آن نیز می خواھم که این ایده را در اولویت دستور کار شورا برای

رشد کلیه علوم دانشگاھی و نقد متون ترجمه ای و آغاز «دوران خالقیت و تولید» در عرصه علوم و فنون و صنایع و بویژه

رشته ھای علوم انسانی و نیز معارف اسالمی قرار دھند تا زمینه برای اینکار بزرگ بتدریج فراھم گردد و دانشگاھھای ما بار دیگر

در صف مقدم تمدن سازی اسالمی و رشد علوم و تولید فناوری و فرھنگ، قرار گیرند.

1381/11/08 مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از اعضای انجمن قلم  - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

اگر بخواھیم در زمینه ی گسترش و توسعه ی واقعی فرھنگ و اندیشه و علم حقیقتا کار کنیم، احتیاج داریم به این که از مواھب

خدادادی و در درجه ی اول آزاداندیشی استفاده کنیم. آزاداندیشی در جامعه ی ما یک شعار مظلوم است. تا گفته می شود

آزاداندیشی، عده ای فوری خیال می کنند که بناست ھمه ی بنیانھای اصیل در ھم شکسته شود، و آنھا چون به آن بنیانھا

دلبسته اند، می ترسند. عده ای دیگر ھم تلقی می کنند که با آزاداندیشی باید این بنیانھا شکسته شود. ھر دو گروه به

آزاداندیشی - که شرط الزم برای رشد فرھنگ و علم است - ظلم می کنند. ما به آزاداندیشی احتیاج داریم. متأسفانه گذشته ی

فرھنگ کشور ما فضا را برای این آزاداندیشی بسیار تنگ کرده بود. ھمین مطلبی که راجع به ترجمه فرمودند، درست است.

منظور از ترجمه فقط ترجمه ی کتاب نیست، بلکه ترجمه ی فرھنگ، ترجمه ی فکر، ترجمه ی نظریات بیگانه، آنھا را به شکل وحی

منزل تلقی کردن و در یک جایگاه غیرقابل خدشه قرار دادن، بالیی بوده که در جامعه ی ما وجود داشته است. ھمان ترجمه ھا را
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تکرار کرده ایم؛ ھر چه را که دیگران گفته اند، تکرار کرده ایم و دچار جمود شده ایم. اگر بخواھیم رشد کنیم، بایستی بتوانیم در

فضای الیتناھی فکر بال و پر بزنیم؛ باید حرکت کنیم. اگر بخواھیم در اقتصاد، فرھنگ، علوم انسانی، فلسفه و در ھمه ی

زمینه ھای علمی و فرھنگی در چارچوب آن نظری که فردی در جایی گفته و یک عده طرفدار ھم پیدا کرده و حاال مترجمی آن را

ترجمه کرده یا خود ما آن را یاد گرفته ایم؛ یعنی در چارچوب آن فکر به عنوان یک شی ء مقدس غیرقابل دست زدن، حرکت کنیم،

این آزاداندیشی نیست، بلکه دنباله ی «کاغذباد» شدن است. ما در مشھد به این بادبادکھا، کاغذباد می گوییم. خیال می کند در

ھوا پرواز می کند، اما دنباله ی کاغذباد است، نخ آن ھم دست یکی دیگر است. این کار آزاداندیشی نیست. محیط آزاداندیشی،

محیط خاصی است که باید آن را ایجاد کرد؛ آن ھم کار شماھاست. البته به نظر من، گفتگوی آزاد باید از حوزه و دانشگاه شروع

شود.

1379/12/09 مربوط به :بیانات در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 

عنوان فیش : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

کلیدواژه(ھا) : تحول  و ارتقاء  علوم  انسانی

نوع(ھا) : جستار

متن فیش :

و اما مطلبی که می خواھم با شما در میان بگذارم: من می خواستم به برادران عزیز در جلسه اساتید این مطلب را بگویم، اما

فرصت نشد. لذا آن را ابتدا عرض می کنم، و آن این است کھیکی از وظایف مھم دانشگاھھا عبارت است از نواندیشی علمی.

