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 یتوان یمالئ رضایعل دکتر

  



 
 

 213     یمل یعمران يها پروژه در ياقتصاد مفاسد کاهش در یاجتماع و یانسان علوم نقش

 يموسو سادات يمهر

 215                                    آن ارتقاي براي راهکاري ي ارائه : ایران در اجتماعی علوم نقد

 215میرسندسی محمد سید

 220            یایران ـ یاسالم یانسان علوم يبرا یمدل یا یانسان علوم و معقول حیات قرآن،

 نعلبند زاده یموس صدیقه، ندرلو اهللا بیت

 222                                           جامعه يها تیفعال تگریهدا و دهنده سامان: یانسان علوم

 زاده نقی محمد دکتر

 225                شرفتیپ یرانیا یاسالم يالگو يفضا خلق در یانسان علوم گاهیجا در یتأمل

 انیفیشر احسان مهندس، زاده ینق محمد

  228   آلمان و رانیا در یتیترب علوم ي رشته یدرس يها برنامه یلیتحل و یقیتطب ي سهیمقا

 محمدرضا نیلی احمدآبادي

 230                                                     ینواعتزال یِاسیس ي شهیاند در رشد ابن یبازخوان

 زاده نجف رضا

 232                                     فارسی ادبیات و زبان فراروي چالشهاي و درسی برنامهریزي

 منش نیک مهدي دکتر

 234                                                                    یادب نقد در آنها ریتأث و متن يها هینظر

 ییکوین رضایعل

 236                                                                    یغرب شمندانیاند منظر از یانسان علوم

 یواعظ اصغر دکتر

  



 
 

 239          کالن اقتصاد ي نهیزم در مطلوب یدرس کتاب کی نیتدو يبرا یچارچوب شنهادیپ

 مقدم دیوح دکتر، واعظ محمد دکتر

 241                                                           تاریخ آموزش در مستند فیلم نقش بازشناسی
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 یثربی محمد یعل سید
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  هو العلیم
                                                                                                 

 مقدمه
  

  پژوهشگران گرامی همکاران ارجمند،

  شما    سالم بر

ي ملـی علـوم   خداي مهربان را سپاسگزاریم که توفیقی عنایت فرمود تا دومین کنگره

از . انسانی را با حضور جمعی از اندیشمندان فرهیخته و پژوهشـگران توانـا برگـزار نمـاییم    

هـا  آغاز فراخوان این همایش بزرگ ملی بیش از چهارصد مقاله و چکیده مقاله از دانشـگاه 

آینـد ارزیـابی   فر. ي کنگره واصل گردیده استو مراکز علمی و پژوهشی کشور به دبیرخانه

هاي علمی و تخصصی با عضویت تعدادي از اسـتادان مجـرب و   و داوري مقاالت در کمیته

محققان توانا، با توجه به محورهاي تخصصی اعالم شده و مجموعه مقاالت عرضه شده در 

بدون شک صاحبان متعهـد و   .ي اول با دقت و شکیبایی و بلندنظري انجام پذیرفتکنگره

االت و چکیده مقاالت دریافتی در تـدوین و تقـدیم آثـار خـود زحمـات      ي مقدلسوز همه

ي ایشـان صـمیمانه سپاسـگزاري    ارزشمندي را متقبل شده بودنـد کـه در اینجـا از همـه    

ي هـاي متعهدانـه  آنچه در پیش روي شماسـت حاصـلی اسـت از نتـایج تـالش     . نمایم  می

فرصـت را مغتـنم   . الت دریـافتی هاي داوري در ارزیـابی مقـا  هاي تخصصی و هیأت کمیته

ي بزرگوارانی که بـا نهایـت لطـف و محبت،گذشـت و صـبوري، مـا را در       دانسته و از همه

از رؤسـاي  . نمـایم یاري نمودند،صمیمانه تشکر و قدردانی می داوري مقاالت دومین کنگره

هاي تخصصی بررسی متـون و کتـب علـوم انسـانی کـه بـا       بزرگوار و اعضاي محترم گروه
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القمندي و حسن تدبیر در برگزاري این کنگره همراه و همگام ما بودند تشـکر نمـوده و   ع

  .نمایمسپاس وافر خود را تقدیمشان می

امید است صاحب نظـران ارجمنـد و پژوهشـگران بصـیر بـا حضـور فعـال و پویـا در         

ي مباحـث  ي مقاالت و طرح دیـدگاههاي علمـی و ارایـه   بخشهاي تخصصی کنگره با ارایه

  . ي علوم انسانی بیفزایدتدل خود بر غناي هر چه بیشتر دومین کنگرهمس

- ي همکاران ارجمندي که ما را در برگزاري این کنگـره دانم از همهدر خاتمه الزم می

ي مهم ملی یاري نمودند به ویژه دوسـتان بزرگـواري کـه در پژوهشـگاه علـوم انسـانی و       

 ي کنگره زحمات فراوانی را متقبـل گردیدنـد،  و ستاد برگزار مطالعات فرهنگی و دبیرخانه

 در این رهگذر زحمات و تالشهاي ارزشـمند،  بدون تردید،.صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم

هرانـی، دبیـر محتـرم    طتوانمندي و حسن تدبیر برادر گرامی جنـاب آقـاي دکتـر امیـري     

العـاده قابـل تقـدیر و    ي ملی سـتودنی و فـوق   ي اجرایی در برگزاري دومین کنگرهکمیته

ي بـرادر مکـرم   قدر مسلم نگاه عالمانه و حمایت مدبرانه و زحمات دلسوزانه. تحسین است

جناب آقاي دکتر آیت اللهی، رییس محترم پژوهشگاه علوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی    

 . ي ملی بسیار مهم و ارزشمند بوده استدر برگزاري این کنگره

ي همکـاران و همراهـان   از خالق مهربان سالمت،سعادت و توفیقات روزافـزون همـه   

  .   ي بزرگ ملی را مسألت دارمي عزیزان شرکت کننده در این کنگرهبزرگوار و همه
  

  دکتر غالمعلی افروز

  استاد ممتاز دانشگاه تهران

  ي ملی علوم انسانیدبیر علمی دومین کنگره
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  هاي پژوهش  در راهبري مدیریتهاي فرارو  چالش
  در علوم انسانی

  1الهی دکتر حمیدرضا آیت

 

بهترین کیفیت و با ترین زمان و  هاي علوم انسانی که در کوتاه براي انجام پژوهش

نقـش مـدیریت    ،ترین نتیجـه را بـه همـراه داشـته باشـد     مـوثر کمترین هزینه بتواند 

ي مثـل ایـران   ا ، براي جامعهتر اما در سطحی کالن .پژوهش بسیار تعیین کننده است

ي  لهشـود، مسـأ   ي دولتی انجام می هاي علوم انسانی با بودجه که در آن اغلب پژوهش

پویـا و اقتصـادي    توان با آن سازوکارهایی موثر، که می هاي پژوهش راهبري مدیریت

ر مورد توجه هاي علوم انسانی تدارك دید، کمت ي پژوهش براي به ثمر نشستن شبکه

برد که توجـه   هاي چندي رنج می ما از آسیب این راهبري در کشور. قرار گرفته است

  .علوم انسانی در کشور داشته باشد ي ثیري جدي بر توسعهتواند تأ به آنها می

و در  هدپیش رو براي این راهبري اشاره ش هاي ، به برخی از چالشدر این نوشتار

بـراي  ی به سرعت عمل در تمهید مقدمات فرادستی آن به مسائلی همچون بی توجه

جـاي حمایـت از   ه ها ب هاي اولیه براي طرح فعالیت مدیران پژوهش، تأکید بر حمایت

ه جاي گمـاردن  هاي پژوهش ب و یک از مدیریت هاي صفر هاي طرح، ارزیابی محصول

اي  هـاي شـبکه   ضـعف سـامانه  هاي تصحیح کننده و رشد دهنده به مدیریت،  مشاوره

ي  هایی براي ایجـاد شـبکه   انواع پژوهش، فقدان سامانهعرضی بین مدیران پژوهش و 
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هاي علوم  هاي نهایی، همسان انگاري پژوهش طولی مدیریتی بین پژوهش و محصول

هـاي   ی گرایی، توقـع محصـول  ها، کم معیارها، ارزیابی(م فنی و پزشکی علو انسانی با

بین علوم انسانی و سایر علـوم، سـاده    ارتباطی ي ملموس و کوتاه مدت، ضعف شبکه

  .اشاره خواهد شد) انگاري علوم انسانی، جزئی نگري
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  سیماي علوم انسانی در مطالعات آمایش 
  مورد استان خراسان رضوي: آموزش عالی کشور

  1محمد رضا آهنچیان

  

هدف این مقاله بررسی مبـانی نظـري مطالعـات آمـایش آمـوزش عـالی، هـدف،        

ترین دسـتاوردهاي آن در گـروه    ي اصلی  مسیر مطالعه، به عالوه ارائهساختار، روش و 

ي اطالعـاتی   به این منظور پس از ارائه. علوم انسانی و در استان خراسان رضوي است

بنـدي   اولویـت : ، در پـنج محـور  1394و  1389هـاي  از وضعیت علوم انسانی در سال

ي علـوم انسـانی بـراي سـال     هـا  هاي تحصیلی؛ تغییر در تعداد و ترکیـب رشـته   گروه

هـاي   هاي فعال گروه علوم انسانی به تفکیک مقطع؛ توزیع رشـته  ؛ تعداد رشته1394

هـاي علـوم انسـانی برحسـب زیرنظـام؛       علوم انسانی بر حسب محل؛ و توزیـع رشـته  

. هاي اتخاذ آن در ارتباط با گروه علوم انسانی مطرح شـد  ترین تصمیمات و روش مهم

هـاي علـوم   ي رشـته  ترین نتایج تحقیق روشن شد که  توسعه همبر اساس برخی از م

اي معین  هاي آموزش عالی، نقشهانسانی از الگوي معینی تبعیت نکرده است؛ زیرنظام

اند؛ علوم انسانی حکـم  هاي تحصیلی در این گروه نداشتهي متوازن رشته براي توسعه
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آموزش عالی به شـهرهاي  اي براي تأمین خواست مراجع باالسري در کشاندن وسیله

ي  گذاري توسعهدورافتاده فاقد امکانات اولیه براي توسعه را بازي کرده است؛ سیاست

بوده است؛  "ترجیح به دلیل سهولت"هاي گروه علوم انسانی، مبتنی بر رویکرد رشته

هاي دایر علوم انسانی، مختصات شهري ي منطقی بین نوع و فراوانی رشته هیچ رابطه

ي علوم انسـانی بـا تغییـرات اجتمـاعی، انتظـارات       اي وجود ندارد؛ بین توسعهـ ناحیه

ي ملی ربط منطقی  طور کلی الزامات توسعهجدید فرهنگی، نیازهاي کارفرمایان، و به

هاي آموزشی کمتـرین اثـر را   هاي فناوري، در بین گروهوجود نداشته است؛ پیشرفت

گذاري استانی، در مـورد هـیچ یـک از    تدر علوم انسانی داشته است؛ یک نظام سیاس

هاي آموزش عالی از جمله علـوم انسـانی وجـود نداشـته اسـت؛ بیشـترین وزن       گروه

ي کمی علوم انسانی به دانشگاه پیام نور واگذار شده است که یک دانشـگاه بـا    توسعه

  . رویکرد آموزش از راه دور است

ها، آمایش آموزش عالی، امعلوم انسانی، مقاطع تحصیلی، زیرنظ :واژگان کلیدي

  استان خراسان رضوي
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  هاي درسی  ها و سرفصل آسیب شناسی برنامه
  علوم انسانی 

 )ي کارشناسی ي علوم تربیتی در دوره رشته(

  1دکتر محمد آرمند

  

هـاي گســترده در علــوم انســانی اســت و   ي علــوم تربیتــی یکــی از رشــته رشـته 

هاي ایـن   در سرفصل. رشته اشتغال دارنددانشجویان قابل توجهی به تحصیل در این 

ي تربیـت دینـی و تعلـیم و تربیـت اسـالمی و دانـش        رشته باید دانش کلـی دربـاره  

ایـن رشـته هـم اکنـون در     . ي هر شاخه بـه دانشـجویان ارائـه شـود     تخصصی درباره

 :ي زیر است هاي کشور در مقاطع مختلف داراي پانزده شاخه دانشگاه

انی و دبستانی، آموزش و پرورش کودکان استثنایی، آموزش و پرورش پیش دبست

ریـزي درسـی،    ریزي آموزشـی، مشـاوره، برنامـه    تکنولوژي آموزشی، مدیریت و برنامه

ریـزي   ي تعلـیم و تربیـت، برنامـه    ي تربیت، آموزش بزرگساالن، فلسفه تاریخ و فلسفه

درسی، آمـوزش و پـرورش تطبیقـی، تحقیقـات آموزشـی، مـدیریت آمـوزش عـالی،         

  .ریزي آموزشی گیري، برنامه سنجش و اندازه

ي  هـاي مختلـف در دوره   هاي درسی ایـن رشـته در شـاخه    در این مقاله سرفصل

کارشناسی از جهت میزان  پرداختن به مباحث دینی و اسالمی و میزان پرداختن بـه  

ي  گیـرد و نتیجـه   مباحث تخصصی و علمی هر رشته مورد بررسی و مقایسه قرار مـی 
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دهـد و بـر ایـن اسـاس      هـا را نشـان مـی    هاي موجود در این زمینـه  ی نقصاین بررس

هاي مختلف این رشـته پیشـنهادهایی    هاي درسی شاخه توان براي ارتقاء سرفصل می

  .ارائه کرد

هـاي   ي علـوم تربیتـی، سرفصـل    هاي علوم انسانی، رشـته  رشته: واژگان کلیدي

  درسی، مباحث دینی، مباحث علمی، آسیب شناسی
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  علم نافع، راهبردي بنیادین تحقق 
  در اصالح و اعتالي علمی کشور

 1دکتر بهرام اخوان کاظمی
  

ي مفهوم علم نافع است و این که منظـور از علـم و    پرسش پژوهش حاضر درباره

دانش متعارف، مقبول و ممدوح در منابع اسالمی، چـه علمـی اسـت؛ علـم مزبـور در      

هـایی اسـت و    چـه اختصاصـات و ویژگـی    هاي اسالمی و به ویـژه روایـی داراي   آموزه

پژوهندگان دانش ـ اعم از معلمین و متعلمین ـ باید برخوردار از چه صفاتی باشـند؟    

بر همین مبنا و در پاسخ به سؤال مطروحه، نوشتار حاضر بـا هـدف ترسـیم الگـویی     

در روایـات اسـالمی ذکـر    » خیـر «و » نافع«اسالمی براي تبیین این علم که با وصف 

ي نـوعی   نتـایج چنـین پژوهشـی دربردارنـده    .  ي تحریر در آمده است به رشتهشده، 

ها، اعم از حوزوي  ي عرصه ي اسالمی در کلیه مهندسی تعلّم و تعلیم دانش در جامعه

و دانشگاهی است و نگارنده بر این باور است که تحقق علم نـافع، راهبـردي بنیـادین    

ي  پژوهی متعالی آن هـم در کلیـه   و علمدر اصالح و اعتالي علمی کشور خواهد بود  

ها ـ اعم از حوزه علوم انسانی و غیر انسانی ـ منوط  و مبتنی بر تحصـیل علـم      عرصه

  .نافع است

عبودیت، تقوا، تعلـیم و تعلّـم، علـوم انسـانی،      روایات، علم نافع،: واژگان کلیدي

  .علم کاربردي، اصالح، خیر
                                                             

  حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز  ي دانشیار دانشکده 1
kazemi@shirazu.ac.ir 
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  زش مروري بربایدها و کارکردهاي نظام آمو
 هزاره سوم آغاز در

   1دکتر فرامرز اکرمی

موجـب ارتقـاي کیفـی وکمـی تعـامالت       ینظام آموزش ساختار ها و تحکیم بنیان

اي  آینـده  و پایـدار  ي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی در داخل و موجب صلح و توسـعه 

 روابـط بـین الملـل    ابعاد بین المللی و ساختار بشري در ي همراه با امید براي جامعه

هاي سنگین آموزش و پژوهش و محدودیت منابع و امکانـات   این بین هزینه در. است

توان این گروه از کشورها را بـراي شـرکت    ،اقتصادي ي در کشورهاي در حال توسعه

سلب  ها اقتصادي ، سیاسی و فرهنگی از آنهاي علمی و در نتیجه  رقابت ي عرصه در

فایـده را بـراي    –هزینـه   ي وشـیارانه ه همین موضوع محاسبات دقیـق و . کرده است

 سـیر  مـرور  سوابق و ي مطالعه. سازد ها ضروري می ریزي این فعالیت مدیریت و برنامه

 ي در سـطح حـوزه   ، خصوصـاً ها کارکرد آن و تحول نهادهاي آموزشی، رسالت، اهداف

بـراي تبیـین جایگـاه و     هست تا آنچه باید باشد، قدمی کوچک آنچه آموزش عالی از

فرصتی مناسب بـراي بـازنگري و    طور اخص زمینه وه طور اعم و به ت آموزش باهمی

این  ي نو درها نظام آموزش عالی و یافتن ایدهتعریف مجدد رسالت، اهداف و کارکرد 

  . باره است

  آموزش،آموزش عالی، توسعه، فناوري، تکامل اجتماعی :واژگان کلیدي

                                                             
 akrami_2001@yahoo.com 1 استادیار اقتصاد  
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  مفهومی زیرساختی و فراموش شده  ،سواد هیجانی
 در آموزش

  1احمد امانی 
  2زاده فرشاد محسن

تواند از او سؤال بپرسد یا با تیـغ سـؤال    انسان تنها موجودي است که زندگی می

ذهن جست و جـوگرش در تکـاپوي بـرآورده    . به جراحی باورها و عقاید خود بپردازد

کردن نیاز به آگاهی همـواره در تـالش اسـت و او را بـراي کسـب حـداکثر دانـش و        

پیرامـون و آینـده او را از    تـالش بـراي شـناخت محـیط    . کشاند آگاهی به چالش می

هـاي درونــی خــود   فــردي، شـناخت حــاالت، خلقیـات، هیجــان   تحلیـل روابــط بـین  

هدف این مقالـه بررسـی سـواد هیجـانی بـه عنـوان       . غافل کرده است) خودشناسی(

  . باشد ي آموزش، با تمرکز بر آموزش دانشگاهی می عاملی زیرساختی در عرصه

سـازي، آمـوزش و    و روابـط انسـانی، فرهنـگ    ها در گسترش علوم امروزه دانشگاه

هـا نقشـی کلیـدي برعهـده دارنـد و اسـتادان همـواره         سـازي روابـط و اندیشـه    غنی

در ایـن میـان   . انـد  ي هدف دانشگاه بوده دهنده و راهنماي کلیدي براي جامعه جهت

هـا و عواطـف درونـی بـراي      سواد هیجانی، میزان شناخت فرد از احساسـات، هیجـان  

 -این پـژوهش بـا رویکـردي ترویجـی     . فردي است دن آنها در روابط بینمدیریت کر

پردازد و به دنبال بررسی این سؤال است که آیا سـواد   آموزشی به بررسی موضوع می

                                                             
 دكتري تخصصي مشاوره ـ استادیار دانشگاه كردستان

ahmad_1 counsellor@yahoo.com 
  2 دكتري تخصصي مشاوره ـ دبیر و مشاور آموزش و پرورش
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انســانی بــراي -آکادمیــک یــک مــدرس دانشــگاهی بــه عنــوان یــک الگــوي علمــی 

ویی کـه  ي حسـاس دانشـج   اش اسـت؟ در دوره  دانشجویان، منطبق بر سواد هیجـانی 

ها و اهداف است، یک مدرس دانشگاهی تا چه انـدازه   گیري آرزوها، رغبت زمان شکل

هـا بـر    هاي درون شخصیت خود توجه کرده است؟ آیا از اثربخشی  ایـن الیـه   به الیه

هـا   اش آگـاهی دارد؟ محققـین بنـا بـه سـال      امروز ه  فرایند زندگی علمی و اجتماعی

ي  هــاي درســی، کلینیکــی و مراکــز مشــاوره تجــارب بــالینی و آموزشــی در کــالس

اند که درصد  فردي در بعد استاد ـ دانشجو دریافته  دانشجویی، درخصوص تعارض بین

اي ندارنـد   باالیی از دانشجویان از سواد آکادمیک و به روز بودن اساتید خـود مسـئله  

 ي فـردي در روابـط درون و بـرون کالسـی را بـه نحـوه       هاي بین بلکه همواره تعارض

انـد کـه ایـن     ي مدرس خود مرتبط دانسته اندیشیدن، منش شخصیتی و ایجاد رابطه

تواند دانشجو را با برخوردي ناروا از مسیر اهداف و آرزوهـایش منحـرف    مهم خود می

هـاي   ها و تعارض ساز جامعه قربانی تکانه ي انسانی را به عنوان آتی کرده، این سرمایه

ي درونـی بـه    هاي حل نشده ي تعارض درباره کسب بینش وبصیرت. درونی خود کند

افزایش سواد هیجانی در تعامـل بـا سـواد آکادمیـک منجـر شـده، در رونـد ارتقـاي         

  .ها کمک شایانی خواهد کرد فرآیندهاي آموزشی و انسانی در دانشگاه

  سواد هیجانی، سواد آکادمیک، تعارضهاي درونی وبین فردي  :کلیدي واژگان
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  انسان شناسی مبانی بر درآمدي
  ایرانی پیشرفتـ الگوي اسالمی  

 

  1دکتر سید حسین ابطحی

  2حسن بودالیی

  3علی رضا کوشکی جهرمی

  

باید مورد بحث اي  در طراحی هر الگوي توسعههاي اساسی که  فرض یکی از پیش

زیرا مسیر و مقصد هر الگوي پیشـرفتی  . آن الگو است شناسی  قرار گیرد، مبانی انسان

توان انسـان را و   فرض می در واقع با توجه به این پیش. خود انسان دانسترا می توان 

شـده،   گرفتـه ترین عنصـر موضـوع در نظر  نوان مهمع پس از آن پیشرفت انسان را به

مبـانی   تحلیلـی  ـ  توصـیفی شود کـه بـا روش    در این مقاله تالش می .شناسایی کرد

 بـه ابتـدا  به همین منظور . ن شودتبیی، ایرانی پیشرفتـ اسالمی  شناسی الگوي انسان

و در  ت پرداختـه خواهـد شـد   و پیشرف انسانی ي عهتبیین مفهوم، ماهیت و انواع توس

مورد توجـه قـرار   از دیدگاه اسالم و تعالی انسان خالل آن بازشناسی مفهوم پیشرفت 

سـعه کـه   ذکر این نکته ضروري است که بر خـالف سـایر الگوهـاي تو   . خواهد گرفت

                                                             
   استاد مدیریت و رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی  1
  اییمدیریت دولتی دانشگاه عالمه طباطبدانشجوي دکتري   2
  اییمدیریت دولتی دانشگاه عالمه طباطبدانشجوي دکتري  3
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ـ ایرانـی پیشـرفت غایـت خـویش را     اگوي اسـالمی    ،دانند رفاه انسان می غایت را در

 توانـد مبـین   ي حاضر مـی  تالش و نتیجه مقاله. داند یابی به مقام قرب الهی می دست

 .قلمداد شوداسالمی ایرانی پیشرفت، ـ شناسی الگوي  مبانی انسان

انسـانی،   ي ایرانـی پیشـرفت، توسـعه، توسـعه    ـ الگوي اسـالمی   : واژگان کلیدي

  انسان اسالمی  ي توسعه
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 :مفهوم توسعه

  مفهوم توسعه از دید اسالم و ادبیات موجود؛ ي مقایسه
  ند؟ا آیا مفاهیم متفاوت 

  1سیدمرتضی افقه

دهد که این مفهوم در طول زمان و بـه   نشان می     مروري بر ادبیات موجود توسعه

تـرین   کـه جدیـدترین و رایـج   اي  اقتضاي تحوالت علمی تکامل یافته است، بـه گونـه  

هاي منحصـر بـه فـردي در مقایسـه بـا       مفاهیم توسعه در ادبیات کالسیک از ویژگی

رونـد ایـن تکامـل منجـر بـه تعریفـی شـده کـه در آن         . مفاهیم اولیه برخوردار است

مفهوم توسعه در ادبیات   به عبارت دیگر،. هاي مشترك بشر برجسته شده است ارزش

هـاي مـذهبی یـا     متمرکز شده کـه ذات انسـان فـارغ از گـرایش     هایی بر ارزش  امروز

 .فرهنگی، با آن سازگار است

    در این مقاله سعی شده تا با مرور سیر تکامل مفهوم توسعه در ادبیات کالسیک،

، فرهنگی و سیاسـی مـورد بررسـی قـرار       اجتماعی   هاي اقتصادي، ابعاد آن را از جنبه

ي  از آیات قرآن و روایـات موجـود، دیـدگاه اسـالم دربـاره     گیري  داده، آن گاه با بهره

مفهـوم  (، و جایگاه انسان در حیات دنیوي )زندگی دنیوي(، دنیا )محور حیات(  انسان

در این بخش از مقاله بـر جایگـاه علـم و عـالم در     . مطالعه شود) توسعه از نگاه اسالم

  .اسالم تمرکز بیشتري شده است

می توسـعه بـا مفهـوم کالسـیک آن، مقالـه نتیجـه       ي الگوي اسال پس از مقایسه
                                                             

   استادیار دانشگاه شهید چمران  1
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هـا   هـاي ذاتـی و مشـترك انسـان     گیرد از آنجا که مفهوم امروزي توسعه بر ارزش می

ي هـدف زنـدگی    تأکید کرده است، سازگاري نسبتاً کاملی با دیـدگاه اسـالم دربـاره   

یـا  شـود   هایی کـه گـاه بیـان مـی     دارد و تفاوت) الگوي اسالمی توسعه(دنیوي انسان 

هـاي نیـل بـه ایـن اهـداف اسـت؛ یـا تفـاوت در          گردد، عمـدتاً در روش  مشاهده می

مقاله همچنـین نتیجـه   . هایی است که جوامع مختلف ممکن است اتخاذ کنند اولویت

به خصوص جوامع عقـب  (ي جوامع  ي شروع پیشرفت و توسعه در همه گیرد نقطه می

بنـابراین،  . یگاه انسان در ایـن دنیاسـت  ، انسان و جا ، تحول در نوع نگاه به دنیا)مانده

تالش براي رفع عقب ماندگی، پیش از آنکه فعالیتی اقتصادي باشد، تالشی اسـت در  

ي ایـن تحـول در    نتیجـه . هـاي افـراد   جهت ایجاد تحول در بینش، اعتقادات و ارزش

دیدگاه، زمینه ساز رشد متوازن در ابعـاد اقتصـادي، اجتمـاعی، فرهنگـی و سیاسـی      

  . به اعتقاد نگارنده این تحول همه جانبه، توسعه نام دارد. بود خواهد

گیرد که عدم توفیق تصمیم گیـران و   به لحاظ کاربردي نیز، این مقاله نتیجه می

هاي توسعه، معلول  یابی به اهداف اعالم شده در برنامه مدیران اجرایی کشور در دست

به عبارت دیگر، مفهوم توسـعه   .نگاه مهندسی و مکانیکی به مفهوم توسعه بوده است

هـاي تکنیکـی آن،    در نگاه تصمیم گیران کشور، صرفاً به بعد اقتصادي، به ویژه جنبه

رسد در صورت تداوم آن، نه تنهـا کشـور را    محدود شده است؛ نگرشی که به نظر می

چشم (هاي کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت  به اهداف عالی تعیین شده در برنامه

نخواهد رساند، بلکه همچون گذشـته منجـر بـه اتـالف و تخریـب      ) بیست سالهانداز 

  . وسیع منابع و نعمات خدادادي خواهد شد
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 بررسی و تبیین عملکرد پژوهشی مراکز مطالعات
فرهنگی ـ اجتماعی   

 با مجوز قطعی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
  1دکتر افسانه ادریسی
  2احسان رحمانی خلیلی

  

اي مسـتقیم وجـود    حقیقی در هر کشـور، رابطـه   و میزان پیشرفت تحقیقاتبین 

یافتگی، میزان تحقیقات انجـام   هاي مهم توسعه دارد و به همین دلیل یکی از شاخص

شده است و ماندگاري این پدیده نیازمند نهادمندي است و مراکز تحقیقاتی مصداقی 

عملکـرد  : پاسخ به این سؤالیم کـه در این مقاله در پی یافتن . از نهادمندي علم است

پژوهشی مراکز تحقیقات فرهنگی و اجتماعی با مجوز قطعی از وزارت علـوم بـه چـه    

اسـنادي و از نـوع تحلیـل     روش تحقیـق،  میزان است و عوامل مؤثر بـر آن چیسـت؟  

شـود کـه داراي مجـوز قطعـی از      ي انتخابی مراکزي را شـامل مـی   نمونه. ثانویه است

خود را به شکل مکتـوب   86عملکرد پژوهشی سال  87و تا پایان سالاند  وزارت علوم

در بـین  . انـد  ي فرهنگی و اجتماعی فعالیت داشـته  گزارش کرده و همچنین در حوزه

ي اعضـاي هیـأت علمـی     ي پژوهشـی و عـده   متغیرهاي مؤثر، به ترتیب میزان هزینه

  .اند بیشترین تأثیر را بر میزان عملکرد پژوهشی مراکز داشته
                                                             

 Email: a_ edrisi .استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شمال، تهران، ایران . 1
@iau-tnb.ac.ir  

دانشجوي دکتري جامعه شناسی اقتصادي و توسعه ، عضو باشگاه پژوهشگران جوان  . 2
 Email: ehsan5171@yahoo.com نشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمالدا
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مراکزمطالعات اجتماعی و فرهنگـی، عملکـرد پژوهشـی، وزارت    : واژگان کلیدي

  ي هیأت علمیپژوهشی، اعضاي  علوم تحقیقات و فناوري ایران، هزینه
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  آشنایی با متون تاریخی به زبان فارسی، 
  آسیب شناسی و راهکارها

  1دکتر یوسف اسماعیل زاده

  

ی بیشترین توجه و اهتمام ي تحصیلی دروس اصلی و تخصص همواره در هر رشته

در این بین برخی دروس پایـه خواسـته یـا    .دهند  دانشجویان را به خود اختصاص می

ي  یکی از دروسـی کـه در رشـته   . گیرند مهري و عدم اقبال قرار می ناخواسته مورد بی

آید درسی است به نام قرائت متون تاریخی به زبـان فارسـی    تاریخ، کمتر به چشم می

ي این درس، آشنایی مختصر دانشجویان با متون کهن تـاریخی   دف از ارائهه). 2و 1(

تاکنون چند کتاب در این زمینه تألیف شده که بنا به سـلیقه و  . به زبان فارسی است

ادبیات با تاریخ در آمیختـه  . شود هاي مختلف تدریس می انتخاب مدرسان در دانشگاه

ن تاریخی دشوار است، مثالً تاریخ بیهقی از از این رو گاه تمییز متن ادبی از مت. است

ي ادبیـات بـه    بنابراین خواننـده . دو منظر ادبی و تاریخی قابل بررسی و تحقیق است

هـاي   ي تاریخ نیـز لزومـاً بایـد زیبـایی     خواند و بالعکس خواننده ناچار تاریخ را نیز می

ات تـاریخی  ادبی متون تاریخی را در حد بضاعت خویش دریابد؛ چـرا کـه در تحقیقـ   

تر استناد کـرد و طبیعتـاً فهـم آن متـون، صـعوبت       االمکان باید به منابع قدیمی حتّی

این مقاله در پی آن است که مشکالت درس متون تاریخی به . بیشتري خواهد داشت

در این . زبان فارسی را بر شمارد و راهکارهایی در جهت بهبود وضع موجود ارائه کند
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  .گردد ي متون تاریخی بررسی شده و تحلیل می نههایی با زمی جستار کتاب

  متون تاریخی، زبان فارسی، آسیب شناسی، راهکار: واژگان کلیدي



٢١ 
 

  هاي ذهنی هاي علمی یا کلیشه ؛ پایهعلوم انسانی
  1دکتر غالمعلی افروز

  

یـابیم کـه علـوم تجربـی و      علـوم انسـانی، بـه نیکـی درمـی     در یک نگاه ژرف به 

و علـم شـناخت چگـونگی و چرایـی      ي فرش علوم انسانی بوده به مثابه ،آزمایشگاهی

بستري است  ،هستی  همه. علوم انسانی است ي در عرش و قلّه ،اندیشه و رفتار انسان

 ،هـاي عرشـی   رسالت انبیاي الهی و محتواي پیـام . براي فالح و شکوفایی وجود انسان

بـراي حرکـت دادن   همـه  ، هاي قرآن کـریم  و آموزه) ص(خص بعثت پیامبر اعظم باال

ایـن کتـاب    ،در حقیقـت، قـرآن کـریم   . انسان از مبدأ نقص به منتهاي کمـال اسـت  

هـاي   کتـاب شـناخت ویژگـی    ها در یـک نگـاه عمیـق،    فراز عصرها و نسل جاودان بر

آسـیب پذیرفتـه اسـت و در نگـاه      هاي انسانِ رشد نایافته و خصیصه شخصیتی انسانِ

  .رشد یافته و مطلوب است انسانِ هاي ، کتاب شناخت صفات و ویژگیدیگر

هاي بایــدها و نبایــد ي هــاي دینــی، همــه ي آمــوزه مبــانی روان شــناختی همــه

نیـت و  بـر فطـرت، عقال   ،ها و بستر رشـد و شـکوفایی انسـان    هاي حریم ارزش دیواره

هـا،   ي نگـرش  همهکه  رود به همین خاطر که همواره انتظار می. معنویت استوار است

بر فطرت و  ،شود ي علوم انسانی مطرح می هایی که در حوزه ا و نظریهه باورها، دیدگاه

  .عقالنیت استوار بوده و اصول آن جهان شمول باشد

نظرها و نقـدها   ي بایسته و شایسته آن است که همه ،در این رهگذر بدون تردید
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ول ارائـه گردیـده و از طـرح    در بستري از عقالنیت جهان شـم  ،پیرامون علوم انسانی

اي ذهنی که خارج از اصول منطقـی   ي فردي و باورهاي کلیشه هاي ناسنجیده گاهدید

  .اجتناب شود ،و استدالل عقالنی است

است باور داشته باشیم آنچه که در کتب و منـابع علـوم انسـانی پیرامـون     سزاوار 

ماهیت حیات انسان، اثربخشی و تحول انسان نگاشته شده است، چنانچه اصول آن با 

ــاك آدمــی همســو  ــهفطــرت پ ــوده و در شــرایط و   و برپای هــاي عقالنیــت اســتوار ب

تواند علمی و بالطبع  ، میجهان قابل شمول باشد ي هاي متفاوت و در گستره موقعیت

الدین هوالعقل و العقـل هـو   «: فرمودند) ص(چرا که پیامبر خدا . اسالمی تلّقی گردد

دیانـت و   ،بـه سـخن دیگـر   . »همـان دیـن   ،دین همان عقل است و عقـل « :1»الدین

  .ندا راه زاد و هم عقالنیت هم

به اصول  ،انسانی، سعی بر آن است که در نگاه دوباره به تحول علوم هدر این مقال

علـوم   ي هـا در حـوزه   مبذول گردیده و در فرایند داوري و مبانی عقالنی توجه خاص

هــا و  هـا، معنویـت   منــابع علـوم انسـانی، از حــریم ارزش   انسـانی و محتـواي کتـب و   

 ،علوم انسانی ي لیف منابع مورد نیاز در حوزهها به دور نمانیم و در تولید و تأ عقالنیت

هـا هوشـیار باشـیم کـه هرگـز       ي پیام ها و در همه هجمل ي ها، در همه واژه ي در همه

ذهنی خود را کـه از مبـانی عقالنـی جهـان      ايِ اطالعات کم اساس و باورهاي کلیشه

  .شمول به دور است به عنوان علم عرضه ننموده و نفروشیم

تواند بـر عقالنیـت جهـان شـمول اسـتوار       آنچه را که اصول آن نمی دقت نماییم 
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 ،بـی شـک در بسـتر تحـول علـوم انسـانی      . به عنوان منبع علمی تلقی ننمائیم ،شدبا

اندیشمندان متعهد و خردمندان بصیر با چراغی از عقالنیت، مالك و معیـاري جهـان   

  .دارند ندیشه و کالمی پرصالبت گام بر میشمول و ا



٢٤ 
 

  گذاري علم و فناوري با علوم انسانی نسبت سیاست
 1احمدرضا بسیج 

  

تر از علوم انسانی این است که این علوم، مبتنی بـر مبـانی فکـري و    درستتلقی 

شوند و لزوماً بسته به تغییر افکـار و انظـار، فـتح و    بینشی انسان تأسیس و تبیین می

هـاي  هـا و نگـرش  وضع در آنها متغیر است؛ بر خالف علوم ریاضی و تجربی که انگاره

بـا ایـن   . بینی کاشـفان اسـت  ي از جهانآدمی در آنها دخیل نیست و قوانین آن جدا

وصف، مبنا و بنا در علوم انسانی، لزوماً بایستی مشمول قانون سنخیت باشد، اما اگـر  

ها در یک جامعه چیزي غیر از مبـانی فکـري همـان جامعـه شـد، ایـن       بناي اندیشه

  .تخالف و دوگانگی نه تنها مانع از کمال است بلکه عامل سقوط هم خواهد بود

اي از سـنخ  گذاري و نیز کاربسـت علـم و فنـاوري، مقولـه     وي دیگر، سیاستاز س

از مبانی و چون بناي علوم انسانی در کشور ما به علوم انسانی است و ناگزیر تابعی 

علم و فناوري  هايگذاري طور عمده متفاوت از مبانی عقیدتی است، پس سیاست

یعنـی، در جـا زدن مـداوم یـا     هم مجزا و متفاوت از مبانی دینی خواهد شـد و ایـن   

  . منحل شدن در فرهنگ غیردینی و سکوالر

اي، اوالً اي کتابخانـه این مقاله برآن است تا با تکیه بر شـواهد موجـود بـه شـیوه    

تضاد اصول عقیدتی و معرفتی را با محتواي بنایی علوم انسانی در کشور تبیین نماید 
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ا با علوم انسانی بررسی و معلوم کند گذاري علم و فناوري ر و در ثانی، نسبت سیاست

که در کشور ما تا زمانی که همسویی میان بنا و مبنا پدید نیایـد علـم و فنـاوري بـه     

-ي بومی همه جانبـه  ي فاضله و پیشرفت و توسعه انجامد و مدینهسامان مطلوب نمی

  .گیردي توحیدي منتظر نیز شکل نمیي متناسب با جامعه

انسـانی، علـم و فنـاوري، مبـانی عقیـدتی، سکوالریسـم،       علـوم  : واژگان کلیدي

  ي توحیدي جامعه
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 اي در جغرافیاي تاریخی رشته آموزش و پژوهش میان

  1دکتر حسن باستانی راد

 

هاي علمی در بررسی و تحلیـل سـاختارهاي    ترین حوزه جغرافیاي تاریخی از مهم

ي  ي کنونی در عرصـه با توجه به نیازها. اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است

هـاي   ها و راهکارهاي نوین از طریق دیدگاه ي طرح ي تاریخ ایران، ارائه پژوهش درباره

ي جغرافیاي تـاریخی ضـرورت    ي پژوهش و آموزش در زمینه اي، در عرصه رشته میان

هاي تاریخی برگرفته از منابع جغرافیایی است،  اگرچه برخی از مهمترین آگاهی. دارد

. گیري از این دانش انجام نگرفته اسـت  براي بهره  هاي اخیر تالشی بایسته اما در دهه

آنکـه   یابد بـی  هاي بسیار به این موضوع اختصاص می ها و مقاله نامه از دیگر سو، پایان

از . هـاي نظـري آن باشـد    اي در این حوزه و چـارچوب  رشته هاي میان ي دانش بر پایه

اي توجـه شـود تـا     رشـته  ی با دیـدگاهی میـان  رو بایسته است به این موضوع علم این

گیري بیشتر از جغرافیاي تاریخی در نظام آموزشی  راهکاري علمی و عملی براي بهره

جغرافیـاي  : انـد از  گونه موضوعات عبـارت  برخی از این. و پژوهشی به کار گرفته شود

و اقتصادي، جغرافیاي فرهنگی، جغرافیـاي اجتمـاعی، جغرافیـاي سیاسـی، جغرافیـا      

پژوهـی و شـهرپژوهی جغرافیـایی و     شناسی تاریخی، مکان شناسی تاریخی، زبان مردم

ي اصلی این مقالـه، عوامـل مـؤثر بـر آمـوزش و       از این رو مسئله. اس تاریخی آي جی

هـا و راهکارهـاي عملـی     اي در جغرافیاي تاریخی از منظر آسـیب  رشته پژوهش میان
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  .است

شناسـی تـاریخی،    وزش و پـژوهش، مـردم  جغرافیاي تاریخی، آم: واژگان کلیدي

  اس تاریخی آي شناسی تاریخی، جی زبان
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 سرایان مشهور اردو و ابتکارات آنها در این نوع ادبیمرثیه

  1دکتر علی بیات

 

در میـان انـواع ادبـی منظـوم اردو،      برخی از محققان و نقادان شـبه قـاره،   به نظر

هایی الزم بود که ضمن مقاله. استنوع ادبی مستقل از عربی و حتی فارسی  "مرثیه"

صحت و سقم این ادعا و حدود درستی یا اشتباه بودن آن به محققـان فارسـی زبـان    

آنچه مسلّم است این است که مویه و نوحـه بـر متـوفی در فرهنـگ     . نشان داده شود

هاي دور وجود داشته، امروزه هم موجود است و تنها فرق در نوع  ها از زمان تمام ملت

ي شهداي کـربال   در این بین، مرثیه. راز آن و شدت و ضعف بیان تأثرات قلبی استاب

مرثیه سرایان اردو زبان، بـه  . ي دینی شکلی خاص به خود گرفته است به سبب وجهه

اي چون میرانیس و میرزا دبیـر کـه بیشـتر از مسـلمانان شـیعی      ویژه شاعران پرآوازه

ه اکثر محققان و منتقدان سراسـر شـبه قـاره    اند چنان آن را پیشرفت دادند ک مذهب

آنان اجزایـی را بـه مرثیـه    . بدون تمایز دین و مذهب به اهمیت ادبی آن اذعان دارند

اي  هاي دراماتیک و نمایشنامه افزودند که عالوه بر حزن انگیز بودن، به دلیل خاصیت

هـا و   به بخـش  بندي مرثیه تقسیم. کندو غیره خواننده و شنونده را به خود جلب می

بنـد  و غیره در قالب ترکیب "جنگ"، "آمد"، "سراپا"، "چهره"اجزاي گوناگون مانند 

اي ادبی را به وجود آورد که فقـط شـاعران  بلنـد    هاي مختلف، گونه مسدس در دوره
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ي  ه توانسـتند در ایـن عرصـه عـرض انـدام کننـد و خـود بـه خـود در دور          مرتبه می

تجربه کنار  لکنئو نوحه سرایان کم سواد و شاعران کم ي اردو در شهر درخشش مرثیه

  .     ي اردو بسیار افزایش یافت رفته، با حضور شاعران بلند مرتبه اهمیت ادبی مرثیه

  سرایی، چهره، سراپا،آمد، شهادتمرثیه، مرثیه :واژگان کلیدي
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مدیریت ساخت شناخت، شکوفایی / الگوي مدیریت دانش
وزش خالقیت و  نوآوري در آم  

  علوم انسانی و علوم دیگر
    1دکتر محمدرضا بهرنگی

 

در دوران  ،بایسـت خیلـی پـیش از ایـن     هدف این مقاله بیان تحولی است که می

متمادي تاریخ آموزش و پرورش با نمودهاي مشترکی چون آموزگار محـوري، حفـظ   

محتواي ثابت، ارزشـیابی از حفظیـات، شـاگردان     داراي هاي محتواي جزوات و کتاب

منفعل در یادگیري، و جو  بی تحرك، بدون ارتبـاط شـاگرد بـا شـاگرد و مـذاکره و      

ي  ، بشـر را در عرصـه  گرفـت  تحولی کـه اگـر صـورت مـی    . گرفت مفاهمه صورت می

آوري بسـیار فراتـر    خلق و نو ي آگاهی از طریق شکوفایی استعدادهاي نهفته ي توسعه

معرفـی رویکـردي جدیـد     ،هدف دوم این مقاله. برد پیش می ،آنچه که امروز استاز 

هاي استفاده از الگوهاي  مهارت ،اي تدریس است که در آن توسط سناریوي ده مرحله

ایـن الگوهـا   . گیـرد  میشناخت شاگردان صورت  ي ، در توسعهنوین پردازش اطالعات

ه به کالس، دریافت مفـاهیم توسـط   دانش سازمان یافت ي سازي و عرضه آماده: شامل

 ي پردازي، کاوشـگري بـه شـیوه    بدیعهورزي به تفکر علمی استقرایی،  شاگردان، عادت

هاي علمی، تولید دانش از طریق ارتباط با سرشـت،   ها و واقعیات به نظریه تبدیل داده
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هـاي   آوري و شکوفایی استعدادهاي انسانی و تولید فرضـیه  فطرت و ذات در خلق و نو

به منظـور بسـتر سـازي    . نگري است علمی براي مفاهیم، تحلیل و تعمیم آنها با آینده

ها و مشارکت شاگردان در مدیریت دانش و مدیریت بر پـردازش   مناسب براي فعالیت

ساو، جورچین، تفحص  استفاده از الگوهاي مختلف مشارکتی از جمله جیگ ،اطالعات

هـاي   محاکم قضایی، کشف و پذیرش ارزشها و موضـع  ي گري به شیوه گروهی، کاوش

به عالوه، این مقاله هدف سـومی  . شود مشارکت در یادگیري منظور می منطقی و نیز

هاي یادگیري محتواي علوم انسانی به یادگیري  بررسی انتقال مهارت ،هم دارد که آن

یـق و  هـاي تحق  از انـواع روش  ،در ایـن تحقیـق  . مطالب و مباحث علـوم دیگـر اسـت   

بنـدي،   ها و اطالعات از جمله مشـاهده، مصـاحبه، دسـته    آوري داده گرد، یابی حقیقت

دهی به مفاهیم کشف شده، تحلیل و تولید تعریف منطقی و علمی و پیشگویی  عنوان

 ،ها که نوعی استفاده از روش تحقیق مبتنـی بـر گرانـد تئـوري اسـت      بر اساس یافته

جربـی و توصـیفی نیـز بـه لحـاظ بررسـی       روش تحقیـق نیمـه ت  . استفاده شده است

ــار پرورشــی و آموزشــی  کاربســت  ،اطالعــات آمــاري و اســتنباطی بــراي تحلیــل آث

ـ   / ورزي به مدیریت دانش عادت اق و نـوآور  ساخت شناخت و یـادگیري  معنـادار، خلّ

آوري  ابـزار گـرد  . ساختن مهارت یادگیري در آموزش علوم انسانی به کار رفتـه اسـت  

گیـري میـزان تـأثیرات پرورشـی و      محقق ساخته براي اندازه ي شنامه، دو پرسها داده

ایج نتـ ، هـا  آموزشی تدریس با این الگو است که بر مبناي مشاهده و استفاده از کتاب

اسناد دیگـر تهیـه شـده و مراحـل علمـی سـنجش       و  تحقیقات متعدد خود نویسنده

نتـایج تحقیقـات نیمـه    . سـت روایی و اعتبار آن با تکرار آزمایشی فراوان انجام یافته ا
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تجربی و توصیفی بیانگر خیر کثیر کاربرد این الگو و نبود شري حتی انـدك در آثـار   

ورزي بـه   عـادت  ،در واقـع . باشـد  پرورشی، آموزشی و پیشرفت تحصیلی شاگردان می

مهـارت یـادگیري بـر اسـاس      ي ساخت شـناخت در ذهـن و توسـعه   / دانش مدیریت

توانـد   ، مـی شـود  به تقویت مهـارت شـناخت انسـان مـی    آوري که منجر  خالقیت و نو

کشوري و بشـري و   نیازهاي بومی، اجتماعی،شناخت او در پاسخ به  ي موجب توسعه

این الگو براي تـدریس علـوم انسـانی و بـا      ،بنابراین. دانش شود ي نیز تولید و توسعه

  . براي تدریس سایر علوم توصیه گردیده است ،کسب مهارت یادگیري از آن

مدیریت دانش، مدیریت شناخت، یادگیري معنادار ، خالقیت و  :کلیدي واژگان

  وريآنو
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  علوم انسانی و یگانگی معرفت
  1رحمان پاریاد

  

