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 سخن پژوهشگاه

انسلانی   طلرح جلامع اعلتالی عللوم    وتاب حاضر یکی از آیاژ برگر تو  از  
ر اژباب معر ک تقوایم  اسک و  اونون ب  محض معطوف به پیشرفت کشور

 گردد. می
محووژ     پیوسوت  ا مسوهل    هایی بو  هوم   طرح جامع اعتال مجاوع  پراژ 

هووای اخیوور مبنووی بوور  اسووک ووو  بوور مبنووای منشوووژ پگاهشوو ا  دژ سووال
شوکل گر تو  ا    انسانی سازی علوم کاربردیا  رهیافت بومیگر تن  دژپیش

سوال ا نویمو    بر پایۀ خردجاعی ا تعاطی ا کاژ خبرگانو نخسک طی یک
عبووژ وورد  سووس ااژد     RFPاز گذژگا  انجام  واز مطالعواتی ا توااین    

 ها شا  اسک.   اجرای طرح
سوازی ا   این طرح والن برپایۀ این منطق شکل گر ک و  برای بوومی 

صووژ  متاوایز    انسانی الزم اسک س  مقولۀ مهوم بو    سازی علوم واژبردی
 صوژ  گیرد.  ها تلفیق واایا  شونا ا نهایتاً از هاۀ طرح

)وواژگرا    انسانی جدید ارزیابی و نقد شوند. های علوم مبانی و ریشه. 8
 مبانی(
هلا   گیری و سیر تاریخ ورود و استقرار این رشته قلمرو و فرایند شکل. 3

)وواژگرا  بازشناسوی انتقوادی ا     .در ایران نظر افکنده شود و نقلد گلردد  
 تاژیخ(
ها با جامعلۀ ایلران    تعامل این رشته ها و ها و مظاهر کاربست آن شیوه. 9

 )واژگرا  واژبسک( در چرخۀ ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
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هوای   از گذژگا  این ونااوااهاو اتصال یا عوام پیونوا آن بوا گنجینو     
ها نسبک ب  نیازهوای جامعوۀ اموراز     میرایی ا تناسب یا تغایر احتاالی آن

های  رهنو      بر میراثها با تکی شود. از سوی دی رو این طرح ژاشن می
گیوری از مطالعوا  جهوانی ا ملووی ا      بومی ا دینوی ا بوا پشوتوانۀ بهور     

انوا ا بوا    یا تو    ا زایانو  شوکل   گورا ا هوم     صوژ  شبکۀ برنامۀ محصول ب 
ای ا بووا مشوواژوک محققووان توانووای پگاهشوو ا  ا     ژشووت  ژایکوورد بووین

 انا. نظران سرآما سطح ملوی تااین شا  صاحب
هوای انقوالب اسوالمی     ها یکی از آژمان ژاد با انجام این طرح امیا می

ا ژهناودهای حضر  امام خاینی ا مقوام معظوم   استقالل فکری مبنی بر 
هوای اعوتال بورای تحقوق هوا        جویی شود. طرح ژهبری دژ این باژ  پی

تا اثربخشی و  ووشوا  و میپیوند میان نظریه و عملیادشا  با ژایکرد ایجاد 
هلای   دی علوم انسانی را معطوف به پیشرفت کشور مبنی بلر مللهله  سودمن
 متعیّن ناایا. گرایی بومی

هایی  انسانی ا مطالعا   رهن ی دژ مسیر تحقق بخش پگاهش ا  علوم
امنوا ا بوا مسواعا      جویی مأموژیک ایوگۀ هیهوک   از اسناد باالدستی ا پی

نی شبکۀ نخب وانی  سازمان برنام  ا بودج و طرح اعتال ژا برای استقراژ عی
 علوم انسانی وشوژ طراحی ورد  ا ب  اجرا دژآاژد  اسک. 

تاژیج پس از انتشاژ مجلواا    پگاهش ا  ب   ضل الهی دژ نظر داژد ب 
هوا   سازی نشر محصووال  طورح   زمان با متنوع حاضر دژ این مرحل  ا هم

هلای علملی    گلزارش و های سیاسی توصیهو های راهبردی گزارش)از طریق 
و ای، جسلتارهای علملی و فنلی    های خدمات تخصصی و مشاوره بستهو ملی
 ا هلای نخبگلانی   اندیشی همو تخصصی وعلمی و پژوهشی وهای علمی  مقاله

صووژ  وتواب    ها ژا نیز بو   ا...( مابقی نتایج پگاهش های علمی سخنرانی
 آمادۀ نشر سازد.



