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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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پیشگفتار رئیس پژوهشگاه
بقای هر س��ازمان، به پویایی، بالندگی، کارآیی و اثربخشی آن وابسته است. 
یکی از ش��اخص های مهم که می تواند نشانه تعیین مؤلفه های یاد شده، در 
یک نهاد پژوهشی باشد اجرای طرح های شاخص، همگرا، مسأله مند و ناظر 
به چالش های اجتماعی و اثرگذار در عرصه سیاستگذاری هاس��ت که بتواند 
مؤسسه پژوهشی و علمی را به جرگه نسل چهارم نهادهای علمی وارد سازد.

طرح ه��ای جامع اعتالی علوم انس��انی معطوف به پیش��رفت کش��ور واجد 
ویژگی هایی است که مطالعه آن در روشن ساختن نسبت میان این طرح با 

مؤلفه های یک نهاد پژوهشی پویا کمک می کند.
این طرح با الهام مس��تقیم از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای 
شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی که فرموده بودند »... ان شااهلل یک 
مقط��ع جدیدی را تعریف کنید، ب��رای اینکه محصول این جمع به بازار کار 
بیاید، ی��ک حرکت کالنی باید انجام بگیرد. باالخ��ره محصول کار آقایان و 
مجموعه باید بتواند به کار بازار علمی بیاید، یا کتاب درسی بشود یا مرجع 
اس��تادان علوم انس��انی در همه رش��ته ها و در همه بخش ها قرار گیرد که 
بتوانن��د به آن مراجعه کنند. خ��ود را موظف بدانید برای فراهم کردن مواد 
الزم ب��رای کتاب، منب��ع علمی، مرجع علمی، که یا دیگ��ران بتوانند کتاب 
بنویس��ند یا خود این مجموعه از افراد بخواهد که کتاب بنویس��ند و منبع 

علمی فراهم کنند...« ساماندهی شده است. 
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طرح بعد از یک سال تبادل فکر و مشورت گروهی از محققان از رشته های 
گوناگون علوم انس��انی با عزم پژوهش��ی گروهی، مس��أله مند، چالش مدار و 
ناظر به مطالعه وضعیت علوم انس��انی در تاریخ معاصر ش��کل گرفته، یعنی 
هم در زمانی، هم بر زمانی تولدیافته و هم اصالتاً مس��أله مدار اس��ت هم به 
واقعیت های تاریخی و چالش های علوم انسانی، تاریخ معاصر را در نظر گرفته 
اس��ت هم با مطالعه دقیق مأموریت های نهادهایی همچون سازمان سمت، 
ش��ورای عالی برنامه ریزی و معاونت آموزشی وزارت علوم، هم شورای تحول 
علوم انس��انی و هم در دانشگاه ها و ... همه با پرهیز از تداخل مأموریت ها و 
منطبق بر اس��ناد باال دستی و برنامه توس��عه پژوهشگاه و به عنوان مکمل 

آنها عمل کرده است.
بنابراین طرحی اس��ت، ش��اخص، کل نگر، مس��أله مند، چالش مدار، متمایز، 
گروه��ی، درونزا و ناظر ب��ه مباحث ملی که بدین ترتیب ان ش��ااهلل بر تارک 

تاریخ پژوهشگاه خواهد درخشید.
بحمداهلل تاکنون با اس��تقبال ملّی روبرو شده است، به عنوان نمونه می توان 
از رویک��رد و حمایت های مادی و معنوی س��ازمان برنامه و بودجه، مجلس 
ش��ورای اس��المی، وزارت علوم، تحقیق��ات و فناوری، هی��أت محترم امناء 
پژوهشگاه، مجامع علمی و سیاس��تگذاری و مخصوصاً عمده فرهیختگان و 

محققان کشور نام برد.
به لطف الهی از آنجایی که هسته شکل دهنده این طرح تماماً از دانشمندان، 
اس��تادان و محققان درون پژوهشگاه و بیرون آن هس��تند و اداره کنندگان 
آن تماماً همین اعضای ش��ریف پژوهش��گاه را ش��امل می شوند و با نظم و 
برنامه ریزی و هدایت علمی،  این طرح عماًل به یک طرح ش��اخص و کالن 

ملی تبدیل شده است.
امید اس��ت به فضل الهی مجموعه این طرح ها در مس��یر تحقق آرمان های 
انقالب اس��المی، افزایش کارآمدی و اثربخشی علوم انسانی و بومی سازی و 

تاثیر مثبت آن در حل معضالت و مشکالت جامعه سودمند افتد.

حسینعلی قبادی
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و

رئیس طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور
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ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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مقدمه 
این جس��تار، گزارشی مختصر از سه سال فعالیت »طرح جامع اعتالی علوم 
انسانی معطوف به پیشرفت کشور« می باشد که در پژوهشگاه علوم انسانی 

و مطالعات فرهنگی شکل گرفته و در حال انجام است.  
طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی به هم پیوس��ته و مرتبط با یکدیگر 
ب��ه ص��ورت منظومه و کاماًل مس��ئله محور اس��ت که در هیئت ش��بکه ای  
محصول گرا و هم افزا تدوین شده است. هدف این طرح، تقویت اثربخشی و 
افزایش کارایی و بالندگی علوم انس��انی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و 
منطبق با اهداف و ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع، 
ای��ن طرح، محصول و مولود تفکر راهبردی در پژوهش��گاه، مبنی بر تقویت 
اثربخشی علوم انس��انی در کشور و ایفای نقش موثرتر پژوهشگاه در عرصه 

