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 جمعيهاي ارتباطهاي رسانهبايستهدربارة ملي أت

 انساني اسالميدر مسير توليد علوم 
 *سعيد خورشيدي

 چكيده
فلسـيي سـعي در شـناوت و ـ  ا اتخاذ رويکردي منطقيشناسان و فيلسوفان علم بمعرفت

شناسان علم و معرفت تالش دارند تا داليل و چگـونگي اما جامعه .تبيين ماهيت علم دارند

معي جعاِلم و همچنـين در ظـرف فرهنـ  و آگـاهي ذهن و آگاهي تکوين علم در ظرف

 .جامعه را بررسي نمايند

 .گذارنـدتوليـد علـم ا ـر مي فرايند اجتماعي ديگر برة هاي جمعي همچون هر پديدرسانه

مسـتلم  فـراهم دـردن سـه ، وليد علم دينيهاي جمعي بر تا رگذاري رسانهة ء نحومطالعه

د علـم توليـة اتخاذ تبيينـي از نحـو. 2اوتيار تعريف منقحي از علم ديني؛ . 1 :مقدمه است

ظريات نتوجه به . 3؛ پذيرفته شدن آن به عنوان علم در جامعههمچنين  ديني توسط عالم و

 .بر فرد و اجتماع ا رات رسانهة مطرح در حوز

و نيـم  توليـد علـم دينـيفرايند  اين مقاله با بررسي عوامل معرفتي و غيرمعرفتي دويل در

توليـد فراينـد  در هابر نقش رسانه ،«ايانها رات رس»ة در حوز مطرحة مروري بر چند نظري

 .دارد تأكيدعلو  انساني اسالمي 

 ،علـم نـاف  ،ايهاي ا رات رسانهنظريه ،توليد علم ديني ،اسالمي علو  انساني :هاكليدواژه

 .تعامل علم و عمل ،بينيجهان
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 مقدمه
توان سـه پرسـك کـون و بنيـادي  در را مي« علم ديني»چرايي و چگونگي توليد  ،چيستي

ــ بـه « توليد علم ديني»موضوع هرچند  های اخيردر سال .مباحث علم ديني دانستقلمرو 

توجه محافل علمي کشورمان قرار گرفتـه کانون بيك از پيك ـ  علوم انسانيقلمرو در ويژه 

انـدازه  به يك ،های بنيادي  آندر جهت پاسخ به پرسكانجام شده های علمي توش ،است

ديني و ضرورت توليد آن و همچني  تبيي  ماهيـت علـم و در  تشريحِ نياز به علم .اندنبوده

را انجام شـده های ای از محتوای فعاليتحجم گسترده« چيستي علم ديني»پاسخ به  ،پي آن

تـوجهي چگونگي توليد علـم دينـي کمة مسئل رسد بهکه به نظر ميحالي؛ دردهدتشكيل مي

ای است که طرح هـر موضـوع سير منطقي و طبيعي ،روندبخشي از اي  هرچند  1.شده است

بسـنده و بـاز ايسـتادن کـه کرد بايد توجه  ،بپيمايدبايست مي( از جمله علم ديني)ـ  بديعي

ة بخـواهيم ممـرکـه اگـر ؛ چرازا اسـتآسيب ،وگوهای علمي در همي  سطحبه گفتکردن 

های نظری و فلسفي در تعريف و تنقيح علوم انساني اسومي را شاهد باشـيم و دقت عملي

تحقق علـم دينـي در فـر  ة تبييني دقيق از نحوة بايد پس از ارائ ،بهره ببريماز برکات آن 

هـای شـويم و مبتنـي بـر آن آموزه« گذاری علمسياست»وارد مباحث  ،آگاهي فرد و جامعه

 .کنيمهای هر فرد و نهادی را تعيي  بايسته ،نظری

نظران صـدرايي مباحـث علـم مبتني بر نظرات برخـي از صـاحبآغاز در اي  مقاله در 
پس مـروری س .توليد آن ارائه خواهيم کردة و نحو« علم ديني»از ای برگزيدهتعريف  ،ديني

های جمعي خـواهيم نهجتماعي رساچني  کارکردهای او هم «ایامرات رسانه»های بر نظريه

توليـد علـم فراينـد  تواننـد درجمعي ميارتباط هایبا بيان نقشي که رسانهسرانجام  .داشت

های جمعي در راستای توليـد علـوم انسـاني های رسانهبايستهتوضيح به  ،ديني داشته باشند

 .ورزيماسومي اهتمام مي

 تعريف علم ديني. 1
االمـری مقام مبـوت و حقيقـت نفس :توان بحث کردعلم در دو مقام و با دو نگاه مي ةدربار

 واقـ  کشـف ،خويك حقيقت و مبوت مقام در علم .و مقام امبات و تحقق تاريخي آن ،علم

علـم در مقـام امـا  2؛اسـت علم ،علم بلكه؛ نداريم غيرديني و ديني علم ،مقام اي  در و است
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ممكـ  کـه اسـت علم در طول تاريخ حيات بشری معرو  بوده لة منزچه به يعني آن ،امبات

« علـم دينـي»دربـارة بحث  ،رو اياز 3.جهل مرکبچه بسا يا و باشد  علم بوده حقيقتاًاست 

علـوم انسـاني »در مقابـل « علوم انسـاني اسـومي»در مقابل ساير علوم و يا سخ  گفت  از 

هايي از علـوم انسـاني ديگر بخكعبارتبه .مربوط به مقام تحقق خارجي علم است« غربي

علـم  ،کشـف واقـ  باشـند شده در هر فرهنگ ديگری( کـه حقيقتـاًديا علوم تولي )و غربي

د مسـلمان و در فرهنـگ کفـر توليـناي انتوسط دانشمندآيند؛ حتي اگر به شمار مياسومي 

 ،لـم نيـز نيسـتندع ،هايي از علوم انساني غربي که کشف واق  نيستندبخكالبته  .شده باشند

 .را علم بدانندآنها ( هاو حتي ساير فرهنگ) مردمِ متعلق به آن فرهنگهرچند 

درخـور پرداختـه اسـت کـه « اسـومي علم»ديگری به تعريف ديدگاه از  شهيد مطهری
و سـپس  ،مسـيعلوم را به علوم ديني و غيرديني تقبرخي نخست  .گيری استتوجه و بهره

 يـ د عملـي يـا اخوقـي يـا اعتقـادی مسائل به مربوط مستقيمبه گونة که  علومي را صرفاً

 يـاد ةمقدمـ کـهرا  علـومي يا و تفسير(و  عرفان ،اخوق ،فقه ،فلسفه ،)همچون کومهستند 

معرفي  علم ديني منطق( عرب و ادبيات قبيل )از ندادي  احكام و دستورها يا معار  گرفت 
 :کندميو علم ديني را چني  تعريف  ،به اي  افراد انتقاد شهيد مطهری .کنندمي

ة فريضم علم  آن ،كند باز مسلمين كار از گرهي و باشد مفيد مسلمين حال به كه علمي هر

 جم  آيا؟ داني مي ديني علوم را عرب لغت و صرف و نحو چرا ما .است ديني عل  و ديني

 چمه بمه ؟اسمت اسالم منظور با موافق كه بردارد در را ايفايده و نفع كه است راه اين از

 علوم تحصيل عنوان به را «ابونواس» خمري اشعار و «امرؤالقيس» عشقي اشعار ما مناسبت

 علممي همر پس .كندمي كمك قرآن زبان فه  در را ما اينكه براي البته گيري ؟مي ياد ديني

 دينمي علموم از بايمد را آن اسمت الزمآنها  براي و است نافع مسلمين و اسالم حال به كه

 را علم  آن مسلمين و اسالم به خدمت براي و باشد داشته نيت خلوص كسي اگر و ،شمرد

 اين اساساً . .. هست شده گفته عل  تحصيل در كه ييهاثواب و اجر مشمول ،كند تحصيل

 تا ،غيرديني علوم و ديني علوم :كني  تقسي  رشته دو به را علوم ما كه نيست درستي تقسي 

 از ،شوندمي ناميده غيرديني علوم اصطالحاً كه علومي كه بيايد پيش بعضي براي توه  اين

 كمه را نمافعي و مفيمد عل  هر كه كندمي اقتضا اسالم خاتميت و جامعيت .اندبيگانه اسالم

 4.بخواني  ديني عل  است ضروري و الزم اسالمي ةجامع براي

بـه ايـ  دانسـت؛  توان علم اسومي را مفهومي تشكيكيمي ،استاد مطهریبر اساس نگرش 

شرايط خاصِ زماني و مكاني ممك  است علمـي نسـبت بـه علـم ديگـر برخي معنا که در 
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در ادبيـات دينـي ايـ   .تری اسـتتـر و بااولويـتگوی نياز مهمکه پاسخچرا ،تر باشدديني

 .شـوندمشـخ  مي مبـاحو  مستحب ،واجب ،چون اوجبِ واجباتهم ها با عناوينينسبت

 :کندمينيز اشاره مسئله به اي   شهيد مطهری
 از منظموري بمه كمه علمي هر .داندمي ضرر را چي  چه و فايده را چي  چه اسالم ديد بايد

 آن خموردن زممين سبب ،آن ندانستن و دهدمي كمك اسالم اجتماعي يا فردي منظورهاي

 تأثير اسالمي منظورهاي در كه علمي هر و ،كندمي توصيه اسالم را عل  آن گرددمي منظور

 مخمال  آن بما دارد سوء تأثير كه عل  هر و ،ندارد خاصي نظر عل  آنة دربار اسالم ندارد

 بشناسمي  تمواني ممي .بداني  ديني علوم را مفيد علوم ةهم تواني مي مقياس اين با . .. است