 2    سخن پژوهشگاه

 توانا نشوانۀ تو یوق یوک نهواد     های مهم و  می اصوالً یکی از شاخص
های شواخصو   انسانی باشاو اجرای طرح ایگ  دژ قلارا علوم پگاهشیو ب 

هوای اجتاواعی ا ایرگوذاژ دژ عرصوۀ      منا ا ناظر ب  چوالش  گراو مسهل  هم
هاسک و  بتوانوا دژ شورایط ونوونی دژ حقیقوک م سسوۀ       گذاژی سیاسک

پگاهشی ژا ب  جرگۀ نسل چهاژم نهادهای علاوی ااژد سوازد. تعریوف ا    
انوااز ا   تال ب  هاین منظوژ دژ مسیر تحقق قساتی از چشماجرای طرح اع

مأموژیووک ژاشوون پگاهشوو ا و منوواژا دژ برنامووۀ توسووعۀ ژاهبووردی آنو 
آیا و  برای نخستین باژ دژ تواژیخ پگاهشو ا  برناموۀ توسوع       شااژ می ب 

هووای  تعریووف ا اجوورا شووا  اسووک ا بخشووی از دسووتااژدهای آن وتوواب
 نسانی اسک.  ا های اعتالی علوم مجاوع  طرح

دژ  راینا تعریف ا اجرای طرح جامع اعتالو ب  لطف الهویو  رصوک   
هوا دژ   ا تقویوک زیرسواخک   توانمندسازیها ا  طرح ارتقای کیهیت علمی

هوا ا بو  مووازا      و  طی این سوال  پگاهش ا  داچناان شا  اسکو چنان
اجرای این طرح والنو مشاژوک بالناۀ تعوااد وثیوری از اعضوای محتورم     

علای دژ اجرای طرح مذووژ ا ژسیان تولیا سرانۀ علوم بو  ژشوا     هیهک
نقاِ متون دانش اهی ا ژشوا   پنج برابریا ژشا بیش از  دو برابریبیش از 
هوای   نام  تولیا ا نشر مقاال  ا جستاژهای انتقادی ا انتشاژ  صل فزایندة

ا  شدن سه سلال پیلاپی در جشلنوارة نقلد سلال      برندهبا ویفیک پگاهشیو 
هوا جشونواژۀ ملوی     ا د  المللی فلارابی  شدن مکرر در جشنوارة بین دهبرگزی

 بنلدی جهلانی الکسلا،    ای پرتلال در رده  صعود بیش از چهارصد پلهدی رو 
چشمگیر ا ژشا  انسانی در سطح ملی ارائۀ نظریۀ علومو تأسیس قطب علمی

نفر   هزار سها تحقق شبکۀ نخب انی  سازی علم ترویجیهای حوزۀ   عالیک
نظوور از سراسوور وشوووژو شووواهای از ایوون   متشووکل از اسووتادان صوواحب

 آیا. شااژ می سازی ا اژتقای توانانای ب  ظر یک
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هوا ا آیواژو    هوای ایون مجاوعو  طورح     بایهی اسوک بوا هاوۀ مزیوک    
ها خالی از خلل ا عاژی از واسوتی نباشواو یقینواً     هایی از این وتاب بخش

ژاه شوای ایجوابی خوود    هوای   اهل نظور بوا نقوا ناصوحان  ا ژاهناوایی     
هوای بعوای    اژی بیشتر این آیاژ دژ چوا   پگاهش ا  ژا برای قوام ا مای 

 ماد خواهنا ژسانا.
تعوالی ا ابوراز مسورو  از     دژ پایانو ضان سواس زاژی ب  دژگوا  حوق  

انا )ژ ( دژ منشوژ ایشان  یاد دوتر صادق آیین  جویی دغاغۀ استاد زنا  پی
شوود ایون مجاوعو      یوادآاژ موی  « اق با زماناتصال ب  ژیشۀ انطب»مبنی بر 

دانواو دوتور  رهوادی ا     مرهون حاایک ازیران محترم جناب دوتر  رجوی 
دوتر غالمی ا اعضای محترم هیهک محترم امنا ا سازمان برنام  ا بودجو   