ملّی طراحی شده است؛
مراح��ل اجرایی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر؛ از اوائل س��ال 96 آغاز 
ش��د که ضمن جلب همکاری و مش��ارکت جمعی گسترده از فرهیختگان و 
اعض��اء هیات علمی و محققان مراکز آموزش��ی عالی دغدغه مند از سراس��ر 
کش��ور، طی این مدت بیش از دویست و س��ی طرحنامه به دبیرخانه طرح 
جام��ع اعت��الء واصل گردید که حدود پنجاه طرح بع��د از تصویب، در حال 
اج��را می باش��د و ده ها طرح دیگ��ر نیز در کارگروه ه��ای تخصصی در حال 
بررسی اس��ت. این طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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کتاب، مقاالت و س��خنرانی های مستخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا 
توصیه های سیاس��تی است که انتش��ار آنها می تواند ضمن غنا بخشیدن به 
ادبیات اثربخش��ی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز تقویت کرده و 
به پیوند علوم انس��انی و جامعه در کشور کمک کند. گزارش های راهبردی 
و سیاس��تی مس��تخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذار و 
اجرائی کشور می تواند پیوند پژوهش و مراکز اجرائی را تقویت نماید. عالوه 
بر اینکه طی این مدت نشست های مختلف نخبگانی و علمی توسط مجریان 
طرح ها و دیگر اندیش��مندان ارائه گردیده است که با انتشار نتایج وگزارش 
این فعالیت ها در نش��ریه و س��ایت طرح جامع اعتالء تالش شده تا گفتمان 
اثربخشی و اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور را ترویج نمایند.

در خاتمه یادآوری می ش��ود این مجموعه نتیجۀ زحمات محققان، ناظران و 
داوران طرح های پژوهش��ی و همه مسئوالن و همکاران طرح جامع اعتالء، 
شامل اعضای ش��ورای سیاست گذاری )در ابتدای تأسیس( و کمیته علمی، 
کمیس��یون های مربوطه، کارگروه های تخصص��ی چهارگانه و رئیس محترم 
پژوهش��گاه علوم انس��انی و مطالعات فرهنگی جناب آقای دکتر حسینعلی 
قبادی و مدیران محترم کارگروه های تخصصی و شورای مدیران و مشاوران 
دبیرخانه طرح جامع اعتالء، همکاران و کارشناسان محترم است که اسامی 

همه آنان در صفحه بعد می آید. 
امید است این حرکت فرخنده پژوهشی و علمی بتواند ضمن تقویت اثربخشی 
علوم انس��انی و پیوند پژوهش و اجرا درکشور، راهگشای بهره برداری بیشتر 

از ظرفیت علوم انسانی در مسیر پیشرفت و بالندگی ایران اسالمی باشد.

                                                              یحیی فوزی
                                                   جانشین رییس پژوهشگاه 

در امور طرح جامع اعتالی علوم انسانی 
                                                    معطوف به پیشرفت کشور 

                                           و رئیس دبیرخانه طرح جامع اعتالء
                                         آذرماه 1398 همزمان با هفته پژوهش
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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اعضای کمیته علمی؛ کارگروه های تخصصی و 
شورای مدیران و مشاوران دبیرخانه 

طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور
دکتر رضا داوری اردکانی؛ دکترغالمرضا اعوانی؛ آیت اهلل دکتر سیدمصطفی 
محقق داماد؛ دکتر حسینعلی قبادی؛ دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی؛ 
حجت االسالم و المسلمین دکتر غالمرضا مصباحی مقدم؛ دکتر عماد افروغ؛ 
دکتر علی اصغر مصلح؛ دکتر یحیی فوزی؛ دکتر خس��رو باقری نوع پرس��ت؛ 
دکتر س��ید ضیاء هاش��می؛ دکتر بهروز دّری؛ دکتر علیرض��ا مالیی توانی؛ 
دکتر اش��رف بروجردی؛ دکتر س��ید مصطفی عاصی؛ دکتر موس��ی نجفی؛ 
 دکتر فرهاد زیویار؛ مهندس فرامرز حق ش��ناس؛ دکتر محمدعلی فتح الهی؛ 
دکت��ر جان اهلل کریم��ی مطهر؛ دکتر احمد پاکتچی؛ دکتر زهرا پارس��اپور؛ 
 دکت��ر محم��د منصورنژاد؛ دکتر اس��داهلل م��رادی؛ دکتر حمی��د تنکابنی؛ 
دکتر نعمت اهلل فاضلی؛ دکتر خس��رو قبادی؛ حجت االس��الم و المسلمین 
دکت��ر داود مهدوی زادگان؛ حجت االس��الم و المس��لمین دکتر محمدرضا 
مصطفی پ��ور؛ دکت��ر محم��ود کریمی عل��وی؛ دکت��ر س��ید محمدرحی��م 
ربانی زاده؛ دکت��ر علیرضا منصوری؛ دکتر طاهره کمال��ی زاده؛ دکتر فاطمه 
جان احمدی؛ دکتر س��ید محمدرضا امیری طهرانی زاده؛ دکتر فروغ پارس��ا؛ 
دکتر غالمحس��ین مقدم حیدری؛ دکتر فاطمه براتلو؛ دکتر آزیتا افراش��ی؛ 
 دکت��ر مهرنوش هدایت��ی؛ دکتر مریم قب��ادی؛ دکتر ناهی��د مویدحکمت؛ 
دکتر مهدی معین زاده؛ دکتر عبدالرحمن حسنی فر؛ دکتر یوسف محمدنژاد 
عالی زمینی؛ دکتر ابراهیم التجائی؛ دکتر سمیه توحیدلو؛ دکتر سید محسن 
علوی پ��ور؛ دکت��ر عباس خلجی؛ دکتر ه��ادی وکیلی؛ دکت��ر زهرا حیاتی؛ 
دکتر مالک ش��جاعی جش��وقانی؛ دکتر علی اکبر اس��دی؛ آقای محمدعلي 

