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  مجلّه ي مطالعات علوم تربیتی 
  67-57، شماره ي اول، صفحه هاي )1386خرداد (سال اول 

  

   سایر علومبر علوم انسانی تبیین نقش
  

  ٭دکتر حسین جعفري ثانی
  
  يتحلیل رابطهو  ،تبیین نقش علوم انسانی بر سایر علوممقاله   این هدف:چکیده

ي درك  و برا قراردادي و نسبی استي امرمرزبندي علوم .می باشدعلوم با یکدیگر 
 هستی  جهانِ هاي درك واقعیت درصورتی که.انجام می گیرد تر بهتر و آموزش آسان

اصل هاي علمی ح هیم، اصول و نظریه با یکپارچه ساختن مفاوأم تاز طریق تفکرِ
هاي  هاي آموزشی بر اساس حیطه رتالنفی، تقسیم هدفرویکرد سیستمی بِ. شود می

هاي   هاي درسی و محتواي کتاب  رویکرد تلفیق در برنامهو  ، بشر توسط بلومدانش
بر یکپارچه سازي علوم هنگام انتقال آن ناظر مواردي است که درسی از جمله 

در این  .متقابل بر یکدیگر دارند علوم نقش،  در جریان این یکپارچه سازي.هستند
کند و از طرفی  ر علوم کمک می به سایعلوم انسانی از جهت هاي گوناگونزمینه 

به و علوم انسانی  بحث هايیکی از ه سازي علوم چپار نقش یک. استوامدار سایر علوم
 نقش در تدوین، به نظر می رسد الزم است این. تعلیم و تربیت استطور خاص 

هم در  ، تدریسهايِ  انتخاب روش وهاي درسی   کتاب محتوايِانتخاب و سازماندهیِ
  .ي قرار گیرده جدها مورد توج   دانشگاه در هممدارس و

  
  یکپارچه سازي،، تفکر سیستمی، علوم مجزانقش علمعلوم انسانی، : ها کلید واژه

  .، مرزبندي علومعلوم
  

  مقدمه
 فهم روش بشر تاکنون این بوده است که جهان را کوچک کند تا در حد": گوید می 1فرانسیس بیکن

در حال گسترش را درك کندي باید فهم خود را گسترش دهد تا جهانِا انسان امروزاو بگنجد، ام  "

                                                
  ir.ac.um@hsuny استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد، پست الکترونیکی ٭
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ها و وقایعی که در جهان با آن برخورد  مسلّم است تمام پدیده .)132 صفحه1368شعاري نژاد،(
 جهان هاي حاکم بر کلّ مندي  و قانون ها، نظاموقایعاي از  العی نداریم، مجموعهکنیم یا از آن اطّ می

ر و شناخت ، بستگی به میزان استفاده از قدرت تفکّ ها و شناخت ما از این نظاماست و میزان فهم
  . نیستیفهم روابط علوم نیز از این موضوع مستثن. دارد

این . ه قرار گرفته استها مورد توج چند سالی است که سخن تغییرات ساختاري در دانشگاه
 "علوم، تحقیقات و فنّاوري"وزارت  به "ی فرهنگ و آموزش عال"از وزارت   اسمی از تغییر،تغییرات

 کیفیت ها،  تغییر در روش ، علمی و کاربرديپژوهش هاي  عالوه بر،در این تغییر. آغاز گردید
هی اقدامات قابل توج، خوشبختانه به دنبال این تغییر .ها نیز مورد انتظار است  آموزشی و مهارت

و سمینارهاي  ها ي دانشگاه رؤساووزارت والن ئهاي ادواري مس  نشست طرح موضوع درمانند
به تدوین یک نظام دانشگاهی جامع و استراتژیک تا در نهایت به  گرفته است انجام، مختلف علمی

  .منجر شود
هی به  کم توجدر حال وقوع است، ناخواسته  به طورآنچه که در طی این مدت و شاید

. باشد میهاي فنی و کاربردي   به رشتهاز حده بیش  و توج،علوم انسانی به ویژه ،هاي نظري رشته
 به نبوده و جانبه آموزشی از نوع یک هاي امیدواریم این تغییرات مثل بسیاري از تغییرات در نظام