سوو ا اهتاوام    ژبط مجلس شوژای اسالمی از یوک  ا ناایناگان محترم ذی
اعضای محتورم شووژای پگاهشوی    هاۀ هاکاژان طرح جامع اعتالو شامل 

پگاهش ا و وایتۀ علای طرح اعتالو جانشوین ژیویس ا ژیویس دبیرخانوۀ     
هاو شوژای مشوااژانو    هاو مایران واژگرا  طرح اعتالو مجریان محترم طرح

های تخصصی ا ولیۀ محققان ا نواظران علاوی ا    اعضای محترم واژگرا 
اسک. لوذا سوزاااژ    های پگاهشی اواژشناسان از سوی دی ر دااژان طرح

ایوگ  جنواب آقوای دوتور      ژسا سواس زاژ هاۀ آنوان باشویم؛ بو     نظر می ب 
زاد و  و سرواژ خانم دوتور طواهر  واوالی    زاد  سیامحااژضا امیری طهرانی

جناب آقای دوتر یحیی  وزیو جناب آقای دوتر علیرضوا مالیوی تووانیو    
رحان زاد و جنوواب آقووای دوتوور عبوواال جنواب آقووای دوتوور مهووای معوین  

 رو جناب آقای دوتر حایا تنکابنیو جناب آقوای مهنواس  رامورز     حسنی
شناسو جناب آقای دوتر  رهواد زیویواژو جنواب آقوای دوتور عبواس        حق

خلجوویو جنوواب آقووای دوتوور عبووااج قنبرلوووو جنوواب آقووای دوتوور       
الهایو جناب  زاد و جناب آقای دوتر سیاسجاد علم سیامحااژحیم ژبانی
پوژو جناب آقای محاواعلی مینواییو جنواب     علوی آقای دوتر سیامحسن
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آقای بهرن  ذاالفقواژی ا تاوامی اعضوای محتورم شووژای دبیرخانو  ا       
مشااژان ا واژشناسان محترم طرح. هاچنین بایوا از جنواب آقوای دوتور     
یااج ژ یعی مایر محترم نشر ا هاۀ هاکاژان گرامی ایشان دژ انتشواژا   

گووان ا مفوواخر ا اعضووای معووزز  ووونم. اگرچوو  بزژ پگاهشوو ا  تشووکر 
های گوناگون ا دژ مراحول مختلوف    علای  رااان دی ری دژ بخش هیهک

ها ا محققانو وو  بویش از صوا     مادژسان بودنا و  ذور نام این شخصیک
 شودو متأسفان  دژ این مجال انا  میسر نیسک. تن ژا شامل می

 ژاد ب  لطف خااانا این حروک  رخناۀ پگاهشوی ا علاوی   امیا می
انسوانی ا پیونوا پوگاهش ا اجورا دژ      بتوانا ضان تقویک ایربخشی علوم

شوااژ   انسوانی بو    های علوم برداژی بیشتر از ظر یک وشوژو ژاه شای بهر 
هوای طورح اعوتال گوامی دژ مسویر       آیا ا انتشاژ مجلاا  بعای گوزاژش 

 پیشر ک ا بالناگی ایران اسالمی باشا. 
 

 حسینعلی قبادی

 انسانی و مطالعات فرهنگیرئیس پژوهشگاه علوم 
 و

 انسانی معطوف به پیشرفت کشور رئیس طرح اعتالی علوم

 

 





 مقدمه

دیباچۀ وتاب شامل چنا نکتۀ مقاماتی اسک؛ نکاتی و  ها  پگاهشو دامنو   
گر تو  ا مسویرهای    هوای انجوام   بوا توالش  ا ژاش انجام آنو نسبک پگاهش 

دهنا. ها  آن اسوک وو و    شا و ا ساختاژ صوژی پگاهش ژا توضیح می طی
دژ پی مطالعوۀ مقامو و دژووی مقواماتی ا اجاوالی از مباحو  وتواب بورای         

 گانۀ آن  راهم شود. خوانناگان حاصل آیا ا زمینۀ مراجع  ب   صول س 

 نخست: اهداف و مفاهیم مرکزی پژوهش

و وو   «انسوانی  علووم »میان پگاهش ب  برژسی ا تحلیل تاژیخی تعامل  این
و وو   «مطالعوا  ا معواژ  دینوی   »ها پراژد  اسوکو بوا    عااتاً دژ دانش ا 

