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به  جستجو  معنی  به  اصطالح،  در  و  جستجوست  معنی  به  لغت  در  پژوهش 
منظور پاسخ حتی المقدور درست به مسئله ای است که در رشته ای از علوم برای 
متخصصان آن رشته مطرح شده است. پژوهش در این معنی، مترادف با تحقیق 
به معنِی حقیقت یابی است و پاسخ به مسئله ای وقتی حقیقی است که منطبق بر 

واقعیت باشد. 
اگرچه آموزش و آگاهی چه از طریق درس کسبی و مدرسی و چه از طریق 

مطالعة شخصی مقدم بر پژوهش است، اما علت غایِی آموزش و آگاهی، پژوهش 
است. پژوهش و تحقیق، حقیقتی را ابداع نمی کند؛ بلکه گنِج مخفِی حقیقتی را که 
در سراسر عالم منتشر است کشف می کند تا هم کنجکاوی انسان را برای شناخت 
حقیقت و کسب معرفت ارضا کند و هم آن را برای پیشرفت انسان به کار گیرد.

انسانی و خواه در حوزة علوم خاص،  در کار پژوهش، خواه در حوزة علوم 
عناصری چند دخالت مستقیم دارد که از این قرارند: پژوهشگر یا محقق؛ مسئلة 

یکی از صفات الزم برای هر پژوهشگری در قلمرو تخصص خود، 
حساسیت داشتن برای پرسش کردن و به تبع آن یافتن مسئله است. این امر 

مهم میسر نمی گردد مگر از طریق آموزش و مطالعة توأم با تامل و دقت.

سخنی چند ردباره ژپوهش
ریان دکتر تقی پورانمدا

 استاد ژپوهشكده زبان و ادبيات

تعریف جنابعالی از پژوهش چیست و تفاوت آن با دیگر نوشته ها و نگارش ها 
مثاًل تألیف کتاب کدامست؟

پیشاپیش عرض کنم بنده اصطالح »تحقیق« را بر پژوهش ترجیح می دهم. لذا 
تعریف تحقیق را برمی گزینم که به اقتضای بافتار و زمینه پرسش های احتمالي 
بعدي شما، به نظر می رسد این تعریف در اینجا مناسب تر باشد. تحقیق، کندوکاو 
و جستجوی روشمند و ساخت مدار برای طی فرایند در گذار از مجهول به معلوم، 
حل مسئله، رفع مشکل و چالش و کشف قواعد عمومی و اصول کلی می تواند 
باشد. تحقیق باید به هم افزایی در حوزه علم بینجامد و مهم ترین وجه تمایز آن 
با دیگر نوشتارها و جستارها، ژرفای آن و حرکت در الیه های عمیق مسئله مندی 
است که گاه حتی پنهان است و محقق باید با آگاهی های پیشینی خود مجوز 
ورود به ساحت آن را پیدا کند وگرنه هرکس از میانه راه و بدون مطالعات الزم، 
که  اینجاست  بود.  نخواهد  واقعی  تحقیق  بارگاه  به  ورود  و  مسئله یابی  به  قادر 
معنای لغوی تحقیق نیز رخ می نماید و آن »حقیقت پویی« است، پویشی منحصر 
به فرد با سازمندی و ساختمندی ویژة خود. تحقیق نظام مند و سازمان یافته است 
و گاهی به بسط یا گشودگی رازهای پنهان یک مسئله می پردازد. بنابراین انسان 
اما محقق نباشد. پژوهش ژرف نگري  می تواند دانشمند و بسیار پر اطالع باشد 
در هر موضوع و شناخت ابعاد مختلف آن است که مستلزم کسب معارف جدید و 
کاوش هاي فراوان در گنجینه هاي معرفتي موجود است. در حالي که در نگارش 
یک متن تالیفي، ضرورتي به این فعالیت ها نیست و مثال با صرف بهره گیري از 
آثار موجود و ایجاد پیوند و الفت میان مباحث مطرح شده از سوي آنها، مي توان به 

متن نهایي تألیفی دست پیدا کرد. 

چگونه می تواند یک اثر تأثیرگذار نگاشت و بر ضریب تأثیر آن در جامعه افزود؟
گیرد.  قرار  پیوند  در  جامعه  واقعی  مسائل  با  که  باشد  تأثیرگذار  می تواند  اثری 
مسئله مند، تقاضامدار و برای عبور از مشکل و چالش و بر پایة معرفت و آگاهی 
الزم پیشینی شکل گرفته باشد. البّته باید توجه داشت که ضرورتًا مسائل واقعی 
جامعه، همان مسائلی که در نگاه اّول و سطحی به چشم می آیند، نیست و شاید 
مقوالتی در الیه های پایین تر اجتماعی که برای مشاهدة آن، ژرف نگری ضرورت 
دارد و نیاز به تأمل و کاوش های مضاعف است، اطالعات محقق باید به اندازه ای 
دقیقًا همین  نیز  پژوهشگر  بدهد و کار  را شکل  باشد که سرچشمه های مسئله 
است که بتواند به جامعه نشان دهد مسئلة واقعی آن، نه ضرورتًا امر روزمره ای که 
با آن روبروست، که الیه هایی است که کاوش در آن نیازمند کسب معرفت های 
جدید است. همینجاست که برخالف علوم تجربی که صرفًا معطوف به دانش و 
اطالعات زمان حال و گذشته است، علوم انسانی اساسًا آینده پژوه است و قادر 
نیست،  پیش گویی  منظور  که  دارید  عنایت  حتمًا  کند.  پیش بینی  را  آینده  است 
مگر آنکه در دایرة وحی و از جانب عالم غیب باشد که کار بشر عادی نیست. 
اینجاست که دیگران باید اهمیت علوم انسانی، کارآیی، کارکرد و کارآمدی آن 
را بیشتر دریابند وگرنه فعل و انفعاالت اجتماعی آنان را غافلگیر خواهد کرد و 
گرفتار انواع بحران ها و آسیب های اجتماعی و فرهنگی خواهند شد. از سوی دیگر 
ما  تأثیر  باال رفتن ضریب  اثرگذاری و  بدانیم  باید  انسانی هم  ما اصحاب علوم 

زمانی آغاز خواهد شد که سیاست و منش انزوا و نگرش انتزاعی را کنار بگذاریم 
و  شقوق  اقسام،  دربارة  و  نکنیم  رها  را  ابتکاری  و  سازنده  تعامل  میدان های  و 
الیه ها و شعاع اثرگذاری علوم انسانی در اجتماع روشمندانه بکوشیم. مثاًل تبیین 
از  بسیاری  از  پیشگیری  راه حّل مهم  و  بهداشت جامعه  و  ارتقاء سالمت  کنیم 
به  مربوط  مهم،  این  و  ماست  رفتار  اصالح  و  فرهنگ سازی  گرو  در  بیماری ها 
به  معطوف  نهایتًا  نیز  زیست  محیط  از  صیانت  است؛  انسانی  علوم  عمل  حوزة 
است، کاهش عمدة  و فرهنگ سازی  اجتماعی  و  انسانی  دستاوردهای مطالعات 
آسیب های اجتماعی مدیون علوم انسانی و وابسته به آن است، پیوند واقعی میان 
صنعت و دانشگاه، دانشگاه و جامعه و به طور کلی تحقق یک توسعة پایدار در گرو 
باور به دستاوردهای علوم انسانی خواهد بود. پرهیز از خشونت و افراطی گری )که 
اوج آن را در حرکات وحشیانة داعش دیدیم( با باور به دستاوردهای علوم انسانی 
میسر می شود و ده ها کارکرد دیگر که در این فرصت کوتاه، مجال پرداختن به 

آنها وجود ندارد.
نکته بنیادی دیگر برای تأثیرگذاری علوم انسانی این است که اثر و محصول 
علوم انسانی واقعا در پی حل یک مسئله مهم، یا رفع یک مشکل مهم باشد. 
محقق باید بتواند مسئله ها را از شبه مسئله ها تفکیک کند، و صرفا به مسئله ها 
بپردازد. بدون این تفکیک، اثر چندان تأثیرگذار نخواهد بود. همچنین محصول 
پژوهشی باید از حیث روش شناسی دقیق باشد. دقت روش شناختی، بر اعتبار اثر 
باشد. میزان  باید خالقانه  اثر  از سوی دیگر،  تأثیرگذارِی آن می افزاید.  دامنه  و 
خالقّیت اثر، در گرو توانایی نویسنده است که طبعًا محقق باید همه آرای مهم در 
مورد مسئله را بررسی کرده باشد، و از هیچ رأی مهمی بی خبر نباشد و خود باید 
چیزی بر معرفت بشری بیفزاید و بین سنت و مدرنیته نوعی گفت وگو ایجاد کند 
و قادر باشد با زبانی ساده، غیر مبهم و غیرغامض خروجی و محصول تحقیق را 

در قالب های متناسب، کوتاه و مخاطب گرا عرضه کند.

عوامل مؤثر بر توسعه و ترویج پژوهش در جامعه و کشور کدامند؟
پژوهش در جامعه ای امکان رشد دارد که تحقیق، امری درونزا باشد؛ هم جامعه 
آن  ثمرات  و  اهمیت  و  به ضرورت  اجتماع  بگیرند.  را جّدی  آن  دولتمردان  هم 
از سوی دیگر الزم است حاکمان به  باشد.  باورمند و  تقاضاگر پژوهش  عمیقًا 
پژوهشگران خالصانه و عمیقًا احترام بگذارند، در برابر آنان بسیار شکیبا باشند، 
آنان را تحمل کنند، نتایج علم آنان را به کار ببندند. اگر دولتمردان با سعة صدر 
حامی پژوهش باشند و متقاضی علم و حقیقت گشایی حاصله از تحقیق باشند 
و همزمان جامعه هم خود را بی نیاز و یا بی اعتماد به نتایج پژوهش نبیند، یقینًا 
پژوهشگری در این جامعه پرثمر خواهد بود. همین طور است اگر زمانی دولتمردان 
به دستاوردهای پژوهش اعتنا نکنند و اگر میان این دستاوردها و دیدگاه های خود 
انطباق نبینند و احترام و خضوع در برابر نتیجه دانش نداشته باشند و به تأمل 
راز و  اینجاست که  رانده می شود.  به حاشیه  نپردازند، پژوهش  انتقادی در خود 
حکمت فرمایش امیرالمؤمنین )ع( »العلُم السلطان« بیشتر روشن می شود، بدین 
مضمون که دانش را راهنما، دلیل، برهان و فرمانروای خود بدانید. در قرآن کریم 
از 33/ بُِسلْطاٍن« )بخشی  إاَِلّ  تَْنُفُذوَن  الرحمن هم آمده است که »ال  در سوره 

تحقیق، حقیقت پویی و مسئله مندی 

گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هب مناسبت هفته ژپوهش رد گفت وگو با جناب آاقی دکتر حسینعلی قبادی، رئیس ژپوهش

الرحمن(.

و  سازمان  سطح  در  پژوهش  ترویج  و  تشویق  برای  گام هایی  چه  پژوهشگاه 
جامعه برداشته است؟

به  پاسخ  در  که  رویکردهایی  همین  با  را  خود  توسعة  برنامة  بنیان  پژوهشگاه 
سؤال های پیشین عرض کرده ام، سامان داده است و برای ترغیب پژوهشگران و 
جامعه اهتمامی بلیغ دارد. تأسیس پژوهشکدة علوم انسانی و اجتماعی کاربردی، 
توجه به نظام ملّی نوآوری در علوم انسانی و اقدام مقدماتی برای تأسیس مرکز 
 60 از  بیش  انعقاد  است.  اقدامات  این  جمله  از  انسانی  علوم  پارک  نیز  و  رشد 
تفاهمنامه با سازمان ها و نهادها و دستگاه های اجرایی، اقدام به اجرای چندین 
طرح بزرگ کارفرمایی، طّراحی و اجرای بخشی از طرح بزرگ و جامع اعتالی 
علوم انسانی که نخبگان تراز اّول کشور در چهارچوب این طرح فعالیت مي  کنند 
و ایده هاي آنها بعضًا به مرحله قرارداد هم رسیده، تقویت شبکه نخبگانی با بیش 
از دو هزار مشارکت کننده از دانشگاه های سراسر کشور در قالب شورای بررسی 
متون، برگزاری صدها کارگاه، نشست علمی، سخنرانی تخصصی بعضًا با بیش 
از 17000 مراجعه، تقویت پرتال علوم انسانی و خدمات علمی رایگان به همه 
محققان کشور، ادارة روزآمد بیش از 20 مجلّة علمی، پژوهشی از دیگر اقدامات 
پژوهشگاه در این زمینه به شمار می آید و اجمااًل آنکه پژوهشگاه به دنبال آن 
است که در گام نخست میان پژوهش و مسائل واقعی اجتماع پیوند ایجاد کند و 
علوم انسانی را چونان علومی کارآمد و کاربردی که توانمند در شناسائی و حل 
مسائل جامعه است، تثبیت و ترویج کند. چنین اقدامی می تواند به تأثیرگذاری 
پایدار این علوم در کشور مدد برساند و پژوهشگران علوم انسانی را نیز در گسترش 
پژوهش ها و دلگرم شدن به ثمرات آن، امیدوار و پرانرژی کند. پژوهشگاه خود را 
نهادی مسئول در ترویج این رویکرد به علوم انسانی می داند و برنامه ریزی های 
خود را نیز بر این اساس به پیش می برد و عمیقًا معتقد است توسعة پایدار کشور 

در گرو انقیاد به دستاوردهای محققان توانا، نخبه و متعهد است.

از فرصت هفته پژوهش چه استفاده ای می توان برای توسعه پژوهش در جامعه 

به عمل آورد؟
هفتة پژوهش مناسبتی فاخر و فرصتی نیکو است برای آنکه پژوهشگران کشور 
در گفت وگو با دولتمردان، مسئوالن و اجتماع، نگاه ها و یافته های خویش را به 
آزمون بگذارند و ببینند تا چه اندازه در ایجاد همراهی در میان قشرهای مختلف 
گفتگوی  فرصت های  راه اندازی  با  می توان  هفته  این  در  بوده اند.  موفق  جامعه 
میزان  فراسازمانی،  و  سازمانی  سطح  در  پژوهشی  دستاوردهای  ارائه  و  جمعی 
این  کرد.  بررسی  را  مسائل  حّل  و  جامعه  بر  تأثیرگذاری  در  پژوهش  موفقیت 
مناسبت ها به شرط روشمندی، مدققانه بودن و خوش سلیقگی می تواند، الگوساز، 

جهت دهنده و هویت ساز باشد و به اعتالی ارزش و کارآمدی علم مدد برساند.

طبیعتا بهبود فضای پژوهش در کشور، نیازمند کار مستمر است، و نباید از 
هفته پژوهش انتظاری بیش از حّد داشت. فرهنگ علمی ما باید به سویی پیش 
برود که هر روز، روز پژوهش و کوشش علمی باشد. با وجود این، هفتهپژوهش، 
در حد خود، فرصت هایی را فراهم می کند که باید از آنها استفاده کرد. یک نکته 
مهم، این است که در هفته پژوهش اقداماتی صورت دهیم که پژوهشگران کوشا، 
احساس کنند زحماتشان از سوی جامعه دیده شده است. نکته مهم بعدی، دقت 
به این نکته است که بین پژوهش در رشته های علوم انسانی و سیاست گذاری ها، 
سیاست گذاران  سو  یک  از  که  معنا  این  به  گیرد؛  صورت  یا  مبادله  نوعی  باید 
با مشکالت  پژوهشگران  از سوی دیگر،  و  بگیرند،  بهره  یافته های پژوهشی  از 
هفته  دهند.  دست  به  مناسب  راهکارهایی  بتوانند  تا  شوند  آشنا  سیاست گذاری 
پژوهش، فرصتی مناسب است که پژوهشگران و سیاست گذاران با دغدغه های 
هم بیشتر آشنا شوند. و به تدریج اجرای برنامه هایی برای ارتقای سرمایه گذاری در 

پژوهش های علوم انسانی فراهم تر گردد.
در اینجا الزم می دانم که از محقق جامع سفرکرده، استاد فقید دکتر صادق 

آئینه وند )ره( یاد کنم.

ما اصحاب علوم انسانی هم باید بدانیم اثرگذاری و باال رفتن 
ضریب تأثیر ما زمانی آغاز خواهد شد که سیاست و منش انزوا و نگرش 

انتزاعی را کنار بگذاریم و میدان های تعامل سازنده و ابتکاری را رها 
نکنیم
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به  جستجو  معنی  به  اصطالح،  در  و  جستجوست  معنی  به  لغت  در  پژوهش 
منظور پاسخ حتی المقدور درست به مسئله ای است که در رشته ای از علوم برای 
متخصصان آن رشته مطرح شده است. پژوهش در این معنی، مترادف با تحقیق 
به معنِی حقیقت یابی است و پاسخ به مسئله ای وقتی حقیقی است که منطبق بر 

واقعیت باشد. 
اگرچه آموزش و آگاهی چه از طریق درس کسبی و مدرسی و چه از طریق 

مطالعة شخصی مقدم بر پژوهش است، اما علت غایِی آموزش و آگاهی، پژوهش 
است. پژوهش و تحقیق، حقیقتی را ابداع نمی کند؛ بلکه گنِج مخفِی حقیقتی را که 
در سراسر عالم منتشر است کشف می کند تا هم کنجکاوی انسان را برای شناخت 
حقیقت و کسب معرفت ارضا کند و هم آن را برای پیشرفت انسان به کار گیرد.