مینایي. 
کارشناسان طرح جامع اعتالء

آقای��ان بهرنگ ذوالفقاری؛ حس��ام الدین فضائلی؛ حس��ین درویش��ی؛ رضا 
کوهستانی؛ دکتر بهزاد اصغری؛ دکتر صادق حجتی؛ بهنام گودرزی؛ سرکار 

خانم لیدا ملکی. 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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معرفی طـرح 
جامع علـوم 
انسـانی

طرح جامع علوم انس��انی شامل مجموعه طرح های پژوهشِی 
مبنایی، راهبردی، کاربردی، مسأله مدار و چالش محور است 
که ب��ا جهت گیری بومی گرایانه و منطبق با ارزش های دینی 
و فرهنگی ایرانی، به صورت روش��مند و معطوف به پیشرفت 

کشور انجام می شود. 
ط��رح جام��ع اعتالء در مس��یر عملیاتی ک��ردن راهبردها و 
سیاس��ت های برنام��ۀ راهبردی پژوهش��گاه علوم انس��انی و 
مطالع��ات فرهنگی )مصوب س��ال 1393( و تحقق مصوبه و 
ماموریت ویژه هیات امناء پژوهش��گاه )مصوب سال 1394( 
طراحی شد و با مش��ارکت اعضای هیأت علمی پژوهشگاه و 

نخبگان علمی کشور در حال انجام است. 
خروجی های این ط��رح به صورت منظومه ای از فعالیت های 
علمی-ترویجی، در پاسخ به نیازها، چالش ها، و مسائل جامعه 
ایران، و با هدف نشان دادن ارتقاء کارآمدی و کارآرایی علوم 

انسانی منتشر می شود.

1- وجوه طرح جامع اعتالء
ماموریت گرا و راهبردی 	•

مسئله مندی معطوف به مسائل مهم علوم انسانی و پیشرفت کشور 	•
نظام اجرای منظومه ای و کل نگر  	•

بومی گرا و متناسب با ارزش های دینی  	•
نیاز محور و کاربردی 	•

سطح ملّی و فراسازمانی 	•
تقویت گفتمان اثربخشی علوم انسانی 	•

تولیدات پژوهشی ذینفع محور و اثربخش در علوم انسانی 	•
غنی سازی آثار تخصصی و کاربردی علوم انسانی  	•

تقویت شبکه نخبگانی علوم انسانی کشور در سیاست گذاری و اجرا 	•
پویش در مسیر اعتالی تمدن ایرانی اسالمی  	•
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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2- پیشینه طرح جامع اعتالء
این طرح با انجام فاز مطالعاتی و تدوین فاز صفر در س��ال 1395 با حمایت 
مالی اولیه سازمان برنامه و بودجه کشور آغاز شد. با ابالغ ماموریت پژوهشگاه 
ب��رای انجام طرح جامع اعتالء که از س��وی هیأت امناء پژوهش��گاه صورت 
گرف��ت: »به اس��تناد بند »ب« ماده »20« قانون برنامه پنجم توس��عه و به 
منظور اجرای منویات حضرت امام خمینی)ره( و در راس��تای تاکیدات مقام 
معظم رهبری، هیأت امناء، پژوهشگاه را مامور نمود نسبت به اجرای »طرح 
جامع اعتالی علوم انس��انی معطوف به نقش آفرینی آن در پیشرفت کشور« 
در قالب اعتبارات پژوهش��گاه و اعتباراتی که از س��ایر ردیف های بودجه ای 
باب��ت این طرح اختصاص می یابد، اقدام نموده و گزارش آن را در جلس��ات 
آتی هیأت امناء ارائه نماید.« )مصوبه چهاردهم در چهارمین نشست از دور 
س��وم هیات امناء پژوهش��گاه مورخ 24 بهمن ماه 1394( زیرس��اخت های 
اجرایی طرح ش��امل: ش��وراي سیاس��تگذاری، کمیتۀ علمي، کارگروه  های 
تخصصی و تیم هاي اجرایي با مش��ارکت بیش از 80 تن از استادان تراز اول 

کشور، صاحب نظران، متخصصان و کارشناسان شکل گرفت. 
فاز اجرایی طرح ها از س��ال 1396 ب��ا حمایت های وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری، شروع شد.