علایو   هوای   حووز  لحاظ تاژیخی محصول  بخش سترگ ا مهای از آن ب 
 جویا:   نوشتاژ تعامل ژا دژ س  سطحِ پیوستاژ پی می. پردازد اسکو می

حوووزای ا هوای   دژووی تواژیخی از نسوبک دانوش    وشوا  و ابتوااو موی  
انسانی حاصل آاژد ا دژ پرتو این دژ  تاژیخی ا بر اساس مراجع   علوم

ا هوا   از محواادیک نهادشناسوان    توضویحی ب  ااقعیک هوای بیرانوی بو     
 دسک یابا. ایون تحلیول   آگاهی دژ تعامل میان این دا بستر یر امکانا  م
دا سامانۀ ایجاد اژتباط میان  براییا ت   تحققهای  از تالش نهادگرا تاژیخی
 شود.   دستاایۀ مباح   صول بعای نوشتاژ میحوز  ا دانش ا   کری 

ای پویش ژای تعامول    هوای انایشو    دژ گام بعایو وتاب ب  دشوواژی 
شوناختی جهوک    پردازد ا بر پایۀ توضویحی وو  از تن ناهوای معر وک     می

پردازد و  بو    شنهادی معر تی میدها ب  طرح پی حروک متعامالن  اژای  می
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بااژ نویسنا  حاای امکانی نهفت  دژ ژایکرد ب  تعامل میان این دا اسوک  
شناختی پویش ژای تعامول    های معر ک منا دشواژی ا مستعا واهش نظام

وو  از   اسوک ای  ایگ  ژ ددژ پیونا با شناختی  اسک. این پیشنهاد معر ک
هوای آگواهی    دژ نظوام « علوم »ا « خواا »نحوۀ ژایکرد ب  مفاهیم مرووزی  

 شود. عرض  می پگاهشطی « مطالعا  ا معاژ  دینی»ا « انسانی علوم»
دژ صحنۀ عاول ا حووزۀ    پیش ژای تعاملهای  ا قنهایتاًو دژ ن ا  ب  

ناایووا ووو   وتوواب خطوووط گفتاووانی ژا ترسوویم مووی اژزی علاوویو ووونش
شووناختی ضووراژی ژا جهووک  ای ا ژاش ای از تووأمال  انایشوو  مجاوعوو 

وشا. بو  بوااژ نویسونا  ایون      برداشتن دژ مسیر عالی تعامل پیش می گام
هوای   آیوا ا ژا   توجهی ب  واژ ونش مبتنی بر تعامل می گفتاان تا حا قابل

دهنواۀ   گشوایا. ایون گفتاوان وو  نشوان      مشخصی ژا پیش ژای تعامل می
هوای   هواو شو ردها ا وونش    پوردازی  هاو ایوا   ذهنیتی از ن رش –دژوی بینا
)بور اسواس    «پگاهوی  دیون »منجر ب  تعامل اسوک ذیول دیسویولین     کری 

 شود. دها( طرح می دسک می تعریفی و  از این مفهوم نوشتاژ ب 

ژا پیش از اژاد ب  مباح  اصلی وتاب ضراژی اسک تا تعریف خود 
علایوو  ا هووای  حوووز  یعنووی دژ ایوون پووگاهشو موژدبحوو  ۀاز دا عرصوو

 یم:بیان داژ هاو دژ دانش ا  انسانی علوم

میوان شویعیان   و پگاهشوی ا تبلیغوی   مراوز آموزشوی  :های علمیه حوزه
هوای   تربیک ژاحانیوان بور اسواس آمووزش دانوش     ها  هستنا و  ها  آن

 ۀعلایهای  تباژ حوز  با محوژیک  ق  ا اصول  ق و اسک. عااتاًاسالمیو 
بغواادو   ۀعلایو  های  ا سوس حوزدژ ماین  شیع  ب  مااژس صادقین )ع( 

ا اموراز    گوردد  نجوف برموی   دابواژ   عاملو اصوفهان ا  جبل وحل  ونجف
اج حایری  آیک ژاشیع  دژ قم قراژ داژد. این حوز   ۀعلای ۀحوزترین  مهم

. بنیووان نهووادهجووری خوژشوویای  8998(و دژ سووال 8391 –8985یووزدی )
 انیو متر شیاعتباژ ب یدها ژقابک برا می نشانها  پگاهش یهاچنان و  برخ
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گر وک   شوکل قوم   ۀقم ا نجف از هاان زمان و  حووز  ۀیعلاهای  حوز 
سس  اج م حایریو و  معرا  ب  آیک اج آیکپس از  8اجود داشت  اسک.

