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 نظام اسالمی و تدریس علوم انسانی
  

  23/9/94ها، روز دوشنبه، مورخ: سایت رادیو زمانه، مجله هفتگی دیدگاه :منبع
  

  امیر مصدق کاتوزیانگفت و گو از: 
  

برخورد دین و علوم جدید در جامعه ایران بدون کشمکش نبوده است. در آستانه جنبش مشروطه ایران روحانیان هم به مدارس نوین 
  مستقیم حوزه علمیه (مثل رشدیه) بی اعتماد بودند و هم به تدریس علوم جدید در این مدارس.خارج از نظارت 

اي شد و برخورد نهاد دین و علوم جدید طبیعی تا تازه ها در سراسر کشور وارد مرحلهاما این دعوا پس از تاسیس و گسترش دانشگاه
  نیمه اول قرن پیش خورشیدي به تعادل رسید.

روحانیت و حکومت انقالبی این بار علوم جدید انسانی و اجتماعی را به چشم رقیب و حتی دشمن تازه  1357قالب بهمن اما در پی ان
  نگریست.

مطرح شدن طرح گسترش مدارس ویژه علوم انسانی معروف به مدارس فرهنگ هفته گذشته هم سبب شد بسیاري گمان برند منظور 
  هاي عادي است.وسطه دبیرستانحذف علوم انسانی از مواد درسی دوره مت

ها را از تدریس اما روز چهارشنبه گذشته روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد که این وزارتخانه تصمیم ندارد دبیرستان
  علوم انسانی منع کند.

  ست؟ا مانده الینحل اجتماعی و انسانی جدید علوم با ایران حکومت 		گرا وچرا مشکل میان روحانیت سنت
کالردشت  لسفی درف و فرهنگی آثار مترجم و نویسنده دیهیمی، خشایار		ها این پرسش کلیدي را با دو مهمان هفته برنامه:در برنامه دیدگاه

  ایران و سروش دباغ، محقق و پژوهشگر دپارتمان مطالعات تاریخی در دانشگاه تورونتو، کانادا در میان گذاشتیم.
  

  انسانی از نگاه خشایار دیهیمی و سروش دباغ حکومت اسالمی و تدریس علوم

م به د بپردازیم با واکنش شما آغاز کنیتر نسبت دین با علوم انسانی و اجتماعی جدیآقاي دیهیمی، پیش از اینکه به مسئله کلی
  ها و دوره متوسطه در ایران.خبرهاي اخیر درباره احتمال تغییر وضعیت تدریس علوم انسانی و اجتماعی این بار در دبیرستان

ه حرف ها موجب سوء تفاهم نشود. چون همیشه این نگرانی در من وجود دارد کامیدوارم که پرداختن به سرفصلخشایار دیهیمی: 
زنیم. وقتی مسئله مطرح شد یاد این افتادم که در عهد بوق که بنده تحصیل نیمه بماند و برداشت نادرستی شود. ولی دل به دریا مینصفه

در دبیرستان  ماً اسم علوم انسانی آمد. و اصوالً علوم انسانی مطرح نبود. بعداً کردم، سه رشته داشتیم به اسم ریاضی و طبیعی و ادبی. اصالمی
  دهیم.آموزان یاد میها را دانشکنیم. ما نوعی نگاه و نگرش و منطق این دانشها متخصص تربیت نمیدر هیچیک از رشته

صدمان ق ًها به نظر من مضحک و غیرکارشناسانه است. البته پس گرفتند حرف را و گفتند اصالاین نوع برخوردها یا این نوع نگرش
  کنم در دستگاه حکومتی ما وجود دارد.فکر می ًبه هرصورت یک تصور نادرستی از این امور کال محدود کردن نیست.