انسانی و خواه در حوزة علوم خاص،  در کار پژوهش، خواه در حوزة علوم 
عناصری چند دخالت مستقیم دارد که از این قرارند: پژوهشگر یا محقق؛ مسئلة 

یکی از صفات الزم برای هر پژوهشگری در قلمرو تخصص خود، 
حساسیت داشتن برای پرسش کردن و به تبع آن یافتن مسئله است. این امر 

مهم میسر نمی گردد مگر از طریق آموزش و مطالعة توأم با تامل و دقت.

سخنی چند ردباره ژپوهش
ریان دکتر تقی پورانمدا

 استاد ژپوهشكده زبان و ادبيات

تعریف جنابعالی از پژوهش چیست و تفاوت آن با دیگر نوشته ها و نگارش ها 
مثاًل تألیف کتاب کدامست؟

پیشاپیش عرض کنم بنده اصطالح »تحقیق« را بر پژوهش ترجیح می دهم. لذا 
تعریف تحقیق را برمی گزینم که به اقتضای بافتار و زمینه پرسش های احتمالي 
بعدي شما، به نظر می رسد این تعریف در اینجا مناسب تر باشد. تحقیق، کندوکاو 
و جستجوی روشمند و ساخت مدار برای طی فرایند در گذار از مجهول به معلوم، 
حل مسئله، رفع مشکل و چالش و کشف قواعد عمومی و اصول کلی می تواند 
باشد. تحقیق باید به هم افزایی در حوزه علم بینجامد و مهم ترین وجه تمایز آن 
با دیگر نوشتارها و جستارها، ژرفای آن و حرکت در الیه های عمیق مسئله مندی 
است که گاه حتی پنهان است و محقق باید با آگاهی های پیشینی خود مجوز 
ورود به ساحت آن را پیدا کند وگرنه هرکس از میانه راه و بدون مطالعات الزم، 
که  اینجاست  بود.  نخواهد  واقعی  تحقیق  بارگاه  به  ورود  و  مسئله یابی  به  قادر 
معنای لغوی تحقیق نیز رخ می نماید و آن »حقیقت پویی« است، پویشی منحصر 
به فرد با سازمندی و ساختمندی ویژة خود. تحقیق نظام مند و سازمان یافته است 
و گاهی به بسط یا گشودگی رازهای پنهان یک مسئله می پردازد. بنابراین انسان 
اما محقق نباشد. پژوهش ژرف نگري  می تواند دانشمند و بسیار پر اطالع باشد 
در هر موضوع و شناخت ابعاد مختلف آن است که مستلزم کسب معارف جدید و 
کاوش هاي فراوان در گنجینه هاي معرفتي موجود است. در حالي که در نگارش 
یک متن تالیفي، ضرورتي به این فعالیت ها نیست و مثال با صرف بهره گیري از 
آثار موجود و ایجاد پیوند و الفت میان مباحث مطرح شده از سوي آنها، مي توان به 

متن نهایي تألیفی دست پیدا کرد. 

چگونه می تواند یک اثر تأثیرگذار نگاشت و بر ضریب تأثیر آن در جامعه افزود؟
گیرد.  قرار  پیوند  در  جامعه  واقعی  مسائل  با  که  باشد  تأثیرگذار  می تواند  اثری 
مسئله مند، تقاضامدار و برای عبور از مشکل و چالش و بر پایة معرفت و آگاهی 
الزم پیشینی شکل گرفته باشد. البّته باید توجه داشت که ضرورتًا مسائل واقعی 
جامعه، همان مسائلی که در نگاه اّول و سطحی به چشم می آیند، نیست و شاید 
مقوالتی در الیه های پایین تر اجتماعی که برای مشاهدة آن، ژرف نگری ضرورت 
دارد و نیاز به تأمل و کاوش های مضاعف است، اطالعات محقق باید به اندازه ای 
دقیقًا همین  نیز  پژوهشگر  بدهد و کار  را شکل  باشد که سرچشمه های مسئله 
است که بتواند به جامعه نشان دهد مسئلة واقعی آن، نه ضرورتًا امر روزمره ای که 
با آن روبروست، که الیه هایی است که کاوش در آن نیازمند کسب معرفت های 
جدید است. همینجاست که برخالف علوم تجربی که صرفًا معطوف به دانش و 
اطالعات زمان حال و گذشته است، علوم انسانی اساسًا آینده پژوه است و قادر 
نیست،  پیش گویی  منظور  که  دارید  عنایت  حتمًا  کند.  پیش بینی  را  آینده  است 
مگر آنکه در دایرة وحی و از جانب عالم غیب باشد که کار بشر عادی نیست. 
اینجاست که دیگران باید اهمیت علوم انسانی، کارآیی، کارکرد و کارآمدی آن 
را بیشتر دریابند وگرنه فعل و انفعاالت اجتماعی آنان را غافلگیر خواهد کرد و 
گرفتار انواع بحران ها و آسیب های اجتماعی و فرهنگی خواهند شد. از سوی دیگر 
ما  تأثیر  باال رفتن ضریب  اثرگذاری و  بدانیم  باید  انسانی هم  ما اصحاب علوم 

زمانی آغاز خواهد شد که سیاست و منش انزوا و نگرش انتزاعی را کنار بگذاریم 
و  شقوق  اقسام،  دربارة  و  نکنیم  رها  را  ابتکاری  و  سازنده  تعامل  میدان های  و 
الیه ها و شعاع اثرگذاری علوم انسانی در اجتماع روشمندانه بکوشیم. مثاًل تبیین 
از  بسیاری  از  پیشگیری  راه حّل مهم  و  بهداشت جامعه  و  ارتقاء سالمت  کنیم 
به  مربوط  مهم،  این  و  ماست  رفتار  اصالح  و  فرهنگ سازی  گرو  در  بیماری ها 
به  معطوف  نهایتًا  نیز  زیست  محیط  از  صیانت  است؛  انسانی  علوم  عمل  حوزة 
است، کاهش عمدة  و فرهنگ سازی  اجتماعی  و  انسانی  دستاوردهای مطالعات 
آسیب های اجتماعی مدیون علوم انسانی و وابسته به آن است، پیوند واقعی میان 
صنعت و دانشگاه، دانشگاه و جامعه و به طور کلی تحقق یک توسعة پایدار در گرو 
باور به دستاوردهای علوم انسانی خواهد بود. پرهیز از خشونت و افراطی گری )که 
اوج آن را در حرکات وحشیانة داعش دیدیم( با باور به دستاوردهای علوم انسانی 
میسر می شود و ده ها کارکرد دیگر که در این فرصت کوتاه، مجال پرداختن به 

آنها وجود ندارد.
نکته بنیادی دیگر برای تأثیرگذاری علوم انسانی این است که اثر و محصول 
علوم انسانی واقعا در پی حل یک مسئله مهم، یا رفع یک مشکل مهم باشد. 
محقق باید بتواند مسئله ها را از شبه مسئله ها تفکیک کند، و صرفا به مسئله ها 
بپردازد. بدون این تفکیک، اثر چندان تأثیرگذار نخواهد بود. همچنین محصول 
پژوهشی باید از حیث روش شناسی دقیق باشد. دقت روش شناختی، بر اعتبار اثر 
باشد. میزان  باید خالقانه  اثر  از سوی دیگر،  تأثیرگذارِی آن می افزاید.  دامنه  و 
خالقّیت اثر، در گرو توانایی نویسنده است که طبعًا محقق باید همه آرای مهم در 
مورد مسئله را بررسی کرده باشد، و از هیچ رأی مهمی بی خبر نباشد و خود باید 
چیزی بر معرفت بشری بیفزاید و بین سنت و مدرنیته نوعی گفت وگو ایجاد کند 
و قادر باشد با زبانی ساده، غیر مبهم و غیرغامض خروجی و محصول تحقیق را 

در قالب های متناسب، کوتاه و مخاطب گرا عرضه کند.

عوامل مؤثر بر توسعه و ترویج پژوهش در جامعه و کشور کدامند؟
پژوهش در جامعه ای امکان رشد دارد که تحقیق، امری درونزا باشد؛ هم جامعه 
آن  ثمرات  و  اهمیت  و  به ضرورت  اجتماع  بگیرند.  را جّدی  آن  دولتمردان  هم 
از سوی دیگر الزم است حاکمان به  باشد.  باورمند و  تقاضاگر پژوهش  عمیقًا 
پژوهشگران خالصانه و عمیقًا احترام بگذارند، در برابر آنان بسیار شکیبا باشند، 
آنان را تحمل کنند، نتایج علم آنان را به کار ببندند. اگر دولتمردان با سعة صدر 
حامی پژوهش باشند و متقاضی علم و حقیقت گشایی حاصله از تحقیق باشند 
و همزمان جامعه هم خود را بی نیاز و یا بی اعتماد به نتایج پژوهش نبیند، یقینًا 
پژوهشگری در این جامعه پرثمر خواهد بود. همین طور است اگر زمانی دولتمردان 
به دستاوردهای پژوهش اعتنا نکنند و اگر میان این دستاوردها و دیدگاه های خود 
انطباق نبینند و احترام و خضوع در برابر نتیجه دانش نداشته باشند و به تأمل 
راز و  اینجاست که  رانده می شود.  به حاشیه  نپردازند، پژوهش  انتقادی در خود 
حکمت فرمایش امیرالمؤمنین )ع( »العلُم السلطان« بیشتر روشن می شود، بدین 
مضمون که دانش را راهنما، دلیل، برهان و فرمانروای خود بدانید. در قرآن کریم 
از 33/ بُِسلْطاٍن« )بخشی  إاَِلّ  تَْنُفُذوَن  الرحمن هم آمده است که »ال  در سوره 

تحقیق، حقیقت پویی و مسئله مندی 

گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هب مناسبت هفته ژپوهش رد گفت وگو با جناب آاقی دکتر حسینعلی قبادی، رئیس ژپوهش

الرحمن(.

و  سازمان  سطح  در  پژوهش  ترویج  و  تشویق  برای  گام هایی  چه  پژوهشگاه 
جامعه برداشته است؟

به  پاسخ  در  که  رویکردهایی  همین  با  را  خود  توسعة  برنامة  بنیان  پژوهشگاه 
سؤال های پیشین عرض کرده ام، سامان داده است و برای ترغیب پژوهشگران و 
جامعه اهتمامی بلیغ دارد. تأسیس پژوهشکدة علوم انسانی و اجتماعی کاربردی، 
توجه به نظام ملّی نوآوری در علوم انسانی و اقدام مقدماتی برای تأسیس مرکز 
 60 از  بیش  انعقاد  است.  اقدامات  این  جمله  از  انسانی  علوم  پارک  نیز  و  رشد 
تفاهمنامه با سازمان ها و نهادها و دستگاه های اجرایی، اقدام به اجرای چندین 
طرح بزرگ کارفرمایی، طّراحی و اجرای بخشی از طرح بزرگ و جامع اعتالی 
علوم انسانی که نخبگان تراز اّول کشور در چهارچوب این طرح فعالیت مي  کنند 
و ایده هاي آنها بعضًا به مرحله قرارداد هم رسیده، تقویت شبکه نخبگانی با بیش 
از دو هزار مشارکت کننده از دانشگاه های سراسر کشور در قالب شورای بررسی 
متون، برگزاری صدها کارگاه، نشست علمی، سخنرانی تخصصی بعضًا با بیش 
از 17000 مراجعه، تقویت پرتال علوم انسانی و خدمات علمی رایگان به همه 
محققان کشور، ادارة روزآمد بیش از 20 مجلّة علمی، پژوهشی از دیگر اقدامات 
پژوهشگاه در این زمینه به شمار می آید و اجمااًل آنکه پژوهشگاه به دنبال آن 
است که در گام نخست میان پژوهش و مسائل واقعی اجتماع پیوند ایجاد کند و 
علوم انسانی را چونان علومی کارآمد و کاربردی که توانمند در شناسائی و حل 
مسائل جامعه است، تثبیت و ترویج کند. چنین اقدامی می تواند به تأثیرگذاری 
پایدار این علوم در کشور مدد برساند و پژوهشگران علوم انسانی را نیز در گسترش 
پژوهش ها و دلگرم شدن به ثمرات آن، امیدوار و پرانرژی کند. پژوهشگاه خود را 
نهادی مسئول در ترویج این رویکرد به علوم انسانی می داند و برنامه ریزی های 
خود را نیز بر این اساس به پیش می برد و عمیقًا معتقد است توسعة پایدار کشور 

در گرو انقیاد به دستاوردهای محققان توانا، نخبه و متعهد است.

از فرصت هفته پژوهش چه استفاده ای می توان برای توسعه پژوهش در جامعه 

به عمل آورد؟
هفتة پژوهش مناسبتی فاخر و فرصتی نیکو است برای آنکه پژوهشگران کشور 
در گفت وگو با دولتمردان، مسئوالن و اجتماع، نگاه ها و یافته های خویش را به 
آزمون بگذارند و ببینند تا چه اندازه در ایجاد همراهی در میان قشرهای مختلف 
گفتگوی  فرصت های  راه اندازی  با  می توان  هفته  این  در  بوده اند.  موفق  جامعه 
میزان  فراسازمانی،  و  سازمانی  سطح  در  پژوهشی  دستاوردهای  ارائه  و  جمعی 
این  کرد.  بررسی  را  مسائل  حّل  و  جامعه  بر  تأثیرگذاری  در  پژوهش  موفقیت 
مناسبت ها به شرط روشمندی، مدققانه بودن و خوش سلیقگی می تواند، الگوساز، 

جهت دهنده و هویت ساز باشد و به اعتالی ارزش و کارآمدی علم مدد برساند.

طبیعتا بهبود فضای پژوهش در کشور، نیازمند کار مستمر است، و نباید از 
هفته پژوهش انتظاری بیش از حّد داشت. فرهنگ علمی ما باید به سویی پیش 
برود که هر روز، روز پژوهش و کوشش علمی باشد. با وجود این، هفتهپژوهش، 
در حد خود، فرصت هایی را فراهم می کند که باید از آنها استفاده کرد. یک نکته 
مهم، این است که در هفته پژوهش اقداماتی صورت دهیم که پژوهشگران کوشا، 
احساس کنند زحماتشان از سوی جامعه دیده شده است. نکته مهم بعدی، دقت 
به این نکته است که بین پژوهش در رشته های علوم انسانی و سیاست گذاری ها، 
سیاست گذاران  سو  یک  از  که  معنا  این  به  گیرد؛  صورت  یا  مبادله  نوعی  باید 
با مشکالت  پژوهشگران  از سوی دیگر،  و  بگیرند،  بهره  یافته های پژوهشی  از 
هفته  دهند.  دست  به  مناسب  راهکارهایی  بتوانند  تا  شوند  آشنا  سیاست گذاری 
پژوهش، فرصتی مناسب است که پژوهشگران و سیاست گذاران با دغدغه های 
هم بیشتر آشنا شوند. و به تدریج اجرای برنامه هایی برای ارتقای سرمایه گذاری در 

پژوهش های علوم انسانی فراهم تر گردد.
در اینجا الزم می دانم که از محقق جامع سفرکرده، استاد فقید دکتر صادق 

آئینه وند )ره( یاد کنم.

ما اصحاب علوم انسانی هم باید بدانیم اثرگذاری و باال رفتن 
ضریب تأثیر ما زمانی آغاز خواهد شد که سیاست و منش انزوا و نگرش 

انتزاعی را کنار بگذاریم و میدان های تعامل سازنده و ابتکاری را رها 
نکنیم
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آیا فرایند ارتقاء هب ارتقای علوم انسانی می انجامد؟
دکتر  آزیتا افراشی

گاه علوم انسانی و مطالعات علوم  انسانی و مطالعات فرهنگی   دبیر دبیرخاهن هیئت ممیزه ژپوهش
ارتقای اعضای هیئت علمی، فرایندی زمانبر است که منحصر به زمان ثبت 
گزارشنامة ارتقاء، تشکیل کمیتة منتخب و پس از آن کمسیون تخصصی 
با  از آن و  بلکه بسیار پیش  ارائة پرونده در صحن هیئت ممیزه نیست.  و 
برنامه ریزِی عضو هیئت علمی برای انجام فعالیت های پژوهشی و آموزشِی 
همسو و هدف مندی آغاز می گردد که باید در قالب آیین نامة ارتقاء سنجیده 
شوند. مانند هر فرایند زمانبر دیگری، در این مورد نیز حفظ انگیزه و استمرار 
از ابتدا تا انجاِم هر مرحلة ارتقاء چالشی است که با نیرویی خودجوش و 
درونی میسر  می شود و آیین نامه ها و قوانین هرچند مهم اند، ولی به اندازة 
انگیزة درونی اعضای هیئت علمی، نمی توانند مؤثر باشند؛ به همین دلیل 
است که نظام های مدیریتی، پیوسته تعهِد سازمانی و سطح انگیزه و امید را 
در بین کارکنان می سنجند و بر این نکته واقف اند که کاهش انگیزه و امید 
و تعهد سازمانی نه تنها بر سرنوشت شغلی هر یک از اعضاء تأثیر می گذارد، 
بلکه کل مجموعه را تحت تأثیر قرار می دهد؛ و البته باید توجه داشت که 
ارتقای علوم انسانی در کشور به شوق و انگیزة پژوهشگران و متخصصان 
و  علوم  جهانی  وضعیت  گرفتن  نظر  در  با  ناب،  پرسش های  طرح  برای 
درنوردیدن موانع پژوهشی و یافتن پاسخ هایی ارزشمند در عرصة هر حوزة 