هوایی چوون آیوا  حجوک      ذیول اقتوااژ شخصویک    این حوزۀ علای نیز بودو 
 8333 –ق 8979( ا صوواژ )8347–8998ق(و خوانسوواژی ) 8989–ق 8973)

حیوا  داد. دژنهایوک    ۀ( ادامو 8356–8969اج براجردی ) ق( تا عها آیک
شوا  دژ جهوان    اج براجردی جای واهی تثبیوک   زعامک آیک بااین حوز  

مثاب  یکی از دا مروز اصلی شیع و دژ وناژ نجفو اهایتی  شیع  یا ک ا ب 
اج براجردی ایون   و  پس از  و  آیکژغم آن ب  ؛طراز نخسک پیاا ناود

جای وا  پیشوین خوود ژا از دسوک      قوم  ۀعلای ۀبیم اجود داشک و  حوز
مروزیک این حوز  تا پیرازی انقوالب اسوالمی ا سووس دژ قاموک     3دها
دژااقوع   شیعی پس از انقالب اسالمی ادام  یا وک.  ۀعلای ۀحوز ترین مهم

 ۀبا واهش اهایوک حووز   واخیرهای  طی ده  وقم ۀعلای ۀحوز یابیِ اهایک
اخیر های  جف طی ده نجف هارا  بود. البت  دژ توضیح اضعیک ن ۀعلای
دژ وواهش   مو یر یابی قم بو  عوامول    یر دژ اهایک عوامل م بر عالا بایا 

ماهیوک دیکتواتوژی حکوموک )سوابق( عوراقو       ماننا نیزاهایک این شهر 
 9جن  با ایرانو قیام ا سرووب حوزایان ا ... توج  ناود.

داژ دژ تقریور   اجود نزاعی نظری ا دامن  ژغم ب  :انسانی های علوم رشته
مال  نظوری  أاز تو ای  مجاوع  توان این علوم ژا می 6وانسانی علومسرشک 

                                                      

1. Linda S. Walbridge; The Most Learned of the Shi`a: The Institution of the 

Marja` Taqlid; p. 220-221. 

 .78و 1ش  ؛قم ا حوزۀ علای ؛ نام . بی3
3. Vali Nasr; The Shia Revival: How Conflicts within Islam Will Shape the 

Future; p. 218. 

4. Robert E. Proctor; Defining the Humanities: How Rediscovering a 

Tradition Can Improve Our Schools: with a Curriculum for Today's Students; 

p. xxiii- xxviii. 
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 ا احیاناً بنایو شناساییو مطالع و طبق ها  وانونی آن مشغولی دلدانسک و  
انسوان   با طمرتبیا  ین ا ژ تاژهای انسانهوحاال و ش هاو بینی موقعیک پیش

 ن ور ) را وردی   والنا ی ( ردیاسک ا دژ سطوح ااحا تحلیلی خردن ر )
اسواس   وننوا. بوراین   موی  ( ایون مهوم ژا دنبوال   اجتاواع خوانواد  یوا    ماننا
 یابوا.  موی  مثاب  موقعیتی مسوتقل معنوا   ژ تاژ انسان ب  ۀبا مطالع انسانی علوم
ماژنو دژ معنای مصطلح آنو ب  تحوال  پس از جنوبش   انسانی علومتباژ 

شوانزدهم  پانزدهمو قران  نوزایی )ژنسانس( ا اصالحا  دینی دژ اژاپای
8ژسا. می ا بعا از آن

 

 دوم: دامنه و روش پژوهش

سیس نظام دانش اهی جایوا  أزمانی ب  زمان ت لحاظ ب تاروز این پگاهش 
مکوانی بو  تعوامال  حووز  ا      لحواظ  بو  تا ب  امراز ا  8989دژ ایران از 

جهوک  حوال   سرزمینی ایوران معاصور اسوک. دژعوین     دۀدانش ا  دژ محاا
تباژشناسی تحوال  منجر ب  تعامل میان حوز  ا دانش ا و ب  عها قاجواژ  

 تأسویس علای  دژ این عها ا نیز شورایط منجور بو     های  )اضعیک حوز 
 پردازد. می عنوان نخستین مروز علای واابیش دانش اهی( نیز داژالفنون ب 