 بـر . اند یمیپارادا چند ای یوجه چند و دهیچیپ عالم مسائل ي،فاز منطق اساس بر

 یقطع حل راه دهیچیپ عالم نیا مسائل و ها دهیامور، پد يبرا اوالً ،کردیرو نیا يمبنا

 کیـ  میپارادا قالب در فقط توان ینم زین را مسائل حل راه اًیثان و ندارد وجود واحد و

 يایــزوا از مسـائل  ابعـاد  بـه  دیـ با کــرد، بلکـه  جـو و  جسـت  خـاص  یعلمـ  ي رشـته 

 رشـته  یاصـل  موضوع که نیا گرید ي نکته. افکند نظر مختلف يها رشته يها میپارادا

 يازهـا ین با تعامل در ها رشته نیا و است یانسان ي جامعه و انسان ی،انسان علوم يها

 و مسـائل  بـر  گذار ریتأث مختلف عوامل و ازهاین تنوع به توجه با واند  یانسان ي جامعه

بـر ایـن    .باشـند  خـود  بـه  یمتک توانند ینم ها رشتهاین قبیل  ی،انسان ي جامعه امور

 بـراي  آنها تبیین و ي میان رشته ايرویکردهاي مبانی نظري و تئوریکی  اساس، ارائه

 بـه  دسـتیابی  پـی  در کـه  سسـاتی ؤم و هـا  دانشـکده  در ویژه هب ،درسی ریزان برنامه

 و الزم انـد،  انسـانی  علـوم  ي عرصـه  در هـاي مناسـب   رهیافت خلق و جدید مرزهاي

 . است کارآمد

یگـانگی  رشـته اي،   پست مدرنیسم، علوم انسانی، رویکرد میـان : واژگان کلیدي

  .معرفت

                                                             
   paryad.r@lu.ac.ir کارشناس ارشد پژوهشی دانشگاه لرستان  1
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: دي در ارتقاي علوم انسانیجایگاه و نقش تفکر انتقا
  کارها و پیامدها ها، راه ضرورت

  1حمیده پاك مهر

  

  علوم انسانی تا حد زیادي به تغییر در نظام آموزش عالی کشور وابسـته  ي توسعه

سـو،    از یـک  .است موجود درسی هايدر برنامه بازنگري بوده و چنین امري، مستلزم

کـه پـژوهش در زمینـه     دهـد  میصورت گرفته در این حوزه، نشان  هاي پژوهشآمار 

و از سـویی  بـوده   داراي ارزش کمتـري ، همـواره  ها حوزهعلوم انسانی نسبت به سایر 

فکري در حوزه علوم انسـانی و ضـعف    هاي فعالیتدهی به  ، نظام ناکارآمد ارزشدیگر

گردیـده   آن نبـودن له محـور  در نهایت مسـئ  ع پیشرفت این علوم وخودباوري از موان

هاي علوم انسانی وجـود   تا زمانی که دید نقادانه در بین دانش آموختگان رشته. است 

نداشته باشد، امکان ایجاد هر گونه تحول و بازنگري در این حـوزه بـی معنـا خواهـد     

در تحصـیل   در طـول دوران    لذا در این راسـتا ضـرورت تـدریس تفکـر انتقـادي     . بود

مختلف علوم انسانی، کامالً مشهود بوده و توسعه و ارتقاي این حوزه جز از  هاي رشته

بـا  . وابسته به آن میسر نخواهـد شـد   هاي مهارتطریق توجه به تفکر انتقادي و سایر 

در  ،مختلف علوم انسانی هاي رشته ي توجه به اهمیت تفکر انتقادي در رشد و توسعه

هاي ایـن نـوع    تفکر انتقادي، ویژگی  با روشن ساختن واژهاین مطالعه بر آن شدیم تا 

گیـري و   رتـرویج و لـزوم بـه کـا     هـاي  روشمتفکـر انتقـادي،    هـاي  مشخصهتفکر و 

  .پیامدهاي آن را در این حوزه بررسی نماییم
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هـاي تفکـر انتقـادي،     تفکر انتقادي، ارتقا، علوم انسانی، مهـارت  :واژگان کلیدي

  .درسیمسئله محوري، برنامه 
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کاربردي سازي میراث : علوم انسانی و میراث تمدن اسالمی
ي علوم  در حوزه فلسفی اسالمی در نظام آموزش و پژوهش کشور

 انسانی

   1امین پرتو

 

در کشورهاي غربی بـه خـوبی توانسـته اسـت بـا      ) modern( علوم انسانی جدید

گـذاري دانـش بـر    میان نظر و عمـل از یـک سـو و بنیاد   برقرار ساختن نسبتی وثیق 

سازي خود بـه صـورت    از سوي دیگر، با کاربردي )usefulness( اساس اصل مفیدیت

یابی به اهداف نظام سیاسی و محقق کردن منافع  بزاري با کارایی باال در جهت دستا

هاي گوناگون  ش در رشتهرغم آنکه آموزش و پژوه اما به. کشورهاي غربی به کار رود

به جاي آنکـه بـه صـورت     ،یران به صورتی گسترده رواج داردعلوم انسانی جدید در ا

انـدازهاي مـورد نظـر     ر جهت تحقق اهداف و رسیدن به چشـم ابزاري کمک کننده د

ي منـابع و دسـت    بلعنـده  اي مانع، اسالمی ایران باشد به صورت گونه نظام جمهوري

 یم داد کـه در این مقاله نشـان خـواه  . ضروري و زینتی در آمده استباال دانشی غیر

یا فضـیلت   ذیرش وجود مفاهیمی چون خیر مطلقعلوم انسانی جدید به دلیل عدم پ

طرفـی   گرایی ارزشی و بـی  اي نسبی تی شناسی و به تبع آن پذیرش گونهاز حیث هس

معنـوي و   هـاي ، که هـدف خـود را تحقـق خیر   توانند در نظام سیاسی مورد ادعا نمی

داراي مفیـدیت باشـند و نتـایج     ،خود می داند و مقصد اخالقی قرارداده، خدا را مبدأ

                                                             
  دکتري علوم سیاسی ـ دانشگاه تهران  دانشجوي دوره 1
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کنـیم تـا بـر     در این مقاله تالش مـی .داشته باشدشان کاربرد و نسبتی با  عمل  نظري

که فیلسـوفان اسـالمی بـه عنـوان بخشـی از میـراث تمـدن         یی اساس میراث فکري

م هایی هستی شناسانه و معرفت شناسانه براي علـو  بنیان ،ندا هاسالمی بر جاي گذاشت

، روش و نتیجـه  )problematic( انسانی بیابیم که در ابعاد گوناگون مسـئله انگیـزي  

انـدازهاي نظـام    و مفیدیتی براي اهـدافی کـه در چشـم   گیري بتوانند نسبتی با عمل 

  .اسالمی قرار دارد فراهم آورند

عمـل، هسـتی   نسـبت نظـر ـ    علـوم انسـانی جدیـد، مفیـدیت،     : واژگان کلیدي

  ایران فیلسوفان اسالمی، نسبی گرایی، ی،شناخت شناس شناسی،
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 ي فرهنگ، یا کنش متقابل متن و فرهنگ متن به مثابه

  احمد پاکتچی

  

زمانی الگوي متن و نه متن، یعنی آنچه قابل خوانـدن اسـت و آنچـه نیسـت، بـه      

ي  ي الگوهاي نظـري فرهنـگ بپردازنـد و زمینـه     نشانه شناسان کمک کرد به توسعه

زمـانی هـم مـتن    . ي آن جست و جو کننـد  در صورت متن شده ي فرهنگ را مطالعه

پژوهانی که به دنبال الگویی براي نشان دادن پویـایی مـتن و بیـرون آوردن مـتن از     

ي فرهنـگ   بندي وارونـه، سـخن از مـتن بـه مثابـه      بودند، با صورت1ي مضبوط پیکره

ي  ابطـه هـاي متمـادي، همـواره دو مفهـوم مـتن و فرهنـگ در ر       در طی دهه. آوردند

ي دو  اند، اما باید توجـه داشـت کـه ایـن رابطـه      شان، به یکدیگر نزدیک شده دیالوگی

هاي دیگر، نوعی الگوگیري استعاري اسـت و نبایـد بـا     "به مثابه"ي  سویه، مانند همه

  .عینیت خلط شود

اشـد،  متن با رویکـرد نشـانه شناسـی فرهنگـی در میـان ب      ي اگر سخن از مطالعه

میان مـتن و فرهنـگ خواهـد و بـدین      ي رابطه ،اي نین مطالعهموضوع محوري در چ

کنش متقابل  ي بارههاي یک سویه، در ، از استعارهترتیب، ضرورت دارد به جاي سخن

  .متن و فرهنگ سخن به میان آید

اي  تن، فرآیندي است درون سپهر نشـانه در کنش متقابل متن و فرهنگ، تولید م

فرهنگ، بـا مکانیسـم تولیـد آغـاز     اي  دي و حافظهي تولی که در تعامل میان دو جنبه

                                                             
1 recorded corpus 
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هـاي   از نظر بسامد تولیـد، مـتن  . کند ي فرهنگ حرکت می شود و به سوي حافظه می

 ،اي ي حافظـه  از بیشترین بسامد برخوردارند، اما در جنبـه  ،غیر مضبوط ي تولید شده

ها و  نهترین گو اند که ضبط شده باشند؛ ضبطی که یکی از شاخص هایی نگهداري متن

تـون میـان   فرآیند ترجمـه، یعنـی داد و سـتد م   . آن، ضبط ادبی است ي نه تنها گونه

هـا صـورت گیـرد کـه      نطیـف وسـیعی از مـت    ي بـاره تواند در اي، می سپهرهاي نشانه

توان گفت به همـان سـان کـه در تولیـد      هاي مضبوط نیست، اما می منحصر به گونه

هـاي   هـا مربـوط بـه مـتن     ین ترجمـه پربسـامدتر . متن دیـده شـد، در اینجـا نیسـت    

در . انـد  هـاي مضـبوط   مربـوط بـه مـتن    ،ترین و مؤثرترین ترجمه مضبوط و عمیقغیر

هـا وجـود دارد؛    ضبط نیز باید یادآور شد کـه دو مکانیسـم بـراي ضـبط مـتن      ي باره

وابط دیالوگی درون فرهنـگ صـورت   ضبطی که با تکیه بر فرآیند تکرار پربسامد در ر

کـه بـا   اسـت  ضـبطی   يدیگـر . شود بدان نقل سینه به سینه گفته میگیرد و گاه  می

استفاده از تثبیت متن پویا در یک قالب ایستا با استفاده از ابزارهـاي فیزیکـی ماننـد    

ضبط مـتن تنهـا آن را مانـدگارتر مـی     . گیرد وشتن بر کاغذ و ضبط صوت انجام مین

 . کند، اما تضمینی براي بقاي آن نیست

هـاي پیشـین در فرآینـد تولیـد      جانب دیگر این تعامل، باید به فراخوانی متندر 

د هستند، هرگـز از هـیچ   هایی که در فرهنگ دائما در حال تولی معنا توجه کرد؛ متن

 ي هـاي فراخـوانی شـده از حافظـه     خام آنهـا همـان مـتن    ي شوند و ماده آفریده نمی

یـک   ي وان گفت که فرهنگ به مثابـه ت ا توجه به تبیین ارائه شده، میب. فرهنگ است

تنهـا   ،در حال تولید متن با بسامد باالست، اما از ایـن میـان   فضاي سمیوزیس، دائماً
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شـوند و امکـان ذخیـره شـدن در      هاي تولید شده ضـبط مـی   طیف محدودي از متن

کنند و همین حافظه در فرآیند خوراك دهی دائمـی در   ي فرهنگ را پیدا می حافظه

هاي سپرده شده بـه حافظـه    ید متن فعالیت دارد، هرچند فراخوانی متنمکانیسم تول

هاي نو بـه   اي به یک اندازه در تولید متن هاي حافظه متن ي هم گزینشی است و همه

  .شوند خدمت گرفته نمی

فرهنـگ بـه عنـوان     ي به حـوزه  ،فرهنگ به عنوان آنچه که هست ي اگر از حوزه

هاي اخیر را در مد  دستاورد علوم انسانی در دهه نموضوع مطالعه روي آوریم، باید ای

ایـن رد  . امکان پذیر است 1"رد پا"امر فرهنگی از خالل  ي نظر قرار دهیم که مطالعه

، مـتن مضـبوط   پا همان ضبط است؛ ضبطی که اگر پـیش از مطالعـه رخ داده باشـد   

ت که ضـبط  منوط به آن اس ،گیرد و اگر چنین نباشد، مطالعه موضوع مطالعه قرار می

اینجاسـت  . مطالعه تحقق یابـد پیش از  ،به صورت آزمایشگاهی توسط مطالعه کننده

را از  خـود  ي گذاران نشانه شناسی فرهنگی، مطالعـه  توان حس کرد چرا بنیان که می

متن مضبوط آغاز کردند و چـرا از   ي هایی شاخص از حوزه متون ادبی به عنوان نمونه

به همان انـدازه قابـل درك اسـت کـه      این امر. تندي متن سخن گف فرهنگ به مثابه

فرهنـگ، نظریـه پـردازان را بـه      ي متن و مطالعه ي چگونه همگرایی الگوهاي مطالعه

  .فرهنگ سوق داده است ي بندي متن به مثابه سوي صورت

                                                             
1 Trace 
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  بررسی یک مدل تحول در علوم انسانی با ابتناء بر 
  میراث تمدن اسالمی

  1دکتر قاسم پورحسن

  

ي علـوم انسـانی و ضـرورت     ي اخیر درباره مناقشات بسیاري در ایران در سه دهه

. هاي تحول بوده اسـت  ي مدل ترین نزاع، درباره تحول در آن صورت پذیرفت که مهم

ترین مسئله در این حـوزه گردیـده اسـت،     اگرچه الگوي تحول، امروزه بدل به اساسی

اي  یابی بر الگوها، پـژوهش شایسـته   ستهاي پیشین، به درستی بر روش د اما در نزاع

ي حاضر از میان چهـار مـدل اساسـی، در صـدد دفـاع از مـدل        مقاله. صورت نگرفت

کوشد تا هم بـر ضـرورت تحـول در علـوم انسـانی       نگارنده می. ضرورت و امکان است

  . یابی به آن را مدلل سازد براهینی اقامه کند و هم امکان دست

شمارند، امـا در تبیـین    مکن دانسته و نه ضروري بر میرا م مخالفان تحول، نه آن

کوشد تا عـالوه بـر    ي حاضر می مقاله. چرایی آن، تنها به رویکرد سلبی بسنده کردند

. یابی آنرا نیز شرح دهـد  هاي دست اتخاذ رویکرد ایجابی مدل ضرورت و امکالن، روش

واسازي تعریف علوم  ي این روش، ایجاد تغیبر در خاستگاه معرفتی و مهمترین مؤلفه

تـوان از تحـول    ها و اغراض، نمی بدون تغییر در تعریف، مبانی، خاستگاه. انسانی است

تـرین بسـتر و    میراث اسـالمی، اساسـی  . بنیادین در علوم انسانی در ایران سخن گفت

  .در این واخوانش و تغییر خاستگاه تلقی می شود   زمینه
                                                             

  ت علمی دانشگاه عالمه طباطباییاستادیار و عضو هیأ 1
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ان، تغییر خاستگاه معرفتـی، میـراث   تحول، مدل ضرورت و امک :واژگان کلیدي

  تمدن اسالمی
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  ي نظارت وکنترل در مدیریت اسالمی  الگویی درباره
  1محمد علی تصدیقی
    2فروغ تصدیقی

 

ي مـا بـه نـام نظـارت و کنتـرل بـه        ي جامعه اي در فرایند توسعه ي مفقوده حلقه

ها و اهداف جامعـه کـه    نظارت و کنترل دقیق و سیستماتیک برنامه. خورد چشم  می

در این مقاله . هاي اجتناب ناپذیر در این زمینه است ماهیتی بلند مدت دارد، از مؤلفه

هـاي اسـالمی و غربـی،     آنها و بیـان دیـدگاه   پس از تبیین نظارت و کنترل و تعاریف

یکی از مؤلفه هاي ایـن  . گردد الگویی از نظارت و کنترل در مدیریت اسالمی ارائه می

الگو نظارت همگانی و عمومی یا امر به معروف و نهی از منکر است کـه متأسـفانه در   

در  )ع(هـاي حضـرت علـی     بررسـی دیـدگاه  . ي دینی ما کم رنگ شـده اسـت   جامعه

ي اسـالمی، بـه ویـژه نظـارت همگـانی و امـر بـه         ي نظارت و کنترل در جامعه زمینه

ي حاضر بدان پرداخته شده  معروف و نهی از منکر، یکی از مطالبی است که در مقاله

. اي اسـت  روش مورد استفاده در این تحقیق،  روش توصـیفی از نـوع کتابخانـه   . است

کنترل در مدیریت اسالمی و در پاسخ بـه ایـن    یابی به الگویی از نظارت و براي دست

هایی است، با استفاده از منابع دسـت اول   ي این الگو نیازمند چه مؤلفه سؤال که ارائه

هـا راجـع بـه نظـارت و کنتـرل در       ي مقـاالت و کتـاب   و دست دوم از طریق مطالعه

با صـاحب  مدیریت اسالمی، نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر و مشاوره 
                                                             

  m.TASDIGHI@gmail.COMعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی شهرضا  1
 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسالمی واحد دزفول 2
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هـاي الگـوي نظـارت و کنتـرل در      ي آنها، مؤلفه نظران و نیز با تعمق و اندیشه درباره

گیـري و   مدیریت اسالمی  شناسایی شد و مورد بررسی قرار گرفت و در پایان نتیجـه 

  . پیشنهادات الزم ارائه گردید

نظارت اسالمی، مدیریت اسالمی، مدیریت غربی، امر به معروف : واژگان کلیدي

  و نهی از منکر، نظارت الهی
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ي درسی  در برنامه اي جایگاه علوم انسانیبررسی مقایسه
  اگزیستنسیالیستی و اسالمی

  1مریم تقوي

  2دکتر ابوالفضل غفاري 

دار پـژوهش و کـاوش در احـوال درونـی، حیـات معنـوي،        ، عهـده 3علوم انسـانی 

این علوم فهـم، ادراك   هدف. اجتماعی و رفتاري انسان به عنوان فاعل شناسایی است

علوم انسانی بر مبناي نوع نگاه به حقیقـت انسـان و   . و تفاهم و روش آن تفسیر است

توان آنها را علومی راهبـردي و  سبب میبدین. شوندموقعیت وي در هستی تبیین می

ي درسـی بـه    به دلیل نقش این علوم، بررسی جایگاه آنها در برنامـه . ساز نامید تمدن

  . هاي تربیتی، سازنده و راهگشا خواهد بودفعالیت عنوان محور

، بـا روش  ي درسی و جایگـاه علـوم انسـانی در آن    هدف این مقاله، بررسی برنامه

، بـا رویکـردي   اسـالمی واگزیستنسیالیسـتی  در نظـام تعلـیم و تربیـت    تحلیل محتوا 

ــوده  ــاره  . اســتتطبیقــی ب ــه بحــث درب ــژوهش ب ــه ضــمن پ ــن مقال ــانی در ای ي مب

شناسی هر دو دیـدگاه پرداختـه   شناسی و ارزششناسی، معرفتشناسی، انسان هستی

ي مبانی فلسفی هـر دو نظـام، از    به لحاظ انسجام در امر پژوهش، بعد از مطالعه. شد

، کــارل 1و از رویکـرد اگزیستنسیالیسـم   4رویکـرد اسـالمی، اسـتاد مرتضــی مطهـري    
                                                             

).  mary.taghavi46@gmail.com(تربیت  ی تعلیم و كارشناس ارشد تاریخ و فلسفھ- ١
٠٩١۵۵١۶١٧١۵   

  ).ghaffari@um.ac.ir (استادیار دانشگاه فردوسی مشهد - 2
Social Science 3    
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گزیـده شـدند وآراي ایـن دو فیلسـوف     به عنوان نمایندگان این دو نحله بر 2یاسپرس

رویکردهاي یاددهی ـ یادگیري، از   اهداف، فرایندها و سپس. مورد بررسی قرار گرفت

  .، بررسی گردیدهاي معلم و شاگردنظر فعالیت

هـاي متفـاوت بـا تأکیـد بـر       هاي پژوهش، هر دو رویکرد با دیدگاهبر اساس یافته

اند که بـه صـورت بـالقوه در     و مسئول دانسته جایگاه انسان، او را موجودي آزاد، آگاه

دنیا و در ارتباط بـا طبیعـت و دیگـران قـرار دارد و در یـک فراینـد زمـانی خـود را         

اگزیستنسیالیسم با تقدم وجود بر ماهیت و تأکید بر خودشـکوفایی انسـان،   . سازد می

ی کند، کـه مسـئول تشـخص فـردي و تعـال     او را موجودي به خود وانهاده معرفی می

از سویی دیگر، در تربیت اسالمی با تأکیـد بـر تثبیـت توحیـد     . وجودي خویش است

کـه گنجـایش   کنـد  جو معرفـی مـی  ، با فطرتی کمال»حی متأله«را  حضوري، انسان

لـذا پـژوهش پـس از بررسـی هـر دو مکتـب،       . را دارد ظهور اسما و صفات خداوندي

-اسالمی را به درسی ي  برنامههاي متناسب با دیدگاه اسالمی در جهت تبیین داللت

  . دور از درآمیختگی با رویکرد اگزیستنسیالیستی استخراج کرده است

  درسیي  انسانی، اگزیستنسیالیسم، اسالم، برنامهعلوم: واژگان کلیدي

                                                                                                                               
1 . Existentialism 
2. Karl Jaspers  
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  روش شناسی تفکر انتقادي و مسئله محوري در 
 محتواي درسی علوم انسانی

  با هدف کارسازي کردن آن
  1فائزه توکلی

  

ي معرفتـی در   ي علوم انسانی همراه با مسئله شناسی در این حـوزه  نقد در حوزه

بررسی هسـتن انسـان در   «اگر علوم انسانی را . ي نظر و عمل باید بسط یابد دو حوزه

اش به شمار آوریم و اگر بپذیریم که علوم انسانی معرفت ناظر  برون ذات و درون ذات

تـار و نهادهـا و سـاختارهاي اجتمـاعی مصـنوع      ي ذهـن، زبـان، رف   بر انسان در آیینه

. ، به اهمیت و ضرورت کارسازي این معرفت بر منهج نقد وقوف خواهیم یافت»اوست

ي روش شناسی نقد متون علوم انسـانی، بـر آمـوزش مبتنـی بـر       در این مقاله با ارائه

 در تدریس متون علوم انسانی تأکید گردیده و (problem based learning)مسئله 

  .شود به راهکارهاي کارسازي کردن آن اشاره می

علوم انسـانی، مسـئله محـوري، روش شناسـی، نقـد، محتـواي        :واژگان کلیدي

  درسی

                                                             
  کارشناس ارشد تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  1

     faezehtavakoli@yahoo.com 
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  نواندیشی دینی در پرتو چرخش زبانی 
 ي معاصر در فلسفه

  1دکتر مجید توسلی رکن آبادي

  

یان دو ي اصلی در مباحث کالمی و فلسفی م ي اسالمی، مناقشه در تاریخ اندیشه

ي  بـه طـور کلـی، متکلمـان و فالسـفه     . طیف نقل گرا و عقل گرا جریان داشته است

امروز جهان اسالم نیز، چه در جهان تشیع و چـه در جهـان اهـل سـنت، در امتـداد      

هاي خود را بر  پردازند و گفتمان ي کهن میان نقلیون و عقلیون به اندیشه می مناقشه

و ) در جهـان اهـل سـنت   (یـک سـو اشـعریون    در . کننـد  بنـدي مـی   این پایه صورت

در جهـان اهـل   (قرار دارند و در سـوي دیگـر اعتزالیـون    ) در جهان تشیع(اخباریون 

ي  نواندیشی دینی به عنوان شکل بازسـازي شـده  ). در عالم تشیع(و اصولیون ) سنت

ي جهان اسالم با مدرنیته است، و در  نگرش عقلی در سنت اسالمی، محصول مواجهه

ها و تنگناهـاي انسـان مسـلمان امـروز      ف راهکارهایی براي خروج از دشوارهصدد کش

نواندیشی اسالمی مراحل مختلف را پشت سر گذاشته و از اوایل قرن بیستم به . است

.  اي متـأثر بـوده اسـت    هاي فلسفیِ تحلیلی و قـاره  این سو همواره از تحوالت پارادایم

ي تحلیلـی، بـه    ر دل پـارادایم فلسـفه  هـا یـا تحـوالت ایجـاد شـده د      یکی از نوآوري

در اواسـط  » چـرخش زبـانی  «. موسوم است) Linguistic Turn(» چرخش زبانی«

هاي مختلف علوم انسانی را  اي بود که حوزه قرن بیستم تحول معرفت شناختی عمده
                                                             

  ت علمی گروه علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسالمیعضو هیأ 1
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مدعاي این مقاله آن است کـه در عـالم اسـالمی،    . دست خوش تغییر قرار داده است

ي دینی بر اساس دستاوردهاي چرخش زبانی دچـار تحـول شـده و متفکـران      اندیشه

  . اند مختلف در دو قلمرو شیعی و سنی از دستاوردهاي آن متأثر بوده
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ي چهارم ابتدایی مطابق با  تحلیل محتواي کتب درسی پایه
، نظام آموزش و ریزي درسی ي برنامه هاي جهانی در حوزه ؤلّفهم

  پرورش در ایران
  1فر دکتر تقی جباري 

  2نژاد هاجر کریمی

  

یازهاي اساسی هـر نظـام   بازنگري و روزآمد کردن محتواي کتب درسی، یکی از ن

د و فراینـد جهـانی اسـت کـه در     این امـر مسـتلزم توجـه بـه رویـدا     .  آموزشی است

آمـوزش توسـعه،    .ین زمینه بـه طـور همزمـان در حـال روي دادن اسـت     هاي ا کتاب

آموزش محیطی، آموزش شهروندي، آموزش صلح، آموزش سـالمت و آمـوزش چنـد    

نـد کـه بـا    ا ي درسـی  مفاهیم و مضامین مطرح در رویکردهاي جدید برنامه ،فرهنگی

 جهانی شـدن، گسـترش مرزهـاي دانـش و    : توجه به مقتضیات عصر جدید، از جمله

  .دنشو شتر مردم جهان با یکدیگر مطرح میارتباطات و به هم پیوستگی هرچه بی

و آمـوزش   دهد که آموزش توسـعه، آمـوزش سـالمت    در مجموع، نتایج نشان می

وجه مسئوالن و هاي ذکر شده بیشتر از مفاهیم دیگر مورد ت شهروندي در میان مؤلّفه

البتـه  . متوازن پرداخته شده استکل نارفته و به سایر مفاهیم به شریزان قرار گ برنامه

                                                             
     .روانشناسی دانشگاه یزداستادیار گروه علوم تربیتی و  ـ 1

  jabbaree2000@yahoo.com 
   .دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه یزد ـ 2

                hegad@gmail.com 
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  .هاي مختلف، متفاوت است مفاهیم نیز میزان توجه به مؤلّفهدر درون این 
  هاي جهانی، آموزش محتواي کتب درسی، مؤلّفه: واژگان کلیدي
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  مبانی اسالمی حقوق انسانی با تأکید بر رویکرد 
  انسان شناسی حقوقی

  1محمد جواد جاوید

تواند  از دیـدگاه انسـان شناسـی     ي انسان نمی اسالمی دربارهفهم دیدگاه حقوق 

اینکه اساساً هنوز تفکر اسالمی معاصر بیـانی شـفاف بـراي وصـف     . اسالمی جدا باشد

خود از انسان شناسی حقوقی به مفهـوم کنـونی بـا تبیـین موضـع خـود نسـبت بـه         

اسـت، نیـاز بـه     ي علوم انسان ارائـه نـداده   ي آن در حوزه هاي مطالعاتی درباره نسخه

پژوهش کالنی ندارد، اما اینکه آیا حقوق اسالمی براي انسان شناسـی خـود از منظـر    

حقوق بنیادین آدمی باید قائل به دخالت متغیر زمان و مکان هم باشد یا نه و آیـا در  

هـاي مهـم نوشـتار     این زمینه عناصر ثابت و متغیري دخیل اسـت، از جملـه پرسـش   

ي چیستی انسان شناسـی   ر، نوعی تحقیق اکتشافی دربارهبه عبارت دیگ. حاضر است

ي  حقوقی از منظر اسالمی در ذیل مطالعات علوم انسانی معاصر، محـور اصـلی مقالـه   

ي آنهـا قابـل    هاي رایجی که این تحقیق بـر پایـه   با وجود این، از فرضیه. حاضر است

بخشـی از آن  تفسیراست این است که بدون تبعیت از طبیعت انسانی کـه در اسـالم   

تحت عنوان فطرت یاد شده است، سخن از انسـان شناسـی حقـوقی نـاممکن اسـت؛      

ي حقوق  مسلمان در اسالم مرکب از انسانی با تمامی حقوق و فضائل انسانی به عالوه

  .و کماالت اسالمی است

  انسان شناسی، اسالم، حقوق،  علوم انسانی، ایران، فقه :واژگان کلیدي

                                                             
  ي حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دانشیار، عضو هیأت علمی دانشکده 1
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  ي نقد  ات بیگانه در عرصهآسیب شناسی اصطالح
 ادبیات معاصر فارسی

  1هادي جاهد

 

ي تبـادل مضـامین    زبان و ادبیات فارسی به عنوان زبان رسمی کشور، در عرصـه 

بـا مراجعـه   . فکري، داراي آمیختگی محتوایی و ظاهري  با مبانی غربی گردیده اسـت 

توانیم به بیان سـاختارهاي مشـابه فارسـی در     هاي بیگانه می به مبانی ساختاري متن

ـ . قالب اصطالحات بومی و نوساخته بپردازیم توانـد   ي مـا، ایـن نکتـه  مـی     ه عقیـده ب

سرآغاز حرکت به سوي پویایی افکار گردد، چرا که بومی سازي اصطالحات تخصصی 

ي ادبیـات و   تواند به تواناسازي درونمایه ي ادبیات ملی، می هر متن، به ویژه در عرصه

در بیـان اهمیـت ایـن    . اثرگذاري متقابل آن بر ادبیات جهانی کمک شایان توجه کند

ي نقـد ادبـی    موضوع، وجود اصطالحات فراوان انگلیسی که از طریق ترجمه به عرصه

هاي گسترده در این عرصـه را ضـروري    ادبیات ایران وارد گردیده است، لزوم پژوهش

اي از اصطالحات بیگانه، بـه معـادل سـازي مناسـب      ما برآنیم تا با بیان پاره. سازد می

ن امـر در بنیـان معنـاگراي هـر مـتن، اسـتقالل       ای. ي ملی بپردازیم واژگان در عرصه

هـاي ادبـی در قالـب اصـطالحات      شخصیتی و ملی ایجاد کرده و به پربارسازي مـتن 

این نکته ما را به این اندیشه وا داشته است .  نوظهور نگاهی موشکافانه خواهد داشت

                                                             
         آزاد اسالمی واحد نجف آباددانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه .1
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دبی  زبـان  ي نقد ا اي از  اصطالحات تخصصی در عرصه ي پاره تا در این مقاله به ارائه

ي  اي پرداختـه و بـا ارائـه    هـاي لفظـی و درونمایـه    و ادبیات فارسی با توجه به داللت

ي  هاي پیشنهادي در جایگزینی ایـن اصـطالحات مهـاجم بـر فرهنـگ جامعـه       نمونه

این مقاله . اسالمی، به تحلیل و بیان جایگاه هر یک از این اصطالحات مبادرت ورزیم

هـاي اختصاصـی اصـطالحات     ، بـه پدیـد آمـدن فرهنـگ    اي نزدیک تواند در آینده می

  .ي نقد ادبی ایران بینجامد ادبیات بومی در عرصه

  اصطالحات، ساختار ،درونمایه، بومی، بیگانه :واژگان کلیدي
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  هاي کمی و کاربرد آن در بررسی منابع  روش
  تاریخ نگاري سنتی ایران 

  )بر مبناي مدل پیشنهادي رودیک فلود(
  1چان هوین فام تی

  

ي  به اعتقاد بسیاري از محققان و مورخان، مطالعات تاریخی عمدتاً نوعی مطالعـه 

هاي کمی در بررسی تـاریخی در گذشـته نادیـده     کیفی به شمار رفته و کاربرد روش

ی داده  . گرفته شده است هـاي اخیـر    هـاي تـاریخی در سـال    اما تجزیه و تحلیـل کمـ

بـا ایـن   . آمیزي را به نمایش گذاشـته اسـت  گسترش بیشتري یافته و نتایج موفقیت 

وجود، هنوز بحث و تبادل نظـر بـین محققـین وجـود دارد مبنـی بـر ایـن کـه ایـن          

هاي کمی تا چه حد براي تحقیقـات تـاریخی جوابگـو بـوده و در چـه موقـع و        روش

ها براي مورخـان   توان استفاده کرد؟ یکی از دشواري هاي کمی می چگونه از این روش

استفاده از این روشها این است که آگاهی کافی و درست از آنها نداشته و بر  در موقع

ي تـاریخی در   هاي کمی در مطالعـه  ي روش اي درباره نظریه. فنون کمی تسلط دارند

 Roderick Floudاثر رودیـک فلـود    2هاي کمی براي مورخان مقدمه بر روشکتاب 

ی    ي روش مطرح شد و این نوشته به ما اطالعـات و آگـاهی جدیـد دربـاره     هـاي کمـ

quantities      یا کمیت نـامعلوم یـا گـم شـدهlost quantities  دهـد و در واقـع    مـی

                                                             
 ي تاریخ ـ گرایش تاریخ ایران اسالمی دانشگاه الزهراء  دانشجوي ارشد رشته 1

2Roderick Floud, An tntroduction to quantitive methods for historians, 
Routledge, reprint 2006 
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این روش در تحقیقات تطبیقـی دو یـا چنـد    . مطالب جالبی در مورد کمیت دربردارد

. نگاري سنتی خوب جواب داد یختار quantities descriptionsمنابع توصیفات کمی

ها را بطور خالصه معرفی کرده و نقاط قوت و ضعف و  در این مقاله نگارنده این روش

. دهـد  ها و آگاهی الزم براي استفاده از این روش را مورد بررسی قرار مـی  نیز دشواري

ي  سعی بر این است یک روش کمی را که به نظر نگارنده تا حد زیادي براي مطالعـه 

. هاي علمـی توضـیح دهـد    نگاري سنتی ایران مناسب باشد همراه با مثال منابع تاریخ

گیـرد تـا    براي انجام این تحقیق، روش توصیفی و تحلیلـی مـورد اسـتفاده قـرار مـی     

  . مطالب بطور روشنی مطرح شود

نگـاري   هاي کمی، کمیت، کمیت گم شـده، منـابع تـاریخ    روش :واژگان کلیدي

  سنتی ایران
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  ي عزت و کاربري آن در ریزي نظریه پایه
  هاي علوم انسانی سیاست گذاري 

  1دکتر محمدرضا حمیدي زاده

 

ي تفکـر الهـی بـراي     گیـري از منـابع  اولیـه    ي بهره هدف این مقاله، تبیین نحوه

پرداز است که منجـر   هاي تفکرساز و نظریه هاي بنیادي اندیشه یابی به چارچوب دست

ریـزي   گذاري در برنامـه   این نظریه زیربناي سیاست. شود ي عزت می ي نظریه به ارائه

ي عـزت از چنـد قضـیه     راي تبیین ابعاد نظریهب. شود مباحث علوم انسانی معرفی می

هاي تفکر بر اساس تبیین زوایـاي   شناخت و طراحی پایه. آید ولم استفاده به عمل می

در ایـن کـار از رویکـرد    . فکري، روش تدوین و نگـارش مباحـث اصـلی مقالـه اسـت     

ي دو مـدل   در نهایـت، دسـتاورد مقالـه ارائـه    . شـود  توصیفی ـ تحلیلی اسـتفاده مـی   

هاي دو بخش نیک و بـد، زیبـایی و زشـتی و حـق و      ي عزت و تبیین خصیصه ریهنظ

ي عزت، بـه منظـور ارتقـاي تشـخیص و شـناخت و یـافتن قـدرت         باطل براي نظریه

  . هاست گذاري یابی به بصیرت در سطح سیاست تحلیل با دست

ي عزت، مدل عزت گرایی، معماري  الگوي اندیشه سازي، نظریه :واژگان کلیدي

  رتفک

                                                             
 M-hamidizadeh@sbu.ac.irعضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی  1
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 جایگاه تاریخ در گفتمان سیاسی حاکمیت پهلوي اول

  1دکتر زهرا حامدي

هـاي اصـلی آن نـاظر بـر هـدایت       گفتمان سیاسی حاکمیت پهلوي اول که گزاره

جامعه به سمت الگوهاي مدرن و ایجـادحکومتی متمرکـز و مقتـدر بـود، بـه منظـور       

مباحـث  . برداري کردها و مباحث تاریخی بهره  تحقق ایدئولوژي رسمی خود از آموزه

تاریخی، به ویژه تاریخ ایران باستان، از زمینه ي الزم بـراي بازسـازي هویـت مـدرن     

گـذاران فرهنگـی    ي ایران برخوردار بود و نخبگان فکري کـه خـود از سیاسـت    جامعه

هـا اسـتفاده کردنـد و ایـن مباحـث را بـه        نظام پهلوي بودند به خوبی از این ظرفیت

بـرداري   در بهره. هاي خود مطرح ساختند الي آثار و نوشته البه هاي گوناگون در شیوه

اي ایـران،   هاي شاخص فرهنگ باستانی واسـطوره  از مباحث تاریخی، مشاهیر و چهره

همچنین رخدادها و آثار روزگار باستان که به تهییج احساسات ناسیونالیستی کمـک  

بـرداري افراطـی سیاسـت از     این آمیختگی وبهـره . کردند، مورد تأکید قرار گرفتند می

هـا و حقـایق    تاریخ موجب دگرگونی در مباحـث تـاریخی شـد و مـانع رواج واقعیـت     

این مقالـه  . هاي تاریخی وارد کرد ي آموزه تاریخی گردید و نیز آسیبی جدي بر پیکره

ي شـاه   ي آن رواج اندیشـه  برداري بپردازد که از جملـه  کوشش دارد تا نتایج این بهره

  .زاي آن  بود  احث تاریخی و از عوامل آسیبپرستی در مب

  پهلوي اول، ناسیونالیسم، تاریخ، نخبگان فکري :واژگان کلیدي 
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  درسی دانشگاهی  نقدي بر کتب 
  تربیتی در ایران هاي علوم رشته

  1سید محمد حسین حسینی

  

اینکه این محصول . درسی است ریزي  درسی مهمترین محصول نظام برنامه  کتاب

چه خصوصیاتی دارد، تا چه حد براي تدریس در مراکز آموزشی مناسب اسـت و چـه   

بنـابراین  . هایی بر آن مترتب است، امري نیازمند نقد و بررسی است ایرادات و کاستی

هـاي درسـی دانشـگاهی     تـاب این مقاله بـا هـدف شناسـایی نقـاط قـوت و ضـعف ک      

محتوایی بـه نقـد ایـن    ) شکلی و ج)کلی، ب)تربیتی در سه بخش الف هاي علوم رشته

شوراي بررسی متون و کتـب علـوم   «هاي نقد کتب دانشگاهی  ها براساس مؤلفه کتاب

روش تحقیـق آن  . پـردازد  فرهنگـی مـی   انسـانی و مطالعـات   پژوهشگاه علـوم » انسانی

تربیتـی در حـال    درسـی علـوم   ي کتب  آماري شامل کلیه ي جامعه. محتواست تحلیل

گیري هدفمند  کتاب از طریق نمونه 80کشور است، که تعداد هاي  تدریس در دانشگاه

  نقـد کتـب  ) فـرم (لیست ها چک گیري داده ابزار اندازه. اند شده به عنوان نمونه انتخاب 

که به نقـد کتـب    شده در شوراي بررسی متون و کتب است درسی دانشگاهی تدوین 

سـؤال   6(شـکلی  )، ب)سـؤال کمـی  2سـؤال کیفـی و   1(کلی )درسی در سه بعد الف 

. پـردازد  مـی ) سؤال کمـی 17سؤال کیفی و 19(محتوایی )و ج) سؤال کمی 5کیفی و 

شـود، سـپس بـا تلفیـق      براي انجام نقد، هر کتاب توسط دو استاد متخصص نقد مـی 
                                                             

ریزي درسی و دبیر گروه علوم تربیتی شوراي بررسی متون و کتب  دانشجوي دکتري برنامه 1
  علوم انسانی پژوهشگاه
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بـراي  . شـود  مـی  ت کیفی و کمی استخراج هاي سؤاالت به دو صور نظریات آنها، پاسخ

هـومن، میلـر و هـابرمن،    (ها در بخش کیفی متناسب با روشهاي موجود  تحلیل داده

هـا و   هـا براسـاس مقولـه    تنظیم یافته(از روش هولستی ) من و هولستی مارشال، راس

ی  محتواي  تحلیل «و در بخش کمی از رویکرد ) »موضوع«ثبت به روش  رایـف،  » کمـ

  هـاي  داري از طریـق سـنجه   معنـی  ها بـه رایانـه و سـنجش     ورود داده(و فیکو  لیسی

هـا نیـز بـه دو صـورت      درنهایت یافتـه . شود استفاده می) آماري آزمونهاي  توصیفی و 

درسـی    کمی ارائـه و نقـاط قـوت و ضـعف کتـب      توصیف کالمی و توصیف و تحلیل 

  . شود تعیین می

  محتوا تربیتی،  تحلیل انشگاهی،  علومنقد، کتب درسی د:  واژگان کلیدي 
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  تعامل متن و نقد در ادبیات فارسی
  1لیکاووس حسن

 

ي آن، در سنجش بـا بسـیاري    هاي گذشته ي ادبی ایران، به ویژه در فصل کارنامه

امـا همـین فرصـت    . اي شایسته، درخشان و افتخارآفرین است کارنامه ها دیگر از ملت

شـود و آن وقتـی    ي ادبی ما تبدیل بـه تهدیـد مـی    معهمناسب گاهی در بخشی از جا

جـا بمـانیم و دچـار یـک نشـئگی فریبنـده        است که ما به گذشته برگردیم، در همان

  .بشویم و جهان معاصر خودمان را درك نکنیم

ي شاعران و تاریخ  نامه یابیِ متن، بر مبناي همیشگی زندگی ي سنگینِ معنی سایه

به همـین دلیـل   . هاي ادبیات مانده است هاي دانشکده کالسچنان بر سرِ  ادبیات، هم

هاي ادبیات کشور ما معموالً به یـک   هاي ارزشمند گذشته، در دانشکده است که متن

بندند تا به هر  شوند و استاد و دانشجو، تمام تالشِ خود را به کار می شیوه خوانده می

  .پی ببرند» نیت مؤلف«صورتی که هست، با همان ابزارهاي سنتی به 

هاي گونـاگون و   بسیاري از متون گذشته و معاصر ما، آغوشِ خود را براي خوانش

هاي متنوع قرائت، متون ما را از قفس  باور به شیوه. اند هاي متعدد باز گذاشته دریافت

. شـود  دهد و باعث گسترش معنا و تنوع دریافت می سونگرانه و تکراري نجات می یک

  .این متون درسی باشند یا غیر درسیکند که و تفاوت نمی

ي تولیـداتی   کننـده  این کامالً درست است که ما در بازار نقد ادبی معاصر، مصرف

                                                             
 دانشگاه شیراز  1 
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هستیم که معموالً از غرب صادر شده است و این واقعیت ناخوشـایند، در نهـاد خـود    

ي درخشان  چرا ما با آن همه پیشینه: پرورد که آزاري را هم می یک پرسش تلخ و دل

گـران و  و چرا بسیاري از پژوهش. کننده هستیم دبی، امروزه در این بازار، تنها مصرفا

و گـاهی چشـم و   . هاي جدید ادبی هستند همه مرعوبِ همین نظریه منتقدان ما، این

ناپـذیر   هاي نقد ادبی را همچون حقـایقی مسـلم، قطعـی و خدشـه     بسته، روش گوش

  . پندارند می

هاي گوناگون ادبی معاصـر   ه یادمان باشد که اگر نظریهاز آن سوي دیگر اما باید ب

کردهاي مختلف موجود، در بسترهایی متفاوت از بسترهاي فرهنگی مـا شـکل   و روي

اند، هرگز بدان معنا نیست که ما در بازخوانی و بازشناسـی متـونِ    گرفته و پدید آمده

  .ها بهره ببریم توانیم از آن خودمان نمی

مچون ابزاري هستند که ممکن است ما بـه سـادگی و بـه    هاي نقد ادبی، ه روش

ها براي تحلیل برخی متون خودمان استفاده کنیم و ممکن هـم   درستی بتوانیم از آن

سـازي   ها را تعدیل و متناسـب بـا شـرایط خودمـان بـومی      هست که ناگزیر باشیم آن

  .کنیم

هـا را   یـه شـود ایـن اسـت کـه نظر     اشکالی که در بسیاري از نقدهاي ما دیده می

پندارند و آن را بر مـتن تحمیـل    همچون حقایقی مسلم و غیرقابل تعدیل و تغییر می

منتقد هوشمند کسی است که با خود نظریه هم، رفتاري نقادانه و خالقانـه  . کنند می

  .داشته باشد و در صورت لزوم آن را تعدیل کند، تغییر دهد و تکمیل کند

شـود، ایـن    ي نقد امروز ایران دیده می کارنامه هایی که در ها و آفت یکی از آسیب
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است که منتقد با متن آشتیِ صمیمی نکرده است و درنگ شایسته و تمرکز کـافی را  

  .در متن ندارد

هـم مـتن را بـه    :یعنی باید از دو سو این شایستگی و صالحیت وجود داشته باشد

اگر هر کـدام از ایـن   . شایستگی فهمیده باشد و هم نظریه را به درستی دریافته باشد

 .دو پایه سست باشد، بناي نقد استوار و مستقیم نخواهد ماند
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  شناسی اسالمی مبانی نظري زبان
 1دکتر محمد خاقانی اصفهانی

 

ترین ملکه در میـان ملکـات آدمـی باشـد،  و شـاید اخـص آن        زبان شاید انسانی

قـرآن کـریم و    اهمیت زبان در تکوین شخصیت انسان هم مورد تأکیـد . ملکات باشد

ایرانـی بـراي فهـم اسـرار      دانشمندان مسلمان و عمدتاً. هم سایر ادیان آسمانی است

زبان عربی را تأسیس کردند، و این دانش با آثار بزرگانی چون  ي هاللغ فقهزبان قرآن 

علومی قرار گرفت که به تبلور تمدن  ي احمد فراهیدي و سیبویه، در طلیعه خلیل بن

هاي آنـان از   شناسی عربی در پژوهش اما افسوس که این زبان. امیدعظیم اسالمی انج

 ي شـناختی مشـترك همـه    زبان عربی فراتر نرفت، و به تبیین مبـانی زبـان   ي گستره

   .ختها نپردا زبان

ویژه علوم انسـانی،  ه با سفارش مقام معظم رهبري به بومی سازي علوم مختلف، ب

و تعیـین دانـش    تحقـق ایـن نیـاز وافـر     ب فرهنگـی در و رویکرد شوراي عالی انقـال 

ی سازي علوم، در ایـن جسـتار،   زبانشناسی به عنوان یکی از اولویت ها در حرکت بوم

دستور زبان با طراحی الگـوي   "شناسی اسالمی نشانه شناسی و زبان" ي نظریه
کـه یـک دسـتور     ب ساختارگرا، صـورتگرا و نقـش گـرا ـ    در برابر مکات ـ  هستی گرا

 Applied(و همزمـان یـک دسـتور کـاربردي     ) Speculative Grammar(نظـري  

Grammar (ي علمـی کشـورمان قـرار     اي بررسی و تنقیح در اختیار جامعـه است، بر
                                                             

 mohammadkhaqani@yahoo.comدانشیار گروه عربی دانشگاه اصفهان  1
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  .گیرد می

هاي نظري نظامی نو از دستور زبان بـا   ي زیرساخت ارائه هدف اصلی این پژوهش،

  .اعتقاد به تناظر هستی با زبان است

تا از ایـن رهگـذر امکـان     ه اختصار تبیین خواهد شدگزاره ب این پژوهش در سی

  .هاي قرآنی ممکن گردد وین دستور زبانی جهانی با رهیافتتد

  ي زبان، دستور زبان هستی گرا فلسفه شناسی، نشانه شناسی، زبان: واژگان کلیدي
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هاي تاریخی ژوهش کاربست فرضیه در پ  