مسأله ی تحّجر، فقط بالی محیطھای دینی و افکار دینی نیست؛ در ھمه ی محیطھا، تحّجر، ایستایی و پایبند بودن به

جزمی گراییھایی که بر انسان تحمیل شده - بدون این که منطق درستی به دنبالش باشد - یک بالست. آنچه که برای یک محیط

علمی و دانشگاھی وظیفه ی آرمانی محسوب می شود، این است که در زمینه ی مسائل علمی، نواندیش باشد. معنای واقعی

تولید علم این است. تولید علم، فقط انتقال علم نیست؛ نوآوری علمی در درجه ی اوِّل اھمیت است. این را من از این جھت

می گویم که باید یک فرھنگ بشود. این نو اندیشی، فقط مخصوص اساتید نیست؛ مخاطب آن، دانشجویان و کّل محیط علمی

ھم است. البته برای نوآوری علمی - که در فرھنگ معارف اسالمی از آن به اجتھاد تعبیر می شود - دو چیز الزم است: یکی

قدرت علمی و دیگری جرأت علمی. البته قدرت علمی چیز مھمی است. ھوش وافر، ذخیره ی علمِی الزم و مجاھدت فراوان برای

فراگیری، از عواملی است که برای به دست آمدن قدرت علمی، الزم است؛ اما این کافی نیست. ای بسا کسانی که از قدرت

علمی ھم برخوردارند، اما ذخیره ی انباشته ی علمی آنھا ھیچ جا کارُبرد ندارد؛ کاروان علم را جلو نمی برد و یک ملت را از لحاظ

علمی به اعتالء نمی رساند. بنابراین جرأت علمی الزم است.

البته وقتی از علم صحبت می شود، ممکن است در درجه ی اول، علوم مربوط به مسائل صنعتی و فنی به نظر بیاید - که در این

دانشگاه ھم بیشتر مورد توجه است - اما من به طور کلی و مطلق این را عرض می کنم. علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم

سیاسی، علوم اقتصادی و مسائل گوناگونی که برای اداره ی یک جامعه و یک کشور به صورت علمی الزم است، به نو آوری و نو

اندیشی علمی - یعنی اجتھاد - احتیاج دارد. آن چیزی که در فضای علمی ما مشاھده می شود - که به نظر من یکی از عیوب

بزرگ محسوب می گردد - این است که دھھا سال است که ما متون فرنگی و خارجی را تکرار می کنیم، می خوانیم، حفظ

می کنیم و بر اساس آنھا تعلیم و تعلم می کنیم؛ اما در خودمان قدرت سؤال و ایجاد خدشه نمی یابیم! باید متون علمی را خواند

و دانش را از ھرکسی فرا گرفت؛ اما علم باید در روند تعالی خود، با روحھای قوی و استوار و کارآمدی که جرأت پیشبرد علم را

داشته باشند، ھمراه شود تا بتواند پیش برود. انقالبھای علمی در دنیا این گونه به وجود آمده است.

عزیزان من! ما امروز در کشورمان به پیشرفت علم نیاز داریم. امروز اگر برای علم سرمایه گذاری و مجاھدت و تالش نکنیم،

فردای ما، فردای تاریکی خواھد بود. کسانی تالش می کنند که روند کار علمی را کند یا متوقف کنند و یا مورد بی اعتنایی قرار

دھند. این کار، پسندیده نیست. امروز در کشور، یکی از فرایض حتمی برای این نسل - که در درجه ی اول ھم این فریضه بر

دوش شما دانشگاھیھاست - عبارت از تقویت بنیه ی علمی کشور است. ما اگر علم نداشته باشیم، اقتصادمان، صنعتمان،