اسواس   د. بوراین شوو  موی  تحلیلوی اسوتفاد   یکورد  دژ این مطالع  از ژا
ای بو  اسوناد ا موااژ  تواژیخیو توجو  بو  زموان ا مکوان اقووع          پایبن

و توضوویح هووا  انایشوومعلووولی میووان  –ژخوواادهاو برقووراژی ژاابووط علووک
 پوگاهش  گیرد. تالش می طر ی مانظر قراژ ا اصل بی تباژشناسان  مفاهیم

هوای صوحیح ژا از سوقیم     داد  دسوک  ازایون آن اسک تا ذیول ژایکوردی   
هوا بوا یکوای ر از یوک سووی معر وک        آنپیونوادادن   ضانبازشناسا ا 

تاژیخی موژدنیاز ژا عرض  داژد ا ازسوی دی ر امکان  هم تحوال  پیش 
 ژای ا بسترهای جایا ژا  راهم آاژد. 

                                                      

1. C. B. Schmitt, Quentin Skinner, Eckhard Kessler, and Jill Kraye (eds.); The 

Cambridge History of Renaissance Philosophy; p. 113-114. 
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هوم   تاژیخیو  تحلیلی شناختیِ پگاهش دژ ژایکرد ژاش گیری جهک
های نخستین  صوژ  و  بخش ای؛ باین شناختی اسک ا هم انایش  جامع 

 توالش  ایون مباحو    نهادپگاهان  داژد. دژ ا شناختی جامع  ۀجنبپگاهش 
دژووی   وتواژیخی  معطو  ب  امر بیرانیِای  بر اساس مطالع  و  اسک تاشا

ا لحواظ  حوز  ا دانشو ا  بو  میان معطو  ب  تعامل های  از ژاناها ا ژای 
دسوک آیوا.    واژگزاژان مختلف دخیل دژ پیشبرد ایون تحووال  بو     نقش
 ایون  ا معر توی داژد. دژ ای  ماهیتی انایشو   پگاهش های میانی این بخش
ا امکانوا  پویش ژای دانوش    هوا   ووشش شا  اسوک محواادیک   مجال

ب  بح  گذاشت  شود ا  ای انایش  یاز منظر تحلیل انسانی علومحوزای ا 
و ینو یا مطالعا  ا معواژ  د  انسانی علومبستر  کری منجر ب  تعامل میان 

پویش از اژایوۀ ایون    د. شوو مشوخص   شناختیو معر کذیل اژایۀ پیشنهادی 
ای  هوای منجور بو  تعامول بو  شویو        شوناختی محواادیک   پیشنهاد معر ک

سرانجام واژبرد تحلیول دژ اژایو     شود. شناسان  ب  بح  گذاشت  می آسیب
تواب بو    ا واسوک  مانظر قراژ گر تو   گشایان   تجویزی ا ا ق ژاهکاژهای

ا  پرداختو  دژ مسویر تعامول   ی علاوی  اژز اژایۀ گفتاانی معطو  ب  ونش
گسترش ا تعایق شناختی منجر ب   ای از مناسبا   کری ا ژاش وع مجا

صوژ   ب توانا  . ب  ادعای نوشتاژ این گفتاان میدهاژا پیشنهاد میتعامل 
حوووزای ا مطالعووا  ا معوواژ  دینوویِ عاوواتاً  بوواط نسووبی گوور  از اژت

ا  مو یر سواک تعامول    ژاهی ب دانش اهی بازگشایا ا عااتاً  انسانی علوم
 ااقعی میان این دا ب شایا.

هوای   دژ توضیح دالیول ایون تنووع دژ ژایکورد پوگاهش بو  عرصو        
 وو  شوناختی ا تجوویزی   معر وک و   ای نهادشناختیو انایش  –شناختی جامع 

 گشایان  بایا ب  سرشک پیچیا  ا چنااجهی مطالعۀ پیش ژای اشواژ   ا ق
ای  ب   هم ا شناسایی ابعاد مسوهل   ورد. این پگاهش از یک سوی معطو 

انسوانی دژ   هوای علووم   تاژیخی اسک ا ب  پایااژی نهادی تاز  )دانشوکا  
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ها(و ا ب  یوک معنوا ژقیوبو دژ ونواژ نهوادی دیرپوای ا قوایای         دانش ا 
ازسووی  ا  پوردازد  موی علایو (  هوای   دینی ا حووز   ۀ)مااژس علوم قایا