را تشویق ، محافل علمی و دانشگاهی  به جایگاه علوم انسانیهیکم توج. تغییرات کیفی بینجامد
در همین  ي حاضرمقاله .لمی در این زمینه بپردازندي به طرح مباحث عکرده است تا به طور جد 

با دو هدف اصلی تبیین نقش علوم انسانی بر سایر علوم و هدف فرعی تحلیل رابطه علوم با  راستا و
  .آمده است به رشته تحریر دریکدیگر

  
  دي یا ارتباط علوممرزبن

 ـ   ، پایـه   وهاي علمی چه در علوم انسانی رشتهاندیشمندانِ  صان و   اغلب متخص  و ی و چـه در علـوم فنّ
ـ  يها محدود به همان رشته    آن یِ علمی و تحقیق    هاي تالیکنند مرز فع    ر می ، تصو مهندسی ی خاص 

ص دارند     است ارتبـاط حـوزه  پیرامون   و تفکّرپرداختنی به مایلآن ها به طور کلّی ت .  که در آن تخص 
ه باید اذعان کرد کـه کـشف ایـن     البتّ.دنشان نمی دهنهاي علمی را   صی خود با سایر حوزه   تخص ي

   ا سازي آن کـار آسـانی نیـست    ت و روشن برخوردار اس یروابط از پیچیدگی خاص فرهیختگـان  از ، امـ 
 از سوي دیگر به نظر می رسـد  .ي مورد مطالعه قرار دهندرا به طور جد این پیچیدگی    رود  انتظار می 

مرتبط ي علوم ها تواند با سایر رشته علمی میته ي یک رشکه آیا مفاهیم    این ه ي در بار اندیشیدن   از
   . غفلت شده است،شوند و بر ارتقاي زندگی انسان بیفزایند

                                                                                                                   
Bikon.F1   
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    ارتبـاط  ها  ر دانشگاهدي وجود دارد که هم در مدارس و هم د    در حال حاضر شواهد متعد ،
ریزي دروس به  برنامهنمونه هاي زیادي از     . می گیرد ه قرار   هاي علمی در عمل کمتر مورد توج        رشته

در رشـته هـاي مختلـف     انمـ معلّ ؛ به طور مثـال، ودش میدر نظام آموزشی ایران دیده   1صورت مجزا 
یـا  ؛ دهنـد   بـه آن تمایـل نـشان نمـی         نکـرده و  در عمل نیازي به همکاري با یکدیگر احساس          علمی
 و )ات، دینـی   ریاضی، ادبی  مانند، ( درسی مستقل  براساس یک عنوان کتابِ   که   مهاي تربیت معلّ    دوره
از . شیمی، عربی و امثال آن طراحی شده اسـت   ریاضی، دبیريِ بر مبناي  که هاي تربیت دبیري     هردو

از دوران ابتدائی و خیلی زود بسیاري از دروس    و  بوده  میزان تلفیق در دروس خیلی کم       سوي دیگر،   
  .شوند  از هم جدا میبه طور کامل
هاي محتوایی که اغلب به صورت جـدا از    حوزه و  یا در هم آمیختن موضوعات درسی      2تلفیق

شـوند، یکـی از جالـب تـرین و چـالش بـر انگیـز تـرین             یکدیگر در برنامه هاي درسی گنجانده مـی       
، )میـان رشـته اي    ( پیدایش و ظهور برنامه هاي درسی تلفیقی        .  درسی است   ي  در برنامه  موضوعات

 ص تجربـه به طـور مـشخّ   تر از آن است، اما درسی و شاید طوالنی  ي برنامه ي همزاد با قلمرو رشته   
 در دوره ابتدایی آغاز گردیـد  1930  يهاي پایانی دهه     طراحی برنامه هاي میان رشته اي از سال        ي

دي،    (طه راه یافت  هاي باالتر مثل متوس     و به تدریج به دوره     1896( 3مـوري  مـک ). 1381مهر محمـ (
، معتقـد   دانش بشرييهاي مجزا    بر مبناي حوزه   هاي درسی    برنامه آسانی سازماندهیِ ضمن تصدیق   