 ميم ان به دارد بستگي ديگر اين ... .عيني واجب علمي چه و است كفايي واجب علمي چه

 5.پردازندمي احكام استنباط به و كنندمي اجتهاد زماني هر در كه كساني توجه و هوشياري

توان علم اسومي هايي را ميتوان چني  گفت که گزاره يا گزارهبندی اي  بخك ميدر جم 

 :دانست که دو شرط ذيل را دارا باشند

را بـه  هـاعلمـي آنای هجامعـتنها نه آنكه کنند کشف واق   حقيقتاً يعني؛ علم باشند اوالً

له مستلزم آن است که مبـادی ئتحقق اي  مس .نما نباشند()جهلِ علم علم پذيرفته باشدمنزلة 
توضيح بيشـتر  6.معرفتي و کاشف از واق  باشندة تصوری و تصديقي آن علم نيز دارای صبغ

تصـديقات آغـازي  همـراه  با برخـي تصـورات و ،خوداالمر كه هر علمي به لحاظ نفسناي

اي  تصورات و تصديقات  .شوندشناخته مي« فرضپيك»است که در ادبيات مدرن با عنوان 

)که نيازی به امبات ندارند( و يـا  بايست يا از سنخ امور بديهي و بالضروره راست باشندمي

تـوان اي  مبادی را مي .اندت شدهدر علم ديگری امباتر پيكکه باشند ای از اصول موضوعه
شـناختي و مبـادی معرفت ،شـناختيانسان ،شـناختيمبادی هستي :به چند دسته تقسيم کرد

الهي در تعيي  مبادی تصـوری و تصـديقي ة گيری از مباني فلسفبهره 7.علومديگر برآمده از 

ديگر بـا عبارتبه .شود که اي  مبادی نيز از صدق معرفتي برخوردار باشندميموجب  ،علوم

های ها و زمينـهچـه اليـهنچنا ،توجه به اينكه اسوم ديني است که منطبق بر حقيقت اسـت
 خواهد بود؛ آن علم نيز اسومي ،باشنداسومي  ،علمية بنيادي  يك نظري

يعني هر کشف واقعـي )علم ناف  باشند(؛ . ظر اسوم باشنددر راستای غايات مورد ن مانياً

دربردارنـدة علم اسومي اسـت کـه  بلكه آن کشف واقعي ،علم اسومي دانستتوان را نمي

برای فهم بهتر ايـ  نكتـه  .را خوب بدانداسوم آن  ی کهو امرباشد؛ البته سود  و امریسود 
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 ذاك» :انـدعلـم انسـاب فرمودهة ايشان دربار .اشاره کرد توان به روايتي از پيامبر اکرممي

 محـور بـر کـه عـرب جاهلي در نظام انساب علم 8«.علمه م  نف والي جهله م  يضر ال علم

 ای کـه آناجتماعي داشـت بـه گونـهسود کارکرد و  ،ای بنا شده بودقبيله و خويشي روابط

بر اسـاس  را نويني اجتماعي نظام اسوم ولي ،يابد استمرار توانستنمي علم اي  بدون نظام

 اسـوم .ی نداشتسودهای الهي و حقيقي ساخت که در اي  نظام جديد علم انساب ارزش

در  کهمتون و حتي ابزارهايي  ،هادانك با ،پرداخت ستيز به عرب جاهلي نظام با هکهمچنان

 هایبنيان که االنسابعلم از اسوم دليل همي  به .پرداخت مبارزه به ،بودند نظام آنخدمت 

 دانشـي را آن و نكـرد اسـتقبال ،دادمـي انتقـال وکـرد مي حفـ  را جاهلي نظام و فرهنگي

را تحريم کـرد « علم سحر»اسوم برخي علوم همچون  ،فراتر از اي  نمونه 9.ندانستسودمند 

پنـاه بـرده بـه خداونـد غيرسودمند همچني  در برخي ادعيه از علم  .دانسته استزيانمند و 

 10«.ينف  ال علم م  بك اعوذ اللهم»: شده است

 چگونگي توليد علم در بستر فرد و اجتماع. 2
رخي علل و عوامل مـادی ب ،است ای مجرد و غيرمادیعلم پديدههرچند  کهکرد بايد توجه 

 :گويدميباره اي در ااالسوم پارسانيحجت .در تحقق آن در فرد و جامعه دخالت دارند
 انسماني براي آن تحصيل ليكن و ،است غيرمادي امر يك شناخت ]و عل [ هستي و واقعيت

 در كمه مقمدما  اين .باشد طبيعي مقدماتي نيازمند تواندمي ،كندمي زندگي طبيعت در كه

 صدم قدم برداشتن براي انسان كه هستند مقدماتي نظير ،هستند طبيعي و اعدادي علل حك 

 برداشمته آن از قبمل كه نيست قدمي نه و نود مجموع از عبار  صدم گام .دهد انجام بايد

 بمدون صمدم گمام امما؛ باشدنمي صدم قدم فاعلي علت ني  پيشين قدم نه و نود و شودمي

 و غيرممادي امري آنكه با ني  شناخت حقيقت .شودنمي حاصل قبلي قدم نه و نود برداشتن

 و نيسمت ،رودممي كار به آن تحصيل براي كه ايمادي و طبيعي مقدما  عين ،است مجرد

 در يمك هر تجربي علوم صاحبان .باشدنمي ني  مقدما  اين نفي بر دليل آن بودن غيرمادي

 11.پردازندمي مقدما  اين معرفي و شناخت به خود كارة حوز

هـای علمـي در جامعـه و گيری و طـرح گزارهدر اي  بخك به دنبال تبيي  چگونگي شكل

يـك نظـام معرفتـي( مثابـه و چه به  يك تك گزارهمنزلة هر علمي )چه به  .فرهنگ هستيم

 از برخـي بـه ،علمي امكان طرح يابد و به رسميت شناخته شودة برای آنكه بتواند در جامع
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 علمـية با توجـه بـه اينكـه يـك نظريـ .است نيازمند فردی و اجتماعي هایزمينه و عوامل

 هایزمينـهشـود کـه روش  مي ،شودمي وارد جمعي حيات ةعرص به افراد طريق از همواره

در مقـام تحقـق خـارجي  12.دنـدار دخالـت نظريـه فهور و پيدايك در نيز دانشمندان فردی

های وجـودی معرفتـي و زمينـه :های وجـودی سـخ  گفـتتوان از دو سنخ زمينهمي ،علم

 .های وجودی غيرمعرفتيزمينه

 هاي وجودي معرفتي توليد علمزمينه .2ـ1

 و ذات حسـب بـهای علمـية هر نظري ،ان شدديني بي بنا بر آنچه که در بخك تعريف علم

 و شـناختيمعرفت ،شـناختيهستي مبادی و موضوعه اصول برخي بر مبتني خود االمرنفس

 از .گيـردمي شـكل ،اسـت مبـادی آن از متـثمر کهای ويژه روش اساس بر و است آن مانند

 توانـدنمي خـود ملزومـات و مباني از مستقل نيز فرهنگ ةعرص در علمية نظري يك رواي 

تاريخي در درون يك فرهنگ توليد شـود  لحاظ به آنكه برای ،يك نظريه يعني؛ بگيرد شكل

تـر پيك بايـد ،شـود علمي و عمـومي وارد فرهنگقلمرو  به زا و طبيعيدرونصورت  به و

 آن بـا متناسـب ،معرفت توليد روش و دنباش شده وارد فرهنگ قلمرو به اشمبادی و مباني

که نظريات علمي از طريـق افـراد )عالمـان( جااز آن 13.باشد آمده پديد علمي ةجامع در نظريه

بايست مباني و مبادی آن نظريات در عالم نهادينه شده لذا به طريق اولي مي ،شوندطرح مي

ينـدهای فرهنگـي اطريق فرناخودآگاه و از صورت  به تواندالبته اي  نهادينه شدن مي .باشند

 .پذيری رخ داده باشدو جامعه

 هاي وجودي غيرمعرفتي توليد علمزمينه .2ـ2

انگيزشـي و ة های وجودی ديگری که بيشـتر جنبـاز زمينه ،های معرفتيعووه بر زمينه توليد علم

های معرفتـي زمينـهکمتـر از ها اي  دسـت زمينـه تثميربرد و بلكه نيز بهره مي ،غيرمعرفتي دارند

 .فردی و اجتماعي تقسيم کرد کليِة توان به دو دستاي  عوامل را مي 14.نيست

 هاي وجودي غيرمعرفتي فرديزمينه .2ـ2ـ1

بـه برخـي  مستلزم اشاره ،های فردیليد علم در فر  آگاهيهای غيرمعرفتي توتبيي  زمينه

 :شناختي استهای انسانگزاره
 كمه هاسمتگرايش و ادراكي قواي از ايمجموعه بلكه ،نيست محض ادراك و عقل انسان
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 تممامي از ،شمود صادر «من» از كه عملي هر لذا .مركب نه ،است واحد مجموعه اين البته

 عممل يما باشد جوارحي عمل يك عمل اين كه كندنمي فرقي و گيردمي تئنش من وجود

 صمادر ممن از كمه فعلمي يك عنوان به ،ده مي انجام كه هاييپژوهش نتيجه در پژوهشي

انسمان ]از  معرفمت پمذيريِتأثير ميم ان ...نيست من وجودي هايگرايش از خالي شودمي

 ،بمدان  خمواه مي كمه مطلبي هرچه يعني؛ است متفاو  ،مختل  علوم در هايش[گرايش

 همايگرايش تأثير تحت بيشتر من شناخت ،باشد مرتبط من وجودي مضار و منافع به بيشتر

 در ،باشمد وجودممان در كمه ايارزشي گيريجهت هر كه اينجاست .شد خواهد واقع من

 كمه ،علمي طرفيبي نوعي از را انسان و گذاشت خواهد تأثير ني  واقع شناخت و عل  مقام

 از كوشمدمي انسمان و كندمي دور ،است حقيقت پذيرش و جووجست ةالزم شودمي ادعا

 خطمر معمر  در انسماني علموم جهمتاين از هست ني  وي مطلوب كه كند دفاع مطلبي

 رسميدن از پيش و دارند سروكار ما هايمطلوب با اساساً علوم اين چراكه ؛نداواقع بيشتري

