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  مناسبات نظر و عمل بازخواني انتقادي
  1دكتر نعمت اهللا فاضلي

فرهنگي، سياسي و دانشگاهي شكاف نظر و  -در كشورمان، حداقل در سه سطح اجتماعي
هدف من از اين گفتار، ارائه چشم اندازي تازه براي شناخت مناسبات . توان ديد ميعمل را آشكارا 

اندازي كه بطور تاريخي تاكنون در كشورمان براي تبيين چشم . نظر و عمل در ايران امروز است
از اينرو الجرما، بايد . مناسبات نظر و عمل شكل گرفته است، چشم انداز مناسب و كارامدي نيست

من چشم انداز موجود و رايج را . از طريق بازخواني انتقادي آن، به چشم اندازي جديد برسيم
. نامم مي» 2چشم انداز كاركردي«كنم، را  ميي آن پيشنهاد و بديلي كه برا» چشم انداز كاربردي«

هاي ابزاري، آن را به مثابه »كاربرد«تالش من در اين گفتار، آن است كه به جاي تقليل علم به 
، بهره برداري هاي بروكراتيك »كاربردهاي ابزاري«منظور من از . هاي اساسي ارتقاء دهم»كاركرد«

مان به مفاهيم،  ، نيازهاي اساسي فردي و اجتماعي»كاركردهاي اساسي«ساالرانه و منظور از  و ديوان
  .زيبايي شناسي، و ارتباط و هماهنگي است

از علم، از تامين » چشم انداز كاربردي«كنم تا نشان دهم، علم در نتيجه  ميدر اين گفتار تالش  
رمان به توسعه علمي و همه هاي اساسي در ايران معاصر باز مانده و از اينرو كشو»كاركرد«نيازها و 

مبتني بر تجزيه و تحليل تاريخي و نظري از  استدالل من در اين زمينه. جانبه دست نيافته است
و ها  الزم به يادآوري است كه در اين گفتار كوتاه، سرنخ. تجربه علم مدرن در ايران معاصر است

  .گنجد ميآن در اين مجال نمحورهاي اصلي اين بحث توضيح داده شده است و شرح و بسط كامل 
  .علم، چشم انداز كاربردي، چشم انداز كاركردي، ايران معاصر، توسعه همه جانبه: كلمات كليدي
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