
1 
 

 ل العلوم اإلنسانية وتوليد العلوم اإلنسانية اإلسالميةتحّديات وموانع تحوّ 

 مسعود معينی پورد. 

 أواًل: الموانع والتحديات النظرية

مسعود معيين بور، موانع أسلمة العلوم اإلسالمية، املدرسة الوضعية، العلوم الغربية، اجملتماعت الكلمات المفتاحية: 
 اإلسالمية.

  الوضعية للعلمالمدرسة مقاربة   -1

طبيعية كالشجر وغريه حبيث أنّه جملرد وجود القدرات والقابليات و  )بيولوجية( ليس العلم واملعرفة والبحث ظاهرٌة حياتية
وتشييد جتماعية ومن صناعة الذاتية وانعدام العوائق، ميكن أن يطوي طريق منوه وتكامله. بل هو من سنخ الظواهر اال

يؤدي اإلشراف ة اجلماعية هي مبدأ تكوينه، ويوجب استمرارية احلاجة بقائه ومطلوبيته؛ كذلك سوف اجملتمع. فاحلاج
ألساس، يعترب العلم حمصول اجتماع ىل تنميته وتكامله. على هذا اإستثمار نتائجه اجلماعي ال عليه ومحايته والدافع

و مبا يتناسب  يتّم توليد العلم يف كل جمتمعأن خاصة وينبغي أن يكون متناسًبا مع ذلك. لذا، جيب  خاص أو هوية
  مته.ئ، أو باحلد األدىن العمل على موامع معايري ذلك اجملتمع

نوًعا من عرتاف هبذا التعريف اال ويرافقويسيطر على بيئات جمتمعنا التقليدية التعريف "الوضعي" للعلم. 
 عن طريق "التجربة ال يتم إال احلصول على "العلم" تعترب أنّ  . ويقوم هذا التعريف على فلسفٍة خاصةاليقني النفسي

  "علٍم".ـواحلس"؛ لذا ما يُنتج ويُكتسب من غري هذا الطريق، ليس ب

 ج قبول هذا التعريف الوضعي للعلمآثار ونتائ

 بقياسٍ و ختبار، علمية. مثل علوم الفقه والفلسفة والكالم لن تكون الكثري من القضايا اليت نعترب غري قابلة لال -أ
 أوسع يعين كل املعارف الوحيانية. 

ألّن الغرب هو من تبّّن العلوم التجريبية، وعلى هذا األساس جعل نفسه يف قّمة العلم، أصبحنا  -ب
تخصص ىل الغرب للإشبابنا  إرسالعلومه أو  ىل ترمجةإعندنا اللجوء مضطرون دائًما لتحقيق التنمية العلمية 

العلمي، جيب علينا الدفاع عن مقاالتنا العلمية فقط ضمن األجواء العلمية دراسة. كذلك إلثبات تطورنا وال
  ا.ويعرتف هب لتلك البالد، ذلك أنّه ال يوجد مركز علمي معترب وذو صالحية آخر يف العامل ليؤيدها
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وجيب علينا أن نشتغل بتوليد العلم ضمن تلك  "قدرة "النقد األساسيال يسمح لنا هذا التعريف أن منتلك  -ج
ال يتّم من تعريف العلم! ولذلك  اليت ورثناهااألطر فقط. وبطبيعة احلال، ُُترج هذه األطر الكثري من علومنا 

 يف تاريخ اليت بذهلا العلماء املسلمني اجلهود العلميةىل إختصاصات العلوم اإلنسانية االكثري من  التعرض يف
واليت يف الكثري من األحيان يكون قد انقضى "العلم". بل يضعون تلك اجلهود ضمن إطار "تاريخ الفكر" 

 تاريخ استهالكها! وذلك ألّّنم جيعلون هذه النظريات خارج الضوابط العلمية للوضعية. 