  1محسن خلیلی 

 
  براي آن که تاریخ تا ابد دروغ باشد

          2.حقایق را کتمان کند  کافی است که تنها یک نفر،
  میشله 

 

امـا عـدم حضـور    . شـود  گیري از اسناد معتبر انجـام مـی   پژوهش تاریخی، با بهره

هاي مورد نیـاز   گردد نتوان به طور زنده داده ي واقعه که باعث می پژوهشگر در صحنه

کنـد، زیـرا محقـق ناچـار      هاي تاریخی را دچار ضعف می را جمع آوري کرد، پژوهش

کـار  . بـا حـدس و تفسـیر پرکنـد    شود گسستگی میان مدارك به دسـت آمـده را    می

ي اول، عبارت از شناسـایی، بـازآفرینش و    ي یک معرفت درجه ي تاریخ به منزله ویژه

بنـابراین آن چـه روي داده،   . انـد  بازتفسیر رخدادهایی است که در گذشـته روي داده 

پرسـش  . کنـد  متفاوت است با آن چه مورخ از رویداد اکنون تاریخی شده، روایت مـی 

اي  تواند با فرضیه همنشـین شـود، فرضـیه    ن است که علم تاریخ چگونه میاساسی ای

گـردد و تـاریخ    ي خوانش متون تـاریخی مـی   دار شدن شیوه که از اساس باعث جهت

کند؟وضــعیت  واقعـی یـک رویـداد را بـه قرائتـی خــاص از یـک رخـداد تبـدیل مـی         

انه، بـدون کنـاکنش   ي یک انتظام دانشورز انگیز آن است که علم تاریخ از جنبه مسئله
                                                             

  ) mohsenkhalili1346@yahoo.com(استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشھد١
کاخ  تهران، ،نقدي بر تاریخ و تاریخ نگاري :تاریخ شناسی ،  )1350( مجید یکتایی، -2

  .17ص  چاپ،
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اي بـی پایـان از    هاي علوم انسانی، گیرایی کافی ندارد، زیرا بـه زنجیـره   با دیگر شاخه

ي آکادمیـک   گیرانـه  وانگهی، بده بستان کمک. گردد رویدادهاي تلنبار شده مبدل می

فرضـیه سـازي، تیـغ دودم    . ي تاریخی شناسایی نشـود  گردد اصل واقعه نیز سبب می

  .م ناجی است و هم نافیعلم تاریخ است؛ ه

هــاي   هـاي تــاریخی، فرضـیه، کــارویژه   علــم تـاریخ، پــژوهش :واژگـان کلیــدي 

  ي علم تاریخ فرضیه،کاربست فرضیه، دشواره
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 کاربرد علم و کارکرد عالم در اسالم 

  1دکتر احمد خاتمی

 

موضوع علم و اسالم و جایگاه عالمان و دانـش پژوهـان در اسـالم، از موضـوعاتی     

وشبختانه از دیر باز مورد توجه اندیشمندان اسالمی و غیـر اسـالمی واقـع    است که خ

امروزه کـه بـه دالیلـی    . ي آن صورت گرفته است اي در باره شده و تحقیقات گسترده

توجه مسئوالن به وضعیت و کاربرد علوم انسانی در نهادهاي علمی کشور بیشتر شده 

در محافل و مجالس علمی، رونقـی   است، بحث از علم اسالمی و علوم انسانی اسالمی

ي علم و علوم انسانی اسالمی بر گرمی بحث افـزوده   دیگر یافته و اختالف آراء در باره

ي  ي حاضر با توجه به موقعیت مذکور بر آن است تا به جاي بحث دربـاره  مقاله. است

الم علم اسالمی یا علوم انسانی اسالمی به تفکیک کاربرد علم و کـارکرد عـالم در اسـ   

ي نویسنده آن است که علم ـ به استثناي علومی که زاییده و پرورش   فرضیه. بپردازد

ي  در ماهیت با علم در نزد دیگران تفاوتی ندارد و حساسیت در بـاره  -اند یافته اسالم

تواند  آنچه احیاناً می. گشاید انسانی ـ اسالمی گرهی را نمی  علم با قید اسالمی یا علوم

ي علم تأمین کند، وضعیت عالم است که به عنوان راکب، اختیار  ر بارهنظر اسالم را د

  .مرکب علم را در دست دارد

  علم اسالمی، عالم اسالمی، کاربردعلم، کارکرد عالم :واژگان کلیدي
   
                                                             

 شهید بهشتیعضو هیأت علمی دانشگاه  1
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  ریزي زبان فارسی برنامه ي تأسیس رشته
  شناسی  زبان ي سازي رشته بومی گامی به سوي

  1نگار داوري اردکانی

  2جلیلیان آذردخت

  3معصومه کازرانی

بـت  ن باالي زبان فارسی در میان مردم ایران و نگرش مثأنظر به جایگاه و ش     

شناسـی در   زبان ي رشته ي سیس و توسعهأترین اهداف ت آنها به این زبان، یکی از مهم

و در نتیجـه نیـازمحور نمـودن    کاربردي کـردن  ایران و نیز یکی از راهبردهاي 
زبان در ایران و  ریزي توجه به نیازهاي برنامهتواند  می ،این رشتههاي  پژوهش

شود که یکی از  مشاهده می ي دیگر،سواز . باشدریزي زبان فارسی  به ویژه برنامه

یعنی  ،ریزي زبان فارسی در ایران ترین نهاد برنامه ترین نیازها و موانع رشد عالی عمده

ناسان ورزیده و آگاه به مسایل و مشکالت نبود کارش ،فرهنگستان زبان و ادب فارسی

مند و پرتوان بسیاري  گران عالقه اگرچه در صد سال اخیر، پژوهش .زبان فارسی است

فرهنگسـتان زبـان و ادب    وشکالت زبان فارسی تالش نمـوده  مسایل و م ي در حوزه

 ي فارسی نیز که به واقع مجمعی از این فرهیختگان است، همواره و به ویـژه در دهـه  

                                                             
 n_davari@sbu.ac.ir      -دانشگاه شهید بهشتی  زبانشناسی استادیار گروه  1 

 -دانشگاه شهید بهشتی زبانشناسیدانشجوي کارشناسی ارشد   2
  jalilian_azardokht@yahoo.com  
 -دانشگاه شهید بهشتی زبانشناسیدانشجوي کارشناسی ارشد   3

     minookazerani@gmail.com  
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و از  هاي مختلف مسایل زبان فارسی ی کردن حوزهتخصصهایی براي  تالش 70

 ،باشدریزي زبان می هاي برنامه واژه گزینی که از جمله فعالیت ي سیس رشتهأجمله ت

محور نمـودن  نیـاز هنوز پژوهش علمی مـدونی در جهـت    ،با این حال .نموده است
نگـر   از منظـري کـالن   ،فارسـی شناسی  و شاید زبان و ادبیات  هاي زبان رشته

 ي مقطـع کارشناسـی رشـته    ،هاي اخیر با توجه به اینکه در سال. ته استصورت نگرف

بررسـی و ترسـیم   سیس و راه اندازي شده است، ایـن پـژوهش بـه    أشناسی ت زبان
ي  تأسـیس رشـته   م بـراي عملیـاتی سـازي پیشـنهاد    زهـاي ال  زیرساخت

شناسـی    هـاي مختلـف زبـان    خهتخصصی نمودن شانیز  ریزي زبان و برنامه
آواشناسی و واج شناسی، سـاخت واژه، نحـو، گفتمـان شناسـی، جامعـه      (

با تمرکز بر هدف سر و سـامان دهـی بـه    ) شناسی زبان و روانشناسی زبان
مسایل و مشکالت زبان فارسی و کارآمدسازي هر چه بیشـتر ایـن زبـان و    

تعیـین   ،در ایـن پـژوهش  روش کـار  . می پـردازد ن ابزاري و عاطفی آن أشارتقا 
شناسـی،   زبـان  ي محورها و اهداف اصلی سرفصل و محتواي دروس رشـته 

آن با سرفصل و محتواي دروس همین رشـته در چنـد دانشـگاه     ي مقایسه
معتبر خارجی با توجه به اهداف تربیت دانشجو در هـر دانشـگاه و سـپس    

ن با توجه به در ایرا شناسی زبان ي سازي محتوا و سرفصل موجود رشته بومی
ایـن پـژوهش    ي نتیجـه . می باشد )1388: داوري(فهرست مسایل زبان فارسی 

شناسـی   زبـان  ي تقویت و گسـترش رشـته  دهد که الزم است ضـمن   نشان می
شناسـی    هاي تخصصی زبان سیس شاخهأهمگانی در مقطع کارشناسی، به ت
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 ي نیـز تأسـیس رشـته    شناسـی  و  هـاي کـاربردي زبـان    با تمرکز بر شاخه
یزي این زبان و ر امهدر جهت حل مسایل زبان فارسی و برن ریزي زبان برنامه

  .اقدام نمود هاي رایج در ایران سایر زبان

ریـزي زبـان در ایـران،     شناسی، برنامـه  زبان ي ، رشتهسازي بومی: کلیدي گانواژ

  .ن ابزاري زبانأن عاطفی زبان، شأریزي زبان فارسی، ش برنامه
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  آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
  سازي فرهنگ ایرانی  گامی به سوي جهانی

  1نگار داوري اردکانی
   2طاهره محمودي

  3سمیه نواب

 

شدن در ابعاد مختلـف اقتصـادي،    در عصر کنونی که با پدیده گریزناپذیر جهانی 

روییم، زبان به عنوان یکی از ابزارهاي انتقال هویـت فرهنگـی    سیاسی و فرهنگی روبه

بنابراین توجه به موضوع  گسـترش آن،  .  کند یک جامعه نقشی بسیار مهم را ایفا می

در این پژوهش، آمـوزش  . ناپذیر خواهد بود اببه ویژه از طریق آموزش، ضرورتی اجتن

کردن فرهنگ ایرانـی تلقـی     هاي جهانی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان یکی از راه

ي آموزش زبان فارسی و میـزان تـأثیر آن    به این ترتیب، الزم است که نحوه. شود می

ي  حـوزه . ودآموزان غیـر ایرانـی بررسـی شـ     در انتقال فرهنگ و هویت ایرانی  به زبان

بررسی این موضوع به چند کتاب آموزش زبان فارسی بـه غیرفارسـی زبانـان کـانون     

ها را  از نظـر کمیـت و کیفیـت     شود؛ بدین معنا  که این کتاب زبان ایران محدود می

.  دهـد  پرداختن به موضوعات مربوط به فرهنگ ایرانی مورد بررسی و تحلیل قرار مـی 

                                                             
  شناسی دانشگاه شهید بهشتی استادیار گروه زبان 1
  شناسی همگانی زبان ي کارشناس ارشد رشته2
  شناسی همگانی  زبان ي رشد رشتهکارشناس ا 3

 



٧٣ 
 

  : ؤال اصلی زیر پاسخ دهدکوشد به سه س این پژوهش می

ـ  انتقال قابل فارسی زبان آموزش طریق از ایرانی فرهنگ از هایی لفهؤچه م. 1  د؟ان

هاي آموزش زبان فارسـی بـه غیرفارسـی     هایی از فرهنگ ایرانی در کتاب چه مؤلفه.2

لفه به چه میزان پرداخته شده است؟  به هر مؤ. 3زبانان مورد توجه قرار گرفته است؟ 

نگ ایرانی اسـت کـه از طریـق    هاي فره ژوهش فهرستی جامع از مؤلفهاین پ ي نتیجه

هـاي   همچنـین بـه نقـاط ضـعف و قـوت  کتـاب      . اند آموزش زبان فارسی قابل انتقال

 هاي فرهنگ ایرانـی  ي انتقال مؤلفه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان  از جنبه

  .نیز دست خواهیم یافت

سـازي،   فارسـی بـه غیـر فارسـی زبانـان، جهـانی       آموزش زبـان  :واژگان کلیدي

  هاي آموزش زبان فارسی فرهنگ ایرانی،  کتاب) انتقال(
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  علوم انسانی، از آرمان تا واقعیت و ضرورت ها 
در سیاست ها و راهبردهاي علوم انسانی از منظر  کندوکاوي

چارچوبی براي سند راهبردي علوم  ي اسناد باالدستی و ارائه
  انسانی

   1بهروز دريدکتر 

  

، خالق و نـوآور از  رخورداري از منابع انسانی هوشمندب ي ، به واسطهایران اسالمی

نقـش  . اي و جهـانی برخـوردار اسـت    ي منطقـه  نسبی قابل مالحظه در عرصـه  مزیت

، توجه ویـژه  ها و نهادها رکات اجتماعی و گردش امور سازمانها در تح بدیل انسان بی

ــه ایــن عامــل مــؤثر عرصــه  ــرین  ماتی را در زمــرهکــار تولیــدي و خــد ي ب ي مهمت

ـ     . هاي هر جامعه قرار داده است مأموریت ه فلسـفه و ماهیـت   ایـن مهـم بـدون اتکـا ب

هاي فکري و کاري نقش مؤثر خود را در حرکت جوامع ایفا نخواهـد   انسانی در کانون

م علـو  ي اي از مجموعـه  ه علوم انسانی بـه عنـوان بخـش عمـده    روست ک از این. کرد 

هـا،   هـا در بـروز و افـول تمـدن     هاي انسـان  و چرخش فعالیتبشري سکاندار حرکت 

هـاي نهادهـاي    هـا و جریـان امـور و فعالیـت     ها، حیات سازمان گردش و حرکت نسل

زمنـد برخـورداري از فلسـفه و    رو بدیهی اسـت کـه جوامـع نیا    از این. اجتماعی است

ریت توانند جوامـع انسـانی را مـدی   تا ب اند روشن و مدون در علوم انسانیهاي  سیاست

طبیعی و مادي بـه طـور   ها براي بکارگیري سایر عوامل  کنند و از منبع حیاتی انسان

                                                             
  عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی    1
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  . مؤثر استفاده نمایند

سناد باالدسـتی  ها و راهبردها در قالب ا وجود سیاست همانند بسیاري از جوامع ،

، ایـن  می ایران نیزدر جمهوري اسال. هاست ي ضرورت از جمله ها براي هدایت فعالیت

اي صـریح و   ها و قوانین به گونه انداز نظام، سیاست ر متن و مفاد سند چشمضرورت د

 1404انـداز ایـران    توجه اصلی سند چشـم . ی مورد اشاره قرار گرفته شده استضمن

، علمـی و  سعه یافته بـا جایگـاه اول اقتصـادي   ایران کشوري است تو "مبنی بر اینکه 

بخش در جهـان اسـالم و بـا     انقالبی الهامطقه با هویت اسالمی و فناوري در سطح من

و  ، بـا نشـاط  اي پویـا  ، حـاکی از جامعـه  "الملـل   عامل سازنده و مؤثر در روابط بـین ت

، علمی و و دسترسی به جایگاه اول اقتصادي یافتگی توانمند است که بدون آن توسعه

هـاي اسـالمی و    از ویژگـی فاً مفهومی ذهنـی و عـاري   فناوري در سطح منطقه را صر

  . دهد  بخش انقالب اسالمی ایران نشان میانقالبی متأثر از حرکت حیات 

ي جمهوري اسـالمی ایـران،    ي پنجم توسعه هاي حاکم بر قانون برنامه در سیاست

اعم از  ،هاي کاربرد آن در سایر امور ي علوم انسانی و زمینه تري از حوزه مفاهیم دقیق

ي، سیاسی، دفاعی و امنیتـی ارائـه شـده    ، اقتصادعلمی و فناورياجتماعی، فرهنگی، 

ه تقویـت  علوم انسانی است کـ  يترین اشاره به این موضوع تحول و ارتقا صریح. است

صالح و بازنگري در متـون  ، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اجایگاه و منزلت این علوم

ي پژوهشی و ها مراکز و فعالیترتقاي کمی و کیفی ، اهاي آموزشی ها و روش و برنامه

ساز اصلی تحـول ایـن علـوم     توان زمینه پردازي، نقد و آزاداندیشی را می ترویج نظریه

  . دانست 
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هاي مربوط، تکالیف دقیـق   در پرتو سیاست)  1390 – 1394( ي پنجم توسعه  برنامه

از طرفـی  . هاي نظري و عملـی علـوم انسـانی مشـخص کـرده اسـت       و روشن را در عرصه

ها و نظرات اندیشمندان این عرصه، از نـوعی نگرانـی در خصـوص عـدم توجـه بـه        دیدگاه

... ) پزشکی، مهندسـی، پایـه و   ( ي متوازن و پایدار علوم انسانی در کنار سایر علوم  توسعه

ماهیت متفاوت و خاص علوم انسانی نسبت بـه سـایر علـوم بـا محوریـت      . کند حکایت می

ي اصـلی توجهـات و    هـا، مایـه   خوردار از بسیاري از پیچیـدگی ي انسانی بر انسان و جامعه

مقام معظم رهبـري  . گیري و کاربست  دقیق و صحیح علوم انسانی است انتظارات از شکل

ها به کراّت نگرانی خود را نسبت به توجه بنیادي به علـوم انسـانی نشـان     در بیانات و پیام

هـا و   دن و جاري شـدن احکـام در سیاسـت   مقارن بسیاري از بیانات، با مستند ش. اند داده

ي مهـم   ي اهمیت توجـه بـه ایـن عرصـه     راهبردهاي مربوط به علوم انسانی، نشان دهنده

هاي مربوط بـه اقـدامات    گیري تحلیل دقیق اسناد باالدستی و جهت. فکري و اجرایی است

هـا و   ي برخی گسسـت  ها و راهبردهاي علوم انسانی، تبین کننده ذي ربط در پرتو سیاست

هاي نظام جمهوري اسـالمی ایـران در    ي راه تحقق آرمان ها در تنظیم دقیق نقشه نارسایی

اسناد باالدستی در خصوص کارکرد صحیح علوم انسانی در کشور خواهد بود؛ و ایـن مهـم   

ي علـوم انسـانی    ي طرح مباحثی در خور توجه به اقدامات ملـی و سـازمانی عرصـه    زمینه

ي چارچوب سـند راهبـردي علـوم انسـانی در      ي آن با ارایه ن ارائهاست که امید است امکا

  .این مقاله وجود داشته باشد 
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  : مطالعات فرهنگی دانشگاهی در ایران
 ها ها و افق دستاوردها، چالش

  1محمد سعید ذکایی

  

عمـومی بـه     ورود مطالعات فرهنگی به محافل دانشـگاهی ایـران و اقبـال حـوزه    

گیري سنتی روشـن و بـا دسـتاوردهاي     اگرچه هنوز به شکلها و مباحث آن  پژوهش

قاطع و تأثیرگذار منتهی نشـده اسـت، ایـدئولوژي، دسـتور کـار، رویکردهـا و جهـت        

هاي معرفت شناختی و روش شناختی آن، فضایی متفاوت براي علوم اجتماعی  گیري

جربـی  هـاي ت  اطالعـات و داده . هاي مربوط به آن همراه داشته اسـت  ایران و پژوهش

ي آنهـاو نیـز انعکـاس     ي مردم، متن زندگی روزمره مطالعات فرهنگی برگرفته از عامه

. هـاي متنـی، شـفاهی و اسـنادي اسـت      ي آنها با اتکا بـه انـواع روش   ي زیسته تجربه

هاي متعارف علوم اجتماعی با نگاهی از پایین به بـاال   مطالعات فرهنگی بیش از رشته

هـاي   ه همان سان مطالعات فرهنگـی از بیشـتر رشـته   ب. نگرد به فرهنگ و جامعه می

تر عمل کرده، بیش از سـایر   تر و انتقادي علوم اجتماعی به لحاظ فلسفی ماجراجویانه

ي مردم و به زبان آنهـا سـخن گویـد و صـدا و      رود براي توده ها از آن انتظار می رشته

روش شـناختی  ارزیـابی دسـتاورد   . آنها را در پژوهش انعکاس دهـد ) سوژگی(قدرت 

دهـد کـه تنـوع روش شـناختی و پیونـد       مطالعات فرهنگی جوان ایرانـی نشـان مـی   

ي تحلیل اطالعـات در   تر میان نظریه و روش و اتکا به طیفی گسترده از شیوه نزدیک
                                                             

   عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی1
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  .خورد آن به چشم می

ي استقرایی مقـوالت و مفـاهیم، اسـتقراي تحلیلـی،      ي تیپ شناسی، مقایسه ارائه

هــاي اســتعاري، تحلیــل قلمــرو، تحلیــل  لیــل رویــداد، تحلیــلتحلیــل منطقــی، تح

هرمنوتیکی، تحلیل گفتمان، نشانه شناسی، تحلیل محتواي کیفی، پدیدار شناسـی و  

ي مشترك علوم  ها اگرچه ذخیره ي ابزارهاي کیفی تحلیل داده تحلیل روایت به مثابه

ققـان ودانشـجویان   انسانی و اجتماعی است، بیشترین جاذبه و کاربرد را در میـان مح 

) خـرده ( هـایی چـون مطالعـات     شاغل به تحصیل در این رشـته دارد کـه در سـنت   

فرهنگی جوانان، مطالعات جوانـان و جنسـیت، مطالعـات فرهنگـی مصـرف و سـبک       

زندگی، مطالعات بازنمایی و رسانه، فیلم و سینما و مطالعـات پسااسـتعماري، جهـت    

دستاوردهاي این . انشجویان این رشته استالتحصیالن و د هاي فارغ ي پژوهش دهنده

یهاي متعـارف،   ي متداول پژوهش تحقیقات عالوه بر ایجاد تغییر و گسست در چرخه

ي فرهنگ و اجتماع شکل داده و پلـی بـین علـوم     دستور کارهاي جدید را در مطالعه

  .انسانی و اجتماعی برقرار ساخته است
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   ي رشته هاي درسنامه تدوین براي الگویی ي ارائه
  فارسی ادبیات و زبان

  1ذوالفقاري حسن دکتر

 

 محتـوا  دهـی  سـازمان  مباحـث  و درسی ي برنامه مبانی و اصول ابتدادر این مقاله 

 درسـی،  ي برنامـه  محتـواي  سـازماندهی  اصـول  بـه  توجـه  بـا  سـپس  شـود،  می طرح

 وضـع  نقـد  در. شـود  مـی  نقـد  موجـود  وضع ،آن براساس و معرفی ،ارزیابی معیارهاي

 و توصـیف  روشـی  لحـاظ  بـه  مقالـه  موضوع هاي درسنامه از تعدادي ساختار ،موجود

 بـا  روش تلفیـق  اصل براساس الگو این. شود می ارائه پیشنهادي الگوي سپس تحلیل،

 و هـا  نظریـه  از گیـري  بهره بر تمرکز ،آن اساس که شود می طراحی محتوا و مایه درون

 خواهـد  تکـوینی  ارزشـیابی  و مـتن  هاي الیه تحلیل در عملی و ادبی نقد رویکردهاي

 ارائـه  شـده  معرفـی  الگـوي  براسـاس   درس یـک  طراحـی  از اي نمونـه  ،پایان در. بود

  .دگرد می

                                                             
  مدرس تربیت عضو هیأت علمی دانشگاه 1
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بررسی مروري جایگاه تفکر انتقادي و خلّاق در تعلیم و تربیت 
ریزي درسی دانشگاهی و کاربست آن در برنامه  

  1مازیار رستمی

  

نظران، تفکر انتقادي و خالّق را به عنوان برونـداد   امروزه صاحب:و هدف  مقدمه

ي پایـه بـراي    کننـد و تـدریس تفکـر را نکتـه     اصلی تعلیم و تربیت نوین معرفی مـی 

ي اطالعات به تقسیم بنـدي،   تفکر انتقادي و خلّاق برپایه. آورند یادگیري به شمار می

ـ  و تحلیـل و کاربرد اطالعات می تجزیه  ر همـین اسـاس بـا کشـف قـوانین      پردازد و ب

این نوع تفکر در .بخشد هاي جدید به روند تولید علم شـدت می ي نظریه علمی و ارائه

در گذشـته تصـور بـر ایـن بـود کـه       . دارد  تعلیم و تربیت اسالمی نیز جایگاهی ویـژه 

هیـت  ي ما اعتقاد همگانـی دربـاره. افـراد را متفکر و خلّاق بارآورد بتوان    است ممکـن 

امکـان   وجـه   هیچ   اند که به تفکر این بود که این مشخصات، کیفیاتی ذاتی و موروثی

؛ اما دانش امروزي بیانگر این نکته اسـت   کنترل و دخـل و تصرف در آنها وجود ندارد 

هاي متـافیـزیکی نیستند، بلکه تفکر، واقعیـت   که تفکر، حل مشکل و خالقیت پدیده

رفتـار انسـان    بر  حاکم   ها و اصول ي قـوانیـن، نظام ه همهاي طبیعی است ک و پدیـده

توان افراد را بـا   بنابراین تفکر رفتـاري یادگرفتنی است و می.در مورد آن صادق است  

هدف ایـن مطالعـه، بررسـی    . فراهم کردن شرایط قابل کنترل، متفکر و خلّاق بارآورد

ربیت دانشـگاهی و کاربسـت آن در   مروري جایگاه تفکر انتقادي و خلّاق در تعلیم و ت

                                                             
 ریزي درسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر دانشجوي کارشناسی ارشد برنامه 1
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  . ریزي درسی بوده است برنامه

اي و همچنین بـه صـورت مـروري     این مطالعه به روش کتابخانه: ها مواد و روش

هـاي   بر متون و تحقیقات مرتبط در راستاي تفکر انتقادي و خلّـاق، از طریـق سـایت   

google.magiran.irandoc.sidوiran medexاالت ي خالصــه مقــ ا و کتابچــه

  .  منبع بود، انجام پذیرفت 9هاي داخلی مرتبط که در مجموع  کنگره

هاي پایانی تحصیل در بین دانشـجویان   نتایج مطالعه نشان داد، در سال :ها یافته

، نمودهـا و  )هاي آموزش عـالی  درسیستم(مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا، 

  مصادیق تفکر انتقادي و خلّاق را شاهدیم

  :گیري نتیجه
, براي اینکه فراگیران خوب تربیت شوند و افراد مفیدي در آینده بـه شـمار آینـد   

ي انتقـال   باید متفکر، خلّاق، نقاد و داراي بینش علمـی باشـند و ایـن تنهـا در سـایه     

هـاي درسـی    شود بلکه در برنامه اطالعات به ذهن شاگردان و دانشجویان حاصل نمی

ایی گنجانده شـود کـه از طریـق آنهـا دانشـجویان،      ه ها، باید روش مدارس و دانشگاه

ي  مـره  هاي چگونه آموختن را از طریق نظم فکـري بیاموزنـد و در زنـدگی روز    قابلیت

هاي حاکم بـر   هاي آموزشی و روش خود به کار برند و با توجه به نقش اساسی محیط

ازي حقایق س آنها، باید به صورتی سازماندهی شوند که دانشجویان، را به جاي ذخیره

  .شوند علمی با مسائلی درگیر سازند که در زندگی واقعی با آنها مواجه می

تفکـر انتقـادي، تفکـر خـالّق،  تعلـیم و تربیـت دانشـگاهی،        : واژگان کلیـدي 

  ریزي درسی برنامه
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  سازيبازار تخصصی، ضرورت تجاريفن
  ي فناوري علوم انسانی و توسعه 

  1سیدمحمد رضایی

 در را شگرفی و جانبه تأثیرات همه شتابان طور به فناورانه و علمی هايپیشرفت

در  محیطـی  زیست و اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی توسعه هايجنبه ي همه

 هـاي شـاخص  بهبـود . یابد می افزایش روز به روز آن آثار و گذاشته است برجاي کشور

   .است بوده نکته مؤید این کشور در ايمنطقه ي توسعه مختلف

 ي توسـعه  هايفعالیت ارتقاي و تسهیل براي به تازگی که از ساز و کارهایی یکی

 به وجود فنّاوري تقاضاي و قدرت عرضه ایجاد و پیشرفته هايفناوري، به ویژه فناوري

-بـین  و ايمختلف ملی، منطقه سطوح در بازارهافن.  باشندبازارها میاست، فن آمده

 و هـا اتحادیـه  پشـتیبانی  حمایـت و  بـا  هاو قاره کشورهامناطق،  ي گستره در المللی

تحقیقـاتی   و منـاطق صـنعتی   از بسـیاري  خاص در به طور و المللیبین هايسازمان

در مبـادالت   تسـریع  و باعث شکوفایی و اندازيراه) فناوري و علمی هايپارك مانند(

 . اندنو شده هايفناوري

اند براي ایجاد قـدرت عرضـه و    نتوانسته هاي مختلف علوم انسانیمتأسفانه رشته

تقاضاي فنـاوري بـه توفیقـات قابـل توجـه دسـت پیـدا کننـد و در بسـیاري مـوارد           

نظران علوم انسـانی از ایجـاد ارتبـاط بـین خودشـان بـه عنـوان        متخصصان و صاحب

  . دانش و کاربرد علوم انسانی، عاجزند »متقاضیان«با  »کنندگان عرضه«
                                                             

  S_M_Rezaei@Qom.ac.irگروه فیزیک، دانشگاه قم 1
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رشـته یـا    هـر  براي ساختار این ایجاد که هاییفرصت و زارهابااهمیت فن به نظر

آمـایش   ي در زمینـه  راهبـردي  هـاي برنامـه  از کنـد، یکـی  مـی  ایجاد ي علمی شاخه

 فناوري، دایر کردن و هاي علمیخوشه به توجه با و هاشرکت حیث تنوع از سرزمین

 . بود خواهد بازارهاي تخصصیفن

-مبادالت فنـاوري  براي فناوري، محلی بازار معناي به) Technomart( بازارفن

 و اسـت  مسـکن  ي مبادلـه  بـراي  محلی مسکن یا بازار بازارفن که طور همان. هاست

 بازار اند، در مسکن حقوقی معامله و اطالعاتی هايمسکن، واسطه معامالت هايبنگاه

-عرضـه «بـه   فنـاوري  اطالعات رساندن براي را ايواسطه نقش بازارهافن نیز فناوري

 . دارند بر عهده »گذاران سرمایه« و »کارآفرینان«، »متقاضیان«، »کنندگان

 انتقال خصوص مراحل در مشاوره ي ارائه به دنیا معموالً در بازارهادر ضمن، فن 

بـازار،  آشنایی متخصصان و استادان علوم انسانی با فن. پردازندمی نیز دانش و فناوري

هـا بـه منظـور    گیري از این پژوهشهاي کاربردي و بهرهي پژوهش هتواند به توسعمی

  . ي علوم انسانی کمک شایانی کند حل مشکالت جامعه در حوزه

سازي علـوم انسـانی،   بازار تخصصی، فناوري، تجاريبازار، فنفن: واژگان کلیدي

  انتقال فناوري، فروش دانش فنی 
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الملل در وابط بیني ر شناختی و تقابل فرانظریهاصول معرفت
 رهیافت جریان اصلی با  اسالم

  1رضا رحمتی

  

الملل به خصوص در جریان اصلی این رشـته  ي روابط بین ي هژمونی رشته مسئله

شـناختی خـاص کـه    شـناختی و هسـتی  و تأکید بر اصول معرفت) یعنی خردگرایی(

اسـالمی بـه   گیري آن غرب سیاسی بوده است، در انقالب و جمهوري بسترهاي شکل

تالش و تأکید بر . گیردخود گرفته و میهاي دیگري بهعنوان الگوي ضدهژمون، جلوه

ي آن در  ي الگو و دستگاه مستقل پژوهشی، با استقالل کامل از مدل خردگرایانه ارائه

. ي ایـن مـدل اسـت    گرایانـه الملل، معرِّف عملکـرد اسـالم  علوم اجتماعی و روابط بین

شـناختی الگـوي پژوهشـی    حاضر این اسـت کـه اصـول معرفـت     ي سؤال اصلی مقاله

گرایانه چیست و نقش انقالب و جمهوري اسالمی ایران در این برنامه پژوهشـی  اسالم

-محوري، خداگرایی و انسـان ي حاضر این است که عقیده ي مقاله کدام است؟ فرضیه

ند و شـو  گـرا محسـوب مـی   ي پژوهشـی اسـالم   شناختی برنامـه محوري اصول معرفت

جمهوري اسالمی ایران تنها کشوري است که در غیریت با هژمونی جریان اصلی قرار 

  .گرفته است

-ي پژوهشـی، جریـان اصـلی، معرفـت     الملل، برنامـه روابط بین :واژگان کلیدي

  گرایانه، ضدهژمونشناسی اسالم
                                                             

ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه  ی روابط بین الملل دانشکده رشتھ  دانشجوي كارشناسي ارشد ١
   rahmati_reza@yahoo.comتھران  
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هاي فارسی مدارس ایران از نظر میزان  تحلیل محتواي کتاب
  حامل خشونت و هاي کاربرد واژه

 هاي حامل مالیمت و صلحواژه

  1بلقیس روشن

   2حسین قاسم پور مقدم

   3حسین عزیزي

هاي فارسی مدارس ایران بـه لحـاظ    تحقیق حاضر به تحلیل محتواي متون کتاب

پـردازد و   هاي حامل مالیمت و صلح مـی  هاي حامل خشونت و واژه میزان کاربرد واژه

آمیـز در  هـاي خشـونت   میـزان کـاربرد واژه  ) 1 :اسـت  در پی یافتن پاسخ سؤاالت زیر

آمیـز   هاي صـلح  میزان کاربرد واژه) 2متون درس فارسی مدارس ایران چه قدر است؟ 

آمیـز و   هاي صـلح  از میان واژه) 3قدر است؟ در متون درس فارسی مدارس ایران چه 

تـرین   یـک داراي کـم                                     ترین کاربرد و کدام  اراي بیشیک د                                   آمیز کدام  هاي خشونت واژه

هاي حامـل   یک داراي واژه                                   هاي تحصیلی کدام  ها و دوره از میان پایه) 4کاربرد است؟ 

لیـل  در ایـن پـژوهش بـا اسـتفاده از روش تح     تري اسـت؟  مالیمت و پیام صلح بیش

انـد و بـه منظـور تعیـین      هاي فارسـی مـدارس تحلیـل شـده     ي کتاب توصیفی، همه

معناداري تفاوت بـین سـه مقطـع تحصـیلی از آزمـون کراسـکال ـ والـیس اسـتفاده          

هـاي فارسـی مـدارس     در کتاب) الف  :دهد هاي تحقیق نشان می یافته. گردیده است
                                                             

 هاي خارجی دانشگاه پیام نور شناسی و زبان عضو هیات علمی گروه زبان 1
 عضو هیات علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی 2
 دانشگاه پیام نور –کارشناس ارشد رشته آموزش زبان فارسی  3
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و فراوانـی  ) درصـد  57/42( 2048هـاي حامـل مالیمـت و صـلح،      ایران، فراوانی واژه

ــونت،   واژه ــل خش ــاي حام ــد 43/57( 2763ه ــاربرد واژه ) درص ــذا ک ــت، ل ــاي  اس ه

هـاي مختلـف    از میـان پایـه  ) ب. تـر اسـت   آمیـز بـیش   هاي صـلح  آمیز از واژه خشونت

درصـد،   11/78، معـادل  132با فراوانی  فارسی دوم دبستان بخوانیمتحصیلی، کتاب 

سـال دوم  ) 2(ادبیات فارسـی  ترین و کتاب  اراي بیشي حامل مالیمت و صلح، د واژه
ي حامل مالیمت و صـلح، داراي   درصد، واژه 84/27، معادل 228با فراوانی  دبیرستان

هاي حامل خشـونت   در مقایسه با واژه( ي حامل مالیمت و صلح   ترین تعداد واژه کم

، 713راوانـی  ي ابتـدایی بـا ف   هـاي مختلـف تحصـیلی، دوره    از میان دوره) پ. است) 

ي  تــرین و دوره ي حامــل مالیمــت و صــلح، داراي بــیش درصــد، واژه 25/53معــادل 

ي حامل مالیمت و صـلح، داراي   درصد، واژه 82/33، معادل 741دبیرستان با فراوانی 

. اسـت ) هـاي حامـل خشـونت    در مقایسـه بـا واژه  (ها    ترین تعداد از این نوع واژه کم

دار اسـت، امـا تفـاوت میـزان      آمیز در سه مقطع معنی هاي خشونت تفاوت میزان واژه

  . دار نیست هاي حامل مالیمت و صلح در این سه مقطع معنی واژه

کتاب فارسی، مدارس ایران، تحلیل محتوا، معنی شناسی، واژه، : واژگان کلیدي

   خشونت، صلح
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نقد تاریخ پژوهی متداول و تبیین روش تاریخ پژوهی کالمی 
   شیعی؛ مبتنی بر

  قرآن و حدیث و اصول کالمی شیعه
  )ي موردي، صلح حدیبیه مطالعه(

  1ایمان روشن بین

 

این مقاله ابتدا به نقد روش تاریخ پژوهی متداول که به صورت استنادي و اثباتی 

شود، پرداختـه، آثـاري   ـ و نه صرفاً احتجاجی ـ به کتب تاریخی اهل تسنّن رجوع می 

براي نقد این روش ابتدا سیري اجمالی . دهدتوضیح میگردد، را که بر آن مترتّب می

در تاریخ نقل حدیث اهل تسنّن از زمان رحلت رسول خدا صـلّی اهللا علیـه و آلـه تـا     

تسنّن در ي اهل پس از روشن شدن پیشینه گیرد و زمان عمربن عبدالعزیز صورت می

ي ابن اسحاق بـه   هنگارش و تدوین حدیث، براي اثبات ادعاي عدم قابلیت اعتماد سیر

ترین کتاب تاریخی اهل تسنّن، به نقد این کتاب بر مبناي قرآن و عترت عنوان اصلی

ت نقـد همـه     . شودو مبانی کالمی شیعی پرداحته می ي  از آنجا که یـک مقالـه ظرفیـ

  . گرددعبارات کتاب را ندارد، متدلوژي نقد به همراه چند مثال ارائه می

ي روش جـایگزین بـا عنـوان     هی متداول، بـراي ارائـه  پس از نقد روش تاریخ پژو

تاریخ پژوهی کالمی شیعی، ابتدا به بررسی علّت کمبود منابع مستقلّ تاریخی متقدم 

شود و پس از معرّفی چند کتاب تـاریخی شـیعی، روش اسـتخراج    شیعی پرداخته می
                                                             

  دانشجوي کارشناسی ارشد کالم و عقاید دانشکده علوم حدیث 1
  هاي استاد ارجمند جناب آقاي سید عبدالحمید ابطحیبا تشکّر ویژه از کمک
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در ادامـه، یـک   . گردد تاریخ از میان روایات و کتب فقهی، اعتقادي و اخالقی ارائه می

روش ابداعی، با تکیه بر قرآن، روایات معصومین و پـس از آن کتـب تـاریخی شـیعی     

ها و فوایـد تـاریخ   ها، ویژگی ي حائز اهمیت در این گونه پژوهش نکته. شود تبیین می

ي کالمی از مباحث تاریخی اسـت کـه توضـیح     پژوهی کالمی شیعی و روش استفاده

  .گیردآن مد نظر قرار می

ي متـداول   ي موردي، بررسی تطبیقی بین روش ابداعی و شـیوه  عنوان مطالعهبه 

همچنین بـا بررسـی   . شودي صلح حدیبیه انجام می بر مبناي نقل ابن اسحاق، درباره

گردد که نگـارش تـاریخ اسـالم    ي انسانی، روشن می ي دوم متوسطه کتاب تاریخ پایه

، تحلیلـی  به عنوان نمونـه . ل بوده استاین کتاب  با همان مبناي تاریخ پژوهی متداو

تـر  که در انتها از بیان صلح حدیبیه با روش متداول صورت پذیرفته نه تنها کم فایده

باشد، بلکه تحلیلی کـامالً عکـس ارائـه    هاي تاریخ پژوهی کالمی شیعی میاز استفاده

  .شده است

  قرآن، حدیث، کالم، اسرائلیات، حدیبیه :واژگان کلیدي
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  البالغۀ  جواهرکتاب رسی محتواي  بر
 تألیف احمد الهاشمی

                                  1حجت رسولی

  2علی عدالتی نسب

  

ي سـازماندهی محتـوا و مباحـث     رعایت معیارهاي انتخاب محتوا، اصول و شـیوه 

علمی و نیز تدوین متنی مناسب، از مسائل مهم و کلیـدي در تـدوین کتـب درسـی     

دانشگاهی محسوب شده و تأثیر بسزایی در یادگیري دانشجویان و ایجاد انگیزه بـراي  

هاي زبان و ادبیات عربی  هاي درسی گروه بررسی محتواي کتاب. ي کتاب دارد مطالعه

ها بـا معیارهـا و اصـول     دانشگاه هاي ایران و دریافت میزان تطابق محتواي این کتاب

هـا یـا تـدوین     راهگشـاي اصـالح  ایـن کتـاب     توانـد  هاي درسـی،  مـی   تدوین کتاب

از این رو، پژوهش در ایـن زمینـه، بـه    . هاي الزم شود هایی با رعایت استاندارد کتاب

هـاي ایـران و گسـتردگی تـدریس      هاي عربی در دانشـگاه  ویژه با توجه به تعدد گروه

از  ،»احمد الهاشـمی «تألیف  جواهر البالغۀکتاب . ها، امري ضروري است برخی کتاب

ي زبـان و ادبیـات عـرب بـوده و در سـطح       هاي درس علوم بالغی رشـته  جمله کتاب

اگرچـه ایـن کتـاب، اثـري جـامع      . شود هاي ایران تدریس می اي، در دانشگاه گسترده

گیرد، اما از لحاظ محتوا، با اشکاالتی همچـون   است که بیشتر اصول بالغی را دربرمی

                                                             
      h-rasouli@sbu.ac.ir  دانشیار دانشگاه شهید بهشتی 1
  ali.edalati85@gmail.com   دانشگاه شهید بهشتی دانشجوي کارشناسی ارشد  2
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هاي نوعاً  ها و مثال مشابه و نامفهوم، تمرین مطالبساختار نامناسب با کتاب درسی ، 

حاضر، این اثر از نظـر تطـابق بـا معیارهـاي       در مقاله. تکراري و نامأنوس مواجه است

هایی که مؤلـف از   تدوین محتواي کتب درسی دانشگاهی بررسی شده و به ویژه مثال

االمکــان  حتــیآن اســتفاده کــرده، بررســی و  ایرادهــاي وارد بــر آن تبیــین شــده و 

هاي فارسـی و   به عالوه، تلفیقی از مثال. هاي قابل قبول جایگزین کردیده است نمونه

هاي تطبیقی در تدریس به دانشجویان فارسی زبان، پیشنهاد  عربی و استفاده از شیوه

  .این بررسی است

  ، تحلیل محتواجواهر البالغۀزبان و ادبیات عربی، علوم بالغی، : ژگان کلیدي  وا
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  شناسی در ایران دشواري کار جامعه
   1محمد رضایی

 

-شـدن بـه جامعـه   سازي و بـومی در این مقاله سعی شد از منظر دو مفهوم بومی

شود که بـا روشـن شـدن    استدالل می. شناسی و نسبت آن با امر بومی پرداخته شود

شناسـی  هـاي مهـم در جامعـه   موضع ما نسبت به این دو مفهـوم برخـی فروبسـتگی   

سـازي بـه    بـومی .  شـود شناسی فراهم میو راهی براي خروج از نازایی جامعه گشوده

اي از دانش اسـت کـه چنـین    ریزي پیکرهعملی مهندسانه تعبیر شد که در پی برنامه

شناسـی، جداسـازي دو   ویژگی اصـلی چنـین درکـی از جامعـه    . تابدماهیتی را برنمی

از سوي دیگر » شناسیکار جامعهعمل یا « ي حوزهسو و تعریف اهداف از یک ي حوزه

در تعریـف   مونولوگشناسی، نوعی سیاست اي با جامعهچنین مواجهه ي نتیجه. است

-امـا، در نگـاه بـه جامعـه    . اهداف و تشویق به سیاست تکثرگرایانه در بعد ابزارهاست

-کـار جامعـه  . در اولویت است شناسیکار جامعهشدن،  شناسی از منظر مفهوم بومی

شناسـی ایـران   ها پیش در جامعـه تغییري ارگانیک اشاره دارد که از مدت شناسی بر

اسـت کـه نیازمنـد     روند یادشده نیازمند تغییر سرعت با وجود این،. شروع شده است

شـود کـه   در ایـن مقالـه اسـتدالل مـی    . گذارانه استریزي و مداخالت سیاستبرنامه

شناسـی  دن در خـود جامعـه  شـ شناسی به سوي بومیگیري جامعهآغاز جهت ي نقطه

هـا بایـد   انگـاري  براي این منظور برخی تمایزات یا به بیان بهتر، برخـی دوگانـه  . است
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شناسی شود کار جامعه ها سبب میاین تالش. تعدیل یا در بهترین حالت حذف شوند

  . ایران گردد ي درونی جامعه ي با سرعت بیشتري شکل بگیرد و متوجه مسئله

را ) غیرآکـادمی (و روشنفکري ) آکادمی(ایی دو نوع کار دانشگاهی نخستین تمایز، جد

بازي افراطی روشـنفکرانه  : گردد شناسانه می شود که منجر به دو نوع بازي جامعهسبب می

ي  تمایز دیگـر نـاظر بـر دوگانـه    . شناسانه تکنیسینی جامعه ـو دیگري بازي خنثاي معلمی

- شناسـی تلقـی مـی   ، مرجعی براي جامعه دوگانه هر یک از دوسر این. است ـ جامعهدولت

شناسـان متکـی   جامعـه . کندي قبلی را بازتولید می گردد که در شکل سترون خود دوگانه

بیشـتر  . شناسانه اسـت شوند که فاقد روح مولد جامعههایی میبر دولت، درگیر انجام طرح

از سـوي  . کندولید نمیاند که سخنی درخور ت»تنبلی پوزیتیویستی«این تحقیقات گرفتار 

شناسـی  اي براي تبـدیل جامعـه  دیگر، دوري از دولت یا به بیان بهتر، تقابل با آن به انگیزه

- اي ایـدئولوژیک و پوپولیسـتی بـه آن مـی    زند که چهرهدامن می) مردم(به سخن جامعه 

 حقیقت و سودمندي، و تأکیـد بـر  در این مقاله، سعی شد با تفکیک میان دو مفهوم . دهد
براساس این ایـده، راه  . با دولت مطرح شود» تقابل«به جاي » خواست گفت و گو« دومی،

تربیـت  «گیـرد کـه در ایـن مقالـه بـه      خدمت به مردم از طریق سازوکارهایی صورت مـی 

  .  تعبیر شده است» دولت
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  هاي ارزیابی  شناسی منابع درسی و شاخص گونه
  متون آموزشی

  1دکتر احمد رضی

  

که نقش اساسی در تحقق اهداف آموزشـی و کـارکرد مهمـی در     یی منابع درسی

در ایـن  . ز تنوع و تکثر زیادي برخورداراندامروزه ا ،دنسطوح دار ي یادگیري براي همه

و اهمیـت توجـه بـه     شـود  معرفی میگوناگون از منابع درسی  هاي بندي طبقه ،مقاله

اي در  رشـته   اي و چنـد  رشـته  یاندر کنار منابع چاپی و لزوم نگاه م ،منابع الکترونیکی

با توجه به گسترش تحصـیالت   سپس. ردیگ میقرار کید مورد تأمنابع درسی  ي تهیه

همچنـین  . شود جایگاه منابع پژوهشی در آموزش عالی تبیین می ،ها تکمیلی دانشگاه

هاي ارزیابی متون آموزشی از جهت شکل ظـاهري، سـاختار، محتـوا، زبـان و      شاخص

 هـاي عـاطفی،   ن آن بـا توجـه بـه زمینـه    هایی کـه میـزا   شاخص ؛شود روش بیان می

هـا   شناختی و مهارتی مخاطبان در هر یک از سطوح و با در نظر داشتن میزان آگاهی

. گـردد  هاي شخصیتی و روانـی آنـان تعیـین مـی     و آمادگی ذهنی و همچنین ویژگی

یند ارزشـیابی  س برآي هر یک از منابع درسی، بر اسا بدیهی است داوري نهایی درباره

  .با در نظر داشتن موارد یادشده در سطوح گوناگون خواهد بود ،ها شاخص ي در همه

  اي  رشته ریزي درسی، کتاب درسی، منابع الکترونیکی، میان نقد، برنامه :واژگان کلیدي

    
                                                             

  دانشیار دانشگاه گیالن 1
 



٩٤ 
 

 تعامل متن و نقد در ادبیات فارسی 

  شناخت جهان متن به عنوان پایه نقد ادبی
  نیامریم رامین 

 