هاي مختلف دانش است و تـصریح کـرد کـه      زندگی واقعی مستلزم توجه به روابط میان حوزه       ":است
ي خـارج مـا بـه ازایـی      حوزه هاي علمی به صورت مجزا از یکدیگر امري است که در دنیا        ي مطالعه
 درس و در  هـاي  کـالس ،هـاي درسـی   کتـاب این جدایی معمـوالً در  ). 1381 ،مهر محمدي  ("ندارد
  .و بروز پیدا کرده است هاي متمرکز ظهور نظام

هاي این در هم آمیختگی به تأسیس مدرسه ابتدایی وابسته به دانشگاه شـیکاگو   لین تجربه او
وي براي ایجاد پیوند و یکپارچگی میـان اجـزاي     . شود   مربوط می  1896 در سال    4توسط جان دیویی  

ار رل بود و از محور قـ ئچنین ایجاد ارتباط میان مدرسه و جامعه، ارزش فراوان قا            هم برنامه درسی و  
دي   ( کـرد   آمـوزان حمایـت مـی       هاي یادگیري دانش     دادن مشاغل در سازماندهی تجربه     مهـر محمـ ،

هاي ارتباط عمیق و  نشانه یکی از    ،هاي علوم در هنگام آموزش      بنابر این موضوع تلفیق حوزه     ).1381
 از هـم جـدا   به طور ظـاهري که  ،هاي مختلف علوم  حوزه  مفاهیمِ  ي  فراموش شده  درونیِیِ  همبستگ
  .باشد  می،شده اند

                                                
1 Subject Separated Curriculum 
2 Integration 
3 Mc Murry 
4 J. Dewey 
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تـوان ایـن مرزهـا را ثابـت و       نمـی  وهاي علمی، یک امر قراردادي است مرزبندي فعلی رشته  
تقـال،  و بـا هـدف ان  هاي علمی از فلسفه   صوري از زمان جدایی رشتهاین مرزبنديِ. قطعی تلقی کرد 
  زنـدگیِ  بسیاري از مسایل اساسی و مهـم جداییبه دنبال این .  صورت گرفت  هتر آن بآموزش و فهم    

هاي علمی به ایـن دلیـل کـه بـا ابـزار و روش آن رشـته سـازگار               رشته  ي  مطالعه ه ي انسان از حوز  
ي بـین  هـا  ه به گرایشتوج.  اساسی بدون پاسخ ماند  ل هاي نیست، خارج شد و تعداد بسیاري از سؤا       

، نشانگر این است که بسیاري از مسایل اساسـی زنـدگی را فقـط          مختلف  علومِ  ي  و فلسفه  1اي  رشته
  .  کرد مطالعه و حلّ خاص يتوان در یک رشته نمی

هـاي   ها بر ایـن موضـوع کـه مفـاهیم و ایـده                عمومی سیستم   ي  نظریه ئه ي  با ارا  2رتالنفیبِ
او . کنـد   تأکیـد مـی  ،ل یافتـه انـد  اضر به تدریج تحو  عمومی در رشته هاي گوناگون علوم در عصر ح        

 رابـه صـورت   مـشاهده  قابل هاي پدیدهکوشید تا   علم می ،هاي نه چندان دور     در گذشته معتقد است   
 ابهـام "چـه    شوند کـه بـا آن   ا امروزه مفاهیمی در علوم ظاهر میام.  ، توضیح دهد مستقل از یکدیگر  

 نبـوده و بـدون   قابل تجزیه به رویدادهاي موضـعی    مفاهیمین  ا. شود مربوط است     خوانده می  "تیکلّ
هاي   شاخه يچنین مسایلی در همه   . ها به طور جداگانه قابل فهم نیستند        بررسی اجزاء مرتبط با آن    

هـاي   هاي زنـده و یـا پدیـده    جان یا ارگانیسم  مطالعه اشیاء بی موردکه موضوعِ علم، صرف نظر از این   
 هماننـد در علـوم متفـاوت، در بیـشتر       هاي عمـومیِ    عالوه بر جنبه   .شده اند اجتماعی باشند، پدیدار    