  
آقاي دباغ، دعوا بر سر دین و علوم جدید طبیعی مثل فیزیک، شیمی و زیست شناسی که در آغاز قرن پیش میان روحانیت و 

نفع پذیرش علوم جدید حل شد. چرا به ویژه پس از انقالب بهمن  ها در ایران بهگرایان مطرح شد باالخره پس از تاسیس دانشگاهسنت
  گراها از سویی و حکومت از سویی دیگر در مورد علوم انسانی و اجتماعی حساس است؟بخشی از روحانیت و سنت 1357
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هم به نحو  ًاي که اخیراهاي تحت عنوان علوم انسانی اسالمی، امکان و امتناع و مصاحبکنم چنانکه در مقالهمن فکر میسروش دباغ: 
ین روشن کنم اگر اکنم هنوز پاسخ روشنی ندارد. فکر میمبسوط به آن پرداختم و منتشر شده، مراد از علوم انسانی اسالمی چیست فکر می

  شود مسئله را بیشتر ارزیابی کرد.
بیر است برداریم و به جاي تع» نچرال«ً معادل قاعدتاالمثل گفته بود اگر ما هرجا تعبیر طبیعی که جایی دیدم که یکی از روحانیون فی

بد و جسد اند که علوم انسانی مثل کالاهللا جوادي آملی گفتهشود اسالمی. یا دیدم آیتبگذاریم این علوم انسانی می» خلقت«طبیعی و طبیعت، 
  و معاد هم به آن اضافه کنیم. ماند. ما باید این را روح درش بدمیم و از مبداءمی

باید روحی  المثلً از درك نادرست و نامقنح از علوم انسانی شکل گرفته. اینکه بگوییم اینها جسد است و فیکنم اینها تمامامن تصور می
بت ربی نسنگاه تج ًشود تمثیل را عوض کرد و نتیجه دیگري گرفت، ثانیاارزش استداللی ندارد و می ًً این تمثیل و اصالدر آن دمید که اوال

شناسی داریم و هم گوییم هم مطالعات زنان داریم و هم اسالمگوید که امروزه وقتی از علوم انسانی سخن میبه تحقق این علوم به ما می
 فلسفه و هم روانشناسی. ادبیات این علوم خیلی گسترده است. به چه معنا بگوییم اینها جسد است. از قضا اینها خیلی پویا هستند و کارهاي

 را چیزي چه اسالمی انسانی علوم 		ها منتشر شده و منتقد باید درك خودش را منقح کند و بگوید ازها در این حوزهددي در این دههمتع
ا قرار هاي رفوگريآورد و با پارهت هر از گاهی این سر برمینیس روشن قصه چون کنممی فکر من. کندمی حرکت آنوقت و کندمی تصور

فهمم از این امر است راه به جایی اي نیست، به سبب تصور و تلقی نامنقح چنانچه من میدرمان شود. اما چون ریشه شود این مسئلهمی
  اند و چگونگی طرح شدن هرازگاهی این مسئله.هاي سیاسی هم در آن دخیلبرد. البته مولفهنمی
  

گویند ده میکنند. این عبانی دینی با این علوم مخالفت نمیآقاي دیهیمی، منتقدان به تدریس علوم انسانی و اجتماعی جدید فقط بر م
هایش درباره جنسیت و زنان و خانواده این علوم از بطن جامعه ایران زاده نشده و سنخیتی با فرهنگ ایرانی ندارد و بسیاري از آموزه

  بومی نیست و به جامعه ایران ربط ندارد. پاسخ شما به این نوع انتقاد چیست؟
تري است. حتی در غرب هم یک سابقه دیرینه در این باب به جزییات بپردازم. مسئله من مسئله کلی ًخواهم اصالنمی دیهیمی:خشایار 

دار الخصوص علوم اجتماعی آیا علم هستند به این معنی که علوم طبیعی علم است؟ این دعوا ریشهوجود دارد که آیا علوم انسانی و علی
نگاه به علم است. یعنی  ًً کالکه علوم انسانی و علوم اجتماعی هم علم هستند. اما مشکل ما در این مملکت اصالاست. نظر من این است 

تکمیل.  باز است براي اصالح و ًً علم. علم خصیصه به نظر من این است که متدولوژیک است. یعنی اصوالتفاوت قائل شدن بین علم و شبه
ایم با یک قرن یا دو قرن پیش به کلی متفاوت است. در علوم ل فیزیک و شیمی هم ببینید جایی که ایستادههمچنانکه در علوم طبیعی مث

  انسانی هم همین حکم جاري است.
هاي متقن و منقح به مسئله پرداخته باشند. در غیر علم چیزي است که اسلوب علمی در آن مراعات شده و با اسلوب علمی با استدالل