دکترا  مدرک  دارای  فارغ التحصیل  یک  هنگامی که  است.  وابسته  علمی 
در مقام عضو هیئت علمی جذب نهادهای آموزشی و پژوهشی می شود، 
فعالیت های علمی او به مجموعه ای از الزامات اداری پیوند می خورد. این 
امر در تمام نهادهای علمی دولتی در دنیا اجتناب ناپذیر است؛ به بیان دیگر، 
ایجاد  علمی  هیئت  اعضای  برای  را  امکاناتی  و  محدودیت ها  فرآیند  این 
می کند. باید توجه داشت که الزامات اداری، ضامن منافع سازمانی و ملی 
هستند، اما از آنجا که رکن انجام فعالیت های علمی، پژوهشگران و استادان 
محسوب می شوند، این ضوابط باید نسبت به اشخاص، توانایی های آنها و 
محدودیت هایی که زندگی واقعی ایجاد می کند واقع بینانه شکل گرفته باشند، 
در غیر این صورت تردیدی نیست که سرخوردگی و فرسودگِی پژوهشگران 
نه به ارتقای علمی آنها منتهی می شود و نه به ارتقاء وضعیت علم در کشور. 
فرآیند  می سازیم:  مطرح  را  بنیادی  پرسش   دو  گفته شد  آنچه  به  توجه  با 
ارتقاء اعضای هیئت علمی چگونه می تواند رویکردی واقع بینانه اتخاذ نماید 
و به ارتقای علوم انسانی در ایران بیانجامد؟ و نیز اینکه در فرایند ارتقاء 
چگونه می توان فراتر از کمیت گرایِی بدون کیفیت و کیفیت گرایِی بازدارنده 

اندیشید؟ 

علم پدیداری انسانی است و به همین جهت اوصاف انسان در آن ریزش پیدا می کند.  
»مسئله مندی« شاید مهم ترین وصف آدمی بوده باشد؛ آدمی موجودی است که »نحوه 
بودن« او برایش مسئله است. علم نیز که محصول و فعالیتی انسانی است به تبِع نحوه 
وجود آدمی، ذاتا به مسئله تقویم می یابد. مسئله مندی ذاتی علم البته در علوم انسانی 
ظهور بارزتری دارد. ارسطو آنگاه که در  اخالق نیکوماخوس در کاِر پی افکندن  مبانی 
می خوانیم  انسانی اش  علوم  امروز  آنچه  به  یونانی  علوم  سایر  از  بیش  که  بود  علومی 
ماننده است ـ یعنی علوم سیاست و اخالق ـ وجه تمایز آنها را با فیزیک و متافیزیک، 
در معطوف بودن ذاتی علم سیاست و اخالق به غایاتی همچون خیر و سعادت و فضیلت 
دانست. بدین ترتیب می توانیم مدعی شویم که علوم انسانی بیش از سایر علوم با غایات 
آدمی سروکار دارند. معطوف بودن ذاتی به یک غایت، علم را متوجه تدبیر وضعیت حالیه 
می کند بدان نحو که این وضعیت در راستای آن غایت قرار گیرد. پس علوم انسانی ذاتا 
وضعیت حالیه آدمی را به عنوان یک مسئله پیش می کشد و خود ذاتا مسئله مند می شود.

علم اما باز از آن جهت که پدیداری انسانی است، همچون یک پدیدار انسانی دیگر 
ـ تکنولوژی ـ تمایلی نیز به خودبسندگی و خودمختاری دارد. بدان معنا که علم پس از 
لقای اولیه با نیازهای آدمی ـ امری که بدون آن قوام علم اساسا ناممکن است ـ تمایل 
به آن دارد که نسبت خویش را با این نیازها بگسلد و خودبسنده و خودمختار گردد. در 
این صورت علم دیگر نه معطوف به نیازهای آدمی که به منطق خویش خواهد بود؛ خود 
نیاز پیش می نهد و خود در برآوردن آن نیاز می کوشد. اینجا خود ِعلم و نه آدمی است 
که مسائل را فراروی علم قرار می دهد. همچون تکنولوژی، که پس از تقویم اولیه اش به 
نیازها و مسائل انسان، دیگر نه به رانه آن نیازها و مسائل بلکه به سائق مسائل برآمده 
از خود تکنولوژی است که به پیش می رود. تکنولوژی خودبسنده و خودمختار کاری را 

می کند به صرف آنکه می تواند. 
خودمختاری  و  خودبسندگی  دچار  تا  است  دائمی  مراقبتی  نیازمند  علم  بدینگونه 

نگردد. چنین مراقبتی ضمن ارزیابی پیوسته مسئله مندی علم ممکن می گردد.

علم خودمختار رد مواهج با علم مسئله مند
دکتر مهدی معین زاده

 رسیی ژپوهشكده رغب شناسی و علم ژپوهی

پژوهش؛ شیوة پژوهش؛ پاسخ مسئله؛ ارائة پژوهش. از این پنج عامل، دو عامل 
اول بیشتر در حکِم مقدماِت پیش از شروع پژوهش است که جدا از قلمرو پژوهش 
بیش و کم مباحثی را دربر می گیرد که بر سر آن اتفاق نظر وجود دارد. سه عامل 
بعدی به عمل پژوهش مربوط می شود که شاید هریک از علوم، عالوه بر وجود 

بعضی از عوامل و عناصر مشترک، راه و رسم خودش را دارد.
یکی از صفات الزم برای هر پژوهشگری در قلمرو تخصص خود، حساسیت 
داشتن برای پرسش کردن و به تبع آن یافتن مسئله است. این امر مهم میسر 
نمی گردد مگر از طریق آموزش و مطالعة توأم با تامل و دقت. عدم وقت و تأّمل 
در آموزش و مطالعه و عدم حساسیت در پرسش کردن که منجر به تنبلی فکر می 
شود. این تنبلی فکر و عدم دقت، وقتی بیشتر جلوه می کند که پژوهشگر به علل 
مختلف مجبور می شود که در طول مدتی معّین مثاًل یک سال، هم مسئله ای 
برای پژوهش پیشنهاد کند و هم نتیجة پژوهش را تحویل دهد. بی گمان چنین 

پژوهشی، بیشتر »شعبده بازِی پژوهشی« است تا پژوهش.
هر پژوهشی برای پاسخ به مسئله ای است که پیش از تحقیق برای پژوهشگر 
مطرح می شود. هرچقدر اطالع ما در حوزة یک علم یا پدیده کمتر باشد، تعداد 
که  نیست  مسئله  حّد یک  در  همه  این سوال ها  اما  است؛  بیشتر  ما  سوال های 
پاسخ آن محتاج پژوهش باشد. طبیعی است که ذهنیت هر پژوهشگری نسبت 
یعنی  دارد.  آگاهی  و  است  دیده  آموزش  آن  در  که  است  حساس  مسائلی  به 
معنی  آن  به  این  اما  دارد.  بیشتری  تناسب  او  با ذخیره های ذهنی  او  حساسیت 
نیست که یافتن مسئلة تحقیق نیز برای او آسان تر و بیشتر است. بلکه چون او 
از پاسخ بسیاری از مسائل در رشتة خود آگاه است، مسئلة تازه پیداکردن برای 
او دشوارتر است. مسئلة تازه پیداکردن، مستلزم اطالعات گسترده در رشتة مورد 

نظر و تنوع اطالعات در رشته های نزدیک به تخصص پژوهشگر است؛ بنابراین 
می توان گفت توانش مسئله یابی و ماهیت و نوع مسئله ای که برای پژوهشگر 
مطرح می شود، با ساختار و میزان ذخیره های ذهنی او نسبت مستقیم دارد. کسی 
که با حال و هوای دانشی آشنایی ندارد، نمی تواند به کسی که در آن حال و هوا 
نفس کشیده و به نظام و زیر و بم آن آشنایی دارد و اصواًل تربیت ذهنی خاصی 
سازگار با تخصص خود دارد، بگوید مسئله ای که تو پژوهش می کنی و راهی که 
تو می روی اشتباه است و تو باید مثل من ببینی، مثل من بیندیشی و به شیوة من 
تحقیق کنی. چنین توقع خودخواهانه ای ناشی از کمال بی منطقی است و جهل 
نسبت به اینکه منطق و اندیشه و نگاه هرکس متاثر از تجربه های ناشی از شیوة 
از  را نمی توان تجویز کرد که همه  راه یگانه و ویژه ای  بنابراین  اوست.  زیست 
طریق آن به نتیجه ای واحد برسند. هم مسئله را ذهن پژوهشگر تعیین می کند 
و هم راه را؛ و حاصل جستجو نیز می تواند یکی از نتایج محتمل و نه قطعی را 
به دست دهد. این تازه فقط نوعی از تحقیقات ادبی است که مسئله محور است. 
بسیاری از تحقیقات ادبی ـ مثل تصحیح و شروح نسخه های قدیمی، شرح حال 
دربارة  تحقیق  آثار،  معرفی  و  تحلیل  و  نقد  متون،  دشواری های  شرح  نویسی، 
هریک از مسائل ادبی و انواع ادبی، تحقیق دربارة بالغت و هر یک از موضوعات 
آن، تدوین انواع فرهنگ ها و فهرست های مربوط به موضوعات مختلف و ده ها 
موضوع دیگر، هرکدام در جای خودش ارزش دارد اما با پرسش های طرحنامه 

سازگاری ندارد.
می شود با همفکری طرحی نو درانداخت که بیشترین فایده و منطقی ترین 
شیوه را داشته باشد و این البته جز از طریق صاحب نظران هر رشته ممکن نیست.

هفتة پژوهش در سال 1396 با تفاوت هایی نسبت به سال های گذشته برگزار می شود. در 
این نوشتار پس از اشاره به موارد تغییر در آیین نامه انتخاب پژوهشگران برتر، و تفاوت ها 
و ویژگی های متمایزکننده هفته پژوهش امسال، کارکرد کمیسیون های شورای پژوهشی 

را به صورت اجمالی ذکر می کنیم.
1. ویژگی های متمایزکنندة هفتة پژوهش در سال 1396؛ دو ویژگی، و در واقع وجه 
تمایز در هفتة پژوهش سال جاری نسبت به گذشته وجود دارد: نکتة اول اینکه یک شرط 
به آئین نامة انتخاب پژوهشگران برتر، که همان آئین نامة سال 1395 بود، افزوده و عملی 
شد. پیشنهاد این شرط از سوی کمیتة علمی هفتة پژوهش، که متشکل از نمایندگان 
پژوهشکده ها است مطرح شد و به تأیید هیأت محترم رئیسه نیز رسید. بنابر این شرط، 
از سوی محقق محترم،  ارائة سه مقاله  بر  حساب می آید، عالوه  که شرطی وتویی به 
حداقل دو مقاله از این مقاالت چاپ شده باشد و برای مقالة سوم گواهی انتشار ارائه 
شود، ضمن آنکه یک پایةترفیع نیز در دورة یک سالة پژوهشی کسب شده باشد. دلیل 
طرح این شرط نیز آن بود که اعضای محترم هیئت علمی ای که نسبت به طرح های 
ساالنة خود در مقایسه با بقیة اعضای محترم اهتمام و حس مسئولیت شناسی بیشتری 

دارند، محق تر شناخته شدند.
راه اندازی سامانة جامع پژوهشی در پژوهشگاه )سیماپ  به    ویژگی دوم مربوط 
و  پژوهشگاه  علمی  هیئت  اعضای  پژوهشی  اطالعات  جامع  بانک  واقع  در  سیماپ  )سامانة 
همچنین فرآیندهایی برای تسریع و سهولت در امور مختلف مربوط به انجام طرح ها و خدمات 
است.  است.((  شده  گرفته  نظر  در  آن  برای  متعددی  امکانات  و  قابلیت ها  که  است  پژوهشی 
سامانة سیماپ از سال گذشته راه اندازی شده بود اما در سال جاری فرایند انتخاب 

پژوهشگر برتر از طریق این سامانه، و در واقع به عنوان اولین فرایند سامانه، عملیاتی شد 
و محققان محترم این امکان را یافتند که درخواست خود را از آن طریق اعالم نمایند. 
فرایند رسیدگی به درخواست ها در این خصوص نیز در چند مرحله انجام می شود. ابتدا 
با بررسی کارشناسانة درخواست ها و انطباق مستندات در مرحله کارشناسی، امتیازهای 
اولیه تعیین می شود. در مرحلة بعد در دو کمیسیون، که منتخب اعضای کمیتة علمی 
هفتة پژوهش هستند، امتیازهای اعطا شده بررسی و در صورت تأیید، در مرحلة آخر در 
مدیریت امور پژوهشی مجدداً بررسی و در صورت تأیید نهایی گزارش کار برای هیئت 

محترم رئیسه ارسال می شود.
2. کمیسیون های پژوهشی؛ در حال حاضر تقریبًا یکسال از عمر این کمیسیون ها 
می گذرد. طرح تشکیل این کمیسیون ها از طرف خود شورای پژوهشی مطرح و تصویب 

شد. ویژگی هایی که می توان برای کمیسیون برشمرد به شرح زیر است:
1. تأکید و تمرکز بر تعریف »پژوهش« در برابر »کتاب«؛ یعنی توجه به مسئله مندی 
و  انضمامی جامعه  یا  نظری  مباحث  با  پژوهش  ربط  به  ناظر  پژوهش، که علی القاعده 

کشور است؛
2.  کمیسیون فضای مناسبی را ایجاد می کند تا پژوهشگر با حضور خود از طرحنامه 
تا احیانًا مواردی ناگفته باقی نمانند که هنگام  دفاع نماید. این شرایط موجب می شود 

نگارش طرحنامه نوشته نشده اند؛ 
پژوهش  مسئله مندی  به  توجه  با  که  است  این  بر  تالش  کمیسیون ها  در   .3
ارائه شود، بدون  از سوی کمیسیون جهت صورت بندی مسئلة طرحنامه  پیشنهادهایی 

آنکه الزامی برای تغییر موضوع باشد.

گاهی نو هب ربرسی طرحناهم اه کمیسیون اهی شورای ژپوهشی و ن
دکتر سيد محمدرضا امیری تهرانی

گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مدری امور ژپوهشی ژپوهش
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آیا فرایند ارتقاء هب ارتقای علوم انسانی می انجامد؟
دکتر  آزیتا افراشی

گاه علوم انسانی و مطالعات علوم  انسانی و مطالعات فرهنگی   دبیر دبیرخاهن هیئت ممیزه ژپوهش
ارتقای اعضای هیئت علمی، فرایندی زمانبر است که منحصر به زمان ثبت 
گزارشنامة ارتقاء، تشکیل کمیتة منتخب و پس از آن کمسیون تخصصی 
با  از آن و  بلکه بسیار پیش  ارائة پرونده در صحن هیئت ممیزه نیست.  و 
برنامه ریزِی عضو هیئت علمی برای انجام فعالیت های پژوهشی و آموزشِی 
همسو و هدف مندی آغاز می گردد که باید در قالب آیین نامة ارتقاء سنجیده 
شوند. مانند هر فرایند زمانبر دیگری، در این مورد نیز حفظ انگیزه و استمرار 
از ابتدا تا انجاِم هر مرحلة ارتقاء چالشی است که با نیرویی خودجوش و 
درونی میسر  می شود و آیین نامه ها و قوانین هرچند مهم اند، ولی به اندازة 
انگیزة درونی اعضای هیئت علمی، نمی توانند مؤثر باشند؛ به همین دلیل 
است که نظام های مدیریتی، پیوسته تعهِد سازمانی و سطح انگیزه و امید را 
در بین کارکنان می سنجند و بر این نکته واقف اند که کاهش انگیزه و امید 
و تعهد سازمانی نه تنها بر سرنوشت شغلی هر یک از اعضاء تأثیر می گذارد، 
بلکه کل مجموعه را تحت تأثیر قرار می دهد؛ و البته باید توجه داشت که 
ارتقای علوم انسانی در کشور به شوق و انگیزة پژوهشگران و متخصصان 
و  علوم  جهانی  وضعیت  گرفتن  نظر  در  با  ناب،  پرسش های  طرح  برای 
درنوردیدن موانع پژوهشی و یافتن پاسخ هایی ارزشمند در عرصة هر حوزة 

دکترا  مدرک  دارای  فارغ التحصیل  یک  هنگامی که  است.  وابسته  علمی 
در مقام عضو هیئت علمی جذب نهادهای آموزشی و پژوهشی می شود، 
فعالیت های علمی او به مجموعه ای از الزامات اداری پیوند می خورد. این 
امر در تمام نهادهای علمی دولتی در دنیا اجتناب ناپذیر است؛ به بیان دیگر، 
ایجاد  علمی  هیئت  اعضای  برای  را  امکاناتی  و  محدودیت ها  فرآیند  این 
می کند. باید توجه داشت که الزامات اداری، ضامن منافع سازمانی و ملی 
هستند، اما از آنجا که رکن انجام فعالیت های علمی، پژوهشگران و استادان 
محسوب می شوند، این ضوابط باید نسبت به اشخاص، توانایی های آنها و 
محدودیت هایی که زندگی واقعی ایجاد می کند واقع بینانه شکل گرفته باشند، 
در غیر این صورت تردیدی نیست که سرخوردگی و فرسودگِی پژوهشگران 
نه به ارتقای علمی آنها منتهی می شود و نه به ارتقاء وضعیت علم در کشور. 
فرآیند  می سازیم:  مطرح  را  بنیادی  پرسش   دو  گفته شد  آنچه  به  توجه  با 
ارتقاء اعضای هیئت علمی چگونه می تواند رویکردی واقع بینانه اتخاذ نماید 
و به ارتقای علوم انسانی در ایران بیانجامد؟ و نیز اینکه در فرایند ارتقاء 
چگونه می توان فراتر از کمیت گرایِی بدون کیفیت و کیفیت گرایِی بازدارنده 

اندیشید؟ 

علم پدیداری انسانی است و به همین جهت اوصاف انسان در آن ریزش پیدا می کند.  
»مسئله مندی« شاید مهم ترین وصف آدمی بوده باشد؛ آدمی موجودی است که »نحوه 
بودن« او برایش مسئله است. علم نیز که محصول و فعالیتی انسانی است به تبِع نحوه 
وجود آدمی، ذاتا به مسئله تقویم می یابد. مسئله مندی ذاتی علم البته در علوم انسانی 
ظهور بارزتری دارد. ارسطو آنگاه که در  اخالق نیکوماخوس در کاِر پی افکندن  مبانی 
می خوانیم  انسانی اش  علوم  امروز  آنچه  به  یونانی  علوم  سایر  از  بیش  که  بود  علومی 
ماننده است ـ یعنی علوم سیاست و اخالق ـ وجه تمایز آنها را با فیزیک و متافیزیک، 
در معطوف بودن ذاتی علم سیاست و اخالق به غایاتی همچون خیر و سعادت و فضیلت 
دانست. بدین ترتیب می توانیم مدعی شویم که علوم انسانی بیش از سایر علوم با غایات 
آدمی سروکار دارند. معطوف بودن ذاتی به یک غایت، علم را متوجه تدبیر وضعیت حالیه 
می کند بدان نحو که این وضعیت در راستای آن غایت قرار گیرد. پس علوم انسانی ذاتا 
وضعیت حالیه آدمی را به عنوان یک مسئله پیش می کشد و خود ذاتا مسئله مند می شود.