شـناختی   هاي زبان گرایی و نظریه شناخت جهان متن با نقد نو، فرمالیسم، ساخت

کاونـد و در   خورد که در مواجهه با اثر ادبی، جهان متن را در خـود مـتن مـی    رقم می

هـا و نظـام    کوشند با تحلیل عناصر درون متنی، چـون رمزگـان، نشـانه    این راستا می

در . سـازد، جهـان مـتن را برشناسـند     آشکار مـی داللی و این که متن چگونه خود را 

هاي متن محور، آراء بارت و دریدا از حیث خودبسـنده دانسـتن مـتن  و     میان نظریه

ي خوانش مبتنی بـر جهـان مـتن ،سـرآمد      هاي مفهومی، در ارائه عدم اعتنا به داللت

خت با این حال، آراء فیلسوفان و متفکرانی چون ریکور و بـاختین کـه در شـنا   . است

دارنـد،   جهان متن، جهان خواننده، گفتگوي دنیاي متن و خواننده را از نظر دور نمـی 

به ویژه آن که در بوطیفاي شناختی نیز که به تبیین جهـان مـتن   . حائز اهمیت است

پردازد، در کنار تحلیل عناصر متن، بـر ادراك و   و متعاقب آن گفتمان جهان متن می

  .شود تجسم ذهنی خوانندگان تأکید می

هـاي   این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسـی و تبیـین آراء و دیـدگاه    

ي ضمنی آنها نشان دهـد کـه در    پردازد تا با مقایسه پیرامون شناخت جهان متن می

توان بر ادراك خوانندگان به عنوان یکی از ارکـان خـوانش و    شناخن جهان متن، نمی

بایست از  یرد که ادراك و تجسم خوانندگان میپذ هر چند می. اعتنا ماند نقد متن، بی
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  .سوي متن تأیید شود

ــی  نتیجــه ــژوهش نشــان م ــت  ي اجمــالی پ ــه رهیاف ــته از  دهــد ک ــاي آن دس ه

ورزند، اگـر نگـوییم    پردارانی که بر گفتگو و دیالکتیک متن و خواننده تأکید می نظریه

  .به تمامی متقن است، از پذیرفتگی بیشتري برخوردار است

  جهان متن، نقد ادبی، دریدا، ریکور، بارت، باختین :کلیدي واژگان
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  آسیب شناسی تفکّر آرمانشهر در تمدن اسالمی و
  هاي متفکران مسلمانرویکرد

  1هوشنگ زارعی

 

ها ضرورت توجه بـه  سازي زندگی انسان نقش آن در تعالی و بهینه علوم انسانی و

از قرن سوم هجـري بـه   . سازدري میاین حوزه از علوم و مسائل مرتبط با آن را ضرو

 ي اجتمـاعی، اندیشـه  ـ بعد و پس از طـرح مبـانی دینـی و عقلـی و ثبـات سیاسـی         

حـلّ  . یافت جدید یسوی علوم انسانی سمت و ي اجتماعی متفکّران مسلمان در حوزه

بر مبناي مفهومی شکل گرفت که از آن بـه   ،و فصل مسائل با تأکید بر کرامت انسان

بـا افـول تمـدن اسـالمی و نـوزایی      . شودفاضله تعبیر می ي نی یا مدینهآرما ي جامعه

فکري غرب و سپس دوران استعمار و فترت فکري اندیشمندان مسلمان، این ویژگـی  

ـ    ،در دوران معاصـر . تمدن اسالمی به انزوا کشیده شـد  بـول علـوم   قه یـک رویکـرد ب

مقالـه مـورد   ایـن  که توسط  و رویکرد دیگر ردغرب اعتقاد دا توسطانسانی ارائه شده 

اسـالمی   ـ  مبانی نظري علوم انسـانی  ي است، بر پیشرفت و توسعهبررسی قرار گرفته

ایـن رویکـرد بـر بازگشـت بـه خویشـتن       . کند میقل از علوم انسانی غرب تأکید مست

مقالـه  ایـن  . آرمانی اسالمی است ي فشارد و خواستار جامعهفرهنگی و دینی پاي می

ها و موانع رشد تفکر آرمانشهر اسـالمی،  بررسی چالشبر که عالوه در صدد آن است 

تمـدن اسـالمی    ي به تشابهات و تناقضات علوم انسانی غرب و علوم انسانی در حـوزه 
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تطبیقـی و روش  ـ   بررسی حاضر با رویکردي تاریخی. نیز نگاهی انتقادي داشته باشد

سنجی ما، به میـراث  گویی به نیاز اي بر مبناي تمدن اسالمی، خواستار پاسخکتابخانه

امکان یا عـدم امکـان رسـیدن بـه ایـن       ي به جا مانده از تمدن اسالمی است و درباره

  .جامعه ساکت است

  یساعلوم انسانی، تمدن اسالمی، آرمانشهر، آسیب شن :واژگان کلیدي
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  جامعه شناسی اسالمی در ایران
  1دکتر سید سعید زاهد

  

یی رسمیت یافتـه   می در کشور ما، فرهنگ و جهان بینیبعد از وقوع انقالب اسال

.  واقعیت مشهود و واقعیت غیب، اعتبار و اثر قائل است: است که براي دو نوع واقعیت

از ایـن رو بـراي   . شناخت واقعیت غیب تنها در اختیار خداوند تبارك و تعـالی اسـت  

رفـت و از مفسـرین    باید به سراغ تنها کتاب معتبر او یعنی قـرآن کـریم   درك آن می

باید  به عبارت دیگر براي دریافت واقعیت غیب می. قابل اعتماد تفسیر آن را جویا شد

درك . ابزار  ما در ایـن تحقیـق عقـل اسـت    . ي معصومین رفت به سراغ کتاب و سیره

بـا توجـه بـه    .  واقعیت مشهود هم از طریق تجربه و با کمک عقل قابل حصول اسـت 

واقعیت مشهود از یکدیگر جدا و منفـک نیسـتند، ترکیبـی از    این که واقعیت غیب و 

تواند راه گشاي دریافت واقعیت هاي  هاي قرآنی و تجربی، با مدیریت عقل می دریافت

طبـق قـانون اساسـی جمهـوري اسـالمی نیـز،       .  عالم براي یک فـرد مسـلمان باشـد   

نـوع واقعیـت   باید با توجه به وجود و اثـر هـر دو    هاي کلی و جزئی کشور می سیاست

هاي علوم انسانی الزم است علوم انسـانی   از این رو، به خصوص در رشته. تنظیم شود

  .  اسالمی، که خط اصلی خود را از کتاب و سنت بگیرد تأسیس گردد

در این راه در یک صد و پنجاه سال گذشته و بـه ویـژه بعـد از انقـالب اسـالمی      
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قـرار  ) ره(هـاي حضـرت امـام     شهایی صورت گرفته است که در رأس آن کوش تالش

ي جامعه، به فکر  ایشان با اتکا به علم فقه و دریافت احکام کلی مربوط به اداره.  دارد

در زندگی و دوران حیات خویش تالش ) ره(حضرت امام . عملیاتی کردن آنها افتادند

ي ایجاد جمهوري اسالمی از اصل فقهی حاکمیـت ولـی فقیـه، نظـام      کردند با تجربه

ترکیبـی از حاکمیـت   .  ي سیاسی تحت نام مردم ساالري دینی به وجـود آورنـد   هتاز

فقیه و مردم ساالري تجربه اي شد که امروز به عنوان یک نظام سیاسی تحت عنـوان  

اندیشمندان دیگري هـم بـه فکـر    .  دهد جمهوري اسالمی به حیات خویش ادامه می

ي اقتصاد، شـهید   صدر در حیطه تأسیس علوم انسانی اسالمی افتادند، از جمله شهید

ي  ي فلسـفه  ي هستی شناسی اجتماعی، آیت اهللا مصباح در زمینـه  مطهري در زمینه

ي علوم انسانی، و عالمـه سـید منیـر     علوم انسانی، آیت اهللا حائري شیرازي در زمینه

در مقالـه ضـمن معرفـی    . اي تازه ي تأسیس فلسفه الدین حسینی الهاشمی در زمینه

  .یک از این اندیشه ها به ارزیابی آنان خواهیم پرداختاجمالی هر 



١٠٠ 
 

 ها و راهبردهادانشگاه اسالمی، مؤلفه

  1دکتر علیرضا سمیعی اصفهانی

  2عبدالرضا فتحی مظفري

و  هاي علمی آن جامعـه جسـت  تحوالت یک جامعه را باید در محیط ي سرچشمه    

بـا   اسـالمی، ارتبـاط مسـتقیم   ي  تحقّـق جامعـه  . استجو کرد که دانشگاه مظهر آن 

تا زمانی که اقتصـاد، سیاسـت، فرهنـگ، علـم و اخـالق      . اسالمی دارد تحقّق دانشگاه

یابد و این امر ممکن نیست، مگر اسالمی حقیقی تحقّق نمی ي اسالمی نباشد، جامعه

از دل دانشگاه اسالمی است کـه چنـین مفـاهیمی بیـرون     . با تحقّق دانشگاه اسالمی

مقـام معظّـم رهبـري     ي علم نیز که امروزه به گفتهافزاري و تولیدبش نرمجن. آیدمی

حیات و ممات نظام به آن وابسته است، جز با تحقّق دانشگاه اسـالمی کـه مهمتـرین    

اهمیت دانشگاه به عنـوان  . شود محقق نمی ،علم است افزاري و تولیدبستر جنبش نرم

ور در عصر ارتباطات و اطّالعات چنـدین  یک کش يمرکز تولید علم و اطّالعات در بقا

برابر شده است و نخبگان نیز به عنوان پیشروان جامعه در فضاي دانشگاهی پـرورش  

هـاي دانشـگاه   لفهکردن مؤلذا در این پژوهش سعی بر این است تا با مطرح. یابندمی

 ، راهکارها و موانع تحقّق چنـین دانشـگاهی مـورد بررسـی قـرار     اسالمی و تبیین آن

  .ي ملّی، مبانی، راهکارها، موانع اسالمی، توسعهدانشگاه : واژگان کلیدي .گیرد
                                                             

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج   -    
09133178698asamiei@mail.yu.ac.ir  

 
2 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه یاسوج  - 

09178977068rezafathi44@yahoo.com  
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 گذاري در ایران ، علوم انسانی و سیاستجامعه

   1علیرضا سمیعی اصفهانی

  2علی کرمی

موفقیـت یـا   . گذاري یک کشور، شناخت جامعه اسـت  مهمترین معیار در سیاست

. درست از بستر جامعـه بسـتگی دارد   عدم موفقیت یک سیاست به شناخت و ارزیابی

-هاي مختلف علوم انسانی هر یک جنبـه شاخه. جامعه، آزمایشگاه علوم انسانی است 

پس علوم انسانی کاربردي در هـر جامعـه   . دهنداي از جامعه را مورد مطالعه قرار می

از . کندگذاري یک کشور است، فراهم می شناخت را که مهمترین معیار براي سیاست

ي دیگر حرکت علوم انسانی از حالت کاربردي به حالت نقلی مهمترین آفتی است سو

گذاري را در ایران تضعیف و کم اثر کـرده   ي جامعه، علوم انسانی و سیاستکه چرخه

سؤالی که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفـت ایـن اسـت کـه علـوم      . است

هـاي کشـور نقـش داشـته باشـد؟      ذاريگ تواند در سیاستانسانی در ایران چگونه می

هاي این نقش از جملـه حاکمیـت رویکـرد    همچنین سعی خواهد شد با بررسی آفت

اي، مقاالت پژوهشی و اسناد و مدارك، نقلی بر این علوم، با استفاده از منابع کتابخانه

  . راهکارهایی براي خروج از این وضعیت ارائه شود

  ت، علوم انسانی کاربردي، رویکرد نقلی گذاري، شناخ سیاست :واژگان کلیدي
   

                                                             
       .Email: asamiei@mail.yu.ac استاد یار گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج 1
  علی کرمی دانشجوي کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه یاسوج  2

Email:alikarami2011@yahoo.com   
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ایجاد علم : بومی شدن یا اسالمی شدن علوم انسانی و اجتماعی
  جدید یا رویکرد جدید 

  )ي دو رویکرد تمامت خواه و تکثرگرا مواجهه(
  1سیدحسین سراج زاده

  

ي ایـران و   بحث شایستگی و کفایت علوم انسانی و اجتماعی مدرن بـراي جامعـه  

هاي دینی و فرهنگـی کـه اخیـراً از یـک جایگـاه       ي این علوم با ارزش رابطهنسبت و 

در ایـن بحـث،   . اي اسـت  شود، بحث مهم باسابقه و پردامنه اداري و سیاسی دنبال می

شـود، امـا    کردن چند مالحظه مطرح مـی /کردن و اسالمی شدن/ي بومی شدن درباره

  .ن هم بازتاب یافته استي آخر است که در عنوا تأکید مفهومی بحث بر مالحظه

بـا خاسـتگاه   (موضوع کفایت و کارآمدي علـم اجتمـاعی مـدرن     .1

ي دراز  براي جوامع غیرغربی در خود علوم اجتماعی هـم زمینـه و سـابقه   ) غربی

هاي فلسفه و روش شناسی علوم اجتماعی بـه   دارد و در منابع و مباحث و درس

اسـتیالي علمـی جهـان    همچنـین هژمـونی و   . گیرد تفصیل مورد بحث قرار می

هاي علوم اجتماعی، موضوعی بوده است که بسـیاري   غرب، به خصوص در رشته

از دانشمندان علوم اجتماعی غیرغربی به آن توجه داشـته و بـراي رهـایی از آن    

ــاره  ــل و چ ــرده  تأم ــومی ســازي     . انــد اندیشــی ک ــاهیمی مثــل ب ــرح مف ط

)Indigenization(، دگــرواره /علــوم جــایگزین)Alternative( نقــد ســنت ،
                                                             

  دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه تربیت معلم تهران1
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از . و غیـره برخاسـته از همـین دغدغـه هاسـت      )Orientalism(شرق شناسی 

انجمـن  تأسیس : حیث عملی هم، می توان به عنوان نمونه به مواردي اشاره کرد

 Association of Asian(آسـیایی شــوراهاي پژوهشـی علــوم اجتمــاعی   

Social Science Research Councils - AASSREC(  ــال در س

 Asian(ایجاد هویـت آسـیایی   "و  "بومی سازي"با گرایش به ) 1976( 1355

identity (که تا امروز به فعالیـت خـود ادامـه مـی دهـد       "براي علوم اجتماعی

برگــزاري کنفــرانس  و) http://www.isa.org.ir/node/393نگــاه کنیــد بــه (

بـه   "شناسی هایی براي جامعه چالش: ان نابرابررویارویی با یک جه"

شناسـی کشـورهاي غربـی     اندیشی براي مبارزه بـا هژمـونی جامعـه    منظور چاره

نگاه کنیـد بـه   ( 2009در سال  المللی جامعه شناسی توسط انجمن بین) شمال(

http://www.isa.org.ir/node/1892 .(  

طرح موضوع بـومی سـازي یـا اسـالمی سـازي علـوم اجتمـاعی         .2

توانـد   هـاي کشـور  مـی    براساس نقد شرایط علوم انسانی و اجتماعی در دانشگاه

هاي نظري و عملی برداشته شده در این زمینه  ناشی از احساس عدم کفایت گام

هـا و   در هـر صـورت، چـاره اندیشـی    . هـاي اجـرا شـده باشـد     یا ناکـامی برنامـه  

ي نسبت علم با دین و فرهنـگ   هاي جدید اگر با فهم درست مسئله ریزي هبرنام

همچنـین ایـن کـار بـدون     . و ایدئولوژي همراه نباشد، راه به جایی نخواهد بـرد 

اند، در بستر فرهنگـی   مشارکت فعال دانشگاهیان که همگی فرزندان این جامعه

نی دارند، و عالوه هاي عمیق ملی و دی اند و دلبستگی همین جامعه پرورش یافته
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شناسند، امکان پـذیر   هاي فرهنگی خود علم جدید را هم می بر آشنایی با زمینه

رسـد کـه الزم اسـت بـه برخـی       در ارتباط با این موضـوع بـه نظـر مـی    . نیست

 . مالحظات دیگر هم توجه شود

...) همانند اقتصـاد، سیاسـت، و   (نفی هژمونی غرب در عالم علم  .3

دانـش،  (محصوالت فکـري بشـر   . ی علم جدید تلقی شودنباید به معنی نفی کل

قبل از آنکه به تمدن و فرهنگی خاص اختصاص داشـته باشـند   ...) فلسفه، هنر، 

هایی از آنها، حتی اگـر از نظـر تـاریخی     اند و حداقل جنبه میراث مشترك بشري

در فرهنگ و تمدنی خـاص زاده شـده باشـند، بازنمـاي خصـلت مشـترك نـوع        

هاي نـژادي،   نسانی که مخلوق یک خداوند است و صرف نظر از تفاوتاند، ا انسان

در نتیجـه، بـه هـیچ    . داراي خصوصیات مشترك است... مذهبی، قومی، ملی، و 

محصـوالت  . عنوان نباید علم جدید را یکسره غربـی تعریـف و آن را نفـی کـرد    

ه انـد کـ   فکري بشر در هر جغرافیایی تولید شده باشند بخشی از معرفت بشـري 

) ص(اگر غیر از این بود، پیامبر خـاتم  . باید آنها را فرا گرفت و نقادانه به کار برد

  . مسلمانان را به جست و جوي علم حتی در چین توصیه نمی فرمود

ــوم    .4 ــه خصــوص در حــوزه عل ــد، ب ــم جدی مهمتــرین ویژگــی عل

دانشجویان و دانش آموختگـان رشـته هـاي    . اجتماعی، ویژگی انتقادي آن است

اي که مطـرح شـده بـا     دانند هر نظریه اجتماعی و جامعه شناسی نیک میعلوم 

رو  نظـران روبـه   هاي تجربی و نقدهاي نظري فراوان پژوهشگران و صـاحب  آزمون

هـایی   توان گفت بیشترین نقدها بر نظریـه  شده است، به طوري که به جرئت می
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طـرح شـده   شوند، توسط نظریه پردازان دیگـر غربـی م   که گاه غربی خوانده می

از (رسد یکی از اشکاالت اصلی کـه در آمـوزش دانشـگاهی مـا      به نظر می. است

هاي انتقادي  وجود دارد این است که چرا مهارت) جمله علوم انسانی و اجتماعی

ــه     ــازمان یافت ــون شــک س ــر مرت ــه تعبی ــا ب ــد، ی ــم جدی  Systematic(عل

skepticism(  ایـم، نـه    رفتـه که از هنجارهاي علم جدید است، به خـوبی فرانگ

اگر این مهارت یعنی جرئـت و توانـایی   . آموزیم هاي غربی را می اینکه چرا نظریه

گاه با نگـاهی انتقـادي بـا هـر      انتقاد را در سازمان آموزشی خود ایجاد کنیم، آن

کنـیم، و پـس از نقـد و     برخـورد مـی  ) چه غربی و چه شرقی و داخلی(اي  نظریه

راه شـکوفایی علمـی، پـرورش    . کنیم تعدیل می آزمون آن را رد، تأیید یا جرح و

طـور محـیط اجتمـاعی     روحیه و جرئت انتقاد علمی در سازمان علمـی و همـین  

  . است

بومی جز از طریق پرداختن متفکران و عالمان اجتمـاعی بـه    علم .5

تواننـد در خـدمت    علوم اجتماعی زمـانی مـی  . گیرد مسائل آن جامعه شکل نمی

مستقیماً بـه مسـائل آن جامعـه بپردازنـد و آن را بـا      نیاز یک جامعه درآیند که 

شاید یکـی از تحـوالت   . دیدي انتقادي و با روشی علمی مورد بررسی قرار دهند

هاي آموزشی بعد از انقـالب رخ داده ایـن بـوده اسـت کـه       مثبتی که در محیط

اساتید و پژوهشگران خود را به مسـائل اجتمـاعی جامعـه خـود بـیش از پـیش       

ایـن مسـیر   . انـد  هاي علمی خود قرار داده ي فعالیت و آنها را سوژه نزدیک کرده

تواند به شـکوفایی بیشـتر علـم اجتمـاعی      رو نشود می چنانچه با محدودیت روبه
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  . بومی بینجامد

ي آخر اما بسیار مهم اینکـه، رشـد دانـش و ایجـاد و گسـترش       نکته .6

ایرانـی و اسـالمی   هـاي جدیـد در آن، کـه رویکـرد و گفتمـان       رویکردها و گفتمـان 

. تواند یکی از آنها باشد، فقط در یـک محـیط آزاد آکادمیـک امکـان پـذیر اسـت       می

هاي فکري با اسـتفاده   هاي دولتی و مسلکی و پیشبرد پروژه هرگونه ایجاد محدودیت

انجامد بلکه ضـد   از زور و منابع دولتی نه تنها به تکوین رویکرد و گفتمان جدید نمی

هاي علمی رقیب بر اسـاس   ي ایجاد رویکردها و گفتمان تجربه. دده آن را پرورش می

در حـالی کـه علــم   . عقیـده و ایـدئولوژي مارکسیســتی حـاوي درس بزرگـی اســت    

ي منابع عظیم دولتـی کـه صـرف آن     مارکسیستی که دستگاه دولتی شوروي با همه

ادي و کرد هیچ ثمري نداشت و امروز در دنیاي علم اثري از آن نیست، رویکـرد انتقـ  

چپ که با الهام از مارکسیسم در یک گفـت و گـوي آزاد بـا رویکردهـاي رقیـب در      

 .جهان غرب شکل گرفت هنوز زنده، الهام بخش و تأثیرگذار است
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  انسجام و انتشار دو منش شکل گیري متن
  1فرزان سجودي 

 

پیشتر گفته شده است که مـتن بایـد بافتـار داشـته باشـد و در نتیجـه، عوامـل        

ساختاري شامل ساختار موضوعی و ساختار اطالعاتی و عوامـل انسـجامی بـه عنـوان     

حـال آن کـه در ادبیـات و    . انـد  ي بافتار و شکل دهنده به متن، مطـرح شـده   سازنده

کنـیم کـه بـر     هایی از نوشتار برخورد مـی  بخصوص در انواعی از شعر معاصر، به نمونه

نگارنـده بـراي   . ت آنهـا را تبیـین کـرد   توان متنی اساس اصول پیشتر گفته شده، نمی

که براي متون متعارف داراي بافتار نقش پـادمتن  (تبیین چگونگی عملکرد این متون 

از مفهوم انتشار بهره گرفته است و نشان می دهد که چطور انتشار ) کنند را بازي می

هـاي ادبـی    ایـن نمونـه  ] پادمتنیت[در دو سطح جانشینی و هم نشینی، عامل اصلی 

  .ستنده

  بافتار، انسجام، انتشار، متن، پادمتن  :واژگان کلیدي

                                                             
 دانشیار دانشگاه هنر 1



١٠٨ 
 

  عنوان عامله ب) جامعه شناسی(علوم انسانی 
  هاي جمعی ي رسانه تغذیه کننده

 1دکتر محمد تقی شیخی

  

م انسـانی و اجتمـاعی از یکـدیگر    حاضر بـه پیونـد گسسـت ناپـذیر علـو      ي مقاله

هـاي علمـی و     شناسی، مفهوم، جنبـه  ر خاص با برگرفتن از جامعهطوه و ب پردازد می

ـ    حالی در. دکن را بررسی و تحلیل می کاربردي آن ویـژه در  ه که در جهـان امـروز و ب

اسـت، علـم    انواعی از مسائل اجتماعی همواره در حال ظهور و پیـدایش  ،عصر حاضر

هاي الزم  له آنها را شناسایی و تشخیص داده، راه حلوسی نمستقلی الزم است تا بدی

با توجه به اینکه پویـائی اجتمـاعی، اقتصـادي،    . ؤثر را در جهت رفع آنها ارائه دهدو م

همواره در جریان اسـت، نهادهـاي مختلـف اجتمـاعی از نـوع خـانواده،       ... فرهنگی و 

رهنگی با تغییرات سریع فـ  هاي اجتماعی ارزش وروابط اجتماعی  الگوهاي اقتصادي،

ـ  و بی وقفه ـ   جامعـه . رو هسـتند  هاي روب عنـوان داور و ارزیـاب، تغییـرات    ه شناسـی ب

بنـابراین،  . دهـد  هاي مناسب را ارائـه مـی   را شناسائی و برحسب نیاز راه حل مطروحه

. آورد هاي ایجاد و پایداري نظم اجتماعی را بالقوه فراهم می علم جامعه شناسی زمینه

 لگی،سـا  15-49درصد جمعیت در سنین  60طور مثال، در عصر حاضر که حدود ه ب

هـا را در   درصـد ورودي دانشـگاه   52یعنی در سنین تأثیرپذیري قـرار دارد، بـیش از   

هـا بـالقوه انتظـارات     ي ایـن قبیـل شـاخص    مجموعه. دهند ایران دختران تشکیل می
                                                             

 mtshykhi@yahoo.comاستاد و عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهراء، 1
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علمـی کـه   . را بـه دنبـال دارنـد   ... هاي جدید، دگرگـونی هنجارهـا و    جدید، خواسته

در عـین  . عه شناسی اسـت ري آن است، جامکا ي اینگونه تحوالت در حیطه ي مطالعه

هـاي   ، طبیعتاً رسـانه اینگونه تصاویر جدید است ي اي که منعکس کننده حال، وسیله

ان چنـد  ،یي جامعه شناختها هاي جمعی بدون پژوهش از این رو، رسانه. جمعی است

هـاي خبـري از هـر نـوع خـود نیـاز بـه پشـتیبانی و          رسـانه . تأثیرگذار نخواهند بـود 

و  علمی و جامعه شناختی دارند، در غیر این صورت، یک نوع کـم تـوجهی   ي نهپشتوا

مطالعات . افتد اي جمعی از سوي مخاطبین اتفاق میه انفعال نسبت به اینگونه رسانه

هـا و هـر    ، خـانواده، اشـتغال، درآمـد، هزینـه    ی و کیفی از جوانان، زنان، دختـران کم

شـرایط موجـود و انتظـارات و    ا از دیگري بـه تفضـیل، خـود تصـاویري گویـ      ي حوزه

نسـان جامعـه   بدی .تیار وسائل ارتباط جمعی می گذاردهاي پیش رو را در اخ خواسته

در بخشی دیگـر از پـژوهش حاضـر،    . توان مهندسی کرد تر می را هر چه بهتر و جامع

د مطالعـات  پردازد، یعنی تا چـه حـ   وسائل ارتباط جمعی میمقاله به بررسی رویکرد 

کند و اینکه  ها استفاده می را پشتیبانی می کند، تا چه حد از نتایج پژوهشاعی اجتم

  گران اجتماعی چگونه است؟ ل ارتباطی آن با پژوهشپ

اجتمـاعی، پشـتیبانی علمـی ـ      پویایی ها، جامعه شناسی، رسانه :کلیدي واژگان

  پژوهشی، نظم اجتماعی
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  سازي فلسفه بومی
 ،الدین کاشانی لمجموعه مصنفات افض: موردي ي مطالعه

 معروف به باباافضل

  1سیدمصطفی شهرآیینی

  

اشاره  ،تطبیقی ي فلسفهپل ماسون اُورسل در کتاب بسیار مهم و تأثیرگذار خود، 

این است کـه نظـام فکـري هـر      دقیق و انضمامی فلسفه  ي به این دارد که راه مطالعه

و مورد مطالعه و بررسی گیري نظام فکري ا را در پیوند با بستر تاریخی شکل فیلسوف

از نگاه او هر واقعیت تـاریخی   .(Masson-Oursel, 2000-1: 25 & 31) قرار دهیم

(historical fact)  تابعی است از بستر تاریخی(historical context)  آن  پدیـدآیی

ند که اگر آنها را برکنـده  ا ي واقعیات تاریخی منزله  واقعیت، و افکار هر فیلسوف نیز به

دهنـد و بـه چیـزي     را از دسـت مـی   شان در نظر بگیـریم، هویتشـان   تاریخیستر از ب

ش از ورود بـه  براین، بهتر است پیبنا. شوند با عالم واقع تبدیل میارتباط  انتزاعی و بی

اي هرچند کوچک به اوضاع و شـرایط تـاریخی حـاکم بـر      دریچهاصل بحث، بکوشیم 

هـاي نـاب و    چـه بـه اندیشـه   ایـن دری هاي پنج و شـش بگشـاییم تـا بتـوانیم از      سده

بـا نگـاهی هرچـه     ،(Chittick, 2001: 3)باباافضل، این فیلسوف ایرانـی   ي نوگرایانه

  .تر بنگریم تر و واقعی انضمامی

و دوران ترجمه، انتقـال، تـدوین   توان  و سوم را می هاي دوم سدهدر جهان اسالم، 
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ی علوم در تمدن قرن طالی«ود ش شمار آورد و سدة چهارم را می تکوین علوم عقلی به

در این دوران خلفاي عباسی نظیر منصور، هـارون، مـأمون، واثـق و    . دانست» اسالمی

میان از آل زیار و آل بویـه و چنـد   ان و دیلیاهان، خوارزمشامراي شرقی مانند سامانی

الدولـه حمـدان و خلفـاي امـوي آنـدلس و فاطمیـان        از امراي مغرب مانند سـیف  تن

دریـغ و   ملیت و دین علما کاري داشته باشند، آنـان را مـورد حمایـت بـی     آنکه به بی

هـاي درس و   بـراي رواج و رونـق حـوزه     دادند تا جایی که زمینـه  فراوان خود قرار می

اسالم فراهم بود و علماي یهودي، مسیحی، زردشتی، صابئی و بحث در سرتاسر عالم 

جهـت   ز در همین دوران بود که بهنی. یگر سرگرم فعالیت بودندمسلمان در کنار همد

هاي عقلی و فلسفی بسیار پررونـق و شـکوفا    غلبۀ تفکر معتزلی بر جهان اسالم، بحث

جهـت مشـی فکـري خـود بـه منطـق و فلسـفه         بود و بسیاري از متکلمان معتزلی به

داشتند و حتی به تحقیق و تفحص در روش و تعـالیم حکمـاي قـدیم     ی خاصتوجه

  . پرداختند می

هاي چهـارم و پـنجم    در این میان نباید از نقش اسماعیلیان نیز که در سده البته

یعنی در دوران اقتدار فاطمیان بسیار نیرومند بودند، در رواج و انتشار فلسـفه چشـم   

کردنـد،   در حالی که بسیاري از اهـل سـنت و حـدیث فلسـفه را تحـریم مـی      . پوشید

کردنـد و   و و فیثـاغورس توجـه مـی   ارسـط ان به فیلسوفانی مانند افالطـون،  اسماعیلی

حـج و   الي دعوت خویش براي بحـث از نمـاز، زکـات،   داعیان اسماعیلی در مراحل با

ستفاده از فلسفه ارفتند تا جایی که در این مراحل  طهارت به روش عقلی فالسفه می

ا این اوضاع ام). 133 ـ126: 1336اهللا صفا،  ذبیح(معمول بود اي کامالً  و فالسفه، رویه
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مشـرب   به دگرگونی نهاد و عرصه بر معتزلیان عقلی پنجم رو ي و احوال از اوایل سده

و » آنچه در کتب بود بر آنچه در عقل محترم اسـت برتـري یافـت   «بسیار تنگ شد و 

اکرام محدث و فقیه بر بزرگداشت فیلسوف و متفکر فزونی یافت و در نتیجه فلسفه «

ـ  و سایر علوم عقلی روز در تأییـد ایـن    .)135: همـان ( »و رواج افتـاد  روز از رونـق ه ب

راونـدي کاشـانی را کـه از منـابع معتبـر       السـرور  راحۀالصدور و آیۀمطلب بخشی از 

  :آوریم ششم است، می ي به سده تاریخی مربوط

سـلجوق بـود     داشت سالطین آل دوستی و حرمت و برکت پرورش علما و علم

د خوراسان علما خاستند و کتب فقه که در روي زمین خاصه ممالک عراقین و بال

تصنیف کردند و اخبار و احادیث جمع کردند، و چندان کتب در محکم و متشـابه  

گشـت  ... قرآن و تفاسیر و صحیح اخبار باهم آوردند که میخ دین در دلهـا راسـخ   

چنانک طمعهاي بددینان منقطع شد و طوعاً اَو کرهاً فالسفه و اهل ملل منسوخ و 

محمـد نهادنـد، و جملـه اقـرار     ... دهریان بکلّی سر بر فرمان شریعت تناسخیان و 

کردند که الطُّرُق کُلُّها مسدوده الّا الطریق محمد و هر بزرگـی از علمـا بـه تربیـت     

  ).30-29راوندي کاشانی، (سلطانی سلجوقی منظور جهانیان شد

سـال پـس از     نجـاه ، یعنی پ555اثیر در اخبار مربوط به سال  ابن تاریخ کاملدر 

جهـان گشـوده اسـت،     به  احتمال بسیار زیاد باباافضل دیده  که به وفات غزالی و زمانی

خالفت برگزیـده شـد   ه عباسی بعد از آنکه ب ي المستنجد باللّه خلیفه«خوانیم که  می

ي  کتابخانـه . مـوال او را مصـادره کننـد   المـرخّم را دسـتگیر و ا   فرمان داد قاضـی ابـن  

م علـو «هاي او آنچه را که از  این اموال بود و از میان کتاب ي المرخّم نیز در جمله ابن
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 رسـائل سـینا و   ء ابـن الشـفا آنهـا یکـی کتـاب     ي  بـود سـوزاندند و از جملـه   » فالسفه

؛ نیز نگاه کنیـد  279: 1336اللّه صفا،  ذبیح(»هایی از این قبیل بود الصفا و کتاب اخوان

در ) 643متوفـاي  (صالح شهرزوري  ابن). 349: 1373الجر،  لیلحنا الفاخوري و خ: به

فلسـفه  «او، چنین فتوي داد کـه  زمانی پس از درگذشت  اواخر عمر باباافضل یا اندك

 ي ي حیـرت و گمراهـی اسـت و داعیـه     دوباري و ریشـه بنـ  سفاهت است و بـی  ي پایه

و . ي آن مقدمـه اما منطق مدخل فلسفه است و  .انحراف از حق و میل به زندقه است

را از ] فالسـفه [پادشاه بایـد شـر ایـن میشـومان     . ... شر، شر باشد ي مدخل و مقدمه

خاطر تعلیم  دور کند، و از مدارس اخراج نماید، و از شهر تبعید کند، و به مسلمانان به

نشانی از عقایـد فالسـفه بینـد     و تعلم حکمت به عقوبت رساند، و هرکس را که در او

ك سازد، یا به اسالم دعوت کند، تا آن آتش خـاموش شـود، و آثـار    تیغ هال ي طعمه

و نیـز همـو   ). 351: 1373الجر،  حنا الفاخوري و خلیل( »فلسفه و فالسفه محو گردد

: 1336اللّـه صـفا،    ذبیح(» الفلسفه اُس السفه«»بود که در فتاوي خود گفته است که 

 ي برافروخته بود کـه جملـه  منطق چنان  آتش مخالفت با فلسفه و).»4پانویس«140

ها بود و شاید بـه همـین    در محافل کالمی و شرعی بر سر زبان» من تمنطق تزندق«

دلیل باشد که غزالی با وجود اشتغال فراوان به مباحـث منطقـی، عنـاوینی همچـون     

. را براي آثار منطقی خود برگزیده باشد المستقیم القسطاس، و العلم معیار، النظر محک

  تلبـیس ابلـیس  در کتـاب  ) 597-508(الفرج ابن الجـوزي البغـدادي    ن ابیالدی جمال

اي در این  گونه کند به جریانات ارتدادي شامل فلسفه و تصوف را رد می ي آشکارا همه

عبـدالکریم شهرسـتانی   . خوبی پیداست کتاب حمالت شدید اهل دیانت به فالسفه به
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ه فصـلی کـاملی را بـه فلسـفه     خود بـا آنکـ   ملل و نحلهم در کتاب ) 548متوفاي (

  1.سینا پرداخت اختصاص داد، مشخصاً به انتقاد از ابن

روشن است که در چنین اوضاع و احوالی پرداختن به فلسفه و تفکر عقالنی کـار  

علـم  «آسانی نیست چرا که ایـن شـاخه از معرفـت بشـري ـــ کـه عمـدتاً از آن بـه         

بـا دیـن    مانان آن روزگار، امري بیگانـه مسل ي از نگاه قاطبه  کردند ــ یاد می» تعطیل

دن نگـاه غالـب در   دا بـراي نشـان  . شد به آن تلقی می ي رساننده  اسالم و حتی آسیب

 ي ز خاقانی و سـنائی، دو شـاعر برجسـته   ششم به فلسفه و فالسفه، ابیاتی را ا ي سده

  :نخست از خاقانی. آوریم این دوران می

  را خلل منهیدسرّ توحید     علم تعطیل مشنوید از غیر

  وآنگهی نام آن جدل منهید    فلسفه در سخن میامیزید

  اي سران پاي در وحل منهید    وحل گمرهیست بر سر راه

  گوش همت برین رحل منهید    رحل زندقه جهان بگرفت

  عمل منهید ي فلس در کیسه  فلسفی کم از فلسی استنقد هر 

  منهیدباز هم در حرم هبل   دین کز هبل رسته است  ي کعبه

  داغ یونانش بر کفل منهید  عرب است ي مرکب دین که زاده

  الملل منهید بر در احسن    ارسطو را  ي  قفل اسطوره

  حیز را جفت سام یل منهید    فلسفی مرد دین مپندارید
                                                             

 ي طرحـی نـو در فلسـفه   : فلسفی باباافضلنظام « اي با عنوان  قالهاین قسمت برگرفته از م 1
ي  دانشـکده  ي  ي فلسـفه  ي بهار و تابسـتان مجلـه   از نویسنده که در شماره» ایرانی ــ اسالمی

  . ادبیات دانشگاه تهران منتشر خواهد شد
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  تهمت نحس بر زحل منهید  شوند این قوم از شما نحس می

  :و این هم ابیاتی چند از سنائی

      مسلمانی مسلمانیمسلمانان مسلمانان 

  از این آیین بیدینان پشیمانی پشیمانی      

    بمیرید از چنین جانی کزو کفر و هوا خیزد

  ازیرا در چنان جانها فروناید مسلمانی      

     شراب حکمت شرعی خورید اندر حریم دین

  گویان یونانی که محرومند از این عشرت هوس      

      ه سوي ذوق ایمان شوبرون کن طوق عقالنی ب

  ایمانیه پیش ذوق چه باشد حکمت یونان ب      



١١٦ 
 

  : از متنیت متن تا فرامتنیت متن
  معناشناختی  ـ رویکرد نشانه

  1رضا شعیريحمید

  

معناشـناختی مـورد بررسـی و     تواند با دو رویکرد متفـاوت نشـانه ـ    هر متنی می

خود همان چیزي است که متنیت متن را محور توجه  ،رویکرد اول. تحلیل قرار گیرد

اي معین از متن مـورد نظـر قـرار     تحلیل کننده در فاصله ،در این حالت. دهد قرار می

کند تا فرآیند تغییر معنا را از وضعیت ابتدایی تا وضعیت نهـایی   گیرد و تالش می می

در چنین شرایطی با متنیتی مواجه هستیم کـه تحـت نظـارت و کنتـرل     . دنبال کند

 "زمـان "یاب و   از گفته ،این نظام ارزشی مستقل. اردنظام ارزشی از پیش معین قرار د

متنی شکل گرفته و فرآیند تغییر معنـا را   -تالقی او با متن و بر اساس تحوالت درون

اي با توجه به معیارهاي کنشی کـه   در این رویکرد نظام نشانه. تحت تسلط خود دارد

مـتن در ارتبـاط    "گیمـتن بـود  "شود و ما با  متن در خود پرورانده است ارزیابی می

  . هستیم

اما در رویکرد دوم با فرامتنیت متن مواجه هسـتیم کـه چنـین ویژگـی مـا را بـا       

یـاب و   در این شرایط فاصلۀ بـین گفتـه  . کند  مواجه می) شوِشی(متنی در حال شدن 

شود تا این دو در تعامل با یکدیگر نظـام ارزشـی مـتن را بازسـازي      متن برداشته می

گیري معناهاي کشف نشده، پنهان و ممکن قرار  آن را در چرخۀ شکل نموده و دوباره
                                                             

  دانشیار دانشگاه تربیت مدرس 1
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اي قرار  به همین دلیل است که در وضعیت فرامتنیت، متن در دنیایی فرانشانه. دهند

خواهد و  گویا متن می. نماید هاي گریز خود را از تنگناي متن آزمایش می گرفته و راه

چگونـه فرامتنیـت قـادر اسـت چنـین      . تواند چیزي باشد که تا کنون نبوده است می

هـا عملیـاتی شـدن مـتن و      هایی از متن را نمایان سازد ؟ و چگونه این قابلیت قابلیت

یـاب، زمـان و مکـان و     حضور متن، گفتـه (آیی گفتمانی  بازپردازي آن را در سایۀ هم

  کنند ؟ پذیر می امکان) گیري هاي در حال شکل ارزش

  گفتمانی   آیی متنیت، ارزش، هممتن، متنیت، فرا :واژگان کلیدي 
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  »ایرانِ اسالمی«
  جدید ي انگارهبانیِ موضوع و 
  شناسی در جامعه

  1زند رضا شجاعی علی
 

است که مورخین براي مشخص کردنِ دوران  ی خاصاصطالح »ایرانِ اسالمی«

مـا امـا آن را در ایـن    . برنـد  به کار می  پس از ورود اسالم به ایران از ادوار پیش از آن،

معرفتـی پدیـد آمـده در ایـرانِِ پـس از       -تحقیق، با نظر به شرایط خـاص اجتمـاعی  

  . را از آن مطمح نظر داریم تر ی خاصایم و معنای کار گرفته انقالب، به

شـناختی مـؤثر افتـاده اسـت و در      جامعـه  ي یرانِ اسالمی از دو حیث بر اندیشـه ا

توانـد موجـد نقـاط     ویش، میاز موقعیت و ظرفیت خ ی صائبصورت رسیدن به درک

و دوم از  »موضـوعی «نخست از حیـث انجـازات    .در روند این علم گردد عطف مهم

ــ  ي جامعـه . »معرفتــی«هــاي  گشـایش  ي  جنبـه  ه موضـوعِ مطالعــات  ایــران بـه مثاب

ِ رویدادها و فرایندهایی قرار گرفته کـه پـیش از ایـن نظیـر      شناختی، در مسیر جامعه

  :نداشته و با بسیاري از انتظارات رایج نیز در تغایر افتاده است

از آشـفتگی و   ي بـارز  اي کـه هـیچ نشـانه    انقالب در جامعه وقوع .1

گیـري   ل خـاص و شـکل  مـ شد و به میدان آمـدنِ عوا  آشوب در آن مشاهده نمی

                                                             
  Shojaeez@modares.ac.ir شگاه تربیت مدرساستادیار دان  1 
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عالَم داشـت و بـه   که کمتر نظیري در انقالبات پیش از این در  فرایندي متفاوت

 هاي انقالب دامن زد؛  در تئوري تجدیدنظرهاي مهم

شـدن و بازگشـت    توقف و واژگونگی در فرایند رو به رشد عرفـی  .2

 مجدد دین به قلب اجتماع و نشستنِ بر رأس حاکمیت سیاسی؛ 

 ؛ یتهآوري سنت و مدرن هم در به اي کامالً بدیع بهنِ تجرپدیدآمد .3

مشـارکت سیاسـی و    ،داري در حکومت ارائۀ الگوي نسبتاً متفاوت .4

 دهیِ قدرت؛  سازمان

ــت  .5 ــت و قابلی ــاي شــایان نشــان دادنِ ظرفی ــو و  ه در اتحــاذ الگ

 در روند توسعه؛   مسیرهاي متفاوت

آمـدهاي   پی ي ارض خُرد و کالن اجتماعی به مثابهظاهرشدنِ عو .6

  .هاي خاص آن متفاوت با آسیب ي این پدیده

  :از حیث معرفتی نیز

غالـب بـر علـوم     ي نوعی بـدبینی و بیگـانگی بـا انگـاره     احساس .1

  انسانی؛ 

  جوي اَغراض بعضاً متفاوت از آن؛ و  جست .2

  مستغنی و متکی دانستنِ خود به میراث پربارِ معرفتی؛ .3

هـاي   و گشـودن افـق  افتـادن   هایی بلند بـراي پـیش   وجود انگیزه .4

 ؛عالم بشريجدید به روي 

اي جدیـد در نگـرش بـه     هـایی از ظهـور انگـاره    زدنِ بارقـه  جوانه .5
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    سان و به حیات فردي و اجتماعی اوبه ان  هستی،

ایران را مستعد ایفاي نقشی تأثیرگذار و دگرگون کننده در عالَم معرفت  ي جامعه

  .ساخته است

  : اه استسه مانعِ بزرگ اما بر سر این ر

اي متفـاوت و   پدیـده  ي عدم درك وضع و موقعیت ایران به مثابه .1

 شناسان ایران؛  جامعه توسطمستحق اهتمامی ویژه 

خصوصـاً در بـین    ،هـاي خـود   اعتمـادي بـه قابلیـت    ناباوري و بی .2

 روشنفکران و اندیشمندان دانشگاهی؛ 

علـوم   ي ه ینه نشـدن مسـیر ابـداع علمـی در حـوز     خره نهادو باأل .3

 .انسانی
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 ضرورت و راهبردهاي تحول در علوم انسانی

  1غالمرضا شمس مورکانی

 

هاي  و فرمایش) ره(هاي مورد تأکید امام خمینی تحول در علوم انسانی از توصیه

ي  علوم انسـانی بـه مثابـه   . هاي اخیر استجدي مقام معظم رهبري، به ویژه در سال

افزاري فرهنگ و تمدن بشري، علوم خش نرممجموعه قواعد تنظیم حیات انسان در ب

هـا، احساسـات،   و معارفی است که به صورت روشمند از رفتارها، باورها، افکار، نگرش

در بحـث از ضـرورت   . کنـد هاي انسانی معنـادار بحـث مـی   ي پدیده هیجانات و همه

رسـد ایـن اسـت کـه بـین وضـعیت موجـود و        اي که به ذهن مـی  تحول، اولین نکته

لذا نگاه به بحث تحول، مسـتلزم در نظـر داشـتن    . طلوب تفاوت وجود داردوضعیت م

لـیکن، از آنجـا   . ي آن دو با هم اسـت  دو وضعیت موجود و وضعیت مطلوب و مقایسه

که وضعیت موجود و مطلوب در هر یک از علوم مختص بـه آن علـم اسـت، بحـث از     

. طرح و پیگیـري اسـت  ي خاص قابل  تحول در علوم انسانی در هر علمی از یک زاویه

لذا ابتدا باید معنی تحول در هر یک از علوم انسانی مـورد توجـه قـرار گیـرد و بعـد      

در ادامه به علومی که ریشـه در  . تالش کرد یک سلسله وجوه مشترك بین آنها یافت

انـد و  ها پیش در فرهنگ اسالمی، بومی شـده فرهنگ اسالمی دارند، علومی که مدت

انـد اشـاره کـرده، معنـاي     صورت بومی یا اسالمی پیدا نکـرده  علوم جدیدي که هنوز

بعد از موارد مطرح شده در . تحول را در هر یک از این علوم به تصویر خواهیم کشید

                                                             
  1 عضو ھیأت علمي دانشگاه شھید بھشتي
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این مقاله، به ضرورت تحول علوم انسانی از منظر اسناد باالدسـتی و نیازهـاي خـاص    

د پرداخته، وضـعیت  کشور پرداخته شده و پس از آن به آسیب شناسی وضعیت موجو

در ادامه نیز محورهـاي اصـلی تحـول در علـوم انسـانی و      . مطلوب ترسیم خواهد شد

مورد بحث قـرار گرفتـه و   ) به صورت یک ماتریس(هاي مورد نظر در هر محور  مقوله

در نهایت راهبردها و راهکارهاي تحول در علوم انسانی با توجه بـه محورهـاي مـورد    

  .بحث ارائه خواهد شد
  علوم انسانی، تحول، اسالمی سازي، غنی سازي، بومی سازي: گان کلیديواژ
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  محوري در محتواي کتب  تبیین رویکرد مسئله
 ي جمهوري اسالمی ایران ي متوسطه علوم انسانی دوره

                                                                     1دکتر پروین صمدي

  2زهرا مهماندوست

 

باتوجه به رشد روزافزون دانش و اطالعات در عصر جدید، نظـام تعلـیم و تربیـت    

گـري   تفکر، پژوهش  هاي شناختی چون قدرت باید سعی بر آن داشته باشد تا توانایی

گـویی بـه    تربیت، براي پاسخ و  اندیشمندان تعلیم . و جست و جوگري را پرورش دهد

هـاي جسـت و    تفکـر انتقـادي، مهـارت   این نیاز بشر، رویکردهایی همچـون آمـوزش   

تـوان از طریـق    ي آنهـا را مـی   اند کـه همـه   را پیشنهاد داده... جوگري، تفکر خالق و 