شـود کـه یـک     ر میچنین تصو.شویم هاي متفاوت مواجه می   قوانینی ظاهراً همانند در زمینه     اموارد ب 
 معین، صـرف نظـر از   رشته قوانین عمومی سیستم وجود دارد که در مورد هر سیستمی از یک سنخِ      

59صفحه،1973برتالنفی،  (رود  و عناصر مورد بحث، به کار میسیستمي  ویژه خواص.(  
 سـه حیطـه   بـه  دانـش بـشري   هاي هاي آموزشی را بر اساس حیطه       هدف نیز 3بنجامین بلوم 

 و حیطـه عـاطفی  ،  شـناختی  حیطـه : این سه حیطه مستقل اما مرتبط عبارتند از   . استتقسیم کرده   
 علومی مثل ریاضی، ها و محتواي    هدف ر این اساس  ب ).1368ترجمه ي    ،بلوم( حرکتی -حیطه روانی 

هـدف اغلـب ایـن    .  شناختی قـرار دارنـد   يشناسی، پزشکی در حیطه منطق، فیزیک، شیمی، زیست  
هـا   هدف. هاي شناختی مثل فهم، تحلیل و ارزشیابی است  علوم، انتقال دانش و تقویت برخی مهارت  

  ياخـالق در حیطـه    و شناسی، هنـر  اسی، جامعهشن هایی مثل ادبیات، فلسفه، روان     رشتهو محتواي   
هـا و   هـا، عقایـد، حالـت     هدف این علوم پرورش احـساسات، عواطـف، نگـرش         . گیرند  عاطفی قرار می  

  کاربردي، برق هایی مثل مکانیک، فیزیک     رشتهها و محتواي      هدف. هاي فردي و انسانی است      گرایش
هـا و   هـا، کـاربرد    ها بـه مهـارت    در این رشته. گیرند  حرکتی جاي می   - روانی  ي در حیطه   عمران و

شـود کـه اگـر       با عنایت به این مرزبندي قراردادي، این سؤال مطـرح مـی           . شود  ه می ها توج  عملکرد
                                                
1 Inter-Disciplinary 

anffyBertal2  
3 B. S. Bloom 
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 ریاضی یا فیزیک قصد داشته باشد ضمن انتقال دانش معـین و  مانندمی در حین تدریس درسی  معلّ
ر منطقی و عشق و عالقـه  ر انتقادي، تفکّمی، تفکّ عل يمرتبط با آن درس به ذهن یادگیرنده، روحیه      

دست نگه دارد تا در درس ادبیـات، روش  ": د، تکلیفش چیست؟ ممکن است بگوییمبه علم ایجاد کن  
اثـر   ایـن روش باعـث بـی   . "دهداین کار را انجام ه م مربوطتحقیق و یا دروس امثال آن، استاد یا معلّ   

.  تغییر هم ایجـاد کنـد     ،د ضمن انتقال آن در یادگیرنده     استاد قصد دار  آن  است که   ی  مفهومساختن  
  . را باعث شده است تحقیق  يروحیهکه عدم رشد نظام آموزشی ما است روش یکی ار مشکالت این 

ـ . ه است توج يمستقل نیز شایسته  علمیِ ياي در عمل در هر رشته  کاربرد چنین نظریه    هب
 -عـاطفی و روانـی  ،  شـناختی  هـاي  حیطـه دن بـه  رسـی ، مستقلعلمیِ  يهر رشتهدر عبارت دیگر،  

هـاي علمـی    ه به یافتهاین موضوع بیانگر لزوم توج. پذیر نیست   امکانیکدیگر  بدون ارتباط با    حرکتی  
  در ضـمن انتقـالِ  ،به عنوان مثال. ها هنگام انتقال مفاهیم از یک رشته علمی معین است           سایر رشته 

 انبوه دانش پراکنده و خشک به ذهن یادگیرنده، استفاده از  انتقالتأکید بر ریاضی و به جاي      مفاهیمِ
منجـر  ال ساختن قواي مختلف یادگیرنـده      فع به ندتوا  می هنر    و شناسی، فلسفه   هاي ادبی، روان    یافته
 تأکید بـر  با نه  و،ابپویا و جذّ صحیح به جریانی   و کسب معرفت   فهم دانش    ، و فرایند یادگیري   شود
شود تبدیل می ، فقط به انباشتن حافظه    نیز هاي وسیع عقالنی     و از جنبه   ،یعقالنانبه ي    یک ج  رشد .