ً یک نظریه یا فرضیه است قابلیت نقد دارد. ما اگر همه اینها را در نظر بگیریم علمی نخواهد داشت. نظر علمی که عموما این صورت ارزش
  خواهیم.خواهیم و یا علوم انسانی خاص میمی انسانی علوم 	یا نداریم انسانی علوم 	ما بگوییم 	ً معنی ندارد کهاصال

رف هم گویم به دین طگویند علوم انسانی ایدئولوژیک است من میبرخالف نظر آنهایی که می بگذارید خیلی خالصه این طوري بگویم.
کند. در قسمت بعدي اگر فرصت باشد توضیح کار ندارم با هر ایدئولوژي کار دارم، نگاه ایدئولوژیک به علم علم را از علم بودن ساقط می

  دهم.بیشتر می
  

کارگزاران سیاسی چنانکه شما هم اضافه کردید که مخالف تدریس علوم انسانی و اجتماعی گرایان و آقاي دباغ، روحانیان و سنت
محور است و اومانیست. اما بنا است که جامعه اسالمی الهی و هستند و از آن شکایت دارند، نگران این هستند که این علوم انسان

افعان تدریس علوم انسانی به این مدافعان چیست؟ به خصوص زند. جواب مدخدامحور باشد و تدریس آن علوم به این هدف لطمه می
  آنهایی که متدین هستند.
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کنم که شرط اي از روحانیون در این باب مسئله دارند. من فکر میاي که در این میان هست و عدهاشاره کردید به دغدغه سروش دباغ:
  شود پاسخ گفت.یم که به این دغدغه چگونه میببین ًاول قدم این است که علوم انسانی خوب شناخته شود و بعدا

ند ما را با اً آشنایی با تاریخ مغرب زمین در این باب و تحول و تطوراتی که علوم انسانی در آنجا پیدا کردهتصور من این است خصوصا
تواند هم ی که میهایظرها و دلنگرانیکند. همانطور که در پاسخ به پرسش قبلی گفتم بخشی از این اظهارنچیستی این مقوله بیشتر آشنا می

  از سر صدق و صفا گفته شود، به سبب ناآشنایی با موضوع و حدود و صغور علوم انسانی جدید است.
 مثل آثاري در که آن از وبعد قبل	) enlightenment periodبه اختصار عرض کنم. در مغرب زمین و تاریخ موسوم به روشنگري (

 وایتر یک. روشنگري با داریم روایت گونه سه اندنوشته روشنگري عصر و فلسفه مورخان و دورانت ویل تاریخ و روشنگري فلسفه
  .انگلیسی سومی و آلمانی روایت دیگري و فرانسوي

و شناس بودند کردند و فیلسوف بودند و انتروپولوژیست یا انساندر روایت آلمانی و انگلیسی کثیري از کسانی که در آنجا فعالیت می
  هاي دینی نداشتند.از قضا یا دیندار بودند و یا مخالفتی با دیسیپلین از این میان سردرآورد، ًبعدا

رادم این شود. مارف و قبل از آن ولتر دیده میالمعدایره اصحاب		تنها روایت فرانسوي از آن این بود که نوعی ستیز با متافیزیک در آثار 
به این امور  ًیا اثباتا ًبه سبب ناآشنایی با این علوم است. چون کثیري از علوم انسانی یا اجتماعی نفیااست که دلنگرانی که برخی دارند 

  پردازند.نمی
شناسی و روانشناسی بدون لحاظ کردن و بدون پرداختن به آنچه که اند در جامعهدر مقام توضیح و تبیین مالحظات و روابط اجتماعی

  اند یا نیستند.گویم نبودهاند. نمیاست. البته مخالفان دین هم در این عصرها بودههاي این حضرات دغدغه
ساز وکارش سامان یافته یا به تعبیر شما اومانیستی به این معنا که مد نظر است  اما اینکه از اول فکر کنیم که به این سبب پرداخته شده،

  هاي اخیر.گیري علوم انسانی در سدهو چگونگی شکلکنم بیشتر به سبب ناآشنایی با تاریخ است من فکر می
  

هاي غیرمذهبی) و هم بخشی از متفکران سکوالرها (الییک ًآقاي دیهیمی، با توجه به پاسخی که در سه دهه گذشته هم اصطالحا
 در ایران تا این حد ریشه داراند، چرا این مخالفت مسلمان متدین و دیندار به انتقادات به تدریس علوم انسانی و اجتماعی جدید داده