ي جوامع بشـري بـا مسـائل     درواقع، مواجهه. محوري ترفیع کرد اجراي رویکرد مسئله

اي  تعیـین شـده   حـل از پـیش   ي امروزي کـه راه  ي زندگی پیچیده ناهمگون و فزاینده

جویی کشورها در نوآوري و ابداع از طرف دیگر، پـرورش   از یک طرف، و سبقت ندارد

بـدیهی  . کنـد  ناپذیر مـی  هایی که قادر به حل مسائل گوناگون باشند را اجتناب انسان

ي  اي بـا شـالوده   و تربیـت، پیونـد گسـترده     ي تعلـیم  است که هر انتظاري در گستره

تـرین   انسـانی یکـی از مهـم     وزشـی، علـوم  هـاي آم  درواقع در نظـام . انسانی دارد علوم

توانـد در جهـت رشـد وتعـالی افـراد نقـش        شود که می هاي اثربخش تلقی می مقوله
                                                             

  و عضو شوراي بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی )س(عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء 1
samadi_p600@yahoo.com   

  کارشناس ارشد رشته مدیریت آموزشی 2
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ي درسـی یـا کتـاب      از آنجا که در نظام آموزشی ما محتـواي برنامـه  . مؤثري ایفا کند

باشد، درایـن مقالـه سـعی بـر آن اسـت کـه        درسی، مبناي تدریس و کار معلمان می 

مسـئله   ي درسی، راهبردهاي حل محور در محتواي برنامه ین رویکرد مسئلهضمن تبی

هـا در   مسئله و جایگاه هر یک از مؤلفه هاي حل و الگوهاي متعدد آن، به تبیین مؤلفه

شناسی و فلسفه پرداختـه   ، روان2و1شناسی  ، جامعه3و2و1فارسی   هاي ادبیات کتاب

  .شود

مسـئله   هـاي حـل   کتب منتخب به مؤلفه نتایج حاکی از آن است که میزان توجه

هـاي مـورد    به مؤلفه 2و1شناسی چنانچه بیش از همه، کتابهاي جامعه . متفاوت است

هـاي مـدنظر، بیشـترین فراوانـی      قابل ذکر است که از میـان مؤلفـه  . اند نظر پرداخته

بوده و کمترین آن بـه   "اطالعات آوري  جمع"و  "اي موقعیت مسئله تحلیل"متعلق به 

در انتهـاي  . مـی باشـد   "مسـئله  ارزیابی فرایند حل"و  "آزمون آن"، "تدوین فرضیه"

مسـئله در کتـب مـذکور،     هـاي حـل   مقاله نیز پس از تحلیل چگـونگی ظهـور مؤلفـه   

  .پیشنهاهایی در این زمینه ارائه شده است

 درسی محتواي برنامه-انسانی علوم-محور  رویکرد مسأله: واژگان کلیدي
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  آموزان  بندي دانش شنایی و پايبررسی میزان آ
  دانشگاهی ي سوم دبیرستان و پیش ایرانی پایه

  در کویت نسبت به هویت ملی
   1علیرضا صالحی

  2اکبري بابوکانی احسان علی
  3احسان بهجتی
  4اعظم پري پور

آموزان سال سوم دبیرستان و پـیش   ي دانش ي آماري کلیه در این پژوهش جامعه

است کـه بـر اسـاس    ) نفر 302(اسالمی در کشور کویت دانشگاهی مدارس جمهوري 

نفـر حجـم نمونـه را تشـکیل و بـه سـؤاالت        64گیري تصـادفی سیسـتماتیک    نمونه

آموزان سال سوم و پیش دانشـگاهی ایـن    علت انتخاب دانش. نامه پاسخ دادند پرسش

هاي نظام آموزش و پرورش با چه میزان اطالعات و تعلـق   بود که معلوم شود خروجی

شوند و نظام آموزشی در این جهت تا چه حد  نسبت به هویت ملی فارغ التحصیل می

  .موفق بوده است

بندي فراگیران نسبت به هویـت ملـی    هدف پژوهش بررسی میزان آشنایی و پاي

                                                             
  عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب  - 1
دانشجوي کارشناسی ارشد رشته معارف اسالمی و الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق  - 2

  )ع(دانشگاه امام صادق
التحصیل کارشناسی ارشد رشته معارف اسالمی، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق  فارغ - 3

  )ع(دانشگاه امام صادق 
  اعظم پري پور دانشجوي کارشناسی ارشد رشته مدیریت برنامه ریزي درسی   - 4
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هــاي اســتانداردي ماننــد شــناخت  بــراي ســنجش میــزان آشــنایی از مؤلفــه. اســت

  هـا،  ، آداب و رسـوم و سـنت  )یخی و معاصـر تار(گویان از تاریخ و قهرمانان ملی  پاسخ

احساس نسـبت بـه وطـن و چگـونگی       زبان و ادبیات، آثار باستانی و میراث فرهنگی،

آموزان به هویت ملی نیـز بـا شـاخص     بندي دانش پاي. معرفی آن استفاده شده است

  .شود تعلق و تعهد نسبت به ایران را سنجیده می

هاي مقطع متوسطه با  یزان آشنایی خروجیدهد که م هاي تحقیق نشان می یافته

هاي هویت ملی در سطح پایینی قرار دارد و با متغیرهـاي مسـتقل پـژوهش     شاخص

ي معنـادار نـدارد و    محل تولد، شغل و میزان تحصیالت والدین رابطه مانند جنسیت، 

ي تحصیلی و زبـان تکلـم    ها از شاخص قهرمانان ملی معاصر با رشته فقط شناخت آن

انواده در سطح معنادار است، اما احسـاس نسـبت بـه خـاك ایـران و چگـونگی       در خ

کامالً مثبت و عمدتاً با استفاده از اصطالحات بـر گرفتـه شـده از انقـالب       معرفی آن،

  .اسالمی صورت گرفته است

دهـد کـه میـزان تعلـق و تعهـد       بندي بـه هویـت ملـی نشـان مـی      نتایج در پاي

درصد تعلـق زیـاد و بسـیار     8/93(انی بسیار باالست آموزان نسبت به هویت ایر دانش

بندي بـاال نسـبت بـه هویـت ملـی بـا        پاي). درصد تعهد زیاد و بسیار زیاد 50زیاد و 

دهد و فقط بـین جنسـیت و    اي معنادار را نشان می متغیرهاي مستقل پژوهش رابطه

 اسـت، یعنـی تعهـد ملـی پسـران بـیش از       018/0تعهد ملی سطح معنـاداري برابـر   

  .دختران است

گونـه اسـتنباط شـده     ها و نتایج تحقیق این در مجموع از مباحث تئوریک و یافته
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به همـین دلیـل احسـاس    . است که نگاه بیگانه به ایرانی در کشور کویت مثبت است

جمعی ایرانی بودن تقویـت شـده اسـت،    » ماي«آموزان نسبت به  تعلق و تعهد دانش

. کنند اند بلکه به آن افتخار می نی خود را انکار نکردهیعنی نه تنها فراگیران هویت ایرا

  .در پایان پژوهش پیشنهادهایی براي حفظ و تقویت هویت ملی ارائه شده است

  هویت، هویت ملی، تعلق و تعهد: واژگان کلیدي
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ماهیت و  ي نهادهاي آموزشی و ضرورت تحول  نگرش درباره
  هاي آموزش و پژوهش در علوم انسانی روش

  1صفارحیدريحجت 

 

مجـادالت میـان    ي بسـط و توسـعه  ي  واسـطه ه گذشـته بـ   ي گرچه در یک سده

مفهوم و ماهیت علم، ترسیم دقیق مرز میان علـوم انسـانی و    ي فیلسوفان علم درباره

آنچـه امـروزه تحـت عنـوان علـوم      رسـد   ی دشوار گردیده است، به نظر مـی غیر انسان

تـا دانشـگاه    هادهاي آموزشـی مـا از مدرسـه   در ن ـ  ویژه علوم اجتماعیه و ب ـ  انسانی

از یـک سـو در   . با دو بحـران و دشـواري جـدي مواجـه اسـت     ، شود آموزش داده می

مرز دقیق میان ایدئولوژي و علوم انسانی  -ویژه در مدارس ه بـ    نهادهاي آموزشی ما

ده کـه  تلقی پوزیتیویستی از علم سبب شـ مشخص نیست؛ و از سوي دیگر حاکمیت 

. رو و طفیلی علوم تجربی درآینـد  دنبالهبه صورت ها به نوعی  انی در دانشگاهعلوم انس

ویستی علـم پیوسـته   یاین در حالی است که از یک قرن گذشته تاکنون دیدگاه پوزیت

ز آموزشی عـالی  با وجود این، این نگرش چنان در مراک. مورد نقادي قرار گرفته است

و پژوهش دیگر، کمتر مورد توجـه قـرار   که هر نوع روش آموزش  ما غلبه یافته است

نگـرش رسـمی حـاکم بـر نظـام آموزشـی نقـد دیـدگاه          ي واسطهه گرچه ب. گیرد می

رسـد کـه تهدیـد     گیـرد، امـا بـه نظـر مـی      یویستی با سهولت بیشتري انجام میپوزیت

در . انگاري و نفوذ آن در علوم انسانی کمتر مورد مطالعه قرار گرفتـه اسـت   ایدئولوژي

                                                             
  :Saffar1340@gmail.comاستادیار دانشگاه مازندران  1
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را از لحـاظ آمـوزش و    ه در صدد آنیم که با بررسی این موضوع پیامدهاي آناین مقال

  .پژوهش علوم انسانی در نهادهاي آموزشی مورد بررسی قرار دهیم

  پوزیتیویسم، ایدئولوژي  نهادهاي آموزشی، آموزش و پژوهش، :واژگان کلیدي
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شناسی،  هاي روان شناختی کتاب نقد و بررسی مبانی روش
  ي دبیرستان  و اقتصاد دورهشناسی  جامعه

 1محمد ضیایی موید

، در 18و  17با رشد سریع علوم طبیعی مانند فیزیک، شیمی و پزشکی در قرون 

شناسـی پدیـد آمـد کـه تنهـا       شناسـی و جهـان   رویکردي عجیب در معرفت 19قرن 

معرفت حسی و مادي را باور داشت و هر چیزي را کـه قابـل آزمـودن حسـی نبـود،      

قرائـت خـود از انسـان و    ي فکري سعی کرد با این مبانی،  این نحله. دانست خرافه می

شناسـی   شناسـی و جامعـه   جامعه را نیز بر محافل آکادمیک تحمیـل نمایـد و از روان  

ها حرکـت کنـد و دیـدگاه مکانیسـتی بـه       گرایی در این شاخه فلسفی به سمت حس

  . انسان و جامعه را تنها مبناي درست بداند

شدند که با ایـن رونـد   ي دوم همان قرن، متفکرانی مانند دیلتاي پیدا  اما از نیمه

شناختی علوم طبیعی را به علوم انسـانی نادرسـت    مخالف بودند و تسرّي مبانی روش

زبـان   ي انگلیسـی  گرایی فالسـفه  این مکتب اعتراضی که در مقابل تجربه. شمردند می

ایـن دیـدگاه در مقابـل    . شکل گرفته بود، در پدیدارشناسی هوسرل به تثبیت رسـید 

، باور دارد اختیار انسان واقعیتـی اسـت   )پوزیتیویستی(بات گراییگراي اث رویکرد علم

ي انسان و جامعه از جمله علوم طبیعی مانند فیزیـک   شود روش مطالعه که باعث می

امروز نیز پیروان این دو جریان به جدیت در مقابـل یکـدیگر   . و شیمی، آزمون نباشد

                                                             
سید امیر سید رضاي زرباف، / ي تعلیم و تربیت، دانشگاه تهران  دانشجوي دکتراي فلسفه 1

  شناسی بالینی، دانشگاه عالمه طباطبایی  کارشناس روان
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تحقیق در علوم انسانی نشان  هاي کیفی اند؛ ولی پیدایی و رواج روش آرایی کرده صف

ــی ــفی، رأي رویکــرد         م ــل فلس ــز در ایــن تقاب ــک نی ــه محافــل آکادمی ــد ک ده

  . ي علمی پذیرفته است را نیز به عنوان یک شیوه) فنومنولوژي(پدیدارشناسی

از دیدگاه اسالمی نیز که به موضوع نگاه کنیم، باور به مختار بودن انسان و وجود 

ــاده و حــس، ب  ــاوراي م ــل م ــیعوام ــه   اعــث م ــات گرایان ــرد اثب ــوانیم رویک شــود نت

شناسی  هاي روان اما متأسفانه در کتاب. به علوم انسانی را قبول کنیم) پوزیتیویستی(

کتاب جدیدي نیـز  . گرایی تجربی است ي دبیرستان رویکرد مطرح، علم و اقتصاد دوره

انسـانی   ي شناسـی سـال دوم دبیرسـتان دوره    که توسط گروه کامالً جدید در جامعه

تألیف شده است، با وجود اینکه به درستی رویکرد پوزیتیویستی را نقد کـرده اسـت،   

کند، با توجـه بـه مبـانی کالمـی نبـوت و امامـت، صـحیح         اما جایگزینی که ارائه می

  . نیست

ــرد      ــفی دو رویک ــانی فلس ــورد مب ــی مختصــر در م ــس از بحث ــه پ ــن مقال در ای

، مباحـث  )فنومنولـوژي (و پدیدارشناسـی  ) پوزیتیویستی(شناختی اثبات گرایی  روش

سپس با توجـه بـه   . شناسی و اقتصاد بررسی شده است هاي روان شناختی کتاب روش

شـناختی کتـاب جدیـدالتألیف     مبانی کالم تشیع در مورد ماهیت وحی، رویکرد روش

بدین ترتیب سعی شده مبانی بهتـري  . ، مورد نقادي قرار گرفته است1شناسی  جامعه

  . ش تولید علوم انسانی اسالمی ارائه شودبراي رو

شناختی علوم انسانی، پوزیتیویسـم، پدیدارشناسـی،    مبانی روش: واژگان کلیدي

  علم دینی
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  هاي موجود در اثر  چالش: علوم ناموفق علوم موفق،
 علوم پایه عدم توازن در رشد علوم انسانی و

  1ناصر عصاري

  بند زیر نظر استاد دکتر علی عالقه

  

گذاري بـه علـم نیـاز دارد و اولـین     بقا و تأثیر سازمانی براي تحقق موجودیت،هر 

در یــک  .، توجـه بـه دانـش روز اسـت    ابـزار تخصصـی شـدن عملکـرد یـک سـازمان      

هـا را در دو بخـش علـوم     ي سـازمان  توان دانش مورد نیاز براي اداره ، میبندي تقسیم

 ي وظیفـه  ،در جامعه و سـازمان  ی،علوم انسان .پایه مورد توجه قرار دادعلوم انسانی و 

 ارتباطات میان فردي را بـه عهـده داشـته،   روابط اجتماعی و  تعیین یا ایجاد فرهنگ،

 اعضـا بـا یکـدیگر،    رفتـار  ، رهبـري، ریـزي  برنامه یابی،بازار سازمانی،ي ارتباطات  نحوه

  .کند رفتار با زیردستان و باالدستان را تعیین می تعیین خط مشی  و استراتژي،

 .وظایف فنی و عملکردي سازمان را بـر عهـده دارنـد    ،در مقابل ،علوم پایه و فنی

را  ....مـالی و  سـاخت محصـول    وري،ي فـن آ  توسعه تولید، کارکردهاي تکنولوژیکی،

کارمندان و کارفرمایان  ،بندي که به تبع همین تقسیم کند مبانی علوم پایه تعیین می

                                                             

دبیـر  و  دانشجوي کارشناسی ارشد مـدیریت آموزشـی دانشـگاه عالمـه طباطبـائی      1

  ریاضی آموزش وپرورش شهرستان خوانسار

galva 1794@yahoo.com  
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  ]5[:شوند ها نیز به دو دسته افراز می  سازمان

انی بوده و وظایفی از اول آنهایی که داراي تحصیالت و تخصص علوم انس ي دسته

مدیریت و گاهی سرپرستی را به عهده دارند و گروهی دیگر کـه داراي   ،قبیل رهبري

ـ "پایه و فنی "تحصیالت علوم غیر انسانی  ی و عملیـاتی سـازمان را   بوده و وظایف فنّ

رشـد ایـن    ،هـا  سـازمان  ي ت بیشتر علوم انسانی در ادارهرغم اهمیبه . دهند انجام می

. هـا بـوده اسـت    دالیل مختلفی کندتر از دیگـر شـاخه  شاخه از علم در طول زمان به 

را چنـین   بـه ایـن مسـئله پـی بـرد و آن      1 التون مایو ،کمی پس از جنگ جهانی دوم

واجتمـاعی  هـاي فنـی    نتایج ناشی از عدم تعادل میان توسـعه مهـارت  ":منعکس کرد

جوي دالیـل ایـن عـدم    و  مایو که در جست  ]1["فاجعه آمیز بوده است ،براي جامعه

پیشنهاد کرد که بخش مهم مسئله را ممکن است به تفـاوت میـان آنچـه     ،تعادل بود

جامعه روانشناسـی، ("علـوم نـاموفق  "و ...) شیمی،ریاضـی،فیزیک و ("فقعلوم مو"وي 

وي گروه اول را به این دلیـل موفـق   . بوط باشدنامید مر می...) شناسی،علوم سیاسی و

دانـش محـض    .باشند عمل هر دو میسر می تئوري و دانست که درتحصیل این علوم،

هاي موجـود بـه کـار     مگر اینکه بتوان آن را در وضعیت ارزش محدودي دارد ،وصرف

 ی و عملی به راحتی امکان پـذیر امکان ایجاد شرایط آزمایشگاه ،در علوم موفق .بست

  .این امکان به راحتی وجود ندارد ،اما در گروه دوم است،

معرفـت فـراهم    دانـش و  ،هـاي اولیـه در علـوم انسـانی     کوشش ،مایو ي به عقیده

اما این علوم بـراي رسـیدن بـه     .تغییراتی به وجود آورد ،نکه در رفتارساخت بی آ می

                                                             
1 Elton  Mayo- 
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 ي نی وظیفـه علـوم انسـا  بـا وجـود اینکـه    . کنـد  راهی بس طوالنی را باید طی ،هدف

از  ، عمـالً دارندبه عهده صحیح از علوم دیگر را  ي استفاده جامعه و ي اداره مدیریت و

پیشرفت علـوم دیگـر را نیـز     در نتیجه رشد و بوده و رشد کمتري برخوردار اهمیت و

در آموزش ) به زعم مایو(ایجاد علوم موفق وناموفق ي از آنجا که پایه. سازند بی اثر می

 ،در ایـن مقالـه    ،افتـد  تکمیل آن در آموزش عالی اتفاق میوگسترش و وپرورش بوده

سپس آموزش عالی را در ایجـاد ایـن عـدم تـوازن بررسـی       پرورش و سهم آموزش و

 نیـز در پایـان  . گـردیم  کشـور متـذکر مـی    عواقب ناشی از آن را در جامعه وو نموده 

  .دهیم اي کاهش آن را مورد توجه قرار میه راه

هـاي   مهـارت  ،علوم پایه ،علوم انسانی علوم ناموفق، علوم موفق،: واژگان کلیدي

 نطباق فرهنگیا انسانی،
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  ي یادگیري پژوهش محور براي پرورش روحیه
  تحقیق و تتبع در دانشجویان 

   1دکتر بیژن عبدالهی

ي سوم، در نظام هاي آموزشی پیشرو، آنچه بیش از پیش توجه صـاحب   در هزاره

هـاي سـنتی    لیم و تربیت را به خود جلب کرده است، دوري جستن از روشنظران تع

هاي  کارگیري روش هاي حل مسئله است که مستلزم به حافظه پروري و تأکید بر روش

رود و باید نظام  انتظار می. پژوهشی در فرایند یاددهی و یادگیري در کالس درس است

مـوختن، اندیشـیدن و چگونـه    ها، اصول و نگرش پژوهنـدگی بـراي آ   آموزشی مهارت

هـا در   چه عواملی باعث شده است کـه دانشـگاه  . یادگرفتن را در فراگیران ایجاد کند

ي پرورش بینش علمی و پژوهشی دانشجویان وضعیت مناسب نداشته باشند، یا  زمینه

انـد؟   ي تحقیقی و علمی در فراگیـران کـدام   عوامل مرتبط با تقویت و پرورش روحیه

ریزي درسی و فرایند یاددهی و  را در عوامل متعدد از جمله نظام برنامه توان ریشه می

در این مقاله، مفهوم رویکرد یاددهی و یادگیري پـژوهش  . یادگیري جست و جو کرد

تفاوت بین یادگیري پژوهش مدار با سایر انواع  ،بینش علمیمحور، مفهوم و ضرورت 

و راهکارهایی براي استادان و نظام هاي نظري یادگیري پژوهش محور  یادگیري، بنیان

 .آموزش دانشگاهی به تفصیل بحث شده است

دانشـجویان، یـادگیري فعـال،     پژوهشـگري  ي پـرورش روحیـه   :واژگان کلیدي

 همسئل حل  یادگیري پژوهش محور،
                                                             

 biabdollahi@Yahoo.com عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران 1
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  آسیب شناسی جذب اساتید علوم انسانی
  غالمرضا عسکري

  

ان رسـاندن دیـدگاهی   این مقاله طی سه فصل و یک مقدمـه سـعی در بـه سـام    

فصـل اول بـا   . نگري و دین مداري بـه ایـن معضـل و درمـان آن دارد      مبتنی بر واقع

هاي موجود جذب اسـتاد   ، در واقع فهرستی است تفصیلی از آسیب»ها آسیب«عنوان 

در فصل دوم مؤلف سعی . در علوم انسانی که بر اساس تجربه و منابع تهیه شده است

اهکارهایی را ارائه دهد که در عین دوري از آفت تئوري زدگی دارد با نگاهی جامع، ر

. ي دانشگاهی به ارمغـان آورد  ي اصالحی را براي جامعه و لفظ پردازي، حداکثر فایده

هاي مدل سازي و تحلیـل میـدانی اسـتفاده شـده و در      براي حل مسئله نیز از روش

  .پایان، طرحی براي اجراي راهکارها پیشنهاد گردیده است

آزمایی این نتیجه است کـه گـرایش افراطـی بـه جـذب       ین مقاله در پی راستی ا

استادان تحصیل کرده در خارج، دخالت دادن عوامل سیاسـی در جـذب اسـاتید بـه     

جاي نگاه علمی، عدم توجه کافی به استادان بومی و برخورد انفعالی در مقابل علـوم  

هـاي جـذب اسـتاد در     ین آسیبتر اي به علت نخبه نبودن مترجمین، از عمده ترجمه

  .علوم انسانی است که باید با راه کارهاي عملی، آنها را زدود

دهـد کـه در علـوم انسـانی،      ها و مطالعات به دست آمد نشان مـی  آنچه از بررسی

هـاي ایـن علـوم فـتح      تدافعی عمل شده است و باید حالت تهاجمی گرفت تا عرصـه 

هـاي یـک    یل قوي وخودبـاوري کـه از ویژگـی   در فرایند تهاجم، تعقل باال، تحل. شود
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رسـاند و الّـا اگـر کماکـان بـه تقلیـد صـرف         استاد برجسته است، ما را به مقصود می

  .آید، ره به جایی نخواهیم برد ي ضعیف هم بر می   ي عاقله روآوریم، که از یک قوه

  علوم انسانی، وابستگی، بالندگی، فرهنگ، نخبه :واژگان کلیدي
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اجتماعی نوآوري و  ي زمینه پیش :کنشگران علمیتعامالت بین 
 بومی سازي علوم انسانی در ایران

  حمید عباداللهی چنذانق

 زهرا خستو

ویژه  هعلوم، ب ي علم از عوامل مهم رشد و توسعه ي ن کنشگران حوزهتعامالت میا

کـه  به باور برخی از جامعه شناسان، علم واقعیتی است . رود ه شمار میعلوم انسانی، ب

در . شـود  ان و در درون میدان علـم تولیـد مـی   در جریان کنش متقابل مابین کنشگر

با توجه به عالئق مشترکشـان،  و  یابند تعامالت، کنشگران یکدیگر را میاین  ي نتیجه

. آورند که به نظر کالینز همان اجتماع علمی اسـت  ه وجود میاي را ب هاي فکري حلقه

مناسک تعاملی بـوده، بـر روي    شوند که داراي ل میا شامهر اجتماع علمی، افرادي ر

اختی را در هاي نظري و روش شـن  کنند و ایده مفهومی مشخص تمرکز می هاي حوزه

الت علمی درون اجتماع علمـی،  بدین ترتیب، از تعام. گذارند بین خود به اشتراك می

 هـم بواسـطه کـنش متقابـلِ     د که به تـدریج وآن نهاي جدیدي حاصل می شو جرقه

  .هاي علمی جدید بدل شوند توانند به یافته مستمر می

مروري بر ادبیات جامعه شناسی علم در ایران حاکی از آن است که به ارتباطـات  

به لحاظ نظـري و   ،علوم انسانی در داخل کشور ي و کنش متقابل کنشگران در حوزه

سـت کــه  ا ایـن مهــم در حـالی  . توجـه کـافی مبــذول نشـده اسـت     ،روش شـناختی 

هـاي اخیـر از مهمتـرین     سـازي علـوم انسـانی از مبـاحثی اسـت کـه در سـال        یبوم

این . رود انسانی در داخل کشور به شمار می علوم ي موضوعات مورد مجادله در حوزه

سـازي علـوم انسـانی میـزان انـدك       بـومی  ي مقاله مدعی است یکی از موانـع عمـده  
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هـاي   سـازي و بـا زمینـه    علوم انسانی است ي تعامالت علمی در بین کنشگران حوزه

ساختاري و ارتباطی براي افزایش میزان تعامالت بین محققین و اسـاتید دانشـگاه در   

هاي فکري در داخل کشـور کمـک    گیري حلقه توان به شکل ي علوم انسانی می حوزه

علـوم انســانی بــراي   ي هـایی در حــوزه کـرده و از ایــن طریـق باعــث خلـق نــوآوري   

  .سازي آن در کشور شد بومی

سـازي،   هاي فکـري، بـومی   اجتماع علمی، تعامل مناسکی، حلقه :واژگان کلیدي

  علوم انسانی
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  هاي بهبود عملکرد پژوهشی اعضاي  بررسی راه
 11هیأت علمی در علوم انسانی

  22دکتر نعمت اله عزیزي

 

موضـوعی روشـن و    ،جوامع ي جایگاه و نقش با اهمیت پژوهش در رشد و توسعه

امـروزه کشـورهاي جهـان تـالش     . سـت آشکار است که نیازمند استدالل و توضیح نی

هـاي پژوهشـی چـون تعـداد نیـروي       کنند حجم توسعه یافتگی خود را با شاخص می

پژوهشی، تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمـی و نظـایر    ي محقق، سهم بودجه

هاي پژوهشـی در کشـورمان    بی فعالیتضعیتی که به رغم رشد نسو. آن نشان دهند

در سالهاي اخیر، هنوز در مقایسه با جایگـاه دیگـر کشـورهاي همتـراز از مطلـوبیتی      

هـا،   انجـام مطالعـاتی در خصـوص شناسـایی علـل آسـیب      . چندان برخـوردار نیسـت  

ي  ها و ناکارآمدي ابعاد آموزشی و پژوهشی در علوم انسانی و همچنـین ارائـه   نارسایی

هـاي   هاي مناسب و اثربخش بـراي تقویـت و بهبـود شـاخص     الگوها و مدل راهبردها،

از ایـن رو   . ار استبرخورد ی قابل توجهمهم علمی از اهمیت ي عملکردي در این حوزه

 پیمایشی بـا اتخـاذ رویکـردي همزمـان     اي توصیفی ـ  تحقیق حاضر به عنوان مطالعه

)عوامـل مـؤثر بـر افـزایش     تحلیـل   ، بـا هـدف  هـا  در جمع آوري داده) ی و کیفیکم

                                                             
  .و فرهنگی انجام شده استاین پروژه با حمایت مالی پژوهشکده مطالعات اجتماعی .  1
  N.Azizi@uok.ac.ir-  . دانشیار گروه علوم تربیتی ، دانشگاه کردستان. 2 

nematollah.azizi@gmail.com  
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هاي بهبود عملکرد پژوهشـی   علوم انسانی و بررسی راه ي کارآمدي تحقیقات در حوزه

  . مذکور انجام گرفته است ي اعضاي هیأت علمی در حوزه

هـاي علـوم انسـانی     یق شامل اعضـاي هیـأت علمـی دانشـکده    جامعه آماري تحق

اي چنـد   گیـري خوشـه   ي نمونـه  شـیوه باشد که با اسـتفاده از   هاي دولتی می دانشگاه

ـ   بـراي نفر از آنـان بـه عنـوان نمونـه       370 ،اي مرحله ی مطالعـه انتخـاب   بخـش کم

ایـن  از اساتید و پژوهشگران نفر  30با در ضمن، در بخش کیفی این پروژه . گردیدند

هـا اسـتخراج و    بعـد از جمـع آوري اطالعـات، داده   . حوزه نیز مصاحبه به عمـل آمـد  

و ) آمـار توصـیفی  (هـاي گـرایش مرکـزي     بـا اسـتفاده از شـاخص    و کدگذاري شدند

هاي تی تک متغیره و تحلیل واریـانس یکطرفـه مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار        آزمون

 .گرفت

در علـوم انسـانی    اد که بهبود عملکرد پژوهشی استاداننتایج این تحقیق نشان د

ارتقاي . ش دارندنق ه در آن عوامل و بازیگرهاي متعددیک فرایند چند وجهی است ک

از طرفی نیازمند انجام اصالحات در رویکردهاي سـازمانی و   ، اگرچهعملکرد پژوهشی

هـاي   اجراي برنامهاز طرف دیگر مشروط به  ،گذاري پژوهشی است مدیریت و سیاست

پژوهش و فراهم کـردن   ي در زمینه اي استادان هاي حرفه توانمندسازي و تقویت بنیه

وهشـی  هاي پژ و کافی مالی، مادي و علمی براي انجام فعالیتشرایط و منابع مناسب 

گـراي   فراهم کردن بسـترهاي مناسـب و حمایـت    افزون بر این،. توسط استادان است

اي  هاي شخصی و حرفـه  سیاسی و همچنین لحاظ کردن دغدغه اجتماعی، فرهنگی و

ـ      ا ی در این حوزه از جمله عـواملی اعضاي هیأت علم ر رونـق  نـد کـه توجـه بـه آنهـا ب
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  . افزاید هاي پژوهشی می فعالیت

  آموزش عالی، علوم انسانی، عملکرد پژوهشی، کارایی :واژگان کلیدي
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  یدانشگاهی انسان علومی درسي ها برنامهی شناس بیآس
  1عصاره رضایعل

 

ي بـرا ي ریادگیـ  محل و دانش دیتول مراکز عنوان به ها دانشگاهی درسي ها برنامه

. اسـت ي ادیـ بني هـا  یدگرگـون  مسـتلزم ی محل وی مل ،یجهاني ازهاین بهیی پاسخگو

 میتصـم  و انـدرکاران  دسـت  کـردن  آگـاه  دری درسـ ي زیـ ر برنامـه  متخصصان تالش

 ،نـو ي هـا  دهیـ پد نیـ ای احتمـال ي ها بیآس و ها الزام از ،یعال آموزش نظام رندگانیگ

 از هـدف ). 1386 گـران، ید و نصر( باشد آن دوام و سالمت ي کننده نیتضم تواند یم

 ي رشـته  بـر  دیکأت بای درسي ها برنامهي ها بیآس رامونیپی بررس ،مقاله نیا نگارش

  ي نامـه  وهیشـ ي فنـاور  و قـات یتحق علـوم،  وزارت چـه  اگـر . اسـت  بودهی انسان علوم

 ،اسـت  نموده ابالغ)  10/2/79 مورخ 1809( را ها دانشگاه به الزم اراتیاخت و ضیتفو

 ي نامـه  نیـی آي اجـرا  فیـ ک و کـم  خصـوص  در شـده  انجام مطالعات و ها یبررس اما

ي دارای عـال  آمـوزش  سسـات ؤم هاو دانشگاه بهی درسي زیر برنامه اراتیاختي واگذار

 برخـوردار ی مطلـوب  تیوضـع  از ،آني اجـرا  ي نحـوه  کـه  دهد یم نشان زهیمم تأیه

 اسـتفاده ی لیتحل -یفیتوص روش از ،موضوع تیماه به توجه با ،اساس نیا بر. ستین

ی بعضـ  در نقصان ای فقدان چونی عوامل وجود بر داللت نوشتار نیا جینتا. است شده

 وی مـال  عوامـل  ،يسـاختار  عوامـل  ،یعلمـ  تأیـ هي اعضـا  انیـ م دری آموزش عوامل

                                                             
  ییرجا دیشه ریدب تیترب دانشگاهی علم اتیه عضو 1

Alireza_Assareh@yahoo.com 
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ي هـا  برنامهي بازنگر و اصالح ندیفرا در راهنما و مناسبي الگو فقدان زین وی زشیانگ

  .داردی درس

ی درسـ  ي برنامه ،یانسان علوم ،ی درس ي برنامه  ،یشناس بیآس: ان کلیديگواژ

  ها دانشگاه
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اي راهکاري براي تعمیق و غناي  رویکرد میان رشته
  هاي تاریخی پژوهش

  1زهرا علیزاده بیرجندي

 

اي در تاریخ رویکرد نسبتاً جدیدي است، اما این گونه  اگرچه مطالعات میان رشته

هـایی از آن را در   تـوان رگـه   سابقه نیست و می ي تاریخ چندان بی مطالعات در حوزه

در واقـع  . آثار مورخانی چون ابن خلدون، مسعودي، بیهقی و ابن مسکویه پیـدا کـرد  

. اي آنهـا نهفتـه اسـت    وجه تمایز آثار این مورخان با سایرین در نگـرش میـان رشـته   

هـاي   فتهگیري مورخان از یا اي در تاریخ و بهره گشوده شدن باب مطالعات بین رشته

توانـد تحـولی عمـده در     علوم دیگر در سطوح مختلف نظري، روشـی و تکنیکـی مـی   

  .هاي تاریخی ایجاد کند پژوهش

هـا و بسـترهاي شـکل گیـري مطالعـات میـان        در این مقاله ضمن بررسی زمینه

اي در علم تاریخ، نتایج و پیامدهاي مثبت این گونه مطالعات براي اهـل تـاریخ    رشته

  .قرار گرفته استمورد ارزیابی 

  نگاري اي، تاریخ، روش تحقیق، تاریخ مطالعات میان رشته :واژگان کلیدي

                                                             
 ادیار گروه تاریخ دانشگاه بیرجنداست - ١
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لزوم توجه به فرهنگ ایثار و شهادت در محتواي رشته ها و 

 ي اسالمی و ملی دروس علوم انسانی  به عنوان یک سرمایه

  1دکتر زاهد غفاري هشجین    

  

 هاي اساسی انقالب اسالمی ایـران  فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان یکی از ویژگی

این فرهنـگ از مبـانی اساسـی    . در شکل گیري و پیروزي آن داشته است ی بسزانقش

مقاومت و دفاع رزمندگان اسالم در دوران دفاع مقدس و همچنین استقرار و تثیبـت  

هـا و   امروزه نیز ایـن فرهنـگ ضـامن تـداوم ارزش    . نظام جمهوري اسالمی بوده است

ب اسالمی، عامل مهم در هویت بخشیدن به جامعه و تقویـت همبسـتگی   اهداف انقال

ایـن مسـئله کـه فرهنـگ     . سپري در قبال تهاجم فرهنگی استاجتماعی و همچنین 

ملـی و مـذهبی    ،در شکل دادن به هویـت فرهنگـی   مؤثرنقشی  که را ایثار و شهادت

ی به عنـوان یـک   توان در محتواي دروس دانشگاهی علوم انسان چگونه می ،ردایران دا

مغفـول بـاقی   کنون تـا  و گسـترش داد،  ي اسالمی و ملی حفظ و تقویت کرد سرمایه

بر اسـاس روش تحلیـل اسـنادي  بـه      که  سعی بر آن است مقالهاین در . مانده است

ایثـار و  هـاي فرهنـگ    لفـه مسـیر ابتـدا بـه  مؤ   در این . ال مذکور جواب داده شودسؤ

اجتماعی و اثر بخشـی آن در هویـت سـازي جامعـه      ي به عنوان یک سرمایهشهادت 

آوري در دروس و متـون انسـانی   سپس با رویکرد چگونگی ارتقا و نـو .  ودش اشاره می
                                                             

   استادیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد 1
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گ ایثار و شهادت توضیح هاي تقویت و ترویج فرهننیازهاي جامعه، راهکار متناسب با

لـب  بینـی دروس و مطا  توان بـر اسـاس پـیش    شود که چگونه می بیان می داده شده،

هـاي   هسـرمای  ي مطالعـه « و» هاي آن فرهنگ سیاسی تشیع و مؤلفه« یدي  نظیرجد

ایـن مبحـث را در متـون علـوم      ،»کید بـر فرهنـگ ایثـار   اجتماعی ایران اسالمی با تأ

اي و بـین المللـی    انسانی  مورد بحث و بررسی قرار داد و آثار شگرف داخلی، منطقـه 

  .این فرهنگ غنی را برشمرد

ملـی، هویـت ملـی، هویـت      ي فرهنگ ایثار و شهادت، سـرمایه : واژگان کلیدي

  .اسالمی،  علوم انسانی
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پیشنهاد و اعتباریابی الگویی براي اصالح و بازنگري برنامه 
هاي درسی رشته هاي علوم انسانی دانشگاه ها و مؤسسات 

 آموزش عالی

  1دکتر کورش فتحی واجارگاه

 

جــامع بـراي اصـالح و بــازنگري   ایـن مقالــه پیشـنهاد الگـویی    نگـارش  هـدف از  

ایـن هـدف در قالـب سـؤال پژوهشـی      . هاست هاي درسی علوم انسانی دانشگاه برنامه

نمود پیدا کرده و  "هاي درسی چیست؟ الگوي مناسب براي بازنگري و اصالح برنامه"

و بـا اطالعـات    يات پیشنهادیالگو با استفاده از روش تحلیل مستندات و بررسی نظر

) کمـی و کیفـی  (روش تحقیق در اینجـا روش تلفیقـی   . ریابی شده استمیدانی اعتبا

وري آ یـات جمـع  هاي آن با استفاده از بررسـی مسـتندات و پیمـایش نظر    بوده و داده

بنــدي، تحلیــل و  هــا بــا اســتفاده از روش مقولــه تجزیــه و تحلیــل داده. شــده اســت

. ام شـده اسـت  انجـ ) تـی اسـتودنت  (هـا   میـانگین  ي  بندي مستندات و مقایسـه  طبقه

تدوین الگو با استفاده از مصاحبه و بررسی سـوابق مطالعـاتی در    اطالعات اولیه براي

بدین منظور بررسـی  . هاي درسی صورت گرفته است تدوین و بازنگري برنامه ي حوزه

الگـوي  . ریزي درسی آموزش عالی صورت گرفته است برنامه ي از الگوهاي حوزه دقیق

اسب با نظـام  پیشنهادي داراي منطق تدوین، اصول و مفروضات بنیادي و ساختار متن

. طلبـد  ت علمی را میو اجراي آن مشارکت مؤثر اعضاي هیأ آموزش عالی کشور است

                                                             
   )  K-Fathi@cc.sbu.ac.irمسئول مکاتبات(دانشیار دانشگاه شهید بهشتی  . 1



١٤٩ 
 

علمـی در  ت لوم انسـانی طراحـی شـده و اعضـاي هیـأ     ع ي این الگو متناسب با حوزه

ها و مراحل اجرایی آن کار بـازنگري و   توانند بر اساس مفروضه هاي آموزشی می گروه

 25ات یـ این الگو با اسـتفاده از نظر . هاي درسی خود را به انجام برسانند اصالح برنامه

  . آموزش عالی اعتباریابی شده است ي نفر از متخصصان حوزه

ریـزي درسـی،    ، الگوهـاي برنامـه  درسی آمـوزش عـالی   ي برنامه :واژگان کلیدي

  هاي درسی علوم انسانی هاي درسی، برنامه اصالح و بازنگري برنامه
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ي همسازي و تعارض  جهان محلیت در علوم اجتماعی و مسئله
  جهانی/ملی/ سطوح محلی

 1ناصر فکوهی

در انسان شناسی، بسیار زود در مباحـث  ) glocalization(مفهوم جهان محلیت 

. این فرایند بـود ي  جهانی شدن ظاهر شد و حاصل موج دوم اندیشه دربارهمربوط به 

کید انسـان  رو بودیم، تأ هب بیشتر با آن رو 2000تا  1980 ي در موج نخست که از دهه

بر یک سویه بودن فرایند جهانی شـدن و منفـی بـودن عمـومی ایـن       شناسان عمدتاً

 cultural(» مقاومـت فرهنگـی  « ي به پدیـده دادند  فرایند بود و بنابراین ترجیح می

resistance(جهـانی  » قربـانی «مهم ترین روند در کشورهاي  پیرامـونی و   ي به مثابه

در حالی که در موج دوم، انسان شناسان در پـی مطالعـات میـدانی و    . شدن بپردازند

هاي مختلف فرهنگی، چـه در کشـورهاي پیرامـونی و     متعدد در حوزه ي مردم نگارانه

 ورهاي مرکزي به این نتیجه رسیدند که فرایند جهانی شدن را باید عمدتاًچه در کش

سی کنند که در آن دو یـا بهتـر بگـوییم چنـد     در قالب مفهوم جهان محلی شدن برر

» پیرامـون «و یـک  » مرکز«بیشتر از آنکه بتوانیم از یک  اوالً سویه وجود دارد و حتی

و متغییر در زمـان و مکـان سـخن    با مراکز متعدد » شبکه«صحبت کنیم باید از یک 

در . هـا و شـدت متغییرنـد    ها متعدد و به شدت از لحـاط حـوزه  بگوییم، و ثانیاً،  تأثیر

ذیرش و تـالش  مـا را بـه سـوي  پـ    اجتماعی اگر رویکرد نخست بیشتر  علوم ي حوزه

علـوم و از جملـه علـوم انسـانی     » بومی سازي« ي اي در زمینه براي رسیدن به نتیجه
                                                             

  دانشگاه تهران ي علوم اجتماعی  دانشیار دانشکده 1
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» تعـارض « ي دارد که به فرایندهاي پیچیـده  کرد، رویکرد دوم، ما را وا می میهدایت 

ع از یک سو، و نیاز بـه همسـازي یـا    ها و مناف یعنی رودررویی ناشی از تضاد موقعیت

کـه اجـزاي آن هـر روز بیشـتر بـه      کند  میزیستن در جهانی همسویی ناشی از لزوم 

  .شوند یکدیگر نزدیک می

بـدون   ،علوم اجتماعی و انسانی، نیاز بـه بـازنگري در شـکل و محتـوا     ي در زمینه

نگري  بایـد  از نظر ما این بـاز . دهد میشک وجود دارد و هر روز خود را بیشتر نشان  

هـاي   هـاي پژوهشـی، شـیوه    ش، روشهاي آمـوزش و پـژوه  در آن واحد شامل رونـد 

ها  ها، زبان براي روابط میان فرهنگ ی جدیدانباشت و توزیع دانش، و همچنین تعریف

کنشـگران علـوم   .  هـاي ملـی بـا یکـدیگر  شـود      و  دانشمندان این علوم در آکـادمی 

هـاي   در چـارچوب کنشـگران ملـی و زبـان     انسانی در حال حاضـر صـرفاً   و اجتماعی

ما جامعه شناسان یـا  ، به عبارت دیگر. شوند تعریف می) lingua franca(» میانجی«

کننـد و بـه    هاي کشورهاي مختلـف کـار مـی    انسان شناسانی را داریم که در دانشگاه

هـا و نهادهـاي    را  در زبـان  هـاي گونـاگون علمـی    صورت مستقل یا با یکدیگر برنامه

ورها از یـک طـرف و   سـطوح محلـی درون کشـ   ، اما در واقعیت. برند پیش می معدود

حتـی فراتـر از ایـن مـا بـا      . سطوح بین المللی فراتر از  دولت هاي ملی وجود دارنـد 

ملـی   ي ملی در یک پهنه ي مهاجرت نخبگان و حضور دانشمندان یک پهنه ي مسئله

  . شود یاد می» دایاسپوراي علمی «که از آن با عنوان  ییمرو هدیگر روب

لیف  براي به وجـود  بازنگري و رسیدن به یک تأ باید دراین روابط گوناگون همه 

هایی کوتاه و دراز مدت که بتواند علوم اجتماعی و انسـانی را در جهـان     آوردن برنامه
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آنهـا را قابـل دوام و قابـل اسـتفاده کنـد، الزم       ،پس از انقالب اطالعاتی تعریف کرده

ن زمینه را عرضه در این مقاله تالش ما آن است که خطوط نظري اصلی در ای.  است

م طریـق در روابـط درون میـدانی علـو     ي کنیم و بتـوانیم عـالوه بـر  تحلیـل و ارائـه     

بـا سـایر    روابط ایـن علـوم بـا سـایر علـوم و اصـوالً       ي ، به مسئلهاجتماعی و  انسانی

از )  ethnoscience(دانـش قـومی   هاي شناختی از جمله شناخت عمـومی یـا    حوزه

ر واقع باید توجه داشت که اگـر چـه در تـاریخ دویسـت     د. مسائل اجتماعی بپردازیم

محدود شـده اسـت، امـا فراتـر از     » علم« ي به حوزه این علوم، شناخت صرفاً  ي ساله

  . مواجهیمعلم، ما با اشکال دیگري از شناخت 

انقالب اطالعاتی با تحول عظیمی که در ابزارهاي  تولید و توزیع شناخت به وجود 

ال  دامن زدن به آن است ما را در برابر وضعیتی بی سابقه قرار آورده و همچنان در ح

تواننـد هـر چـه بیشـتر      وضعیتی که در آن یک فرد یا گروه اجتماعی مـی . داده است

ي علم آزاد و مجازي تـرك   ي علم رسمیت یافته و هنجارمند را به سوي عرصه عرصه

ند در برابر ایـن حـوزه   هاي پشتیبان آن خواسته باش ي علمی و دولت اگر حوزه. کنند

صرفاً از ابزارهاي هژمونیک استفاده کنند، بی شک بازي را در نهایت خواهند باخت و 

اما . رسیم اي که در دو قرن اخیر وجود داشته می ما به پایان ساختارهاي علمی به گونه

به نظر ما این امر قابل اجتناب است و اگر بتوانیم به سوي نوعی مـدیریت در سـطوح   

ی، ملی و جهانی از یک سو و میان علم هنجارمند رسمی و سایر اشکال شناخت از محل

هاي انسانی نیز  ي اصلی خواهد بود و فرهنگ سوي دیگر برویم، علم در این میان برنده

  . ي  الزم را ببرند توانند از این رویکرد مثبت بهره می
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 جایگاه تحلیل گفتمان در واکاوي متون ادب فارسی
  1ال فرهنگیدکتر سهی

  

چگـونگی تبلـور و    ،کـاوي  یـا سـخن   ) Discourse Analysis( حلیل گفتمان 

) بافت مـتن (  زبانی بندي معنا و پیام واحدهاي زبانی را در ارتباط با عوامل درون شکل

تحلیـل  . کنـد  بررسـی مـی  ) بافت اجتماعی، فرهنگی و مـوقعیتی ( زبانی و عوامل برون

پـردازد و   سـاختار متـون مـی    ي ي است که به مطالعـه ا رشته  ي میانرویکرد ،گفتمان

هـاي زبـانی، اجتمـاعی و     براي آنکه چگونگی تکـوین معنـا را توضـیح دهـد، ویژگـی     

  .دهد فرهنگی متون را مورد بررسی قرار می

ا    زبان ي ل گفتمان هرچند در ایران به وسیلهرویکرد تحلی شناسان معرّفی شد، امـ

ه محقّقـان دیگـر رشـته      ،اش يا رشـته   به دلیل ماهیت  میان جملـه   هـا از  مـورد توجـ

ي فوکـویی آن   ي بیشـتر بـه جنبـه    از این میان عـدها . شناسان نیز قرار گرفت معهجا