علم اما باز از آن جهت که پدیداری انسانی است، همچون یک پدیدار انسانی دیگر 
ـ تکنولوژی ـ تمایلی نیز به خودبسندگی و خودمختاری دارد. بدان معنا که علم پس از 
لقای اولیه با نیازهای آدمی ـ امری که بدون آن قوام علم اساسا ناممکن است ـ تمایل 
به آن دارد که نسبت خویش را با این نیازها بگسلد و خودبسنده و خودمختار گردد. در 
این صورت علم دیگر نه معطوف به نیازهای آدمی که به منطق خویش خواهد بود؛ خود 
نیاز پیش می نهد و خود در برآوردن آن نیاز می کوشد. اینجا خود ِعلم و نه آدمی است 
که مسائل را فراروی علم قرار می دهد. همچون تکنولوژی، که پس از تقویم اولیه اش به 
نیازها و مسائل انسان، دیگر نه به رانه آن نیازها و مسائل بلکه به سائق مسائل برآمده 
از خود تکنولوژی است که به پیش می رود. تکنولوژی خودبسنده و خودمختار کاری را 

می کند به صرف آنکه می تواند. 
خودمختاری  و  خودبسندگی  دچار  تا  است  دائمی  مراقبتی  نیازمند  علم  بدینگونه 

نگردد. چنین مراقبتی ضمن ارزیابی پیوسته مسئله مندی علم ممکن می گردد.

علم خودمختار رد مواهج با علم مسئله مند
دکتر مهدی معین زاده

 رسیی ژپوهشكده رغب شناسی و علم ژپوهی

پژوهش؛ شیوة پژوهش؛ پاسخ مسئله؛ ارائة پژوهش. از این پنج عامل، دو عامل 
اول بیشتر در حکِم مقدماِت پیش از شروع پژوهش است که جدا از قلمرو پژوهش 
بیش و کم مباحثی را دربر می گیرد که بر سر آن اتفاق نظر وجود دارد. سه عامل 
بعدی به عمل پژوهش مربوط می شود که شاید هریک از علوم، عالوه بر وجود 

بعضی از عوامل و عناصر مشترک، راه و رسم خودش را دارد.
یکی از صفات الزم برای هر پژوهشگری در قلمرو تخصص خود، حساسیت 
داشتن برای پرسش کردن و به تبع آن یافتن مسئله است. این امر مهم میسر 
نمی گردد مگر از طریق آموزش و مطالعة توأم با تامل و دقت. عدم وقت و تأّمل 
در آموزش و مطالعه و عدم حساسیت در پرسش کردن که منجر به تنبلی فکر می 
شود. این تنبلی فکر و عدم دقت، وقتی بیشتر جلوه می کند که پژوهشگر به علل 
مختلف مجبور می شود که در طول مدتی معّین مثاًل یک سال، هم مسئله ای 
برای پژوهش پیشنهاد کند و هم نتیجة پژوهش را تحویل دهد. بی گمان چنین 

پژوهشی، بیشتر »شعبده بازِی پژوهشی« است تا پژوهش.
هر پژوهشی برای پاسخ به مسئله ای است که پیش از تحقیق برای پژوهشگر 
مطرح می شود. هرچقدر اطالع ما در حوزة یک علم یا پدیده کمتر باشد، تعداد 
که  نیست  مسئله  حّد یک  در  همه  این سوال ها  اما  است؛  بیشتر  ما  سوال های 
پاسخ آن محتاج پژوهش باشد. طبیعی است که ذهنیت هر پژوهشگری نسبت 
یعنی  دارد.  آگاهی  و  است  دیده  آموزش  آن  در  که  است  حساس  مسائلی  به 
معنی  آن  به  این  اما  دارد.  بیشتری  تناسب  او  با ذخیره های ذهنی  او  حساسیت 
نیست که یافتن مسئلة تحقیق نیز برای او آسان تر و بیشتر است. بلکه چون او 
از پاسخ بسیاری از مسائل در رشتة خود آگاه است، مسئلة تازه پیداکردن برای 
او دشوارتر است. مسئلة تازه پیداکردن، مستلزم اطالعات گسترده در رشتة مورد 

نظر و تنوع اطالعات در رشته های نزدیک به تخصص پژوهشگر است؛ بنابراین 
می توان گفت توانش مسئله یابی و ماهیت و نوع مسئله ای که برای پژوهشگر 
مطرح می شود، با ساختار و میزان ذخیره های ذهنی او نسبت مستقیم دارد. کسی 
که با حال و هوای دانشی آشنایی ندارد، نمی تواند به کسی که در آن حال و هوا 
نفس کشیده و به نظام و زیر و بم آن آشنایی دارد و اصواًل تربیت ذهنی خاصی 
سازگار با تخصص خود دارد، بگوید مسئله ای که تو پژوهش می کنی و راهی که 
تو می روی اشتباه است و تو باید مثل من ببینی، مثل من بیندیشی و به شیوة من 
تحقیق کنی. چنین توقع خودخواهانه ای ناشی از کمال بی منطقی است و جهل 
نسبت به اینکه منطق و اندیشه و نگاه هرکس متاثر از تجربه های ناشی از شیوة 
از  را نمی توان تجویز کرد که همه  راه یگانه و ویژه ای  بنابراین  اوست.  زیست 
طریق آن به نتیجه ای واحد برسند. هم مسئله را ذهن پژوهشگر تعیین می کند 
و هم راه را؛ و حاصل جستجو نیز می تواند یکی از نتایج محتمل و نه قطعی را 
به دست دهد. این تازه فقط نوعی از تحقیقات ادبی است که مسئله محور است. 
بسیاری از تحقیقات ادبی ـ مثل تصحیح و شروح نسخه های قدیمی، شرح حال 
دربارة  تحقیق  آثار،  معرفی  و  تحلیل  و  نقد  متون،  دشواری های  شرح  نویسی، 
هریک از مسائل ادبی و انواع ادبی، تحقیق دربارة بالغت و هر یک از موضوعات 
آن، تدوین انواع فرهنگ ها و فهرست های مربوط به موضوعات مختلف و ده ها 
موضوع دیگر، هرکدام در جای خودش ارزش دارد اما با پرسش های طرحنامه 

سازگاری ندارد.
می شود با همفکری طرحی نو درانداخت که بیشترین فایده و منطقی ترین 
شیوه را داشته باشد و این البته جز از طریق صاحب نظران هر رشته ممکن نیست.

هفتة پژوهش در سال 1396 با تفاوت هایی نسبت به سال های گذشته برگزار می شود. در 
این نوشتار پس از اشاره به موارد تغییر در آیین نامه انتخاب پژوهشگران برتر، و تفاوت ها 
و ویژگی های متمایزکننده هفته پژوهش امسال، کارکرد کمیسیون های شورای پژوهشی 

را به صورت اجمالی ذکر می کنیم.
1. ویژگی های متمایزکنندة هفتة پژوهش در سال 1396؛ دو ویژگی، و در واقع وجه 
تمایز در هفتة پژوهش سال جاری نسبت به گذشته وجود دارد: نکتة اول اینکه یک شرط 
به آئین نامة انتخاب پژوهشگران برتر، که همان آئین نامة سال 1395 بود، افزوده و عملی 
شد. پیشنهاد این شرط از سوی کمیتة علمی هفتة پژوهش، که متشکل از نمایندگان 
پژوهشکده ها است مطرح شد و به تأیید هیأت محترم رئیسه نیز رسید. بنابر این شرط، 
از سوی محقق محترم،  ارائة سه مقاله  بر  حساب می آید، عالوه  که شرطی وتویی به 
حداقل دو مقاله از این مقاالت چاپ شده باشد و برای مقالة سوم گواهی انتشار ارائه 
شود، ضمن آنکه یک پایةترفیع نیز در دورة یک سالة پژوهشی کسب شده باشد. دلیل 
طرح این شرط نیز آن بود که اعضای محترم هیئت علمی ای که نسبت به طرح های 
ساالنة خود در مقایسه با بقیة اعضای محترم اهتمام و حس مسئولیت شناسی بیشتری 

دارند، محق تر شناخته شدند.
راه اندازی سامانة جامع پژوهشی در پژوهشگاه )سیماپ  به    ویژگی دوم مربوط 
و  پژوهشگاه  علمی  هیئت  اعضای  پژوهشی  اطالعات  جامع  بانک  واقع  در  سیماپ  )سامانة 
همچنین فرآیندهایی برای تسریع و سهولت در امور مختلف مربوط به انجام طرح ها و خدمات 
است.  است.((  شده  گرفته  نظر  در  آن  برای  متعددی  امکانات  و  قابلیت ها  که  است  پژوهشی 
سامانة سیماپ از سال گذشته راه اندازی شده بود اما در سال جاری فرایند انتخاب 

پژوهشگر برتر از طریق این سامانه، و در واقع به عنوان اولین فرایند سامانه، عملیاتی شد 
و محققان محترم این امکان را یافتند که درخواست خود را از آن طریق اعالم نمایند. 
فرایند رسیدگی به درخواست ها در این خصوص نیز در چند مرحله انجام می شود. ابتدا 
با بررسی کارشناسانة درخواست ها و انطباق مستندات در مرحله کارشناسی، امتیازهای 
اولیه تعیین می شود. در مرحلة بعد در دو کمیسیون، که منتخب اعضای کمیتة علمی 
هفتة پژوهش هستند، امتیازهای اعطا شده بررسی و در صورت تأیید، در مرحلة آخر در 
مدیریت امور پژوهشی مجدداً بررسی و در صورت تأیید نهایی گزارش کار برای هیئت 

محترم رئیسه ارسال می شود.
2. کمیسیون های پژوهشی؛ در حال حاضر تقریبًا یکسال از عمر این کمیسیون ها 
می گذرد. طرح تشکیل این کمیسیون ها از طرف خود شورای پژوهشی مطرح و تصویب 

شد. ویژگی هایی که می توان برای کمیسیون برشمرد به شرح زیر است:
1. تأکید و تمرکز بر تعریف »پژوهش« در برابر »کتاب«؛ یعنی توجه به مسئله مندی 
و  انضمامی جامعه  یا  نظری  مباحث  با  پژوهش  ربط  به  ناظر  پژوهش، که علی القاعده 

کشور است؛
2.  کمیسیون فضای مناسبی را ایجاد می کند تا پژوهشگر با حضور خود از طرحنامه 
تا احیانًا مواردی ناگفته باقی نمانند که هنگام  دفاع نماید. این شرایط موجب می شود 

نگارش طرحنامه نوشته نشده اند؛ 
پژوهش  مسئله مندی  به  توجه  با  که  است  این  بر  تالش  کمیسیون ها  در   .3
ارائه شود، بدون  از سوی کمیسیون جهت صورت بندی مسئلة طرحنامه  پیشنهادهایی 

آنکه الزامی برای تغییر موضوع باشد.

گاهی نو هب ربرسی طرحناهم اه کمیسیون اهی شورای ژپوهشی و ن
دکتر سيد محمدرضا امیری تهرانی

گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مدری امور ژپوهشی ژپوهش



خبرنامه، ویژه نامه هفته پژوهش، آذرماه 1396خبرنامه، ویژه نامه هفته پژوهش، آذرماه 1396

گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از آرذ سال 1395 ات آرذ سال 1396 فهرست کتاب اهی منتشر شده ژپوهش
نویسنده/مترجم/ نام کتاب

مصحح
نوبت 
چاپ

نوع اثر

غیرموظف اولمراد یاری دهنوی درآمدی بر برنامه فلسفه برای کودکان )1(

غیرموظف اولمهرنوش هدایتیآیا کودکان قادر به فلسفه ورزی هستند )2(

غیرموظف اولسعید ضرغامینسبت فلسفه تعلیم و تربیت با فلسفه برای کودکان )3(

سید  منصور  مرعشی - مبانی کارکردهای حلقه کندو کاو )4(
یحیی قائدی

غیرموظف اول

حلقه  تسهیل گر  ویژگی های  و  تسهیل گری  اصول 
کندوکاو )5(

غیرموظف اولمژگان رشتچی

غیرموظف اولسعید ناجیتفکرنقادانه در عمل مهارت های گفتگو )6(

غیرموظف اوللیال مجید حبیبی عراقیداستانی برای کندوکاو )7(

غیرموظف اولیحیی قائدیارزشیابی فلسفه برای کودکان  )8(

غیرموظف اولروح اهلل کریمیکندوکاو اخالقی تربیت اخالقی در برنامه فلسفه )9(

غیرموظف اولحسین شیخ رضاییعلم ورزی در حلقه کندوکاو )10(

غیرموظف اولخسرو باقریفبک در ترازو نگاه انتقادی )11(

حامد صفایی پور با همکاری تیزفکری مهارت، فهم و سنجش،  استدالل )12(
الهام یوسفی

غیرموظف اول

شرح تحقیقی دیوان خواجه شمس الدین محمدحافظ 
شیرازی )1(

غیرموظف اول منصور رستگار فسایی

شرح تحقیقی دیوان خواجه شمس الدین محمدحافظ 
شیرازی )2(

غیرموظف اولمنصور رستگار فسایی

شرح تحقیقی دیوان خواجه شمس الدین محمدحافظ 
شیرازی )3(

غیرموظف اول منصور رستگار فسایی

شرح تحقیقی دیوان خواجه شمس الدین محمدحافظ 
شیرازی )4(

غیرموظف اولمنصور رستگار فسایی

شرح تحقیقی دیوان خواجه شمس الدین محمدحافظ 
شیرازی )5(

غیرموظف اول منصور رستگار فسایی

شرح تحقیقی دیوان خواجه شمس الدین محمدحافظ 
شیرازی )6(

غیرموظف اولمنصور رستگار فسایی

غیرموظف دومفاطمه مدرسی فرهنگ توصیفی نقد و نظریه های ادبی

پرستو بهرامي، زهرا نصر کتاب شناسی توصیفی رمان های تاریخی فارسی
اصفهاني

غیرموظف اول

کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان )1( گفت وگو 
با پیشگامان برنامه فبک )انقالبی نو در تعلیم و تربیت(

غیرموظف اولسعید ناجی

کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان )2( گفت وگو 
با پیشگامان انقالبی نو در تعلیم و تربیت

غیرموظف اولسعید ناجی

کندوکاوی در مبانی و خاستگاه های نظری ـ تربیتی 
فلسفه برای کودکان 

موظف اولملیحه راجی

گفتمان تاریخ نگاری رسمی دورة پهلوی پیرامون 
رضاشاه

موظف اولعلیرضا مالیی توانی

غیرموظف اولاسفندیار طاهریگویش لری بویراحمدی

غیرموظف اول ترجمه سعید کریم پورمتن کامل انجیل برنابا 

اسالمی؛  تربیت  و  تعلیم  ملّی  همایش  مقاالت  مجموعه 
مبانی، منابع و اصول؛ با رویکرد معرفی، تحلیل و نقد آثار 

اندیشمند فرزانه دکتر علی اکبر حسینی )2 جلد(

به کوشش سّید حسین 
حسینی

غیرموظف اول

غیرموظف اولترجمه عبدالرضا سپنجیمخاطبان رسانه

مدیریت و رهبری در مدارس؛ نظریه و عمل مبتنی بر 
رویکردهای اسالمی

غیرموظف اولبیژن عبدالهی

تصویرپردازی هنری در قرآن کریم با تکیه برسوره های 
دهر، مدثر، ق، مرسالت، مطففین

موظفاولزینه عرفت پور

غیرموظفاول علی رضا شعبانلودیوان اشعار بهاءالدین ساوجی 

غیرموظفاولمنوچهر صدوق سهاپدیدارشناخت تاریخ استعالیی فالسفه اسالمی )2 جلد( 

غیرموظفاول ماهدخت بانو همایی تاریخ اصفهان )حوادث و وقایع و حکام و سالطین (

درآمدی بر تاریخ نگری در ایران )از دوره اسالمی تا 
حمله مغول( 

موظفاول پروین ترکمنی آذر

موظفاولاحمد صفارمقدم فارسی گفتاری؛ کتاب اول؛ نسخه انگلیسی 

 محمد زهیر باقری فلسفه در کالس درس
نوع پرست

غیرموظفاول

 تصحیح و تحقیق: محمد الحکمه االشراقیه )جلد 4(
ملکی

غیرموظف اول

غیرموظف اولاصغر افتخاریامنیت اجتماعی شده در سیره نبوی

غیرموظف اولعذرا صابریایرانیان عرب نویس در کتاب الفهرست ابن ندیم 

به کودکان خود اعتماد کنید؛ مبانی روان شناسی 
رشدشناختی در...