 15.است داشته وجود ما در خاصي نتيجة به رسيدن براي جدي تمايل ،نتيجه به

 ،خـانوادگيهای زمينـه ،لي همچـون نبـو ئمسـا ،هـای شخصـيعووه بر اي  سـنخ انگيزه

ای هستند که بر توليـد علـم نيز از جمله عوامل فردی روانيهای و ويژگي تجربيات زيستي

کـاوی شخصـيت و روانة بـر عهـدبيشـتر  ،  دسـته از عوامـلتبيـي  ايـ .گذارنـدمي تثمير

 16.شناسي فرد استروان

 هاي وجودي غيرمعرفتي اجتماعيزمينه .2ـ2ـ2

ز اول ا :مرگذار باشندتوليد علم افرايند  توانند برجهت ميعوامل اجتماعي غيرمعرفتي از دو 

جـز  نخسـت ايـ   .علمـية امرگـذاری بـر جامعـراه گذاری بر فـرد و دوم از تثميرطريق 

هـا و ي بينكبرخـگيری شكلموجب   اي  نكته است که عوامل اجتماعي مبيّ ،گذاریتثمير

هـا بـر هـا و گرايكاي  بينك ميرثتشوند که توضيح چگونگي در عالِم ميويژه های گرايك

 .آمدهای پيشي  در بخك ،دشده توسط آن فردعلم تولي

عمـل ث توانـد منشـي ميهنگـامعلمي ة توان گفت که يك نظريدر توضيح جز  دوم مي

منزلة علمي به ة و در جامعبيرون آيد جمعي و امرات اجتماعي شود که از ذه  و زبان عالم 

هايي کـه ها و گزارهعلمي کشوری نسبت به نظريهة اگر جامعنمونه برای  .شودعلم پذيرفته 

گـاه دانشـمندی آنو  ،شـيفته و منفعـل باشـد ،انددانسـته شـده «علمـي»بيگانه فرهنگي در 

نظريـة جديـد  ،کندارائه مزبور ولي در تناقض با نظريات  ،سودمندعلمي و  ای حقيقتاًنظريه
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کـه ممكـ  اسـت موجبـات انـزوای آن  ،ردگيـنمي تنها مورد پذيرش و مبنای عمل قرارنه

 .دانشمند را نيز فراهم سازد

تـری همچـون يئهای جزبندیتوان در تقسـيمامرات عوامل اجتماعي غيرمعرفتي را مي

فوکـو  ةنظريـ ،نمونـهبـرای  .نظامي پيگيـری کـردو  ايدئولوژيك ،سياسي ،عوامل اقتصادی

نظرياتي دانست که به بررسي نقك عوامـل ة زمر توان دررا مي« علم و قدرت»ة رابطدربارة 

است که ميزان اهميت و امرگذاری هر يـك از ايـ  گفتني  .پردازندسياسي در توليد علم مي

 ،های فرهنگي و تاريخي هر جامعـهبسته به شرايط و ويژگي ،عوامل در تكوي  و توليد علم

 17.متفاوت است

 هاي ارتباط جمعياثرات رسانه .3

هايي هستند که اي  امكان را دارند تا پيام ارتباطي مورد نظـر رسانه ،جمعيارتباطهای رسانه
بخشي از مطالعـاتي کـه در  18.ي از مخاطبان برسانندگوناگونزمان به جم  عظيم و خود را هم

)در سـطح فـردی و  به بررسي امرات آنان بر مخاطبان ،ها انجام شده است  رسانهايقلمرو 

های ارتبـاطي يـك فعاليتة ای آن است که در نتيجرسانه تثميرمراد از  .دپردازاجتماعي( مي

آن فعاليـت  اگـر کـه نباشـد يـا باشـد فرد )و يا در فرهنگ جامعـه( ذه  در چيزی ،رسانه
شـده هـای انجامپرسك کليـدی در پژوهك 19.بود يا نبود چيز آن ،داشتنمي ای وجودرسانه

 ،قـدر قـدرت دارنـد تـا طـرز تفكـرها آنکه آيا رسانهاي  است  ،ایامرات رسانهقلمرو در 

در سـطوح مزبـور مطالعـات  20را شـكل يـا تغييـر دهنـد گونـاگون ها و رفتار افراد گرايك

تنها بـه بخشـي از  ،توجهي برخوردارند که در اي  مجالخور درة از تنوع و گسترگوناگون 

 .کنيممياشاره  ،ندامرتبطرو نوشتار پيكها که بيشتر با موضوع اي  نظريه

 اشتنظريه ك .3ـ1

است کـه بـر « کاشت»نظرية  ،هارسانه تثميرها دربارة نظريهنفوذتري    و باترييكي از مطرح

 بـه ،مريكـايياايـ  محقـق  .شكل گرفته است جورج گربنرهای اساس تحقيقات و بررسي

 تكرارپـذيری قابليـتو  سـادگي يعني ،تلويزيون هایپيام فرده ب منحصر هایويژگي خاطر

 مريكـاييا ةجامعـ بـرـ  هارسـانه ساير به نسبتـ  که ایسلطه دليل به همچني  و هابرنامه

ای را ويژهتلويزيون بذر نگرش  ،به زعم او .کرد متمرکز بر تلويزيون را خود مطالعات ،دارد
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تواند بر ميتلويزيون در درازمدت پيوستة کارد و تماشای جهان در ذه  مخاطبان ميدربارة 

را مـردم  ،تلويزيـونفزايندة تماشای  ،گربنربه اعتقاد  .امر بگذاردآنان  باورهای مردم و رفتار

المللـي به رخدادهای ملي و بي همساني های دارد تا واکنكرا واميآنان  کند وهم ميمانند 

بيني افـراد را شـكل او معتقـد اسـت کـه تماشـای تلويزيـون جهـان 21.از خود نشـان دهنـد

 تلويزيـون آنـي اتتـثمير کساني که معتقد به عقايد رد برای را «کاشت» ةواژ گربنر 22.دهدمي

 .بـرد کـار بهة فراوان استفاد سبب به آن مدتطوالني گذاریتثمير بر تثکيد بودند و همچني 

بـر  ممكـ  اسـت امراتـي ،ای( منفـرد)رسـانه تلويزيـونية اي  نظريه يك برنامپس بر پاية 

کـه بـرای درك حالينيسـتند؛ درتوجـه درخور ولي اي  امرات چندان  ،مخاطبان داشته باشد

 ،هابرنامـه ،هـاهای جمعـي( بايـد بـر کليـت پيامو فراگير تلويزيون )رسانهبنيادي  ات تثمير

 اسـت معتقـد گربنـر .دکـرتمرکـز  ،دنشـومكرر از آن پخـك مي ها و تصاويری کهداستان

 از ،مخاطب که آنجا تا؛ کنندمي عرضه خود مخاطبان به حقيقت از کاذب تصويری هارسانه

 ،دريابد را خود پيرامون عيني حقيقت كهنآ جای به و داردميبر دست رسانه محتوای تفسير

بـه  ،بينندگانِ هميشـگي .کند باور راها رسانه تصاوير بودن حقيقتگرايد که بدان سوی مي

؛ هماهنـگ اسـت ،شودواقعيتي اعتقاد خواهند داشت که با آنچه در تلويزيون نشان داده مي

تلويزيون نـه يـك  ،کاشتة نظري 23.تاباندباز نميدنيای واقعي را هميشه که تلويزيون حاليدر

توانـد همچنـي  ميکـه اسـت بلكـه جهـاني در خـود  ،آنبازتاباننـده رو به جهان يا ة پنجر

تـوان به طور خوصـه مي .کند« پذيرفرهنگ» ،مخاطبان خود را سازگار با اي  جهانِ درخود

انباشـتني و پيوسـته  ،طـوالني یفرايندهای جمعي در رسانه ،«کاشت» ةگفت بر اساس نظري

 24.کنندبيني را در ذه  مخاطب خود کشت مييك جهان ،ممتراک

 سازيبرجسته ةنظري .3ـ2

 عمـوم در نظر آن موضوع اهميتکه  شودمي موجب ،موضوعي به جمعي هایرسانه هتوج

ها رسـانه ،دارای اهميت باشـد کنند که اگر خبری واقعاًکه مردم تصور ميچرا 25؛يابد افزايك

چنـي  ها را سـازی رسـانهکـارکرد برجسته ،رو ايـاز 26.دهنـدو مهمي به آن مي جايگاه ويژه

انديشـيد  خواهند اشهدربار مردم آنچه بر گذاشت تثمير به هارسانه گرايك :اندتوصيف کرده

های جمعي بيك از اينكه به دنبـال آن رسانه ،بر اساس اي  نظريه .پندارندمي مهم آنچه يا و
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ة دربـار»ند که به مخاطبان خود بگوينـد ادر پي آن ،«چه بينديشند»باشند که به مردم بگويند 

هـای مخاطبـان خـود را تعيـي  های جمعـي اولويتديگر رسـانهعبارتبـه .«بينديشـندچه 

 لي کـه جامعـه بـائتري  مشـكوت و مسـامهمرا دربارة های افراد ها ديدگاهرسانه 27.کنندمي

ها ل و مشـكوتي کـه در رسـانهئممك  اسـت مسـاهرچند ؛ دهندشكل ميروست روبهآنها 

از ضـريب بـه واقـ  و يـا باشند معه وجود نداشته جا در واقعيتِ ،اندقرار گرفته تثکيدمورد 