دهند  شناسی سیاسی توجه نشان می زبان، ایدئولوژي و گفتمان ي پرداخته و به رابطه 

ي  تحلیل گفتمان از جنبـه ، به شناسان در رأس آنان قرار دارند ة دیگري که زبان و عد 

. ارندبنیاد و نظریات هالیدي گرایش د شناسی متن شناسی آن و مخصوصاً به زبان زبان

شناسـی و معناشناسـی    بیشتر با مباحث زبان ،ادبیات ي البته تحلیل گفتمان در حوزه

هشتاد، نویسندگان عالوه بر پرداختن بـه مباحـث نظـريِ     ي در دهه. است در ارتباط

                                                             

  استادیار دانشگاه پیام نور مرکز رشت 1
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به تحلیل گفتمانیِ متون ادبی نیز توجه نشان دادنـد و مقـاالتی نیـز     ،گفتمانتحلیل 

تحلیل گفتمان به زبان  ي هاي زیادي نیز در زمینه نامه ایانپ. در این زمینه نوشته شد

. فارسی نوشته شده است که تعدادي از آنها به تحلیل متـون ادبـی اختصـاص دارنـد    

گـوي هالیـدي و   نویسـندگان آنهـا بیشـتر از ال   دهد که  ها نشان می بررسی این نمونه

بـه   ،گراي هالیدي گیري از مبانی نظريِ دستور نقش آنان با بهره .اند حسن بهره گرفته

ه نشـان    بررسی ساخت متنی، ساخت اندیشگانی و ساخت بینافردي متون ادبی توجـ

ه ایـ         ،اند و پـس از آن  داده ن الگـوي تحلیـل گفتمـانیِ هـچ و ون لیـوون مـورد توجـ

  .پژوهشگران بوده است

تحلیـل  : تـوان سـخن گفـت    از سه رویکرد در تحلیـل گفتمـان مـی    ،طور کلّی به

گرا که براي تحلیل زبان در سـطحی بـاالتر از سـطح جملـه بـه کـار        گفتمان ساخت

دهـد؛    گرا که اولویت را به بافت کاربرد زبان مـی  شود؛ تحلیل گفتمان نقش گرفته می

تر اجتماعی، قدرت و ایـدئولوژي را نیـز    هاي وسیع که بافت و تحلیل گفتمان انتقادي

  .  گیرد در تحلیل به کار می

شناسـی،   اي، متـون ادبـی، زبـان    رشـته  تحلیـل گفتمـان، میـان    :واژگان کلیدي

  ساختارگرایی
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 سازي علوم انسانیاي در توسعه و بومیرشتهنقش مطالعات میان

  1دکتر فیروز فاضلی

  2عبداهللا راز

  3ی درگاهحسین حسن

 

 و هـا  مناسبت گیري شکل آن، تبع به و دانش عمومی هاي  ه حوز گسترش امروزه

 شـمار  به انسانی علوم ي حوزه در مهم مسایل از یکی ،ها رشته میان جدید هاي حوزه

  . است علوم و ها دانش این بندي طبقه و پیکربندي مستلزم که آید می

 هاییروش محور، رویکردها، الگوها ودانش عنوان رهیافتی اي بهرشتهمیان رهیافت

 دسـتاوردهاي  و هـا  توانمنـدي  بـه  اتکا با و آنها ي وسیله به که گذاردما  می روي پیش را

 را انسـانی  علوم در بازاندیشی و تحول ي زمینه توان می بومی، شناختیروش و علمی

 از یکـی  و ضـرورت  یـک  عنـوان  به انسانی علوم سازي بومی که امروزه .نمود فراهم

 تـوان  مـی  اي رشـته  میان رهیافت استفاده از با است، مطرح علمی ي جامعه مقضیات

-روش لحـاظ  بـه  چـه  و شـناختی  معرفـت  لحـاظ  به چهـ   را اي تازه اندازهاي چشم

 ي مجموعه از توان می رهیافت این ي وسیله به .گشود انسانی علوم روي به شناختی ـ

. برد بهره آنها پویایی جهت درو  بومی هاي دانش در هاي پنهان ظرفیت و ها توانمندي

 در مسلط پژوهشی و آموزشی الگوهاي به شناختی آسیب نگاهی ضمن ،پژوهش این
                                                             

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن 1
 دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن 2
 دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن 3
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 بالقوه هاي ظرفیت دادن نشان براي اي رشته میان از رهیافت دارد قصد انسانی، علوم

 و کند استفاده باشد، علمی بومی و فرهنگی هاي ارزش بر مبتنی که الگویی ي ارائه و

 تحلیل و تبیین به محوري مسأله و شناختی روش شناختی، -معرفت ساحت سه در

  .بپردازد مسأله این وجوه چندگانه

شناسـی،  روش اي،رشـته رهیافت میان سازي،بومی انسانی، علوم :کلیدي واژگان

  .پژوهش آموزش و محوري،مسئله
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؛» ي تغییر مسئله« علوم انسانی و   
  هاي علوم انسانی با تأکید بر  ظرفیتبررسی 

 ي تاریخی روش مطالعه

  1ابوالحسن فیاض انوش

    

  :کند هر علمی دو گونه هدف را دنبال می

  یک پدیده تغییرات شناخت و پیش بینی: هدف نظري -1 

مطلـوب در آن   تغییـرات نامطلوب و یا ایجـاد   تغییرات مهار: هدف عملی -2 

  پدیده  

هاي علوم نسبت مستقیم دارد با  اي از رشته بودن هر رشته از این رو میزان علمی

رسد کانون اصلی در هر فرآیند علمی، موضوع یـا   به نظر می. میزان تحقق این اهداف

بـروز تغییـر در هـر پدیـده آزمـونی اسـت بـراي ارزیـابی         . اسـت » ي تغییر مسئله«

به عبـارت  . ردازدپ هاي نظري و عملیِ آن علمی که به بررسی آن پدیده می توانمندي

در  شـناخت و مـدیریت تغییـرات   ي علمـی،   دیگر، چالش اصـلی در هـر رشـته   

  . نامیم می» ي تغییر مسئله«این چالش را . هايِ موضوعِ بررسی آن علم است پدیده

» علـوم انسـانی   «گیري آن بخش از معـارف بشـري کـه     به لحاظ تاریخی، شکل

                                                             
 Anosh.amir@yahoo.comاستادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان  1

 

 



١٥٨ 
 

علـوم  . ي انسانی بوده اسـت  شود، پی آمد شتاب گرفتن تغییرات در جامعه خوانده می

انسانی از آن رو موجودیت یافت و بالید که نیاز به تبیـین نظـري و مـدیریت عملـیِ     

بنـابراین علـوم انسـانی، هـم     . ي انسانی، بیش از پیش، ضرورت یافت تغییرات جامعه

دار تبیین و مدیریت  سانی بوده است و هم عهدهي ان آلود جامعه مولود تغییرات شتاب

  . این تغییرات

ي علـوم انسـانی و    این مقاله در صدد بررسـی و واکـاويِ جوانـب مختلـف رابطـه     

در پرتو این بررسی است که تالش خواهد شـد بـه دو پرسـش    . ي تغییر است مسئله

  : زیر پاسخ داده شود

اش یعنی تبیین  ی به هدف اصلییاب علوم انسانی از بعد نظري تا چه حد در دست

  ي انسانی موفق بوده است؟  تغیییرات در جامعه

هـایی   هایی را تحقق بخشیده و چه ظرفیـت  علوم انسانی از بعد عملی چه ظرفیت

  تواند محقق سازد؟  را می

  )  HISTORICAL STUDY(ي تـاریخی   این مقاله مبتنی بـر روش مطالعـه   

 . تدوین شده است

  ي تاریخی ي تغییر، تاریخ، روش مطالعه علوم انسانی، مسئله :واژکان کلیدي
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  آموزش عالیظام برنامه ریزي و نعلوم اجتماعی 
  1مقصود فراستخواه

  

خـود بنیـادي بشـر و اصـل     ي جدید از مفهـوم سـوژگی،    ریزي در اندیشه  برنامه

کـارگزار عـالم تلقـی     فاعـل شناسـا و   را انسـان   مدرنیته، .ه استعقالنیت نشأت یافت

و بـا توسـل بـه روش و    با تکیه بر خرد خویش ، بایستی براي زندگی خودکرد که  می

صـورت   به معنـاي  ریزي ، برنامهدر آراي ماکس وبر. ریزي کند و برنامهتدبیر تکنیک، 

و  3هـا ، طـرح 2ي هـر برنامـه  معموالً در زیر مجموعه .دعقالنی و کارآمد امور بو بنديِ

  .گیـرد هاي خـاص صـورت مـی   گیريشود و سرانجام هدفتعریف میا هسپس پروژه

)Matteson & Ivancevich, 1993: 53-59. (  

-برنامه  ،4رو انقالب مدیریت علمی ، به عنوان پیش1911فردریک تایلور در سال 

-هایی مانند سنجش علمی حرکت و زمان و کار، طراحی و طبقهرا با کلید واژه ریزي

جــویی، هــاي صــرفههــا و دســتورالعملبینــی هزینــهیــات، پــیشبنــدي مــنظم عمل

ندس فرانسـوي بـا   ، مه فایول. براي نظارت و مانند آن تعریف کرداستانداردهاي الزم 

ي عمـومی  اداره فنسال مدیریت در بخش صنعت، در کتاب  50ي  استفاده از تجربه
یریت دانسـت کـه   ترین کارکرد مـد  ریزي را نخستین و مهم، برنامه)1916(و صنعتی 

رهبـري، ایجـاد همـاهنگی و نظـارت در پـی آن       کارکردهاي دیگر مانند سازماندهی،
                                                             

 عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش وبرنامه ریزي آموزش عالی 1
2 Plan 
3 Programs 
4 Scientific Management 
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ي منـابع و  ، مطالعـه 1بینـی پـیش  ریزي را بـا تعـابیري همچـون   برنامه ،فایول. آیدمی

هـاي  وسایـل و طراحی راه ها، تعیین ها، تعریف فرصتامکانات و تخصیص عقالنی آن

ؤال ـریـزان بایـد بـه ایـن دو سـ     برنامـه ،نظر اوبه . توضیح داد... داف و ـرسیدن به اه

فایــول  . 2»خـواهیم  پذیر است و چه چیـزي مـی  زي امکانـچه چی« پاسخ دهند که

تجربـه و دانـش    اي،حرفـه ـ   ریزان باید از صـالحیت تخصصـی  تـأکید کرد که برنامه

  :ي خوب دانستم برنامهوي اصول زیر را را از لواز. برخوردار باشند  3الزم

   4دقت .1

   5وحدت .2

   6قابلیت انعطاف .3

   7پیوستگی و تداوم .4

بلکه  ،بینی در برنامه، پیشگویی پیامبرانه نیستتأکید کرد که منظور از پیش وي

-Matteson & Ivancevich 1993: 2( .به حداقل رسانیدن عوامل ناشناخته اسـت 

منـد و مـداوم   زي را فراینـدي نظـام  ریـ ي دوم قرن بیستم، برنامهدر نیمه 8دراکر). 9

-هاي بـدیل تصـمیم  انتخاب از میان گزینه -2تعیین اهداف  و انتظارات   -1: شامل 

هـاي  هـا و روش سازماندهی کوشـش  -3) ولی مبتنی بر دانش توأم با ریسک (گیري 
                                                             
1 Forecasting 
2 What is Possible & What is Wanted? 
3 Professional Competence & Knowledg 
4 accuracy 
5 unity 
6 flexibility 
7 Continues 
8 P.T.Drucker 
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گیري و ارزیـابی نتـایج عملیـات بـر     اندازه -4عملیاتی الزم براي اجراي تصمیمات و 

 :Matteson & Ivancevich 1993. (ازخوردهـاي سیسـتمی تعریـف کـرد    اساس ب

42.(  
ي یک سازمان آموزشـی در  ریزي به عمل آمد، وقتی به حوزهتعریفی که از برنامه

ریـزي  اختصـاص داشـته باشـد، برنامـه    ) در سطح کالن(سطح خُرد یا نظام آموزشی 

اي مـدرن، طرحـی   آموزش  و آموزش عـالی در دنیـ  . آموزشی را منعکس خواهد کرد

بایسـت بـا    ي خرد وآگاهی جدید بود و بیش از هر امر دیگـر مـی   براي بسط و توسعه

مشاوران گروه . بندي، تنظیم و مدیریت می شد ، صورت»ریزي خرد برنامه«توسل به  

هـاي  کـاربرد روش «ریزي آموزشـی را  قرن بیستم، برنامه 80ي یونسکو در اواخر دهه

ز اجزاي نظام آموزشی با هدف استقرار یک نظـام آموزشـی   تحلیلی در مورد هر یک ا

  :گیرد ها را در بر میاند که این فعالیتتعریف کرده »کارآمد

ها درباره ي اطالعات و استقرار پایگاه دادهگردآوري سازمان یافته )1

 ي نظام آموزشی و مسائل آناجزاي متشکله

ــورد  )2 ــابع آموزشــی م ــق من ــاز تشــخیص دقی ــه، نی ــد بودج  مانن

 دهنده، تجهیزات، کتب و مواد آموزش

ــت، سیاســت  )3 ــا دول ــراري ارتبــاط مــؤثر ب گــذاران و تصــمیم  برق

گیرندگان، کارفرمایـان و صـاحبان مشـاغل، منـابع مـالی، افکـار عمـومی،        

رسانی، منابع پژوهشـی مـدیران آموزشـی، آمـوزش     ها و مراکز اطالعرسانه

گیـري اهـداف   جهـت  ها بـراي ي آندهندگان، آموزش گیرندگان و خانواده



١٦٢ 
 

 .ریزيبرنامه

بـراي   هایییادگیريها و گیري در مورد اینکه چه آموزشتصمیم )4

بـه تفصـیل و   (هـایی    آموختگـانی بـا چـه مهـارت    تأمین چه تعداد دانـش  

چه مقدار از تولید دانش و فناوري مورد نیاز است و چه نتایجی  و) تفکیک

 )42 -38 :1369مشایخ، ( .روداز نظام آموزش انتظار می

منـد   سـامان اي ریـزي آموزشـی را مجموعـه   نیز در همـان دهـه، برنامـه    "ماالن"

از فرایندهاي فنی، عقالنی و اجتماعی تعریف کرده است کـه مراحـل   ) سیستماتیک(

  :شود شامل می رازیر  به شرح ايبه هم پیوسته

  تشخیص موقعیت یک نظام آموزشی و نتایج آن .1

 هاتعیین هدف .2

 گذاريسیاست .3

 رآورد منابع مورد نیازب .4

 اهانتخاب شاخص .5

 هاي مختلفمشارکت  دادن گروه .6

 تأمین لوازم ساختاري، اداري، پارلمانی .7

-ها و تخصیصها و بودجهتعیین و تعریف عملیات اجرایی، پروژه .8

 ها

 نظارت بر عملیات، ارزشیابی و بازنگري .9

  )10-9: 1373ماالن، (
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بـا   1986آموزش عالی کـه از سـپتامبر   ریزي بلند اي برنامهدر سمپوزیوم منطقه

در داکا تشکیل شده بـود، بـر    سکو براي آسیا و اقیانوسیهاي یونهمکاري دفتر منطقه

اول از سـوي فیلیـپ کـومبز    تعریـف   :ریزي آموزشـی تأکیـد شـد   از برنامه دو تعریف

ریــزي آموزشــی را کــاربرد تحلیــل سیســتماتیک ارائــه شــده بــود و برنامــه) 1970(

گرایانه به اهـداف و نیازهـاي   ي آموزشی به منظور پاسخگویی واقعتوسعه فرایندهاي

از آن  ،دانسـت و تعریـف دوم  آموزش گیرندگان و کل جامعه به صورت اثربخش مـی 

رسـانی و  ریزي آموزشی را فرایند مـداومی از اطـالع  بود که برنامه) 1975(مک میک 

ري و بهبـود بخشـیدن   زنگو بـا  گیري و ارزشیابی تحقـق اهـداف و اثربخشـی   تصمیم

تأکید شـده   ،در این سمپوزیوم .) 6: 1370تقی پور ظهیر و دیگران، ( کرد تعریف می

بینی تقاضـاي اجتمـاعی و نیـروي    ریزي آموزش عالی، صرفاً به معناي پیشکه برنامه

هـاي پـذیرش دانشـجو در    انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز و سـپس تعیـین محـل   

ي یـاد  دو تعریـف پایـه   اسـاس بلکه بر  ،ها نیستها و دورهمؤسسات به تفکیک رشته

ریزي آموزش عالی مورد توافق قرار گرفـت  شده در سطور پیش، این تعریف از برنامه

-براي تعیین اهداف، خط مشی) نگرنگر و کالنجامعهسیستمی،  ،فنی (که فرایندي 

  :گیردر بر میفرایند مواردي از این قبیل را داین . ها استها و استراتژي

هـا و  مشارکت مؤسسات آموزش عـالی و تعـداد زیـادي از گـروه     .1

 هاها ذینفع و ذیربط و ذیعالقه در فرایندسازمان

 هاي آنگیري از یافتهریزي و بهرهرویکرد پژوهشی در برنامه .2

 تها و تحلیل سیستماتیک اطالعاآوري دادهجمع .3
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عه اقتصـادي  ایجاد تصوري از آینده و نقش آموزش عالی در توس .4

 و اجتماعی

 ي مطلوبگیري تحول وضع موجود در جهت آیندهجهت .5

 حصول توافق درباره تخصیص تفصیلی منابع .6

هاي اجرایی مناسب بـراي تغییـر وضـع موجـود و     ابداع مکانیسم .7

 طلوبي متحقق آینده

ریزي صور مختلف آمـوزش  ریزي دانشگاهی با برنامهپیوند برنامه .8

 و فنی اي به ویژه آموزش حرفه

 تدارك وسایل نظارت بر پیشرفت و ارزشیابی نتایج حاصله  .9

  ) 10-7:همان(
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  هاي ادبی فارسی  هاي بازخوانش میراث کاربرد
 در عصر حاضر

  1حسینعلی قبادي

  

اي  هـاي ادب فارسـی از یـک دیـدگاه، داراي الیـه      هاي ادبی و شاهکار عموم متن

پردغدغـه و   ورز، ي وارسـته، اندیشـه  ها روحی و شهودي انسان اند و از تجربیات درونی

مانده از عهد باستان ایران که غالبـاً رنـگ    هاي به جا متن .کنند خواه حکایت می آرمان

خـواه و   قرار، تعـالی  شناسی برگردان روح بی اي دارند، از منظر انسان اي اسطوره و مایه

مضـامین   ي مایـه  اصلی و جان ي هایی هستند که نمایه جوي انسان کمال طلب و حق

  .کمال و وفا براي بشریت بوده است،  آنها صلح و صفا، آرامش

عمومـاً تعلیمـی، عرفـانی،     هاي میراثی ادبی پس از طلوع اسالم در ایران نیز متن

ـ . انـد  هاي دینـی  هآمیخته با آموزنیز انسانی و  اخالقی، ویـژه در ادبیـات عرفـانی و    ه ب

هـاي بیـانی و    شـیوه  .تـر اسـت   بـارز هـاي انسـانی و اخالقـی و دینـی      صوفیانه، جلوه

گري ادبی در این متون به حـدي ممتـاز اسـت کـه در آنهـا تعـالی        هاي تصویر شگرد

، صورت زیبـاي اثـر    گویی. ناپذیر ساخته است معنی را از شکوه زیبایی صورت جدایی

ادبی در گرو محتوایی واالست در بطن آن جاي گرفته و انعکاس معناي متعـالی نیـز   

ایـن   .کنـد  صورت ادبی است که متن را عرضـه مـی  مان و ساختار زیباي مرهون چید

                                                             
علمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی شوراي عضو هیأت  1

  ها بررسی متون و کتب علوم انسانی دانشگاه
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وحدت لفظ و معنی که عموماً تحـت تـأثیر روش قـرآن کـریم پدیـد آمـده، ادبیـات        

  .فارسی را در قیاس با ادب جهانی ممتاز ساخته است

اند؟  ها را پدید آورده گرانی این متن چه آفرینشآید؛  حال این پرسش به میان می

ی، اخالقی و هاي تعلیم گري آنان در خلق این همه شاهکار آفرینش ي سرمایه دلیل و

ي کوهنـوردانی   ترین پاسخ آن است کـه آنـان بـه مثابـه     کوتاهانسانی چه بوده است؟ 

قهرمانانی که در جدال با . اند انفسی گذر کرده اند که از مهالک گوناگون درونی و بوده

میـدان و راهنمـا و     شخصی و جسـمی پیـروز  هاي فرودین  دیو نفس اماره و خواهش

  .اند الگوي رهنوردان شده

طبعان و مـردان  ، اثـر بلنـد  عرفـانی فارسـی  متـون   اي و هـم  هـم متـون اسـطوره   

حـافظ   همچون فردوسـی، نظـامی، عطـار، سـهروردي، سـعید، مولـوي و       یی آسمانی

د تحـت تـأثیر   همه زنده بودند، دنیا را با پیام الهی و انسانی خو هستند که اگر امروز

مـره و آنـی    وزمشـکالت ر تنهـا  ند که از آنجایی که به مسائلی پرداختدادند و  قرار می

هـاي   هـاي وجـودي انسـان و بحـران     جنبـه و و مسائل   هاي بنیادي بشر نبود، دغدغه

دي و وجدانی آنهـا  هاي شهو و راهکار ي بشریت را مدنظر داشتند روحی تهدید کننده

هـا،   هـاي بشـري جهـان امـروز نیـز در هـوس       ز آنجایی که بحرانلذا ا. ندرا بازنمایاند

هـا ریشـه دارد، محتـواي ایـن ادبیـات       طلبـی  ها و فرصـت  ها، جهانخواري خودکامگی

هـا و مـرهم    بخش تشویش ها، آرامش اضطراب ي نگر دردها، پاسخ دهنده توانند بیا می

عـاملی  هـا و   ناکـامی و  هـا  گر وجدان آدمی در فـوران سـختی   هاي روحی، تسلی زخم

هاي امروز ما باشـد و جهـان را    دلهره ي هاي دردناك و فرونشاننده روزبراي آور  شادي
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انــداز زنــدگی زیبــا و  چشــم توانــد همچنــین مــی. بــه صــلح و آرامــش دعــوت کنــد

هدید و فشار و جنگ بـه  سعادتمندانه، خردمدار، دانش بنیان و توسعه یافته را بدون ت

  :فرماید چون فردوسی دارد که میهمی رانگ تصویر بکشد، زیرا آفرینش

  به آهن چه داریم گیتی جهان  چو با  دانشی شد گشاده جهان

  :دهد چون حافظ که ندا در مینیز شاعري همو 

      ست مشو، عشق بورزکمتر از ذره نئی، پ

  کنان ي خورشید رسی رقص تا به سرچشمه      

بـوده و از  تحلیلـی بـا رهیافـت هرمنوتیـک تأویـل       ـروش این تحقیق، توصیفی  

  .گیرد چهارچوب نظري بینامتنیت بهره می
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 گذار از تاریخ نگاري سیاسی
  1علی قربانپور دشتکی

ي تاریخ ایران زمین مورد پژوهش قرار گرفته است، بـه   آنچه که تاکنون در زمینه

ه معطـوف بـه قـدرت    ي رویدادهایی بـوده کـ   انگارانه طور معمول مبتنی بر ثبت واقع

اند؛ به صورتی که قدرت سیاسی، در کنار سـایر عوامـل و رویکردهـاي     سیاسی حاکم

ها  شود دیگر جنبه کند و باعث می نهفته در یک متن تاریخی، وجه هژمونیک پیدا می

و امکانات یک متن تاریخی در محاق فرو رود و آنچه را توصـیف کنـد کـه صـرفاً در     

ي  کند بـا ارائـه   ي این مقاله تالش می نگارنده. گیرد ر میمغناطیس قدرت سیاسی قرا

اي براي گذار از تاریخ نگاري سیاسـی ایجـاد کنـد؛ بـا      راهکاري روش شناسانه، زمینه

هـا و   گیـرد کـه جنبـه    این پیش فرض که تاریخ ایران را یک متن گشوده در نظر می

وه بـر آنکـه یـک مـتن     اي در دل خود دارد، از جمله اینکه تـاریخ عـال   امکانات بالقوه

» تـاریخ نگـاري فرهنگـی   «آید و  هم به شمار می» فرهنگی«سیاسی است، یک متن 

االذهـانی   توان با پژوهش در یـک افـق بـین    امکانی خارج از متن سیاسی است که می

نگارنـده  . هاي پنهان و سیال متن تاریخی، این امکـان را فراچنـگ آورد   برآمده از الیه

ي تـاریخ نگـاري سیاسـی، روش تـاریخ      ز نقـد روش شناسـانه  کند تا پس ا تالش می

  .ي پدیدار شناسی هوسرلی توصیف و تبیین کند نگاري فرهنگی را به شیوه

تاریخ نگاري سیاسی و فرهنگی، پدیـدار شناسـی، بیناذهنیـت،     :واژگان کلیدي

  معنا، روش شناسی
                                                             

  هاي سیاسی دانشگاه تهران دانشجوي دکتراي اندیشه.  1
Email: ghorbanpur@yahoo.com 
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  تحول در علوم انسانی با استفاده از الگوي 
 اجتماع پژوهشی

  1اهللا کریمی روح

  

ویژه تـدریس دروس عمـومی    اساتید و مدرسینی که در تدریس علوم انسانی و به

انـد کـه اغلـب     هاي کشور فعالیت دارند، حتماً با این مشکل مواجـه شـده   در دانشگاه

هـا   دهند و اگر هم در کالس ها نشان نمی دانشجویان، رغبتی به شرکت در این کالس

ي  دشان از سر اجبار حضـور و غیـاب و گـرفتن نمـره    ي خو کنند، به گفته شرکت می

هاي علوم انسانی نیز در مورد بیشتر از  حتی بسیاري از دانشجویان رشته. قبولی است

ي تحصـیلی خـود، از رفـتن بـه      دروس تخصصی خود حتی با وجود عالقه بـه رشـته  

ـ   این مقاله به صورتی گذرا راه. کالس فراري و بلکه بیزارند راي حـل  هایی که اغلـب ب

نماید و سپس با ناکافی دانسـتن آنهـا سـعی     شود، بررسی می این مشکل پیشنهاد می

کند نشان دهد که حل این مشکل مستلزم تغییري پـارادیمی در نظـام آموزشـی     می

مشکالت پیش روي علوم انسانی ناشـی از تعلـیم و تربیـت    . انسانی است  دروس علوم

یم جدیدي به نام تعلیم و تربیت تـأملی را  محور است و حل آن پارادا سنتی و حافظه

. است» اجتماع پژوهشی«بهترین الگو در نظام تعلیم و تربیت تأملی الگوي . طلبد می

                                                             
دانشجوي دکتري فلسفه دانشگاه تهران و پژوهشگر گروه فلسفه و فکر پروري براي  1

  دکان و نوجوانان پژوهشگاه علوم انسانی کو

roohollah.karimi@gmail.com 
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هاي دانشمندان و البته در سی سال اخیـر   بیشتر در حلقه» اجتماع پژوهشی«الگوي 

قـرار  مـورد اسـتفاده   » فلسـفه بـراي کودکـان   «ي  هاي متیو لیپمن در برنامه با تالش

هایی که موجب طرح چنین الگویی شده است، در بسـیاري از   گرفته است، اما دغدغه

کنـد و از ایـن رو الگـوي     جهات در مورد مشکل علوم انسانی در ایران هم صدق مـی 

چیستی این الگو، منـابع و مـواد   . تواند راه حلی براي آن باشد می» اجتماع پژوهشی«

  .شود ها پرداخته می دي است که در این مقاله بداني اجراي آن موار مورد نیاز و نحوه

، تعلـیم و  )ي کنـدوکاو   حلقـه (علوم انسـانی، اجتمـاع پژوهشـی   : واژگان کلیدي

  .، تعلیم و تربیت تأملی، متیو لیپمن)حافظه محور(تربیت سنتی 
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  آموزش مسئله محور 
 )از راه فضاهاي یادگیري الکترونیکی(

  1سید مصلح کهنه پوشی
  2ایرانیهادي 

  

یادگیري مسئله محور یک روش آموزشی است که در آن از مسائل بدون ساختار 

. گیـرد عنوان ابزاري براي ایجاد انگیزش یادگیري مورد استفاده قرار مـی و پیچیده، به

متخصصـان   توسـط هاي یـادگیري اسـت کـه امـروزه     یکی از دیدگاه "گراییساخت"

بر اساس این دیدگاه، یادگیري یـک  . ه استتکنولوژي آموزشی مورد توجه قرار گرفت

جاي کسب اطالعات بـه تولیـد   فرایند اجتماعی فعال است که در آن یادگیرندگان به

پردازند و آموزش به عنوان یک فرایند حمـایتی بـر سـاخت و تولیـد     دانش جدید می

هاي آموزشی است که یکی از روش) PBL( یادگیري مسئله محور. دانش تأکید دارد

یادگیري مسئله محـور شـامل   . کندگرایی در امر آموزش استفاده میاصول ساخت از

بنـابراین  . شودشود که در آن، مسئله منجر به یادگیري میمی یی هر محیط یادگیري

شـود  ها داده مـی که یادگیرندگان دانش جدید را یاد بگیرند، مسئله به آنقبل از این

بـراي   اي روزافـزون  در حـال حاضـر، عالقـه   . تا دانش مورد نیاز خود را کشـف کننـد  

در یـادگیري  ) ی بـر مسـئله  نـ یـادگیري مبت ( هـاي یـادگیري مسـئله محـور     فعالیـت 
                                                             

کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی از دانشگاه تهران، دبیر آموزش و پرورش و مدرس   1
 mardin_ko@yahoo.com. دانشگاه پیام نور مرکز مریوان

  .  دانشجوي دوره کارشناسی رشته علوم اجتماعی  2
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هـاي فنـاوري   در ایـن محـیط، امکانـات و قابلیـت    . وجـود آمـده اسـت   الکترونیکی به

دهـد کـه   اطالعات و ارتباطات بـه طراحـان و مجریـان آموزشـی ایـن امکـان را مـی       

صـورت غیـر   صورت همزمان و چـه بـه  د و چه بهنبا مسائل مواجه کن رایادگیرندگان 

ـ یابی به یادگیري مؤثر و پایدار فـراهم آور همزمان امکان فعالیت را براي دست در . دن

سـنتی یـادگیري، بـه     ي یادگیري مسئله محور بـا شـیوه   ي این مقاله، پس از مقایسه

یادگیرنـده در محـیط یـادگیري    هاي آموزشـی از جملـه معلـم و    بررسی نقش مؤلفه

هاي سـنجش  جا که روشاز آن. شودمسئله محور در ساختار الکترونیکی پرداخته می

سـنجش و   ي دارد، لـذا نحـوه   ي شـایان توجـه  یابی بر کیفیت آمـوزش تـأثیر  و ارزش

حاضر مورد بحـث   ي یابی در محیط یادگیري الکترونیکی مسئله محور در مقالهارزش

  .گیردقرار می

گرایـی،  یـادگیري، مسـئله، یـادگیري مسـئله محـور، سـاخت      : اژگان کلیـدي و

  .آموزش الکترونیکیتکنولوژي آموزشی، 
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 علوم انسانیمحتواي دروس در دینی علم، دانش و اعتقاد 

  1اسداهللا کارنما

 

د کـه  اي طراحی شـو گونهر علوم باید بهمحتواي دروس علوم انسانی همچون سای

هاي منطقی و دقیق تولیـد کننـد و از سـوي دیگـر     سو گزاره بتوانند از یکاین علوم 

توانـد بـدون   با این تعبیر علم نمـی . و فرهنگی جامعه باشند -يمتناسب با بستر فکر

متکـی بـه اصـول انتزاعـی، غیرواقعـی و یـا        ،علمـی  ي اقناع و توجیه عقالنی جامعـه 

امکـان وجـود    گویی به این پرسش اسـت کـه   این مقاله به دنبال پاسخ. شخصی باشد

 ،علوم انسـانی  ي هاي علم در حوزهعنوان یکی از مهمترین شاخص  هب ،2عینیت علمی

ــتگاه  ــر دس ــته از منظ ــن رش ــواي دروس ای ــم از  در محت ــف اع ــی مختل ــاي معرفت ه

حاضـر بـا    ي ویسم، هرمنوتیک و عقالنیت انتقادي چـه جایگـاهی دارد؟ مقالـه   یپوزیت

علـم   نبـود که معتقد به پردازد  میستی یتوسل به شواهد نظري به نقد سنت پوزیتیو

-ئی در بیرون از محقق قرار نمـی یانسان همچون ش ي زیرا پدیده ؛انسانی بومی است

الزم اسـت علـوم    ،شمول در دنیا دارنـد گیرد و برخالف علوم تجربی که الگویی جهان

 ،در مقابـل ایـن رویکـرد   . مطالعـه شـوند  اجتمـاعی   ي اصـول بـومی و   نی برپایـه انسا

جـا  از آن. پردازداهداف و ابزار می بندي علوم از حیثهرمنوتیک قرار دارد که به دسته

                                                             
دانشگاه شهید باهنر کرمان و عضو گروه مدیریت مرکز مطالعات علوم  عضو هیات علمی 1

  انسانی
 

2 -Academic objectivity  
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هـاي علـوم   که علم در خدمت انسان است و نه برعکس؛ لذا محتواي دروس در رشته

هـاي  ارزشطریـق  شـوند و در ایـن   بندي می انسانی با توجه به نیازهاي بومی صورت

  .دارند ی بسزافرهنگی سهم -فکري

عینیـت، عقالنیـت و مـدیریت دانـش      ي پیشنهاد کاربردي مقاله توجه به مقولـه 

تـوان در  بومی در تدوین محتواي دروس علوم انسانی است؛ زیرا بدون این اصل نمـی 

تدوین دروس علوم انسانی الگوي خاص بومی با حفـظ اعتقـادات دینـی داشـت و در     

در برابـر انتقـادات   گـویی  در ایـن حـوزه قـادر بـه پاسـخ      دانش تولید شدهعین حال 

  . نخواهد بودعلمی  ي جامعه

م دینـی، عینیـت علمـی،    علـوم انسـانی، علـ    محتـواي دروس، : واژگان کلیـدي 

  مدیریت دانش
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 مبانی  انسان شناختی علوم انسانی بومی
   1دکتر سوسن کشاورز

  

هـاي مختلـف    انـد کـه موضـوع کـار آنهـا فعالیـت       علوم انسانی مجموعه معـارفی 

هایی که متضمن روابط افراد بشر با یکدیگر و روابط این افراد  بشراست، یعنی فعالیت

از آنجـا کـه موضـوع علـوم     . هاسـت  با اشیا و نیز آثار و نهادها و مناسبات ناشی از این

بینی نگرشی خاص نسبت به انسان دارد کـه   انسانی، انسان است و هر مکتب و جهان

از علوم انسانی ارائه داد، بنابراین، در نظـام جمهـوري     ژه مبتنی بر آن باید ترسیمی وی

هـاي   باید بر ارزش ي علوم انسانی می اسالمی ایران نیز ایجاد هر گونه تحول در عرصه

انجـام گرفتـه در   آیـد تحـوالت    به نظر می. دینی و بومی حاکم بر کشور استوار باشد

علوم انسانی تا کنون، کامالً مبتنی بر نظام فکري و ارزشی اسالم و هماهنـگ و    حوزه

از ایـن رو، ایـن   . سازگار با خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و بومی کشور نبـوده اسـت  

هـاي دینـی اسـالم بـه تبیـین مبـانی انسـان         گیري از آموزه مقاله تالش دارد با بهره

سازي علوم انسـانی کـه جـزء     ي بومی بتوان بر آن اساس در زمینه شناختی بپردازد تا

ي اخیر بـوده   گزاران کشور، به ویژه مقام معظم رهبري در چند ساله مطالبات خدمت

، آن دسـته  شـناختی مراد از مبانی انسان. .گذاري مطلوب به عمل آورد است، سیاست

جـود انسـان اسـت، کـه از     ي واقعیـت و  تبیینی مدلل دربـاره  هاي توصیفی ـ از گزاره

تعالیم اسالمی یا معارف اصیل اسالمی یـا از مباحـث مربـوط بـه تعریـف انسـان در       

                                                             
 ت علمی دانشگاه تربیت معلمعضو هیأ 1
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  .اند استخراج شده) النفس فلسفیعلم(ي اسالمی فلسفه

  هاي دینی اسالم علوم انسانی، مبانی انسان شناختی، آموزه :واژگان کلیدي
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  هاي ساختاري اثربخش براي نگارش  ویژگی
 درسی دانشگاهی هاي کتاب

  1دکترفرحناز کیان ارثی

  2دکتر علی اکبر سیف

  

هاي سـاختاري  بـراي    ي یک فهرست وارسی از ویژگی هدف از این پژوهش، تهیه

ي  پژوهش حاضر از نوع تحلیل محتوا بوده و جامعـه . بررسی ساختار متون درسی بود

تربیتـی تشـکیل    شناسی و علوم هاي روان هاي درسی رشته ي کتاب آماري آن را کلیه

. کتاب به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند 20دادند که از این تعداد،  می

هاي بررسـی شـده،    در مجموع، بر اساس شاخص درصد فراوانی مشخص شد در متن

. هاي ساختاري مناسب برخوردار اسـت  درصد از مالك 65پاراگراف مقدمه در حدود 

درصـد و در پـاراگراف نتیجـه،     9/69اراگراف بدنـه،  هـا در پـ   میزان رعایت این مالك

پیشنهاد اصـلی حاصـل از نتـایج ایـن پـژوهش آن اسـت کـه        . درصد است 40حدود

بهترین راه براي تدوین متون درسی مؤثر بـر درك و فهـم خواننـدگان، سـاختارمند     

  . هاي پیشنهادي این پژوهش است کردن آنها بر اساس مالك

  هاي دانشگاهی، تحلیل محتوا ساختار متن، کتاب :واژگان کلیدي

                                                             
  kianersi.f@gmail.comاستاد یار دانشگاه سمنان 1
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هاي  آسیب شناسی تأثیر تحوالت سیاسی بر محتواي کتاب
با رویکردي تطبیقی به ) 1358-1388(درسی تاریخ معاصر ایران 

  هاي درسی تاریخ ایران پیش از انقالب کتاب
  1منصوره کریمی قهی

 

یا توزیع قـدرت در میـان    ي تراکمنحوهو  هاي اجتماعی، جنگ ها، جنبش انقالب

که به  آیند تحوالت سیاسی به شمار میهاي سیاسی، از مصادیق بارز  جریان احزاب و

. نـد انجام اجتماعی یک کشور مـی  دگرگونی مبانی ارزشی و نظام سیاسی، اقتصادي و

یابـد؛ زیـرا    کشـور انعکـاس مـی    ها در نظـام آموزشـی   بیشترین بازتاب این دگرگونی

کوشـد آن را از طریـق   ایـدئولوژیکی خـود مـی    یین مبانی ارزشی وحاکمیت، براي تب

از میـان  . دکودکـان ونوجوانـان القـا کنـ    هاي درسـی، بـه  به ویژه کتاب ،مواد آموزشی

تحوالت جامعـه  ي  هایی که منعکس کننده ترین کتاب هاي درسی، یکی از مهم کتاب

  . هاي تاریخ است هاست، کتابهاي حاکمیتگذاري سیاست و

هـاي   مقاله با هدف آسیب شناسی تأثیر تحوالت سیاسی بـر محتـواي کتـاب    این

بعد  هاي تاریخ قبل و با رویکردي تطبیقی به بررسی کتابدرسی تاریخ معاصر ایران، 

ي اصلی آن پاسخ به این سـؤال اسـت کـه تحـوالت      دغدغهو  از انقالب پرداخته است

                                                             
  )س(راءي تاریخ اسالم، دانشگاه الزهدانشجوي دکتري رشته  -1

 karimighahi@yahoo.com 
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  ده است؟هایی کر بیهاي درسی را دچار چه آس نگاري کتاب تاریخسیاسی، 

ثیر تحـوالت  هاي درسـی تـاریخ ایـران، تحـت تـأ      که کتاب این بررسی نشان داد

ـ  و ایـران و  به ویژه سه تحول مهم انقالب اسالمی، جنـگ عـراق   ،سیاسی جـایی   هجاب

ي ایـن   جملـه  از. آسیب شده است میان احزاب سیاسی، دستخوش تغییر و قدرت در

هـاي   سی و ایدئولوژیکی بـر محتـواي کتـاب   سیا نگرش ي توان به غلبه می  آسیب ها

هـاي   در جهـت تبیـین دیـدگاه    درسی تاریخ معاصر، کتمان یا تحریف وقایع تاریخی

و هـا   م، نگرش منفی نسبت به برخـی شخصـیت  و ارزشی جریان سیاسی حاکسیاسی

ي رخدادهاي تـاریخی، بیـان   غیر منصفانه درباره هاي یک سویه و ها، داوري حاکمیت

علّی در بررسی حـوادث تـاریخی، اشـاره     و  ژورنالیستی و فقدان نگاه جامع وشعاري 

  . کرد

هاي درسی تاریخ معاصر ایران،  تحوالت سیاسی، انقـالب   کتاب :واژگان کلیدي

  آسیب شناسی اسالمی،
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  و فرهنگ شرقی و اسالمی  تجلی دین، ادبیات 
  روسیه در ادبیات

  1مطهرجان اله کریمی

   

 .اروپـایی و آسـیایی اسـت    و داراي موقعیـت جغرافیـایی   پهنـاور روسیه کشـوري  

گسـتردگی مرزهـاي   پهنـاوري و  همـین  که ند بر این نظربسیاري از منتقدان روسیه 

هـا  روس. بودن روح مردم روسیه شـده اسـت  ، عظمت و باز روسیه موجب گستردگی

تنوع فرهنگـی  موجب  نیزند و این ا از کشورهاي اروپایی و آسیایی بسیاري ي همسایه

دیگـران کمتـر در    نژادپرسـتی و عـدم تحمـل    به همین دلیـل،  .در روسیه شده است

 . شودروسیه مشاهده می

توان فرهنگ و اعتقادات دیگر ملل را میدرك  آشنایی و بهو تمایل فراوان عالقه 

نویسندگان و شاعران روسیه . در ادبیات دوران مختلف روسیه به وضوح مشاهده کرد

از زندگی، آداب و فرهنگ همسایگان مسـلمان   انهاي گذشته تأثیر فراوقرندر طول 

هیچ وقت دنیاي اسالم و زنـدگی مسـلمانان   که شایان ذکر است  البته. اندخود گرفته

 کنند کـه  ، در روسیه بیش از دویست قوم زندگی میه استها مجهول نبودبراي روس

بسـیار دور   ي از گذشـته . نـد ا مسـلمان ) هامانند تاتارها و باشقیر(اقوام  بسیاري از این

اسالم و زندگی مسـلمانان   نویسندگان و هنرمندان روسیه از طریق این اقوام با دنیاي

توان گفت کـه دیـن اسـالم، فرهنـگ و آداب و رسـوم      بدین ترتیب می. نداآشنا شده

                                                             
  ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهراني زبان استاد دانشکده  1
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  . دهددر کنار مسیحیت، بخشی از فرهنگ روسیه را تشکیل می انمسلمان

ي مسلمانان دیگر کشـورهاي  ه سیمار آثار نویسندگان و شاعران روسیدر ضمن د

هـا  روس .شودخصوص کشورهاي مسلمان آسیایی و آفریقایی نیز دیده میه جهان، ب

هـاي مسـلمان شـرقی خـود، آداب و     همیشه اشـتیاق فـراوان بـه شـناخت همسـایه     

ر کتـاب بازرگـان   براي اولین بار در قـرن پـانزدهم مـیالدي د   . اعتقادات آنها  داشتند

ي آداب، رفتار و  درباره گذر از سه دریا تحت عنوان، آفاناسی نیکیتینفعال روسی، 

این اثر شـباهت زیـادي   . اعتقادات مشرق زمین و مسلمانان سخن به میان آمده است

تـوان اولـین اثـر     این کتاب را می. ها و خاطرات یک تاجر و جهانگرد داردبه یادداشت

  . ادبی روسیه دانست که در آن از شرق اسالمی سخن به میان آمده است

هـا زیـاد   قدر در بین روس اهمیت و نقش دین اسالم، فرهنگ و ادبیات فارسی آن

آلکسـاندر  نـد  مکاتبـات شـاعران و نویسـندگانی مان    بود که حتـی در آثـار ادبـی و   
نیـز انعکـاس پیـدا      ...و ایوان بـونین ، لف تالستوي، میخائیل لرمانتف، پوشکین

 سـاالویف توسط کلیسـاي ارتـدکس،    لف تالستويبراي نمونه، پس از تکفیر . کرد

بـه کلیسـا    کـه  خواسته بـود وي اي از طی نامهروسیه، مذهبی  ي کشیش و نویسنده

. او پاسـخ داد  بـه  مولـوي  "موسی و شـبان "ن از داستابا استفاده  تالستوي .برگردد

آید و خیلی خوشش می مولويتالستوي در پاسخ خود تأکید کرد که از این حکایت 

-او در ادامه عنوان می. خواهد که به او هم مثل آن چوپان بنگردمی هم ساالویفاز 

ترسـد آنچـه را کـه دارد از    کند که قلبش هم مثل قلب آن چوپـان آرام اسـت و مـی   

  .دهددست بدهد و این همان چیزي است که به وي آرامش می
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ا به کار سخت و جالـب  نویسندگان روسیه رکار " ،معاصر شرق شناس ،ویاتکین

ي اهـاي زیبـا و افسـانه   ها به سوي گـل که به دوردست ه استزنبور عسل تشبیه کرد

هـاي  گـل  بـاارزش  گردند و شـهد میبر وي خودکنند، ولی در نهایت به کندپرواز می

  ."رسانندشان میهاي کندویدوردست را به شانه

هـا  بدین ترتیب دین، ادبیات و فرهنگ شرقی و ایرانی همیشه مورد توجـه روس 

گیـري از آثـار و حکمـت مشـرق زمـین،      نویسندگان روسی با الهام و بهره. بوده است

یادگـار  شان آثار ارزشمند و جـاودانی از خـود بـه    براساس مسائل و موضوعات جامعه

  .اندند که شهرت جهانی پیدا کرده گذاشته

  ادبیات روسیه، فرهنگ شرقی، ادبیات فارسی، دین، تأثیر :کلیدياژگان و
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  بومی شدن علوم انسانی و سژاالت وجودي
  1افسانه کمالی

  

طرح بحث بومی شدن علوم انسانی، هرچند فریبـا و اغواکننـده بـراي ملتـی کـه      

استعمار را در کشور خود شاهد بوده است، سرمنشـأ سـؤاالت   ي  سالیان دراز سرپنجه

تواند نسبت ما و علوم انسـانی،   شماري است که پاسخ به هر یک از آنها می اساسی بی

بـی    ذهنی«ي  فارغ از مناسبات معمول و به مثابه. جهان و بومی شدن را یکسره کند

  :گذارم در میان می» مباحثه«سؤاالت وجودي خود را براي » خانمان

آگاهی و عدم قطعیـت   بخش اعظم آن نا. تر از گذشته است ادعا دانش امروز بی -1

موقتی و تا اطالع ثـانوي و تـا ابطـال نشـدن، بـا اکـراه         تر آنهم است و بخش کوچک

هـاي   ي حاکم بر اندیشـه  هاي مطلق گرایانه پذیر با گزاره نسبت این علم ابطال. مقبول

گی ما چیست؟ اگر دانش انسانی در ایـران بـومی شـد،    دینی و آیینی و فکري و فرهن

  موفق به شناخت مطلق و دائمی انسان خواهد شد؟

دانش انسانی در ایران اگر بومی شد، نسبتش با اسالم چیست؟ همان اسـت؟   -2

مخصوص به ملـک و ملتـی    ي اسالم که جهانی است و غیر پس اگر همان است، داعیه

  خاص چیست؟

ي آن بر چهار استراتژي استقرایی، قیاسـی،   ي دانش جدید انسانی تکیه داعیه -3

                                                             
  عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء 1

 



١٨٤ 
 

هـا،   نظر از مزیت و ضعف هر یـک از ایـن رویکـرد    صرف. استفهامی و سن کاوانه است

شـود کـه    هاي ساختاري براي آن چگونه در کشور فراهم خواهد شد؟ اشاره می زمینه

در ایـن  . اي دارد ي هـر نـوع داده   مشاهده آوري و براي مثال استقراي تام نیاز به جمع

دانشگاهی و هـزارالي تحقیـق و    ي امنیتی و هزار مشکل مالی دانشگاهی و غیر معرکه

ها هم با اسـتداللی مشـابه بـه همـین دام      سایر رویکرد! تجربه، این یعنی تعطیل علم