ـ ،  همه جانبـه العات زیاد در مقایسه با فراگیري توأم با فهم و تغییرِ         واضح است که انبار کردن اطّ      ا ام
   با مطالب کم، اهمادبیات نیز تنها مفـاهیم مربـوط بـه حیطـه        ي در رشته . ت و ارزش کمتري دارد    ی 

ـ    ،هاي علمـی     جنبه ه ي  مطرح نیست، بلکه مفاهیم ادبی در برگیرند       عاطفی ی کـاربرد و   دانـش و حتّ
  .)1378، جعفري ثانی( ادبیات و تعلیم و تربیت نیز روابط متقابل دارند .ندمهارت نیز هست

هـاي اساسـی     نسل در حال رشد در عصر کنونی عالوه بر دانش و معلومات محض، نیازمنـد          
 این نیازمنـدي . داردرا عاطفی  و ي انسانی، اجتماعی، مدیریتی، فرهنگی، معنوي     نیازها مانند   دیگري

 متأسـفانه  .بر طـرف نمـی گـردد   ها    به این حوزه   مربوط  دانشِ  از دامنه اي محدود  کسب  ها صرفاً با      
  انتقـال  انـدرکاران تعلـیم و تربیـت، مـدارس را صـرفاً محـلّ         ی دست ه اي از مردم و حتّ     هنوز هم عد 

ـ انه از مـدارس انتظـار دار  ه زیـادي نیـز مـصرّ   که عـد  در حالی. کنند  تلقی می و دانش  معلومات د تـا  ن
این انتظار بـا    م است که    مسلّ. نمایندتغییرات اساسی مبتنی بر تربیت صحیح در فرزندان آنان ایجاد           

  ).1374شریعتمداري، (  تفاوت دارد محضات و محفوظاتمکسب معلو
هـاي   هـا و شـاخه     رشـته  يهاي مرتبط با این مـسایل در همـه    بنابراین لزوم توجه به حوزه    

هی ایـن  علوم انسانی قرار دارند و از کـم تـوج  ي ها در حوزه     اغلب این رشته  . شود  علمی احساس می  
  . بینند ي می جدها هم افراد و هم جامعه آسیبِ  رشته

  
  هاي علمی شکل گیري رشته
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اندیـشمندان و پژوهـشگران در   . کـدیگر نبـوده انـد   از یمـستقل  به طـور    در گذشته  هاي علمی   رشته
دار  هـاي مـسأله اي یـا مـسأله     ل گوناگون، یا به عبارت دیگـر بـا موقعیـت     ئهاي مختلف با مسا     زمینه

هـاي    یـه ر و در طی این مراحـل بـه آراء و نظ  گذاشته اندآنان مراحلی را پشت سر  . برخورد کرده اند  
بـه تـدریج در محافـل علمـی مـورد بحـث، نقـد و ارزشـیابی                 ها  این آراء و نظریه   . رسیده اند  ینمعی 
  پذیرفته شده اندهاي دانش بشري  و پس از توافق عمومی به صورت مجموعه اي از رشته        گرفته  قرار

  ).1374شریعتمداري، (
 باعث و تداوم آنل اساسی شکل گرفته ئ یا مسا ها   پرسش علمی پیرامون    هاي   رشته بنابر این 

 و هـر   است،عمودياگر چه این فرایند  . استشده  طقی براي هر رشته علمی      تشکیل یک ساختار من   
جاي  در اما کند، ه حرکت کرده است و می علمی به صورت یک نردبان در خود و جدا از بقی       ي رشته

 علوم مختلف به صـورت   يه به فلسفهتوج. با سایر علوم مطرح استدرونی  ساختار ارتباط   جاي این 
و سـپس   جـدا مانـدگی از یکـدیگر     کـل، بـراي جبـران نقـص        علم بـه صـورت     ي جداگانه و فلسفه  