 28.اهميت چنداني برخوردار نباشند

 سكوت مارپيچ ةنظري .3ـ3

 یهارسـانه در را یفـرد ارتبـاط و يجمعـ ارتبـاطِ بـي  متقابـل تثمير سكوت مارپيچ ةنظري

 عمـومي افكـار کـهپرسـك  ايـ  بـه پاسخ درالگو  اي  .دهديم قرار مطالعهکانون  يگروه

 افـرادبيشـتر فرض اي  نظريه آن اسـت کـه پيك 29.شده است ارائه ،دنشومي تشكيل چگونه

 بـه فـرد بنـابراي  .بپرهيزنـد تنها و یمنزوصورت به باور و نگرش يك داشت  از ندوشکيم

 نظـر کـدام و اسـت شاي  و فرماحكم نظريه کدام بياموزد کهنگرد مي چنان اطرافك محيط

او با  يشخص نظرات اي  تصور ايجاد شود که یدر فرد اگر .است زوالروبه و ،مسلط کمتر

؛ داشـت نظرات خواهد آن بيان یبرا کمتری رغبت ،است نظرات غالب در اجتماع متفاوت

ة کوشند خود را بـا عقيـدمردم هنگام ابراز عقيده مي .هراسديم انزوا از که دليل اي  بهتنها 

 .کنندپيروی هماهنگ و از آن  ،اکثريت و وفاق عمومي

 بسيار دشوار و تقريبـاً ،ويژهمردم در يك موضوع ة با توجه به اينكه دسترس به نظر هم

 ،نظـر اکثريـت جامعـه در يـك موضـوعسب اطوع دربارة لذا منب  اصلي ک ،ممك  استنا

 جـوِ» ي برای تعريففراوانای هستند که قدرت رسانهرابطان های جمعي و به تب  آن رسانه

 30.دارنـد عـام موضـوعي خـاص يـا احيانـاًا دربـارة فكری( در زماني معي  ي )فضای« فكری

آن موضـوع خـاص در بارة آيا نظر آنان در يابند که اوالًدرمي ،هامخاطبان با رجوع به رسانه

کوشند تا تعيي  کنند که تغيير افكار عمومي در جهـت اکثريت قرار دارد يا خير و سپس مي

کـه يابنـد ميگـرايك  ،اگر احساس کنند در اقليت قـرار دارنـد .موافقت با آنهاست يا خير

افكار عمـومي در جهـت فاصـله گـرفت  از اگر گمان برند که  .نندموضوع سكوت کة دربار

ت بيشـتر سـاکهرچـه  .موضوع ساکت بماننـدگرايند که دربارة باز بدان سوی مي ،آنهاست
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)نسبت به نظر غالـب( عرضـه  فاوتکنند که ديدگاه متافراد ديگر بيشتر احساس مي ،بمانند

مـارپيچي افـزايك  یفراينـدصـورت به لذا اي  چرخه .مانندنشده است و بيشتر ساکت مي

چراکه مرجعي هستند که افراد بـرای ت دارند؛ اهميفرايند  های جمعي در اي رسانه .يابدمي

 يـك كپوشـ حقيقت در .کننددرك توزي  افكار عمومي در يك موضوع به آنان رجوع مي

تسـلط  اجتمـاعي وضـعيت بـر عقيده آن که شودمي سبب ،جمعي هایتوسط رسانه عقيده

 آشـكار وگونـة  بـه کمتر ،آن عقيده مخالفان کهبسيار محتمل است  شرايطي چني  در .يابد

 31.گويند سخ  خود ةعقيد ةدربار علني

 هاي جمعي در توليد علم دينينقش رسانه. 4

ايـ  در  .ندؤمرر توليد علم مبهای وجودی معرفتي و غيرمعرفتي زمينه ،گفتيمگونه که همان

 .يمکندر ارتباط با اي  دو سنخ زمينه بررسي را ها نقك رسانهکوشيد خواهيم بخك 

 هاي وجودي معرفتيزمينه .4ـ1
 بيني اسالمي در جامعهبسط و نهادينه كردن جهان .4ـ1ـ1

 اعتقـاد نوعي بر ناخواهخواه زندگية فلسف يك و مسلك يك»معتقد است که  شهيد مطهری

 32«.اسـت مبتنـي جهـان از تحليـل و تفسـير نـوع يـك بر و هستية دربار و ارزيابي بينك و

بيني استوار است که جهانای گونهنيز بر هر فرهنگ  ،بر مكاتب فكریافزون توان گفت مي

 ،زندگي و مـر  ،جهان ،ل هستيئمسا ،طبيعت ،انسانيت ،خدادربارة گرايك آن فرهنگ را 

تبيـي   ،دنـگذارمي تـثميرل فلسفي که بـر درك اعضـا از دنيـای خـود ئبيماری و ديگر مسا

بيشـتري  بنيادهـای ـ  آيدآن به شمار مية اليتري  ژر که ـ  اي  بخك از فرهنگ 33.کندمي

 علـم منطقي و معرفتي هر مبادی تري مهم ديگربيانبه .دهدمعرفتي علم را در خود جای مي

ــادی) ــناختيهستي مب ــناختيمعرفت و شــناختيانسان ،ش ــ  در (ش ــ اي ــگة الي ــرار فرهن  ق

بايسـتي در نخسـتي   ،ماگر به دنبال توليد علوم انسـاني اسـومي هسـتي ،رو اياز 34.گيرندمي

نگاهي به  .های فرهنگي جامعه نهادينه سازيمتري  اليهژر بيني اسومي را در جهان ،هاگام

کـه توليـد علـوم مـدرن در قـرن چرا؛   ادعاسـتايتثييد کنندة توليد علم غربي نيز ة پيشين

 ،شناسـي سـكوالر)هستي های نظری آن علـومنوزدهم ميودی پس از آن آغاز شد که بنيان

های پس از رنسـانس در سدهاوالً ( ...شناسي پوزيتويستي ومعرفت ،شناسي اومانيستيانسان
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 ،هنرمنـدانة بـه وسـيل طـرح شـده بـود و مانيـاً کانتو  رتدکا ،بيك توسط افرادی چون 

و در فرهنـگ آن جامعـه شـده بازتوليـد قلمرو گونـاگون نويسندگان و فعاالن فرهنگي در 

 35.استقرار يافته بود

دهي بـه های جمعـي را شـكلتري  امـر رسـانهکـه قـوی ،«اشـتک»ة با توجه به نظريـ

گونــة بهصداوســيما کــه ويژه بــه) جمعيبــاطهای ارترســانه ،دانــدبيني مخاطبــان ميجهــان

تــري  و تواننــد مهمدر اختيــار حاکميــت اســومي قــرار دارد( در کشــور مــا مي یانحصــار

بخشي هرچند  .بيني اسومي باشندتعميق و تثبيت جهان ،بسط ،کارآمدتري  ابزار برای طرح

های پخـك سـخنرانيمانند ) های آموزشي مستقيمپخك برنامهراه تواند از از اي  هد  مي

محقـق های ارشـادی و مناسـبتي ( و برنامـهو ديگران اهلل مصباحتآي ،اهلل جوادی آمليآيت

های تواند انديشـهکه هنر مي؛ چراگيری از هنر ديني استآن مستلزم بهرهاصلي تحقق  .شود

بـا آن اني به آسای ممثل و حسي نمايد که فرهنگ عامه و عمومي گونهفلسفي و عقلي را به

 :گويدباره ميدر اي  پردازان فرهنگييكي از نظريه 36.کنندارتباط برقرار 
اي كه هنر نداشمته جامعه .هنر است ،شودتوليد مي ازجايي كه در آن معرفت ب ،بعد از دين

هنمر يعنمي بازتوليمد معرفتمي يمك  .هرگ  دين آن جامعه تبديل به عل  نخواهد شد ،باشد

يمك هنرمنمد بما  .شده در كشمورشناسي براي معناهاي توليدديگر نشانهعبار يا به ،كشور

گو وهما را قابمل گفمتشود كه مردم بتواننمد ارزشباعث مي ،ندكهايي كه توليد مينشانه

 37.بياوردبه وجود تواند تمدن جامعه بدون هنر هرگ  نمي .هنر خيلي مه  است .كنند

گيـری حاکميـت های جمعـي و امكـان بهرهانهوجـود رسـمسئلة توان به مي ،ديدگاهاز اي  

ا بـکـه سـت؛ چرامغتنم در جهت توليـد علـم اسـومي نگريفرصتي به مثابه آنها  اسومي از

 ایهبيني اسـومي را در گسـترجهـان ،بسيار بيشـتر يتوان با سرعتاستفاده از اي  فرصت مي

تا تحوالت فكری  کشيدتوضيح بيشتر آنكه در غرب چندي  قرن طول  .تر ترويج کردافزون

و  (موسـيقي و هـارمان ،تابلوهای نقاشي)مانند  و فلسفي پس از رنسانس توسط آمار هنری

رای توليـد علـوم و راه را بـکند فرهنگ عمومي را تسخير سپهر  ،های فرهنگيديگر فعاليت

كـان ايـ  ام ،دينـي های جمعي و هنـررسد با استفاده از رسانهاما به نظر ميبگشايد؛ مدرن 

های بنيادي  اسوم ناب و نگرش توحيدی بـه عـالم را در تا گزارههست برای نظام اسومي 

 .زمان کمتری در فرهنگ جامعه نهادينه سازد
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 هاآن بر مبناي اهميت ديني واقعي جامعهمسائل  سازيبرجسته .4ـ1ـ2