  .شوند دچار می

بومی شـدند و آب از  دقیقه  اي که نشان دهد سایر علوم دقیقه و غیر آن تجربه -4

هـاي   شود که پیشـرفت  تر هم شد کجاست؟ اشاره می آب تکان نخورد که هیچ، خوب

یعنـی سـاختن فرمـول    » علم بومی«متفاوت است با » علم جهانی«داخلی بر مبناي 

به نظر . ي جدید یا تعریف روش جدید بدست آوردن آب از ئیدروژن و اکسیژن جاذبه

براي خـود  » استفاده کردن«و » بومی کردن«و مفهوم رسد ما دچار خلط در معنا  می

  .ایم شده

و » وابستگی به مسیر طـی شـده  «گرایانی با استفاده از دو مفهوم کلیدي  نهاد -5

ها به ایـن حقیقـت    ي علما را در تمامی رشته اند همه کوشیده» چسبندگی به تاریخ«

گذشته هست . نو شروع کردتوان گذشته را رها کرد و همه چیز را از  فراخوانند که نمی

هاي دیگر از بـومی کـردن و    ي ایران و حتی کشور ي گذشته تجربه. حتی اگر بد است

ها که در یـک فضـاي    هایی داشته است؟ بازخوانی این تجربه اسالمی کردن چه آموزه

روي داده است، براي ما که امروز در یـک افـق بـاز و گسـترده بـه نـام       » اي گلخانه«

اگر اعتقادي وجـود  . تر از هر زمان دیگر است ایم، ضروري قرار گرفته ارتباطات جهانی
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دارد که آن تجربه به شکست انجامیده است، تردیدي وجود ندارد که این تجربه هـم  

  .شکست خواهد خورد

به تعبیر برونوسکی عقل سلیم علم آن را برداشتی از جامعه و متوجـه آینـده    -6

این نکتـه از  . فت بشر بلکه خود پیشرفت بشر استداند که نه مالزم یا شرط پیشر می

ي ایـران   شناختی از شرایط امروزین جامعه آن رو مهم است که اگر استنباطات جامعه

) بر فـرض امکـان  (هاي برآمده از آن  مترادف با حیرانی و سرگشتگی آن باشد، اندیشه

د کـه  اي بـو  دانـش غربـی حاصـل جامعـه    . ي مطلوب را نخواهـد داد  مدل بومی شده

. خواست پیشرفت کند و عملش آن پیشرفت را با مدل آرمانی خود طراحـی کـرد   می

  .راهی ایران واسالم و جهان سرگشته است در چند) حداقل کمی(ي ایران  جامعه
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 آسیب شناسی آموزش تاریخ سیاسی

  )موردي درس تاریخ تحوالت ایران ي مطالعه(
  احمد گل محمدي

  

ي  هاي مختلـف رشـته   در سطوح مختلف و گرایش مباحث تاریخی جایگاهی برجسته

توجـه از واحـدهاي درسـی ایـن رشـته را تشـکیل         علوم سیاسی دارد و محور شمار قابل

منـدي   شـود بـه دلیـل تـاریخ     چنین جایگاه و اهمیتی از آن روست که تصور مـی . دهد می

یاسـی  هـاي س  تواند به فهم هستی هاي سیاسی، آموزش تاریخ می ها و پدیده نسبی هستی

آیـد، نشـان    ي مـوردي کـه گـزارش آن در ایـن نوشـتار مـی       ولی یک مطالعه. کمک کند

ها و اصالحات پراکنده و انفرادي، وجـه غالـب یـا الگـوي رایـج       دهد که به رغم نوآوري می

بـی تـوجهی   . ي علوم سیاسی چندان مناسب نیست در رشته) معاصر ایران(آموزش تاریخ 

ي علوم سیاسی باعث شده است تا الگـوي رایـج    راي رشتهیا کم توجهی به اهمیت تاریخ ب

شـمار محـض    و روایت ناشی از آن، بی شباهت به نـوعی گـاه  ) معاصر ایران(آموزش تاریخ 

کنـد و بـراي کمـک بـه      چنین روایتی عمدتاً کنجکاوي تاریخی خواننده را ارضا می. نباشد

  .شناخت زندگی سیاسی چندان مناسب نیست

یخ و سیاست، آموزش تاریخ سیاسی، علوم سیاسی و تـاریخ،  تار: واژگان کلیدي

هاي سیاسی، آسیب شناسی آموزش تاریخ سیاسی، الگوي آمـوزش   بسترمندي هستی

  تاریخ سیاسی
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 هاي دانشجویینامههاي هویت ملی در پایانواکاوي مؤلفه

  1نیا مهدي لقمان
  2طیبه احمدي یگانه

 

یـت و داراي بیشـترین اهمیـت بـه     هـاي هو ترین بخشهویت ملی یکی از جامع

هـاي هویـت ملـی را در    این پژوهش جایگاه مؤلفه. لحاظ وحدت و انسجام ملی است

بـراي  روش تحقیـق فراتحلیلـی اسـت و    . هاي دانشجویی بررسی کرده است نامهپایان

-پایـان  46هاي تحقیق از داده. اي استفاده شدي کتابخانهگردآوري اطالعات از شیوه

نتـایج تجزیـه و   . ري و کارشناسی ارشد مرتبط با موضـوع گـردآوري شـد   ي دکت نامه

هاي در نظر گرفتـه شـده بـراي    ها حاکی از آن است که تعداد کل مؤلفهتحلیل داده

هـاي  دهد میان مؤلفهنتایج نشان می. مؤلفه بوده است 38ها نامههویت ملی در پایان

وجود ندارد و هر یک از محققـان   هاي دانشجویی توافق کلی نامههویت ملی در پایان

همچنین نتایج بررسی و نقد . اندهاي خاص را براي انجام پژوهش خود برگزیدهمؤلفه

هـاي  ي  هویت ملی با روش تحلیـل محتـوا در کتـاب    هاي انجام شده دربارهپژوهش

جانبه به این مقوله توجـه  اي و همهدرسی نشان داد که الزم است با نگاهی فرا رشته

  .در غیر این صورت فاقد اعتبار علمی خواهد بود شود

  هاي هویت ملی، هویت ملی، تحلیل محتوا، برنامه درسیمؤلفه :واژگان کلیدي

                                                             
: عضو ھیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابھار، پست الکترونیکی ١
 mahdiloghmannia@yahoo.com  

: مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابھار ، پست الکترونیکی ٢
t_yeckeh2007@yahoo.com   
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شناسی مناسب در تدوین دروس علوم انسانی روش  
بر مبناي منطق فازي   

    1نعیما محمدي

  2 مریم زارعیان

 

ي پایدار بدون محوریت علم و دانایی ممکن نیست و در این مقام  بی شک توسعه

از سـوي دیگـر، موضـوع علـوم     . برخوردارند  علوم انسانی و اجتماعی از جایگاهی ویژه

انسانی درگیر امر انسانی است و با فاعل شناسایی که انسان است، سخت در آمیختـه   

هـا   خنثی نیست بلکه هدف آن تحلیل پدیـده علوم اجتماعی، علومی انتزاعی یا . است

در این عرصه علـم و ایـدئولوژي بـر یکـدیگر     . به سبب تغییر و تحول در جامعه است

هاي علمی در باب مسایل اجتماعی، فرهنگـی و   گذارند و بسیاري از پژوهش تأثیر می

هـاي علمـی مطـرح     انسانی، مواضع فلسفی و ایـدئولوژیک خـود را در قالـب دیـدگاه    

آید که علم انسانی بومی چه تعریفی دارد و چگونـه   لذا این سؤال پیش می.ازند س می

از آنجـا کـه در معرفـت    . بندي کـرد  ي بومی یا جهانی طبقه توان علوم را در طبقه می

شناسی کالسیک منطق مسلط، منطق ارسطویی یا منطق صفر و یک اسـت، علـوم را   

ن اسـت تـا نشـان دهـد کـه سـنجش       این مقاله بـر آ . کند بومی یا جهانی تعریف می

مطالعات انسانی ممکن است بر روي طیفی از این حیث انجام گیرد کـه در یـک سـر    

                                                             
  عضو استعداد درخشان باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان  1-
   دانشجوي دکتري جامعه شناسی  دانشگاه تربیت مدرس - 2
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بـر مبنـاي     رهیافتی که مطالعه. آن علم بومی و در سر دیگر آن علم جهانی قرار دارد

  .آن انجام گرفته است، رهیافت فازي است

  علم بومی، منطق فازي، علم جهانی :واژگان کلیدي
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  "علوم انسانی " اشتغال بهشرایط امکان ي  در باره
  1حسین مصباحیان

 

سخن  "اشتغال به علوم انسانی "چالشی به نام  از این مقاله تالش کرده است تا 

در جهـت  . ح مطلـب کنـد  به میان آورد و در باب شرایط امکان چنـین اشـتغالی طـر   

پرسش اصلی در کـانون توجـه ایـن مقالـه قـرار       سه، طرح و بررسی چنین رویکردي

فلسـفه  دوم اینکـه   علوم انسانی چیسـت؟   ي فلسفه نخست اینکه اصوالً: گرفته است 

هـاي منطبـق بـا چنـان      اینکـه روش یـا روش   سـوم وعلوم انسانی چیسـت؟   آموزش 

و دوم بـه   ند؟ پاسخ به پرسش اولا کدام و آموزش این علوم  علوم انسانی از اي فلسفه

 ؛دلتنگـی  ي بـه مثابـه    فلسـفه ( با ارجاع به تعریف ارتگا اي گاسـت از فلسـفه    ترتیب

 ي آموزش بـه مثابـه  ( و تعریف دریدا از آموزش ) یی که اینجا نیستدلتنگی براي جا

بـراي   وادار کردن آنبه منظور  ،مسئولیت براي به پرسش کشیدن واقعیت ؛مسئولیت

بـا   وم عمـدتاً سـ است و پاسخ بـه پرسـش   گیري شده  پی) پذیرفتن وضعیتی متفاوت

 ي از طریق نقد روش انباشـت محـوري یـا آمـوزش بـه مثابـه       ارجاع به پائولو فریره و

 .امـر آمـوزش    4و رهـایی بخشـی   3و ضـرورت توجـه بـه روش مشـارکتی     2بانکداري

                                                             
 دانشگاه تهران دانشکده ادبیات و علوم انسانیي  گروه فلسفه استادیار 1

2Banking Education  
3Participatory Education  
4Emancipatory Education  
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و نه اشتغال در علـوم انسـانی یعنـی    ( این اگر قرار باشد اشتغال به علوم انسانی بنابر

نخسـت اینکـه علـوم    : صورت گیرد، سه شرط الزم است) ردن از علوم انسانی ونان خ

دوم . )گاسـت  (  ع موجود انسان ناراضی باقی بمانـد انسانی باید همواره نسبت به وض

ود را نسـبت بـه   عمومی بکشـاند و خـ   ي این نارضایتی را به حوزهاینکه مسئول است 

بایـد  شـی از آمـوزش علـوم انسـانی     و سوم اینکه رو  .)دریدا (  دیگري مسئول بداند

خوانـدن،  ، او را در امـر  گذاري دانش در ذهـن دانشـجو   ترویج یابد که به جاي ذخیره

واقعیـت   ي هم به منظـور گشـودن سـینه    ، آنگو کردن، اندیشیدن و نوشتنو  گفت

یین و تحلیل هر یک از این سه تب .)فریره (  مشارکت دهد براي ظهور امکانات جدید

ج سه نتیجه مقاله با استخرا. بخش اصلی مقاله نهاده شده است سه ي عهده، به شرط

و  "اشـتغال بـه علـوم انسـانی     "نخسـت اینکـه موضـوعات    : به سرانجام رسیده است

به ترتیب شروط ذهنـی و  عینـی امـري     "علوم انسانی) ارتزاق از طریق(اشتغال در "

و تـا آن حـد   ر تند و از ایـن هس "سیس علوم انسانی در ایرانأت" ي واحد یعنی مسئله

؛ اند که مشکل بتوان یکی را بدون عطف به دیگري پیش بـرد  موضوعاتی در هم تنیده

پـردازان علـوم    محافـل آکادمیـک، متفکـران و نظریـه     دوم اینکه، آنچه در مسـئولیت 

اسـت، حتـی اگـر     "اشـتغال بـه علـوم انسـانی     "ي انسانی است، پرداختن به مسـئله 

را موضوع کـار خـود قـرار داده باشـند، و سـوم       "علوم انسانی اشتغال در " ي مسئله

گو کـردن، اندیشـیدن    و  جز از طریق خواندن، گفت "اشتغال به علوم انسانی "اینکه 

یـا  ( عیت براي ظهور امکانات جدیـد   واق ي هم به منظور گشودن سینه ، آنو نوشتن

و فلسـفه و روش   ایـن علـوم   ي به عبارت دیگر از طریق تـوجهی بنیـادي بـه فلسـفه    
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  . شود حاصل نمی)  آموزش آنها

اخـالق   ،ي نارضـایتی  بـه مثابـه   فلسفهاشتغال به علوم انسانی، : واژگان کلیدي 

  مشارکتی ، آموزشمسئولیت، دیگري
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درسی تربیت  ي گامی به سوي طراحی الگوي مطلوب برنامه 
  ابتدائی ي روایات در دوره قرآن و اجتماعی مبتنی بر

  1سعید مذبوحی

   2فاطمه سادات حسینی

   3معصومه طاهري

  

یـا  " :مایـد فر مـی  خداوند در قرآن کریم انسان را به طور فطري اجتماعی معرفی 

اکـرمکم   انّ و قبائل لتعارفوا، و انثی و جعلناکم شعوباً ایها الناس انا خلقناکم من ذکرٍ

رخانواده ،گـروه  بست دران اجتماعی آفریده شده است اما هرچند انس ."اهللا اتقیکمعند

سـتعدادها نیازمنـد   ی ااین فراینـد شـکوفای   و گردد هاي او شکوفا می و اجتماع توانائی

ترکیـب بـا    براین اجتماعی بودن انسان همراه بـا تربیـت اجتمـاعی و   بنا. تربیت است

  . اعتقادي است هاي معنوي و آموزه

 هــاي تربیــت مــورد توجــه جــدي بـت اجتمــاعی بــه عنــوان یکــی از سـاحت  ترب

                                                             
  

دانشجوي دکتري برنامه ریزي درسی دانشگاه عالمه   1
  smazbohi@gmail.comطباطبایی

دانشجوي کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی دانشگاه عالمه  2
  Yegane200093@ yahoo.comطباطبایی

دانشجوي کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی دانشگاه عالمه   3
  taherymasomeh@yahoo.comطباطبایی
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اجتمـاعی و   ،هاي هـویتی  اندیشمندان اجتماعی و تربیتی است امروزه به سبب بحران

ایـن  و هاي بنیادي قرار گرفته اسـت   عدم توجه به معنویت، جامعه در معرض چالش

 .باشد ارتباطی و عاطفی آشکار می ،ها در روابط میان فردي چالش

ت اجتمـاعی  درسـی تربیـ    هدف کلی این پژوهش طراحی الگوي مطلـوب برنامـه  

 .پرورش است ابتدایی آموزش و ي دوره روایات در قرآن و مبتنی بر

بـه ایـن دلیـل کـه بـراي رفـع       کـاربردي اسـت    ،پژوهش حاضر از منظـر هـدف  

ندگی انسـان مـورد اسـتفاده قـرار     سازي و ارتقاي  ز بهینه ،هاي بشر، بهبود نیازمندي

چگونه بودن موضـوع اسـت   دنبال که به  چرا ، توصیفی استاز منظر روش گیرد و می

شیء یا مطلب مـورد نظـر چگونـه اسـت و وضـعیت       متغیر، خواهد بداند پدیده، و می

 .کند مطلوب را بررسی می موجود و

 ي دوره ،قـرآن و روایـات   تربیـت اجتمـاعی،   ،ي درسـی  برنامـه  :واژگان کلیـدي 

  طراحی الگو ابتدایی،
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هاي علوم  ي سؤاالت آزمون پایانی دروس رشتهتحلیل محتوا

 ي ور از حیث تطابق با انتظارات حیطهانسانی دانشگاه پیام ن
  شناختی 

  1دکتر بهروز مهرام

  2مریم فالح رضوي

  3زهرا ثاقب

   4امین باقري

  

هـا بـه اسـتدالل، تحلیـل و کـاربرد       توانایی مدیریت دانش و هـدایت یادگیرنـده  

هاي  هاي نظام رسالت  ي تفکر خالق و نقاد از جمله ها در شرایط واقعی و توسعه آموخته

ي قلمروهاي دانـش حـائز اهمیـت     اگر چه این مهم در همه. شود دانشگاهی تلقی می

چراکـه در ایـن قلمـرو    . کند شتري جلوه میاست، در قلمرو علوم انسانی با اهمیت بی

گرایانه به واکاوي  اندیشانه و اثبات رود  مخاطبان یادگیري فراتر از نگاهی جزم انتظار می

ي اجتمـاعی   وري در زمینـه  ي اجتماعی مبادرت کننـد و بـا غوطـه    هاي پیچیده بافت

هـا و   پدیـده هاي ذهنی و فلسفی خود به شناخت و تبیین و کشف  بتوانند با طرحواره

                                                             
  دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد  1
  کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و مدرس دانشگاه پیام نور  2
  ي تعلیم و تربیت کارشناس ارشد فلسفه 3
  کارشناس ارشد علوم تربیتی 4
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بدیهی است که در چنین شرایطی ضرورت توانمندسازي آنان در . روابط آنها نائل شوند

ي درسی دانشگاهی از اهمیتی وافر برخوردار است و نوع عملکرد یکایک  فرایند برنامه

ها، ضرورتی انکار ناپذیر براي واکاوي پیدا  ها از قبیل تدریس و ارزیابی از آموخته مؤلفه

در این مسیر دانشگاه پیام نور با پوشش دادن بیش از یک میلیـون و یکصـد   . کند می

هزار نفر از جوانان کشور در قالب بیش از پانصد مرکز و واحد، نقشی خاص در تربیت 

در این مطالعـه کـه بـا روش تحلیـل     . کند هاي علوم انسانی ایفا می کارشناسان رشته

جاه و هفت درس و مربوط به پنج رشـته  محتوا انجام شد، سؤاالت آزمون نهایی در پن

قلمـرو  . مورد تحلیل قرار گرفـت ) در مجموع یکهزار و هشتصد و چهل و هفت سؤال(

 1383هاي تحصیلی  هاي کشوري این دانشگاه در خالل  سال مطالعه را سؤاالت آزمون

هـاي علـوم اجتمـاعی،     هـاي تحصـیلی عبـارت از رشـته     رشته.  تشکیل داد 1388تا 

واحـد تحلیـل، سـؤال و فراینـد     . شناسی، حقوق و علـوم تربیتـی بـود    روان کتابداري،

هـا   یافتـه . ي شناختی بلوم بود ي قیاسی و مبتنی بر طبقات حیطه کدگذاري به شیوه

نشان داد که بیش از نود درصد از سؤاالت به سنجش حافظه  اختصاص داشته، هـیچ  

یب یـا ارزشـیابی مبـادرت    یک از سؤاالت به سنجش انتظاراتی در جهت تحلیل، ترک

ریزان آموزش عالی کشـور، بـراي    این یافته، توجه جدي مسئولین و برنامه. کنند نمی

  .طلبد ي درسی دانشگاه پیام نور را می بازنگري در نظام برنامه

بنـدي بلـوم،    ت امتحانی، هـدف آموزشـی، طبقـه   پیام نور، سؤاال: واژگان کلیدي

  علوم انسانی
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  لوم انسانینقد نظام پژوهش در ع
 1بهناز مهاجران

  2علیرضا قلعه اي
 3فاطمه آبادي 

   4گالله آتش سیرو

ي  جوامـع   ي علوم انسانی در پیشرفت و توسـعه ها با توجه به نقش بنیادین رشته

ي علـوم انسـانی بـه منظـور حـل بسـیاري از        ، لزوم انجـام پـژوهش در حـوزه   بشري

یاز مبرم و ضـروري جامعـه مطـرح    ها به عنوان ن مشکالت ارتباطی  و اجتماعی انسان

ات یـ هـا و نظر   اي براي کتـاب  کلیشهبنابراین مسائل علوم انسانی صرف مسائل . است

 هـاي علـوم انسـانی بسـیاري از     می نیست و بـا کـاربردي کـردن پـژوهش    مجامع عل

علـوم   ي ثیر گسـترده به رغم اهمیت و تـأ . شود معضالت و مشکالت جامعه مرتفع می

هـاي   هاي صـورت گرفتـه از پـژوهش    ها و ارزیابی حاضر نتایج نقاديانسانی، در حال 

بـار   هاي صورت گرفته و وضعیت اسـف  حوزه دال بر ضعف پژوهشانجام شده در این 

  . هاي علوم انسانی است  رشته

هـاي   نقد، بررسی و تحلیل معضالت و مسئله حاضر، ي هدف مقاله ،بر این اساس

، و تحلیـل اجمـالی از موانـع عمـده بـر سـر راه       ي علوم انسانی است تحقیق در حوزه
                                                             

 behi217@yahoo.comاستادیار مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه  1
  ghal52@yahoo.com استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه 2
  دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه 3

fatamaabadi@yahoo.com  
   gatashsiro@yahoo.comدانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه 4
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. باشـد  وهش و مطالعات صورت گرفته میدلیل ضرورت انجام این پژ ،پژوهش محوري

 :مـواردي همچـون  . مقاله بحثی  کیفی به روش تحلیلی ـ انتقادي اسـت    موضوع این

هاي نادرست، مقررات مالی دسـت وپـاگیر و کمبـود     ریزي سوء مدیرت علمی و برنامه

هـاي اطـالع    فرهنگ پژوهشگري، محدود بودن شبکهبع مالی الزم، نهادینه نشدن منا

از جملـه مشـکالت و   ... اي مربوط به پـژوهش،   هاي حرفه پایین بودن توانایی رسانی،

تـرین عوامـل مـؤثر در     در مسیر این پژوهش به عنـوان مهـم   هایی هستند که مسئله

 .اند ها مورد ارزیابی قرار گرفته ضعف پژوهش

علوم انسانی، جوامـع انسـانی، نقـد پـژوهش، موانـع سـاختاري       : واژگان کلیدي

  پژوهش
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ي مخالفین علم دینی بررسی ادله  

  1سید محمد تقی موحد ابطحی

 

ي تولید علم دینی، به خصوص علوم انسانی اسالمی، در جهان اسـالم   امروزه ایده

قالب اسالمی ایـران و بـه   این ایده پس از پیروزي ان. اي کامالً شناخته شده است ایده

هاي اخیر در ایران مورد بحث و گفت و گوهاي بسـیار قـرار گرفتـه     خصوص در سال

با وجود گرایش بسیاري که نسبت به این ایده در جامعه به وجود آمده اسـت و  . است

ــی ــواهد آن را م ــرح     ش ــین ط ــاالت و همچن ــب و مق ــزون کت ــر روز اف ــوان در نش ت

ي علم دینـی   مقطع کارشناسی ارشد و دکتري در زمینه هاي دانشجویی در نامه پایان

ي تنـی چنـد از اسـتادان ایرانـی از      مالحظه کرد، اما این ایده با مخالفت سرسـختانه 

نیـز  ... جمله دکتر عبدالکریم سـروش، دکتـر علـی پایـا، اسـتاد مصـطفی ملکیـان و        

تـالش   ي تولیـد علـم دینـی    از این رو الزم اسـت کسـانی کـه در حـوزه    . روست روبه

  :هاي مختلف زیر هماهنگ سازند هاي خود را در زمینه کنند، فعالیت می

  نقد مبنایی و بنایی دیدگاه مخالفان علم دینی .1

 هاي دیدگاه خود اثبات مبانی و پیش فرض .2

 هاي علمی موجود نقادي نظریه .3

 ي معارف اسالمی هاي علمی جدید بر پایه ي نظریه ارائه .4

                                                             
ي علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، عضو گروه  دانشجوي دکتري فلسفه.  1

 ي علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه فلسفه
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پردازیم تـا   ي مخالفان علم دینی می ي ادله در این مقاله به بحث و بررسی درباره

ي علم دینی در مواجهه با نقدهاي انجام شده، پـیش   مشخص شود به چه میزان ایده

مخالفان علـم دینـی بـر    . هایی نیاز به کار بیشتر وجود دارد رفته است و در چه بخش

 : این باورند

 :ندارد، چرا که تولید علم دینی ضرورتی .1
مسلمانان با علوم / داران دانیم که مشکل ما دین هنوز به روشنی نمی .1.1

 موجود چیست؟

اگر هدف از تولید علم دینی رفع نواقص علوم موجود است، این کار در  .1.2
 .چارچوب کنونی تحوالت علمی قابل انجام و در دست انجام است

است، این تعارض به اگر هدف از تولید علم دینی رفع تعارض علم و دین  .1.3
 .  هاي دیگر نیز قابل رفع است گونه

  :تولید علم دینی امکان ندارد، چرا که .2
اند و  هایی که مطمئن باشیم از جانب خدا یا پیامبر به ما رسیده گزاره .2.1

قابلیت تفاسیر متعدد نداشته باشند و ناظر به احکام و مسائل هر یک از علوم باشند، 
 .اند بسیار اندك

 .توان اسالمی نامید هایی را که از غیر این طریق به دست آیند نمی نظریه .2.2

هاي علمی استفاده کرد، اما  توان در مقام کشف نظریه از معارف اسالمی می .2.3
آیند در  هایی که به این طریق به دست می براي آنکه بتوان از علمی بودن نظریه

ي علمی از آن استفاده  ه جامعههایی ک المللی دفاع کرد، باید به روش ي بین جامعه
شود که  ها به نظریه اي منتهی می بندي به این روش پاي. بند بود کند پاي می

 .    هایش خواهند بود محتواي تجربی آن مستقل از پیش فرض

  :تولید علم دینی مطلوب نیست، چرا که .3
 .ي درخشانی ندارد این ایده به لحاظ تاریخی سابقه .3.1
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توان آن را آزادانه مورد نقد  ه دینی بودن شد، نمیاي متصف ب وقتی نظریه .3.2
 .و بررسی قرار داد

اي که متصف به دینی بودن است، باعث کم شدن اعتقاد به  شکست نظریه .3.3
 . شود باورهاي دینی می

 .و در نهایت تالش براي تولید علم دینی اخالقی نیست .4
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 مسیرهاي تعامل و تعارض علوم انسانی در ایران و جهان

                                                                                              1محمديمهدي 

 

یی که مفاهیم اصلی آن  این مقاله با روش تاریخی ـ تطبیقی و با چارچوب نظري 

مــأخوذ از آراي نظریــه پردازانــی در پــارادایم برســاخت گرایــی و همچنــین جامعــه  

یشان ناظر به بازاندیشی و بازنگري و عصیان در برابر جامعـه شناسـی   شناسانی که آرا

کالسیک بوده آغاز شده، مسیرهاي تعامل و تعارض علوم انسانی در ایران و جهـان را  

کنـد کـه    بر مبناي عوامل ساختی و عوامل ساخت ذهنی در چهار محور بررسـی مـی  

درنیتـه بـر اندیشـه و عمـل     تـأثیرات م : عوامل ساختی تعامـل، نظیـر  . 1: اند از عبارت

دعوي علـوم انسـانی بـه ویـژه دانـش      : عوامل ساخت ذهنی تعامل، نظیر. 2نخبگان، 

اجتماعی عینی که ادعاي عمومیت، قانونمندي و جهان شمول بودن و دعـوي پیونـد   

عوامـل سـاختی   . 3میان پیشرفت در علم و پیشـرفت همزمـان در اجتمـاع را دارد،     

. 4ي تاریخی آن و حاکمیت سیاسی دیـن اسـت    و سابقهتعارض، که شامل نوع دین 

عوامل ساخت ذهنی تعارض، گویاي ایـن نکتـه کـه علـوم انسـانی، بـه ویـژه دانـش         

سـازد و شـکل    اجتماعی عالوه بر توصیف، تبیین و بازنمایی واقعیـت، واقعیـت را مـی   

ند نیـز   در اینجا دیدگاه دانشم. باشد بخشد و آن وابسته به محل و موقعیت نیز می می

این که ما . ما جهان را جداي دیدگاهمان نخواهیم شناخت. بخشد به جامعه شکل می

                                                             
دانشجوي دکتري جامعه شناسی دانشگاه پیام نور تهران  1

mohammadi.amoli@gmail.com  
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بـدین ترتیـب بـه    . سازیم هاي اجتماعی را می چه کسی هستیم، بر آن اساس واقعیت

  . اهمیت جریان نخبگی، به ویژه در نقش دانشگاهی آن توجه شده است

دانش اجتماعی عینی، بـه عنـوان   ي  شود که گزینه بنابراین، این نتیجه حاصل می

ي جامعـه،   تنها بیان علمی براي دانش اجتمـاعی و  بـراي طـرح پیشـرفت و توسـعه     

ي کارآمد و سازگار با شرایط اجتماعی مـا نخواهـد بـود و بحـث از پیامـدهاي       گزینه

ي جهانی و به ویژه در ایران، ما را به تأمل بیشـتر در ایـن زمینـه     منفی آن در جامعه

  . واندخ فرا می

  .تعارض، تعامل، عوامل ساختی، عوامل برساختی: واژگان کلیدي
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  هاي اجتماعی با تأکید بر  تشدید و تعمیق آسیب
 غیربومی - علوم انسانی غیراسالمی

   1مهدي محمدي

 

یی که مفاهیم اصلی آن  این مقاله با روش تاریخی ـ تطبیقی و با چارچوب نظري 

) تعریـف گرایـی اجتمـاعی   (پارادایم برساخت گراییمأخوذ از آراي نظریه پردازانی در 

است آغاز گردیده، با نقد و بررسـی عقالنیـت صـوري  و تفـوق روزافـزون ایـن نـوع        

عقالنیت بر انواع دیگر آن در جهان مدرن، که ناظر بر انسان زدایـی و عرفـان زدایـی    

ویـژه در  روزافزون است، بر ضرورت توجه به جهان بینی توحیدي در علوم انسانی، به 

قلمرو دانش اجتماعی تأکید دارد؛ از این رو، به نقش علوم انسانی غیر اسالمی ـ غیـر   

هاي اجتماعی در پیشرفت جامعه در سه محور توجه  بومی در تشدید و تعمیق آسیب

ي  توسـعه . 2نوع نظام دانشگاهی و آموزش هاي ناشـی از آن  . 1: اند از دارد که عبارت

تأکید بر علوم انسـانی  . 3ي برون زا   یروي از الگوهاي توسعهناهمگون و ناموزون به پ

  .هاي دینی بومی ـ موقعیتی مبتنی بر آموزه

هـاي تـاریخی،    ي مـا در زمینـه   ي جامعـه  العاده این مقاله از یک سو به تنوع فوق

هـاي علمـی هماهنـگ بـا نظـام ارزشـی و        جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی و پتانسیل

داشته و از سوي دیگـر، مـدعی اسـت بسـیاري از راهبردهـاي      هنجاري جامعه توجه 

                                                             
تهران،  دانشجوي دکتري جامعه شناسی مسائل اجتماعی دانشگاه پیام نور 1
 mohammadi.amoli@gmail.com  
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ها  تجربه شده در کشورهاي جهان سوم که برگرفته از الگوهاي غربی و غافل از زمینه

تر و شـدیدتر   هاي اجتماعی را عمیق اند آسیب و ساختارهاي درونی این کشورها بوده

لگـوي دانـش اجتمـاعی    ي ا شود که گزینه در نهایت، این نتیجه حاصل می. اند ساخته

اي کارآمـد و سـازگار بـا     ي جامعه، دیگر گزینـه  برون زا براي طرح پیشرفت و توسعه

ي جهـانی و   شرایط اجتماعی ما نخواهد بود و  بحث از پیامدهاي منفی آن در جامعه

  .خواند به ویژه در ایران، ما را به تأمل بیشتر در این زمینه فرا می

هـاي اجتمـاعی،    ي ناهمگون و ناموزون، آسـیب  سعهدانشگاه، تو :واژگان کلیدي

  برساخت گرایی اجتماعی، علوم انسانی بومی ـ موقعیتی
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  ریزي در مسیر  هاي پیشنهادي براي برنامه برنامه
 ي حقوق ِ ِ تحول علوم انسانی، به ویژه رشته

  1موسوي... سید  فضل ا

 

هایی بایـد بـه    و برنامهها  مالك ،براي تحول در علوم انسانی در کل و به طور عام

هاي علوم انسانی می  رشته ي      ها به طور مشترك براي کلیه این مالك .کار گرفته شود

هـایی خـاص    گـی هاي علوم انسانی ویژ برخی از رشتهدر البته  .تواند قابل اعمال باشد

هـا را بیابنـد و    یـد آن ها با تحول آنها وجود دارد که متخصصان متعهد آن رشته براي

هاي خاص خـود   گیي حقوق هم از این حیث مستثنا نیست و ویژ  رشته .عمال کنندا

نسانی به طـور  هاي بنیادین براي علوم ا گردد این روش در این مقاله سعی می .را دارد

تحول مورد نظـر بایـد    به طور قطع، .بیان گردد ،، به طور خاصعام و در مورد حقوق

هاي  آموزشـی   محتواي کتاب ،ادهاي اسالمی باشدها و بنی اندیشه مبتنی بر آموزه ها،

هـاي   مـالك  .گیـرد را دربر) هـا  سطح دانشگاه چه در سطح آموزش و پروش و چه در(

روزآمـد کـردن برخـی مطالـب و      ،کارآمـدي  ،یگري نظیر توجه به نیازهاي جامعـه د

فراگیرشـدن ایـن    ي برخـی دروس، ای در محتـو یانتغییرات بنیادین و مب ها، سرفصل

تحـول   ي هاي مصوب در زمینه کز دانشگاهی و اجراي دقیق طرحمرا ي در همهتحول 

اندیشی و اقـدام  دور سالیق شخصی و با رعایت وضعیت آرامش، داشتنبدون ملحوظ 

بـا اسـتفاده از اسـتادان    و بنـدي شـده    ي زمـان  گام به گام و انجام کار در قالب پروژه
                                                             

  ي حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران استاد دانشکده 1
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بایـد مـدنظر قـرار    اي مـرتبط  هـ  شتهو آشنا با مفاهیم اسالمی در ربرجسته و متعهد 

، با توجه بـه پیشـرفت   هاي محتوایی و شکلی بدیهی است که پس از دگرگونی .گیرند

چنـان محتـوایی    آن ي جذب استادان متخصص و متعهد که بتوانند بیان کننده ،زمان

  .باشند، ضروري است
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  هاي استنادي علوم با  جایگاه علوم انسانی در پایگاه 
 هیم اسالمی تأکید بر مفا

  )نگاهی تطبیقی به ایران و جهان(
      1دکتر عیسی متقی زاده

  2دکتر محمد حسن زاده

  

دهـدو در   علوم انسانی به لحاظ اینکه انسان را به عنوان موضوع بررسی قـرار مـی  

انسان به عنوان یـک موجودیـت، بعـد غیرمـادي و تعقلـی آن را مـورد کـاوش قـرار         

بـه همـین دلیـل    . دهد، از پتانسیل تحول آفرینی پایدار در جامعه برخوردار است می

اي کـه مسـیر    ه علوم طبیعی دارد، به گونهاي تأثیرگذار با سایر علوم از جمل نیز رابطه

هـا و نظریـات انسـان بـه      هدایت علوم طبیعی و تجربی در نهایت از رهگـذر دیـدگاه  

هاي مختلـف   لذا بررسی علوم انسانی از دیدگاه. شود محیط پیرامونی خود راهبري می

ی تواند زمینه را براي هدایت علوم به سوي ایفاي نقش به عنوان یـک عامـل تعـال    می

  . بخش فراهم کند و نتایجی ارزشمند را به ارمغان آورد

با درك این اهمیت، در این مقاله به میزان توجه به علوم انسانی در بعد انتشـار و  

ایـن تحقـق بـه روش    . اشاعه در ایران، در مقایسـه بـا جهـان، پرداختـه شـده اسـت      

صـیفی و تحلیلـی   هـا نیـز بـه صـورت تو     ي یافته ي اسنادي انجام شده و ارائه مطالعه
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ي  هاي اطالعاتی استنادي نمایه کننـده  ابتدا با استفاده از پایگاه. صورت پذیرفته است

 scupus, ISC, Thomsonالملـل ماننـد    هـاي علمـی در سـطح ملـی و بـین      یافته

Reuters هاي اطالعاتی، میزان توجه به علوم انسانی در سطح جهانی و  و سایر پایگاه

س با استفاده از ابزارهاي علم سنجی تحلیل روند وضـعیت در  سپ. ایران استخراج شد

سـازي جایگـاه علـوم     بـراي برجسـته  . هر دو طرف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفـت 

اسالمی، میزان توجه به این موضوع در بین علوم انسانی در انتشارات ایرانی نیز مورد 

نتـایج حاصـل از تجزیـه و    درنهایت، با استفاده از . تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت

ها، راهکارهایی براي ارتقاي جایگاه علوم انسانی در کشور در بین سـایر علـوم    تحلیل

  .ارائه خواهد گردید

علوم انسانی، جهان، ایـران، تحلیـل رونـد، انتشـارات و اشـاعه،       :واژگان کلیدي

  راهکارها
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  پول،درس  بازاندیشی ساختار و محتواي
  ایراندر  ارز و بانکداري 

  1الدین مکیان دکتر سید نظام

  

ي خود، مبنی بر اعـتال   ساله 20ایران در مسیر دست یافتن به اهداف چشم انداز 

ریـزي صـحیح    و عمق و گسترش دادن معرفت دینـی در امـورعلمی، نیازمنـد برنامـه    

ــه حــوزه. هاســت آموزشــی در دانشــگاه ــن بحــث،   از جمل هــاي حــائز اهمیــت در ای

دروس دانشـگاهی از جملـه درس پـول و ارز و بانکـداري بـا      سازي سرفصل  هماهنگ

پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیـل محتـوا و   . هاي اسالمی و بومی است اندیشه

هـاي ارائـه شـده     ي سرفصـل  با هدف ارزیابی محتواي درس مذکور از طریق مقایسـه 

مچنـین  هـاي معتبـر  جهـان و ه    توسط وزارت علوم براي این درس با دیگر دانشـگاه 

در ایـن  . هاي کشورهاي اسالمی در مقطع کارشناسـی انجـام گردیـده اسـت     دانشگاه

هایی از کشورهاي اسالمی و توسعه یافته انتخاب و سـپس سرفصـل    پژوهش دانشگاه

ها با سرفصل مصـوب ایـران مقایسـه شـده      دروس پول و ارز و بانکداري این دانشگاه

دروس ایران بـه کشـورهاي اسـالمی     دهد اگر چه وزن سرفصل نتایج نشان می. است

هـاي دروس دانشـگاهی در    نزدیک است، این نتیجه خوشبینانه است چرا کـه عنـوان  

باشد که این درس در نظام آموزشی ایـران جـزء    ایران شامل بانکداري اسالمی نیز می

چنانچـه  . کننـد  دروس اختیاري است و دانشجویان به ندرت این درس را انتخاب مـی 
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رس را از سرفصل دروس ایران حـذف کنـیم، وزن مباحـث اسـالمی در     مباحث این د

هـاي مصـوب    همچنین بحث ارز در سرفصـل . یابد ایران از درصد به درصد کاهش می

  .ایران جایگاهی ندارد

  پول و ارز و بانکداري، بانکداري اسالمی، بومی سازي :واژگان کلیدي
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   تأملی در آموزش دانش تاریخ در ایران با تأکید بر
  ي پس از انقالب فرهنگی دوره

  1دکتر علیرضا مالئی توانی

ها افزون بر جذب استادان توانمنـد، در گـرو    هاي آموزشی دانشگاه کارآمدي گروه

هاي آموزشی و نوسازي مداوم آنهاست تا به ارتقاي علمی کشـور و   نقد مستمر برنامه

هاي علمی  کوشد، برنامه یبه همین منظور، این مقاله م. نهاد دانشگاه بینجامد اعتالي

هاي تاریخ را مورد ارزیابی قرار دهد و به ایـن پرسـش اصـلی پاسـخ      و آموزشی گروه

هاي تاریخی از  ها و دوره هاي آموزشی تاریخ متناسب با تغییر نسل گوید که آیا برنامه

  گوي نیازهاي موجود باشد؟ تحول و پویایی الزم برخوردار بوده است تا پاسخ

هـاي آموزشـی    ي فعالیـت  یر، مقاله با نگـاهی نقادانـه بـه تاریخچـه    در همین مس

بنـدي رسـیده    هاي درسی آن به این جمـع  ي تاریخ و نیز بررسی انتقادي برنامه رشته

بـرد و   هاي فراوان رنج می هاي آموزش دانش تاریخ همچنان از کاستی است که برنامه

اسـت، لـذا همچنـان نیازمنـد      این برنامه متناسب با انتظارات و نیازها متحول نشـده 

ي ایـن   کارهـا بـراي تغییـر و توسـعه     عالوه بر این، برخی از راه. تغییر و نوسازي است

  .رشته نیز پیشنهاد شده است

ي آموزشـی، واحـدهاي درسـی، دانـش      ي تـاریخ، برنامـه   رشته: واژگان کلیدي

  .آموختگان تاریخ
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در  اجتماعی در کاهش مفاسد اقتصاديعلوم انسانی و نقش 
  هاي عمرانی ملی پروژه

  1مهري سادات موسوي

 

در این مقاله تالش شـده اسـت از منظـر علـوم انسـانی و اجتمـاعی بـه مفاسـد         

هـاي   هـاي تملـک دارایـی    طـرح . هاي عمرانی ملی نگریسـته شـود   اقتصادي در پروژه

اجراي آن، نمـاد نظـام فنـی اجرایـی کشـور       ي و نحوه) هاي عمرانی پروژه( اي سرمایه

بـه  اي در اقتصـاد کشـور    ترین وسیله براي تزریق منابع بودجـه  شود و اصلی می تلقی

ولـی آنچـه حـائز     آیـد؛  شـمار مـی   بههاي زیربنایی و تولیدي  گسترش ظرفیت منظور

ترین مراحل تـا مراحـل    هایی از ابتدایی است که انجام چنین پروژه ایناهمیت است، 

ممکـن  الن اقتصـادي قـرار دارد کـه    نهایی و تضمین آنها، در معرض مفاسد خرد و ک

زیرا  ،اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جامعه وارد آورد ي صدمات بسیاري بر بدنه است

گنجد بلکه پیامـدهاي اجتمـاعی،    اقتصاد نمی ي رواج مفاسد اقتصادي صرفاً در حوزه

اعتمـادي و افـزایش نـابرابري در     فرهنگی و سیاسی  نیز به دنبـال دارد کـه رواج بـی   

عمل آمده مشخص شد عالوه بر  ههاي ب در بررسی. این تبعات است ي جامعه از جمله

هاي  پروژه ارائه داد، بحث مفاسد اقتصادي در باره اي کلی در این توان نسخه آنکه نمی

ریزي ، طراحی و انعقـاد قـرارداد پـروژه تـا مراحـل اجرایـی و        برنامه ي ملی از مرحله

 ختلف در ارتباط است کـه برخـی از آنهـا   اندازي و نگهداري آن، با عوامل م خاتمه، راه
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همچون ساختار قانونی و اداري نظـام دولتـی، ضـعف در کیفیـت اعمـال نظـارت بـر        

هـا   هاي نظارتی و زمینه نظام عدالت کیفري، ضعف سامانهها، ضعف در  گذاري سرمایه

شـوند و بخشـی    و علل فرهنگی و اجتماعی از جمله عوامل عام فسـاد محسـوب مـی   

آفرینی صـحیح   توانند با نقش اند که می ها قابل رؤیت دیگر اختصاصاً در این نوع پروژه

هـاي   سـی گریزگـاه  حاضر ضـمن برر  ي در مقاله. علوم انسانی و اجتماعی تقلیل یابند

راهکارهـاي   ي بـه نقـش علـوم مـذکور در ارائـه      ،هاي عمرانـی  مفاسد اقتصادي پروژه

  .شود مناسب براي این معضل و کاهش آن در سطح جامعه پرداخته می
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  : نقد علوم اجتماعی در ایران 
  ي راهکاري براي ارتقاي آن ارائه

 1سید محمد میرسندسی

  

نگاه انتقادي به علوم اجتماعی را باید یک خواست و انتظـار معقـول بـه حسـاب     

ي دانشگاهی، و حتی در فضاي سیاسی جامعـه   آورد که چندي است در فضاي جامعه

ما نمایان شده اما برخورد معقول و حساب شده با آن کمتر مجال خود نمـایی یافتـه   

که این انتظارات در فضـاهاي غیـر   شود  به عبارت بهتر، در مواردي مشاهده می. است

شود که چندان همخوانی و سنخیت با این رشـته   مربوط یا توسط افرادي پیگیري می

. شناسـند  ي آن را بـه درسـتی نمـی    ندارند، یا حتی ماهیت و فرایند تکوین و توسـعه 

اي  ها، به گونه بنابراین طرح این گونه مباحث در فضاي علمی و به دور از غرض ورزي

رسد این همایش درصدد آن است، رخداد مبارکی اسـت و در صـورتی    ه نظر میکه ب

تواند دستاوردهاي قابل توجهی براي رسیدن به اهداف علمـی   که این گونه باشد، می

  . این طرح در پی داشته باشد

ي اول باید متذکر شد کـه جامعـه شناسـی از زمـانی کـه       بر این اساس، در وهله

ورزي مطـرح سـازد،    یک دانـش مـدرن، در فضـاي اندیشـه     توانست خود را به عنوان

تـوان   ایـن شـرایط و وضـعیت را مـی    . همواره در معرض انتقادات قـرار داشـته اسـت   

تـوان از یـک    برگرفته از خصوصیات بنیادین علم دانسـت کـه در چـارچوب آن نمـی    
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موقعیت قطعی و مطلق گرایانه سخن گفت و یک حصار آهنین به دور آن پوشاند، به 

اي وارد سـاخت، بلکـه    اي که نتوان به آن نزدیک شد یا بـر آن انتقـاد و خدشـه    ونهگ

سازد که علم همواره خـود را در معـرض انتقـاد     مباحث روش شناسی علم روشن می

هاي ترقـی و تکامـل    زند، پله دهد و در واقع با این انتقادات خود را صیقل می قرار می

  . یابد تري دست می پیماید و به دستاوردهاي مناسب را می

شود، باید آگاه باشـیم   از این رو، مادام که بحث انتقاد از علوم اجتماعی مطرح می

بـه حسـاب    ي حیـات علـم   مایـه که این وضعیت به عنوان یک رویـه، و در حقیقـت   

حال اگر انتقاد به علوم اجتماعی را به طور خـاص مـورد توجـه قـرار دهـیم،      . آید می

ي علـوم اجتمـاعی وارد آمـده، آن را از     اي بر پیکره تازیانه خواهیم دید نقدها همچون

ي آن معرفت ابداعی خـود را   و غرور کاذب قرن نوزدهمی، که بر پایه برج عاج نشینی

پایین آورده و بـه سـمت   1کرد دین انسانی و جامعه شناس را پیامبر بشري خطاب می

ست نیامده اسـت، مگـر   اینها همه به د. فروتنی و واقعیت نگري رهنمون ساخته است

  .ي قابلیتی که در سرشت معرفت علمی براي انتقادپذیري وجود دارد بر پایه

توان درآمدي بر وضعیت علـوم اجتمـاعی در ایـران در     عبارت هاي پیشین را می

ي این نوشتار کـانون توجـه خـویش را بـه ارزیـابی       اگر بخواهیم در ادامه. نظر گرفت

عی در ایران اختصاص دهیم، در فضاي معرفتی ایـران،  انتقادي از وضعیت علوم اجتما

هـاي مختلـف بـا وضـعیت آن در      تـوان از جنبـه   هـاي علـوم اجتمـاعی را مـی     تفاوت
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برخی از مهمتـرین ایـن مـوارد کـه در طـی نوشـتار       . کشورهاي کانونی مقایسه کرد

  : اند از  توضیح داده خواهد شد عبارت

هـاي   دیگـر از پدیـده   جامعه شناسی در ایران، به مانند بسـیاري  .1

ي  منبعث از مدرنیته، داراي خصلت مصرف گرایانه است، و بر مدار رابطـه 

از این رو به رغم . با جامعه شناسی در غرب پیوند دارد» مصرف -تولید« 

هاي فراوان نتوانسته اسـت خـود را از جامعـه شناسـی در غـرب       کوشش

  .مستقل کند

جامعه شناسـی نسـبت   توان به  ویژگی فوق را به طور کامل نمی .2

عقـب مانـدگی   «و » وضعیت تـاریخی اندیشـه ورزي  «داد، بلکه بازخوانی 

دهـد کـه ایـن نسـبت را بایـد در شـرایط و        ایـران نشـان مـی   » تاریخی 

 .هاي اندیشه ورزي در ایران جست و جو کرد ویژگی

تر، وابستگی جامعه شناسی ایران به غرب، ریشه در  به طور دقیق .3

جامعه شناسی بـه عنـوان یـک    . ورزي در ایران دارد رکود و زوال اندیشه

هـاي بنیـادین    ، که بر فراز تأمالت فلسفی و اندیشـه ي دوم معرفت مرتبه

یابـد، در   هستی شناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی سـامان مـی  