  يو تأکیـد بـر روابـط درونـی هـر رشـته      ،  هر علم ي  تر از حوزه        اساسی هاي پرسشپاسخگویی به   
ـ     ،  بـه عبـارت دیگـر     . ، صورت گرفته است   هاي مختلف    علمی و روابط بین رشته     ه بـه   عـالوه بـر توج

 فیزیـک،   ي ریاضی، فلسفه  ي  فلسفه مانندهایی    رشته ظهوراهد  ، ش " علم  ي فلسفه"اي به نام    شاخه
  . هستیم فلسفه تعلیم و تربیت وشناسی  روان يشناسی، فلسفه  جامعه يفلسفه

 ،کارگـاهی  و هاي آزمایشگاهی   چهارچوب محض آن علم و به ویژه محیط    به هر یک از علوم   
هـاي جهـان     تت انسان را از واقعیهر علمی به سهم خود شناخ    . نمی باشد محدود   و مرزهاي نظري  

 هاي علمی مـا را بـه سـمت          نتایج رشته به    جامع یاما نگاه . دهد  نش افزایش می  آفری هستی و نظامِ  
   م و منطقـی   و روابـط مـنظّ  ،ت نهایی جهان هستی و آنچه در آن موجود اسـت     درك و شناخت واقعی

 بـه تعبیـر    وحتـی و آسـانی کـار خـود    توانیم به خـاطر را   ما نمی . کند  ها هدایت می  ن   آ  ي بین همه 
هاي آن را کوچک فرض کنیم، بلکه باید به جهان به صورتی وسـیع   جهان و واقعیت ،  فرانسیس بیکن 

 جهـان   و عمـقِ وسـعت و بر مبناي آن قدرت ذهنی و شناختی خود را گسترش   کرده تا بتوانیم    نگاه  
  . نمائیمرا درك هستی 

  
   و پیشنهادنتیجه گیري
 ی و کـاربردي بـدون   انسانی و فنّ،آیا علوم پایه" :کنیم که  این پرسش جمع بندي می   بحث را با طرح   

 مسلّم اسـت پاسـخ مثبـت    " یکدیگر قادر به ایجاد معرفت صحیح در انسان هستند یا خیر؟  ارتباط با 
 بـسیاري علوم انسانی نیز در . ی وابسته است به علوم انسانی و فنّ      گوناگون علوم پایه از جهات   . نیست

ـ   و این وضعیت در مورد ی مرتبط است شرایط به علوم پایه و فنّ  از بـه  . صـادق اسـت  ی نیـز  علـوم فنّ
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 میـان اي و   متقابل، همیشگی، غیرقابـل انکـار، درون رشـته        ي  علوم یک رابطه    ي همین دلیل رابطه  
  .اي است رشته

    پایـه،  هـاي علمـی اعـم از علـوم انـسانی، علـوم              رشته  ي  همه مفاهیم و فرایندها در ماهیت
ـ    آن ي و علمـیِ    بحث جد   اما ،مطرح هستند   ی  پزشکی و فنّ    و تـر ی و پزشـکی کم در علـوم پایـه، فنّ

  ي انـسانی، مطالعـه   هاي غیر علـوم   رشته اغلب مدافعانِیحتّ.  می گرددمطرح علوم انسانی بیشتر  در
 و هـاي علمـی    رشـته ایـن، فـرض وجـود    بنـابر . دانند چنین فرایندهایی را از وظایف علوم انسانی می 

  حیـات  ي که دلیـل ادامـه  ادعا کرداطمینان با توان  ی می حتّ.  منهاي این امور نادرست است     فلسفی
 علـوم  در چنین فرایندهایی به ویـژه  ه بهتوج الت اجتماعی،و تحو فلسفی  ،  هاي علمی    رشته  ي همه

 کـاربردي   -ی و فنـی   هاي علوم پایـه، پزشـک         رشته انسانی هنگام انتقال، آموزش و یادگیري مفاهیمِ      
فیزیـک  ، اي مثل ریاضیات رك مفاهیم پیچیده یکی از عوامل اساسی مؤثر در د       ،به عنوان مثال  . است

ـ . و شیمی، توانایی خواندن، نوشتن، صحبت کـردن و درك کـردن اسـت              ، ی در سـطوح ابتـدایی     حتّ
  . )1991 ریگان، (گیرد آموزش ریاضیات و علوم در حین آموزش خواندن و نوشتن صورت می

