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حوزه تحقیقاتی علوم انسانی جهاد دانشگاهی تعّین پیدا کرد. در جهاددانشگاهی، 
اندک اندک با همکاری برخی اســتادان تراز اول دانشگاه ها که دغدغه های بومی 
و دینی داشــتند، این تشــکل، قوام گرفت و در چهارچوب گروه های پژوهشــی و 
ترویجی علوم انسانی در شعبه های جهاد دانشگاهی و دانشگاه های گوناگون،قد 
علم کرد که پس از چند ســال فعالیت کاربردی، بویژه در ارتباط تنگاتنگ با دفاع 
مقدس به پژوهشــکده علوم انسانی جهاد دانشگاهی و ســرانجام پس از گذشت 
حدود ده سال و با انجام فعالیتهای درخشان تحقیقاتی به صورت پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی شکوفا گردید.
عمده ترین رویکرد ما در آن دوره، کاربردی سازی علوم انسانی در همه عرصه ها 
بــود.از جمله موفقیت  ها این بود که این تشــکل موفق شــد تا ســند ملی جوانان، 
مطالعات جامع مناســبات نسلی، علوم انسانی وظرفیت های میراث های معنوی و 
ادبی ایران برای جهان امروز، مسأله شناســی چالش های قومی و مسائل مرزی در 

ایران و... رابه سامان برساند. 
در مجموع تجربه زیســته نشــان می دهد که علوم انســانی در ایــران در کنار 
مطالعــات مبنایی تطبیقی، تنها زمانی به ســوی بومی شــدن پیش خواهد رفت و 
با ارزشــهای فرهنگی، دینی و اجتماعی ایران انطبــاق خواهد یافت که در عرصه 
کاربردی وارد شود وسامان داده شود. در واقع، کاربردی شدن، شاهراه حل دیگر 
معضالت علوم انســانی اســت وگرنــه در منازعات و مجــادالت انتزاعی محصور 
خواهد ماند. بدون رویکرد کاربردی، علوم  انســانی نه ایرانی می شــود، نه اسالمی 
و نه حتی راه توســعه مســتقل پیش خواهد گرفت. چراکه با رویکرد کاربردی است 
که علوم انســانی در رویکردی واقع بینانه، مسأله خود را خواهد شناخت و عوامل و 
موانــع خود را احصاء خواهد کرد و با بازســازی نظریه ها و مبانی کمک می کند که 
علم به چرخه نــوآوری بپیوندد. نظام نوآوری در علوم انســانی یعنی همین حرکت 
از نظریــه به عمل و آزمودن تئوری در عمل و در فرایند کاربردی شــدن و اصالح 

نظریه یا تأیید آن و حرکت به سمت تعمیم آن. 
رویکرد کاربردی سازی علوم انسانی، یعنی علوم انسانی را با مسائل و مشکالت 
عینــی جامعه در ارتبــاط قرار دادن. حاصــل این تعاطی و تعامل علوم انســانی با 
چالش ها و مشــکالت جامعه، ظهور پدیدة جدیدی اســت به نام مدیریت و تنظیم 
مناسبات اجتماعی فیمابین علوم  انسانی و چالش ها و مشکالت.از آنجا که مدیریت 
اجتماعی، دارای ابعاد گوناگون اســت از جمله بینش فرهنگی و جهان بینی ویژه، 
برونــداد تعامل علوم انســانی و چالش های اجتماعی، تــراز جدیدی از دانش های 
علوم انســانی خواهــد بود که رنگ و بوی بومی- فرهنگی در عرصه پژوهشــهای 

علوم انسانی را در بر خواهد داشت.
در پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی با تعامل گسترده و نگاه درونزا 
با بدنه ارزشــمند و جریان تحقیقاتی و ســرآمدان دانشــمند پژوهشــگاه، کوشش 
شــد از این تجربه اســتفاده گردد. در واقع نگاهی آینده پژوهانــه،در جهت ایجاد 
تحولی اساســی اقدام شد که آن را به طور بسیار فشرده می توان در قالب این شعار 
محوریزنده یاد، اســتاد دکتر آئینه وند بیان کرد:»اتصال به ریشــه، انطباق با نیاز« 

به تعبیر دیگر، زمان حرکت به ســمت اثربخشــی علوم انســانی در جامعه و عرصه 
سیاســتگذاری اســت. یعنی وارد ساختن پژوهشــگاه بزرگ علوم انسانی کشور که 
بنیاد تمدنی ایران معاصر به شمار می آید، به عرصه مؤسسات آموزشی و پژوهشی 

نسل سوم؛ که درباره آن به اجمال، باید گفت:
"پژوهشــگاه ]نهــادی[ محصول محــور، تقاضاگرا، ذی نفع مــدار، جامعه گرا، 
کارآفرین و بویژه تأکید می شود اثرگذار در عرصه سیاستگذاری کشور و جهت گیری 
توســعه و پیشرفت ایران و کمک به نظام جمهوری اســالمی برای مسأله شناسی 
عالمانــه در حــوزه نیازهــا و چالش هــای ســطح ملــی و فراملی بــا جهت گیری 
توانمندســازی جامعه و بازآفرینی و بازشناســی میراث های ایرانی- اسالمی برای 

نسل امروز ایران و مردم فرهنگ دوست جهان ]است[."

در مجموع تجربه زیسته نشان می دهد که علوم 
انســانی در ایران در کنار مطالعات مبنایی تطبیقی، 
تنها زمانی به ســوی بومی شدن پیش خواهد رفت 
و با ارزشــهای فرهنگــی، دینــی و اجتماعی ایران 
انطبــاق خواهد یافــت که در عرصــه کاربردی وارد 

شود وسامان داده شود. 

امروزه علوم انســانی بیش از هر علم در همه جوامع، بویژه جامعه ایران با تمدن 
دیرین و دیرپای ما، می تواند به کاهش درد و رنج، مشکالت و معظالت جامعه ما 
مدد برســاند. به شرطی که ما بتوانیم با رویکردی درونزا، با احترام به صاحبنظران 
علوم انســانی و حفظ حریم آنــان و بدون نگاه آمرانه و با پذیــرش حیات طبیعی و 
خودجوش علــم، اجــازه بدهیم علوم انســانی با جامعــه، نهادها، دســتگاه های 
اجرایی، سیاســتگذاران و ... تعامل کند و به حّل مسائل اجتماع و مردم بپردازد.با 
انجمن های مردم نهاد علمی، با نهادهای مشابه داخل و خارج ارتباط هم افزایانه 
داشته باشــد. مخصوصًا با توجه به پشــتوانه عظیم میراث تمدنی، تاریخی، ادبی 
و فرهنگی ایران، علوم انســانی ســرمایه عظیمی اســت که وظیفه همة اصحاب 
علوم انسانی، بویژه نهاد پژوهشگاه باید بازآفرینی، بازخوانی و الهام از آن برای حل 

معضالت امروز ایران استفاده کند.
بنابراین علوم انسانی در کشور ما سرمایة بی بدیل و ذخیره ای کم نظیر برای حل 
مســأله ها و مواجهه با چالش های جامعه امروزی ایران اســت که ما عمومًا عادت 
کرده ایم فقط بخشــی اندک از آن را در دســتور کار قرار دهیم و به آن تکیه کنیم و 
از بخش عظیم آن غافلیم که مانند کوه یخ پنهان مانده است، منظور این است که 
در مســائل بنیادین فرهنگی، اجتماعی، میراث های معنوی و تمدنی ما، می توانند 
بســیار راهگشا باشند اما ما دانش بازخوانش آنها و کشف راه حل از دل آنها را کم 
داریم و عموم منتقدان به علوم انســانی جدید کاش رویکردی ایجابی می داشتند و 

به این سرمایه بزرگ می پرداختند.

شــاید دغدغه های مربوط به آینده علوم انســانِی کشور، از پیش از انقالب اســالمی، در تشکل های انجمن اسالمی دانشگاه 
تربیت معلم، همواره در زندگی و تفکر ما احســاس می شد، پژواک وسیع ســخنرانی ها و نوشته های زنده یاد، دکتر علی شریعتی، 
کوشــش های علمی و فرهنگی اســتاد شهید مطهری و سرانجام اثرگذاری فکری ناشی از وقوع انقالب کبیر اسالمی به رهبری 
حضرت امام خمینی)ره(، جملگی روایتی دیگر از مســائل و چالش های علوم انسانی در کشور را بازتاب می داد. و به نظر می رسد 
مجموعــه انقالب اســالمی در یک نگاه کالن، نوعی گفتمان علوم انســانی و تلقیات ویژه آن بوده اســت. جــا دارد در اینجا به 
رهیافت مسأله شناسانه شهید مطهری تأکید کنم که به نظر می رسد، نتیجه مطالعات ایشان در حوزه علوم انسانی، نوآورانه و جدید 
بوده اســت. به عنوان نمونه افزون بر آنکه استاد در کتاب» انسان و سرنوشــت« به نحوی روشمند و عالمانه نتایج مسأله شناسی 
خود را اختصاصًا بیان می کند، در آثاری مانند خدمات متقابل اســالم و ایران و نیز تبیین و شــرح اصول فلســفه و روش رئالیسم 
)حضرت عالمه طباطبایی)ره(( یا کتاب جامعه و تاریخ، مشــخصًا در صدد مواجهه با دو مســأله بنیادی و چالش مهم جامعه آن 
زمان ایران برآمده بودند که عبارت بودند از:1- خطر غلبه شــووینیزم و ناسیونالیســم افراطی علیه فرهنگ اســالمی از یک سو 
و غفلت از جنبه های تمدن سازانه،تســاهل گرایانه و فرهنگ ســازانه فرهنگی اســالمی،که موجب شکوفایی و بالندگی اسالم در 
ایران شد، از سوی دیگر ایشان کوشیدند ثابت کنند که اسالم وایران در این سرزمین مکّمل و مقّوم یکدیگرند.2- بحران فکری 
مارکسیسم گرایی در ایران که آن زمان ایشان به این مهم توجه نشان داده اند که البته در دومی شاید از دیدگاه ژرف فلسفی عالمه 

طباطبایی )ره( الهام گرفته باشند.
پس از پیروزی انقالب اســالمی، از همان ســال 1358، در انجمن اسالمی دانشــگاه تربیت معلم، هسته ای برای چگونگی 
مواجهه و حل انواع چالش های علوم انســانی در حوزة مباحث دانشجویی انجمن ما شکل گرفته بود و سرانجام معضالت آن در 
جلسه ای خصوصی به استحضار حضرت امام )ره( رسید که در پیام نوروزی ایشان در سال 1359 انعکاس آن را می شد مالحظه 
کرد. با رخداد انقالب فرهنگی از دوم اردیبهشت 1359، این تشکل انجمن اسالمی در سطح ملی گسترش یافت و نیز در قالب 

تجربه زیسته علوم انسانی در ایران و مسئولیت امروز
دکتر حسینعلی قبادی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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اگر منطبق بر طبقه بندی های مختلفی که از دانش موجود اســت )دانش فنی، دانش عمومی، دانش سیاســی یا سیاســتی، 
دانش فلســفی( به دنبال معنایی برای کاربرد و کاربردی ســازی باشیم، مفهوم کاربرد در حوزه  علوم انسانی و اجتماعی بیشتر در 
دو معنای کاربرد راهکاری و کاربرد تبیینی قابل اطالق اســت. در بخش تبیینی دانش شــناخت مسئله مدنظر است. جاانداختن 
موضوعات و مســئله مند کردن مشــکالت از ویژگی های دانش علمی و گاه فلســفی است. مســائلی که می توانند مشاهده پذیر 
یا غیر مشــاهده پذیر باشــند و بســته به نوع مســائل امکان پرداختن به آن و کاربردی بودن آن نیز متفاوت خواهد بود. اما انواع 
مختلف دانش فنی، سیاســتی، علمی و فلســفی همگی می توانند در کنار هم به کار ارائه راهکار هم بیایند. از آنجا که مهمترین 
ویژگی کاربرد به معنای حل مســاله امکان اعتبارســنجی دقیق اســت، این نوع کاربرد عمدتا در مورد علوم کمی و عددی )مانند 
علوم مهندســی( مصداق دارد. در رابطه با علوم انســانی این نوع کاربرد بیشــتر به عنوان استثنا می تواند مطرح باشد، چرا که در 
این علوم به واســطه چند بعدی بودن، پیچیدگی و تعین ناپذیری ذاتی موضوع مورد مطالعه )یعنی انســان و روابط انسانی(، عموما 
جنبه کیفی بر محاســبات و تحلیل های کمی چیرگی دارد و امکان اعتبارســنجی دقیق )به معنایی که مثال در راه حل های ارائه 
شــده توسط علوم مهندســی مطرح اســت( وجود ندارد. البته تبیین های درست و کارآمد، شــناخت ذینفعان درگیر در مسائل و 

سیاست پژوهی های دقیق مسیری دیگر برای رسیدن به راهکار می گشاید. 
مطابق با چنین فضایی است که از زمان مطرح شدن دانشگاه های نسل سوم و چهارم که منطبق بر کارآفرینی و تجاری سازی 
بنا شــده اند، اصحاب علوم انسانی مقاومت هایی در مقابل آن داشته اند. مقاومت از این رو بوده که تصور می شده کاربردی سازی 
عاملی برای به محاق رفتن دانش فلســفی اســت. اما به واقع در هیچ کجای منظومه دانشی یکپارچه سازی علوم و حذف مظاهر 

نظری و فلسفی علم مدنظر نبوده است. 