 موظفدوممهرنوش هدایتی 

غیرموظف دومبیوک محمدیپژوهش فرهنگی مردم نگاری 

ریزان حکمت، علیرضا تاریخ شفاهی بمباران شیمیائی سردشت 
مالئی توانی 

غیرموظف اول

غیرموظف اولترجمه ی حسین منوچهریتاریخ نجف

موظف اولاشرف بروجردیجهاد و ترور در اسالم

مقدمه و تصحیح و تعلیقات: خالصه المقامات
حسن نصیری جامی

غیرموظف اول

غیرموظف  دوممبینا شاهری لنگرودیداستان های برای پرورش فکر

غیرموظفچهارمبیوک محمدیدرآمدی بر روش تحقیق کیفی

غیرموظف اولمحمد رستمیدستان نامه؛ حرف آ )جلد 1(

موظف سومزهره زرشناسدستنامه سغدی

غیرموظف دومحسین قریبدولت عقالنی

رساله سمرقندیه )مجموعه مکاتیب و نامه های شیخ 
احمد جام به انضمام بخش هایی نویافته از آثار وی(

 مقدمه و تصحیح و 
تعلیقات: حسن نصیری 

جامی

غیرموظف اول

روضه الریاحین )در احوال شیخ جام و فرزندان و اعقاب 
وی(

مقدمه و تصحیح و تعلیقات: 
حسن نصیری جامی

غیرموظف اول

موظف اولمهشید میرفخراییزردشت و گاهان 

کودکان و معلمان در کالس ویگوتسکی )راهکارهای 
آموزش موثر به کودکان بر مبنای نظریه ویگوتسکی

ترجمه  مهرنوش هدایتی، 
زهرا زراعت

موظفاول

موظفاول همادخت همایونگویش تودشک

محمود مهرآوران، سعید گویش نامه عالمرودشت
غالمی

غیرموظف اول

غیرموظف اولمهدی اسماعیلی گویش گز برخوار

غیرموظف اولاسفندیار طاهریگویش لری بویراحمدی

موظف اولعبدالرحمن حسنی فرما و لیبرالیسم

غیرموظف اولمحمدجواد جاویدمبانی حقوق عمومی ایران و اسالم

مجموعه مقاالت نخستین همایش بین المللی فرهنگ 
تمدن ایران در دوره سلجوقیان )2 جلد( 

اسماعیل حسن زاده، صفورا 
برومند، نیره دلیر

غیرموظف اول

غیرموظف اول کریم مجتهدیمغوالن و سرنوشت فرهنگی ایران

موظف اولحوریه احدینارساخوانی؛ راهنمایی برای همه عالقه مندان

معیار فبک برای داستان؛ نقد و بررسی داستان های مورد 
استفاده برای آموزش تفکر در ایران 

موظفاول سعید ناجی 

موظفاولمعصومه نعمتی قزوینیشعر پایداری در عراق معاصر

غیرموظفاولمنوچهر آشتیانیجامعه شناسی تاریخی

غیرموظفاولزهره معماریظهور دیالکتیک آلمانی

موظفاولنعمت اهلل فاضلیعلوم اجتماعی در ایران

غیرموظفاولمنوچهر آشتیانیفلسفه کانت در آئینة آثار او

قطره ها؛ ترجمه و تحقیق قطرالندی و بل الصدی اثر ابن 
هشام )جلد اول(

موظفاولیداهلل رفیعی

صادق آیینه وند، سیمین نقدنامه تاریخ، باستان شناسی و هنر )3(
مقیسه

غیرموظفاول

حسینعلی قبادی، سیده نقدنامه زبان و ادبیات فارسی و زبان های باستانی )4(
مریم عاملی رضایی، مریم 
شهامت قربانی، خیام جوکار

غیرموظفاول

عیسی متقی زاده، فرامرز نقدنامه زبان و ادبیات عربی )2(
میرزایی، دانش محمدی 

رکعتی

غیرموظفاول

جان ا... کریمی مطهر، احمد نقدنامه زبان شناسی و زبان های خارجی )2(
رمضانی

غیرموظفاول

جان ا... کریمی مطهر، احمد نقدنامه زبان شناسی و زبان های خارجی )3(
رمضانی

غیرموظفاول

حسین کلباسی اشتری، ملکه نقدنامه فلسفه، کالم وعرفان )3(
پندجو

غیرموظفاول

سید فضل ا... موسوی، سید نقدنامه فقه و حقوق )2(
مهدی چهل تنی

غیرموظفاول

غیرموظفاولبهروز دری، پیمان دلسینانقدنامه مدیریت )3(

آموزش دانشجویی در یک موسسه پژوهشی بر اهداف متنوعی می تواند مبتنی 
باشد اما به نظر می آید هدف دائم و مستمر آن نزدیک کردن دو بخش پژوهش 
و آموزش به یکدیگر است؛ به این صورت که اهل پژوهش، توانایی ها، داشته ها 
و   می کنند  عرضه  دانشجویان  به  را   خود  دانشی  و  اطالعاتی  ظرفیت های  و 
و  پژوهشی  علمی  هیئت  )اعضای  پژوهش  به  شدن  نزدیک  با  نیز  دانشجویان 
اساس ساختار یک  بر  را   آکادمیک خود  نیازهای مسئله مند  پژوهشی(،  مسائل 
سازمان پژوهشی برطرف می نمایند؛ در تعامل بین آنهاست که رشد و بالندگی 
تشکیالتی تحقق می یابد. در موسسات پژوهشی بر عکس دانشگاه ها، آموزش 
پژوهشی  موسسات  عموم  دلیل  همین  به  و  می شود  تعریف  پژوهش  ذیل  در 
صرفا در مقاطع تحصیالت تکمیلی، دانشجو می پذیرند. در موسسات پژوهشی 
با هدف ارتقای پژوهش- در معنای عام آن- و تحقق اهداف سازمانی در قالب 
کار آموزشی- در معنای خاص آن- است که بخش آموزش می تواند وجود داشته 

باشد.
از یک  پژوهش،  آموزِش  با هدف  و مطالعات فرهنگی  انسانی  پژوهشگاه علوم 
طرف، و نزدیک  کردن آموزش به پژوهش، از طرف دیگر، اقدام به جذب دانشجو 
دکتری  و  ارشد  مقاطع  در  رشته   21 در  حاضر  حال  در  مرکز  این  است .  کرده 
حال حاضر،  در  دارد.  دانشجو  ارشد(  کارشناسی  رشته  و 11  دکتری  رشته   10(
بالغ بر 394 دانشجو مشغول به تحصیل هستند و به صورت میانگین سالی از 
60 الی 70 پایان نامه و رساله دفاع می شود. اینکه سازمان پژوهشگاه تا چه حد 
پژوهش محورانه  دانش  انتقال  و  پژوهشی  مهارت  )شامل  پژوهش  آموزِش  در 
اهالی پژوهشگاه( و نزدیک کردن آموزش به برنامه پژوهشی اعضای هیئت علمی 
پژوهشگاه و برنامه راهبردی آن، موفق بوده است نیازمند بررسی های دقیق و 
عمیق و ارائه مستندات و طرح استداللی قوی است. اما موضوعی که در اینجا 
قابل ارائه است مجموعه فعالیت ها و اقداماتی است که در جهت تحقق اهداف 
معطوف به نسبت بین آموزش و پژوهش و ارتقای این نسبت در پژوهشگاه انجام 

شده است. این فعالیت ها فهرست وار شامل موارد ذیل است:

از منظر علمی در سطح  ارزیابی مفصل طرحنامه های دانشجویان  1. بررسی و 
از  بخشی  در هر سطحی  پژوهشگاه؛  تکمیلی  و شورای تحصیالت  پژوهشکده 

مسائل طرحنامه مداقه، تصحیح و تکمیل می شود.
و  راهبردی  برنامه  با  دانشجویی  طرح های  کردن  هم راستا  در جهت  تالش   .2
برنامه طرح اعتالی علوم انسانی و حتی نیازهای کارفرمایی که معطوف به نهادها 
و سازمان های اجرایی است. این مهم از سوی پژوهشکده  مربوط، پژوهشکده 
کاربردی سازی و شورای تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه به عنوان برنامه ای جدی 

و مهم دنبال می شود.
جنبه های  به  و  است  پژوهشگاه  خاص  که  پژوهش ورزی  آیین نامه  طراحی   .3
مهارتی و تولید و خروجی پژوهش دانشجویی اهمیت می دهد و از نیم سال دوم 
برای دانشجویان در مقاطع ارشد و دکتری به مدت دو نیم سال تحت ضوابط 

خاص انجام  می شود. 
مدیریت  در  دانشجویی  رساله های  و  پایان نامه ها  سالیانه  ارزیابی  و  .بررسی   4
و  کاربردی  نوآورانه،  جنبه های  منظر شاخص هایی چون  از  تکمیلی  تحصیالت 
ارائه   و  مدیریت  این  راهبردی  برنامه  عنوان  به  دیگر  جنبه های  و  بنیادی  بودن 

گزارش آن  به مرکز نظارت پژوهشگاه  و قسمت های دیگر. 
مدیریت  جانب  از  گزارش هایی  ارائه  و  سخنرانی ها  و  نشست ها  برگزاری   .5
مورد  در  پژوهشگاه  نظارت  بخش  و  پژوهشی  بخش های  تکمیلی،  تحصیالت 

وضعیت پژوهش دانشجویی.
6. پیگیری امور اجرایی و مدیریتی مربوط به سمینارهای 6ماهه و پیش دفاع و 

روند گزارش گیری های معطوف به پایان نامه ها و پژوهش ورزی
7 .ارائه و معرفی حوزه های تخصصی اساتید به دانشجویان جهت مشخص کردن 
مسیر پژوهش در دوره تحصیلی از طرق متفاوت با کمک پژوهشکده و از جانب 

تحصیالت تکمیلی.

گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ژپوهش دانشجویی رد ژپوهش
لرحمن حسنی فر دکتر عبدا

گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مدری تحصيالت تکميلی ژپوهش
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گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از آرذ سال 1395 ات آرذ سال 1396 فهرست کتاب اهی منتشر شده ژپوهش
نویسنده/مترجم/ نام کتاب

مصحح
نوبت 
چاپ

نوع اثر

غیرموظف اولمراد یاری دهنوی درآمدی بر برنامه فلسفه برای کودکان )1(

غیرموظف اولمهرنوش هدایتیآیا کودکان قادر به فلسفه ورزی هستند )2(

غیرموظف اولسعید ضرغامینسبت فلسفه تعلیم و تربیت با فلسفه برای کودکان )3(

سید  منصور  مرعشی - مبانی کارکردهای حلقه کندو کاو )4(
یحیی قائدی

غیرموظف اول

حلقه  تسهیل گر  ویژگی های  و  تسهیل گری  اصول 
کندوکاو )5(

غیرموظف اولمژگان رشتچی

غیرموظف اولسعید ناجیتفکرنقادانه در عمل مهارت های گفتگو )6(

غیرموظف اوللیال مجید حبیبی عراقیداستانی برای کندوکاو )7(

غیرموظف اولیحیی قائدیارزشیابی فلسفه برای کودکان  )8(

غیرموظف اولروح اهلل کریمیکندوکاو اخالقی تربیت اخالقی در برنامه فلسفه )9(

غیرموظف اولحسین شیخ رضاییعلم ورزی در حلقه کندوکاو )10(

غیرموظف اولخسرو باقریفبک در ترازو نگاه انتقادی )11(

حامد صفایی پور با همکاری تیزفکری مهارت، فهم و سنجش،  استدالل )12(
الهام یوسفی

غیرموظف اول

شرح تحقیقی دیوان خواجه شمس الدین محمدحافظ 
شیرازی )1(

غیرموظف اول منصور رستگار فسایی

شرح تحقیقی دیوان خواجه شمس الدین محمدحافظ 
شیرازی )2(

غیرموظف اولمنصور رستگار فسایی

شرح تحقیقی دیوان خواجه شمس الدین محمدحافظ 
شیرازی )3(

غیرموظف اول منصور رستگار فسایی

شرح تحقیقی دیوان خواجه شمس الدین محمدحافظ 
شیرازی )4(

غیرموظف اولمنصور رستگار فسایی

شرح تحقیقی دیوان خواجه شمس الدین محمدحافظ 
شیرازی )5(

غیرموظف اول منصور رستگار فسایی

شرح تحقیقی دیوان خواجه شمس الدین محمدحافظ 
شیرازی )6(

غیرموظف اولمنصور رستگار فسایی

غیرموظف دومفاطمه مدرسی فرهنگ توصیفی نقد و نظریه های ادبی

پرستو بهرامي، زهرا نصر کتاب شناسی توصیفی رمان های تاریخی فارسی
اصفهاني

غیرموظف اول

کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان )1( گفت وگو 
با پیشگامان برنامه فبک )انقالبی نو در تعلیم و تربیت(

غیرموظف اولسعید ناجی

کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان )2( گفت وگو 
با پیشگامان انقالبی نو در تعلیم و تربیت

غیرموظف اولسعید ناجی

کندوکاوی در مبانی و خاستگاه های نظری ـ تربیتی 
فلسفه برای کودکان 

موظف اولملیحه راجی

گفتمان تاریخ نگاری رسمی دورة پهلوی پیرامون 
رضاشاه

موظف اولعلیرضا مالیی توانی

غیرموظف اولاسفندیار طاهریگویش لری بویراحمدی

غیرموظف اول ترجمه سعید کریم پورمتن کامل انجیل برنابا 

اسالمی؛  تربیت  و  تعلیم  ملّی  همایش  مقاالت  مجموعه 
مبانی، منابع و اصول؛ با رویکرد معرفی، تحلیل و نقد آثار 

اندیشمند فرزانه دکتر علی اکبر حسینی )2 جلد(

به کوشش سّید حسین 
حسینی

غیرموظف اول

غیرموظف اولترجمه عبدالرضا سپنجیمخاطبان رسانه

مدیریت و رهبری در مدارس؛ نظریه و عمل مبتنی بر 
رویکردهای اسالمی

غیرموظف اولبیژن عبدالهی

تصویرپردازی هنری در قرآن کریم با تکیه برسوره های 
دهر، مدثر، ق، مرسالت، مطففین

موظفاولزینه عرفت پور

غیرموظفاول علی رضا شعبانلودیوان اشعار بهاءالدین ساوجی 

غیرموظفاولمنوچهر صدوق سهاپدیدارشناخت تاریخ استعالیی فالسفه اسالمی )2 جلد( 

غیرموظفاول ماهدخت بانو همایی تاریخ اصفهان )حوادث و وقایع و حکام و سالطین (

درآمدی بر تاریخ نگری در ایران )از دوره اسالمی تا 
حمله مغول( 

موظفاول پروین ترکمنی آذر

موظفاولاحمد صفارمقدم فارسی گفتاری؛ کتاب اول؛ نسخه انگلیسی 

 محمد زهیر باقری فلسفه در کالس درس
نوع پرست

غیرموظفاول

 تصحیح و تحقیق: محمد الحکمه االشراقیه )جلد 4(
ملکی

غیرموظف اول

غیرموظف اولاصغر افتخاریامنیت اجتماعی شده در سیره نبوی

غیرموظف اولعذرا صابریایرانیان عرب نویس در کتاب الفهرست ابن ندیم 

به کودکان خود اعتماد کنید؛ مبانی روان شناسی 
رشدشناختی در...