سوک ا  اشوناختی   مهم  لسفۀ علاوی ا معر وک   جوانب رداژنا دژب ودی ر
براز ا ظهوژ یک نظام آگاهی تاز و ذیل  نحو ۀ مطالع مشغول دل مشخصاً

دژ مقابل یک نظام آگاهی دیرین ا سونتیو وو     وانسانی علومعنوان  راگیر 
 .می باشوا بوودو حوزای سوامان یا تو    های  دژ قالب علوم قایا  ا دانش

ا مورتبط بوا نهادهوا ا     شناختی جامع بعای  م داژایه هل ترتیب مس این ب 
. اسوک  ا مرتبط با چنوااچون بوراز آگواهی   ای  انایش ای  جنب هم حایز 

 هوای  تعامل میان این دا نهاد حامل نظوام  ۀو مطالعمالحظ   راتر از این دا
 باقی باانا ا بایوا گران   توصیف صر اًای  پراژ  توانانای شناختیمعر ک

 ای تعاموول بوو  شوویو مراتووب مووویر دژ اژتقووا   توضوویحسوواک  ژاهوی بوو  

وتوواب پیشوونهادی   دژ پایووانژای ازایوون. نیووز ب شووایا  تجویزگرانوو 
و بیناو  خطووط گفتاوان ا  ا  داژدعرض  میبرای تعامل ژا شناختی  معر ک

. اجهوۀ  نجاموا بیگسترش تعامول  توانا ب  ونا و  میژا ترسیم میهنیتی ذ
تواز  دژ  هوای   امکوان دسک دژ پگاهشو شناسوایی   هایی ازاین هاک تالش

انایشی میوان   کری ا همهم اژتقاژاهکاژهایی برای  تعامل ا عرضۀمسیر 
دژااقوع دژ امتوااد   انسانی دانش اهی اسوک.   علوما حوزای دینی  معاژ 

 هیووا تیژتجویزگرانوو  ا ای  گویووای مطالعوو  پووگاهش ژایکوورد تحلیلووی
پیشونهادهایی دژ   اژایوۀ ضوان   وووشوا  می و ای  ؛ مطالع اسک شایان گ ا ق

دژوی از آنچ  بایا انجوام دهویم ا مسویری وو       وعلم ۀخطیر  لسف ۀعرص
 دها.  دسک الزم اسک بویاایم ب 

بوو  بوو  پیچیوواگی پووگاهش ا متعاقووب آن  سووطوح چناگانوو  مطالعوو 
طووی آن ا ووزاد  اسووک.  از ژایکردهووای متفوواا گیووری  ضووراژ  بهوور 

تلفیقوی ژا  ژایکردی  گوناگون پگاهش ب  واژ گر تنترتیب سطوح  این ب 
از اسوک  پوگاهش توابعی   ایون  بوودن   هیچنوااج و  . حاصل آنمی طلبا
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معتبری و  مخاطب انتظاژ پاسخی اسک ب  مطالع  ا  ۀحوزپیچیاۀ ماهیک 
مطرح دژ ایجاد اژتباط میان مباح   بنایو  همو طبق  برایاین پگاهش از 

ا عرض  طرحی برای اژتقوا   آن ایضاح جوانب مختلف  نظریو این حوز 
 داژد.مراتب تعامل دژ ذهن 

 سوم: نسبت پژوهش با ادبیات موجود

از منواظر مختلوف ا ضوان     انسانی علومحوزای ا های  تعامل میان دانش
دقیق ایون   وامالًبنای  ا  اسک. هرچنا دست شگوناگون مطالع  های  بح 

بتوان از چهاژ سوطح از آیواژ نوام بورد وو       بسا  یا  الی وآیاژ ماکن نیسک
توری   صووژ  جوای   مرتبط بوا ایون پوگاهش بو      نوعی دژ بسط ادبیا ِ ب 

 انا: آ رین بود  نقش
هوا   آیاژی هستنا و  ب  ساختاژها ا نظاما  ناشی از آن وسطح نخسک

توا نشوان دهنوا تعامول     انا  ا ووشیا انا  دژ حوز  ا دانش ا  توج  ناود 
 پوذیر  اام ابعواد سواختاژی ا نهوادین تحقوق    ا دانش ا  ذیل وو میان حوز  