حتی مدیریت و مسائل اجتماعیمان عقب خواھد ماند. امروز کسانی که بر دنیا خدایی می کنند؛ آن دستھای مرموزی که اختیار
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منابع عظیم انسانی و مادی دنیا را در دست گرفته اند و ھمه ی اقیانوسھا و ھمه ی تنگه ھای حساس دریایی زیر چشمشان

است و ھرجا می خواھند دخالت می کنند، با ابراز علم بود که توانستند بشریت را به این خاکستر بنشانند! لذا برای مقابله با کار

آنھا، علم الزم است. اگر بخواھید از لحاظ علمی پیش بروید، باید جرأت نوآوری داشته باشید. استاد و دانشجو باید از قید و

زنجیره ی جزمیگری تعریفھای علمی القاء شده و دائمی دانستن آنھا خالص شوند.

البته اشتباه نشود؛ من کسی را به آنارشیزم علمی و به مھمل گویی علمی توصیه نمی کنم. در ھر زمینه ای، کسانی که از

دانشی برخوردار نیستند، اگر بخواھند به خیال خودشان نوآوری کنند، به مھمل گویی می افتند. ما در زمینه ی برخی از علوم

انسانی و معارف دینی این را می بینیم. آدمھای ناوارد بدون این که از ذخیره و سواد کافی برخوردار باشند، وارد میدان می شوند و

حرف می زنند و به خیال خودشان نوآوری می کنند؛ که در واقع نوآوری نیست، مھمل گویی است. بنابراین در زمینه ی مسائل

علمی، من این را توصیه نمی کنم. باید فراگرفت؛ اما نباید صرفا مصرف کننده ی فرآورده ھای علمی دیگران بود. باید علم را به

معنای حقیقی کلمه تولید کرد. البته این کار، روشمندی و ضابطه الزم دارد. مھم این است که روح نوآوری علمی در محیط

دانشگاه زنده شود و زنده بماند. خوشبختانه من این شوق و میل را در دانشجویان احساس کرده بودم و در اساتید ھم آن را

می بینم. اینھا باید دست به دست ھم بدھد و سطح علمی کشور را باال ببرد. آن وقتی که علم با ھدایت ایمان، عواطف صحیح

و معرفت روشن بینانه و آگاھانه ھمراه شود، معجزه ھای بزرگی می کند و کشور ما می تواند در انتظار این معجزه ھا بماند.

من درباره ی تعبد علمی و تسلیم جزمیگری علمی در علوم مختلف شدن، این اشاره را کردم. به طور علمی معتقدم که یک خود

آگاھی جمعی باید در ھمه ی محیطھای علمی نسبت به فرھنگ وارداتی و تحکم آمیز و زورگویانه ی غربی به وجود آید. این

مسأله ی تھاجم فرھنگی ای که ما مطرح کردیم، بعضی کسان به شدت از آن آزرده شدند و گفتند چرا می گویید تھاجم فرھنگی!؟

در حالی که تھاجم فرھنگی، وسط میدان مشغول مبارز طلبیدن است، بعضی کسان سعی کردند آن را در گوشه و کنار پیدا

کنند! این تھاجم فرھنگی، مخصوص برخی از پدیده ھای ظاھری و سطحی نیست؛ مسأله این است که یک مجموعه ی فرھنگی

در دنیا با تکیه به نفت، حق وتو، سالح میکروبی و شیمیایی، بمب اتمی و قدرت سیاسی می خواھد ھمه ی باورھا و

چارچوبھای مورد پسند خودش برای ملتھا و کشورھای دیگر را به آنھا تحمیل کند. این است که یک کشور گاھی به تفکر و

ذائقه ی ترجمه ای دچار می شود. فکر ھم که می کند، ترجمه ای فکر می کند و فرآورده ھای فکری دیگران را می گیرد. البته نه

فرآورده ھای دست اول؛ فرآورده ھای دست دوم، نسخ شده، دستمالی شده و از میدان خارج شده ای را که آنھا برای یک کشور

و یک ملت الزم می دانند و از راه تبلیغاتی به آن ملت تزریق می کنند و به عنوان فکر نو با آن ملت در میان می گذارند. این برای یک

ملت از ھر مصیبتی بزرگتر و سخت تر است.