واضـح اسـت   الزم به توضیح است که ما منکر تأثیر سایر علوم بر علوم انسانی نیستیم، زیـرا             
هایی مثـل ریاضـی، فیزیـک، شـیمی      حوزهاقیت در ه علمی، انتقاد و خلّ توانایی نظم فکري، روحی   که  

 درك و  ودید تأثیر فهم و درك ریاضی و مفاهیم آن بر تولیـد بدون تر . رشد است ونظیر آن نیز قابل     
شناسـی نیـست، تـأثیر     فلـسفه و روان ، ادبیات،  کمتر از هنر ،ت از موسیقی   لذّ  در مواردي مانند   یحتّ

 بر شناخت ما از جهان و نظامات حاکم بر آن و درك واقعیت جهان هـستی      1عدد طالیی درك نقش   
بـل انکـار   هاي علومی مثل فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی وزمین شناسی غیر قا            با استفاده از یافته   

ـ  آگـاهی ازاهم  مقالـه تأکیـد مـا درایـن      .)1377،  جعفري ثانی  (است يمتقابـل همـه  ي رابطـه  ت ی  
بر نقش مـورد    بیشترهه با توجها و البتّ  ر آشتی ناپذیري آنبازبینی تفکّ  و،هاي علمی و فلسفی   حوزه

در .  بر علوم انسانی اسـت  بدون انکار تأثیر سایر علوم، علوم انسانی بر سایر علوم      ي غفلت قرار گرفته  
 بـرون رشـته اي و    مـشکالت  ي علـوم انـسانی در دو دسـته        رويِآفر اساسی   ت مشکال به طرح پایان  

ها می پردازیم   درون رشته اي و برخی علل پدید آورنده آنمشکالت.   
  
  اي در علوم انسانی ت برون رشتهمشکال

،   به ویژه در توزیع بودجهبه علوم انسانیها  ست اندرکاران وزارت و مدیران دانشگاه    د الویتعدم   . 1
  .ی و مهندسیها به ویژه فنّ ها در مقایسه با سایر رشته  امکانات و سایر حمایت

                                                
هاي جهان هستي داراي يك  م مطرح در رياضي است كه طبق آن تمام پديده يكي از مفاهي- 1

  . نقطه اي كه اين تقارن را نشان دهد  به عددطاليي معروف است. تقارن منطقي هستند
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عـدم  و  ها نسبت به علـوم انـسانی   صان سایر رشته اولیاء و متخص ، مردم ،جامعهنامطلوب  نگرش   . 2
  .زان و فرزندانآمو  هدایت تحصیلی دانشدادن الویت به رشته هاي علوم انسانی در

3 . نیهاي علوم انسا آموختگان رشته نشه به جذب و اشتغال داعدم توج.   
4 .  عدم توج       ـ     صی و فـن   ه به امکانات و تجهیزات مورد نیاز تخص  بـودن  دشـوار ی تـصور   آوري و حتّ

  .آوري در علوم انسانی استفاده از فن
  
  اي در علوم انسانی  ت درون رشتهمشکال

1 .  هاي تحقیقات در حین آموزش و انتقال آن حتـی در سـطوح     و یافته  ه به کاربرد نتایج   عدم توج
  .عالی

  .علوم انسانیماهیت علمی به عدم باور داشتن  . 2
3 . و سیف نراقـی نادري (  تدریس، ترجمه و تألیف به جاي پژوهش       ،ه بیش از حد به آموزش     توج ،

1375.(  
4 . آوري ه به استفاده از فنعدم توج.  
  .پژوهش آزمایشگاهی به جاي  و تحقیقات کیفینهبه کتابخا و پژوهش  آموزشاتکاي . 5
6. هـاي کمـی درعلـوم     هـاي علـوم انـسانی از پـژوهش     ر قالب پذیر بودن و اقتبـاس پـژوهش    تصو