3- ارکان طرح جامع اعتالء
1. رئیس پژوهشگاه؛

2. کمیت��ه علم��ی: بخش اصل��ی فعالیت های کمیته علم��ی در قالب چهار 
کارگ��روه تخصصی ص��ورت می گیرد: »مبانی نظری علوم انس��انی« »تاریخ 
و بازاندیش��ی انتقادی علوم انسانی«، »کاربست مسائل علوم انسانی« »علوم 

انسانی، مسائل، نیازها و چالش های جامعه«
3. دبیرخان��ه ط��رح: به منظ��ور هماهنگی می��ان مجموعه اج��زای طرح، 
روان س��ازی و س��رعت در انجام ام��ور اداری، مالی و نظ��ارت بر امور جاری 

پروژه ها، دبیرخانه طرح تشکیل شده است. 
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این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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4- مبانی اسنادی
1- توصیه های مقام معظم رهبری به پژوهش��گاه در س��ال 1385 در دیدار 

جمعی از اعضای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2- سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران در افق 1404

3- سیاس��ت های کلی »عل��م و فناوری« )نظام آم��وزش عالی، تحقیقات و 
فناوری( ابالغی از سوی مقام معظم رهبری

4- نقشه جامع علمی کشور
5- سند اسالمی شدن دانشگاه ها- بخش علوم انسانی  

6- برنامه پنجم و ششم توسعه کشور
7- برنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

8- برنامه توسعه راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

5- مسائل اصلی طرح 
در فاز مطالعاتی طرح جامع اعتالء که در 3 کارگروه تخصصی انجام شد، 7 
مس��ئله اساس��ی برای طرح جامع در نظر گرفته شد و در ذیل هریک از آن 
مس��ائل، طرح هایی تعریف ش��د، این طرح ها در مجموع بالغ بر 130 عنوان 

هستند. 
مسئله اول: نسبت علوم انسانی، دین، فرهنگ و جامعه

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

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

مس��ئله ششم: نسبت بین تحصیل، مهارت و اشتغال دانش آموختگان علوم 
انسانی 

مسئله هفتم: پی جویی بیانیه گام دوم انقالب 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 

12

6- اهداف طرح جامع اعتالء
پی جوی��ی رویکرد بومی، دینی و باور به کارآمدی علوم انس��انی در حل   .1

مسائل کشور؛ 
حرکت در مس��یر آرمان تحقق تمدن ایرانی اسالمی در دوره معاصر بر   .2
مبنای اندیشه های امام خمینی )ره(، مبانی انقالب اسالمی و بیانیه گام 

دوم مقام معظم رهبری  
تحقق بخش هایی از برنامه توسعه راهبردی پژوهشگاه   .3

اثربخش��ی علوم انسانی در نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی های توسعه   .4
علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور 

ارتقای س��طح نقش آفرینی علوم انس��انی در حل مسائل کشور از طریق   .5
اج��رای پژوهش های توس��عه ای، کارب��ردی، نیاز  مح��ور و گزارش های 

راهبردی
وارد ساختن پژوهشگاه به جرگه موسسات علمی نسل چهارم  .6

افزای��ش توانمندی محققان و پژوهش��گران علوم انس��انی برای ورود به   .7
عرصه پژوهش های مسئله محور و تقاضامحور.

7- چشم انداز طرح جامع اعتالء
ارتقاء اثربخش��ی علوم انسانی بر پیشرفت و توسعه کشور و بسترسازی برای 
افزایش تاثیر علوم انسانی در عرصه های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و افزایش کارآمدی فارغ التحصیالن علوم 

انسانی. 
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گزارش اجمالی فعالیت های طرح جامع اعتالء از سال 1396 تا 
هفته پژوهش سال 1398

1- فعالیت های پژوهشی

2- فعالیت های ترویجی س�ازی و تقویت ش�بکه نخبگانی: برگزاری 
جلسه ها و نشست ها

جمع 97-98 96-97 موضوع ردیف

28 نشست 11 نشست 17 نشست برگزاری نشست های نخبگانی و 
سخنرانی علمی مرتبط با طرح ها

1

92 39 53 جلسات کارگروه های تخصصی 2
77 35 42 شورای مدیران و مشاوران 

دبیرخانه طرح
3

38 18 20 کمیسیون های تخصصی، کمیته 
منتخب مالی و کمیته علمی

4

2 2 - کارگاه های تخصصی 5

ف 
موضوع ردی

تعداد 

پیش بینی تحقق یافته 

 زمستان98 97 96 
 98

جمع
سال 99سه سال 

50 284 20 52 64 130 طرح نامه های دریافتی 1 

10 54 6 12 22 14 تعداد قرارداد منعقد شده 2 

19 21 3 11 7 - طرح های پایان یافته 3 

برآورد کل تعداد طرح ها4 
64 طرحبا نام اعتالء تا پایان سال 1399 
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3- منشورات طرح

جمع 97-98 96-97 موضوع ردیف

30 26 4 مقاالت مستخرج از طرح 1

21 12 9 گزارش طرح ها 2
12 مجلد 10 مجلد 2 مجلد کتاب های مستخرج از طرح ها 3

4 شماره 1 شماره 3 شماره انتشار فصل نامه طرح جامع اعتالء 4

14 گزارش 7 گزارش 7 گزارش گزارش راهبردی و توصیه های 
سیاستی

5

13 گزارش 9 گزارش 4 گزارش گزارش های راهبردی و توصیه های 
سیاستی مستخرج از طرح ها

6

9 نوع 3 نوع 6 نوع بروشور؛ کاتالوگ؛ خبرنامه؛ 
کارنامه

7

4- ارتباط با کاربران و ذی نفعان

موضوع ردیف

ارسال فراخوان در سطح ملی 1
برقراری ارتباط و انجام مذاکرات با تعدادی از ذی نفعان شناسایی شده 
برای طرح جامع اعتالء با همکاری معاونت کاربردی سازی علوم انسانی 
و فرهنگی و مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی 

پژوهشگاه  

2

فعالیت های کارگروه چهارم در راستای حل چالش های کشور  
با 6 هسته تخصصی

3

روزآمدسازی سایت طرح و ترویجی سازی 4
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ذینفعان طرح جامع اعتالء
تعدادی از ذینفعان شناسایی شده برای طرح جامع اعتالء:

نهاد ریاست جمهوری؛ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ سازمان  	•
برنامه و بودجه کشور 

مجلس ش��ورای اس��المی؛ مرکز پژوه��ش های مجلس؛ کمیس��یون های  	•
آموزش و تحقیقات؛ اجتماعی و...