بــر همین اســاس، در طراحی نظــام کاربردی ســازی در علوم انســانی اصل 
اساسی به رسمیت شناختن توانمندی های تخصصی افراد است. با توجه به اینکه 
کاربردهای موثر در علوم انســانی، یعنی کاربردهای راهکاری و تبیینی، مســتلزم 
فعالیت چندتخصصی و میان دانشــی )یعنی ترکیــب گونه های مختلف دانش که 
با میان رشــته ای که در درون دانش علمی تعریف می شود متفاوت است(، رویکرد 
درســت در طراحی نظام کاربردی ســازی، فراهم آوردن زمینه بــرای همکاری و 
تعامل موثر میان متخصصین حوزه های مختلف و دوری کردن از خلط تخصص ها 
)یعنی مثال تشــویق دانشگاهیان به فراگیری دانش های فنی و سیاستی یا ترغیب 

سیاست گذاران به اظهارنظرهای علمی و تخصصی( است.  
تاســیس پژوهشــکده علوم انســانی و اجتماعی کاربردی در پژوهشــگاه علوم 
انســانی و مطالعات فرهنگــی نمونه ای از چنین رویکردی اســت. به جای تعمیم 
ایده کاربردی ســازی به تمامی فعالیت های پژوهشگاه، که چنانکه دیدیم برخالف 
اصل تخصص گرایی اســت، تاســیس این پژوهشــکده به منزله توجه به اهمیت 
کاربردی ســازی در علوم انســانی در عین به رسمیت شــناختن وظایف تخصصی 
پژوهشــگران اســت. پژوهشــکده علوم انســانی و اجتماعی کاربردی در واقع پل 
ارتباطی میان متخصصین علمی فعال در پژوهشــگاه و سیاســت گذاران اســت. 
در چنیــن فضایی، امــکان تعامل و همــکاری موثر میان طرفین و شــکل گیری 
چرخه هــای اصالحــی به وجــود می آید که نتیجــه آن هم به روز شــدن و تقویت 
فعالیت های پژوهشــی خواهد بود و هم استفاده از دانش تخصصی و علمی برای 

مقابله با چالش ها و معضالت روز جامعه.  
منطبــق بــر چنین ایــده ای مســئله کاربردی ســازی علم بــه عنــوان یکی از 
راهبردهای اصلی پژوهشــگاه نیز معرفی شــده اســت. راهبردی که به جهت رفع 
نیازهــای اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و فرهنگی جامعه تدوین گردیده اســت. 
از طرفی امکان کاربردی شــدن علوم جز با ترویج داشــته ها و دانش انباشــته در 
پژوهشــگاه میسر نبوده است. از این روســت که ذیل عناوین کاربردی چندگونه از 
طرح های پژوهشی مطرح می شوند. طرح های موظف هیات علمی پژوهشی آن 
دســته از طرح هایی است که ایشان باید ســاالنه به اتمام برسانند و در پژوهشگاه 
شــرایط تصویب و روال ویژه خود را دارد. این طرح هــای موظف می توانند پس از 
اختتام و یا در زمان انجام کار جهت حل نیاز یا اولویت های سازمان یا ارگان بیرونی 
بــه کار آیــد. از این رو می توان بــه فروش طرح های موظف یــا تبدیل آن به طرح 
موظف مشــارکتی اقدام نمود. یکی از شیوه های کاربردی کردن کارها جهت دیده 

و خوانده شدن بیشتر کارها و ترویج آن، این روش بوده است. 
در برخی از موارد نیاز ویژه ای از سوی کارفرما مطرح می شود. این نیاز به شکل 
اولویــت یا عنوان پژوهشــی در اختیــار محققین قرار می گیرد. گاهــی نیز ایده ها 
و پیشــنهاداتی از طــرف اعضا به ســازمان ها و کارفرمایان بیرونی داده می شــود 
کــه نتیجــه هردوی اینها یک طرح بــا کارفرمای بیرونی اســت. گاهی  این طرح 
کارفرمایی می تواند پروسه طرح های موظف را در پژوهشگاه طی کند و کار موظف 
کارفرمایــی قلمداد گــردد و در برخی مواقع اعضای هیات علمی یا پژوهشــگران 

مســتقل، خــارج از چارچــوب طرح هــای موظف و به شــکل طــرح غیرموظف 
کارفرمایــی اقدام به پژوهش در این طرح ها خواهند نمود. جهت بررســی دقیق تر 
انواع کار و مزیت ها و آورده های هرکدام از این طرح ها برای پژوهشگاه و محققین 
آیین نامه طرح های کاربردی در ســال 139۴ در پژوهشــگاه به تصویب رسیده که 
نسخه جدید و اصالح شده آن در زمستان 1397 در اختیار اعضای محترم هیات 

علمی قرار خواهد گرفت. 
منطبق با شرایط و فضای اجتماعی و نیازهای موجود در حال حاضر حدود 3۰ 
طرح کارفرمایی اختتام یافته، در حال انجام یا در حال انعقاد قرارداد در پژوهشگاه 
وجود دارد. به عنوان نمونه بخشــی از موضوعات طرح های کارفرمایی به قرار زیر 

است: 
 ســواحل مکــران از جملــه مناطق بکر و ســودآور ایــران اســت. جاذبه های 
گردشــگری باال، پتانسیل ارتباطی و بندری گســترده و منابع کشف نشده انسانی 
و غیر انســانی از مشخصه های این مناطق اســت. به جهت رفع تحریم های این 
منطقه و همینطور عالقمندی نظام به کســب ســود و ســرمایه از این ســواحل و 
همینطور بخاطر رقابت چین و هند برای دستیابی به آب های آزاد از طریق چابهار، 
این مناطق از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از طرح هایی که در پژوهشگاه 
در ســالیان اخیر در دســت انجام بوده پروژه توانمندســازی اجتماع محور منطقه 
مکران و یافتن الگویی جهت توانمند ســازی مــردم و حکمرانان محلی منطقه در 
راستای فقر زدایی بوده است. پروژه ای که مورد توجه دستگاه ها و مسئولین مرتبط 
با این بنادر در دولت هم قرار گرفته است. بخش زیادی از پیوست اجتماعی طرح 
کالن تر توسعه سواحل مکران در ارتباط با طرح پژوهشگاه و طرح های مشابه آن 

تدوین شده است. 

یکی از طرح هایی که در پژوهشــگاه در ســالیان 
اخیــر در دســت انجام بــوده پروژه توانمندســازی 
اجتماع محــور منطقه مکران و یافتن الگویی جهت 
توانمند ســازی مردم و حکمرانان محلی منطقه در 

راستای فقر زدایی بوده است.

معضــل اشــتغال و بیــکاری نیروهــای فارغ التحصیــل خصوصــا در میــان 
تحصیل کردگان علوم انسانی لزوم توجه به مسئله مهارت را جدی تر ساخته است. 
تشــکیل شــورای عالی مهارت و شــکل گیری انواع کارگروه ها در وزارتخانه های 
مرتبــط نشــان از اهمیــت آن دارد. در راســتای کاربردی ســازی و مهارت افرینی 
رشته های علوم انسانی، پژوهشگاه و پژوهشکده علوم انسانی کاربردی طرحی را 
در وزارت علوم تصویب کرده اســت. در همین مجموعه طرح تبیین ظرفیت های 
فرهنگی ایران در نظام بین الملل با مدیریت مرکز اســناد فرهنگی آسیا در جریان 

پژوهشگاه علوم انسانی و دغدغه کاربرد
دکتر سمیه توحیدلو-رئیس پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی کاربردی
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است. 
حل معضل ســالمندی در جامعه ای که به ســوی ســالمندی مــی رود و یافتن 
الگوهایی برای مشارکت فعال در اجتماع از دیگر پژوهش های گسترده با همکاری 
وزارت کار در پژوهشــگاه اســت. در کنار این پژوهش انواع پژوهش های محله ای 
و مبتنــی بر نیازهای شــهر در پژوهشــگاه در حال انجام اســت کــه بخش های 
مختلفی از شهرداری کارفرمای عمده این پژوهش ها به شمار می روند. تهیه اسناد 
سیاستی جهت برنامه ریزی و سنجش تعاریف مختلف در وزارت نفت در کار تعریف 
بومی گزینی برای شــرکت ملی گاز تعریف شــده اســت. با همین مجموعه درباره 

مدیریت زنان در وزارت نفت نیز کاری در حال تعریف است. 
لزوم تدوین تاریخ اندیشــه ســینما مبتنی بر کارهای انجام شــده، فعالیت های 
چندجانبه ای را با مجموعه های ســینمایی در پژوهشــگاه منجر شــده اســت. از 
طرف دیگر از ظرفیت های این ســازمان ها جهت برگزاری کارگاه ها و نشست های 

مشترک نیز استفاده می شود. 
پژوهش های تخصصی هیات علمی در موضوعات مختلف ارتباط پژوهشــگاه 
با مرکز مطالعات وزارت امور خارجه، پژوهشگاه نیروی انتظامی، معاونت اجتماعی 
و پیشگیری از جرم قوه قضائیه، مؤسسه عالی تأمین اجتماعی و ... را ممکن کرده 
اســت. از طرفی بالغ بر 8۰ تفاهم نامه با دیگر مراکز اجرایی و علمی عاملی برای 
فعالیت و ارتباط مؤثری گشــته که پژوهشگاه علوم انسانی و اعضای هیات علمی 
آن را در مجموعه های مختلف معرفی نموده است. در ذیل این تفاهم نامه ها انواع 
طرح هــای حمایتــی از طرح ها ی اعضــای هیات علمی و همینطور رســاله های 
دانشــجویی مطرح بوده که پژوهشگاه امکان جذب حمایت های صندوق حمایت 

از پژوهشگران را در همین رابطه داشته است. 
در جهــت تبیین و تبلیــغ فعالیت های کاربــردی در پژوهشــگاه و خارج از آن 
بغیر از فعالیت های یاد شــده ارتباط و حصول اولویت های پژوهشی سازمان های 
اجرایــی و تقدیم آن به اعضای هیات علمی در قالــب کتابچه های اولویت از یک 
ســو و همین طور برگزاری نشســت ها و همایش ها از ســوی دیگر در کارهای این 
پژوهشکده یا در اولویت های پژوهشگاه قرار گرفته است. به عنوان نمونه جشنواره 
حمایت ازپایان نامه ها و رســاله های برتر دانشجویی در موضوع تولید و اشتغال در 
ســال گذشته و همینطور همایش تعامل علوم انســانی، تولید و صنعت را می توان 

یاد نمود. 
پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی با دارا بودن بیش از 13۰ عضو 
هیأت علمی پژوهشــی و همینطور تعداد باالی کارشناسان توانمند در رشته های 
متنوع دارای ظرفیت های درخور و شایســته ای برای انجام فعالیت های کاربردی 
و حل مســائل ریز و درشت اجتماعی اســت. این امر نیازمند ایجاد زیرساخت های 
الزم جهت پیشــبرد این قبیل طرح هاست. طبیعی است که تهیه این زیرساخت ها 
باید جزو اهتمام های پژوهشــگاه در سنوات آتی باشــد، شاید که در کنار کارهای 
باارزش علمی در پژوهشگاه در حوزه های سیاستگذاری و پژوهش های کالن ملی 

نام پژوهشگاه پرآوازه تر از قبل شنیده شود. 