ا رنظام اسومي اسومي و ة جامع گويي به نيازهایعلوم انساني اسومي بايستي قابليت پاسخ

 :يد اي  نكته استمؤ ،دانشگاه اسومية دربار اي  سخ  حضرت امام .داشته باشند
 بايمد ...باشمند ملمت خمدمت در ،دارنمد ملت كه احتياجاتي[ رفع] در بايد ما هايدانشگاه

 و[ بموده] ملت تقويت راه در ،شودمي تحصيل آنجا در كه علومي تا شود اسالمي ،دانشگاه

 38.باشد همراه ملت احتياج با

 های علمي و دانشمندان علوم انسـاني گرفتـارتحقق اي  ويژگي مستلزم آن است که محيط

شـكوت مو مسـائل  بلكه ازجامعه نباشند؛  از بيگانه و انتزاعي ،خودساخته ،تقليدی مسائل

 موجـود و واقعـي نيازهـای از ميـان را خـود هایلهئديني آگاهي يابند و مسـة واقعي جامع

ط دانشـگاه مهندسي از لزوم ارتباـ  که در علوم فنيچنانهم .برگزينندجامعه و نظام اسومي 

امعه ارتباط جدر علوم انساني نيز بايستي ميان دانشگاه و مت   ،شودبا صنعت سخ  گفته مي

بـر عهـده را « واسـطه»توانند در اي  راستا نقـك ها ميرسانه .منسجم و متقابل برقرار شود

 .کنندرا ترميم آنها  و شكا  ميانيرند گ

را جامعـه مسـائل  تري های جمعي فهرستي از مهمرسانه ،«سازیبرجسته»ة نظريپاية بر 

 .کننـدهای فكری مخاطبان خود را تعيـي  مياز اولويتسترگي و از اي  طريق بخك  ،ارائه

علوم انساني اسومي بهـره  توانند از اي  کارکرد در جهت توليدميهنگامي ای مديران رسانه

 مانيـاً؛ و معضـوت آن را بيابنـدمسـائل  اسومي به جامعه بنگرنـد وديدگاه از  برند که اوالً

 .ای قايـل شـونداهميت و ضريب رسـانهمسائل  برای اي  ،بندی دينياولويت مبتني بر نظامِ

دينـي  هنـر کـارکرد اجتمـاعية اهميت اي  سخ  حضرت امام دربـار ،ديدگاهشايد از اي  

 معضـوت مبهم و کور نقاطة دهندنشان عشق ةمدرس در هنر» :توجه قرار گيردکانون بيشتر 

 ،هارسـانه« کاشـت»ة نظريبرپاية  ،افزون بر اي  39«. است ينظام ،يسياس ،یاقتصاد ،ياجتماع

هـای واقعيتهرچـه  ،رو ايـاز .ارنـدکتصويری از جامعه را نيز در ذه  مخاطبان خـود مي

ادراك دانشمندان علوم انسـاني از جامعـه  ،ها بازنمايي شوندتر در قاب رسانهعادالنه جامعه

ة کنند نيـز صـبغجامعه توليد ميمسائل  و علمي که نافر بهخواهد بود تر به واقعيت نزديك

 .تری خواهد داشتديني

« مريـا»تلويزيـوني ة توان به برنامـمي ،ایای از اهتمام به اي  هد  رسانهبه عنوان نمونه
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علوم قلمرو در بيشتر واقعي جامعه )البته مسائل  با طرح مشكوت وکوشد مياشاره کرد که 

گذاران ايـ  های وابسته بـه آنهـا( اذهـان محققـان و سياسـتآوریپزشكي و ف  ،مهندسي

و آنـان را نسـبت بـه توليـد علـم سـازد ها را به موضوعات مورد نياز جامعه متوجـه بخك

 .کندمند دغدغهمزبور های در عرصهد سودمن

 آگاهي بخشي نسبت به هويت علم غربي و شكستن اقتدار آن .5ـ1ـ3

که عالمان و جوينـدگان  ،از قداست برخوردار است« علم»نها تما نهة در فرهنگ ديني جامع

م عل .يادبه شمار ميعبادت  ،اند و توش آنان برای کسب علمويژهي دانك نيز دارای احترام

اقتصادی و استعماری کشورهای غربي و با گرفت   ،قدرت سياسي ةسكوالر غرب به پشتوان

خـاموش و بـدون ايجـاد چرا صـورت به ،مـا داشـتة قداستي که مفهـوم علـم در جامعـ

 ،نگـاه دينـي بـه علـم و عـالمتزريق علم سكوالر غربـي در  40.ما شدة وارد جامع ،حساسيت

کـه ؛ چرامـا از مصـونيتي کـاذب برخـوردار شـوندة شده تـا ايـ  علـوم در جامعـموجب 

تنها را آنها  ند(اشف واق اند)کا  علوم واقعا علمآموزان و دانشجويان با اي  نگاه که ايدانك

کـه حاليبـه کارشـان گيرنـد؛ درآموزند تا در زندگي فردی و اجتماعي خـود ميبدي  دليل 

اند که بر مبادی مرکب از علم و جهلِ تنيده و پيچيدهای درهمدرحقيقت آميختهمزبور علوم 

 .)و حقيقتِ هستي( قرار دارند بيني اسومياند که در تعارض با جهانگرفتهای شكلو مباني

شـود و مان  نقد و ايجاد تحول در اي  علـوم ميسويي با علوم غربي از گونه رويارويي اي 

)کـه مزبـور ي و فرهنگي علوم سازد تا مبادی فلسفموجبات آن را فراهم مي ،گراز سوی دي

ناخودآگـاه و صـورت به ( بـه مـرور زمـان وينـددر تعارض با فرهنگ اسـومي و بـومي ما

فرهنگـي در هـای گروهو در پي آن تعارضات و کنند رسوب آموزندگان غيرنقادانه در ذه  

 41.شودجامعه ايجاد 

اصـوح  ،ايد برداشتهايي که در مسير توليد علوم انساني اسومي بيكي از نخستي  گام

و سـپس  ،اي  نگرش به علوم انساني غربي در سطح فرهنگ نخبگان حوزوی و دانشـگاهي

داشـته هـد  ايـ  تحقق در مهمي توانند نقك های جمعي ميرسانه .فرهنگ عمومي است

ديگر عبارتبـه .استيكي از راهبردها توجه به کارکرد آموزشي رسانه  ،اي  جهتدر .باشند

ايـ  ـ  ترسـادههرچـه  البته با زبانـ  علمة تا با پرداخت  به مباحث فلسفبكوشند ها رسانه
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گيری آن دخيـل فلسفي يك نظريـه در شـكلـ  فرهنگية زمين که اوالًکنند له را نهادينه ئمس

الحـادی و  ،های غيردينـياز زمينـه -علوم انساني غربـيـ به ويژه  علوم غربي است و مانياً

مباحـث هرچنـد  .کامـل پـذيرفتصـورت به راآنها  بايستلذا نمي؛ اندسكوالر تغذيه کرده

ة )همچـون شـبك هايي کـه مخاطـب خـاص دارنـدبايست از طريق رسـانهميتر تخصصي

گونه توان اي مي ،( ارائه شوندهاروزنامهة صفحات انديشو  4ة شبك ،معار ة شبك ،آموزش

ارتبـاط  .تر نيـز منتقـل کـردمخاطب عمـوميهايي با تر از رسانهموضوعات را با زبان ساده

 ازغـدی پـوررحيمای که آقای برقرار کردن بسياری از مخاطبان صداوسيما با مباحث نظری

 .يد اي  مدعاستؤم ،کندارائه مي

ای کـردن ناکارآمـدی رسانه ،زبورهد  مای پيشنهادی ديگر برای تحقق سياست رسانه
علـوم  .های انسـاني و اجتمـاعي اسـتتبيـي  پديـدههای علمي غربي در توصيف و نظريه

فنـي و قلمروهـای در يشـتر ب ،  تمدنهای تكنولوژيكي که ايانساني غرب در پناه پيشرفت

صيف توقلمرو توانسته اي  تصور عمومي را ايجاد کند که در  ،استبه دست آورده تجربي 

 .سـتنيز کارآمد او مديريتشان ا آنه بالتب  سيطره بر وهای انساني و اجتماعي و تبيي  پديده
دهند توانند غيرواقعي بودن اي  تصور را نشان های متعلق به تفكر انقوب اسومي ميرسانه

تري  يكـي از عمليـاتي .هـم شـكنند و هيمنه و اقتدار ساختگي علـوم انسـاني غربـي را در

های انسـاني و پديدهة دربارغربيان ه ای کردن نظرياتي است کرسانه ،راهبردها در اي  زمينه

 ( بـه دليـل ارتبـاطگانکرد)از جمله تحصيل که مردم؛ چراانداجتماعي پيرامون ما ارائه کرده

 .يابنـدها را درميبا اندك توضيحي نادرستي آن نظريـه ،ها دارنددهای که با آن پديواسطهبي
ا ر« انقـوب اسـومي»اند کوشـيدهره کرد که هايي در غرب اشابه نظريهتوان ميبرای نمونه 

ای است که امروز غرب سازی مشكوت اجتماعيبرجسته ،گرراهبرد عملياتي دي .کنندتبيي  

ه در غرب شددکه اگر علوم انساني تولي؛ چراو گسترده کرده استژر  های را دچار بحران

نـه بـرای نمو .بودنـدهايي ميبايست دچار چني  بحرانامروز آن جوام  نمي ،ندکارآمد بود

هـت جسـخ  رهبـر معظـم انقـوب در ايـ   .به وضعيت زنان در غرب اشاره کردتوان مي
 :گشاستراه

 كشمور در زنة مسمئلة دربمار همايغرب كمه آنچمه مقابمل در شمما كه كردند سؤال من از

 از ،زنة مسئل در ما! داري  هجوم ما ،نداري  دفاع ما :گفت  من داريد؟ يدفاع چه ،گويندمي
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 تحقيمر را زن ،كننمدمي ظلم  زن به دارند كه هستندآنها  .غربي  يمدع ما .اري كطلب غرب