 ية أمام توليد العلم. ة أحد املوانع اجلدبناًء على ما تقّدم، سوف تشّكل سيطرة هذا التعريف للعلم على بيئاتنا العلمي

 (منهجية توليد العلم) التحديات المنهجية -2

ىل إتبديل املعارف در املعرفة وأدواهتا وأساليبها، : مصاإّن منهجية توليد العلم مسار واسع وشامل حبيث أنّه يضم
 قواعد علمية ويف النهاية تنيظمها ضمن علٍم متقن وكفوء. وهناك عدة عوامل مانعة لتوليد العلم ضمن هذا املسار: 

 المجتزأةالنظرة   -أ

بأنّه ال  آخر، يعتقد الكثريون مبعّناجملتزأ.  والتفكري اجملتزأةوليد العلم يف جمال الفكر، النظر ية أمام تانع اجلدأحد املو 
التايل مشاهدة العلوم ضمن بوصل العلوم ببعضها بعًضا و  بني العلوم وال ميكنهميف ما رتباط من اال يوجد أّي نوع

كل علم منفصل عن   شامل بناًء هلذا التفكري. بل يظنون أنّ  علميجمموعة مرتابطة ومنسجمة، ومن مث رسم نظام 
منفصاًل عن الفلسفة واملنطق واملنهجية. ويوجب هذا التفكري السطحي  باقي العلوم وأنّه يتم استخدام كل علم

 دفّكر أبًدا يف إجيالن ن والساذج عرب التصريح باملنهجية املوجودة والشائعة، التسليم للفلسفة املسيطرة على العامل. ألنّنا
علينا إمتام  أنّه كي نبين حضارًة دينيةً  أبًدا جيول يف فكرنايف النظام الفلسفي واملنهجي للعلوم التجريبية؛ ولن  تغيري

رتباط. صراحًة وجود أّي نوٍع من االسفة والنظام القيمي ومنهجياته. بل حىت أننا أحيانًا ننكر لارتباطها بالعلوم والف
العلوم على أساس ركائز  كل املنظومة، ومن حتديد ارتباطنا من مشاهدة  نا ميكّ ال منلك فكرًا مشوليً  كأنناى،  أخر  عبارةوب

 ذاته أحد النماذج الفكرية املهمة )باراديغم(. ومة و مبانيها. وهذا يعترب يف حدهذه املنظ

 التقليد -ب

املانع اآلخر هو التقليد. وهناك نوعان من التقليد: تقليّد فّعال )مؤثّر( وآخر منفعل )متأثر(. ويعترب التقليد سواًء انبثق 
عن مبانينا أو من الرتاث الناشىء عن احلضارة الغربية هتديًدا وفرصًة يف نفس الوقت. ويف هذا اإلطار، نعترب منفعلني 

ما تستغل فرصة التقليد  وقلياًل الون. على هذا األساس، حنن مبتلون بالوقوع يف املخاطر يف تقليدنا نوًعا ما ولسنا فعّ 
 للتوليد.
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 (دالجمو تحجر )ال -ج

 ىل حدٍّ ما املانعني السابقني.إويشبه هذا املانع األشكال واألساليب،  اجلمود ضمن املانع اآلخر هو التحّجر، يعين
مسبًقا وأن نعتقد بأنّه ال يوجد جماٌل أبًدا لتغيري احلضارات.  نةواملعي ثّبتةبأشكاهلا املويعين التحجر أن نقبل أمورًا 

 ويتعاطى الكثريون مّنا هبذه الطريقة مع اإلجنازات العلمية للحضارة الغربية.  

 كتفائيةاال النظرة  -د
لنا،  افكىل ما منلكه  إننظر أن  كتفائية تعيناال و . ىل مرحلة الكمالإالوصول  تصورو كتفائية اال  املانع التايل هو النظرة
أو غري  له، فريتضي باملقدار الذي وصله من السابقني؛ بأّن ما لديه من الدين كافيعتقد املتدين سواًء كان الشخص 

 م بذلك، وهذا أيًضا مانع من نوعكتفاء بالعلوم البشرية املوجودة ويسلّ آخر أنّه يستطيع اال  املتدين الذي يظّن بنحوٍ 
وصل أنّه نتهاء من العمل و بأنّه قد مّت اال عتقادىل الكمال يعين  االإأو تصور الوصول  كتفائيةاال آخر. إذن النظرة 

كتشافه أو اخرتاعه. أّناه ومل يبقى أّي شيٍء جديد ال أراده اجملتمع البشري قد قاله و  ىل مرحلة النضج والبلوغ، وكل ماإ
 اع وتوليد العلم.وتشّكل هذه احلالة سًدا أمام اإلبد

  )الدوغماتية(غمائية و الد -ه

ميانع اإلنسان فيه أّي ميٍل إلعادة النظر يف فضائه الذهين  املوانع أمام توليد العلم، بنحووتعترب "الدوغمائية" أيًضا من 
 ا أمام احلركة والتقّدم العلمي.والفكري. وبدون أدىن شك، تشّكل الدوغمائية عائقً 