طرح جامع اعتالی علوم انســانی معطوف به پیشــرفت کشور شامل مجموعه 
طرح های پژوهشــِی مبنایی، راهبردی، کاربردی، مسأله مدار و چالش محور است 
کــه با جهت گیری بومی گرایانه و منطبــق با ارزش های دینی و فرهنگی ایرانی، به 
صورت روشــمند و معطوف به پیشرفت کشور انجام می شــود. طرح جامع اعتالء 
بــا الهام از توصیه هــای مقام معظم رهبری در ســال 1385 در دیــدار جمعی از 
اعضای پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی، و در راســتای مجموعه 
اســناد باالدســتی، برای عملیاتی کردن راهبردها و سیاست های برنامۀ راهبردی 
پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعــات فرهنگی )مصوب ســال 1393( و تحقق 
مصوبه و ماموریت ویژه هیات امناء پژوهشــگاه )مصوب سال 139۴( طراحی شد 
و با مشــارکت اعضای هیأت علمی پژوهشــگاه و نخبگان علمی کشــور در حال 

انجام است. 
خروجی های این طرح به صــورت منظومه ای از فعالیت های علمی-ترویجی، 
در پاســخ به نیازها، چالش ها، و مســائل جامعه ایران، و با هدف نشان دادن ارتقاء 
کارآمدی و کارآرایی علوم انســانی منتشر می شود. از مهمترین ویژگی ها و نوآوری 
هــای طرح جامع اعتالی علوم انســانی می توان به ماموریــت گرایی و راهبردی 
بودن، بومی گرایی، تناســب با ارزش های دینی، نیــاز محوری و کاربردی بودن، 
تقویت گفتمان اثربخشی علوم انسانی، مسئله مندی معطوف به مسائل مهم علوم 
انسانی و پیشرفت کشور، تولیدات پژوهشی اثربخش در علوم انسانی، غنی سازی 
منابع علوم انســانی، تقویت شبکه نخبگانی علوم انسانی کشور در سیاستگذاری و 
اجرا و روش منظومه ای و خاص اشــاره کرد. در فاز مطالعاتی طرح جامع اعتالء 
که در 3 کارگروه تخصصی انجام شــد، 6 مســئله اساسی برای طرح جامع در نظر 
گرفته شــد و در ذیل هریک از آن مسائل، طرح هایی تعریف شد، این طرح ها در 

مجموع بالغ بر 13۰ عنوان هستند. 
مسئله اول: نسبت علوم انسانی، دین، فرهنگ و جامعه

مسئله دوم: نسبت علوم انسانی با برنامه¬های پیشرفت  و  توسعه  کشور
مسئله سوم: نسبت علوم انسانی جدید با قدرت ملی و بین¬المللی 

مسئله چهارم: نسبت علوم انسانی با صنعت، تجارت و فناوری
مسئله پنجم: نسبت بین علوم انسانی و نهادهای اجرایی 

مســئله ششم: نسبت بین تحصیل، مهارت و اشــتغال دانش آموختگان علوم 
انسانی 

نگاهی به طرح جامع اعتالی علوم انسانی 
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سال

1395

1396

1397

نوع فعالیت و اقدام ها

آغاز مرحله مطالعاتی و تدوین فاز صفر طرح با همکاری اولیه »سازمان برنامه و بودجه کشور« و طراحی زیر ساخت های اجرایی طرح، با مشارکت بیش 
از 80 تن از استادان تراز اول کشور، صاحب نظران، متخصصان و کارشناسان و تشکیل مرحله اول شبکه نخبگانی طرح.

آغاز انعقاد قراردادها و اجرای طرح ها با حمایت های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و گسترش راه های تعامل طرح با حوزه های کاربران، مخاطبان و 
ذی نفعان: توسعه سایت تخصصی، راه اندازی مجله تخصصی، افزایش تعداد جلسات سخنرانی های علمی، نشست های نخبگانی و...  

تدوین و نهایی شدن نخستین طرح ها، چاپ و انتشار اولین مجموعه کتاب های طرح،  تالش برای گسترش طرح در سطح ملی و برنامه ریزی و انجام 
مرحله دوم ایجاد و توسعه شبکه نخبگانی طرح  و  راه اندازی کارگروه چهارم طرح با عنوان: علوم انسانی، مسائل، نیازها و چالش های جامعه. 

ردیف
1
2
3
4

5

تعدادموضوع
تعداد طرح نامه های دریافتی

تعداد طرح نامه های در حال بررسی

تعداد طرح نامه های در آستانه عقد قرارداد

تعداد طرح های در مرحله اجرا

تعداد طرح های پایان یافته

130

42

9

35

6

1

2
3

برگزاری نشست های نخبگانی و سخنرانی علمی مرتبط با طرح ها

برگزاری سخنرانی های تخصصی بازخوانی تحلیلی چهاردهه علوم انسانی در ایران 

جلسات کارگروه های تخصصی، شورای مدیران، 
کمیسیون های تخصصی، کمیته علمی و شورای سیاستگذاری  

17 نشست 

4 نشست

89 جلسه و 
نشست

1

2
3

چاپ کتاب های مرتبط با ساختار و کلیات طرح جامع 

انتشار فصل نامه طرح جامع اعتالء 

گزارش راهبردی و توصیه های سیاستی 

5 مجلد

3 شماره 

7 گزارش 

گاهشمار اقدامات اصلی طرح جامع اعتالء

فعالیت های پژوهشی طرح جامع اعتال از سال 96 تا آذرماه 97 به روایت آمار

فعالیت های ترویجی سازی و تقویت شبکه نخبگانی از سال 96 تا آذرماه 97

منشورات طرح



کارنامۀ شورای بررسي متون وکتب علوم انساني

شوراي بررســي متون و کتب علوم انساني در 
پي تاکیدات مقام معظم رهبري در ســال 137۴ 
در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگی 
شکل گرفت. این شورا از آغاز فعالیت، اهداف و 
سیاســت  های خود را بر نقد متون درسي، کمك 
به رشــد تفکر انتقادي و نــوآوری در تولید متون 
دانشــگاهي متمرکز کرد. ارتقای علوم انســانی 
و تولید علــم بومی بدون نقد آثار موجود میســر 
نیســت. بنابراین سیاســت هاي شــورای بررسی 
متــون نیز بر نقد متون درســي و کمك درســي 
دانشگاه ها متمرکز شــد. به گونه ای که رویکرد 
بومــی گرایی در علم، تکریــم ارزش های دینی، 
انطباق تحقیقات علوم انسانی با نیازهای جامعه 
و جلب مشــارکت دانشــگاه ها، مراکــز آموزش 
عالی و اساتید سراسر کشور در جهت هم افزایی 
علمی مورد تأکید این شورا است. اثربخشی این 
شــورا نیز در چارچوب نقد متون درســي، کمك 

هنر، انسان شناسی فعال هستند

بزرگترین شبکه نخبگانی استادان 
علوم انسانی در ایران

شورای بررسی متون هم اکنون امکان جلب 
همکاري و مشــارکت مجموعه  گســترده ای از 
استادان و صاحب نظران علوم انساني از دانشگاه 
های مختلف کشــور را در راستای هم افزایی با 
ســایر مراکز علمی فراهم نموده است. همکاري 
و سازماندهي حدود 22۰۰ نفر از اساتید دانشگاه 
 هاي سراســر کشور )دانشــگاه تهران، دانشگاه 
شــهید بهشــتي، صادق)ع(، دانشــگاه عالمه 
طباطبایي، دانشــگاه تربیت مدرس، دانشــگاه 
امام حســین)ع(، دانشــگاه تربیت معلم تهران، 
دانشــگاه الزهراء، دانشــگاه اصفهان، دانشگاه 
همدان، دانشــگاه فردوســي مشــهد، دانشگاه 

به رشــد تفکر انتقادي و نــوآوری در تولید متون 
دانشگاهي متمرکز است.

راهبرد و اهداف شورای بررسی متون شامل، 
توســعة فرهنــگ نقــد، تقویــت جایــگاه علوم 
انساني، راهبرِد محصول محوری، بومی گرایی، 
کاربردگرایی و اثربخشــی، انطبــاق فعالیت ها با 
ارزش هــای بومی و دینــی، مرجعیت علمی در 
حوزه نقد کتب علوم انسانی دانشگاه، خلق کتب 
و مقاالت مرجع برای غنی ســازی سرفصل هاي 
درسی دانشگاه ها و همکاری با نهادهای همسو 

و مرتبط درجهت هم افزایی فعالیت ها است. 
در این شورا 17 گروه تخصصی نظیر اقتصاد، 
روش  شناســی،  باستانشناســی،روان  تاریــخ، 
شناســی علوم انســانی، زبان و ادبیــات عربی، 
زبان و ادبیات فارسی، زبان شناسی، زبان¬های 
خارجــی، علــوم اجتماعی،علــوم تربیتی، علوم 
سیاســی، فقه و حقوق،فلسفه و کالم، مدیریت، 

شــهید چمران اهواز، دانشگاه شــیراز، دانشگاه 
شهید باهنرکرمان، دانشگاه گیالن، پژوهشگاه 
حوزه و دانشگاه قم، موسسه آموزشي و پژوهشي 
امــام خمینــي و باقرالعلــوم قــم و ســایر مراکز 
آموزشي و پژوهشي سراســر کشور( در 17گروه 

تخصصي در این شورا صورت پذیرفته است. 
مهمتریــن محصوالت و منشــورات شــورای 
بررســی متون شــامل »مجموعه کتــب معرفی 
نقد«،»مجموعــه  شــیوه  نامه هــای  و  شــورا 
نقدنامه های تخصصی علوم انسانی«، »ماهنامه 
علمی پژوهشی پژوهشنامه انتقادي متون علوم 
انســانی« ،»مجموعــه کتاب هــای تالیفی و در 
دســت تألیف« و »مجموعه منشورات همایش  و 

کنگره  علوم انسان« هستند.

برخی از محورهای برجسته فعالیت شورای 
بررسی متون عبارتست از؛ 

تالیف کتب با رویکرد انتقادی: بخشی 
از فعالیت های گروه های شورا به تدوین و تألیف 
کتب حوزه علوم انســانی و تأمین منابع متناسب 
بــا رویکردهای راهبردی شــورا اختصاص یافته 
است که در سال جاری )1397( تعداد 17طرح 
تالیف کتاب در حال آماده سازی و انتشار است. 

انجام طرح های پژوهشــی با رویکرد 
انتقادی با مشارکت دانشگاه ها:  

 با مشــارکت برخی از دانشــگاه های کشور، 
طرح هایــی هماننــد نظریه های غربــی و نقد 

ایرانی درحال آماده سازی است
انتشــار پژوهشــنامة انتقادی متون و 
برنامه های علوم انسانی )تنها ماهنامه نقد 
دارای رتبه علمی پژوهشــی کشور،کســب رتبه 
A+ در ارزیابــی وزارت علوم، نشــریه برتر نقد و 

مقاالت برگزیده نقد در جشنواره فارابی( 
شــورا همچنین متناســب با نیــاز جامعه به 
برگزاری همایش ها و نشست های تخصصی در 
حــوزه نقد منابع و متون حوزه اقتصاد مقاومتی و 

دفاع مقدس پرداخته است.