   .هاي علوم انسانی ه به ماهیت کیفی بودن پژوهشی بدون توجآزمایشگاهی و فنّ
  

هـاي   انجام پژوهشاي جدا و مستقل و نیازمند   سبب شناسی جایگاه علوم انسانی خود مقوله      
  :توان در چند زمینه به شرح زیر دسته بندي کرد علل بروز مشکالت فوق را می. فراوان است
  ؛عوامل ساختاري و اداري . 1
  ؛ و پژوهشیعوامل آموزشی . 2
  ؛عوامل مدیریتی . 3
  ؛ریزي استراتژیک عوامل مربوط به عدم برنامه . 4
  ؛عوامل اجتماعی و فرهنگی . 5
   مهندسی-ی پایه و فنّ،ي مختلف علوم انسانی ها  و هم اندیشی بین رشتهدم ارتباطع .6
7 . به دلیل ماهیت این علومر علمی نبودن علوم انسانیتصو .   

  
  چند پیشنهاد

هـا    رشتهه ي در علوم انسانی به ویژه در بارکیفی تحقیقات اساسی و    ماهیت   ه به  توج توسعه و  . 1
  .ها در آموزش و پرورش و آموزش عالی هاي آن و سرفصل
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هـا در   ه به نیاز واقعی بـه آن آموختگان علوم انسانی با توج      زایی دانش   نه براي اشتغال  ایجاد زمی  . 2
، آموزش عالی، سازمان بهزیستی، کانون    آموزش و پرورش  :  از جمله  هاي جامعه   ها و بخش   نهاد

 هـاي آموزشـی، فرهنگـی، برنامـه ریـزي و      پرورش فکري کودکان و نوجوانان، و سـایر سـازمان       
آموختگـان علـوم انـسانی و همکـاري      س یک طرح جامع نیاز سنجی بـه دانـش    اقتصادي بر اسا  

  .هاي مرتبط  سازمان
3 . هـاي   در علـوم انـسانی در برنامـه   کیفی  علمی به ویژه میدانی و  روش تحقیق ه به تأکید بر     توج

  .ها   مدارس و دانشگاهآموزشی و درسی
یقات علوم انسانی بـا همکـاري    جامع و کاربردي در راستاي استفاده از نتایج تحق ی طرح تدوین . 4

  .ربط نهادهاي ذي
 ماهیت و نقـش علـوم انـسانی در        ، واقعیت ه ي ایجاد یک نگرش کالن فرهنگی و تربیتی در بار         . 5

  .زندگی و رشد اجتماعی
 در باره جایگاه واقعی علوم انسانی و نقش آن گیر هاي مستمر و پی ها و نشست   برگزاري همایش  .6

  . و اجتماعیدر جامعه و ابعاد زندگی فردي
بـه     از طریق انجـام پـژوهش      هاي علمی نسبت به یکدیگر      روشن ساختن ارتباط و جایگاه رشته      . 7

 درسی در مقـاطع مختلـف بـه منظـور تـدوین و          ي  برنامه  ي هاي مرتبط با حوزه     ویژه پژوهش 
 تـدوین، انتخـاب و   در هنگـام درسی نـاظر بـر ارتبـاط علـوم          ي  هاي جامع برنامه       اجراي طرح 
  .  آموزش و یادگیريدر هنگام هاي درسی و ی محتواي کتابسازمانده

8 . به  هادانشگاه و هاي تدریس در مدارس  ترکیب و تلفیق روش،هاي نوین آموزش ه به روش توج ،
  ).1380، جعفري ثانی: مراجعه شود به(م بهتر ارتباط علوم منظور فه
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Abstract 
This paper does intend to explain  role of human sciences  upon other 
sciences and intend analysis the relation between sciences together. The 
determining of boundaries  sciences is contractional  and relative. This 
processes led to  easier perception and education of sciences. Perception 
of word realities  accomplish with thinking and integration of concepts 
,principle and scientific theories . 
Bertalanffy `s systematic approach , bloom`s taxonomy of educational 
objectives  and curriculum / content integration approach , are samples 
that stress to integration of sciences when teaching them.  
Sciences in the process   of integration have interaction role together. 
Human sciences help to other sciences in many ways and on the other 
hand depend to them. Role of integration in sciences , is the discussion in 
field of human sciences , specially is the discussion in education. This 
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role must be more attention in selection and organization  of curriculum 
content and  teaching strategies in schools and universities.     

 