 مسمئوليت اسم  بمه ،اشتغال اس  به ،يآزاد اس  به .آورنديم ينيپا را زن جايگاه؛ كنندمي

 قمرار يشمأن و يشخصميت اهانمت و يعماطف ،يروان ،يروح يفشارها مورد راآنها  ،دادن

 .دارد يمسمئوليت يمك زمينمه ايمن در ياسمالم يجمهور .بدهند جواب بايدآنها  .دهندمي

 را خمودش حرف ،مجامله هيچ بدون و صريح طور به بايد زنة مسئل در ياسالم يجمهور

 42.بگويدم  است يغربة ظالمانة نامعادل اين و يغرب نگاه به اعترا  عمدتاً كهم 

 هاي وجودي غيرمعرفتيزمينه .4ـ 2

 طرح مباحث اخالقيراه جويي از حقيقتة تقويت انگيز .4ـ2ـ1

هـا و منـاف  فـردی و از انگيزه ،معرفـت انسـان ،د علـم ارائـه شـدبر تحليلي که از تولي بنا

بـا موردکـاوی هفـت  چگونگي علم نويسندگان کتاب نمونه،  برای .مر استثاجتماعي او مت

شـي غيرعلمـي هـای ارزگيریدهند چگونه منـاف  و جهتنشان مي ،گوناگونرويداد علمي 

خود را های نتايج برخي آزمايك پاستور لوييشود تا دانشمندان بزرگي همچون ميموجب 

آنـان را بيشـتر بـرآورده  های نفسـانيای دفـاع کننـد کـه خواسـتهناديده بگيرند و از نظريه

 ،اسومي برای جلوگيری از اي  مشكل ارائـه کـردديدگاهي توان از حلي که ميراه 43.سازدمي

توضـيح بيشـتر اينكـه انسـان در  .علمية عبارت است از تقويت ابعاد اخوقي عالِم و جامع

ز برخـوردار ني« جوييحقيقت»های خود از يك گرايك مهم فطری به نام گرايكديگر کنار 

ديني و اخوقي در جهـت تقويـت ايـ  گـرايك آدمـي سـامان های آموزهکه جاآناز  .است

 ،هـاگرايكديگـر بـر تعـديل افـزون شـود تـا ميموجـب هـا هعمل به ايـ  آموز ،انديافته

های عالِم ذيـل ايـ  گـرايك اسـتوار شـوند و از گزنـد انحـرا  بـه سـوی سـاير پژوهك

در کسـب تعلـيم « تقـوا»روست که قرآن بـر نقـك اي از 44.بمانندايم  او ديگر های مطلوب

عـووه تقـوا را به  (282 :بقره)«.لِّمُكُمُ اللّهُوَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَ» :فرمايدگذارد و ميالهي صحه مي

معرفـي « احسـ  و قبـيح»و « صدق و کذب» ،«حق و باطل»عامل پيدايك قدرت تميز ميان 

های جمعـي بنـابراي  تـوش رسـانه 45.(29 :انفـال).«فُرْقانًـا لَكُمْ يَجْعَلْ اللّهَ تَتَّقُوا إِنْ» :کندمي

 ،هاجويي انسانهای اخوقي اسوم در جامعه و نيز تحريك گرايك حقيقتبرای طرح آموزه

سـاز زمينه ،گـذاردعووه بر آمار مثبتي که بر فرهنگ عمومي مردم و سبك زنـدگي آنـان مي

 .تواند باشدتوليد علم ديني نيز مي
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مانعي در برابر لة به منزرا « ترس از غيرخدا»ة رذيل ایخامنهالعظمي اهلل آيتبرای نمونه 

 :کنندفهم مطرح مي
 فه  در .داري  شجاعت به احتياج ه  فه  در ،داري  شجاعت به احتياج عمل در فقط نه ما

 وجمود بمه خلمل هم  فهم  در يحت ،نبود شجاعت اگر .هست شجاعت به احتياج ،فقيهانه

 يخمارج موضموعا  از و يدين موضوعا  از و دين يمبان از صحيح درك ...آمد خواهد

 مما اينكمه بمه دارد احتيماج ،صُغريا  و كُبريا  ييعن يعموم و يكل مفاهي  آن با منطبق

 از تمرس ،جانمان از ترس ،مانلما از ترس اال و باشي ؛ نداشته ترس؛ باشي  داشته شجاعت

 عليه ،ب ني  را حرف اين اگر فضا؛ از ترس ،جو از ترس ،دشمن مقابل در انفعال ،آبرويمان

 فه  هاترس اين چسباند؛ خواهند ما به را لكه فالن ،ب ني  را حرف اين اگر بود؛ خواهند ما

 ،مالحظما  ايمن خماطر بمه ،هاترس اين خاطر به انسان يگاه .كندمي مختل ه  را انسان

 بكنمد؛ حمل و بكنمد درك درست را مسئله تواندنمي فهمد؛نمي درست را مسئله صور ِ

 46.است مه  يخيل «اللَّه الّا احدا يخشون ال و» لذا .شد خواهد اشتباه موجب

 ،شـجاعت و جسـارتة روحيـ ها بـرای تـرويجتوش رسانه ،در نگاه اولهرچند  رواز اي 

در را  در درازمـدت امـر آن ،دبه نظر آي ...فعاليتي در جهت اصوح فرهنگ عمومي جامعه و

است که ترويج  نكته ضروریِ البته توجه به اي  .توان ديدنيز ميهای علمي مجاهدتقلمرو 

قي پژوهشگران مستلزم آن است اخو یتوليد علم و ارتقاة های اخوقي نافر به عرصارزش

ر توليد علم های اخوقي در مسيتري  لغزشگاهتري  و مهمای از رايجکه توليدکنندگان رسانه

محصوالت همچني   سازی خود قرار دهند واولويت برنامه را درآنها  آگاهي داشته باشند تا

گـذاری بيشـتری يرتثمهای علمي باشد تـا شان تا حد امكان نافر به مصاديق فعاليتتوليدی

 .داشته باشند

 هاي دينيمند ساختن محققان علوم انساني نسبت به آرماندغدغه .4ـ2ـ2

پژوهشـگران يخت  راه بـرانگواننـد از تميهمچني   های جمعيرسانه ،گفتيمعووه بر آنچه 

در تبيـي  ايـ   .کننددهي توليدات علمي آنان را جهت ،ها و غاياتمطلوببرخي نسبت به 

 :مسئله چني  گفته شده است
 و اسمت ارادي فعمل يك ني  پژوهش و دهد انجام تواندنمي غايت بدون ارادي فعل انسان

 دهمدمي قرار تأثير تحت را ما پژوهش العادهفوق ،باشد چه علمي هر از ما غايت كهاين لذا

 چمه ةدربمار و بينديشمي  امموري چه به اصالً كه كندمي تعيين را ما هايپژوهش جهت و
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 كمدام كنمار از و بكنمي  لحما  خمود تحقيمق در را هماييواقعيت چه؛ نكني  فكر اموري

 علم  غايمت اينكمه مملالً كه شودمي معلوم كه اينجاست ... .؛كني  عبور اعتنابي هاواقعيت

 عل  ماهيت در چقدر ،«حداكلري عدالت» تحقق يا بداني  «حداكلري رفاه» تحقق را اقتصاد

 47.است ثرؤم ،شودمي حاصل كه اقتصادي

ز غايـات و اهـدا  طبيعـي آگـاهي او ابه گونة  بيني اسوميآشنايي محقق با جهانهرچند 

 ،يسـتنبسنده صر  اي  آگاهي برای توليد علم اسومي  ،اسوم را نيز در پي خواهد داشت

که شود؛ چرامند مند و دغدغههای اسومي عوقهاست که محقق نسبت به آرمانبايسته بلكه 

غربـي بـر  در شرايطي کـه علـم سـكوالرويژه ـ به در مسير توليد علم دينيپيوسته حرکت 

با مشـكوت گونـاگون يدن جنگ ،نيازمند مجاهدت فراوانـ  های علمي حاکميت داردمحيط

يابـد مگـر آنكـه ميمهم تحقـق نامر اي   .هاستطلبيو گذشت  از برخي از مناف  و راحت

ای او تحققشـان لحظـهة دری در فرد انگيزه ايجاد کرده باشند که دغدغقهای ديني به آرمان

المـان عتري  نگاهي به شخصيت امرگـذار .و توقف او شوندنااميدی را آرام نگذارند و مان  

پردازی کـه در اوج نظريـهچنانهم اسـتاد مطهـری .يد اي  مدعاستؤعلوم انساني اسومي م

يكـي از  .خواه نيـز هسـتي کامل از يـك مسـلمان دردمنـد و آرمـانيالگو ،ديني قرار دارد

 :دهديرا چني  شرح م شهيد مطهرینظران اهميت اي  ويژگي صاحب
 ديگمري زممان همر از بميش اينمك و انمدبوده مما ميمان در پيوسته ،داننده و فاضل افراد