راه اندازی سامانه نقِدنقد
در پایگاه اطالع رسانی شورای بررسی متون و 
کتب علوم انســانی، »سامانه نقِدنقد« راه اندازی 
شــده اســت که این ســامانه به عالقــه مندان 
ایــن امــکان را می دهد کــه نقد و نظــر خود را 
درباره¬ی هر کتاب و یا نقد وارده بر آن کتاب را 
به ثبت رسانند و در گفتمان نقد آثار علوم انسانی 

مشارکت نمایید.
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فعالیت های علمی شورای بررسی متون به روایت آمار

نقد کتب ملی

نقد کتاب جهانی

برگزاری جلسات تخصصی نقد

برگزاری همایش و نشست علمی

5500

850
3000

185

تعدادنوع فعالیت



             سال 1395 
  اعطای »نشان درجه یک هنری« به دکتر فاطمه راکعی در یازدهمین جشنواره شعر فجر 

  اعطای هفتمین جایزه ادبی پروین اعتصامی برای کتاب برگزیده »تاریخ شعر زنان از آغاز تا سده هشتم هجری قمری« به دکتر  
            روح انگیز کراچی تعلق گرفت. 

             سال 1396
   انتخاب کتاب دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان»چشم اندازهای فرهنگ معاصر ایران« به عنوان پژوهش برگزیده در بخش             

            برترین های پژوهش فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
   انتخاب کتاب دکترحسین صافی پیرلوجه در »سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران« با عنوان »درآمدی  

            بر تحلیل انتقادی گفتمان روایی« 
  تجلیل از دکتر سید محسن علوی پور در نخستین »جایزه سینمایی« در بخش پژوهش مستقل 

  سال 1397
 )Oxford Handbook( کسفورد   انتشار مقاله دکترسید مصطفی عاصی باعنوان Lexicography در دستنامه آ

 )Oxford Handbook( کسفورد              انتشار مقاله دکتر یحیی مدرسی تهرانی باعنوان Sociolinguistics در دستنامه آ

 طرح توسعه سواحل ُمکران 
 طرح اعتال و ساماندهی و ساماندهی علوم انسانی برای پیشرفت کشور 

 طرح مرکز اسناد آسیایی»تبیین ظرفیت و جایگاه بین المللی فرهنگ و تمدن ایرانی اسالمی )با تاکید بر علوم انسانی و هنر(«
 طرح »طراحی نظام کاربردی سازی مهارت آفرینی در علوم انسانی و هنر«   

 طرح برنامه جامع راهبری زبانی 
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جوایز و افتخارات اعضای هیأت علمی

برخی از طرح های ملی و راهبردی در حال اجرا در پژوهشگاه



علوم انسانی و اجتماعی، کارکرد فرهیختگی و فضیلتمندانه دارند
دکترنعمت الله فاضلی

در شرایطی که از دانشــگاه انتظار شغل و درآمد و قدرت داریم، سخن گفتن از 
اخالق و فضیلت، احتماال خیال اندیشی خام و رویاپردازی رمانتیک است. اما چه 
می شــود کرد کــه در واقعیت کاری که علوم انســانی و اجتماعی عمال می توانند 
بــرای جامعه کنند، کمک به ارتقــا اخالقی و فضیلمندی جامعه اســت. در جای 
دیگری بحث کرده ام که علوم انســانی و اجتماعی بیش از این کاربردی باشــند، 
کارکردی هســتند. علوم انســانی و اجتماعی واقعا انسانی و اجتماعی هستند. می 

خواهم در این یادداشت این ابعاد اخالقی و فضیلتمند را یادآوری کنم.
یکی از مسئله های بنیادی علوم انسانی و اجتماعی، نحوه درگیری و پیوند این 
علوم با ارزش های اخالقی و فضیلت های انســانی اســت. از همان آغاز پیدایش 
این علوم در قرن نوزدهم، مناقشه بر سر اخالق در این علوم شکل گرفت. گفتمان 
تحصل گرایی با طرح مســئله علم به مثابه دانش معطوف به »واقعیت ها«، علوم 
جدیــد را از قلمرو »ارزش ها« جدا کرد. مقوله »بی طرفی ارزشــی« که ماکس وبر 
مطرح ساخت، صورت بندی معرفتی تازه ای از مناقشه اخالق و فضیلت در علوم 
انســانی و اجتماعی ارائه کرد. الوین گلدنر در مقاله با عنوان »اســطوره بی طرفی 
ارزشــی« نشــان داد که منظور ماکس وبر این نبود که علوم انســانی و اجتماعی 
خنثی و فاقد داللت های اخالقی هستند، بلکه منظور او این بود که نباید در کنش 
علمی مغرضانه عمل کرد. از اینرو، بی غرضی متفاوت از بی طرفی است. ما مجاز 
نیســتیم که از علم انســانی و اجتماعی به شــیوه های فریب کارانه، با دستکاری 
در واقعیــت ها به منظور منافع خود اســتفاده کنیم. علم در تمام شــاخه هایش از 
جمله علم انسانی و اجتماعی ماهیتا به گونه ای است که با ارزش های اخالقی و 
فضیلت هایی همچون صداقت، شهامت، شفقت، احترام، اصالت، مدارا و تسامح 
و بزرگ منشــی گره خورده اســت. علم اگرچه به دلیل منافع، ســرمایه ها و ثروت 
هایــی که خلق مــی کند با روابط قدرت پیوند دارد امــا در عین حال، کنش علمی 
همواره کنش اخالقی اســت و برای کســانی که درگیری جدی، اصیل و وجودی 
با علم دارند، پیامدهای اخالقی و فضیلتمند دارد. مطالعات متعدد در ســال های 
اخیر نشــان داده است که ذهنیت علمی و زیســت عالمانه، تأثیر عمیقی بر منش 

اخالقی افراد می گذارد.
از نظــر تاریخی، علم و تجربــه فعالیت علمی در ایران همــواره به منزله نوعی 
فضیلت تلقی می شد و عالمان و محققان همواره در زمره فرهیختگان و سرمشق 
های ادب و اخالق به شــمار مــی آمدند. اما در دهه  های اخیــر در ایران یکی از 
گفتمان های جامعه این بوده است که به نوعی دانش ها و علوم انسانی و اجتماعی 
را مستقل از اخالق یا حتی برخی آنرا مغایر با فضیلت و ارزش های اخالقی تعریف 
کرده اند. در دهه های پیش منازعه ای در زمینه »دانش و ارزش« شــکل گرفت، 

اما کشــیده شــدن دامنه این بحث به سیاســت، مانع از اســتمرار این بحث شد. 
کسانی که به نوعی علوم انسانی و اجتماعی را از نظر اخالق و ارزش ها و فضیلت 
نقد کرده اند عموما به این اســتناد دارند که در دانشگاه ها کسانی که در رشته های 
انســانی و اجتماعی تحصیل می کنند به نوعــی گرایش های انتقادی، عرفی یا به 
هرحــال متفاوت یا مغایر با دین پیــدا می کنند.  همچنین از ایــن دیدگاه برخی از 
ایــن زاویه به فضای علوم انســانی و اجتماعی نگاه می کننــد که چگونه در میان 
دانشــجویان این رشته ها برخی آســیب های اخالقی و اجتماعی رایج شده است. 
این بخشــی از نگاهی اســت که در دهه های اخیر در جامعه ما در مواجهه با علوم 
انســانی شکل گرفته اســت. از دیدگاه گفتمان سیاسی رســمی نیز همواره چالش 
سکوالریزم، غربی بودن و ناســازگاری علوم انسانی و اجتماعی با فرهنگ، ارزش 
ها و اخالق ایرانی و بومی مطرح بوده اســت. این رویکردهای انتقادی که به نقد 
فرهنگی و اخالقی علم انســانی و اجتماعی پرداخته اند به نوعی زمینه ای فراهم 
کرده اســت تا به تدریج این پندار یا تصور ایجاد شــود که علوم انسانی و اجتماعی 
فاقد داللت های ارزشــی و اخالقی قوی در جامعه ایران هســتند. از جهاتی دیگر 

نیز می توان به اخالق زدایی از علم انسانی و اجتماعی در جامعه ما نگاه کرد.
دانش های مدرن که در ایران پدید امده اند یعنی دانش هایی که از دارالفنون به 
بعد در ســال های 123۰ در ایران شکل گرفتند و با تأسیس دانشگاه تهران و بعد 
از آن  توسعه یافتند، به منزله »مجموعه ای از علوم و فنون« تلقی شدند که بیش 
از انکه پاســخگوی نیازهای اخالقی، معنوی و انســانی در مسیر تقویت و تحکیم 
ارزش های عام و فرهنگی باشــند، صرفا پاســخگوی نیازهای فنی، ســازمانی و 
مادی جامعه تلقی شــدند. در نتیجه این رویکرد، عمال »فرهنگ دانشــگاهی« در 
تمام رشــته ها از جمله رشــته های علوم انســانی و اجتماعی در ایران به گونه ای 
گاهانه و آشــکار بر جنبه های اخالقی  تکوین و توســعه پیدا کرد که تاکید و توجه آ
و ارزش هــا و فضیلت های این علوم به نحو جدی و تأثیرگذار توجه جامعه را بخود 
جلــب نکــرد. گمان می کنم که بــه دالیل مختلف از منظر اخــالق و ارزش های 
انســانی و پیوندهایی که این علوم با فضیلت های انسانی دارند ما نیاز داریم آنها را 
مجددا بازبینی و ارزیابی کنیم تا قابلیت های اخالقی  و ارزشی که این علوم دارند 
گاهانه و عامدانه ای برای توســعه اخالقی جامعه و گسترش فرهیختگی  به نحو آ
اجتماعــی در نظــام برنامه ریزی آمــوزش عالی مطرح شــوند. مــا نیازمند توجه 
جــدی به کارکردهــا و ابعاد اخالقی فعالیت های دانشــگاهی در تمام زمینه های 
تدریس، پژوهش، دانشــوری و همکاری دانشگاهی هستیم. دانش های انسانی 
و اجتماعی نه تنها دارای اخالق حرفه ای ویژه ای هســتند، بلکه نقش مهمی در 
گسترش و تقویت اخالق اجتماعی و فضیلت های جمعی و انسانی دارند. فعالیت 

دانشگاهی و دانشورانه، اگر به نحو اصیل و همراه با درگیری واقعی و معنادار افراد 
باشــد، تمامیت وجود و منش انســان را متأثر می سازد و او را به سوی فرهیختگی 
ســوق می دهد. فعالیت دانشــگاهی و دانشــورانه بیش از این که برای رسیدن به 
»موفقیت« باشــد، معطوف به »کمال جویی و بالندگی وجودی انســان« است. ما 
در ســال های اخیر در نتیجه چالش های سیاســی و اقتصادی که درگیر آن شده 
ایم، توجه کمتری به عملکردها و کارکردهای اخالقی و فضیلتمندانه علوم انسانی 
و اجتماعی داشــته ایم. اکنون که بیســت میلیون دانــش آموخته و بیش از چهار 
میلیون دانشــجو در کشــور وجود دارد، می توان با نگاهی اخالقی و فضیلتمندانه 
به علم و به خصوص علوم انســانی و اجتماعی، از ظرفیت های معنوی و اخالقی 
این دانش ها برای توسعه فرهنگی و ارتقاء ظرفیت های اخالقی جامعه بهره برد. 
بخصوص اگر این واقعیت را در نظر بگیریم که جامعه امروز ما درگیر چالش های 
جدی در زمینه فرســایش ســرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد اجتماعی، و رشــد و 
گسترش مسائل و آسیب های اجتماعی و اخالقی است، در این موقعیت ما شدیدا 
نیازمند توجه و استفاده جدی از ظرفیت ها و قابلیت های اخالقی و فضیلتمندانه 

علم و علوم انسانی و اجتماعی هستیم. 
یکــی از مســئله های ما بــرای توجه اخالقــی و فضلیتمند به علوم انســانی و 
اجتماعی آشنایی زدایی از کارکردهای اخالقی این علوم است. این که علم ماهیت 
و عملکــرد اخالقی دارد، امر بدیهی نیســت و در ذهنیت جمعــی امروز ما علم را 
بیش از هر زمان دیگری با منافع مادی و موفقیت های شغلی و اقتصادی آن می 
سنجند و می فهمند. علم در تسخیر سیاست و بازار درآمده است و میدان اخالقی 
آن هــر روز تیــره تر و مبهم تر می شــود. از اینرو یکی از گام هــای مهم در زمینه 
احیای ارزش ها و فضیلت های علوم انســانی و اجتماعی، تالش برای فهم پذیر 

ساختن و آشنایی زدایی از این فضیلت هاست. 
مــا در دهه های گذشــته به دالیــل متعدد نتوانســتیم ماهیــت فضیلت محور 
علم مدرن و دانشــگاه را بشناســیم و از نهاد علم و دانشــگاه در مســیر ارتقای و 
اعتالی ارزش های انســانی و اخالقی بهره برداری کنیم. این نکته که دانشــگاه 
صرفا ســازمان اداری نیســت، بلکه فضای تعامل و تفکر اخالقی اســت اهمیت 
چشــمگیری برای جامعه ما دارد. ما به عنوان جامعــه ای که به هر حال از لحاظ 
تاریخی و دینی به طور آشــکاری خواهان گســترش قابلیت های اخالقی هستیم 
نیازمند توجــه اگاهانه و عامدانه به کارکردها و عملکردهــای علوم مختلف بویژه 

علوم انسانی و اجتماعی هستیم. 