للدوغمائية ال يعين أنّه ال  ما نقصده من رفضٍ أّي أّن وطبًعا، ينبغي التفريق بني الدوغمائية واليقني العلمي. 
. فـ"اليقني العلمي" يعين أّن ال يفرض اإلنسان نفسه على ذلك، بل بالعكس يوجد يف العلم أمٌر يقيين وقطعي

 على اإلنسان. يُفرضان املوضوع واحملمول مها من 

  لتفات ال  اإلتتال  ي  الريية الكونيةعدم اإل -و

ختالف املوجود بني الرؤية الكونية يف العلوم اإلنسانية الفعلية والرؤية الكونية اال ىلإتوّجه ك جتاهل وعدم يف الواقع، هنا
ة حتّول العلوم اإلنسانية وتوليد العلوم اإلنسانية اإلسالمية. بالطبع، املنبثقة عن اإلسالم األصيل واليت تعترب أساس وركيز 

ستفادة منها ىل أّن الكثري من إجنازات الغرب ميكن االإيُبتلى البعض يف هذا اجملال باإلفراط والتفريط وال يتوّجهون 
سالمية؛ والبعض اآلخر إ ري، فيقومون برفضها بشكٍل مطلق مستندين يف ذلك على أّن رؤيتها الكونية غواستثمارها

ىل أّن الرؤية الكونية تؤثّر يف توّجه العلم ويف النتائج الناشئة عنه، ويف هذا اجملال ال يهتّمون إ وغري ملتفتني تفريطيني
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القصوى منها. يف هذا اجملال، جيب أن خنتار الطريق  ستفادةسوى باإلجنازات النهائية للغرب ويعتقدون بأنّه جيب اال
 نفعايل.انتقائي وليس من منطلٍق ن نتعاطى مع العلوم الغربية من منطلق املنهج االالوسط وأ

 
 تحدي عدم التوايق بين العلم والدين -ز

استخدام ليت كان موقف أغلبها وجوب التفريق بني جمايل لقد مّت طرح العديد من النظريات يف ما خيص العلم والدين وا
، فقط اإلنسانيةللجوانب العاطفية و  الدين مفيد إّما أن يصبح هذا املنظور،تطبيق "العلم والدين". انطالقًا من و 

ىل الساحات النظرية والعملية، أو يتّم التفريق إم العليف املقابل إدخال و  اختزاله يف جمال "العاطفة" فقط يتمّ ولذلك 
اإليديولوجيا ليست بعلٍم لذا فإنّه جيب فصل ساحة بني اإليديولوجيا والعلم، أو يتم جعل اإليديولوجيا دينية، ومبا أّن 

يف حني أنّه من أهم اإلجنازات الناجتة عن تتّبع فكرة حتّول العلوم اإلنسانية وأسلمة العلوم  الدين عن ساحةالعلم.
ختلقة  رفع الغربةلعقل يف هندسة املعرفة الدينية و اإلنسانية، التصاحل بني العلم والدين وإزالة الغفلة عن منزلة ا

ُ
واملسافة امل

وطبًعا هذا ال يعين أن نسحب يدنا من املنهجية التجريبية وأن نبتدع آليًة جديدة بالكامل للعلوم ؛ بني العلم والدين
عقل يف هندسة العلوم للكانة املعيد نعرفة الدينية يف كشف احلقيقة و الغفلة عن منزلة املفقط أن نزيل يعين الطبيعية، بل 

 هناك ضرران جديّان يشّكالن عقبًة أمام حتقيق هذه الفوائد: ولكن الدينية. 

التعارض بني وجود ىل توّهم إالضرر األول: حصر الدين يف النقل وإخراج العقل من ساحة املعرفة الدينية، وهذا جيّر 
 العقل والدين. 

ىل الوجود كافة وفصل العلوم عن بعضها بعًضا وخاصًة عن إالنظرة الطبيعية ىل العلم و إالنظرة األفقية  الضرر الثاين:
 الفلسفة والرؤية الكونية اإلهلية، وهذا األمر يوجب تصور التعارض بني العلم والدين. 