بـه عبـارت بهتـر، اگـر جامعـه      . ایران فاقد چنین پیشینه اي بـوده اسـت  

وهــاي معرفــت فلســفی بــدانیم، چنــین ي تکاپ شناســی را میــوه و ثمــره

تکاپوهایی در ایران پدیدار نگشته اند، یا به بیـان بهتـر، اندیشـه ورزي از    

اسـت کـه بتوانـد چنـین       آن چنان قوت و تـوان زایشـی برخـودار نبـوده    
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هـایی از اندیشـمندان اسـالمی،     مولودي را حاصل کنـد؛ حتـی در نمونـه   

تـر   ها را بسیار پـیش  دیدگاه ترین همچون ابن خلدون، که جامعه شناسانه

ها بیان کرده است، به مانند طفلی نارس نتوانست در این فضـاي   از غربی

 .معرفتی پر و بال بگیرد و به بلوغ رسد، و دچار مرگی زودرس گردید

هـایی خـارج    هاي رشد جامعه شناسی را در حوزه بنابراین یکی از مهمترین زمینه

ي جامعه شناسی باید جست و جو کرد، و چنـدان   از آن و در عین حال تغذیه کننده

به عبارت بهتـر، جامعـه شناسـی    . توان جامعه شناسی را در موضع متهم قرار داد نمی

ي  براي رشد بهتر و به طور مستقل نیازمنـد تکاپوهـاي معرفتـی در خـارج و حاشـیه     

 . باشد می» ي اجتماعی فلسفه«خود، در چارچوب 

ي فلسفه و علم از یکدیگر، ادغام ایـن دو در   کننده هاي متمایز با توجه به ویژگی

تواند دستاورد جدیدي به همراه آورد، بلکه بازگشت به قبـل هـم تلقـی     یکدیگر، نمی

هـاي مختلـف و مسـتقل     دهی این دو حـوزه در قالـب حـوزه    شود، بنابراین سامان می

اجتمـاعی نیـز   ها را تأمین، ودر عین حال از بی اثري علـوم   تواند برخی از خواست می

  .جلوگیري کند

گویی به مطالبـات   هاي ارزشی و ایدئولوژیک، و تالش براي پاسخ پیگیري خواست

ي اجتمـاعی   ي فلسـفه  سیاسی و عقیدتی نیـز از مـواردي اسـت کـه تنهـا در حـوزه      

ي  پذیر و پسندیده است، و در صورتی که اصرار بر دسـتیابی بـه آنهـا در حـوزه     امکان

  .گردد تنها  باعث زوال و از کار افتادن کارآیی آن میجامعه شناسی باشد، 

بنابراین در طول این گفتار کوشیده خواهد شد، بر محور ضرورت تفکیک این دو 
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ــره   ــراي به ــوان یــک دســتاورد آموزشــی و علمــی ب ــه عن منــدي بیشــتر از  حــوزه ب

در عین حال باید توجـه داشـت و تـذکر    . هاي جامعه شناسی صحبت شود توانمندي

هاي این دو حوزه و یکسان  خواهد شد که ادغام بی محابا و نادیده گرفتن تفاوت داده

توانـد مـا را از    ي اجتماعی چگونه می ي علم، و فلسفه پنداري جامعه شناسی، به مثابه

  .داشتن ابزارهاي شناختی توانا محروم سازد
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قرآن، حیات معقول و علوم انسانی یا مدلی براي علوم انسانی 
 ایرانی اسالمی ـ

  1بیت اهللا ندرلو

  2زاده نعلبندصدیقه موسی

  

علوم انسانی به عنوان یکـی  از دسـتاوردهاي دوران جدیـد، بـر بنیـاد عقالنیـت       

-علوم انسانی به این معنا، بالطبع تنهـا مـی  . ریزي شده استجدید سکوالر غربی پی

قـل جدیـد   گوي نیازهاي آن دسته از جوامعی باشد کـه نهادهـاي آن را ع  تواند پاسخ

هائی کـه علـوم انسـانی    رسد تناقضدر عین حال، به نظر می. کندسکوالر هدایت می

زند ریشـه در  غربی در جوامع غیر سکوالر، از جمله جمهوري اسالمی ایران، دامن می

هاي آن با نیازهـاي موجـود در ایـن جوامـع کـه در بسـتر فهمـی        عدم انطباق گزاره

-حال، علوم انسانی به عنـوان بنیـادي  با این. د داردانمتفاوت از عقالنیت شکل گرفته

از ایـن رو،  . ي معرفت بشري، بـراي جوامـع بشـري امـري حیـاتی اسـت      ترین شاخه

ي منفی با این علوم، به طور نمونه تئوري گذار از علوم انسانی، به نظر کارآمد مواجهه

ه با ایـن علـوم   پس بایسته است که رویکردي اصالحی در مواجه. نمایدو سازنده نمی

 Indigenization theory of)سـازي علـوم انسـانی   اتخاذ نمائیم که تئوري بومی

humanities) مبنـاي تئـوري بـومی   . اي عملی از این رویکرد اصالحی استنمونه-
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سازي، بسط مفهومی بومی از عقالنیت و بازسازي علوم انسانی بر بنیـاد ایـن معنـاي    

  . بومی از عقالنیت است

سازي علـوم  ي اسالمی غیرسکوالر، نیازي مبرم به بومیعنوان یک جامعه ایران به

به باور ما فرهنگ غنی اسالمی ـ ایرانی، بسـتر بسـیار مناسـبی را بـراي      . انسانی دارد

-1377(محمد تقی جعفـري   عالمه. نمایدبسط مفهومی بومی از عقالنیت فراهم می

ئوري حیات معقول و معرفی قرآن ، فیلسوف و محقق معاصر ایرانی، با بسط ت)1304

-ي اسالمی به دسـت مـی  به عنوان نماد آن، مفهومی متالئم از عقالنیت براي جامعه

هدف . تواند مبنائی قابل اعتماد براي بازسازي علوم انسانی در ایران باشددهد که می

پژوهش حاضر، بررسی ابعاد مختلف این مفهوم از عقالنیت به عنوان نخستین گام در 

  . سازي علوم انسانی استومیب

سازي، قرآن، عقالنیت، حیات معقول، علوم انسانی، اسالم، بومی: واژگان کلیدي

  عالمه جعفري
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هاي جامعه سامان دهنده و هدایتگر فعالیت: علوم انسانی  

   1زاده دکتر محمد نقی

  

فضـاي   ي ي اساسی نشان خواهد داد که علوم انسـانی بـه مثابـه    توجه به دو نکته

کنند و به موازات و حتّی در طول ها و رفتارهاي جامعه ایفاي نقش می ي فعالیت همه

آثار و مظاهر و تجلّیات عینـی و کالبـدي   : این دو نکته عبارتند از. سایر علوم نیستند

“ آرا”، “ها انسان”هر جامعه، هر تمدن، هر دین یا هر مکتب فکري در سه گروه اصلیِ 

: انـد از  تـرین مصـادیق هـر گـروه عبـارت     کنند؛ که اصـلی و بروز می ظهور“ کالبد”و 

ها، هنرمنـدان، ادبـا، دانشـمندان، متفکّـران،     یافتگان شامل اسطورهیا تربیت“ انسانها”

انـد کـه در قلمـرو     ي نظریـاتی  در بـر گیرنـده  “ آرا”شوند؛  رهبران و عرفا را شامل می

یافتگـان یـک تفکّـر ارائـه     توسط تربیتادبیات، حکمت، فلسفه، تفاسیر، علم و عرفان 

ي آثار و هنرهایی از قبیل شـهرها، معمـاري، نقّاشـی،     که مجموعه“ کالبد”اند؛ و شده

  .موسیقی، صنایع و سایر آثار کالبدي و عینی هستند

  ط انسـان سـه    از طرف دیگر، در فرایند ظهور هر پدیـده اي توسـ

بـه بیـان دیگـر،    . یی استقابل شناسا“ ظهور”و “ عمل”، “اندیشه”ي  مرحله

گیـري آن   ظهور عینی هر پدیده، هر رفتار و هر اثري، بدواً منوط به شـکل 
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بینـی انسـان    مبانی فکـري و جهـان    در فضاي اندیشه و به استناد و بر پایه

گیـري از منـابع   گیريِ ذهنـی موضـوع، رفتارهـا و بهـره    پس از شکل. است

نسـان و یـاري رسـاندن بـه     گویی به نیازهـاي ا  در جهت پاسخ(طبیعی آن 

بینـی او تبیـین و تعریـف     ها و اهداف حیاتش، که اینها را نیز جهـان  آرمان

  .شودمنجر به ظهور یا تولید موضوع مورد نظر می) اندکرده

  ،بینی و تربیـت   که با اندیشه و جهان“ علوم انسانی”بدین ترتیب

د، داراي دهـ انسان سروکار دارد و فضاي فکـري او را سـامان و جهـت مـی    

اهمیت در خور توجه است و نباید این علوم را بـه عنـوان علـومی در کنـار     

فراتـر از آن، علـوم   . هاي انسان نگریسـت  ها و فعالیت ها، آگاهی سایر دانش

انسانی باید هـدایتگر فضـاي اندیشـه و راهنمـاي آحـاد جامعـه، نهادهـا و        

ت کـه مبـانی علـوم    عالوه بر این، قابل توجه اسـ . تشکیالت مختلف باشند

ي مطـرح در قلمـرو علـوم انسـانی کـه       انسانی و به عبارت دیگر، علوم پایه

شـوند، بایـد هـادي و     بینی انسان و باورهـاي او محسـوب مـی    همان جهان

  .راهنماي علوم انسانی باشند

فرایند ظهور و ”ي حاضر بر آن است تا ضمن مطرح کردن دو موضوع اصلیِ  مقاله

، به این اصل برسد کـه  “تبیین نقش علوم انسانی در این فرایند”و “ خلق آثار انسانی

علوم انسانی باید فضاي اندیشه و راهنماي علم و عمل باشند و نـه علـومی منفـک از    

بینـی،   نشده، جهـان شده یا اعالمدر عالَم واقع نیز چنین است و اعالم. سایر موضوعات

اعـم از عـام و   (جامعـه، مردمـان را    فرهنگ، باورها و علوم انسانی رایج در میـان هـر  
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  .کنندها و رفتارهایشان راهبري می ي فعالیت در همه) خاص

  بینی اندیشه، فرهنگ، تمدن علوم انسانی، جهان :واژگان کلیدي
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  تأملی در جایگاه علوم انسانی در خلق فضاي 
  الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت

   1محمد نقی زاده

   2مهندس احسان شریفیان

 

 بــا چـــراغ وحــی بنـگر راه را

 تـا بـبیــنی هـر قـــــدم اهللا را

 نص قرآن مبین جز وحی نیست

اي خالی ز امر و نهی نیست آیـه  

  

ترین آثار هـر تمـدن   یکی از اصلی )و محیط زندگی(گمان شهر االیام، بیاز قدیم

توانند به عنوان می؛ که اند عینی و فضاي زیست اهل تمدن ي شهرها جلوه. بوده است

حرکت مردمان به سمت پیشرفت مورد نظرشـان ایفـاي    ي کنندمقوم مبانی و تسریع

لبـدي و  ها، ظرف زندگی مردمان هر تمـدن، تجلّـی کا   شهرها نماد تمدن. نقش کنند

کـه اهـل مدینـه بـراي پیشـرفت انتخـاب        اند الگویی ي ه عینی باورهاي جامعه و جلو

کننـد کـه   دمان و اهل یک تمدن شهر خویش را چنـان بنـا مـی   در واقع، مر. اندکرده

بـه  . کنندکند در آن زندگی آل و مطلوبشان اقتضا میبتوانند آن گونه که الگوي ایده
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زنـدگی  دهنـد کـه در آن بتواننـد آن گونـه     عبارت دیگر، شهر را آن گونه سامان می

-شهر با الگوي آرمانی ي رابطه بنابراین،. دنگویهایشان می آلها و ایده که آرمانکنند 

اسـالمی   -الگـوي ایرانـی  : بـراي نمونـه  ( ،گزینـد ی که جامعـه بـراي خـویش برمـی    ی

  .انکار استغیرقابل) پیشرفت

و امري طبیعی نیـز  (جوامع، سعی بر آن است  ي در همهامروزه نیز چنین است و 

اعم از (جامعه که شهرها بر اساس مبانی الگویی که براي پیشرفت ) شود محسوب می

تدوین شده و مالك عمل قرار دارند، طرّاحـی و  ) پایدار ي هاي توسعه یا توسعهبرنامه

اهم ین ترتیب محیط مناسب و مطلوب زندگی مردمـان را فـر  ریزي شوند؛ و بدبرنامه

هایشـان   آلتا در آن محیط و فضا و شهر، مردم بتوانند آن گونه که الگو و ایـده  کنند

هـا و اهـداف الگـوي مـورد نظـر       و به آرمـان  کنندده است زندگی کرتدوین و تبیین 

  .خویش دست یابند

اعتقادات و فرهنـگ   ،باورها ،بینی تأثیر علوم انسانی به معناي عام آن که به جهان

هـاي متناسـب بـا آن    بر تبیین الگوهاي پیشرفت و بر تدوین برنامـه  ،شودمربوط می

 ي هـاي توسـعه  ر علوم انسانی در تدوین برنامـه به این ترتیب، تأثی. امري مسلّم است

عالوه بـر آن، بـا عنایـت بـه تأثیرپـذیري الگـوي       . انکار استشهري نیز امري غیرقابل

بینـی توحیـدي    ایرانی پیشرفت از مبانی نظري و فکري اسالم، تأثیر جهـان  -اسالمی

  .الرّعایه استاسالم بر تدوین مبانی نظري شهرسازي اسالمی امري الزم

حاضر سـعی بـر آن دارد تـا جایگـاه مبـانی       ي االشاره، مقالهبر اساس مبانی فوق

، در نـد ایرانـی پیشـرفت اثرگذار   -گیـري الگـوي اسـالمی    فکري اسالم را که بر شکل
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پیشـرفته   ي هاي جامعه به عنوان ظرف فعالیت(تدوین مبانی نظري شهر اسالمی نیز 

و در نهایت، مبانی و . و اثبات قرار دهد مورد بررسی) ایرانی -بر اساس الگوي اسالمی

زیسـتی کـه الگـوي     ي ندگی اسالمی را که متناسـب بـا نحـوه   اصول شهر و محیط ز

و در اختیـار قـرار   کند نماید، تدوین ایرانی پیشرفت براي ایرانیان تبیین می -اسالمی

 .دهد

  علوم انسانی، شهر، الگوي ایرانی اسالمی :واژگان کلیدي
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  تطبیقی و تحلیلی برنامه هاي درسی ي  مقایسه
  ي علوم تربیتی در ایران و آلمان رشته

  1دکتر محمدرضا نیلی احمدآبادي

  

قـدمت  . هاي علوم انسانی بر هیچ کس پوشیده نیسـت  ضرورت بازنگري در رشته

ها، عدم کارآمـدي فـارغ التحصـیالن بـراي رفـع نیازهـاي بـازار کـار، عـدم           سرفصل

ن شده بـا نیازهـاي بـومی و دینـی، تأکیـد بـر فرهنـگ        همخوانی سرفصل هاي تعیی

به رغم . ترجمه به جاي تولید علوم و موارد دیگر، حاکی از ضرورت این بازنگري است

. مشخص بودن مسئله و ابعاد حیاتی آن، هنوز راه حلّـی مـدون مطـرح نشـده اسـت     

 هاي مهمی اسـت کـه سرنوشـت جامعـه بـه کـارایی و       ي علوم تربیتی از رشته رشته

متأسفانه در شرایط فعلـی از فرهنـگ غنـی اسـالم و     . اثربخشی آن گره خورده است

ي الزم نشـده   ایران در تعیین سرفصل و تدوین محتواي دروس ایـن رشـته اسـتفاده   

از سوي دیگر، حرکت کاروان پیشرفت علوم و فنون به حدي سـریع اسـت کـه    . است

مانع پیشرفت جامعه و الگو شـدن   ي تکیه بر آثار گذشتگان، توجهی به آن به بهانه بی

گیرد که هر بعد بـه   بازنگري از ابعاد مختلف شکل می. براي کشورهاي دیگر می شود

ي اجزاي یک پازل باید در محل خویش قرار گیرد تا در نهایت تصـویري کامـل    مثابه

بنـابراین، اگـر بخـواهیم در سرفصـل دروس،     . از یک حقیقـت را بـه نمـایش گـذارد    

ي دروس  اي که استادان با رغبت کامـل در ارائـه   ع صورت گیرد، به گونهبازنگري جام
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تالش کنند و آیندگان نیز خود را متعهد به استمرار آن بدانند، توجه به ابعاد مختلف 

در ایـن تحقیـق بـه یکـی از ابعـاد      . بازنگري از قبیل به روز بودن محتوا الزامی اسـت 

ي علـوم تربیتـی در کشـور ایـران بـا       ي سرفصل دروس رشـته  بازنگري یعنی مقایسه

کشور آلمان که از نظر علمی و کاربردي در ایـن رشـته فعـالیتی قابـل توجـه دارد و      

این تحقیـق از  . گیرد هاي علمی و صنعتی آن مبین این ادعاست، صورت می پیشرفت

. گیـرد  توصیفی و بـا اسـتفاده از منـابع صـورت مـی      -نوع توصیفی و با روش تحلیلی

هـاي   هاي علوم تربیتی و گرایش بندي رشته در این تحلیل بر اساس دسته بندي مقوله

هاي مختلف آلمان متنوع است و هـر   از آنجا که سرفصل دروس در دانشگاه. آن است

دانشگاه سرفصل خاص خویش را دارد، از دانشگاه کلن به عنوان نمونه استفاده شـده  

ي تحقیـق، رویکـرد    تیجـه ن. مقطع تحصیلی در این تحقیـق کارشناسـی اسـت   . است

  .دهد ي درسی علوم تربیتی نشان می هاي دو کشور را در برنامه دانشگاه



٢٣٠ 
 

 ي سیاسیِ نواعتزالی بازخوانی ابن رشد در اندیشه

  1رضا نجف زاده

  

اي است کـه بـه طـور کلـی از سـه       ي چندپاره ي سیاسی اسالمی منظومه فلسفه

می، ارسـطوگرایی اسـالمی و   افالطـون گرایـی اسـال   : قلمرو اصلی تشکیل شده اسـت 

از این میان، ارسطوگرایی اسـالمی بـه اقتفـاي معلـم اول،     . نوافالطون گرایی اسالمی

. کنـد  بنـدي مـی   پیکـره » ي عملـی  فلسـفه «ترین بخش  ي سیاسی را در عملی فلسفه

یکی از اقطاب ارسطوگرایی اسـالمی  ) ق 595-520(ابوالولید محمد ابن رشد اندلسی 

 تهافت التهافـت ابن رشد . ي غرب تمدن اسالمی تعلق دارد سفهاست و به سنت فل

نویسـد و بـه اتصـال بـین      ي امام محمـد غرالـی مـی     را علیه احتجاجات عقل ستیزانه

ي سیاسـت   خالصههمچنین این ارسطویی مسـلمان  . اندیشد حکمت و شریعت می
مقابـل   را در» گفتمـان برهـانی  «ینویسد و  افالطون میجمهور را در شرح افالطون 

به این اعتبار، چنان که محمـد عابـد   . سازد هاي جدلی و خطابی برجسته می گفتمان

ي  گوید، تلقی ابن رشد از برهان در فلسفه و علوم و بـه ویـژه در اندیشـه    الجابري می

یی ارسطویی است و از یک سو بر منطق تکیه دارد و از سوي دیگـر بـر    سیاسی، تلقی

ي عملی، گفتمان برهانی نزد ابن رشـد   در قلمرو فلسفه. استقراي تجربی استوار است

مبتنی بر تحلیلِ تاویلیِ رخدادهاي اجتماعی ـ سیاسی است و به تبیین علّـی وقـایع    

                                                             
  دبیر گروه علوم سیاسی شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی  1
  



٢٣١ 
 

ي عملـی ابـن    این مقاله به خوانشِ نواعتزالیِ محمد عابد الجابري از فلسفه. پردازد می

  .  رشد اختصاص دارد



٢٣٢ 
 

  روي هاي فراریزي درسی و چالشبرنامه
  زبان و ادبیات فارسی

  1دکتر مهدي نیک منش         

                                                

تربیـت و  . گرو توسعه، ارتقا و بهبود بخش نیروي انسانی اسـت  توفیق کشورها در

ریزي متناسب با نیازهاي آنی و آتی جامعه نیز در گرو برنامه ،آرایش نیروهاي انسانی

ریـزي آموزشـی متناسـب بـا      کشوري، برنامـه  آموزشی است؛ از این رو عامل رشد هر

  .اهداف مورد نظر است

هـاي   کـردن زمینـه   کارها و هدفمند برنامه ریزي آموزشی، شناخت مشکالت، راه

 .نظام آموزش عالی هر کشوري محسوب می شود ي ترین مؤلفه مهم آموزشی است و 

شامل  ،درسی ریزيفرایند برنامه .ریزي آموزشی است ي درسی، محصول برنامه برنامه

 ،محـور آن و  ت مطلـوب اایجـاد تغییـر   ،ارزشـیابی هـدف آن   ،هـا  اندهی فعالیـت سازم

  .یادگیرنده است

زبان و ادبیات فارسی، عدم نیازسـنجی و   ي التحصیالن رشته ي فارغ رشد بی رویه

انسـانی، سـبب پیـدایی     هاي جامعه در تربیت این بخش از نیـروي نیازبی توجهی به 

ترین این مهم. ن آن شده استالتحصیال ي متعددي فراروي این رشته و فارغهاچالش

  :از اند هاي اخیر بررسی و کندوکاو شده عبارت که در سال) بایدها و نبایدها(ها  چالش

  محوري و کم توجهی به پژوهش و تربیت پژوهشگرآموزش -

                                                             
 )س(دانشیار گروه زبان  و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا  1
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  یابی  آموزي و تخصصمهارت -

  اي مطالعات بینارشته -

  در این رشته پردازي نظریهلزوم توجه به  -

  پرداختن به ادبیات معاصر ایران و جهان -

  اي در آموزش ادبیات     علوم و ابزار رایانه -

  فضاي مجازي در ادبیات -

  یابیگرایش -
و هاي تـدریس، انطبـاق آمـوزش زبـان     افزون بر ضرورت بازنگري و ارتقاي روش

، ریزي درسیاز طریق بازنگري و اصالح برنامه فارسی با نیازهاي جامعه به جزادبیات 

  .باشد امکان پذیر نمی

ي زبان و ادبیات  ریزي درسی، رشته ریزي آموزشی، برنامه نامهبر :گان کلیديواژ

  فارسی



٢٣٤ 
 

  ادبی ثیر آنها در نقدتأ نظریه هاي متن و
  1علیرضا نیکویی

  

دالالت ضـمنی   هاي نقـد نیـز تصـورات و    ترین شکل عملی ترین و عینی در ورايِ

 هـر  .»وجـود نـدارد   ادبـیِ غیرِنظـري،   نقد«، دیگر ه عبارتب ؛پنهان شده است نظري،

 مفـاهیم و  مبـانی،  هـا و  نظریـه  مسبوق به نظریه یا ترکیبی از ،»نقدي«مرام  کنش و

ــه شــأ  »نظــري«ي  صــبغه همــین ســابقه و .مفروضــات آنهاســت وزنِ  ن واســت ک

تعیـین   عوامل بیرونی را و ها یا زمینه و »Immanent) درونبود(هاي درونی مولّفه«

جامعه شناختی  فلسفی، آبشخورهاي معرفت شناختی، و ها با تأمل در نظریه .کند می

  مفاهیم در اشـکال  ها و چگونه برخی مولّفه و توان دریافت که چرا گفتمانیِ آنها می و

تـاریخ   .شـوند  یا کانونی زدایی مـی  و هدش مسلط یا کانونی بدل  به عنصر ادوار نقد، و

 معنـا،  زبـان، « هایی چون به جایی مؤلفه جا ها و نشانگر چرخش ادبی، ي نظریه و نقد

 در »بینـامتن  مـتن و  خواننـده و  لـف، مؤ ذهـن،  طبقـه،  جامعه، تصویر، واقعیت، فرم،

  .کانونی است مسلط و تعیین عنصر

فرم گرایی  ادبی از ي نظریه و هاي نقد رویکردها و جریان مفاهیمی که در یکی از

معطوف بـه   هاي دریافت و ، نظریهمباحث هرمنوتیک، واسازي، گرایی ساخت گرفته تا

همبسـته   ،مفاهیم و» متن«دارد؛  فراگیر حضور گسترده و طوره بینامتن ب مخاطب و

  .وابسته به آن است و

                                                             
    alireza_nikouei@yahoo.comگیالن   عضو هیأت علمیگروه ادبیات دانشگاه  1



٢٣٥ 
 

 تقابلیِ آن با حیث تعاملی و دامنه و ماهیت،ها،  زمینه ، عوامل،»متن«نوع تلقی از

  مفاهیم دیگر، و عناصر

در فراینـد   ثیرگـذار هـم تأ  آبشخورهاي نظـري اسـت و   و ها هم حاکی از پشتوانه

  .فهم وتفسیر تبیین، قرائت،

 ثیرگذاري آنهـا در چگونگی تأ و) ها تلقی(هاي متن ، بیان نظریهاین تحقیق از مراد

  .است نقد ي حیطه

  مسلط ، عنصرنقد، رهیافت نظریه، متن،: کلیديگان واژ



٢٣٦ 
 

  علوم انسانی از منظر اندیشمندان غربی
  1دکتر اصغر واعظی

  

که در غرب پس از رنسانس به وقـوع پیوسـت، اسـتقالل     یکی از رویدادهاي مهم

ایـن فراینـد در علـوم طبیعـی     . قرون وسطایی بود ي  هاي مابعدالطبیعه  علوم از بنیان

بسیار شتابان صورت گرفت، اما علوم انسانی راهی ناهموار و بسیار پر فراز و نشیب را 

اي که تعابیري همچون علوم انسانی، علـوم روحـی، علـوم     به گونه ؛پشت سر گذاشت

غربی به کار  اندیشمندان نخستین بار در قرن نوزدهم توسط اخالقی و نظایر آن براي

هاي علوم  بدیهی است هر یک از فیلسوفان بزرگ غربی به نحوي در تقوم بنیان. رفت

بدیل را به خـود اختصـاص    اند، اما آگوست کنت نقشی بی انسانی در غرب سهیم بوده

گذاري کرد و از سـوي دیگـر علـم     تحصلی را پایه ي وي از یک سو فلسفه. است  داده

پـژوهش   ي این دو ابداع، تأثیري انکارناپذیر بـر حـوزه  . ودشناسی را تأسیس نم جامعه

ویلهلـم دیلتـاي،   . را بـه همـراه داشـت    دار مناقشات دنبالهدر علوم انسانی گذاشت و 

برخالف کنت و فیلسوفان تحصلی، منطق و ماهیت علوم انسـانی را کـامالً متمـایز از    

ن میـان ایـن دو   منطق و ماهیت علوم طبیعی دانست و دست کم سه تفـاوت بنیـادی  

تفـاوت موضـوع شـناختی، تفـاوت معرفـت شـناختی و تفـاوت        : دسته علم قائل شد

تـاریخی دارد؛ در   -در نظر او، موضوع علوم انسـانی هـویتی اجتمـاعی   . شناختی روش

                                                             
  ي ادبیات و علوم انسانی ي دانشکده استادیار گروه فلسفه 1
  



٢٣٧ 
 

نتیجه همواره پویا و در حال شدن است، بر خـالف موضـوع علـوم طبیعـی کـه غیـر       

توضـیح و  « علوم طبیعـی را از جـنس   وي همچنین معرفت در . تاریخی و ایستاست

است؛ به بیـانی  » فهم«داند، حال آن که معرفت در علوم انسانی از جنس  می» تبیین

دیگر، موضوع علوم طبیعی از ما گریز و بیگانه با ماست، ولی پژوهشگر علوم انسانی با 

تفـاوت در   ،تفـاوت سـوم  . کنـد  موضوع خود مأنوس است و گویی خود را پژوهش می

دیلتاي، برخالف فیلسوفان تحصلی، روش تجربی را تنها در علوم طبیعی . استروش 

هـانس  . کنـد  شمارد و براي علوم انسـانی روش هرمنوتیـک را توصـیه مـی     معتبر می

 اصل بنیادینی را که هم فیلسوفان تحصلی و هـم دیلتـاي بـه آن    ،اما ،گئورگ گادامر

ال قت مطلق و فهم عینی را زیر سؤحقی یابی به وي در واقع امکان دست. باور داشتند

توانند ما را به حقیقـت مطلـق    کند که علوم طبیعی و انسانی، نه می او تأکید می. برد

ي  گـادامر ریشـه  . برسانند و نه روش مطلقاً معتبري براي نیل به حقیقت وجـود دارد 

به گمان . کند جو میو  هاي فهم بشر جست ناممکن بودن فهم عینی را در محدودیت

زمان یـا تاریخمنـدي   : دنزن هاي فهم بشر را رقم می و، دست کم سه عامل محدودیتا

چـه در علـوم طبیعـی و چـه در علـوم       -در نتیجـه، فهـم  . داوري انسان، زبان و پیش

کـه  گیرد  شکل میهمواره در درون یک سنت تاریخی خاص و ظرف دالیلی  -انسانی

ق و موقعیت تاریخی و فرهنگی خود عالمان هر علم تنها از اف. ت تعلق داردبه آن سن

نگرند و فهم هر رویداد در واقع تفسیري است که ما از موضع و منظر  به رویدادها می

گادامر همچنین با ایجاد پیوند میان فهم، تفسـیر  . دهیم هرمنوتیکی خودمان ارائه می

  .نددا تفکیک ناپذیر هر گونه فهم در علوم انسانی می يو کاربرد، این سه را اجزا



٢٣٨ 
 

علوم طبیعی، علوم انسانی، حقیقـت، روش، هرمنوتیـک، فهـم،     :واژگان کلیدي

  تاریخمندي



٢٣٩ 
 

پیشنهاد چارچوبی براي تدوین یک کتاب درسی مطلوب در 
ي اقتصاد کالن زمینه  

 1دکتر محمد واعظ

  2دکتر وحید مقدم

 

انـد یـا در قالـب     کتب درسی موجود اقتصاد کالن یا در قالب ترجمه ارائـه شـده  

هاي اخیر در مورد ماهیت کتب درسـی   بر اساس تحقیقات انجام شده در سال. تألیف

عـدم  ) 1: (انـد از  اي عبـارت  ي کتـب ترجمـه   دانشگاهی اقتصاد کالن، مشکالت عمده

ــی و رســایی در  ــوب  برخــورداري از دو ویژگــی اساســی روان توضــیح ) 2(حــد مطل

تـا  ) 3) (معمـوالً آمریکـا  (انـد   هاي اقتصاد کشوري که در آن کتب تدوین شده پدیده

عدم ) 4(حدودي به روز نبودن کتب و فاصله داشتن آنها با مشاهدات دنیاي واقعی و 

جالـب  . هاي پذیرفته شده در داخل هاي مندرج در این کتب با دیدگاه انطباق دیدگاه

. برند کتب تألیفی نیز تا حدود زیادي از مشکالت مشابهی رنج میتوجه است که   

ي ملـی علـوم    هاي گروه اقتصـاد کنگـره   همایش هاي انجام شده در پیش در بحث

ي اقتصاد نیـز روي دو محـور بـه روز     ي تدوین کتب جدید در حوزه انسانی در زمینه

شـکالت عنـوان   بودن و بومی بودن محتواي کتب اجماع حاصل شد که تأییدي بـر م 

ي  بـومی بـودن محتـواي ایـن کتـب، نتیجـه      . ي کتب درسی اقتصاد کالن است شده
                                                             

 عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان 1.
  عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور . 2

   vahid_moghaddam@yahoo.com  
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ي علمـی   هاي فنی در بستر جامعـه  ها، شواهد و روش ي دیدگاه گانه تعامل عناصر سه

کتب تألیفی باید در محتواي خود از مطالعاتی که تا حد زیادي ). 1388مقدم، (است 

ي به روز بودن نیز بایسـتی تـا    در زمینه. د، بهره بگیرندان طبق این الگو انجام پذیرفته

هاي نظري در اقتصـاد کـالن را بـه زبـان سـاده در اختیـار        حد امکان آخرین توسعه

هـاي تحصـیالت تکمیلـی     ي عمیق آنها در دوره ي مطالعه دانشجویان بگذارد تا زمینه

  . فراهم آید

اي صـورت گرفتـه درمـورد    هـ  ي ارزیـابی  کند ضمن ارائه ي حاضر تالش می مقاله

مدت، بـراي تولیـد    ي میان محتواي کتب و مقاالت پژوهشی اقتصاد کالن، یک برنامه

الذکر در سطوح تحصیالت تکمیلـی   ي دو محور فوق کتب درسی اقتصاد کالن بر پایه

ایـن کـار بـه طـور عمـده      . و پیش از آن ارائه کند و عملی بودن آن را نیز نشان دهد

  .باشد ي تدوین مطالب ذیل هر سرفصل می هاي کتب و نحوه شامل تدوین سرفصل

  منبع
پیشرفت علمـی مطالعـات اقتصـاد کـالن ایـران در دوره      "، )1388(مقدم، وحید 

نامـه دکتـري، گـروه اقتصـاد دانشـگاه       ، پایـان "شناختی یک الگوي روش: 86-1379

  .اصفهان
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 تاریخزشناسی نقش فیلم مستند در آموزش با

 ویدا  همراز

 

 ،راهکارهاي شـناخت احـوال  و سرگذشـت جوامـع      آموزش تاریخ به مفهوم ارائه

ي بررسـی   ثـار تـاریخی و شـیوه   اساس مدارك و  اسناد و اخبـار و آ  ها بر ملت اقوام و

اي از تـدابیر   ، بخشی از آموزش و شامل مجموعهتدریس .نها به فراگیران استعلمی آ

هدف با توجه بـه شـرایط و امکانـات از    هاي منظم است که براي رسیدن به  فعالیتو 

ترین تعریـف،   شاید در ساده). 103،1382ی،شعبان( شود سوي استاد یا معلم اتخاذ می

موزش تاریخ شامل یادگیري و به خاطر سپردن اسامی افراد و اماکن تاریخی و زمان آ

تـاریخ  را بـه    ، در واقـع ؛ امـا ایـن  تعریـف   وقوع رویدادهاي مختلـف بـه نظـر برسـد    

 مـوزش تـاریخ  که  با تأکید بر ایـن نکتـه کـه آ    در حالی ،کند اهشماري محدود میگ

هـاي   ن به انسـان ي مجدد آ ن شناخت تاریخ و بازسازي و عرضههدفی واالتر دارد و آ

تاریخ  "ید به نامبا مفهومی جد  ،کنونی است ر براي درك بهتر وقایع و تحوالتمعاص

ماي سـازي سـی  ه آموزش تاریخ، هر آنچه بـه باز در این نگاه ب. شویم رو می روبه "زنده

 ،اینبنـابر . آیـد  جوامع گذشته کمک کند به کـار آموزگـاران وفراگیـران  تـاریخ مـی     

، از گـذاري جدیـد   و بـا هـدف   هاي سنتی فاصله بگیرد تدریس تاریخ نیز باید از روش

  .کندبرداري  براي بازسازي رویدادهاي گذشته بهرهثر ي ابزارها و امکانات مؤ کلیه
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 ثیرگذاريضرورت، شرایط و ابزارهاي تأ

  علوم انسانی در ایران
 1سید ضیاء هاشمی

 

ها که عمدتاً طی دو قرن اخیـر پـا بـه     اي از دانش علوم انسانی به عنوان مجموعه

بنیادین قرار گرفته اند، در دوران جدید  ي وجود گذاشته یا در معرض تحوالت عرصه

اي از رویکردهـاي تجربـی    که نوعـاً بهـره   هاي علمی نو، گیري از منطق و روش با بهره

اگرچه منشأ اصلی اغلـب ایـن   . اند دارند، جایگاهی شایسته در میان علوم مدرن یافته

آیـد، سـایر جوامـع از جملـه      علوم جوامع غربی یعنی اروپا و آمریکا بـه حسـاب مـی   

آنها سـهمی   ي توسعهایران از دستاوردهاي آن بهره گرفته و البته در رشد و  ي جامعه

هـاي شـناخت و    دسـتاوردهاي علـوم انسـانی در ایـن جوامـع در حـوزه      . اند ایفا کرده

ریـزي و   نگري و همچنین برنامـه  بینی و آینده توصیف وضعیت، تحلیل و تبیین، پیش

هاي نو، وضع مفـاهیم   از سوي دیگر طرح ایده. حل برخی از مسایل جاري بوده است

انـدرکاران و   هـا، محصـول تـالش دسـت     طرح برخی نظریـه  ها و جدید، آزمون تئوري

هـا در سـطوح مختلـف و     نظران این علوم بوده است کـه در کنـار آمـوزش آن    صاحب

تربیت کارشناسان و متخصصان علوم انسانی، به عنـوان دسـتاوردهاي ایـن علـوم در     

  .آید ایران به حساب می

                                                             
                          دانشگاه تهرانشناسی  ت علمی گروه جامعهأهی  عضو   ١

Email:zhashemi@ut.ac.ir 
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هاي  یرد، پیش نیازها و زمینهتواند و باید مطمح نظر قرار گ در این میان آنچه می

ایـن مقالـه درصـدد اسـت ایـن      . سـت ها گیري از آن وم و لوازم بهرهاثر بخشی این عل

  :موضوع را در سه بخش زیر مورد تحلیل قرار دهد

گیـري از   شک بدون پذیرش اهمیت و ضرورت بهره یب :ضرورت .1

تالش بـراي  گذاري و  علوم انسانی و اجتماعی، توجیه و دلیل کافی براي سرمایه

بنـابراین الزم اسـت بـا    . آموزش، پژوهش و بسط این علوم وجود نخواهد داشت

ایـن   ي عنایت به دستاوردهاي عینی و فعلیت یافتـه و همچنـین ثمـرات بـالقوه    

 .گیري از آن مورد بحث قرار گیرد علوم انسانی و بهره ي علوم، ضرورت توسعه

بخشی علـوم    گیري، رشد و بلوغ و همچنین نتیجه شکل :شرایط .2

هـاي اجتمـاعی دیگـر، مشـروط بـه       انسانی مانند سایر علوم و بسیاري از پدیده

آموزش، تولید و مصرف است که باید با عنایت به اقتضائات  ي شرایطی در حوزه

 .ایران مورد بررسی قرار گیرد ي تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی جامعه

منـدي از   جامعه بدون بهرهثیرگذاري علوم انسانی در أت : ابزارها .3

مـل در ابزارهـا و لـوازم    أبنـابراین ت . سـت زم آن غیرمتصور و تـوقعی نابجا ابزار ال

علـوم انسـانی در ایـران و مـدیریت آن      ي هاي مطالعه تحقق این مهم از ضرورت

هـاي مـادي و    هاي ارتباطی و حمایـت  ابزارهایی مانند برخورداري از کانال. است

هـاي جمعـی و    پیوند با رسانه ازجمله ،جامعه و سیاست ي معنوي الزم در عرصه

 . مواردي از این قبیل، در این بخش مورد توجه قرار می گیرد

بنابراین در این مقاله با بررسی این سه حوزه یعنـی ضـرورت، شـرایط و ابزارهـا،     
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مـل  بررسـی و تأ ایـران مـورد    ي مقدمات و نتایج نقش آفرینی علوم انسانی در جامعه

  .واهد گرفتقرار خ
  علوم انسانی، ایران، ضرورت، ابزار، مدرنیته، دانش :واژگان کلیدي
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ي  ي تحصیلی مشاوره و راهنمایی بر پایه بومی سازي رشته
 هاي فرهنگی و رویکردهاي علمی هاي مذهبی، بن مایه ارزش

 1دکتر مهرنوش هدایتی

  

متعارض، تـنش   هاي هاي مختلف زندگی، اغلب با موقعیت انسان در ابعاد و عرصه

نه تنهـا فـرد بلکـه خـانواده،      گردد که بسیاري از آنها، زا و چالش برانگیزي مواجه می

اجتمـاعی وي را نیـز در معـرض خطـر      نزدیکان و عملکرد تحصیلی، شغلی و روابـط 

تواند بـه انسـان کمـک     در چنین شرایطی، یاري کارشناسانه می. دهند آسیب قرار می

هاي گوناگون، اتخـاذ   ي مسئله، شناسایی راه حل ند جانبهکند تا با شناخت بهتر و چ

و  بـه طـور تخصصـی، چنـین یـاري     . تصمیم مناسب و باالخره عمل، تعادل را بازیابد

ي  برنامـه . پـذیرد  توسط فرایند مشاوره و روان درمانی صورت مـی  یی، کمک تخصصی

محیطی باشد که هاي منحصر به فرد مراجع و  مشاوره باید متناسب با نیازها و ویژگی

ي مـوثر، نیازمنـد    بنابراین مشـاوره . فرد در آن رشد نموده و به مشکل برخورده است

هـاي مراجعـان و بافـت     ها، نیازها و قابلیـت  داشتن شناخت و درك مناسبی از ویژگی

این فرایند، همچنـین تحـت تـأثیر    . ست که خود را در آنها می بینند ارزشی فرهنگی

ي نگــرش مشــاور بــه انســان، جهــان بینــی او،  نظــام باورهــا، نظــام ارزشــی و نحــوه

                                                             
  دکتراي تخصصی مشاوره 1

  عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
mehrnooshhedayati@yahoo.com  
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پنداشتی و نظري و نیز مکاتب روان شناختی رایج مورد قبـول او قـرار    هاي چارچوب

نگاه . اي موفق است که متناسب با خصوصیات بومی ارائه گردد بنابراین، مشاوره .دارد

لـذا ایـن مقالـه بـا توجـه بـه        .امروزي جهان نیز در مسیر بومی کردن مشاوره اسـت 

ي تخصصی بـر تفکـر و رفتـار     هضرورت مشاوره در عصر جدید و تأثیري که این رشت

هـاي مـذهبی، بـن     اي مبتنـی بـر ارزش   ي الگوي یکپارچـه  افراد جامعه دارد، به ارائه

     .پردازد ي مشاوره و راهنمایی می هاي ملی و رویکردهاي علمی در رشته مایه

ي فرهنگـی،   ي مـذهبی، مشـاوره   مشـاوره، بـومی سـازي، مشـاوره     :واژگان کلیدي

  .رویکردهاي علمی
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  ملی بر موانع تطابق جامعه شناسی با تأ
  ي ایران شرایط اجتماعی جامعه

  1علی یوسفی

  

ي  پژوهشـی در حـوزه   -اگرچه قابل انکار نیست که بیشترین تالش هـاي علمـی  

هـاي علـوم اجتمـاعی و مراکـز      مسائل اجتماعی ایران توسط  دانش آموختگان رشته

تـوان مـدعی شـد     وجود این نمی ربط به انجام رسیده اما با پژوهشی و دانشگاهی ذي

ي نیازها و مشکالت واقعی جامعه شـکل گرفتـه و موضـعی     که جامعه شناسی برپایه

آنچـه تطـابق جامعـه     زیـرا . ایـران پیـدا کـرده اسـت      ي فعال نسبت به مسائل جامعه

سازد ایـن اسـت کـه اوالً تفکـر جامعـه       شناسی را با شرابط اجتماعی ایران آشکار می

ي آکادمیک بیرون آمده، به یک جریـان فکـري مسـتمردر     وب ایدهشناختی از چارچ

ي رشد تفکر اجتماعی در جامعـه اسـتوار    جامعه تبدیل گردد، ثانیاً بازتولید آن برپایه

 و ها این در حالی است که محصور شدن تفکر جامعه شناختی در دانشگاه. شده باشد

ایـن تطـابق    ، حـاکی از ضـعف  هاي تفکر اجتماعی در ایران ریشه نخوردن آن با پیوند

هر چند موانع متعدد براي تطابق جامعه شناسـی بـا شـرایط اجتمـاعی ایـران      . است

رسد موانع معرفت شناختی و نهـادي از مهمتـرین  ایـن     متصوراست، لکن به نظر می

ناسازگاري انسان شناسی جامعـه شـناختی بـا انسـان شناسـی دینـی و       . موانع باشند

تفسیرهاي جامعـه شـناختی از مهمتـرین تنگناهـاي معرفـت      انگاري وحی در  نادیده

                                                             
 yousofi@um.ac.ir: دانشیار جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد   1
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ضعف جامعه پذیري و نهادمنـدي  . آیند شمار می شناختی جامعه شناسی در ایران به 

علوم اجتماعی به طور عام و جامعه شناسی به طور خاص نیز مهمترین مـانع نهـادي   

علوم اجتماعی  توان گفت فرایند آموزش و تبلیغ بنابراین چنانکه می. این تطابق است

ي الزم را براي پذیرش و باور اجتماعی نسـبت بـه ایـن علـم، فـراهم       در ایران، زمینه

ي  بر این اساس، امکان تطابق جامعه شناسی با شرایط اجتماعی جامعـه . نیاورده است

ایران را نیز باید در رفع موانع معرفت شناختی و نهادي این علـم در ایـران جسـت و    

  .جو کرد

تطابق اجتماعی، موانع معرفت شـناختی، موانـع نهـادي، تفکـر      :یديواژگان کل

  اجتماعی



٢٤٩ 
 

  علوم انسانی ي مطالعات تطبیقی حوزه ي نحوه
  ، تفکیک یا تلفیقالتقاط

  ١2محمد یثربیسید علی

  

ه و پیونـد واقعـی حـوز    ي هاي معرفتی حاکم بر فضاي علمی کشور درباره دغدغه

هـا و مراکـز غیـر     فرمودنـد فرهنـگ دانشـگاه    )ره (طور که امام امـت   دانشگاه، همان

اي به صورتی است که با تجربه و لمس واقعیت بیشـتر عـادت کـرده اسـت تـا       حوزه

حوزه و دانشـگاه در یکـدیگر ذوب    ،ها ، باید با برداشتن فاصلهفرهنگ فلسفی و نظري

نـور ،   ي صحیفه( تر گردد  ي بسط و گسترش معارف اسالمی وسیعشوند تا زمینه برا

پردازي مـورد نظـر مقـام     نرم افزاري و تولید علم و نظریه و نیز نهضت ) 243،  20 ج

اي تنهـا   کنند و عـده  اي مدام خود را تکرار می عده«: ، آنجا که فرمودندمعظم رهبري

، دچـار  انـد  نیز که تابع نخبگـان خـویش  کنند و جامعه و حکومت  غرب را ترجمه می

ها در چارچوب منطق و اخالق و در جهت رشد  دهباید ای. شوند انفعال و عقب گرد می

عـزت و هویـت    ي اعاده ،اسالمی با یکدیگر رقابت کنند و مصاف دهند تا جهان اسالم

 .»بار دیگر دست یابـد  ،که استحقاق آن را دارد یی جهانی ي به رتبه ،کند و ملت ایران

یقـی علـوم   بتط ي خاستگاه اساسی و ضـروري مطالعـه   ،محتواي این دو پیام تاریخی

  .) 1381نامه پژوهشگران (  انسانی است

هـاي   ، دیـدگاه علوم انسـانی و نظـام آموزشـی آن    ي براي مطالعات تطبیقی حوزه
                                                             

  Email: myasrebi@ut.ac.ir 1عضو ھیأت علمی پردیس قم  دانشگاه تھران 
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، بـدون تغییـر   هـا  هاي متعارف هر یک از رشته اول اینکه درس:  مختلفی حاکم است

چند درس معارفی بـه عنـوان چاشـنی آن تلقـی      ،شود و در کنار آن اساسی ارائه می

روش التقـاطی   ،روش دیگر .برد اه به جاي درستی نبرده و نمیگردد که این رویکرد ر

توانـد   ین تنها رویکرد تلفیقی است که میا ،است که بطالن آن قطعی است و باالخره

گویـاي   ،مـتن مقالـه   ي با متدلوژي متقن و مقبول مفید فایده واقع شود که مطالعـه 

  .توضیح تفصیلی آن است

، علـوم  ي تطبیقـی، رویکـرد تلفیقـی    انقالب فرهنگی، مطالعـه  : واژگان کلیدي

  انسانی
  