در دهــه  های اخیر در ایران یکــی از گفتمان های 
جامعه این بوده اســت که به نوعی دانش ها و علوم 
انسانی و اجتماعی را مستقل از اخالق یا حتی برخی 
آنرا مغایــر با فضیلت و ارزش هــای اخالقی تعریف 

کرده اند.

شاید در جامعه ما در چشــم انداز کلی این باور وجود دارد که حیات دانشگاهی 
در تمامیــت آن وجــه اخالقــی دارد اما این وجــه اخالقی حیات دانشــگاهی به 
دالیل مختلف آســیب دیده اســت. نه تنها چالش های ایدئولوژیک و سیاسی بلکه 
فشــارهایی که اخالق سوداگری و سیطره بازار و کاالیی شدن خدمات دانشگاه ها 
و همچنین ســیطره ارزش های تکنوکراتیک و بروکراتیک همه باعث شده است تا 
حیات دانشــگاهی کمتر از منظر ارزش های اخالقی و فضیلت های انسانی دیده 
شــود از ایــن رو من گمان می کنم که ما نیاز داریم که بــه این واقعیت توجه کنیم 
که نهاد دانشگاه و بویژه علوم انسانی و اجتماعی چگونه می توانند به شگل گیری 
نوعی نظم اخالقی و انســانی و گســترش و توســعه فضیلت هــا و فرهنگ  کمک 

واقعی و جدی کنند
دانشــگاه ها در هــر جای جهان تنها زمانــی توانایی این را پیدا کــرده اند که به 
نیازهای تکنیکی و فنی و مادی جوامع و انســان ها پاسخ دهند که توانایی تحقق و 

تامین نیازهای معنوی و اخالقی جامعه و انسان ها را نیز فراهم کنند.
گاهانه، ســنجیده، جــدی و عمیق از  مــا در تمــام دوره معاصر بندرت به نحو آ
زوایــه نیازهای اخالقی مان به کارکردهای اخالقی دانشــگاه ها و علم جدید نگاه 
کرده ایم. در حالیکه واقعیت این است که همانطور که اشاره کردم اندیشه ورزی و 
علم نه تنها در علوم انســانی بلکه در تمام رشته های علمی همواره به نحو هستی 

شناسانه ای دربردارنده ی اشکال گوناگون فضیلت های اخالقی است.
این موضوع صرفا نوعی شعار یا رویا پردازی در مورد علم یا دانشگاه نیست. 

پژوهش و جامعه، ویژه نامه هفته پژوهش
یادداشت و تحلیل
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ما در تمــام دوره معاصر بندرت بــه نحو آگاهانه، 
سنجیده، جدی و عمیق از زوایه نیازهای اخالقی مان 
به کارکردهای اخالقی دانشگاه ها و علم جدید نگاه 

کرده ایم.

تاریخ دانشــگاه و علم نشان می دهد که دانشــگاه ها به مثابه فضاهای تامل و 
رشته های علمی به مثابه فضاهایی که در آن فعالیت های متعدد که به نام اندیشه 
ورزی انجام می شــود همواره داللت های اشــکار و یا ضمنی اخالقی داشــته اند. 
واقعیت این اســت که دانش در هر معنای آن همواره نوعی پرسشگری و جستجو 
کردن است. این پرسشــگری و جستجو کردن در ذات خود علمی فضیلت مدار و 
اخالقی اســت. انسان همواره جهل را نه فقط فقدان نوعی دانایی فنی بلکه نوعی 
فقدان فضیلت اخالقی نیز بشــمار آورده اســت. دانشگاه ها و بویژه علوم انسانی و 
اجتماعی به شــیوه های گوناگونی ما انســان ها را بسوی فضیلت ها و ارزش های 

اخالقی فرا می خوانند.
یکی از آشکارترین فضیلت هایی که دانشگاه ها و بویژه حوزه های علوم انسانی 
و اجتماعــی آنهــا را تقویت می کنــد، همین کارکرد علم به مثابه یادگیری اســت. 
یادگیــری یعنی تامل، دقت، توجه، و گفتگو کردن. نیکســون نشــان می دهد که 
چگونــه مفاهیم و مقوالتی که بیــان کردیم )یعنی دقت کردن، توجه کردن، بحث 
کردن، گفتگو کردن، نوشتن، خواندن، دیدن، مشاهده کردن و سایر فعالیت هایی 
که ما در فرایند تدریــس تحقیق و همکاری علمی و دانش  وری انجام می دهیم( 
دربردارنده ی فضیلت های اخالقی حیاتی برای زندگی ماســت. دانشگاه به گونه 
ای است که به ما کمک می کند تا نوعی فهم مشترک از هدف ها و نتایج اخالقی 

زندگی اجتماعی بدست آوریم.
علــوم انســانی و اجتماعــی هــر کدام به شــیوه خــاص خود ایــن فضیلت ها 
وارزش های اخالقی را برای ما ممکن می سازنند. دانشگاه ها و بویژه علوم انسانی 
و اجتماعی همواره نوعی یادآوری اهمیت ارزش های انســانی و اخالقی در زندگی 

بشر هستند
دانشــگاه ها از طریق ایجاد فضای تامل این امــکان را فراهم می کنند تا ما به 
طور مســتمر و نظامند به این واقعیت توجه کنیم که انســان شــدن و انسان بودن 
نیازمند توجه عمیق و همه جانبه به فضیلت های انســانی و اخالقی مانند گفتگو 

کردن، مدارا ، صلح، ارزش های زیبایی شناســانه و بسیاری از ارزش های وجودی 
و اخالقی دیگر است.

علوم انســانی و اجتماعی به مثابه فضای اخالقی در درون دانشــگاه ها اســت 
فضایی که در آن این امکان فراهم می شــود که تا ما انســان ها این یاداوری را به 
خود کنیم که به عنوان انسان نه تنها به کاال، اشیا، ابزار و فنون، بلکه به مهربانی، 
عشــق ورزی، دوستی، مهمانوازی، صمیمت، مدارا، گفتگو، اندیشیدن، صداقت، 
راستگویی، بزرگ منشی، نوع دوستی، خیرخواهی و تمام ارزش های اخالقی دیگر 
نیاز داریم. هانا آرنت از جمله محققانی اســت که در اندیشــه های خودش همواره 
اهمیت پیوند میان اندیشه ورزی و ارزش های اخالقی را به ما یاداوری کرده است. 
از دیدگاه آرنت اندیشیدن امری است که به نوعی مستلزم تعامل و همزیستی مدنی 
و جمعی اســت. همین پیوند میان اندیشــیدن با ضرورت زندگی جمعی و مدنی و 
داشــتن تعامل خود یکی از کارکردهای اخالقی نهاد دانشگاه بویژه علوم انسانی و 
اجتماعی است. محققان علوم انســانی و اجتماعی از طریق فعالیت های اندیشه 
ورزانه نه تنها به فعالیت شناختی بلکه به نوعی به »عاملیت اخالقی« خود نیز دقت 
و توجه می کنند. ســایر ارزش های نهفته در دانشــگاه مانند استقالل دانشگاهی 
و ازادی دانشــگاهی نیز مانند اندیشــه ورزی دربردارنــده ی داللت های اخالقی 
گســترده ای است که ما انها را کمتر به نحو جدی در نظر گرفته ایم. همواره بحث 
آزادی و اســتقالل دانشــگاهی از دریچه سیاسی به ان نگریســته شده است. اما 
واقعیت این اســت که وقتی ما به انسان ها اســتقالل و آزادی برای اندیشه ورزی 
می دهیم، انها را درگیر مســئولیت انســانی و اخالقی بزرگی می کنیم. مســئولیت 
اخالقی و انسانی که محققان دانشگاهی بویژه در علوم انسانی ناگزیر باید رسالت 
انســان بودن و »محافظــت از ارزش های اخالقــی« و »دفــاع از فضیلت ها« را 

برعهده گیرند. 

یکی از آشــکارترین فضیلت هایی که دانشگاه ها 
و بویژه حوزه های علوم انســانی و اجتماعی آنها را 
تقویت می کند، همین کارکرد علم به مثابه یادگیری 

است. 

پژوهش های علوم انسانی و ارتباط آن با کسب و کارها در ایران
دکترحمیدرضا دالوند

بــا تغییر نگاه به اشــتغال و رشــد بازار فروش ایده و دســتاوردهای فکری، همچنین تمایل اهل علم در مشــارکت و انتفاع از ســود حاصــل از تولیدات فکری 
خــود، بــه تدریــج در جهان مدرن مدل های کســب و کار هم تغییــر و تفاوت پیدا کرده اســت و صاحبان شــرکتها لزوما صاحبان ثروت های کالن نیســتند و یا 
وجود شــرکتها و کارخانه های بزرگ شــرط الزم برای ثروتمند شــدن نیســت. در تغییر پیش آمده آنچه اهمیت دارد اندیشــه و فکر آدمی اســت. هرچه ایده های 
نــو، قابــل اجــرا و مبتنی بر دانش در پاســخ به نیازهای روز ارائه و اجرا شــوند، موفقیت صاحب ایده و تســلط او بر بــازار و مراکز قدرت و ثروت قطعی تر اســت. 
در نتیجــه چنیــن تغییــر نگاهــی بود کــه در دهــه های اخیــر مفاهیمــی چون شــرکت های دانــش بنیان ،پــارک علــم و فنــاوری، اســتارت آپ، مراکز 
رشــد، تجــاری ســازی دانــش و.... در حــوزه میان رشــته ای علم و صنعت یــا بازار و دانشــگاه پدیدآمدنــد و انقالبی نــو در صنعت و ثــروت را پدیــدآورده اند.

علــوم انســاني با توجــه به ماهیت محصــوالت آن، چه جایگاهی در تغییرات جدید  فضای کســب و کار دارد؟ و ســهم آن چیســت؟ بی گمــان این تغییرات 
را شــاید نوعــی فرصــت برای علوم انســانی و تبدیل دســتاوردهای آن به ثــروت باید تلقی کرد. زیــرا محصوالت آن ایده و از جنس فکر و اندیشــه اســت. با این 
همــه هنــوز نــگاه غالب به ویژه در کشــور ما این اســت که صنعت منبــع تولید ثروت اســت. بنابر ایــن  تغییر نگاه جامعه شــرط موفقیت در این عرصه اســت.