فإذا استطعنا إزالة هذين التصورين املسيطرين على العلم الديين والعلوم املوجودة سوف منّهد الطريق أمام توليد العلم 
  ة العلوم.الديين وأسلم

 ليس الهد  من توليد العلم ي  الغرب تلبية حاجاتنا -ح

القوى  أّّنا مل ترب  لتلبية قضايا اجملتمعات األخرى و  أساًسا لتفات اىل أّن العلوم اإلنسانية الغربية مل تظهرإّن عدم اال
إذن ُولدت العلوم اإلنسانية لإلجابة على أسئلة جمتمٍع خاص، ولرفع حاجاته ها اخلاصة. لتحقيق أهدافإال  البشرية

ختالف يف األسئلة املطروحة يف كّل جمتمع، جيب أن تقوم العلوم اإلنسانية يف كّل جمتمع ىل االإاإلساسية. لذا، نظرًا 
مبا ينتفع اجملتمع إّن كانت العلوم وطبًقا لظروفه التارخيية، اإلجابة على أسئلة وقضايا هذا اجملتمع اخلاصة، وإاّل 
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ىل جمتمٍع وإنساٍن غريب، فهي غريبٌة إإذن، ألّن العلوم اإلنسانية الغربية ناظرٌة  اإلنسانية جتيب على أسئلٍة غريبة عنه.
 لن تكون نتائجها وتوصياهتا وأساليبها مفيدة جملتمعنا.عّنا، وبالتايل 

 فهم المشكلة )المسألة(عدم السع  ل -ط

الذي نواجهه يف عملية حتول العلوم اإلنسانية يف أننا لسنا يف صدد فهم القضايا اخلطر األكثر جديّة  ويكمن
ليها وال نعرف بشكٍل جيد مسائل واملشاكل احمليطة بنا وحىت أننا ال نسعى يف توليد املسائل احمللية لتلبيتها واإلجابة ع

حملية لن يظهر علٌم  تماعية، وطاملا مل تتوّلد مسألةجعلى أساس احلاجات اال تقوم نسانيةفالعلوم اإلمعنا وقضاياه. تجم
 حملّي. وقد أوجدت هذه الغفلة عن هذا األصل املهم يف عملية حتّول علومنا اإلنسانية الكثري من التحّديات. 

 االتتال  ي  "الغاية" -ي

لفرق املوجود بني مفكّري الكثري من مثّقفينا اىل ال ا يف هذا القسم من حبثنا، مسألة جتاهوآخر نقطة نّود اإلشارة إليه
رشد اإلنسان، اإلسالم يطلب العلم ألجل سعادة و العلماء املسلمني يف مقاربتهم للـ"غاية"؛ ففي حني أّن الغرب و 

بداية ستقرار العدل املوعود؛ نرى أّن ولتفّتح أبعاده الوجودية كافّة مبا يف ذلك الوجود امللكي وامللكويت وكذلك ال
قلياًل ما يتم يف احلقيقة ه حتت عنوان الدين و وصراعه مع كّل ما تصّور  التحّول العلمي يف الغرب كانت يف معارضته

 ىل هذه النقطة الدقيقة واملهمة. إلتفات اال

 جتماعية(الموانع العملية )الموانع السياقية واال :ثانًيا

  واملوضوعية عبارة عنجتماعية واملوانع ذات الصلة بالسياقات اال

 نقص المصادر والموارد -أ

منت ىل القرن الرابع واخلامس هجري، سوف نرى بأنّه على أثر الدعم الذي وّفرته دولة السالجقة إإذا ما ألقينا نظرًة 
 ىل منو وتقّدم العلم. كذلك األمر بالنسبة لـ "ثقافةإوازدهرت مدارس النظامية يف ذلك الوقت وقد أّدى هذا األمر 

ن، توّفر الثقافة وضعتها يف خدمة توليد العلم. إذخ الكثري من اإلمكانات املادية و الوقف" اليت أّمنت على طول التاري
 تلقائي هذه اإلمكانات وتدفعها حنو توليد العلم.  اإلسالمية بشكل

أنّه عندما  عصر احلايل، نرىالوهكذا، دائًما كانت ُتصص أفضل األوقاف ألجل األمور العلمية. وحىت يف 
حىت تؤّمن اإلمكانات املادية ال تستطيع الدولة حتّمل تكاليف املراكز العلمية، فإّّنا تتجه حنو ثقافة الوقف الديين 