 صماحبان عممده كمه داشمت چيم ي چه مطهري اما ؛داري  حوزوي و دانشگاهي فضالي

 !دارنمد؟ كمتمر مما دانشمگاهي و حموزوي مؤلم  و محقق و ملّا دارهايتصديق و فضل

 از پميش ،امكانما  هيچبمي و تنمهاو يك كمه شمد چمه ...!داريم ؟ كم  مما كمه چيست

 جماي بمر بركتمي چنمان و گشمايدمي نظمري هايمحاجمه در عظيمي ةجبه چنان ،انقالب

 آثماري همان انقالب تئوريك ةتغذي منابع ترينعمده از يكي ،است هنوز كه هنوز و نهدمي

 چيسمت مما درد .اسمت درآمده نگارش به او دست به پيش سال سي تا چهل از كه است

 را كمار مطهمري يمك ةانمداز بمه هنوز ،سال همه اين در فرهنگي هايبودجه وجود با كه

 بمدون ،اجتمماعي و دينمي مصملح يك ...نيست؟ «درديبي درد» آيا اي ؟نرسانده سامان به

 ايجامعمه كمه اينهاست ؛آري .بود نخواهداي جدي اصالح هيچ به قادر ،ورشعله قلب يك

 يمك ،فقيمه يمك ،محقمق يك اگر اما ؛پروردمي را جديد نسل يك بذر و زندمي شخ  را

 اگمر و بمود «درديبي درد» دچار ،خطيب و نويسنده يك ،انساني علوم عال  يك ،فيلسوف

 فكمر اگمر ،كنمد خمويش عل  ةتوبر در سر و ارت اق گفتن و نوشتن كلمه راه از خواست
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 فشمار مغم ش همايپرده به ،عباد  و عدالت فكر ،آزادي و تربيت فكر ،انقالب و اصالح

 حدي در ،اقتصادي مظال  و اشرافيت مرگ و معرفت نشر و حكومت تشكيل درد و نياورد

 خمويش قدسمي هايايمده اعممال بمه نسمبت و شمكند ه  در را اشسينه ةقفس كه نيست

 يك ارزش ،ايمردمي متفكر و محترم دانشمند چنين ...و نيست گذارمايه و است تفاو ك 

 و دانشمگاهي انديشممندان نموع ايمن از چقمدر كمه افسوس و ندارد ه  را تأييدآمي  نگاه

 48.اندمانده دستمان روي حوزوي

ة تواننـد بـا طـرح هنرمندانـهای جمعـي ميمنـدی را رسـانهاز ايـ  دغدغهسـترگي بخك 

هريـك از آن قلمـرو های وضـعيت موجـود در سـازی کاسـتيهای دينـي و برجستهآرمان

آمـار فقـر و سـطح واپسـي  از  ،اقتصادی شايد يك محققنمونه برای  .کنندايجاد  ،هاآرمان

داشـته باشـد و مبتنـي بـر  های اقتصـادی در جامعـه آگـاهي کامـلتري  دهكدرآمد پايي 

ملمـوس بـا ايـ  پديـده گونة ه بهکجاولي از آن ،بيني اسومي آن را نامطلوب هم بداندجهان

به کـار  همت علمي خود را در جهت حل اي  معضلهمة  ،شخصي نداشته استرويارويي 

)تنبلي و کاهلي کرده و يا در کنار آن به موضـوعاتي بـا اهميـت کمتـر پرداختـه  نبرده باشد

تواند با بلكه ميدهد؛  ایمصاديق اي  معضل را پوشك رسانهة همرسانه الزم نيست  .باشد(

دادن تبعـات آن )بررسـي  اي  معضل تنها در يك خانواده و نشـان به تصوير کشيدن هنریِ

چنـدان  محقق را در جهت توليد علم برای حل اي  معضل صدة يك نمونه( انگيزمصداقي 

تـوان مثال ديگـر را مي .فرابخواندقلمرو و به تعبير اسومي او را به جهاد علمي در اي  کند 

ساالرانه ديواندهي سازمانة يكي از نكاتي که در حاشي .دانك مديريت مطرح کردقلمرو در 

شـود )و حتـي ها مطـرح ميي در کارخانجـات و سـازمانئـجزکـار تخصصـي و  و تقسيم

اسـت کـه در ايـ  گيرنـد( ميز آن را فرامديريت نيـة های کارشناسي رشتدانشجويان دوره

شـثن کارمنـدان در حـد ابزارهـايي بـرای کسـب اهـدا  سـازماني  ،دهيسـازمانگونه اي 

ناديده ل و رشد معنوی( کما ،هاخوقيت ،)همچون احساسات شئون آنانديگر و  ،استهفروک

ای قـوی بـرای حـل ايـ  انگيـزه ،صر  وجود اي  آگاهي در اذهان عالمان .شودگرفته مي

تا حـد بسـياری اي  مشكل  ،حاصل شده هاست اي  آگاهيرغم اينكه سالبه .له نيستئمس

عينـي و ملمـوس پيامـدهای منفـي ايـ  نـوع صـورت به که آنـان؛ چراهمچنان پابرجاست

توانند اي  پيامـدهای منفـي های جمعي ميرسانه .اندبر کارکنان را تجربه نكردهدهي سازمان

بيان دراماتيـك  .کنندمديريت ملموس ة پرداز رشترا در قالب مستند و يا داستان برای نظريه



24    1390، سال دوم، شماره سوم، تابستان 

ها از هويت انساني خويك فاصـله گونه سازمانکه در اي افرادی يكي از زندگي و داستاني 

هـايي از آن با زبـان طنـز بـه بخك چاپلي چارلي ،«جديد عصر»ه در فيلم ک)چنان اندگرفته

  تری نيز مطرح کرد(یبنيادتوان انتقادهای بسيار با رويكرد اسومي ميهرچند ؛ کنداشاره مي

برای حل اي  مشكل او را  و مانياً .انتقال دهدبه پژوهشگر تر ژر مشكل را  تواند اوالًميـ 

تواننـد کـاری کننـد کـه ها ميرسـانهآن اسـت کـه ايـ  سرفصـل ة خوص .کندمند دغدغه

گـذاری بـر دردهـای پژوهشگران علوم انساني به مثابه مسلمان دردمندی که به دنبـال مرهم

کسـب ة بـا انگيـز نه صرفاً ،بپردازد جهادی به فعاليت علمية با روحي ،اسومي است ةجامع

 .معيشت و وجاهت علمي

 هاي علوم انساني اسالميپردازان و نظريهاي نظريهرسانهسازي برجسته .4ـ2ـ3

از طـرح اغلـب پردازان و پژوهشـگران( افراد )از جمله نظريـه ،مارپيچ سكوتة بر نظري بنا

 .پرهيزنـدميعلمـي( شـود ة )و نيز جامع انزوای آنان در جامعهموجب نظريه و نگرشي که 

از بهـره جسـت  دانشـگاهي و نيـز ـ  مستقيم با محافـل علمـيرويارويي محققان از طريق 

در جامعـه را نظرياتي موجبات انـزوای آنـان چگونه يابند که طرح های جمعي درميرسانه

پشـتيباني نيـز  ر محافـل دانشـگاهي کشـور وبـعلوم انساني غربـي  ةسيطر .آوردميفراهم 

انسـاني  اي  پيام را بـه پژوهشـگران علـوم ،های جهاني از اي  جريان فكریرسانهة گسترد

خـود را ارائـه ة های نوآورانـلذا اگر نظريـهاند؛ فكران آنان در اقليته همدهد کاسومي مي

های آنان به سكوت و يا حداکثر طرح ديـدگاه ،رو اياز .در انزوا قرار خواهند گرفت ،دهند

های وابسـته بـه تفكـر اقدامي که رسانه .يابندميگرايك های محدودِ همفكر خود در محيط

بازنمـايي  ،شكست  اي  مـارپيچ تكرارشـونده انجـام دهنـدبرای بايست نقوب اسومي ميا

البتـه ايـ   .پردازان علوم انسـاني اسـومي اسـتو نظريهنظريات سازی ای و برجستهرسانه

چنـد در نظريـاتي کـه )هر بايست با رويكرد ترويجي و تبليغـاتي باشـدنميلزوماً بازنمايي 

بلكـه يكـي از  ،بهـره بـرد( تـوان از چنـي  رويكـردیمي ،ني استشان يقياستحكام علمي

و منافرات علمـي وگوها گفتتواند دام  زدن به فضای تري  راهبردها در اي  زمينه ميمهم

ايـ  پيـام ضـمني را بـه مخاطـب  -عووه بر ساير ممراتای ـ علميچني  منافرات  .باشد

علـوم انسـاني اسـومي بـه آن شـدتي کـه جريان فكری معتقـد بـه  د فرستاد که اوالًنخواه

مبتني  ةطرح يك نظري مانياً؛ کنند در اقليت نيستهای متعلق به تفكر رقيب تصوير ميرسانه
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های حـاکم نظريـهبرابر در خودنمايي که مجال  ،انجامدنميتنها به انزوا نه ،بر مباني اسومي

انتقاد نسـبت بـه  و سنجك گيری فضایشكلصر  چراکه ؛ يابدميرا های علمي در محيط

و  گرفتـه قـرار توجـهکـانون  ديدگاه وی کهدهد مياي  حس را به محقق  ،علميای هنظري

 .ممكـ  اسـتنيـز  علمـي جامعة در پذيرش آن ،داشته باشد چه اهتمام علمي بيشتریچنان

 از ايـ در خور بيان مصداقي  ،چهارة از شبك« زاويه»تلويزيوني ة های برنامبرخي از قسمت

 .انداستنوع سي

 تعاملي ميان علم و عملة تقويت چرخ .4ـ1ـ4

 ،شـودتوليـد ميمسـلمانان فـردی و اجتمـاعي مسـائل  از آنجاکه علم ديني در جهت حـل

 ایهنظريـبه کـار بسـت   .عمل استة کارگيری آن در صحنگسترش و تعميق آن مستلزم به

علمـي ة جامعـبـه عمل )البته پس از آنكه نظريه توانسـت صـدق خـود را سپهر علمي در 

الزم است ايـ   .روش  سازدها و حتي نادرستي آن را کاستي ،بقبوالند( ممك  است نواق 

چراکه کند؛ علمي ارائه شود تا نسبت به اصوح و يا طرد آن نظريه اقدام ة بازخورد به جامع