آغــاز  جامعــه  در  را  تغییــرات  ثــروت،  بــه  ایــده  تبدیــل  در  موفــق  الگوهــای  ارائــه  بــا  تواننــد  مــی  انســاني  علــوم  نــوآوري  و  رشــد  مرکــز 
رود. مــی  انتظــار  آنهــا  از  کــه  اســت  توقعــی  و  مهمتریــن  ایــن  حاضــر   حــال  در  شــاید  ســازند.  دگرگــون  را  موجــود  باورهــای  و  کننــد 

علوم انسانی را به لحاظ کاربرد به دو بخش بزرگ می توان تقسیم کرد:
الف: حوزه های بنیادی و حاکمیتی: 

بخشــی از علوم انســانی به امور کالن بنیادی و حاکمیتی چون مسائل هویتی، حفظ حاکمیت ملی، دین، سیاســت، فرهنگ، اندیشه و.... می پردازد. تاریخ، 

پژوهش و جامعه، ویژه نامه هفته پژوهش
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فلســفه، کالم، ادیان، زبان ملی، ادبیات و... دانش هایی هســتند که در مجموع 
بنیان های جامعه را می سازند. نه تنها از این دانش ها توقع تجاری سازی و کسب 
درآمــد نمی رود که دولت ها برای پیشــبرد اهداف کالن خود نیازمند به ســرمایه 

گذاری در این بخش هستند. 
متاسفانه تا سخن از تجاری ســازی دستاوردها و خدمات علوم انسانی به میان 
می آید، اذهان متوجه امور حاکمیتی و کارکرد بنیادی علوم انســانی می شود. در 
اینجــا ضمن تاکید بر لــزوم ادامه پژوهش های بنیادین و توجه بی چشمداشــت 
دولت به این بخش، امر دســتاوردها و خدمات علوم انســانی از بقیه امور جدا می 
شــود و آنچه ظرفیت تجاری ســازی دارد همین بخش خدمات عمومی قابل ارائه 

است نه کلیت علوم انسانی.
ب. حوزه های کاربردی و خدماتی علوم انسانی:

در ایــن حوزه نتایج پژوهش های علوم انســانی و اجتماعی چه بطور مســتقیم 
و چــه بــا ترکیب و تلفیق با دســتاورد دیگر رشــته ها و حوزه ها، بــه ویژه فناوری،  
قابلیت باالیی برای تجاری ســازی و جبران سرمایه گذاری دولتها در حوزه بنیادی 

و حاکمیتی علوم انسانی را دارند.
مثــال:  پژوهش در حوزه زبان بــه ویژه زبان ملی، امری بنیــادی و حاکمیتی 
است و کسی توقع تجاری از آن ندارد ولی حل مشکل امالی فارسی برای کودکان 
بر اســاس یافته های زبان شناســی و تولید و عرضه نرم افزارهایی برای حل این 
مشــکل)ایده ای که به این مرکز واصل شده است(، امری کاربردی، ناظر بر حل 
مشــکالت و نیازهای جامعه اســت که قابلیت تجاری سازی باالیی دارد. براساس 
آمارهای موجود سالی یک میلیون و سیصد هزار دانش آموز پایه اول ابتدایی وارد 
مدارس کشــور می شوند. اگر در خوشــبینانه ترین حالت، دامنه مشکل فراگیری 
امال را تا پایان پایه دوم بدانیم، همزمان با یک بازار 26۰۰۰۰۰ نفری روبرو هستیم.

مهمترین ظرفیتهای تجاری ســازی خدمات و دستاوردهای علوم 
انسانی:

1- دستاوردها و خدمات مستقیم علوم انسانی)این خدمات به صورت 
مرسوم در جامعه ارائه می شوند و نیاز به توضیح ندارند ولی با حمایت از ایده های 

نو می توان کیفیت  و دامنه دسترسی بدان ها را تغییر داد(: 
- خدمات توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور.

- تبلیغات و بازار
- خدمات اداری
- مدیریت مالی

- خدمات برنامه ریزی و برنامه نویسی
- خدمات حسابداری و بانکداری

- خدمات روان شناسی
- خدمات جامعه شناسی و حل آسیبهای اجتماعی

- خدمات مشاوره 
- خدمات حقوقی

- اخالق و تربیت و آموزش کودکان و نوجوانان
- زبان و زبان آموزی

- گفتار درمانی و زبان پریشی
- خدمات علوم شناختی

- اطالع رسانی و کتابداری
- روزنامه نگاری و ارتباطات

 2- خدمات بین بخشی و تلفیق با فناوری:
رایانه و علوم انسانی: 

تلفیــق علوم انســانی به عنــوان محتوا و علــوم رایانه ای به ویــژه در حوزه نرم 
افــزار به عنوان بســتر، دنیا معاصر را به شــدت تغییر داده اســت و ســاختارهای 
اجتماعــی و اقتصــادی را متحــول کــرده و مســیر تاریــخ را تغییــر داده اســت. 
ایــده پیدایش شــبکه هــای اجتماعــی در فضای مجــازی و ظرفیــت های آن، 
امــری مربــوط به حــوزه علوم انســانی اســت و نمونــه ای از ظرفیــت های این 
حــوزه اســت. با توجــه به غنــای علوم انســانی و میــراث فکــری و فرهنگی در 
 ایــران، توســعه و توجــه این بخش مــی تواند نتایج مفیدی در پی داشــته باشــد.

تولید نرم افزارهای کاربردی مختلف:
همانطــور که می بینیــم و کارهای خوبی صورت گرفته اســت، محتوای علوم 
 انســانی را می تــوان در قالب نرم افزارهای مختلف به دســت مخاطبان رســاند.

زبان و رایانه:
زبــان و رایانــه گســتره ای نــو در حــوزه زبــان شناســی پیکره ای اســت که 
کاربردهــا و ظرفیــت هــای تجــاری چشــمگیری در زمینــه ترجمــه ماشــینی، 
زبــان ماشــین، مخابــرات و ... دارد. پایگاه داده های زبان فارســی پژوهشــگاه، 
 بســتری اســت کــه براســاس آن ایــده هــای بســیاری را میتــوان عملــی کرد.

 فضای مجازی و تولید محتوا:
رشــد فضــای مجــازی و چالش هــای آن، ضــرورت توجــه به علوم انســانی 
بــر میــراث غنــی فرهنگــی را ســبب  تولیــد محتــوای مناســب و مبتنــی  و 
 شــده اســت و ظرفیــت خوبــی بــرای ســرمایه گــذاری فراهم ســاخته اســت.

علوم انسانی و سینما و تلویزیون:
ادبیات داستانی، تاریخ، فولکلور و میراث فکری ایرانیان از اسطوره و حماسه تا 
 دین و اندیشه، دستمایه غنی و عظیمی برای رشد صنعت سینما و انیمیشن است.

علوم انسانی و صنعت: 
نمونه ای از تلفیق علوم انســانی و صنعت، در خصوص استفاده از دانش نشانه 
شناسی در طراحی، تولید و بسته بندی صنعتی است. مثال: ایده واصله به این مرکز 
 در خصوص مد و طراحی لباس بر مبنای نمادهای بومی و میراث گذشــته است.

علوم انسانی و تجارت الکترونیک: 
چــه در عرصه تجارت، حقــوق، امور مالی و چــه در عرصــه بازاریابی و تبادل 
محصوالت بومی، تجارت الکترونیک بدون دانش های علوم انســانی غیر ممکن 
اســت. ایده تجارت بی واســطه محصوالت محلی مثل زعفران، از جمله شــرکت 

 های موفق در پارک علم و فناوری دانشــگاه بیرجند، نمونه ای از این دست است.
علوم انسانی، هنر و صنایع دستی:

علــوم انســانی به ویــژه دانش آموختــگان مردم شناســی،  شــناخت ژرفی از 
هنــر و صنایع بومــی ایران دارند، ایده احیا، روزآمدســازی و پیوند گذشــته و حال 
 در بســتر هنــر، ظرفیــت بزرگی بــرای تحصیــل کردگان علوم انســانی اســت.

علوم انسانی و صنعت گردشگری:
گردشــگری از جملــه ظرفیت هــای مهم توســعه در ایران اســت، خدمات و 
دســتاوردهای علومی چون تاریخ، باســتان شناســی، جغرافیا، مردم شناسی و... 
دیگر رشته های حوزه علوم انسانی هم پیوند با گردشگری ، می توانند در شکوفایی 

و ترویج درست آن موثر باشند.
برای گذر از این وضعیت و تغییر نگاه به علوم انسانی و همسان سازی درآمدآن 
با علوم مهندســی، گسترش مراکز رشد و نوآوری علوم انســانی و الگوسازی ایده 
های موفق مراکز یادشــده، تنها راه پیش روی ماســت. از این رو، مهمترین هدف 

ایجاد این مراکز به شرح زیر است:
• کمک به شکل گیری، پرورش و استمرار فعالیت نوآورانه در حوزه علوم انسانی
• هدایــت فعالیتهای نوآورانه علوم انســانی در راســتای سیاســتهای علمی و 

فناوری کشور
• کمک به نوآوران علوم انســانی جهت تکمیل چرخه نوآوری )از ایده تا تجاری 

سازی محصول(
• حمایت از ایده های نوآورانه علوم انســانی جهت ورود به مراکز رشد و تجاری 

سازی.
• هدایت و حمایت از طرحهای کاربردی و پایان نامه های دانشجویی متضمن 

ایده های کارآفرین در حوزه علوم انسانی
• ایجاد سیســتمی مناســب برای ثبــت و ارزیابی مالکیت هــای فکری دانش 

آموختگان علوم انسانی
• حفظ و حراســت از حقوق مادي و معنــوي مالکیت فکری دانش آموختگان 

علوم انسانی
• تشویق و ایجاد انگیزه در محققین علوم انسانی به اجرای طرح های کاربردی 
• ایجاد فضای مناســب کســب و کار  و کاهش دامنه ریسک برای تبدیل ایده 
هــا و نتایــج پژوهش های علوم انســانی)اعم از طرح، پایان نامــه، مقاله و...( به 

محصول و خدمات در قالب شرکت های نوپا و دانش بنیان
ایجاد مرکز رشــد در حوزه علوم انســانی هم امری نو و هم دشــوار است، چون 
بیشــتر رشته های علوم انسانی ظرفیت تجاری سازی باالیی ندارند. بنابر این خود 

این اقدام نوآورانه است.
پژوهشگاه وظیفه و ماموریت اصلی خود را مرجعیت در علوم انسانی و الگوسازی 
می¬داند از این رو در ایجاد مراکز رشد نیز در پی الگوسازی برای مراکز رشد علوم 
انسانی است. بر آن است تا الگویی قابل اجرا در مقوله تجاری سازی دستاوردهای 
علوم انسانی ارایه کند و تنها در پی ایجاد  یک مرکز رشد تکلیفی نباشد. مرکز رشد 

محلی برای تجربه کردن، اصالح و استانداردسازی ایده ها ست. ایده های موفق 
و قابل اجرا در قالب کتاب هایی برای اســتفاده عموم از ســوی پژوهشگاه منتشر 

خواهند شد و بنام صاحب ایده به نوعی ثبت می گردند.
امتیاز پژوهشــگاه نسبت به دانشــگاه در این است که ایده ها برآمده از پژوهش 
مستقیم خود اعضای هیات علمی و دانشجویان معدود آنان در سطح تحصیالت 
تکمیلی است. بنابر این ایده ها اصوال دانش بنیان و مبتنی بر یافته های پژوهشی 
خود فرد است و اگر موفق به تبدیل آن به شرکت بشوند، نوعا شرکتی دانش بنیان 
مشــمول ضوابط ابالغی از سوی نهاد ریاســت جمهوری خواهند بود. همچنین، 
عالقــه و تعهد صاحبان ایده به یافته های پژوهشــی خود بــی گمان در موفقیت 

مرکز موثر است.
ایجاد مرکز رشد و تبدیل یافته¬های پژوهشی به شرکت¬های تجاری، موضوع 
کاربردی ســازی علوم انســانی را که تاکنون پژوهشــگاه به لحــاظ نظری هم در 
طرح اعتالی علوم انســانی و هم در ایجاد پژوهشــکده کاربردی ســازی مفصل 
بــدان پرداخته، عملیاتی می کند و چرخه تولید علمی و کاربســت آن در جامعه را 

