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روشﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﺮان؛ ﯾﮏ ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﺷﺎﮐﺮی
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
دﯾﺮی اﺳﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از روش ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .آن ﭼﻮﻧﺎن ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ
اﺳﺎﺳﯽ اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺐ و ﺗﺎب ﺑﺮای راه ﺣﻞ دادن در اﯾﻦ ﺑﺎب رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﺧﺮده
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ای ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺪن
ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .و از آن روی ﮐﻪ ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ از ارارده و ذوق اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد داوری و ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﯿﻨﯽ و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺘﻮان از آن ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﻄﺢ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ دروﻧﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ
دروﻧﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ روش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﻢ از ﻣﺒﺎﻧﯽ،
روش و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ روش ﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻔﻘﻮده در اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮﯾﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
اﮔﺮ روش ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ و و ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﺑﺪﻧﻪ و داده ﻫﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﻫﺮ ﺑﺨﺶ راه ﺧﻮد را ﻣﯽ رود .و در ﺳﻄﺢ ﺳﻮم
ﻧﺰاع در درون ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻔﺎﻫﻢ روش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻤﻮاره در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ و در ارزﯾﺎﺑﯽ و داوری در ﺑﺎب ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮﯾﺶ دﭼﺎر
ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎ اﺑﻌﺎد ﺟﺰی ﺗﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر در ﻧﺴﺒﺖ روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺤﺚ از روش اﺳﺖ .آن
ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺎت و ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻫﺪف ﻋﻠﻮم
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ و اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوﻫﺎی آن ﺑﺮای
رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ .ﺑﯿﮑﻦ و ﻧﯿﻮﺗﻦ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﺮزی ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ رﻧﻪ دﮐﺎرت از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﮔﻔﺘﻨﺪ؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺸﺮ آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ داﻧﺶ ﺧﻮد را اﺳﺘﻮار ﮔﺮداﻧﺪ ﺳﺒﺐ
ﺳﺮوری ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﻓﻖ و درﺳﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻪ
ﺿﺎﻣﻦ درﺳﺘﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،ﻋﻤﻼ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ و ﻫﺮ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ راه را ﻧﭙﻮﯾﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ
ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺧﯿﻠﯽ زود و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻠﻮم ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﺰاﯾﺎی آن ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺎت دﻫﻨﺪه ای ﺑﯿﻄﺮف و ﭘﺮ از اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺧﺪﻣﺖ ﻧﯿﺮوی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن رﺿﺎ داوری دو ﻧﯿﺮوی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎن ﺗﺎزه را ﭘﯿﺶ ﺑﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻤﺮوزﮔﺎر ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن داد در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺷﺘﺎﺑﻨﺪﮔﯽ ﻋﻠﻢ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺒﺎر آﻣﺪ ﮐﻪ از ﻫﺪف ﻋﻠﻮم ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ
از اﻧﺘﻈﺎرات و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻠﻢ اﺛﺒﺎت ﮐﺮد ﮐﻪ از اﺳﺘﻘﻼل دروﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن را ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﻤﻮد .ﻋﻠﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣﺪرن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را در ﭘﯽ آورد ﮐﻪ ﻣﺼﺎﯾﺐ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ
اﻧﺴﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺮد .اﻧﺴﺎنِ ﺗﻨﻬﺎ ،رﻓﺎه زده ،ﺑﯽ آرﻣﺎن ،ﺗﻬﯽ از ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و اﺳﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ و ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ
ارام و آﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺒﻬﮕﻨﯽ ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﻋﻠﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر از ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻌﺮﻓﺖ آﮔﺎه ﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ آن
ﺗﻮازﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن در دو ﻣﯿﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻣﻌﻨﺎ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ
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ﺳﺨﺖ آﺳﯿﺐ دﯾﺪ .ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﭘﺲ اﯾﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﺑﺸﺮ ﭘﺪﯾﺪ اﻣﺪ و ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﻏﻢ
ﺧﻮاری ﺑﺸﺮ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻪ آن آﺳﯿﺐ ﻫﺎ ﺑﺮآﻣﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در دوران ﭘﯿﺶ از
ﻋﻠﻢ ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﺟﻬﺖ و ﻫﺪف ﻣﯽ داد .ﯾﻌﻨﯽ دارای
ﺗﺒﺎری ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد.
از ﻣﻨﻈﺮ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻈﻢ و ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪﯾﺪا ﺗﮏ ﻣﺤﻮر و ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ
ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﺳﺎس ﺣﯿﺎت و ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ را ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺳﻮژه-اﺑﮋه ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺮ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻋﻠﻮﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﮏ ﺧﻄﯽ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﺗﺮﻗﯽ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ واﺣﺪ و ﺧﺎص ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﻧﮕﺎره ﺗﮏ ﺧﻄﯽ در
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از آن ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺮآﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺑﮋه ﮐﺮدن آﺳﯿﺎ و آﻓﺮﯾﻖ و اﻣﺮﯾﮑﺎی
ﻻﺗﯿﻦ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺎره در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و
ﻓﮑﺮی آﻧﻬﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻮد .ﺑﺤﺮان ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﻌﻠﻮل اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺎ زوال ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ اﺳﺘﻨﺎدی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎر در اﺛﺮ ﻧﻬﻀﺖ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮوز و آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻮل ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ .اﻣﺎم ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
زوال ﺗﮏ ﻣﺤﻮری ﻋﻠﻤﯽ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﺑﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺷﺪه در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ اروﭘﺎﯾﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﻘﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺷﮑﻞ ﯾﺎﺑﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺴﺎﻣﺪرن و ﭘﺴﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻓﺮاﻫﻢ
ﮔﺮدﯾﺪ .ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺴﺎﻣﺪرن در ﻓﻀﺎی ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﻣﺠﺪدا و در اﺛﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﻪ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ و
ﻣﻌﻨﺎداری زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن را ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺖ .اﮐﻨﻮن ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن دﻏﺪﻏﻪ ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ
ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺸﺮ و ﻧﯿﺰ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﻨﺎدار و زﯾﺴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ دوش دارد.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﺻﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ دو ﭼﯿﺰ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ وﻗﻮف ﺑﺪاﻧﻬﺎ در ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺎ از ﻣﺴﺌﻠﻪ روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰا دارد .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺮﺗﻮ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ )و ﻧﻪ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ( و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل آﻧﻬﺎ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﺤﺘﻮای ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻤﻮاره دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮﻧﺪ ه اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ذاﺗﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻧﺪ .دوم اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در درﺟﻪ اول وﻓﺎدار ﺑﻪ ﻓﻬﻢ و ﻣﻌﻨﺎر دار ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﯽ و ﺟﻬﺎن ﺑﺸﺮ
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﯾﻦ ﻏﺎﯾﺖ و ﻫﺪف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ و دﺳﺘﮑﺎری ﺑﭙﺮدازد .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ آﺧﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ از اﺳﺘﻘﻼل ذاﺗﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎﻧﻊ از اﺑﺰاری ﺷﺪن آن در
ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺪرت ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﭘﺲ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎدی اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ را
ﺑﺎ ﻣﻨﺎزﻋﺎت روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭘﺮﺗﺐ و ﺗﺎب ﺷﺪه درﯾﺎﻓﺖ.
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