مجمع تشخیص مصلحت نظام 	•
شورای عالی انقالب فرهنگی 	•

شوارای عالی امنیت ملّی 	•
فرهنگستان های جمهوری اسالمی ایران 	•

شورای عالی عتف 	•
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ شورای عالی برنامه ریزی؛ مرکز آمایش؛  	•

معاونت پژوهش و فناوری؛ معاونت فرهنگی؛ معاونت آموزشی
وزارت خانه های: کش��ور؛ فرهنگ و ارش��اد اس��المی؛ کار، تع��اون و رفاه  	•
اجتماعی؛ ام��ور خارجه؛ ارتباطات و فن��اوری اطالعات؛ صنعت، معدن و 

تجارت؛ نیرو؛ امور اقتصاد و دارایی و .... 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی؛ مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت؛ 	•

برخی استانداری ها و نهادهای محلی   	•
شورای تحول و ارتقای علوم انسانی  	•

صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  	•
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاه ها )سمت(؛ دانشگاه  	•

جامع علمی کاربردی 
دانشگاه ها، سازمان های دانشی و مراکز تحقیقاتی علوم انسانی 	•

سایر مراکز و سازمان های سیاست گذار و اجرایی کشور 	•
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دبیرخانه طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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گزارش تفصیلی محصوالت طرح جامع علوم انسانی:

الف- طرح های طرح جامع اعتالء: 
1( طرح های پایان یافته

2( طرح های در حال انجام
3( طرح های در آستانه تصویب

ب- کتاب های منتشر شده 
پ- نشریه تخصصی طرح اعتالی علوم انسانی

ت- مقاله های علمی -پژوهشی و تخصصی مستخرج از طرح ها
ث- نشست های تخصصی
ج- گزارش های راهبردی
چ- وب سایت طرح اعتال

معرفی طـرح 
جامع علـوم 
انسـانی
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 

17

معرفی طـرح 
جامع علـوم 
انسـانی

طرح ه���ای 
طرح جامع 
اعت��الء



2

شور
ت ک

شرف
ف به پی

ی معطو
سان

کارنامه طرح جامع اعتالی علوم ان

مقدمه........................................................................................................... 3
معرفی طرح جامع علوم انسانی .............................................................. 6
طـرح هـای پایــان یافته....................................................................... 14
طرح های درحال انجام............................................................................ 27
کتاب های منتشــر شده ...................................................................... 78
نشریه طرح اعتالی علوم انسانی.......................................................... 83
90 ............................................................... مقاالت مستخرج از طـرح هـا
نشست های تخصصی ........................................................................... 107
گزارش های راهبـردی.........................................................................  136
وب سایت طرح جامع علوم انسانی.....................................................  160

مطــــــالـــــب فهــــــرســــــت 

دبیرخانه طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور

 تهرانـ  بزرگراه کردستانـ  پایین تر از خیابان دکتر آئینه وند )64 شرقی(
کوچه احداثی، پالک 6، ساختمان فرهنگ، طبقه 5.

شماره تماس: 88614057   داخلی 239 

3

شور
ت ک

شرف
ف به پی

ی معطو
سان

کارنامه طرح جامع اعتالی علوم ان

مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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طرح های پایان یافته
گ��زارش نهایی تع��داد 19 طرح پایان یافته به دبیرخان��ه طرح جامع اعتالء 
ارس��ال ش��ده اس��ت. این طرح ها که در ادامه چکیده ای از گزارش آن ارائه 

خواهد شد به شرح زیر است:

ناظر مجری عنوان طرح ردیف

آیت اهلل دکتر 
مصطفی محقق 

داماد

استاد دکتر رضا 
داوری اردکانی

اخالق در زندگی کنونی و شرایط 
اخالقی پیش��رفت و اعتالی علوم 

انسانی

1

دکتر بیژن 
عبدالکریمی

دکتر علی اصغر 
مصلح

علوم انس��اني ب��ا رویک��رد میان 
فرهنگي

2

دکتر هادی 
خانیکی

دکتر مقصود 
فراستخواه

لوم انس��انی در ایران: مسألۀ تأثیر 
اجتماعی

3

دکتر حسین 
کچوئیان

دکتر عماد افروغ نقد رویکرد پوزیتویس��تی به علوم 
انس��انی در مساله ش��کاف نظر و 
عمل و بررس��ی دیدگاه های بدیل 

)جلد اول و دوم(

4

دکتر عماد افروغ دکتر غالمحسین 
مقدم حیدري

ارزیاب��ي رابطه ایجاب��ي قدرت و 
پیدای��ش و تکوین علوم انس��اني 

در غرب

5

دکتر بیژن 
عبدالکریمی

دکتر مهدی 
معین زاده

تالئم نظر و عمل در تلقی از علوم 
انس��انی به مثاب��ه حکمت عملی 

)فرونسیس(

6
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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دکتر غالمرضا 
ظریفیان