الگوسازی می کند.
توجه پژوهشگاه به مرکز رشد و ارائه الگوی موفق، مبتنی بر شعار و راهبرد کلی 
برنامه پنج ساله پژوهشگاه مبنی بر حرکت سازمان به سوی سازمان مسئول است. 
امــروز بــا توجه به چالش اشــتغال و تاکید رهبری و دولت بر حل آن، پژوهشــگاه 
خــود را مســئول و ملزم به مشــارکت در رفع این بحران می داند. متاســفانه خیل 
عظیمی از جامعه بیکاران دانشــگاهی متعلق به حوزه علوم انسانی هستند و علوم 
انســانی کانون بحران دانش آموختگان دانشگاهی شده است. حال اگر ما بتوانیم 
ظرفیت های تجاری سازی علوم انسانی را پیدا کنیم و در قالب الگوهای موفق به 
جامعه ارائه دهیم، از آنجا که این الگوها قابلیت تکرار خواهند داشت و دیگران هم 
خواهند توانســت در اقصی نقاط کشور آنها را اجرا کنند، گام بزرگی در حل بحران 

مورد بحث خواهد بود.
اگرچــه موضوع ایجاد مراکز رشــد ذاتا امری تجاری و از جنس ســود و زیان و 
بده و بســتان اســت، اما پژوهشــگاه فقط چنین نگاهی به فعالیت صاحبان ایده 
ندارد و شــعار خود را " مرکز رشــد پل موفقیت صاحبان ایده" انتخاب کرده اســت. 
ســود پژوهشــگاه به هیچ روی از درآمد ریالی مرکز نیســت. ســود ما در موفقیت 
ایده ها و الگوســازی آنهاســت. از ایــن رو با همه توان و امکانــات برای کمک به 
موفقیت صاحبان ایده آماده هســتیم و این قول را به اعضای محترم هیات علمی 
و دانشــجویان مبتکر و صاحب ایده می دهیــم که از هیچ کمکی دریغ نکنیم زیرا 

موفقیت آنها را موفقیت خود می دانیم.
پژوهشــگاه می کوشــد با ایجاد مرکز رشــد و نوآوری، نسبت به جذب همکاری 
نهادهــای مدنی و عمومــی نیز اقدام کند تا با شناســایی مشــکالت اجتماعی و 
فرهنگی موجود و جذب پشتیبانی و مشارکت سازمان¬های یادشده، پژوهشهای 
دانشــگاهی را مســئله محور کند و از فاصله علم و عمل بکاهــد، در این زمینه با 

شهرداری تهران وارد گفتگو شده ایم.
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در ایران تبدیل شده است.

بــه نظر مــی رســد پژوهشــگاه باید در راســتای 
توســعه سیاســت ترویج علــم، امروز بیــش از هر 
زمــان دیگری اهمیت ارتباطات و حضور در رســانه 
های مختلف جمعی)مطبوعات و رادیو و تلویزیون( 
و اجتماعی)وب ســایت های تعاملی، شــبکه های 
اجتماعی و میکروبالگ ها و شــبکه های اجتماعی( 
را درک کند تا بتوان نقش آفرینی و اثربخشی علوم 

انسانی در کشور به خوبی نشان دهد.

وب ســایت پژوهشــگاه: یکی از درگاه های مهم پژوهشــگاه  برای ترویج 
علم، وب سایت پژوهشگاه اســت. تولید، مستندسازی و انتشار اخبار و اطالعات 
مربــوط بــه رویدادها و موضوعات علمی و پژوهشــی در قالب هــای  متن)وب(، 
پادکســت و وادکست در وب ســایت پژوهشگاه این وب ســایت را در زمره یکی از 

پربازدیدترین وب سایت های کشور قرار داده است.
 حضور در رســانه های اجتماعی: در ســال های اخیر پژوهشــگاه علوم 
انسانی درراستای ترویج علم و دانش و توسعه ارتباط با شبکه گسترده مخاطبان و 
دغدغه مندان و پاسخگویی به نیازها آنان، حضورموفقی در رسانه های اجتماعی 
دارای ضریب نفوذ اجتماعی باال، داشته است. تاجایی که اخبار و اطالعات مربوط 
به رویدادها و موضوعات علمی و آموزشــی و پژوهشــی پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعــات فرهنگی به صورت آنالین در قالب های متن، پادکســت و وادکســت و 
متن و عکس منتشــر کرده است. انتشــار اخبار و اطالعات در دنیای رسانه های 
اجتماعی به قابلیت به اشــتراک گذاری)همرسانی( وسیع، از قابلیت تکثیر وایرال 
برخــوردار بوده و به توســعه و تقویت برنــد و نفوذ اجتماعی پژوهشــگاه انجامیده 
اســت. اکنون کانال تلگرامی پژوهشگاه بیش از 5 هزار عضو دارد که کمتر کانال 

سازمانی علمی و پژوهشی در ایران دارای چنین تعداد اعضای ثابتی است. 
  انتشــار نشــریه و کتاب: در پژوهشگاه در راســتای ترویج علم در کشور، 
بیش از 22 نشریه علمی پژوهشی تولید و منتشر می شود. این تعداد نشریه علمی 
پژوهشــی هم موجبات جذب و جلب مشــارکت شــبکه پژوهشــگران حوزه های 
مختلف علوم انســانی در کشور را میسر کرده است و هم زمینه انتشار آثار علمی و 
مقاالت و نتایج یافته های آنها را فراهم ســاخته است. این تعداد نشریه همچنین 
بیانگر تنوع مطالعات و حوزه های مطالعاتی و پژوهشی تخصصی و بین رشته ای 

در پژوهشــگاه  است. در همین زمینه باید به انتشار ساالنه بیش از 6۰ جلد کتاب 
بــا موضوعات متنوع علمی حاصل از پژوهش های مســاله محور اشــاره کرد که 
توانسته پژوهشــگاه  را به عنوان یکی از تامین کنندگان نیازهای علمی و آموزشی 

دانشگاه ها و مخاطبان و کسب و کار ها  تبدیل کند.
 به نظر می رســد پژوهشگاه باید در راستای توســعه سیاست ترویج علم، امروز 
بیــش از هر زمــان دیگری اهمیــت ارتباطات و حضور در رســانه هــای مختلف 
جمعی)مطبوعات و رادیو و تلویزیون( و اجتماعی)وب ســایت های تعاملی، شبکه 
هــای اجتماعی و میکروبالگ ها و شــبکه های اجتماعــی( را درک کند تا بتوان 
نقش آفرینی و اثربخشــی علوم انسانی در کشــور به خوبی نشان دهد. به ویژه در 
دنیای آنالین، پژوهشگاه به دلیل تغییر ذائقه و عادات مخاطبان عام باید به سمت 
تولید محتوای ویژوال و بصری سازی اطالعات حرکت کند و از تمام ظرفیت های 
رســانه ای به خوبی بهره گیرد. البته در اینجا نقش پژوهشــگران و اعضای هیات 
علمی هم بســیار پررنگ اســت تا با حضور در شــبکه های اجتماعی علمی چون 
کادمیا و نظایر آن  و به بارگذاری تولیدات علمی و پژوهشی خود و  ریسرچ گیت و آ
تشکیل شبکه اجتماعی و حلقه های  همکاری علمی در سطح ملی و بین المللی 
بــه ترویج و به اشــتراک گذاری نتایج مطالعات خود در ســطح ملــی و بین المللی 
بپردازنــد. این امر می تواند به تقویت رتبه بندی پژوهشــگاه در ســطح ملی و بین 

المللی کمک کند.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  و ترویج علم در ایران
دکتر منصور ساعی

اگرترویج و عمومی سازی علم را فعالیت هایی در راستای همگانی کردن علم، 
گســترش تفکر و طرز تفکر علمی یا عالقه مند کردن مردم یا انتشار و انتقال علم 
و یافته های علمی، آموزش علم به جامعه و ســاده ســازی و دســترس پذیری آن 
توســط ارتباط گران مانند  موسسات، دانشــمندان، پژوهشگران و روزنامه نگاران 
برای فهم و درک عموم بدانیم، توجه و اهتمام به ترویج و توسعه علم، از مهمترین 
راهبردها و موفقیت های پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی در سال 
های اخیر بوده اســت. برای اثبــات ادعا می توان به برخی موارد ذیل اشــاره کرد 
که در پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، قدیمی ترین و خوشنام ترین 
موسسه پژوهشی علوم انسانی و بزرگترین شبکه علوم انسانی ایران صورت گرفته 

است:
پورتــال جامع علــوم انســانی:  پورتــال جامع علوم انســانی وابســته به 
پژوهشــگاه  از ســال 1389 تاکنون با هدف توزیع عادالنه، رایگان، آسان و سریع 
مقــاالت علمی و تخصصی در حوزه علوم انســانی و اســالمی، مشــغول به ارائه 
خدمت ترویجی مقاالت حوزه های متنوع علوم انسانی بوده است؛ در طول هشت 
ســال گذشته)تاپایان ســال 96( نزدیک به 3۰۰ هزار مقاله فارسی از بیش از13۰ 
هزار صاحب اثر، جمع آوری و بازنشر داده است که قدیمی تریِن آن به سال 13۰۰ 

شمسی بازمی گردد.
پرتــال جامع علوم انســانی بــا میزبانی از 1255 نشــریه حوزه علوم انســانی و 
اســالمی که ۴98 نشــریه آن دارای رتبه علمی پژوهشی، ۴8 نشــریه دارای رتبه 

علمی ترویجی، 29 نشــریه دارای رتبه علمی پژوهشــی دانشــگاه آزاد، 22 نشریه 
دارای رتبه علمی پژوهشی حوزوی و 11 نشریه دارای رتبه علمی ترویجی حوزوی 
به جامعه علمی، محققان، دانشــجویان و صاحبان نشریات علمی کشور خدمات 
گوناگون ارائــه می دهد. اکنون میزان بازدید روزانه کاربــران از پرتال جامعه علوم 
انســانی به طور میانگیــن به 5۰ هزار بازدیــد در روز )ماهیانه یــک و نیم میلیون 
بازدید( می رسد که می توان آن موفق ترین پرتال و شبکه ترویج رایگان علم ایران 
و حتی خاورمیانه دانســت. در واقع می توان گفــت یکی از ابزارهای مهم و موفق 
پژوهشــگاه در ترویج علم در ایران راه اندازی و توســعه پورتال جامع علوم انسانی 
بــوده اســت که در رتبه بندی آلکســا در ایــران در رتبه 39۰ قــرار دارد که حتی با 
وب ســایت های خبری و خبرگزاری ها در حال رقابت است. توسعه این پورتال به 