باید مغزھای متفکر استاد و دانشجوی ما بسیاری از مفاھیم حقوقی، اجتماعی و سیاسی را که شکل و قالب غربی آنھا در نظر

بعضی مثل وحی منزل است و نمی شود درباره اش اندک تشکیکی کرد، در کارگاھھای تحقیقاتی عظیم علوم مختلف حالجی

کنند؛ روی آنھا سؤال بگذارند؛ این جزمیتھا را بشکنند و راھھای تازه ای بیابند؛ ھم خودشان استفاده کنند و ھم به بشریت

پیشنھاد کنند. امروز کشور ما محتاج این است؛ امروز انتظار کشور ما از دانشگاه این است. دانشگاه باید بتواند یک جنبش

نرم افزاری ھمه جانبه و عمیق در اختیار این کشور و این ملت بگذارد تا کسانی که اھل کار و تالش ھستند، با پیشنھادھا و با

قالبھا و نوآوریھای علمی خودی بتوانند بنای حقیقی یک جامعه ی آباد و عادالنه ی مبتنی بر تفکرات و ارزشھای اسالمی را باال

ببرند. امروز کشور ما از دانشگاه این را می خواھد. دانشگاه را مشغول چه کاری کنند که دانشجو و استاد را از این راه باز بدارند؟

یقین بدانید یکی از چیزھایی که امروز مورد توجه سرویسھای اطالعاتی است، این نکته است که ببینند چگونه می توانند

دانشجوی بیدار و دانشگاه آگاه ایرانی را از آن راھی که می تواند به اعتالی کشور بینجامد، منصرف کنند و مانعش بشوند.

من البته درباره ی تفکّر و فرھنگ وارداتی غرب بارھا صحبت کرده ام. بعضی ممکن است این را حمل بر نوعی تعصّب و لجبازی

کنند. نه؛ این تعصّب و لجبازی نیست. برای به زنجیر کشیدن یک ملت، ھیچ چیزی ممکن تر و سھلتر از این نیست که قدرتمندان

عالم بتوانند باورھای آن ملت و آن کشور را بر طبق نیازھای خودشان شکل دھند. ھر باوری که یک ملت را به اتّکای به خود،

اعتماد به نفس، حرکت به جلو و تالش برای استقالل و آزادی وادار کند، دشمن خونی آن، کسانی ھستند که می خواھند با

قدرت متمرکز، ھمه ی دنیا را در اختیار بگیرند و به نفع خودشان ھمه ی بشریت را استثمار کنند. لذا با آن فکر مبارزه می کنند. در

نقطه ی مقابلش، سعی می کنند با راھھا و شیوه ھای مختلف، افکار و باورھا و جھتگیریھایی را در میان آن ملت ترویج کنند که به
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گونه ای بیندیشد که آنھا می خواھند. وقتی آن طور اندیشید، آن گونه ھم عمل و حرکت خواھد کرد. این یک ابزار بسیار رایج است؛

تئوری سازی استعماری. این کار را از اوِّل انقالب در ایران کرده اند و امروز ھم می کنند. در جاھای دیگر دنیا ھم انجام داده اند؛

مخصوص این دوران ھم نیست.