  و عمیق و هنوز پر رنگ است؟
 هایی را پیدا کرد که نگاه درستیشود آدمبراي من بحث سکوالر و دیندار مطرح نیست. براي اینکه در هر دودسته میخشایار دیهیمی: 

دارند. یعنی در میان سکوالرها هم ما کسانی را داریم اي اي را پیدا کرد که توقعات بیش از اندازهشود عدهبه علم و علوم انسانی دارند و می
  کنند و عده دیگر غیر از این.کنند علم را و در میان روحانیان هم داریم که این کار را میکه ایدئولوژیک می

 هم تسلیم شویم. چون تسلیم شدیم ما. باید ًها صوري است. عمالولی واقعیت جامعه را اگر نگاه کنیم همه اینها در نهایت این مخالفت
شود محلی و بومی هم از آن استفاده کرد. ولی اساس قضیه این نیست. البته می ًالمللی است. یک چیز محلی و بومی لزوماعلم یک چیز بین

نم حق راي حرف دازنیم، راجع به نمیزنیم، راجع به انتخابات حرف میاست که ما اگر جامعه را نگاه کنیم ما راجع به دموکراسی حرف می
  هاي ما نداشتند.اي در هیچکدام از سنتاند و هیچ ریشهاز دل علوم انسانی درآمده ًزنیم. آخر اینها اصالمی

ري ااز روز اول که انقالب شد گفتند اقتصاد اسالمی. گفتند بانکداري اسالمی. ولی در عمل وقتی ما با دنیا داد و ستد داریم اقتصاد و بانکد
می نیست. ما آیا توانستیم ربا و بهره را از بانکداري حذف کنیم؟ نه، اسمش را عوض کردیم. وقتی صحبت از علوم انسانی یک چیز بو
  کند.شود به نظر من یکی دوتا رشته خاص مورد نظر است که به مسئله ایدئولوژي و قدرت تالقی پیدا میاسالمی می

آیند در رادیو و تلویزیون راجع به روانشناسی صحبت مان حذف کنیم؟ اینها خودشان میمعهتوانیم این همه روانشناس را از جایعنی آیا می
رس از آنها نیست. شود. تبیشتر و به دلیل تمرین بیشتر از همانها استفاده می هایی که از غرب گرفته شده است به دلیل تجربهکنند با دادهمی

کنند اساس این علوم متدولوژي شناسی. برخی هم توجه نمیاست. علوم سیاسی و جامعه روي دو تا موضوعات علوم انسانی ًترس عمدتا
  است.
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توانیم هایمان را میگیریم. دادهمیخوانیم وبر که راجع به ما و امروز ما صحبت آنچنانی که ندارد. ولی از او متدولوژي را یاد وقتی وبر می
و  هاي نادرستن برسیم. اینها همه به تعبیري ناشی از شناخت بسیار ناکافی و یا واهمهآوري کنیم و به تحلیل درست جامعه خودماجمع

اگر اینها را پشت گوش بیاندازیم خطرات بیشتري جامعه ما را تهدید خواهد کرد. چون مشکالت و معضالت جامعه را  ًنابجا است. اتفاقا
  د.شود حل کرد یا پاسخی برایش پیدا کرفقط به طریق علمی می

  
هایی در تاریخ مناسبات یک جوري بوده گویید همین امر نسبیت است. یک زمانشناسی که شما میبخشی از جامعه قاي دیهیمی،آ

ً مناسبات میان مرد و زن. چیزي که روحانیت به آن حساس است. اعم از اینکه و این مناسبات دستخوش تغییر و تحول شده. مثال
اش را فت کند یا حضانت داشته باشد یا نداشته باشد و یا حق طالق داشته باشد یا نه و نوع زندگیبتواند سفر کند، چگونه دریا

ه شناسی هاي جامعخودش تعیین و تبیین کند و انتخاب داشته باشد در پوشش و سبک زندگی. اینها همه چیزهایی است که در بحث
ت و گاهی حق دارند که از دید خودشان فکر کنند که پس باید براي اینکه هاي اینها بر این اساس اسکنید دغدغهآید. فکر نمیدر می

  ها نپردازیم محدود کنیم تدریس علوم انسانی و اجتماعی را؟به این پرسش
شی خورند خودشان هم تغییر مشوید وقتی به دیوار محکم واقعیت برمیبه تاریخچه مسئله اگر نگاه کنید متوجه می		خشایار دیهیمی:

قابل تصور بود که حق راي براي زنان در ایران به دست بیاید قبل از انقالب. به دست آمده بود ولی روحانیت به  ًد. براي شما اصالدهنمی
  کلی مخالف بود.