برندسازی و توسعه خوشنامی پژوهشگاه کمک خواهد کرد.
همایش ها، نشســت ها و ســخنرای هــای علمی: پژوهشــگاه علوم 
انســانی و مطالعات فرهنگی تنها پژوهشگاه حوزه علوم انسانی در ایران است که 
دارای حداقل ســه سالن اجتماعات و جلسات است که روزانه در تمام ساعات،  به 
صورت همزمان، در آنها نشســت ها و پنــل ها و همایش های علمی و تخصصی 
مســاله محور و هدفمند با حضور صاحب نظران متفکران و پژوهشگران در میان 
اســتقبال مطلوب عالقه مندان برگزار می شود. به عبارتی پژوهشگاه به دلیل این 
زیرساخت مناسب برای ترویج و تبادل و به اشتراک گذاری علم و افکار، به کانون 
گردهمایی نخبگان و پژوهشــگران و عالقه مندان و دغدغه مندان علوم انسانی 
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با مقدمه ای که گفته شد اکنون به موضوع برندینگ تولید و ترویج پژوهش های 
علوم انســانی در ایران می پردازیم. اگر در این کاربرد، برندینگ را به شهرت علمی 
پژوهشــگاه و پژوهشــگران آن به انجــام برخی از انواع پژوهش در علوم انســانی 
تعبیر کنیم، موضوع روشــن تر می شــود. شــهرت علمی دو بعد دارد، یک بعد آن 
ناشــی از کیفیت انجام پژوهش اســت. تمام مالک هایی که برای ارزیابی کیفیت 
پژوهش های علمی، مورد اســتفاده قرار می گیرند در این خصوص به کار می آیند. 
مثــل روزآمــدی، علمی بودن به حیــث روش و چهارچوب، اثرگــذاری، تخصصی 
بودن، بین رشــته ای بودن، کاربردی ســازی، عمومی ســازی و جزآن.  بنابر این 
گام نخســت برای شــکل گیری برندهای علمی، انجام پژوهش های با کیفیت از 
سوی پژوهشگران و ایجاد زمینه مناســب و تشویق انجام پژوهش های با کیفیت 
از ســوی پژوهشــگاه است. بعد دیگر شــهرت علمی، بر همان منوال که در حوزه 
بازاریابی و تجارت یعنی مبداء شکل گیری استعاره "برندینگ" صادق بود، تبلیغات 
است.  منظور از تبلیغات در حوزه پژوهش، روش های معرفی پژوهش های صورت 
گفته اســت. راهکارهایی که پژوهش ها را به مخاطبان وسیع تری معرفی می کند 
در ایــن زمینه کاربرد دارنــد. این راهکارها از تدریس در کالس و کارگاه تا برگزاری 
ســخنرانی و همایش و نشســت و حتی مصاحبه متغیرنــد. راهکارهای مذکور در 
تعامل پژوهشــگران و پژوهشــگاه عملی می شــوند. البتــه راهکارهایی نیز وجود 
دارد که فقــط نهاد های تصمیم گیرنده از عهده اجرای آن بر می آیند. مثاًل جذب 
دانشــجو در یک رشــته خاص یا احــراز قطب علمی در موضوعــی معین یا انعقاد 
تفاهم نامه با نهادی که به گسترش و استحکام موضوعی خاص بیانجامد یا حتی 

تاسیس مجله در موضوعی ویژه.   
از آنچه به اجمال گفته شــد می توانیم اینگونه دریابیم که الزمه شهرت علمی، 
ارتقــاء کیفیــت پژوهش و به کارگیری روش هایی ســنجیده، بــرای معرفی چنین 

پژوهش هایی به طیف مخاطبان است. 
البته امروزه تعامالت پژوهشــگران در ســطح بین المللی از طریق شبکه های 
اجتماعِی مختص پژوهشگران، طرف داران بسیار دارد. عضویت در این شبکه های 
اجتماعی، پژوهشگر را به یک گفتمان دائمی و روزآمد علمی وارد می سازد که خود 
موجب می شــود پژوهشگر ونهاد ســازمانی ای که او بدان وابسته است به عرصه 
بین المللی معرفی شود. در زیر به اجمال به سه نمونه از این شبکه های اجتماعی 

می پردازیم.
گوگل اســکالر، جســتجوگری از شــرکت گوگل اســت که امکان جســتجوی 
کلیدواژه ها در مقاله ها، رســاله های علمی و گزارش هــای فنی را فراهم می کند.

منابع موجود در رشته های مختلف دانشگاهی در حوزه جستجوی این ابزار به طور 
رایگان  قرار دارد. نتایج جســتجو بر اســاس میزان ارتباط با واژه جســتجو شــده 
فهرســت می شــود. بر خالف موتور جســتجوی همگانی گوگل، در گوگل اسکالر 
مرتب کردن یافته ها بر اســاس میزان ارجاع به آن توســط دیگر مؤلفان است و نه 

صرفا دفعات بازدید یا پیوند به آن در اینترنت.
گوگل اسکالر مختص کاوش در مطالب علمی و پژوهشی است.  با این کاوشگر 

می توان در منابع دانشــگاهی و پژوهشی شــامل مقاالت، رساله های دانشگاهی، 
کتاب هــا و چکیده ها به جســتجو پرداخت. منابع جســتجو شــونده از پایگاه های 
ناشــران دانشــگاهی، انجمن های علمی، گنجینه های برخط، دانشگاه ها و دیگر 

پایگاه های علمی و پژوهشی متغیر است. 
گوگل اسکالر اسناد را نیز مانند پژوهشگران رتبه بندی می کند، یعنی متن کامل 
هر ســند را می سنجد و بر اســاس اینکه کجا منتشر شده، چه کسی آن را نوشته، 
چند بار به آن استناد شده و تازه ترین استنادها از چه زمانی است.  اثر را طبقه بندی 
می کند. گوگل اسکالر کاربر را با اسناد کلیدی در هر زمینه پژوهشی آشنا می کند 
و از این راه به پژوهشــگران فرصــت می دهد تا در تولید منابــع علمی آینده نقش 
داشــته باشند.این کاوشگر خدمات گوناگونی را در اختیار کاربران ارائه می دهد که 
می توان به موارد زیر اشــاره کرد: امکان جستجوی مقاله ها بر حسب سال انتشار، 
مشاهده ارجاع ها و جستجو بر اســاس آن، امکان مشاهده شمار ارجاع ها، یافتن 
نسخه های گوناگون مقاله در اینترنت، امکان ارائه ارجاع قالب بندی شده مقاله با 

فرمت های گوناگون، نمایش اطالعات نویسندگان و پژوهش گران برتر.
کادمیا یکی از محبوب ترین شــبکه های اجتماعی  دیگری شــبکه اجتماعی آ
کادمیا یک  در ایران و جهان اســت که هر لحظه به اعضای آن افزوده می شود. آ
شــبکه اجتماعی برای دانشگاهیان اســت که می تواند برای به اشتراک گذاشتن 
مقــاالت، نظارت بــر تاثیر آنها و دنبال کردن تحقیقــات در یک زمینه خاص مورد 

استفاده قرار گیرد. 
به عنــوان یک شــبکه اجتماعــی دیگــر  مختص پژوهشــگران می تــوان به 
ریســرچ گیت اشــاره کــرد. ریســرچ گیــت یــک شــبکه اجتماعی علمــی برای 
پژوهشــگران، دانشمندان، استادان و دانشجویان سراسر جهان در جهت ارتباط، 
همکاری، پرســش و پاسخ و مبادله های علمی است. ریســرچ گیت برای اعضاء 
خود، شــماری از ابزارها و امکانــات جهت همکاری های علمــی جهانی، فراهم 
می کند. ثبت نام در این شــبکه رایگان اســت. این شــبکه، محدود به یک رشــته 
خاص نیست و محققان از همه رشته ها می توانند در این شبکه ثبت نام کنند. بعد 
از ثبت نام، محقق می تواند عناوین تألیفات، زمینه های عالقه مندی و مهارت خود 
را از طریق پروفایل تخصصی خود با ســایر محققان به اشــتراک گذارد. محققان 
برای بارگذاری تألیفات در پروفایل خود، هیچ محدودیتی ندارند و عالوه بر مقاالت 
مجــالت و کنفرانس ها، قادر هســتند تا اطالعات خــام، همچنین پژوهش های 

ناتمام را نیز بارگذاری نمایند.
در شــبکه اجتماعی علمی ریســرچ گیت همچنین محققــان می توانند اختیار 
خود-آرشیوی آثار را داشــته باشند تا برای جامعه علمی وسیعتری، قابل دسترس 
باشد. طبق الگوی دسترســی باز، اگر سیاست های کپی رایت اجازه دهد، محقق 
می تواند نســخه کامل آثار منتشر شده اثر را در بخش انتشارات، بارگذاری نماید.با 
توجه به امکان اســتخراج خودکار اطالعات آماری مبتنی بر شبکه های اجتماعی 
فوق به نظر می رســد هیچ راهکار اطالع رسانی به اندازه عضویت در این شبکه ها 

در خصوص برندینگ کارایی نداشته باشد. 

اصطالحــات برنــد و برندینگ، در کنار اصطالحاتی مانند تولید علم، عرضه علم، نرخ رشــد محصوالت علمی همچون مقاالت علمی پژوهشــی و حتی کلمه ای مانند 
رقابت که ظاهرًا کاربرد گسترده تری نسبت به اصطالحات فوق دارد، ولی در کاربردی مانند رقابت در تولیدعلم در کنار همین اصطالحات قرار می گیرد، از حوزه تجارت و 

بازاریابی به حوزه مدیریت علم و پژوهش بسط یافته اند.  
پیــش از آنکه به موضوع یادداشــت حاضر، آنگونه که در عنوان آن ذکر شــده بپردازیم، جــای دارد در خصوص نکته ای تامل کنیم. فرآینــد انتقال اصطالحات، میان 
حوزه های مختلف، امری رایج و همیشــگی اســت. مثاًل در دوره های مختلف تاریخ زبان شناسی، اصطالحاتی همچون مورفولوژی از پزشکی و داده از علم رایانه یا روابط 
خانوادگی بین زبان ها از زیســت شناســی به حیطه اصطالحات زبان شناســی راه یافته اند. در این فرآیند انتقال، صرفًا یک اصطالح انتقال نمیابد بلکه نگرشــی، در قالب 
یک کالن استعاره، از یک حوزه علمی یا تجربی به حوزه ای دیگر منتقل می شود که خواه ناخواه بر بسیاری از جهت گیری ها و تصمیم گیری ها در آن حوزه تاثیر می گذارد. 
وقتی تعداد قابل توجهی از اصطالحات به کار رفته در حوزه مدیریت علم و پژوهش از حوزه تجارت و بازاریابی قرض گرفته شــده باشــد، به تدریج ولی با قدرت بســیار این 
اندیشــه زیربنایی شــکل می گیرد که علم کاالیی تجاری است، کاالیی که همواره باید مابه ازای مادی داشته باشد. کاالیی که باید در در یک دستگاه تولید شود؛ و البته در 
ادامه این فرآیند اســتعاره ســازی، پژوهشگر، خود به مثابه همان دســتگاه تولید علم قلمداد می شود؛  و استعاره پژوهشگر به مثابه دستگاه تولید علم، بی تردید آسیب های 

جدی هم به پژوهشگر و هم به علم وارد می سازد. 

برندینگ، تولید و ترویج پژوهش های علوم انسانی در ایران
دکتر آزیتا افراشی
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نسبت میان عقل نظری و عقل عملی در اندیشه غرب)3 فاز(مزدک رجبی 35

ما و شرایط تجدد در اندیشه های دکتر سیدجواد طباطبائیمهدی بنایی جهرمی36

بررسي آراء هایدگر درباره علم در دورة تمهیدمهدی معین زاده37

بررسی ابعاد روان شناختی تفکر در برنامه آموزشی فلسفه برای کودکان)تفکر مراقبتی(مهرنوش هدایتی38

بررسی مولفه های تفکر مراقبتی و تدوین پرسشنامه هنجار در سنجش تفکر مراقبتیمهرنوش هدایتی39

بررسی متن فارسی میانه دادستان دینی)فاز دوم(مهشید میر فخرایي40

بررسی متن فارسی میانه دادستان دینیمهشید میرفخرایی41

سیرتطور مفهوم پادشاهي و سلطنت از ابتدای ساسانیان تا پایان سلجوقیاننیره دلیر42

شناخت و بررسی محتوایی شبکه های ماهواره ای فارسی زبانامیرعبدالرضا سپنجی43

بررسی نقش عوامل خارجی در قحطی بزرگ ایران طی جنگ جهانی اول)1293-1298 ه.ش( الهام ملک زاده44
براساس اسناد منتشر نشده آرشیوی با تاکید بر انگلستان و روسیه

پژوهشکده
نظریه پردازی سیاسی و روابط 

بین الملل

زبان و ادبیات

زبان و ادبیات

غربشناسی و علم پژوهی

زبان و ادبیات

زبانشناسی

اسناد فرهنگی آسیا

اسناد فرهنگی آسیا

فرهنگ معاصر 

فرهنگ معاصر 

غربشناسی و علم پژوهی

زبان و ادبیات

غربشناسی و علم پژوهی

غربشناسی و علم پژوهی

غربشناسی و علم پژوهی

اخالق و تربیت

اخالق و تربیت

زبانشناسی

زبانشناسی

تاریخ ایران

مطالعات فرهنگی و ارتباطات

تاریخ ایران
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فهرست طرح های پایان یافته از ابتدای سال 96 تا آذر 97