حووز  ا دانشو ا و    ۀد. برخی از این وتبو ضان تباژشناسوی ژابطو  شو می
 8انوا  با این مهم مطالع  ناود  دژاژتباطعوامل ساختاژی ا نهادین ژا  عااتاً

حضووژ ژاحانیوک دژ عصور جایوا ا     شناسوی   ا گراهی دی ر ب  مسهل 
دژ نقا این گورا  از آیواژ    3.انا ا نیز دانش ا  پرداخت نسبک آن با سیاسک 

توج  ب  مبانی نظری ا  لسفی دژ این پگاهش بایا ب  عام چشم انااز از 
 عاواتاً ایون آیواژ    ۀا وو  دغاغو  شاژ آاشاژ  ناود. هاچنین بایا یادها  آن

معطو  ب  بازناایی ا ااواای مبحثی ایوگ  بوود  اسوک ا تعامول میوان      
 ا معاووالً  آگاهی لزاماً ۀتولیا ا اشاعهای  مثاب  عرص  ب  حوز  ا دانش ا 

 قراژ ن ر ت  اسک.ها  یقل مطالعاتی آن ۀموژد توج  وانونی ا نقط

                                                      

 .احا  حوز  ا دانش ا  ؛علیرضا اعرا ی نک: .8
 .اسکیا س کیژاحان ؛عباالوهاب  راتی: . نک3
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 بو  ای  از آیاژی شوکل گر تو  اسوک وو  از منظور انایشو        وسطح دام
ا انوا   قایم ا جایوا پرداختو   های  مل دژ ساحکأاژزی ا ت سطوح دانش

دانوش ا بسوط    ۀدژ  رایناهایی نظیر توسوع  رم یمنطق  کری انا  ووشیا 
دینی ا انسانی ژا شناسایی نااینا ا ب  بح  گذاژنوا.  های  مل دژ عرص أت

ژا بسوط   دسوک  هوایی ازایون   متنوعی از وتب ا مطالعا  دغاغ  ۀمجاوع
اسواس اضوعیک    گراهی از این آیاژ منطق توسع  دژ ایران ژا بور  انا. داد 

 علووم خی دی ر تطوژ دانش حووزای بو    بر 8؛انا آموزشی وشوژ پگاهیا 
مال  أتحوول تو   ۀا نحوو انوا   غربیان دنبال وورد   ۀدانش اهی ژا دژ انایش

دهم تا سویزدهم   سا  هایولیسایی های  زمین از ایا  مغرب ۀاژزان انایش 
برخوی دی ور منطوق     3؛انوا  ک ژنسانس ژا ب  بحو  نهواد   ب  نهضا سوس 

ژا از منظور  رهنو  سیاسوی     آگاهی دژ ایران معاصرگیری  حاوم بر شکل
اژزی دژ عهوا اسوالم    دانش جریانگراهی نیز  ا نهایتاً 9انا؛ برژسی ورد 

دژ نقوا   6انا. میان  ژا دژ مقایس  با دانش جایا مسلاانان ب  پگاهش نهاد 
ایوون پووگاهش دژ برژسووی تعاموول  ۀاز منظوور دغاغوو وایوون گوورا  از آیوواژ

بوودن   بو  یوک سووی     ااالً بایوا  وجایا انسانی علومحوزای با های  دانش
 دژ  هم آگاهی مطرح دژ هریوک از دا ووانون معواژ    ای  ژایکرد انایش 

با خاست ا  دانش اهی اشواژ  ناوود ا    انسانی علومحوزای ا  دینی با تباژ
دانوش حووزای    ۀا و  اژاد این آیاژ ب  عرصشمهم  ۀیادآاژ این نکت یانیاً

تباژشناسی توسع  دژ  ماننایی لاشغولی هابر اساس د عااتاًا دانش اهی 
ژای  ایران یا برژسی دالیل سیر تحول دانش دژ وشوژ بود  اسک ا ازایون 

ا جامعی از منطق تعامول میوان حووز  ا     م یردژ  ها نیز  حاصل واژ آن

                                                      

 .رانیا ۀدژ توسع ینقش نظام آموزش؛ مهای نصیری: . نک8
 .ایا جا میجاال قا؛ سیا جواد طباطبایی :. نک3
 .معاصر رانیا یاسی رهن  س خیتاژ؛ زایی نجف لک: . نک9
 .دژ اسالم کیقاژ و دانش مشراع ؛داااد  یرحی: . نک6