 موظفدوممهرنوش هدایتی 

غیرموظف دومبیوک محمدیپژوهش فرهنگی مردم نگاری 

ریزان حکمت، علیرضا تاریخ شفاهی بمباران شیمیائی سردشت 
مالئی توانی 

غیرموظف اول

غیرموظف اولترجمه ی حسین منوچهریتاریخ نجف

موظف اولاشرف بروجردیجهاد و ترور در اسالم

مقدمه و تصحیح و تعلیقات: خالصه المقامات
حسن نصیری جامی

غیرموظف اول

غیرموظف  دوممبینا شاهری لنگرودیداستان های برای پرورش فکر

غیرموظفچهارمبیوک محمدیدرآمدی بر روش تحقیق کیفی

غیرموظف اولمحمد رستمیدستان نامه؛ حرف آ )جلد 1(

موظف سومزهره زرشناسدستنامه سغدی

غیرموظف دومحسین قریبدولت عقالنی

رساله سمرقندیه )مجموعه مکاتیب و نامه های شیخ 
احمد جام به انضمام بخش هایی نویافته از آثار وی(

 مقدمه و تصحیح و 
تعلیقات: حسن نصیری 

جامی

غیرموظف اول

روضه الریاحین )در احوال شیخ جام و فرزندان و اعقاب 
وی(

مقدمه و تصحیح و تعلیقات: 
حسن نصیری جامی

غیرموظف اول

موظف اولمهشید میرفخراییزردشت و گاهان 

کودکان و معلمان در کالس ویگوتسکی )راهکارهای 
آموزش موثر به کودکان بر مبنای نظریه ویگوتسکی

ترجمه  مهرنوش هدایتی، 
زهرا زراعت

موظفاول

موظفاول همادخت همایونگویش تودشک

محمود مهرآوران، سعید گویش نامه عالمرودشت
غالمی

غیرموظف اول

غیرموظف اولمهدی اسماعیلی گویش گز برخوار

غیرموظف اولاسفندیار طاهریگویش لری بویراحمدی

موظف اولعبدالرحمن حسنی فرما و لیبرالیسم

غیرموظف اولمحمدجواد جاویدمبانی حقوق عمومی ایران و اسالم

مجموعه مقاالت نخستین همایش بین المللی فرهنگ 
تمدن ایران در دوره سلجوقیان )2 جلد( 

اسماعیل حسن زاده، صفورا 
برومند، نیره دلیر

غیرموظف اول

غیرموظف اول کریم مجتهدیمغوالن و سرنوشت فرهنگی ایران

موظف اولحوریه احدینارساخوانی؛ راهنمایی برای همه عالقه مندان

معیار فبک برای داستان؛ نقد و بررسی داستان های مورد 
استفاده برای آموزش تفکر در ایران 

موظفاول سعید ناجی 

موظفاولمعصومه نعمتی قزوینیشعر پایداری در عراق معاصر

غیرموظفاولمنوچهر آشتیانیجامعه شناسی تاریخی

غیرموظفاولزهره معماریظهور دیالکتیک آلمانی

موظفاولنعمت اهلل فاضلیعلوم اجتماعی در ایران

غیرموظفاولمنوچهر آشتیانیفلسفه کانت در آئینة آثار او

قطره ها؛ ترجمه و تحقیق قطرالندی و بل الصدی اثر ابن 
هشام )جلد اول(

موظفاولیداهلل رفیعی

صادق آیینه وند، سیمین نقدنامه تاریخ، باستان شناسی و هنر )3(
مقیسه

غیرموظفاول

حسینعلی قبادی، سیده نقدنامه زبان و ادبیات فارسی و زبان های باستانی )4(
مریم عاملی رضایی، مریم 
شهامت قربانی، خیام جوکار

غیرموظفاول

عیسی متقی زاده، فرامرز نقدنامه زبان و ادبیات عربی )2(
میرزایی، دانش محمدی 

رکعتی

غیرموظفاول

جان ا... کریمی مطهر، احمد نقدنامه زبان شناسی و زبان های خارجی )2(
رمضانی

غیرموظفاول

جان ا... کریمی مطهر، احمد نقدنامه زبان شناسی و زبان های خارجی )3(
رمضانی

غیرموظفاول

حسین کلباسی اشتری، ملکه نقدنامه فلسفه، کالم وعرفان )3(
پندجو

غیرموظفاول

سید فضل ا... موسوی، سید نقدنامه فقه و حقوق )2(
مهدی چهل تنی

غیرموظفاول

غیرموظفاولبهروز دری، پیمان دلسینانقدنامه مدیریت )3(

آموزش دانشجویی در یک موسسه پژوهشی بر اهداف متنوعی می تواند مبتنی 
باشد اما به نظر می آید هدف دائم و مستمر آن نزدیک کردن دو بخش پژوهش 
و آموزش به یکدیگر است؛ به این صورت که اهل پژوهش، توانایی ها، داشته ها 
و   می کنند  عرضه  دانشجویان  به  را   خود  دانشی  و  اطالعاتی  ظرفیت های  و 
و  پژوهشی  علمی  هیئت  )اعضای  پژوهش  به  شدن  نزدیک  با  نیز  دانشجویان 
اساس ساختار یک  بر  را   آکادمیک خود  نیازهای مسئله مند  پژوهشی(،  مسائل 
سازمان پژوهشی برطرف می نمایند؛ در تعامل بین آنهاست که رشد و بالندگی 
تشکیالتی تحقق می یابد. در موسسات پژوهشی بر عکس دانشگاه ها، آموزش 
پژوهشی  موسسات  عموم  دلیل  همین  به  و  می شود  تعریف  پژوهش  ذیل  در 
صرفا در مقاطع تحصیالت تکمیلی، دانشجو می پذیرند. در موسسات پژوهشی 
با هدف ارتقای پژوهش- در معنای عام آن- و تحقق اهداف سازمانی در قالب 
کار آموزشی- در معنای خاص آن- است که بخش آموزش می تواند وجود داشته 

باشد.
از یک  پژوهش،  آموزِش  با هدف  و مطالعات فرهنگی  انسانی  پژوهشگاه علوم 
طرف، و نزدیک  کردن آموزش به پژوهش، از طرف دیگر، اقدام به جذب دانشجو 
دکتری  و  ارشد  مقاطع  در  رشته   21 در  حاضر  حال  در  مرکز  این  است .  کرده 
حال حاضر،  در  دارد.  دانشجو  ارشد(  کارشناسی  رشته  و 11  دکتری  رشته   10(
بالغ بر 394 دانشجو مشغول به تحصیل هستند و به صورت میانگین سالی از 
60 الی 70 پایان نامه و رساله دفاع می شود. اینکه سازمان پژوهشگاه تا چه حد 
پژوهش محورانه  دانش  انتقال  و  پژوهشی  مهارت  )شامل  پژوهش  آموزِش  در 
اهالی پژوهشگاه( و نزدیک کردن آموزش به برنامه پژوهشی اعضای هیئت علمی 
پژوهشگاه و برنامه راهبردی آن، موفق بوده است نیازمند بررسی های دقیق و 
عمیق و ارائه مستندات و طرح استداللی قوی است. اما موضوعی که در اینجا 
قابل ارائه است مجموعه فعالیت ها و اقداماتی است که در جهت تحقق اهداف 
معطوف به نسبت بین آموزش و پژوهش و ارتقای این نسبت در پژوهشگاه انجام 

شده است. این فعالیت ها فهرست وار شامل موارد ذیل است:

از منظر علمی در سطح  ارزیابی مفصل طرحنامه های دانشجویان  1. بررسی و 
از  بخشی  در هر سطحی  پژوهشگاه؛  تکمیلی  و شورای تحصیالت  پژوهشکده 

مسائل طرحنامه مداقه، تصحیح و تکمیل می شود.
و  راهبردی  برنامه  با  دانشجویی  طرح های  کردن  هم راستا  در جهت  تالش   .2
برنامه طرح اعتالی علوم انسانی و حتی نیازهای کارفرمایی که معطوف به نهادها 
و سازمان های اجرایی است. این مهم از سوی پژوهشکده  مربوط، پژوهشکده 
کاربردی سازی و شورای تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه به عنوان برنامه ای جدی 

و مهم دنبال می شود.
جنبه های  به  و  است  پژوهشگاه  خاص  که  پژوهش ورزی  آیین نامه  طراحی   .3
مهارتی و تولید و خروجی پژوهش دانشجویی اهمیت می دهد و از نیم سال دوم 
برای دانشجویان در مقاطع ارشد و دکتری به مدت دو نیم سال تحت ضوابط 

خاص انجام  می شود. 
مدیریت  در  دانشجویی  رساله های  و  پایان نامه ها  سالیانه  ارزیابی  و  .بررسی   4
و  کاربردی  نوآورانه،  جنبه های  منظر شاخص هایی چون  از  تکمیلی  تحصیالت 
ارائه   و  مدیریت  این  راهبردی  برنامه  عنوان  به  دیگر  جنبه های  و  بنیادی  بودن 

گزارش آن  به مرکز نظارت پژوهشگاه  و قسمت های دیگر. 
مدیریت  جانب  از  گزارش هایی  ارائه  و  سخنرانی ها  و  نشست ها  برگزاری   .5
مورد  در  پژوهشگاه  نظارت  بخش  و  پژوهشی  بخش های  تکمیلی،  تحصیالت 

وضعیت پژوهش دانشجویی.
6. پیگیری امور اجرایی و مدیریتی مربوط به سمینارهای 6ماهه و پیش دفاع و 

روند گزارش گیری های معطوف به پایان نامه ها و پژوهش ورزی
7 .ارائه و معرفی حوزه های تخصصی اساتید به دانشجویان جهت مشخص کردن 
مسیر پژوهش در دوره تحصیلی از طرق متفاوت با کمک پژوهشکده و از جانب 

تحصیالت تکمیلی.

گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ژپوهش دانشجویی رد ژپوهش
لرحمن حسنی فر دکتر عبدا

گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مدری تحصيالت تکميلی ژپوهش
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مرکز رشد پژوهشگاه به استناد دو آیین نامه ایجاد مراکز نوآوری، مصوب 95/9/3 
واحدهای  رشد  مراکز  فعالیت  و  تشکیل  نحوه  نامه  آیین  و  عتف  وزارت  مقام 
فناوری، مصوب 93/8/4 کمیته تخصصی فناوری وزارت عتف، درحال راه اندازی 

است.
علمی کشور  بدنه  و  رشد  مراکز  بین  واسطه  حلقه  عنوان  به  نوآوری  مرکز 
طراحی و ابالغ شده و وظیفه آنها شناسایی گروه های نوآور دانشگاهی، ترغیب و 
تشویق اعضا هیئت علمی و دانشجویان خالق به تشکیل گروه و سرانجام اتصال 

این گروه ها به مراکز رشد است. 
مرکز رشد محیطی تجاری است که بر پایه ایده های خالقانه دانش بنیان 
شکل گرفته است و شرایطی شبیه گلخانه برای حمایت از صاحبان ایده فراهم 
می کند. طبق بند 8 ماده 1 آیین نامه مراکز رشد: »مرکز رشد نهادي پژوهشی 
و فناوري است تحت مدیریت متخصصین حرفه ای که با ارائه خدمات حمایتی 
قالب  در  نوآوراني که  و  کارآفرینان  توسط  نوآوری  و  فناوري  توسعه  و  ایجاد  از 
واحدهای فناور در زمینه های مختلف فعالیت مي نمایند و اهداف اقتصادی مبتنی 
بر دانش و فناوري دارند، پشتیبانی می کند.« این خدمات شامل موارد زیر است:

خدمات  اداري/  تجهیزات  و  کار  فضاي  تامین  قبیل  از  پشتیباني  خدمات 
آزمایشگاهی، کارگاهی/ خدمات اطالع رسانی/ خدمات مدیریتی، حقوقی، مالی، 
اعتباری و تجاري سازي/ آموزش های تخصصی و مشاوره/ سایر خدمات مرتبط با 

توسعه، رشد و ارتقای واحدهای فناور

اهداف
طبق ماده 2 آیین نامه، اهداف مرکز رشد عبارتند از:

- ایجاد فضای الزم جهت رشد و گسترش واحدهای فناور و کمک به این 
واحدها جهت تولید و توسعه محصوالت و خدمات 

کارآفرینان،  خالقیت  و  نوآوری  از  حمایت  و  کارآفرینی  زمینه  ایجاد   -
دانش آموختگان دانشگاهي و فناوران

- ایجاد زمینه هاي الزم براي تجاری سازي دستاوردهای تحقیقات
- کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری )خدمات و محصوالت(
- توسعه شبکه همکاري بین  بخش هاي تحقیقاتي و محیط کسب و کار

گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مرکز رشد و نوآوری علوم انسانی  وابسته  هب  ژپوهش
دکتر حميدرضا دالوند

گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی زی مرکز رشد ژپوهش مسئول راه اندا

از »فناوری اطالعات رد خدمت علوم انسانی« ات »علوم انسانی داتیجیل«

با نگاهی به فعالیت ده سال گذشته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
در فضای مجازی، پی می بریم که این نهاد علمی در تالش بوده تا از فناوری 
اطالعات و ارتباطات در خدمت علوم انسانی به عنوان ابزار ارائه محتوا به بهترین 
ارائه خدمات  نحو بهره گیرد؛ نظیر بازتاب فعالیت های پژوهشی در وب سایت، 
رایگان دسترسی آزاد و سریع مخاطبان علوم انسانی به محتوای تولید شده علمی 
و نشست های  فایل سخنرانی ها  ارائه   ،» انسانی  علوم  در »پرتال جامع  فارسی 
علوم  روز  علمی  مباحث  به  عالقمندان  عموم  دسترسی  جهت  پژوهشگاه  مهم 
انسانی و.... این فعالیت ها موفقیت های پی درپی در رتبه بندی های جهانی و تامین 
نظر طیف وسیع مخاطبان اعم از اساتید علوم انسانی، دانشجویان، خبرنگاران و 
عالقمندان را درپی داشته است و ارتباط با آنان را از  طریق ابزار مختلف فناوری 

اطالعات از قبیل سایت، شبکه های اجتماعی و... ممکن ساخته است. 
انسانی  علوم  حوزه  در  جهانی  فعالیت های  با  قدم  هم  حاضر،  حال  در  اما 
حوزه  تالش های  دارد  نظر  در  پژوهشگاه  الکترونیک،  خدمات  پیشرفت های  و 
سازد  دیجیتال«  انسانی  »علوم  جدید  مفهوم  به  معطوف  را  اطالعات  فناوری 

انسانی دیجیتال به  ارائه نماید. علوم  این عرصه  و خدمات نوین و متفاوتی در 
شکل های جدیدی از فعالیت های تحقیقاتی و دانشگاهی اطالق می شود که به 
بر  مبتنی  و  بین رشته ای  مشترک  فعالیت های  انتشار  و  تدریس  پژوهش،  دنبال 
رایانه است. علوم انسانی دیجیتال چیزی فراتر از رواج ابزار رایانه ای و اینترنت 
علوم  معنای  به  انسانی  علوم  متون  و  کتاب ها  مقاالت،  شدن  دیجیتالی  است، 
انسانی دیجیتال نیست. علوم انسانی دیجیتال، ابزار و متدهای دیجیتالی را ارائه 
می دهدکه برای تولید و نشر دانش مورد استفاده قرار می گیرند و به این ترتیب 
منابع علوم انسانی صرفًا دیگر فقط کلمات چاپ شده نیستند. با تولید و استفاده 
از  جدیدی  نوع  انسانی  علوم  در  جدید،  تکنیک های  و  کاربردی  برنامه های  از 
آموزش و پژوهش ممکن شده است. این حوزه در حال حاضر با گسترة عظیمی 
آثار تاریخی، تولید مقاالت و  از متدها احاطه شده است. مانند سه بعدی سازی 
 data( رسانه هایی که فقط به صورت دیجیتال تولید می شوند، تجزیه و تحلیل داده

.)structuring( ساختارسازی داده ،)data capture( ضبط داده ،)analytics
از جمله ابزارهای این حوزه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

hypertext, hypermedia, visualization )بصری سازی(, information 
retrieval, data mining )داده کاوی(, statistic, text mining )متن کاوی(, 
digital mapping, research tools )ابزار جست وجو(

از  یکی  عنوان  به  رایانشی  زبان شناسی  نظیر  فعالیت هایی  حاضر  حال  در 
مصادیق علوم انسانی دیجیتال در پژوهشگاه در حال انجام است که مرکز فناوری 
ادبیات،  تاریخ،  حوزه  در  را  مشابه  پروژه هایی  دارد  نظر  در  پژوهشگاه  اطالعات 

روان شناسی و... با همکاری پژوهشکده ها اجرایی کند.

مهندس جواد صالحی
سررپست مرکز فناوری اطالعات

وظایف و اختیارات مرکز )طبق ماده 3 آیین نامه(
- ارائه خدمات و مشاوره های مورد نیاز واحدها در راستای تبدیل ایده های نو به 

محصوالت قابل تجاری سازی
-جذب و پذیرش واحدهاي فناور داراي ایده هاي همسو با زمینه فعالیت مرکز

- حمایت مالی و نیز ایجاد زمینه هاي مناسب براي حمایت مالی از واحدهای 
فناور مستقر در مرکز 

- نظارت و ارزیابي فعالیت هاي واحدهاي فناور مستقر در مرکز
- فراهم آوردن امکانات و زیرساخت هاي الزم جهت توسعه واحدهاي فناور

- ایجاد زمینه هاي الزم براي تجاري سازي محصوالت فناورانه

زمینه های کاری در پژوهشگاه
پرسش اصلی این است که آیا علوم انسانی، خاصه اعضای هیئت علمی پژوهشگاه 
چنین ظرفیتی دارند و می توانند مانند پزشکان و مهندسان در کنار کار علمی و 

دانشگاهی، شرکت خصوصی هم داشته باشند؟
گرچه به نسبت علوم تجربی و ریاضی و هنر، همه رشته های علوم انسانی 
چنین استعداد و ظرفیتی ندارند اما برخی رشته ها و حوزه های انسانی می توانند 
وارد این عرصه شوند، چنان که از میان حوزه های مطالعاتی استادان پژوهشگاه 

موارد زیر را می توان یاد کرد:
- در زمینه علوم شناختی/ زبان و رایانه/ هوش مصنوعی/ فبک/ روان شناسی 
و مشاوره/ خدمات آموزش و دیجیتالی کردن منابع و مواد درسی و سرفصل های 
علوم انسانی )با توجه به فعالیت شورای بررسی متون و طرح اعتال، طرح آزوفا و 
ادعای مرجعیت علوم انسانی و تجربه موفق پرتال علوم انسانی(/ خدمات مدیریت 
و توسعه )با توجه به راه اندازی پژوهشکده مدیریت و ظرفیت پژوهشکده اقتصاد(/ 
خدمات حقوقی)با توجه به راه اندازی پژوهشکده حقوق(/ خدمات علوم اجتماعی، 

اجرای طرح های میدانی و امور رسانه )با توجه به ظرفیت دو پژوهشکده علوم 
اجتماعی و فرهنگ و رسانه(

مراحل استقرار مرکز
1. گام اول تعیین رئیس مرکز و تشکیل هسته اولیه ستاد

2. تنظیم فرم ها و تهیه مدارک الزم 
3. تهیه فضای مناسب، مطابق ضوابط پیش بینی شده در آیین نامه ها

4. ارسال مستندات به وزارت علوم.
5. اخذ مجوزهای الزم:

o مرکز نوآوری
o موافقت اصولی مرکز رشد

o اقدام برای اخذ مجوز قطعی مرکز رشد پس از سه سال فعالیت موفق
6. تصویب اساسنامه مرکز و آیین نامه های آن

7. تکمیل تشکیالت ستادی
8. پذیرش واحدهای فناور )تاسیس شرکت ها(

اقدامات انجام شده
1. تشکیل هسته اولیه راه اندازی مرکز

2. تماس با مراکز ذیربط در وزارت عتف و ارایه درخواست رسمی جهت اخذ مجوز
3. تشکیل جلسه با صاحبان ایده و ثبت اولیه ایده ها

4. تماس و بازدید از مراکز رشد دانشگاه عالمه طباطبایی و دانشگاه امام صادق
5. تالش برای تهیه جا و بودجه و امکانات مرکز مطابق ضوابط اعالمی وزارت 

عتف

گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی توسعه مجموهع منابع الکترونيکی رد کتابخاهن ژپوهش
حميدرضا رادفر

گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مدری کتابخاهن ژپوهش

افزایش  برای  نوین  فناوری های  از  بهره گیری  پیشگامان  از  همواره  کتابخانه ها 
کاربران  هستند.  و  بوده  کاربرانشان  به  خدمات رسانی  در  سهولت  و  سرعت 
کتابخانه ها نیز همگام با توسعه فناوری های اطالعاتی و ارتباطی خواستار منابع و 
خدمات مورد نیاز خود به صورت الکترونیکی و یا از طریق فضای مجازی هستند. 
کتابخانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز جهت همراهی با این 
پیشرفت ها اقداماتی صورت داده و برنامه هایی را نیز در دست اجرا و یا مطالعه 

دارد.
کتابخانه  در  مراجعان  و  اعضا  نیاز  مورد  الکترونیکی  منابع  توسعه  زمینه  در 
مقاالت  به  دسترسی  و  تهیه  زمینه  در  جمله  از  است،  گرفته  صورت  اقداماتی 
تمامی  است که  فراهم شده  نورمگز  پایگاه  اشتراک  انسانی  فارسی حوزه علوم 
ابزارهای فناورانه که از طریق آی.پی پژوهشگاه به سایت نورمگز وصل شوند 
امکان استفاده و دانلود مقاالت را داشته باشند. بهره گیری از پرتال جامع علوم 
انسانی نیز که از دستاوردهای پژوهشگاه است در همه جا امکان دارد. در مورد 
با مجموعه  نیز کتابخانه دیجیتال نورالیب  الکترونیکی فارسی  تهیه کتاب های 

قابل توجهی کتاب در حوزه علوم انسانی و اسالمی در دسترس قرار دارد.