کرد کل روحانیت با آن مخالفت کرد. ولی وقتی که حق راي زنان جزو یکی از اصولی شد که شاه به هر ترتیبی داشت دیکته می 41سال 
ا دیوار سخت واقعیت برخوردند ناگزیر تحت آن فشار اجتماعی تن دادند. بنابراین خودشان تن دادند به این که به زنان حق راي دهند. ب

ا مسئله توانند بها ناشی از عدم شناخت است. اگر بتوانند شناخت خود را درست کنند و تحلیل کنند من معتقدم بهتر میاالن این مقاومت
  ها درست برخورد کنیم.. چون طریق علمی این است که با واقعیتکنار بیایند

  
آقاي دباغ، هم آقاي دیهیمی االن اشاره کردند به موضوع شناخت درست از علوم انسانی و اجتماعی که غایب است در میان گروهی 

تر دیدید. پژوهشگران علوم انسانی عمیقشما اشاره کردید و راه حل را در شناخت بیشتر و  ًگذاران و هم قبالاز روحانیت و سیاست
  توانند ارمغانی براي عالمان دین و جامعه ایران در بر داشته باشند؟و اجتماعی جدید که دغدغه دین دارند از نظر آنها آیا این علوم می

لف علوم هاي مختدیسیپلین کنم آشنایی بابیش از هر چیز اگر باور داشته باشیم که آگاهی راهی به رهایی است فکر می سروش دباغ:
اي از تواند داشته باشد به هر حال به هر اوبژهالطراف کند. اینکه چه دستاوردي میتواند نگاه منتقدان یا دلنگرانان را پخته و جامعانسانی می

کند که دین ی دین به ما کمک میشناسشود. جامعهشود و از آن بیشتر میتان با آن بیشتر میمنظرهاي مختلف اگر نگاه کنید درك و آشنایی
 و دین تاریخ به تحلیلی و تحقیقی نگاه. کنیم مطالعه 		را در بستر اجتماع و مناسبات و روابط اجتماعی که میان نهادهاي مختلف است

 هاندیسیپلی این در هم نامتعارف سخنان و هاآشنازدایی ايپاره. کندمی را کمک 		یخ هم همینتار بستر در آیین یک نشر و لف چگونگی
. شودیم بیشتر بسی اطالعات این از او درك که باشد گشوده باید امور در کندمی نظر محققانه که کسی یا روحانی یک اما. شودمی دیده
ید شناسی را در نظر بگیرکنم که شما دیسیپلین یا رشته اسالماینجا هستم عرض می که سالی چند این در کنممی کار حوزه این در چون

هاي اخیر. آثار متعددي منتشر شده. من خودم چند تا درسی که در حوزه اسالم و حقوق بشر یا درآمدي بر خیلی وسعت پیدا کرده در دهه
  ام.سالم شناسان را تدریس کردهام آثار اهاي دیگر دادهاسالم در دانشگاه تورونتو یا دانشگاه

 این با ناییناآش ًعموما سبب به کنممی تاکید بازهم کنندمی مخالفت ًخصوصا شناسیاسالم و 	ًخیلی از حضرات که با علوم انسانی عموما
سیپلین که اشاره شد علوم انسانی هم دی همانطور. محققانه نحو به البته. شودمی یافت اینها در آموختنی و یادگرفتنی نکاتً قطعا. است مقوالت

اب شود. سخنانی که باست و هویت جمعی و جاري دارد. از این حیث تفاوتی با علوم تجربی غیرانسانی ندارد. اینجا البته شعار داده نمی
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ته ه شده، آثار متعددي نوشمیل امر و زید باشد که این چنین نگاهی داشته باشند نیست. سخنان نامتعارف هم که به گوش ناآشنا است زد
  کند.یتر مدرك و آشنایی را ژرف ًهایی که در این موضوعات برگزار شده، اینها تماماکنفرانس هاي بزرگی،شده، مقاالت متعددي، کتابخانه

