
هایی سلسله نشستدبیرخانه طرح اعتال و ساماندهی علوم انسانی به مناسبت چهلمین سال انقالب شکوهمند اسالمی 
  کند.میرا برگزار  »لیلی چهاردهه علوم انسانی در ایرانبازخوانی تح«با عنوان 

ریزي آموزش  اد علوم تربیتی و مدیر کل دفتر برنامهاستهنچیان سخنرانی توسط آقاي دکتر محمدرضا آاولین 
 27شنبه در روز سه »موزش عالی ایران: نقد و نظرنقشه راه توسعه علوم انسانی در آ«با عنوان عالی وزارت علوم 

  شگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. شهریور در پژوه
و آقاي دکتر دبیر علمی نشست  دا با توضیحات مقدماتی آقاي دکتر مالک شجاعی جشوقانیاین نشست ابت

  آغاز شد. جانشین رئیس در طرح اعتالي علوم انسانی  فوزي
تاریخچه  ،اصطالحاتدکتر آهنچیان بحث خود را ابتدا با مرور مفاهیم مرتبط و ارائه توضیحاتی در مورد 

  بندي کردند. علوم انسانی را در سه دوره چهل ساله طبقه
ها به عنوان  با تولد و توسعه دانشگاه )1357تا  1313(از سالگی 40به اعتقاد ایشان علوم انسانی در نخستین 

، علوم اجتماعی، وم سیاسیلها مانند عرشتهبوده است. این همنشینی در برخی  کاالهاي غریبه و لوکس همنشین
شد که به اصطالحات اجتماعی و سیاسی تمایل  روشنفکر-هاي شبهگیري گروهمنجر به شکل اقتصادفلسفه، 
  داشتند. 

تواند با بستر این بود که علوم انسانی چیزي بیشتر از جنس یا شی نبوده، زنده نیست و نمی نتیجه دوره اول
نیازي  دهد؛اسخ نمیبه نیاز معینی پ گیرد؛از نیازي سرچشمه نمیدر این صورت  رار کند.اجتماعی ارتباط برق

    زاید.نمی
). 1400تا  1358به مثابه ابزار تلقی شد. یعنی نگاه ابزاري به علوم انسانی (از سالگی علوم انسانی  40دومین 

هاي ها را بر عهده گرفت. جریانیافته مردم نسبت به جهان و ارزش بانی از بینش تغییرعلوم انسانی وظیفه پشتی
دي بین نیروهاي همفکر انقالب اسالمی و زار علوم انسانی ترویج کردند. نبرسیاسی فعال، خط فکري خود را با اب

  .هویدا شد» ابزار«کاالي علوم انسانی در مسیر موفقیت سیاسی به عنوان یک  نیروهاي مخالف در گرفت.
  ). 1440تا  1401نگاه اقتضایی به علوم انسانی دارد( از  ،سالگی علوم انسانی به عنوان مجمع الجزایر 40سومین 

هاي موردي وران و مداخلهسان و فنابا ورود روزافزون مهندزیرا  کلیف علوم انسانی روشن نخواهد شدت
گیرد و با توجیه از هر سو بر سر مشتري آن قرار میها به قلمرو علوم انسانی، شال چهل تکه علوم انسانی تکنوکرات

  گیرد.هاي خاص قرار میبا شدت بیشتري مورد بهره برداري اي و پاسخ به نیازهاي محلی،هاي بین رشتهزمینه
جلسه خاتمه گویی آقاي دکتر آهنچیان و پاسخعلوم انسانی نظران در حوزه هاي صاحببا طرح نظرات و پرسش

  یافت. 
  
 