برای تهیه مقاالت التین مورد نیاز اعضا، پایگاه سمنتاک که امکان دسترسی 
را دارد، تهیه شده  پایگاه های اطالعات علمی  تعداد زیادی  از  و دانلود مقاالت 
التین  کتاب های  و  مقاالت  به  خود  نیازهای  می توانند  اعضا  همچنین  است. 
الکترونیکی را به کتابخانه اعالم داشته و در حداقل زمان، متناسب با دسترسی 
بر  بالغ  تاکنون  )قابل ذکر است  یابند.  منابع خود دست  به  کتابخانه  امکانات  و 
درخواست  مورد  پایان نامه های  و  کتاب ها  60 درصد  حدود  و  مقاالت  95 درصد 

محققان پژوهشگاه تهیه شده است.(
خدمات  و  منابع  به  دسترسی  توسعه  برای  کتابخانه  برنامه های  جمله  از 
اشتراک  پژوهشگاه،  دیجیتال  کتابخانه  راه اندازی  طرح  به  می توان  الکترونیکی 
اشتراک  پایگاه مقاالت و کتاب های عربی و  پایگاه های مگ ایران و سیویلیکا، 
مستقیم برخی از برترین پایگاه های اطالعاتی مقاالت و کتاب های التین حوزه 

علوم انسانی اشاره داشت.
تاکنون بالغ بر 95درصد مقاالت و حدود 60درصد 
کتاب ها و پایان نامه های مورد درخواست محققان 

پژوهشگاه تهیه شده است



خبرنامه، ویژه نامه هفته پژوهش، آذرماه 1396خبرنامه، ویژه نامه هفته پژوهش، آذرماه 1396

مرکز رشد پژوهشگاه به استناد دو آیین نامه ایجاد مراکز نوآوری، مصوب 95/9/3 
واحدهای  رشد  مراکز  فعالیت  و  تشکیل  نحوه  نامه  آیین  و  عتف  وزارت  مقام 
فناوری، مصوب 93/8/4 کمیته تخصصی فناوری وزارت عتف، درحال راه اندازی 

است.
علمی کشور  بدنه  و  رشد  مراکز  بین  واسطه  حلقه  عنوان  به  نوآوری  مرکز 
طراحی و ابالغ شده و وظیفه آنها شناسایی گروه های نوآور دانشگاهی، ترغیب و 
تشویق اعضا هیئت علمی و دانشجویان خالق به تشکیل گروه و سرانجام اتصال 

این گروه ها به مراکز رشد است. 
مرکز رشد محیطی تجاری است که بر پایه ایده های خالقانه دانش بنیان 
شکل گرفته است و شرایطی شبیه گلخانه برای حمایت از صاحبان ایده فراهم 
می کند. طبق بند 8 ماده 1 آیین نامه مراکز رشد: »مرکز رشد نهادي پژوهشی 
و فناوري است تحت مدیریت متخصصین حرفه ای که با ارائه خدمات حمایتی 
قالب  در  نوآوراني که  و  کارآفرینان  توسط  نوآوری  و  فناوري  توسعه  و  ایجاد  از 
واحدهای فناور در زمینه های مختلف فعالیت مي نمایند و اهداف اقتصادی مبتنی 
بر دانش و فناوري دارند، پشتیبانی می کند.« این خدمات شامل موارد زیر است:

خدمات  اداري/  تجهیزات  و  کار  فضاي  تامین  قبیل  از  پشتیباني  خدمات 
آزمایشگاهی، کارگاهی/ خدمات اطالع رسانی/ خدمات مدیریتی، حقوقی، مالی، 
اعتباری و تجاري سازي/ آموزش های تخصصی و مشاوره/ سایر خدمات مرتبط با 

توسعه، رشد و ارتقای واحدهای فناور

اهداف
طبق ماده 2 آیین نامه، اهداف مرکز رشد عبارتند از:

- ایجاد فضای الزم جهت رشد و گسترش واحدهای فناور و کمک به این 
واحدها جهت تولید و توسعه محصوالت و خدمات 

کارآفرینان،  خالقیت  و  نوآوری  از  حمایت  و  کارآفرینی  زمینه  ایجاد   -
دانش آموختگان دانشگاهي و فناوران

- ایجاد زمینه هاي الزم براي تجاری سازي دستاوردهای تحقیقات
- کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری )خدمات و محصوالت(
- توسعه شبکه همکاري بین  بخش هاي تحقیقاتي و محیط کسب و کار

گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مرکز رشد و نوآوری علوم انسانی  وابسته  هب  ژپوهش
دکتر حميدرضا دالوند

گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی زی مرکز رشد ژپوهش مسئول راه اندا

از »فناوری اطالعات رد خدمت علوم انسانی« ات »علوم انسانی داتیجیل«

با نگاهی به فعالیت ده سال گذشته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
در فضای مجازی، پی می بریم که این نهاد علمی در تالش بوده تا از فناوری 
اطالعات و ارتباطات در خدمت علوم انسانی به عنوان ابزار ارائه محتوا به بهترین 
ارائه خدمات  نحو بهره گیرد؛ نظیر بازتاب فعالیت های پژوهشی در وب سایت، 
رایگان دسترسی آزاد و سریع مخاطبان علوم انسانی به محتوای تولید شده علمی 
و نشست های  فایل سخنرانی ها  ارائه   ،» انسانی  علوم  در »پرتال جامع  فارسی 
علوم  روز  علمی  مباحث  به  عالقمندان  عموم  دسترسی  جهت  پژوهشگاه  مهم 
انسانی و.... این فعالیت ها موفقیت های پی درپی در رتبه بندی های جهانی و تامین 
نظر طیف وسیع مخاطبان اعم از اساتید علوم انسانی، دانشجویان، خبرنگاران و 
عالقمندان را درپی داشته است و ارتباط با آنان را از  طریق ابزار مختلف فناوری 

اطالعات از قبیل سایت، شبکه های اجتماعی و... ممکن ساخته است. 
انسانی  علوم  حوزه  در  جهانی  فعالیت های  با  قدم  هم  حاضر،  حال  در  اما 
حوزه  تالش های  دارد  نظر  در  پژوهشگاه  الکترونیک،  خدمات  پیشرفت های  و 
سازد  دیجیتال«  انسانی  »علوم  جدید  مفهوم  به  معطوف  را  اطالعات  فناوری 

انسانی دیجیتال به  ارائه نماید. علوم  این عرصه  و خدمات نوین و متفاوتی در 
شکل های جدیدی از فعالیت های تحقیقاتی و دانشگاهی اطالق می شود که به 
بر  مبتنی  و  بین رشته ای  مشترک  فعالیت های  انتشار  و  تدریس  پژوهش،  دنبال 
رایانه است. علوم انسانی دیجیتال چیزی فراتر از رواج ابزار رایانه ای و اینترنت 
علوم  معنای  به  انسانی  علوم  متون  و  کتاب ها  مقاالت،  شدن  دیجیتالی  است، 
انسانی دیجیتال نیست. علوم انسانی دیجیتال، ابزار و متدهای دیجیتالی را ارائه 
می دهدکه برای تولید و نشر دانش مورد استفاده قرار می گیرند و به این ترتیب 
منابع علوم انسانی صرفًا دیگر فقط کلمات چاپ شده نیستند. با تولید و استفاده 
از  جدیدی  نوع  انسانی  علوم  در  جدید،  تکنیک های  و  کاربردی  برنامه های  از 
آموزش و پژوهش ممکن شده است. این حوزه در حال حاضر با گسترة عظیمی 
آثار تاریخی، تولید مقاالت و  از متدها احاطه شده است. مانند سه بعدی سازی 
 data( رسانه هایی که فقط به صورت دیجیتال تولید می شوند، تجزیه و تحلیل داده

.)structuring( ساختارسازی داده ،)data capture( ضبط داده ،)analytics
از جمله ابزارهای این حوزه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

hypertext, hypermedia, visualization )بصری سازی(, information 
retrieval, data mining )داده کاوی(, statistic, text mining )متن کاوی(, 
digital mapping, research tools )ابزار جست وجو(

از  یکی  عنوان  به  رایانشی  زبان شناسی  نظیر  فعالیت هایی  حاضر  حال  در 
مصادیق علوم انسانی دیجیتال در پژوهشگاه در حال انجام است که مرکز فناوری 
ادبیات،  تاریخ،  حوزه  در  را  مشابه  پروژه هایی  دارد  نظر  در  پژوهشگاه  اطالعات 

روان شناسی و... با همکاری پژوهشکده ها اجرایی کند.

مهندس جواد صالحی
سررپست مرکز فناوری اطالعات

وظایف و اختیارات مرکز )طبق ماده 3 آیین نامه(
- ارائه خدمات و مشاوره های مورد نیاز واحدها در راستای تبدیل ایده های نو به 

محصوالت قابل تجاری سازی
-جذب و پذیرش واحدهاي فناور داراي ایده هاي همسو با زمینه فعالیت مرکز

- حمایت مالی و نیز ایجاد زمینه هاي مناسب براي حمایت مالی از واحدهای 
فناور مستقر در مرکز 

- نظارت و ارزیابي فعالیت هاي واحدهاي فناور مستقر در مرکز
- فراهم آوردن امکانات و زیرساخت هاي الزم جهت توسعه واحدهاي فناور

- ایجاد زمینه هاي الزم براي تجاري سازي محصوالت فناورانه

زمینه های کاری در پژوهشگاه
پرسش اصلی این است که آیا علوم انسانی، خاصه اعضای هیئت علمی پژوهشگاه 
چنین ظرفیتی دارند و می توانند مانند پزشکان و مهندسان در کنار کار علمی و 

دانشگاهی، شرکت خصوصی هم داشته باشند؟
گرچه به نسبت علوم تجربی و ریاضی و هنر، همه رشته های علوم انسانی 
چنین استعداد و ظرفیتی ندارند اما برخی رشته ها و حوزه های انسانی می توانند 
وارد این عرصه شوند، چنان که از میان حوزه های مطالعاتی استادان پژوهشگاه 

موارد زیر را می توان یاد کرد:
- در زمینه علوم شناختی/ زبان و رایانه/ هوش مصنوعی/ فبک/ روان شناسی 
و مشاوره/ خدمات آموزش و دیجیتالی کردن منابع و مواد درسی و سرفصل های 
علوم انسانی )با توجه به فعالیت شورای بررسی متون و طرح اعتال، طرح آزوفا و 
ادعای مرجعیت علوم انسانی و تجربه موفق پرتال علوم انسانی(/ خدمات مدیریت 
و توسعه )با توجه به راه اندازی پژوهشکده مدیریت و ظرفیت پژوهشکده اقتصاد(/ 
خدمات حقوقی)با توجه به راه اندازی پژوهشکده حقوق(/ خدمات علوم اجتماعی، 

اجرای طرح های میدانی و امور رسانه )با توجه به ظرفیت دو پژوهشکده علوم 
اجتماعی و فرهنگ و رسانه(

مراحل استقرار مرکز
1. گام اول تعیین رئیس مرکز و تشکیل هسته اولیه ستاد

2. تنظیم فرم ها و تهیه مدارک الزم 
3. تهیه فضای مناسب، مطابق ضوابط پیش بینی شده در آیین نامه ها

4. ارسال مستندات به وزارت علوم.
5. اخذ مجوزهای الزم:

o مرکز نوآوری
o موافقت اصولی مرکز رشد

o اقدام برای اخذ مجوز قطعی مرکز رشد پس از سه سال فعالیت موفق
6. تصویب اساسنامه مرکز و آیین نامه های آن

7. تکمیل تشکیالت ستادی
8. پذیرش واحدهای فناور )تاسیس شرکت ها(

اقدامات انجام شده
1. تشکیل هسته اولیه راه اندازی مرکز

2. تماس با مراکز ذیربط در وزارت عتف و ارایه درخواست رسمی جهت اخذ مجوز
3. تشکیل جلسه با صاحبان ایده و ثبت اولیه ایده ها

4. تماس و بازدید از مراکز رشد دانشگاه عالمه طباطبایی و دانشگاه امام صادق
5. تالش برای تهیه جا و بودجه و امکانات مرکز مطابق ضوابط اعالمی وزارت 

عتف

گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی توسعه مجموهع منابع الکترونيکی رد کتابخاهن ژپوهش
حميدرضا رادفر

گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مدری کتابخاهن ژپوهش

افزایش  برای  نوین  فناوری های  از  بهره گیری  پیشگامان  از  همواره  کتابخانه ها 
کاربران  هستند.  و  بوده  کاربرانشان  به  خدمات رسانی  در  سهولت  و  سرعت 
کتابخانه ها نیز همگام با توسعه فناوری های اطالعاتی و ارتباطی خواستار منابع و 
خدمات مورد نیاز خود به صورت الکترونیکی و یا از طریق فضای مجازی هستند. 
کتابخانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز جهت همراهی با این 
پیشرفت ها اقداماتی صورت داده و برنامه هایی را نیز در دست اجرا و یا مطالعه 

دارد.
کتابخانه  در  مراجعان  و  اعضا  نیاز  مورد  الکترونیکی  منابع  توسعه  زمینه  در 
مقاالت  به  دسترسی  و  تهیه  زمینه  در  جمله  از  است،  گرفته  صورت  اقداماتی 
تمامی  است که  فراهم شده  نورمگز  پایگاه  اشتراک  انسانی  فارسی حوزه علوم 
ابزارهای فناورانه که از طریق آی.پی پژوهشگاه به سایت نورمگز وصل شوند 
امکان استفاده و دانلود مقاالت را داشته باشند. بهره گیری از پرتال جامع علوم 
انسانی نیز که از دستاوردهای پژوهشگاه است در همه جا امکان دارد. در مورد 
با مجموعه  نیز کتابخانه دیجیتال نورالیب  الکترونیکی فارسی  تهیه کتاب های 

قابل توجهی کتاب در حوزه علوم انسانی و اسالمی در دسترس قرار دارد.

برای تهیه مقاالت التین مورد نیاز اعضا، پایگاه سمنتاک که امکان دسترسی 
را دارد، تهیه شده  پایگاه های اطالعات علمی  تعداد زیادی  از  و دانلود مقاالت 
التین  کتاب های  و  مقاالت  به  خود  نیازهای  می توانند  اعضا  همچنین  است. 
الکترونیکی را به کتابخانه اعالم داشته و در حداقل زمان، متناسب با دسترسی 
بر  بالغ  تاکنون  )قابل ذکر است  یابند.  منابع خود دست  به  کتابخانه  امکانات  و 
درخواست  مورد  پایان نامه های  و  کتاب ها  60 درصد  حدود  و  مقاالت  95 درصد 

محققان پژوهشگاه تهیه شده است.(
خدمات  و  منابع  به  دسترسی  توسعه  برای  کتابخانه  برنامه های  جمله  از 
اشتراک  پژوهشگاه،  دیجیتال  کتابخانه  راه اندازی  طرح  به  می توان  الکترونیکی 
اشتراک  پایگاه مقاالت و کتاب های عربی و  پایگاه های مگ ایران و سیویلیکا، 
مستقیم برخی از برترین پایگاه های اطالعاتی مقاالت و کتاب های التین حوزه 

علوم انسانی اشاره داشت.
تاکنون بالغ بر 95درصد مقاالت و حدود 60درصد 
کتاب ها و پایان نامه های مورد درخواست محققان 

پژوهشگاه تهیه شده است
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اقتصاد و تجارت نوین
در حوزه مطالعات در بخش های حقیقی و مالی اقتصاد؛ بازارها، نهادها و ابزارهای 
بر نظریه ها؛ کاربردها و مدل های جدید؛ مطالعات در سیاست های  تأکید  با  آن 

اقتصادی؛ و...