شناسی جربی اعم از آنچه در جامعهت انسانی علوم بر ناظر دارند که هاییدلنگرانی و کردید اشاره چون ما روحانیون اگر کنممی فکر		ً من قطعا
 با اگر گذارد،می شناسیاسالم حوزه در گذارد،می ًخصوصا دین روانشناسی و ًعموما رونشناسی در		گذاردشناسی دین میً و جامعهعموما

واطف به نحوعلمی یعنی احساسات و عً کامال و دارند جاري و جمعی هویت که هاییدیسیپلین مثابه به هادیسیپلین این به و شوند آشنا اینها
  توان با دستاوردها در این حوزه ها مخالف و منتقد بود. گفتگوهاي علمی مرادم است.کنند البته میدر آنها ریزش حداقلی دارد نگاه می

ده اي ی به ابژه و پدیقطعا براي آشنایی نکات زیادي هست که به کار کسانی که در حوزه هاي مختلف علوم انسانی و از منظرهاي مختلف
شود وارد گفتگوي عالمانه هم شد. اما شرط اول آشنایی است و گشوده بودن نسبت آید. و پس از آن مینگرند به کار آنها هم میمثل دین می

  گذرد.ها چه میبه اینها که در این حوزه
  

ه در ایران تدریس شده چه مشکلی را از سر راه آقاي دیهیمی، علوم انسانی و اجتماعی جدید با این کیفیتی که در این هشت ده
  تواند بردارد؟ایرانیان برداشته یا می

اي هم که بودند در ما سواي اینکه درك و شناخت درستی در ایران از این علوم و کارکردشان نداشتیم آن عده خشایار دیهیمی:
ي خبرند. ما بسیارهاي این علوم بیعلوم هستند از واقعیت این علوم، ریشهها، خود آن عده که مدرس این هایمان... االن کثیري از آدمدانشگاه

  ه باشند.ً صالحیت تدریس داشتها واقعامان را پاکسازي کردیم. حاال ممکن است قلیلی وجود داشته باشند که در این رشتهاز استادان برجسته
وري آآوري کردن، به قاعده جمعها را جمعیتش باید این باشد که دادهشود. نهانهایت اینکه یک مقدار محفوظات است که تحویل داده می

د. چه بینم که کسی تحلیل درستی از موقعیت ما داشته باشبینم یا بسیار اندك میبندي کردن و به تحلیل رسیدن. من االن نمیکردن و بسته
یار گویم امر بسهاي ما این است. براي همین است که میاريها و گرفتشناختی، اقتصادي. مصیبتبه لحاظ تاریخی، چه به لحاظ جامعه

را  هایمانخطیري است اهمیت دادن به علوم انسانی و با آن برخورد خصمانه نکردن و زمینه را آماده کردن که به ما کمک کند که گرفتاري
  حل کنیم. شناخت و تحلیل درستی داشته باشیم.

داشته باشد تدریس شود، محدود شود به یک مقدار محفوظات درباره فالن جامعه شناسان بزرگ یا و اال اینکه ظاهرا علوم انسانی وجود 
کند. ما باید متدولوژي علمی را یاد بگیریم و از آن استفاده کنیم. اینجا تدریس در این زمینه فالن اقتصاددانان بزرگ. اینها دردي از ما دوا نمی

  دهد.و به دست دادن شرایطی براي رسیدن به تحلیل به دست نمیبه هیچ عنوان تولید خالقیت و ابتکار 
  

ها آقاي دباغ، چنانکه اول بحث گفتم دعوا بر سر دین و علوم جدید طبیعی که در آغاز قرن مطرح شد باالخره پس از تاسیس دانشگاه
علی با گذاران فگرایان و سیاستو سنتمدتی که مخالفت حکومت در ایران به نفع علوم جدید طبیعی حل شد. حاال گام اول و کوتاه

  علوم انسانی و اجتماعی جدید به طور محسوسی بتواند کاهش پیدا کند چیست؟
ا ها است که شخص بکنم اگر مجال فراهم شود و این علوم به درستی تدریس شود چه در متوسطه که اولین قدمفکر می سروش دباغ:

 هايهرشت در که آنچه سبک به اگر شود، تدریس آکادمیک هايرشته دیگر سبک به اینها 		ود وشود، اگر مسیر هموار شاین علوم آشنا می
  .کند بار را ما بار تواندمی نباشد معنا این به حساسیتی گذردمی پزشکی و مهندسی

ن باالتر وقتی متخصصان به ایشود از علوم انسانی کمک گرفت در مقاطع نکته دیگر هم مسئله محور بودن این علوم امر مهمی است. می
شناسی که علوم تجربی انسانی و یا سوشیال ساینس هستند و البته در پردازند در عرصه اقتصاد و مدیریت و علوم سیاسی جامعهامر می

امعه ن جتوانند معطوف به آعرصه اندیشگی و تفکر و فلسفی در جاي خود اما نیازهاي عینی یک جامعه را متخصصان علوم اجتماعی می
  صورت بندي کنند و بعد راهکارهاي عملیاتی ارائه کنند.

  ها.نکته دوم عبارت است از اعتماد به متخصصان این رشته
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ان کردند که در دوراي بودم و درد دل میکردند در جلسه اي از اساتید اقتصاد و کسانی که در اداره آمار کار میایامی که ایران بودم با پاره
دانستیم که راي ما زینتی است و گرهی قرار نیست از کاري شدیم اما خودمان هم میاي اوقات ما دعوت میي پیشین پارهریاست جمهور

  کنند که چهارتا اقتصاددان و دو تا متخصص آمار هم باشند.هاي ما. صدا میدهند به حرفبگشاید چرا که گوش نمی
وجه شود و کمک گرفته شود باید اعتماد جدي باشد. نه اینکه بگوییم دلشان خوش باشد و هاي کارشناسانه اساتید تبه توصیه ًاگر واقعا

  است. 	هاي کشور دست خود ماگیريحرفهایشان را بزنند یا حداکثر کتاب بنویسند و مقاله بنویسند اما سکان اداره کشور و تصمیم
گیري بینیم و نحوه به کاربریم. اما آنچه اینجاها میی به جایی نمیاگر این ارتباط قطع شود یا زینتی و متکلفانه باشد خب البته راه

شود. خوشبختانه در دولت جدید برخالف هاي علوم انسانی به جد در عرصه مدیریت و مسایل کالن جامعه اینها به کار بسته میفرآورده
ند به صحنه. مرادم این است اگر جدیتی در کار باشد و مسئله ادانند آمدهاي از کسانی که کاردارند و امور را میآنچه در گذشته بود پاره

توانیم آثار و نتایج ملموس آن را هم ببینیم و در عین حال آموزش و جدي گرفتن و گشوده محور از متخصصان علوم انسانی استفاده کنیم می
  بودن نسبت به آنها شرط است.

شود. روانشناسی چگونه است، مدیریت و علوم سیاسی چگونه است، و تحقیق می شناسی همه جاي دنیا چگونه تدریسیعنی ببینیم جامعه
هاي خودمان هم به کار بندیم و در پی آن روان شویم. در در گام بعدي فلسفه چگونه است، همین مناسبات و روابط و قواعد را در آکادمی

  .بندي مسائل و اتخاذ راهکارهایی جهت حل آنصورتگیري از آنها، بهره
  

  نکته آخري مانده که شما بخواهید بگویید؟ آقاي دیهیمی،
کند، نوشت نوشت بزرگترین چیزي که به صلح پایدار جهانی کمک میقرن هجدهم کانت وقتی صلح پایدار جهانی را می خشایار دیهیمی:

ست. داد و ستد فرهنگی است و ما نباید تجارت آزاد است. این به نظر من نکته بسیار عمیقی است. امروز هم تجارت فقط تجارت کاال نی
  هاي متفاوت به شکل خصمانه نگاه کنیم و عناوین جنگ فرهنگی و تهاجم فرهنگی را استفاده کنیم.به فرهنگ

توانیم آنچه را که مطلوب ما است اگر شناخت داشته باشیم بربگیریم. این یک داد و ستد است و داد و ستد آزادي هم هست و ما می
  .است علمی آزاد ستد و داد گرو در جهان در رونق و 	ن امروزصلح جها

 