 نظريـات هـاینق آشكارشدن  ،جامعة علمي درون در گذشتگان نظريات بری وارد نقدها

 مسـير در دانـك يـك کـه تطـوراتي و علم يك درون معرفتي ةو به طور کلي ذخير پيشي 

 اینظريـه گيریشـكل برای وجودی عواملة جمل از ،داشته است گذشته عالمان هایتوش

قلمـرو بـر صـدق نظـری در مزبـور افـزون ة از سوی ديگر ممك  است که نظري 49.جديدند

فـرد يـا ياد شده يكي از مسـائل صورت علم اي ه درعمل نيز از کارآمدی برخوردار باشد ک

 ،با اي  حرکت .بردبه پيك ميگامي کند و او را در مسير کمال خود ديني را حل مية جامع

د کـه نيازمنـد کـار فكـری و پـژوهك نـنماياندر برابر فرد يا جامعـه رخ ميای تازهمسائل 

مصـر  » ،مر بر توليـد علـم دينـيؤگفت که يكي از عوامل متوان مياساس  براي .اندعلمي

 همبارکـة آيـتوان بـه به منزلة مؤيد اي  مدعا مي 50.ديني استة توسط فرد و جامع« علم ديني

 علمـه علم بما عمل م » و نيز حديثِ (69 :عنكبوت)«سُبُلَنا لَنَهْدِيَنَّهُمْ فينا جاهَدُوا الَّذي َ وَ»

نيـز يكـي از علـل عـدم پيشـرفت در برخـي مقام معظم رهبری  .اشاره کرد «يعلم ال ما اللّه

 :دانندمي« عمل»توجهي به ها را بيزمينه
هاي شمود و هم  بما گوشمهه  شمكوفا مي ،وقتي عل  را در وادي عمل و تجربه انداختيد

اال ارتحل فان اجابه و بالعملالعل  يهت  » .كندرا كش  ميآنها  زيادي برخورد وة ناشناخت
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اگمر  .گويد بيازند و به عمل ميعجيبي است؛ يعني عل  عمل را صدا مية خيلي جمل 51.عنه

بينيد ما در خيلي از اينكه شما مي .رودعل  ه  مي ،چه بهتر؛ اگر نيامد ،عمل دنبال عل  آمد

 52.به خاطر همين است ،اي هاي علمي پيشرفت نكردهبخش

محققـان و  ایبـر ،شـدهدعمـل بـه نظريـات علـوم انسـاني اسـومي تولي ،شـدهيادافزون بر آمار 

ث منشـ»که آنـان احسـاس ؛ چرامثبتي نيز خواهد داشتبسيار پژوهشگران اي  عرصه امر انگيزشي 

بـه رغبتـي ديگـران بيموجـب به ايـ  علـوم نكردن عمل ،گراز سوی دي 53.کنندمي« امر بودن

 :نيز چني  آمده است در حديثي از حضرت علي 54.شودميعلوم ديني و حتي اصل دي  
موجمب آنچمه  55؛« مَن عَمِلَ بماا عَلِامةَ ما يرون مِن قلَّةَكثْرَ ،انما زَهَّد الناس في طلب العلم»

 و عاممل عمال  كمه بيننمدمي بسيار كه است اين ،شود مردم در طلب عل  راغب نباشندمي

 .است اندك ،كند عمل داندمي آنچه به كه كسي

شـده دهای جمعي اي  فرفيت را دارند که هم افراد را به عمـل بـه علـوم دينـي توليرسانه

عمـل بـه علـوم  ،حـاکميتيگونـاگون ها و نهادهای و هم از سازمانکنند تشويق و ترغيب 

توضيح بيشتر اينكه با توجه به اقتدار و مرجعيتي کـه  .را بخواهندشده دانساني اسومي تولي

تمايل دارنـد بـرای گوناگون های طبيعي افراد و سازمانگونة به ،اندهافتيعلوم انساني غربي 

آنهـا لـذا سـوق دادن  .های مشـهور رجـوع کننـدحل مشكوتشان به علوم مرسوم و نظريه

افكـار نيـاز بـه حمايـت و فشـار  ،بخشـيعلوم انساني اسومي عووه بر آگاهيکارگيری به

هرچنـد  ،برای نمونه .تحقق بخشندتوانند ها مينهمهم را رساهد  عمومي نيز دارد که اي  

اقتصاددانان اسومي وجود برابر طوالني و دشواری در ة نرفت اسومي راهداری بانك ةدر زمين

بسياری از نظرياتي که آنان در راستای حل بخشي از مشـكوت نظـام بـانكي کشـور  ،دارد

کـه آنـان ؛ چرابـانكي قـرار گرفتـه اسـت اعتنايي مديران و مسئوالنمورد بي ،اندردهارائه ک

ة تلويزيـوني دربـارة پخـك چنـد برنامـ ،چنـدی پـيك 56.اندعلوم انساني غربية آموختدانك

هـا بـا ربوی بودن برخي تعـاموت بانك ،اسوميداری بانك اعتنايي نظام بانكي کشور بهبي

بـانكي دريافـت چون وضعيت نابسامان برخي کشاورزاني کـه وام هم) مردم و پيامدهای آن

رو ايـ ؛ ازتر( يافـتمذهبيمردم در ميان به ويژه ای در جامعه )کرده بودند( بازتاب گسترده

گويي شدند و پس از ها مجبور به پاسخعمومي و رسانهافكار فشار به سبب مسئوالن بانكي 

ز اسـومي را آغـاداری بانك ةاجرای دو طرح در زمين ،شورهای بزر  کمدتي يكي از بانك
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ة مطالبـ»فرهنگي انقوب اسـومي سياسـت ة های متعلق به جبهاگر رسانه اي  اساسبر .ردک

را بـه راه خواهنـد « نهضت مصـر  علـم دينـي» ،را در پيك گيرند« عمل به علوم اسومي

در « نهضـت توليـد علـم دينـي»بيشـتر هرچه  ای خواهد بود بر گسترشانداخت که مقدمه

 .گوناگونهای قلمرو

 ترويج خالقيت .4ـ2ـ5

 ،ارائـه شـده اسـتـ  شناسـانتوسـط روانبه ويژه  ،از خوقيتپرشماری چند تعاريف هر

 هـایروش به اشيا ةمشاهد توانايي :های اصلي اي  تعاريف را چني  برشمردويژگيتوان مي

های ايدهآميخت   ،جديد هایموقعيت بهدادن آنها  و گذشته تجربياتراه  از يادگيری ،جديد

 ،نامتعـار  خطـوط و موانـ  برداشـت  راسـتای در تفكر ،فردهای منحصرببه شيوهون گوناگ

و  ،ابتكـاری و تـازه چيزی ابداع و خلق ،لئمسا حل برای غيرمتداول هایديدگاه از استفاده

علمي در جهت پاسـخ بـه ة آنجا که يك نظرياز 57.شدهداده اطوعات از فراتر مراحليپيمودن 

 ،ابتكـاری ،خام هایايده توليدراه  از تواندلذا تفكر خوق مي ،شودميعلمي طرح ای ئلهمس

 .درآورد حرکـت بـه را علـم توليـد چـرخ ،و غيرتكراری در راستای حل مسـايلگوناگون 

توليـد علـم در راه مر ؤيكـي از عوامـل فـردی مـتـوان ميخوق را ة داشت  روحي ،رو اياز

 .دانست

بـر  ،ای و هنـریگيری از ابزارهای رسانهدارند تا با بهرههای جمعي اي  امكان را رسانه

از  .دو خوقيت آنان را پرورش دهنـامربگذارند تخيل و تفكر مخاطبان خود  ةقدرت و شيو

توان تشويقي دانست که بـه را ميآنها  های بدي  و صاحبانای شدن ايدهرسانه ،گرسوی دي

رهبـر معظـم  .انجامـدميخـود ة وراننوآ و جسارت ديگران در طرح نظرات انگيزه افزايك

 :دانندانقوب اسومي نيز تقدير از نوآوران را عامل انگيزش ديگران به خوقيت مي
 تبمديل بمه يمك ارزش عممومي در حموزه و دانشمگاه شمود و ،بايد توليد نظريه و فكمر

 سمازان تقمدير بمه عممل آيمد و بمهاز نظريه ،قلمروهاي گوناگون عقل نظري و عمليدر 

تا ديگمران نيم  بمه خالقيمت و اجتهماد  ،شان شنيده شود ه داده شود و سخناننوآوران جاي

 58.تشويق شوند

 ،شـانبودن فراگيـر و اهميـت ةدرج نسبت به توانندمي گوناگون گروهي هایبنابراي  رسانه

 59.باشند داشته کشور در نوآوری و خوقيت سازینهادينه و سازیفرهنگ درسودمند  نقشي
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 گيرينتيجه
های وجـودی معرفتـي و غيرمعرفتـي دن زمينـهآممستلزم فراهم ،توليد علوم انساني اسومي

ايـ   یهـر دوآوردن توانند در فراهم های جمعي ميرسانه .فردی و اجتماعي استپرشمار 

 و بسـط»راهبردهـايي همچـون بـا در پـيك گـرفت  مهـم امـر ايـ   .مر باشـندؤم ،مقدمات

 مبنـای بـر امعـهج واقعيمسائل  سازیبرجسته» ،«جامعه در اسومي بينينجهاسازی نهادينه

ويت تق» ،«بخشي نسبت به هويت علم غربي و شكست  اقتدار آنآگاهي» ،«آنها ديني اهميت

مند ساخت  محققان علوم انساني دغدغه» ،«طرح مباحث اخوقيراه جويي از حقيقتة انگيز

 های علوم انسـانييهپردازان و نظرای نظريهسازی رسانهبرجسته» ،«های دينينسبت به آرمان

 .يابدتحقق مي« ترويج خوقيت»و  «عمل و علم ميان تعاملية چرخ تقويت» ،«اسومي
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