دکتر حسین 
آبادیان

تأثیر نظ��ام بین المللی  قدرت بر 
علوم انس��انی در ای��ران: مطالعه 

موردی مارکسیسم

7

دکتر سید آیت اهلل 
میرزایی

دکتر محمد 
منصورنژاد

بررسی و تحلیل نقش بخش های 
مردم نهاد )انجمن های علمی( در 

گسترش علوم  انسانی

8

دکتر خسرو باقری دکتر سید 
محمدتقي موحد 

ابطحي

جریان شناسی تحول خواهان علوم 
انسانی در جهان اسالم

9

دکتر عبدالوهاب 
فراتی

دکتر عبدالمجید 
مبلغی

بررس��ی و تحلیل تاریخی تعامل 
حوزه علمیه با رشته های گوناگون 

علوم انسانی

10

دکتر خسرو قبادی دکتر علیرضا 
منصوري

علوم انسانی کاربردی: فرصت ها و 
تهدیدها

11

سازمان میدریت و 
برنامه ریزی/ جهاد 

دانشگاهی

دکتر شروین 
مقیمی

ش��ناخت و تحلیل مبان��ی انگاره 
شهروندی در ایران معاصر 

12

دکتر سعید 
معیدفر

دکتر محمدساالر 
کسرایی

رش��ته علوم اجتماع��ی در ایران؛ 
و  تحصی��ل  وضعی��ت  بررس��ی 
مهارت دانشجویان در رشته علوم 
اجتماعی و نس��بت آن با اشتغال 

دانش آموختگان

13

دکتر محمدرضا 
بهرنگی

دکتر سید روح اهلل 
شهابي

رش��ته عل��وم تربیت��ی در ایران؛ 
و  تحصی��ل  وضعی��ت  بررس��ی 
مهارت دانشجویان در رشته علوم 
تربیتی و نس��بت آن با اش��تغال 

دانش آموختگان

14
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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1
اخالق در زندگی کنونی و شرایط اخالقی پیشرفت 

و اعتالی علوم انسانی
رضا داوری اردکانی1

نسبت میان علم و اخالق را از وجهه نظرهاي مختلف مي توان بررسي کرد؛
1- علم به صورتي که در کتاب  ها و گزارش  هاي پژوهش��ي آمده است ربطي 
به اخالق ندارد و با آن اش��تباه نمي  ش��ود. به عبارت دیگر زبان علم و احکام 
علمي همه از س��نخ احکام خبري است و مي  توان آنها را تصدیق یا تکذیب 
کرد اما احکام اخالقي احکام انش��ائي است و این احکام به صفت درست یا 
نادرس��ت متصف نمي  ش��وند بنابراین نمي  توان بر مبناي علم یک سیستم و 

نظام اخالقي بنا کرد.
2- علم تابع روش است و روش قواعد و دستورهایي است که پژوهشگر براي 
رس��یدن ب��ه نتیجه )که معموالً پس از اتمام پژوه��ش و اثبات، نام حقیقت 
به آن داده مي ش��ود( از آن پیروي مي  کند. پس در واقع پژوهش س��یر در 
راهي اس��ت که با پیروي از قواعد روش��ن پیموده مي  شود یا شاید درست تر 
این باش��د که بگوئیم علم پیروي از روش اس��ت اما دستورها و روش علمي 
خبري نیستند. پژوهشگر در راهي که مي پیماید باید صبور و امین و رازدار 
و مستعد قبول هر نتیجه اي باشد که پژوهش به آن منتج مي  شود. مختصر 
بگوئیم پژوهش��گر خدمتگزار حقیقت اس��ت و براي حقیقت تالش مي  کند. 
آیا این خدمت و تالش اخالقي نیس��ت؟ مگر ش��خص اخالقي کیست و چه 
مي  کند؟ شخص اخالقي وابسته و تابع واالترین ارزش ها است و براي تحقق 
آن ارزش ها تالش مي  کند. آیا کس��ي که براي تحقق حقیقت )که واالترین 
ارزش ها است( مي  کوشد، کاري اخالقي انجام نمي  دهد؟ کار دانشمند از آن 
جهت که ناظر به حقیقت و براي وصول به آنست حتي اگر یک فعل اخالقي 

1. استاد دانشگاه تهران؛ رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران.
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کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
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طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
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به معني متداول لفظ به حساب نیاید واجد شأن و ارزش اخالقي است.
3- یکبار به علم به اعتبار زبان آن نظر کردیم و دیدیم که زبان علم غیر از 
زبان اخالق است و به این جهت از یکي به دیگري راه نمي  توان برد اما وقتي 
به تلقي دانشمند از کار علمي نظر کردیم دیدیم که دانشمند اخالق خاص 
خ��ود دارد و نمي  تواند بر خالف رس��وم و قواعدي ک��ه براي پژوهش علمي 
مقرر شده است عمل کند اما نگاه سومي نیز مي  توان به نسبت میان دانش 
و دانش��مند و جهان دانش انداخت. قواعد و قوانین علم خش��ک و سخت و 
انعطاف ناپذیر است و کساني که با دانش سروکار پیوسته ندارند حق دخالت 
در کار عل��م را ندارن��د و بای��د در برابر آن خاضع باش��ند. علم از این جهت 
نوعي زهد است و صاحبان این زهد دانشمندانند که عمر را در خدمت علم 
مي  گذرانند اما از سوي دیگر علم قدرت است و با آن جهان مسخر مي شود و 
عالمي قوام مي یابد که سازمان و نظام خاص دارد و اخالق آن نیز نمي تواند 