حکمت معاصر
در حوزه فلسفه، کالم، اخالق، عرفان اسالمی و مباحث مطالعات قرآنی و نقد 

آرای حکمی متفکران اسالم 

زبان شناخت
باستان،  ایران  فرهنگ  و  زبان  دستور،  واج شناسی،  معنی شناسی،  حوزه  در 

زبان شناسی همگانی

اقتصاد تطبیقی
در حوزه بررسی های تطبیقی و مقایسه ای در همه وجوه و زمینه های اقتصادی 
)از جمله اقتصاد اسالمی(؛  بررسی های انتقادی و چالش برانگیز در نظریه ها؛ و... 

جستارهای سیاسی معاصر
قوانین،  به  عنایت  با  اسالمی  جمهوری  سیاسی  نظام  کارآمدی  موضوعات  در 
معاصر؛  جهان  در  همزیستی  و  صلح  تقویت  راهکارهای   عوامل؛  و  ساختارها 

سیاست و فضای مجازی؛ آینده پژوهشی در حوزه سیاست

آفاق الحضاره االسالمیه
در حوزه تاریخ و فرهنگ اسالم، مطالعات تطبیقي در حوزه هاي اسالمي و...

 فلسفه علم
در حوزه فلسفه علم؛ فلسفه تکنولوژي؛ فلسفه علوم انساني و اجتماعي؛ مطالعات 

جامعه شناختي، روان شناختي و انسان شناختي عام؛ و ...

پژوهش های علم و دین
فلسفی، کالمي،  رویکرد  و دین:  به مسئله علم  رویکرد های گوناگون  در حوزه 
علمی، جامعه شناختی، تاریخی؛ ویژگي هاي خاص علم و دین و آنها با یکدیگر 

و ...
رسانه و فرهنگ

رسانه؛  و  فرهنگی  مطالعات  رسانه؛  بنیادین  مطالعات  و  رسانه  فلسفه  حوزه  در 
دین و رسانه؛ اخالق، حقوق و رسانه؛ -تاریخ و رسانه؛ جامعه شناسی فرهنگی و 

رسانه؛ و 

جامعه پژوهی فرهنگی 
در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی با رویکردی میان رشته ایی 

حکمت معاصر
در حوزه فلسفه، کالم، اخالق، عرفان اسالمی و مباحث مطالعات قرآنی و نقد 

آرای حکمی متفکران اسالم 

غرب شناسی بنیادی
در حوزه فلسفه علم؛ فلسفه تکنولوژی؛ فلسفه علوم انسانی و اجتماعی؛ مطالعات 

جامعه شناختی، روان شناختی و انسان شناختی عام؛ و ...

مطالعات فرهنگ و اسیا
در حوزه شناخت فرهنگ و هنر اقوام و ملل آسیا؛ توسعه ارتباطات فرهنگی بر 
آسیا؛  ملل  و  اقوام  فرهنگ های  خرده  و  فرهنگ ها  شناختن  رسمیت  به  مبنای 
ترویج و گسترش پژوهش در زمینه اسناد تاریخی، زبان و ادبیات، آداب و رسوم، 

هنرهای دیداری و شنیداری و... در مناطق گوناگون آسیا

مطالعات قرانی و فرهنگ اسالمی
رویکرد  با  قرآنی  مطالعات  زبانی،  ـ  ادبی  رویکرد  با  قرآنی  مطالعات  حوزه  در 

تاریخی؛ مطالعات قرآنی با رویکرد فرهنگ ایرانی اسالمی 

منطق پژوهی
غیر  )استاندارد،  ریاضی  منطق  سینوی(؛  )منطق  ارسطویی  منطق  حوزه  در 
منطقی(؛  گرایش  )با  تحلیلی  فلسفه  تطبیقی؛  فلسفه  منطق؛  فلسفه  استاندارد(؛ 

فلسفه زبان )با گرایش منطقی(؛ منطق کاربردی؛ تفکر نقدی

گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشریات ژپوهش

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با عنایت به رسالت و اهداف خود، انتشار نشریات گوناگون در حوزه علوم انسانی را در دستور کار قرار داده است. عناوین 
و موضوعات این نشریات به شرح زیر است:

ادبیات پارسی معاصر
در حوزه نظریه و دیدگاه های جدید در جریان ادبی معاصر؛ تبیین و تفسیر آثار 

ادبی در حوزه شعر، داستان، طنز و ادبیات نمایشی، نقد آثار ادبی معاصر و...

جستارهای تاریخی
در حوزه آداب ملکداری؛  آداب و رسوم اجتماعی؛  تاریخ نگری؛ حیات فکری و 

ملل و نحل؛ و...

تفکر و کودک
در حوزه فلسفه برای کودکان و نوجوانان و آموزش تفکر؛ تفکر انتقادی، خالق 
و مسئوالنه برای کودکان و نوجوانان و آموزش و پرورش؛ آموزش اخالقیات؛ 

حقوق شهروندی و اخالق زیستی و... 

پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه هاي علوم انساني
به ویژه متون درسي و کمک درسي  انساني،  بررسي متون و کتب علوم  نقد و 
دانشگاه ها، شناسایي نقاط مثبت و ضعف این متون و مساعدت در جهت بهبوِد 

امتیازها و رفع نواقص؛ و...

تحقیقات تاریخ اجتماعی
و  قشرها  اجتماعی؛  تاریخ  حوزة  در  روش شناسی  و  نظری  بحث های  حوزه  در 
فرهنگی؛  و  اجتماعی  باورهای  روزانه؛  زندگی  و  معیشت  اجتماعی؛  طبقات 

جمعیت؛ مهاجرت؛ و ...

پژوهشنامه علوی
امام  مناقب  و  فضایل  بررسی  علوی؛  معارف  و  فرهنگ  در  بازنگری  حوزه  در 
علی)ع(؛ شناسایی و معرفی ارزش های وجودی و نگرش جامع امام علی)ع( در 

ابعاد گوناگون؛ و... 

کهن نامه ادب پارسی
در حوزه تبیین و تفسیر آثار منظوم و منثور کهن فارسی؛  توصیف و تحلیل در 
حوزه تصحیح متون کهن و نسخه شناسی آثار ادبی؛ نقد و تحلیل متون کهن؛ و...

پژوهش نامه تاریخ اجتماعی واقتصادی)علمی ترویجی(
طبقات  اجتماعی؛  تاریخ  تاریخچه  رسوم؛  و  آداب  اجتماعی :  تاریخ  حوزه  در 

اجتماعی؛ معماری و اماکن ؛ معیشت و زندگی روزانه؛ و ...

پژوهشنامه زنان
در حوزه جامعه شناسی جنسیت، حقوق زن و مباحث فلسفی در حوزه نظریات 

جنسیت؛ و...

مطالعات قرانی و فرهنگ اسالمی
رویکرد  با  قرآنی  مطالعات  زبانی،  ـ  ادبی  رویکرد  با  قرآنی  مطالعات  حوزه  در 

تاریخی؛ مطالعات قرآنی با رویکرد فرهنگ ایرانی اسالمی 
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اقتصاد و تجارت نوین
در حوزه مطالعات در بخش های حقیقی و مالی اقتصاد؛ بازارها، نهادها و ابزارهای 
بر نظریه ها؛ کاربردها و مدل های جدید؛ مطالعات در سیاست های  تأکید  با  آن 

اقتصادی؛ و...

حکمت معاصر
در حوزه فلسفه، کالم، اخالق، عرفان اسالمی و مباحث مطالعات قرآنی و نقد 

آرای حکمی متفکران اسالم 

زبان شناخت
باستان،  ایران  فرهنگ  و  زبان  دستور،  واج شناسی،  معنی شناسی،  حوزه  در 

زبان شناسی همگانی

اقتصاد تطبیقی
در حوزه بررسی های تطبیقی و مقایسه ای در همه وجوه و زمینه های اقتصادی 
)از جمله اقتصاد اسالمی(؛  بررسی های انتقادی و چالش برانگیز در نظریه ها؛ و... 

جستارهای سیاسی معاصر
قوانین،  به  عنایت  با  اسالمی  جمهوری  سیاسی  نظام  کارآمدی  موضوعات  در 
معاصر؛  جهان  در  همزیستی  و  صلح  تقویت  راهکارهای   عوامل؛  و  ساختارها 

سیاست و فضای مجازی؛ آینده پژوهشی در حوزه سیاست

آفاق الحضاره االسالمیه
در حوزه تاریخ و فرهنگ اسالم، مطالعات تطبیقي در حوزه هاي اسالمي و...

 فلسفه علم
در حوزه فلسفه علم؛ فلسفه تکنولوژي؛ فلسفه علوم انساني و اجتماعي؛ مطالعات 

جامعه شناختي، روان شناختي و انسان شناختي عام؛ و ...

پژوهش های علم و دین
فلسفی، کالمي،  رویکرد  و دین:  به مسئله علم  رویکرد های گوناگون  در حوزه 
علمی، جامعه شناختی، تاریخی؛ ویژگي هاي خاص علم و دین و آنها با یکدیگر 

و ...
رسانه و فرهنگ

رسانه؛  و  فرهنگی  مطالعات  رسانه؛  بنیادین  مطالعات  و  رسانه  فلسفه  حوزه  در 
دین و رسانه؛ اخالق، حقوق و رسانه؛ -تاریخ و رسانه؛ جامعه شناسی فرهنگی و 

رسانه؛ و 

جامعه پژوهی فرهنگی 
در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی با رویکردی میان رشته ایی 

حکمت معاصر
در حوزه فلسفه، کالم، اخالق، عرفان اسالمی و مباحث مطالعات قرآنی و نقد 

آرای حکمی متفکران اسالم 

غرب شناسی بنیادی
در حوزه فلسفه علم؛ فلسفه تکنولوژی؛ فلسفه علوم انسانی و اجتماعی؛ مطالعات 

جامعه شناختی، روان شناختی و انسان شناختی عام؛ و ...

مطالعات فرهنگ و اسیا
در حوزه شناخت فرهنگ و هنر اقوام و ملل آسیا؛ توسعه ارتباطات فرهنگی بر 
آسیا؛  ملل  و  اقوام  فرهنگ های  خرده  و  فرهنگ ها  شناختن  رسمیت  به  مبنای 
ترویج و گسترش پژوهش در زمینه اسناد تاریخی، زبان و ادبیات، آداب و رسوم، 

هنرهای دیداری و شنیداری و... در مناطق گوناگون آسیا

مطالعات قرانی و فرهنگ اسالمی
رویکرد  با  قرآنی  مطالعات  زبانی،  ـ  ادبی  رویکرد  با  قرآنی  مطالعات  حوزه  در 

تاریخی؛ مطالعات قرآنی با رویکرد فرهنگ ایرانی اسالمی 

منطق پژوهی
غیر  )استاندارد،  ریاضی  منطق  سینوی(؛  )منطق  ارسطویی  منطق  حوزه  در 
منطقی(؛  گرایش  )با  تحلیلی  فلسفه  تطبیقی؛  فلسفه  منطق؛  فلسفه  استاندارد(؛ 

فلسفه زبان )با گرایش منطقی(؛ منطق کاربردی؛ تفکر نقدی

گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشریات ژپوهش

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با عنایت به رسالت و اهداف خود، انتشار نشریات گوناگون در حوزه علوم انسانی را در دستور کار قرار داده است. عناوین 
و موضوعات این نشریات به شرح زیر است:

ادبیات پارسی معاصر
در حوزه نظریه و دیدگاه های جدید در جریان ادبی معاصر؛ تبیین و تفسیر آثار 

ادبی در حوزه شعر، داستان، طنز و ادبیات نمایشی، نقد آثار ادبی معاصر و...

جستارهای تاریخی
در حوزه آداب ملکداری؛  آداب و رسوم اجتماعی؛  تاریخ نگری؛ حیات فکری و 

ملل و نحل؛ و...

تفکر و کودک
در حوزه فلسفه برای کودکان و نوجوانان و آموزش تفکر؛ تفکر انتقادی، خالق 
و مسئوالنه برای کودکان و نوجوانان و آموزش و پرورش؛ آموزش اخالقیات؛ 

حقوق شهروندی و اخالق زیستی و... 

پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه هاي علوم انساني
به ویژه متون درسي و کمک درسي  انساني،  بررسي متون و کتب علوم  نقد و 
دانشگاه ها، شناسایي نقاط مثبت و ضعف این متون و مساعدت در جهت بهبوِد 

امتیازها و رفع نواقص؛ و...

تحقیقات تاریخ اجتماعی
و  قشرها  اجتماعی؛  تاریخ  حوزة  در  روش شناسی  و  نظری  بحث های  حوزه  در 
فرهنگی؛  و  اجتماعی  باورهای  روزانه؛  زندگی  و  معیشت  اجتماعی؛  طبقات 

جمعیت؛ مهاجرت؛ و ...

پژوهشنامه علوی
امام  مناقب  و  فضایل  بررسی  علوی؛  معارف  و  فرهنگ  در  بازنگری  حوزه  در 
علی)ع(؛ شناسایی و معرفی ارزش های وجودی و نگرش جامع امام علی)ع( در 

ابعاد گوناگون؛ و... 

کهن نامه ادب پارسی
در حوزه تبیین و تفسیر آثار منظوم و منثور کهن فارسی؛  توصیف و تحلیل در 
حوزه تصحیح متون کهن و نسخه شناسی آثار ادبی؛ نقد و تحلیل متون کهن؛ و...

پژوهش نامه تاریخ اجتماعی واقتصادی)علمی ترویجی(
طبقات  اجتماعی؛  تاریخ  تاریخچه  رسوم؛  و  آداب  اجتماعی :  تاریخ  حوزه  در 

اجتماعی؛ معماری و اماکن ؛ معیشت و زندگی روزانه؛ و ...

پژوهشنامه زنان
در حوزه جامعه شناسی جنسیت، حقوق زن و مباحث فلسفی در حوزه نظریات 

جنسیت؛ و...

مطالعات قرانی و فرهنگ اسالمی
رویکرد  با  قرآنی  مطالعات  زبانی،  ـ  ادبی  رویکرد  با  قرآنی  مطالعات  حوزه  در 

تاریخی؛ مطالعات قرآنی با رویکرد فرهنگ ایرانی اسالمی 
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روز اول

ساعت برنامهعنوان برنامهتاریخ برگزاریروز برگزاری

شنبه

صبح:
 )ساعت10:00-12:00(

حیه96/09/25
فتتا

9:00-9:15تالوت قرآن، سرود ملي، اعالم برنامه، پخش کلیپ هفته پژوهشا

9:15-9:30خیرمقدم و سخنراني معاون پژوهشي و تحصیالت تکمیلي

9:30-10:00          سخنراني آقای دکتر نهاوندیان )معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور(

10:00-10:20سخنراني رئیس پژوهشگاه

10:20-11:00سخنرانی آقای دکتر تقی آزاد ارمکی   »کارآمدی پژوهش های علوم انسانی در موقعیت کنونی جامعه ایران«

11:00-11:50معرفی برنامه و عملکرد پنج پژوهشکده/مرکز

ساعت برنامهعنوان برنامهتاریخ برگزاریروز برگزاری

شنبه 

بعد ازظهر
)13:30-15:30(

96/09/25

14:20-13:30معرفی برنامه و عملکرد پنج پژوهشکده/مرکز

نشست پژوهشي »مسئله مندي در علوم انساني«، )مسائل و مشکالت مسئله شناسی پژوهش در پژوهشگاه( 

مدیر پنل: آقای دکتر معین زاده

اعضای پنل: : آقای دکتر دالوند، آقای دکتر محمدنژاد، خانم دکتر گشتاسب،آقای دکتر میرزایی، آقای دکتر فاضلی، آقای دکتر بنایی

سواالت پنل: 1. آیا مسئله یک بحث تخصصی است یعنی ویژگی های مسئله بنا به تخصص و رشته تعریف می شود و یا دارای ابعاد عمومی 

است؟ 2. مسئله ای که پژوهشگر به آن می پردازد، باید مسئله پژوهشگر باشد یا مسئله پژوهشگاه؟

14:20-15:30

روز دوم

ساعت برنامهعنوان برنامهتاریخ برگزاریروز برگزاری

یکشنبه 

صبح:
 )ساعت10:00-12:00(

96/09/26

14:20-13:30معرفی برنامه و عملکرد پنج پژوهشکده/مرکز

نشست »کاربردي سازي در علوم انساني« 

)مسائل و مشکالت کاربردی سازی طرح های پژوهشی(

مدیر پنل: خانم دکتر توحیدلو

15:30-14:20اعضای پنل: آقای دکتر ناجی، آقای دکتر دالوند، خانم دکتر حیاتی.  خانم دکتر کمالی زاده

ساعت برنامهعنوان برنامهتاریخ برگزاریروز برگزاری

یکشنبه 

بعد ازظهر
)13:30-15:30(

96/09/26

14:20-13:30معرفی برنامه و عملکرد پنج پژوهشکده/مرکز

نشست »چالش هاي ارتقای کیفي علوم انساني«  )نقد آیین نامه ارتقا(

مدیرپنل: آقای دکتر شجاعی

اعضای پنل: آقای دکتر فوزی، خانم دکتر افراشی، آقای دکتر علی قنبری، خانم دکتر اعوانی، آقای دکتر قدیر نصری
14:20-15:30

روز سوم

ساعت برنامهعنوان برنامهتاریخ برگزاریروز برگزاری

دوشنبه 

صبح:
 )ساعت10:00-12:00(

96/09/27

14:20-13:30ویژه برنامه روز وحدت حوزه و دانشگاه دفتر کرسي مطهري پژوهي

میه
ختتا

ا

15:30-14:20پخش کلیپ هفته پژوهش

گزارش طرح اعتال و ساماندهی علوم انسانی

بیانیه کمیته علمي هفته پژوهش 

اعطاء جوایز به اعضای هیات علمی، کارشناسان و دانشجویان برتر 