وقد اعتاد الناس يف بالدنا على وقف إمكاناهتم ألجل احلوزات العلمية واجملالس الدينية. ولكن قلياًل ما لتوليد العلم. 
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وال يزال يعترب أغلب الناس بأّن  واجلامعات وما شابه ذلك...لوقف ألجل بناء املدارس تسري هذه الثقافة حنو ا
الوقف ألجل األمور املذكورة خالفًا للدين أو باحلد األدىن لديهم شّك يف دينية هذه األمور. وهذا ما قام به النظام 

 نات املادية. يران لناحية ترويج نوع من الثقافة الدينية لتنمية اإلمكاإاإلسالمي يف 

بناًء على ما تقّدم، أحد املوانع الشائعة نقص املوارد املالية املخصصة هلذا املوضوع. وبطبيعة احلال، ساحة 
لذا جيب أن  توليد العلم ليست بالساحة اليت تستطيع ابتداًء تأمني تكاليفها بنفسها وليس لديها عوائد مالية كافية،

إذ  مشرتي منتجاهتا ِقّلة. وتسري كل الدول على هذا املنوال،د العلوم اإلنسانية حيث أّن يتّم تأمني احلماية املالية لتولي
باملئة من الناتج احمللي  3خُيصص نسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل هلذه املسألة. ويف حني أنّه خُيصص حوايل 

ة أقل من عشرة باملئة. وفضاًل عن ذلك، تكمن اإلمجايل، نرى أنّه مل يزال هذا الرقم يف بالدنا يف السنوات األخري 
 املشكلة أنّه ال يتّم اإلستفادة من هذا املقدار من اإلئتمانات بشكٍل مناسب.

 العلميةالشهادة  نيلالميل نحو  -ب

كتساب . فاليوم، وال "العلمية الشهادة نيلأحد اآلفات والتحديات األساسية أمام مسري حتول العلم، مسألة "امليل حنو 
ىل اجلامعة واحلصول يف النهاية على الشهادة. يف حني أّن اإلفراط حنو هذا األمر، إنتساب جتماعية جيب االاملكانة اال

هو أحد أهم موانع توليد العلم. ألّن هذا النوع من وضع وحتديد األهداف، يُعمي ويصّم اإلنسان، ويقضي على 
ىل كل التعاريف واملفاهيم بنظرٍة نقدية. فإذا إية وينبغي عليهم النظر استعداد الشباب الذين يتمّتعون خبلفية ثقافية عال

مل تكن عملية نيل الشهادة التخصصية عمليًة منطقية وعلى أساس الكفاءة واجلدارة احلقيقية، فهي آفة جّدية تؤدي 
 يف وهم توليد العلماء. عىل الوقو إ

 الخلط بين احترام أصحاب الرأي و اعتبارهم مقدسين -ج

ما، ننظر إليه نظرة تقدٍس حبيث ال ميكن ألحد توجيه النقد له، رغم  داًل من احرتام صاحب رأيٍ ا ما حيدث أنّه بكثريً 
وجود الكثري من النقد الواضح الذي ميكن توجيهه له. فنحن نُعلي من شأنه ومنزلته ونقّدسه لدرجة أنّه قد يضطر 

 هذه ىلإ ء مل يصلواالكثريون لعبور  هذه املضيقة التسليم للعلمانية والقبول هبا. يف حني أّن نفس أصحاب الرأي هؤال
 سابقني هلم وحنن غافلون عن ذلك.عرب نقدهم املنصف ألصحاب الرأي ال العظمة من العلم لدينا إال

 ضرورة تحّمل الغموض ييهصعوبة توليد العلم و  -د

اج ىل حدٍّ ما، وهذا يسلتزم حتّمل املشّقات؛ وحيتإوغري جتاري وليد العلوم اإلنسانية أمٌر صعب الوصول إّن مقولة ت
ىل حتّمل الغموض. لذا على الباحث أن يتحّمل الغموض الكامن يف أّي موضوٍع يتناوله، سواًء كان صغريًا أم  إأيًضا 
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ىل أّي نتيجٍة قد يصل، وما مقدار استعمال وتطبيق هذه النتيجة اليت سيصل إليها، وهل سيكون إكبريًا؛ ألنّه ال يعلم 
ستثمار يف توليد العلم؛ ىل االإضطر الباحث اىل تقّبل نوًعا من املخاطرة و من املمكن اإلستفادة منها أم ال. إذن، ي

حلوٍل علمية جديدة وهذا االمر ليس سهاًل. ألنّه عادة املواضيع اليت يعين توليد مفهوٍم جديٍد، نظريٍة جديدٍة، و 
  تفّكرون فيها، قد سبقكم آالف الباحثني إليها وفّكروا فيها.