در قرن نوزدھم، انگلیسیھا جنگھا و لشکرکشیھای استعماری را شروع کردند. آنھا به آفریقا و آسیا و ھند و جاھای دیگر

می رفتند و کشورھا را تصرف می کردند و انسانھا را به بردگی می گرفتند. امروز دھھا میلیون سیاھپوست امریکایی که در آن

شرایط زندگی می کنند، از اوالد ھمان بردگانی ھستند که ھمین آقاھای متمّدن قرن نوزدھم، آنھا را از آفریقا و از میان خانواده ھا

و از آغوش پدران و مادرانشان بیرون کشیدند و برای کارگری و مزدوری و نوکری به آن جا بردند. این کارھا جنایتھای آشکار بود.

برای این که بتوانند این کارھای خالف عقل و خالف شرع و خالف ھمه ی قوانین بشری را به گونه ای توجیه کنند، برایش تئوریھای

به اصطالح روشنفکری و روشنفکرپسند درست می کردند. خود نام «استعمار» یکی از ھمین تئوریھاست؛ یعنی برای آبادی این

مناطق می رویم! عیناً ھمین مطلب امروز در دنیا وجود دارد. کسانی که می خواھند بر روی زندگی و منابع انسانی ملتھا کار کنند

و از آن بھره برداری نمایند، یکی از کارھایشان تئوری سازی برای ملتھاست.

من می خواھم محیط دانشگاه و جوان دانشجوی خودمان را توّجه بدھم که مواظب تئوریھای وارداتی غربی که ھیچ ھدفی جز

حفظ آن روابط تحکّم آمیز غرب با کشورھایی از قبیل کشور ما را ندارد، باشند. البته تحت نامھای مختلف، بسیار حرفھا زده

می شود؛ اما ھدف یک چیز بیشتر نیست. این انقالب و این نظام و این حرکت عظیم مردمی آمده و این سلطه و اتوریته ی

تحکّم آمیز غربی را در این کشور شکسته است. امروز در کشور ما ارزشھای غربی به صورت قانونی و رایج وجود ندارد. امروز

دادن منافع کشور به بیگانگان، در کشور ما یک امر مذموم محسوب می شود. امروز سفره ای را که با ھزاران طمع در این کشور

پھن کرده بودند - بخصوص امریکاییھا - جمع شده می بینند. این برای مراکز قدرت و تسلّط جھانی، خسارت کمی نیست. برای

برگرداندن اوضاع به صورت قبلی چه کار کنند؟ اوایل انقالب ناشیانه آمدند و جنگِ روبه رو راه انداختند؛ ولی وقتی بینی شان به

خاک مالیده شد، فھمیدند راھش این نیست. لذا به جنگ فرھنگی متوّسل شدند. جنگ فرھنگی کار آسانی نیست؛ کار زبدگان

است. لذا زبدگان می نشینند فکر می کنند و نسخه می نویسند و متأسفانه عّده ای ھم در داخل ھمانھا را رله می کنند! آنھا

حرفھایی را می زنند، عّده ای ھم فارسِی آن را می گویند و شکل بومی به آن حرفھا می دھند! باید مراقب اینھا بود.

من در این زمینه حرفھای زیادی با محیط دانشگاه و جوان دانشگاھی و استاد دانشگاھی دارم. این حرفھا، حرفھای جّدی است؛

باید با اینھا مواجه شد. نمی شود صورت مسأله را پاک کرد و رفت خاطرجمع یک گوشه نشست. بعضی افراد می خواھند صورت

مسأله را پاک کنند. وقتی می گوییم دشمن، می گویند دشمن چیست؟ وقتی می گوییم توطئه، می گویند شما بدبین ھستید!

نمی شود با پاک کردن صورت مسأله، قضیه را تمام کرد. قضیه که حل نمی شود؛ باید فکر کرد. البته علّت این که من این را با

قشر دانشگاھی در میان می گذارم، به خاطر این است که برای دانشگاھی احترام قائلم. من ارزش دانشگاه را برای کشور با

ھمه ی وجود حس می کنم. دانشگاه نقطه ی اوج خدماتی را که می تواند به یک کشور ارائه شود، تأمین می کند. دانشگاه برای

کشور، بسیار مھم است.