مستقل از نظام علمي � تکنیکي باشد.
پرسش  های مطرح در این تحقیق عبارت است از:

1- اخالق از کجا می آید و چرا در زمانی دچار ضعف و انحطاط می شود؟
2- چه تفسیری فلسفی از مناسبات علم و اخالق با توجه به وضع توسعه نیافتگی 

می توان ارائه داد؟
3- شرایط اخالقی پیشرفت و اعتالی علوم انسانی کدامند ؟

4- مقام اخالق در جهان متجدد و جهان مایل به تجدد چه وجوه اش��تراک و 
افتراقی دارند؟

نتایج حاصل از این تحقیق را می  توان به شرح زیر بیان کرد.
نتایج این تحقیق می تواند ثمرات معرفتی و سیاس��تگزارانه - تجویزی داشته 
باش��د. ثمرات معرفتی آن در فهم بهتر ماهیت علوم انسانی و شرایط اخالقی 
پیش��رفت و اعتالی آن و خودآگاهی انتقادی نس��بت به این حوزه معرفتی � 
نهادی خواهد بود. نتایج سیاس��تگزاری و تجویزی آن هم برای برنامه ریزان و 
سیاس��تگزاران حوزه علوم انسانی و اجتماعی- شورای عالی انقالب فرهنگی و 

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری خواهد بود.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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2
علوم انسانی با رویکرد میان فرهنگی

علی اصغر مصلح1

مقص��ود از ای��ن پژوه��ش عرض��ه الگوی��ی از »علوم انس��انی« ب��ا مبنای 
»میان فرهنگی« اس��ت. به همین جهت در وهله نخس��ت امکان و س��پس 
لوازم و شرایط تحقق چنین رویکردی مورد بررسی قرار می گیرد. این طرح 
پژوهشی نمی خواهد به نحوی شتابزده به تأسیس علوم انسانی میان فرهنگی 
بپردازد، چرا که تکّون علوم انس��انی را وابسته به بستری تاریخی- فرهنگی 

دانسته و لذا تأسیس دستوری-دفعی آن را منتفی می داند. 
در ای��ن طرح ب��ا توجه به گفتم��ان »فلس��فه میان فرهنگ��ی« که حاصل 
پژوهش ه��ای بس��یاری از متفک��ران و محققان طراز اول اس��ت، بس��تری 
برای طرح علوم انس��انی میان فرهنگی فراهم می ش��ود. بستری که معطوف 
ب��ه »کاربرد«2 به معنای دقیق کلمه اس��ت و می توان��د بصیرت هایی برای 
پژوهش گ��ران و متعاطی��ان علوم انس��انی ایران فراهم می کن��د، تا آگاهانه 
معاضدتی به دور از خودمطلق انگاری در جهت تعامل و گفتگوی همه جانبه 

میان فرهنگ ها داشته باشند.
با این مقصود ابتدا مبانی نظری فلسفه میان فرهنگی مطرح می شود و پس 
از آن انتقادهای این نظرگاه از تفکر غربی و از جمله علوم انسانی مورد بحث 
قرار می گیرد. علوم انس��انی به معنای مدرن کلمه، کاماًل غربی اس��ت و بر 
اساس تلقی مرکزیت گرایی غربی شکل گرفته است. مرکزیت گرایی مهم ترین 
مانع برای تحقق علوم انس��انی میان فرهنگی است و در عین حال مهم ترین 
اب��زار برای نادیده انگاش��تن دیگرِی فرهنگی که م��ورد تحقیق قرار خواهد 
گرفت. پس از آن الگوهای تعامل میان فرهنگ ها و علوم طرح خواهند شد و 

1. استاد دانشگاه عالمه طباطبایی
2. Anwendung



2

شور
ت ک

شرف
ف به پی

ی معطو
سان

کارنامه طرح جامع اعتالی علوم ان

مقدمه........................................................................................................... 3
معرفی طرح جامع علوم انسانی .............................................................. 6
طـرح هـای پایــان یافته....................................................................... 14
طرح های درحال انجام............................................................................ 27
کتاب های منتشــر شده ...................................................................... 78
نشریه طرح اعتالی علوم انسانی.......................................................... 83
90 ............................................................... مقاالت مستخرج از طـرح هـا
نشست های تخصصی ........................................................................... 107
گزارش های راهبـردی.........................................................................  136
وب سایت طرح جامع علوم انسانی.....................................................  160

مطــــــالـــــب فهــــــرســــــت 

دبیرخانه طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور

 تهرانـ  بزرگراه کردستانـ  پایین تر از خیابان دکتر آئینه وند )64 شرقی(
کوچه احداثی، پالک 6، ساختمان فرهنگ، طبقه 5.

شماره تماس: 88614057   داخلی 239 

3

شور
ت ک

شرف
ف به پی

ی معطو
سان

کارنامه طرح جامع اعتالی علوم ان

مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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ذیل آن سه الگوی پولی لوگ، هرمنوتیک آنالوژیک و هرمنوتیک شنیدن به 
عنوان مهم ترین مباحث پیشنهاد شده برای تعامل و گفتگو و طرح دیگری 
غیر- غربی در کنار غرب حاکم و علوم انسانی آن، طرح می شوند. در همین 
جهت مؤلفه های موجود در ش��کل گیری سوژه و جهان غربی مورد پژوهش 