وغموض، وهذا ما أوجب ابتعاد الكثريين عن اخلوض يف مسألة توليد  العلم مع صعوبةإذن يرتافق توليد 
العلم ويستسلمون للحياة كما هي؛ حىت أّن طالب اجلامعات يرّجحون احلصول على مقام أستاذ يف اجلامعة أو حىت 

وال وا يف مقولة توليد العلم؛ أساتذة احلوزة العلمية يفّضلون أن يكرروا درًسا ما بصفتهم أساتذة حوزه، وأن ال يعمل
وموقعيتهم  خيفى أّن التدريس أمٌر مهم وعمٌل جديٌر بالثناء وجيب أن يكون لدينا من األساتذة ما يسّد حاجة اجملتمع

حمّل احرتام وتقدير؛ ولكن هذا املسار جيعلنا نواجه مشكلة يف سياق توليد العلوم اإلنسانية. ويف هذا اجملال، ميكننا 
ة اىل العدد اهلائل من خُنب اجملتمع ومالحظة كم نسبة الذين يعتربون مسألة توليد العلم من أوىل اهتماماهتم إلقاء نظر 

 يف احلياة وكم نسبة الذين يقضون حياهتم العادية.

 جو المناسب والجريء لطرح القضايا الجديدة يقدان ال -ه

واحلاضرة، وهذه آفة أخرى منتشرة يف جمتمعنا العلمي، اإلستفادة من املنتوجات اجلاهزة بأّن تتّم جرت العادة  لقد
وهذا ما أوجب اخنفاض اجلرأة العلمية لدى الباحثني. ذلك أننا دائًما نرى وجود مسافٍة كبريٍة بيننا وبني موّلدي العلم 

ا كثريًا عن اجلو قد يكون بعيدً  ما لدينا من موضوعاٍت ومطالبه إذا قلنا يف الغرب أو الشرق، وهذا ما جيعلنا خناف أنّ 
، وبالتايل فنحن نرّجح أن نستفيد من العلمي، أو إذا دخلنا اىل ساحة توليد العلم أن ال حنقق الكثري من النجاحات

عند باحثينا، يف حني أنّه جيب أن اجلرأة الكافية  ظهورالنتائج اليت توّصل إليها اآلخرون. كّل ما ذكرناه، يوجب عدم 
، وبداًل من صنع شخصياٍت اسطورية غربية أو حىت إسالمية يف أذهاننا، علينا أن الروحيةتتمتع خنب اجملتمع هبذه 

نُفهم شبابنا أّّنم كانوا مثلنا يوًما ما، فهم مل ينزلوا من السماء وحنن من جهتنا ميكننا من خالل بذل اجلهد واحملاولة 
 حبسب طاقتنا وقدراتنا حتّمل جزٍء من عملية التحّول العلمي. 

 د أرضية غير مساعدة لإلبداعات العلميةوجو  -و

، إاّل أنّه ال ينبغي أن ينجّر الباحث حنو اإلضطرار اىل حتتاج املخاطرة لطرح املسائل اجلديدة اىل كسر العوائق والسدود
اإلستشهاد لطرح املسائل اجلديدة وأن يقول مثاًل سوف أُتّلى عن كّل شيء وسوف أطرح نظرييت. إذ ال ينبغي 

 ن حيمل حيثيته و شخصيته على كّفه وأن يدفع مثّنا غالًيا بسبب بيانه لنظريته اجلديدة.للباحث أ
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يتّم وأحد املصاديق البارزة هو فقدان سعة الصدر يف التعاطي مع النظريات املنافسة. وميكن ألّي وجهة نظٍر 
طرحها أن تشّكل األرضية للحوار وبالتايل تنمية العلم. عندما يصِغ اإلنسان وحياور اآلخر، تتّفح أمامه زاوية جديدة 
من العلم؛ حىت لو كان الرأي املخالف له على خطأ. بالطبع، جيب اإللتفات اىل عدم السماح لورود النظريات 

 ح هذه النظريات بني املتخصصني واخلرباء ونقدها ودراستها. اخلاطئة اىل فضاء الثقافة العامة، بل ينبغي طر 

 موانع الساحة المؤسساتية والتنظيمية -ز

منّوه تُبطىء من املوانع على الصعيد املؤسسايت واملراكز العلمية اليت ميكن أن تقف سّدا أمام توليد العلم أو أن و 
 ، ميكن اإلشارة اىل ما يلي:وتوّسعه

 وجود أنشطة موازية   

ّكل وجود املؤسسات املوازية يف جمال البحث والتحقيق ضررًا على توليد العلم. إذ أننا نرى أحيانًا عشرة مراكز يش
 . لبعضها بعًضا حبثية تتناول موضوًعا حبثًيا واحًدا. لألسف، كثريًا ما نشاهد مثل هذا النوع من األعمال املوازية

 الروتني يف التخطيط وإدارة مسار توليد العلم
املشكلة األخرى اليت تواجه توليد العلم هي الروتني.إذ ينبغي أن ننظر اىل آفاٍق عالية يف توليد العلم، وأن خنطط 

أن  ، وأن نتحرك على أساس جمموعة من السياسات واألهداف الطويلة األمد واإلسرتاتيجية. وإاّل لنتقّدم حنو ذلك
ثية مبا يتناسب مع نظرته الشخصية أو اذواق أساتذته، أو كما يرتك كل باحٍث وشأنه يف أن خيتار املوضوعات البح

حيصل أحيانًا متأثرًا بالقضايا املعاصرة اليت يتّم إدارهتا من ِقبل مراكز الدراسات املوجودة خارج حدود الوطن، فهذا 
  سيشّكل آفة أمام توليد العلم.

  انفصال املؤسسايت والعلمي بني احلوزة واجلامعة  

واألضرار بتداخل الساحتني أو املؤسستني، وجيب حّل هذه املشاكل املتداخلة حىت يتّم إزالة  ري من املخاطرترتبط الكث
هذه املخاطر. ومتتلك هاتني اجملموعتني قدراٍت نظرية وعملية مكملة لبعضها بعًضا وسوف يؤدي التفاعل والتآزر يف 

 ارز. ما بينهما اىل تنمية وتوّسع مستوى وأفق الرؤية بشكٍل ب

 
 الميل ال  الترجمة -ح
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إحدى التحّديات األساسية يف مسار توليد العلوم اإلنسانية: "امليل اىل الرتمجة"؛ مبعّن أّن مرجعية العلم منحصرة فقط 
ففي هذه النظرة، ال  تلك اجلهة من العامل!يف العامل الغريب والدوائر العلمية موظّفة بتعّلم العلم ومنوذج توليد العلم من 

ال بّد ملن يريد يصبح لتنمية العلم معًّن إالّ عندما يرتجم من اللغة الغربية أو أّن يُقبل من تلك البيئة. واليوم حنن نشهد 
أن ينشر عدة مقاالٍت يف اجملالت اإلنكليزية. إذن، امليل والتحّيز اىل  "،ISI"حتصيل اإلرتقاء العلمي، بناًء لضوابط 

 هي حاصل مرجعية العامل الغريب بالنسبة ملراكزنا العلمية ولآلخرين.الرتمجة 

  عدم إجياد ومأسسة كراسّي "اإلجابة عن التساؤالت"، "املناظرات العلمية" و"التنظري املنهجي"

 عدم املواجهة اهلادفة عن طريق نشر التعليم والدراسات العليا مبا حيقق أهداف وُمُثل الثورة اإلسالمية. 

اإلهتمام واإلستثمار إلطالع اجلمهور على مفاهيم العلوم اإلنسانية ومثراهتا وأمهيتها والتثقيف ألجل استغالل  عدم
  إجنازات العلوم اإلسالمية ومطالبة السلطات ذات الصلة.

ناسب مع مباين عدم اإلهتمام واإلستثمار العلمي والعملي لرتبية األطفال فلسفًيا وإقتصاديًا وسياسًيا واجتماعًيا مبا يت
  اإلبتدائية.اإلسالمي منذ املراحل 

وعدم اإلهتمام اىل تربية مفّكرين منتجني وليسوا صرفًا مقّلدين، كّل ذلك حيكي عن ضعف بنية نظام الرتبية والتعليم 
 عندنا. 

 وهناك مجلة من التحديات واملوانع واألخطار األخرى اليت نصرف النظر عن بياّنا بشكٍل مفّصل هنا. 

  