قرار می گیرند.
 متعاطیان علوم انس��انی در ایران اگر می خواهند با توجه به واقعیت  جهان 
متکثر کنونی، سهمی در تعامل و گفتگو و کاستن از خشونت داشته باشند 
و در عین حال همچنان فرهنگ ایرانی- اس��المی خود را البته در تعامل و 
با توجه به واقعیت های جهان معاصر حفظ کنند، راهی جز اندیش��یدن »در 
میانه فرهنگ ها« ندارند و برای این مهم در تمامی مطالعات و پژوهش های 
خود باید به دور از مرکزیت گرایی، به س��احت میان فرهنگی نزدیک ش��وند. 
متعاطیان علوم انس��انی مختلف، از جمله علوم اجتماعی و علوم فرهنگی و 
حتی اقتصاد و مدیریت می توانند بر مبنای این بصیرت ها پژوهش های خود 

را در جهت رسیدن به علوم انسانی میان فرهنگی تنظیم کنند. 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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3
علوم انسانی در ایران: مسأله تأثیر اجتماعی

مقصود فراستخواه1

کیفیت، کارامدی و تأثیر علوم انسانِی دانشگاه ها محل مناقشه قرار گرفته است. 
انتقاد می ش��ود که علوم انس��انی به رغم رشد و گس��ترش کّمی در طی چند 
دهه گذش��ته خصوصا در بعد از انقالب اس��المی، و با وج��ود انبوهی از انواع 
رش��ته ها و دوره ها نتوانسته است در حل مس��ائل بومی و توسعه ملی چندان 
گره گش��ا و اثر بخش باشد. گفته می شود برنامه های آموزشی و تحقیقات علوم 
انس��انی با وجود صرِف هزینه های هنگفت؛ عمال از ارائه راهکارها و شیوه های 
مؤثر کاربردی برای رفع مش��کالِت ذهنی و روحی و اخالقی و اقس��ام مختلف 
نابسامانی های اجتماعی درمانده اند. افزایش دانش آموختگان و مدارک تحصیلی 
و کتب و مقاالت و پژوهش های علوم انسانی در عمل نتوانسته است کاری برای 
رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی و گره گشایی از معضالت موجود کشور در ابعاد 

مختلف بکند. 
علوم انسانی یعنی نصف جمعیت دانشجویی ما. انبوهی که هر روز به کالس های 
درس می روند و با برنامه های آموزشی و درسِی علوم انسانی سر وکار دارند بیش 
از نصف نش��ریات علمی غیر پزش��کی و بیش از 40 درصد کل نشریات علمی 
ما متعلق به علوم انس��انی است. چند صد هزار پایان نامه ورساله در این حوزه 
کار می شود. آینده ایران تحت تأثیر دانش آموختگان رو به تزایِد علوم انسانی 
خواهد بود که عهده دار مش��اغل مختلف تخصصی کش��ور می شوند و در ادارۀ 
امور آینده ایران بس��ته به نحوه تعلیم و تربیتی که در علوم انس��انی ش��ده اند 

نقش آفرینی خواهند کرد. 
اگر اختالفاتی داریم عمدتا از علوم انسانی بر می خیزد و اگر قرار است توافقی 
بش��ود باز موکول به علوم انسانی است. هم اکنون بیشتر مناظرات و مناقشات 

1. دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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کنونی کشور ما درباب دین، اندیشه، اخالق، فرهنگ، سیاست، امنیت، سبک 
زندگی، دیپلماس��ی، هویت، ارتباطات، حکمران��ی، اقتصاد و حقوق گروه های 

اجتماعی و بسیاری از گفتمان های مهم دیگر به علوم انسانی ارجاع می شود. 
سازمان های ما چگونه کار می کنند و اقتصاد و سیاست و فرهنگ ما چه وضعی 
دارد؟ این نیز از بسیاری جهات موکول به علوم انسانی است! نحوه ادارۀ سازمانها 
و فعالیت کسب وکارها، راهبرد دستگاه ها و آینده خدمات و کاالها در ایران و 
بلکه مسیر زندگی عمومی و نظم اجتماعی واخالق و تربیت و شخصیت ملی 
منوط به عملکرد علوم انسانی است. موضوع بسیاری از آنچه در رسانه ها بحث 

می شود؛ به نحوی با علوم انسانی ارتباط دارد. 
پژوهش حاضر در پی فهم بیش��تری درباب تأثیر اجتماعِی »علوم انس��انی و 
اجتماعی« در توسعه جامعه ایران است. پرسش از کارایی و اثر بخشی اجتماعی 
این علوم است. برای پی جویی موضوع نویسنده ضمن تأمل مجدد در مطالعات 
پیشین خود طی بیش از دو دهه اخیر، مصاحبه هایی نیز با تعدادی از خبره های 
موض��وع، اعض��ای هیأت علمی، ذی نفع��ان اجتماعی علوم انس��انی، مدیران 
دانشگاهی، سیاس��ت گذاران، دانش آموختگان و اعضای انجمن های تخصصی 

داشته است. 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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4
نقد رویکرد پوزیتویستی به علوم انسانی در مسئله شکاف 

نظر و عمل و بررسی دیدگاه های بدیل
جلد اول 
جلد دوم

عماد افروغ1                          

در این طرح قصد بر آن است تا ابتدا به ریشه  های اندیشمندی اعم از هستی 
شناسی و معرفت شناس��ی پوزیتیویسم و پیش فرض ها و مؤلفه  ها و شعبات 
و ش��اخه  های آن  پرداخته ش��ود و متعاقباً جریانات متقابل هرمنوتیکی به 
ویژه در علوم انسانی، با گرایش به رئالیسم انتقادی دیالکتیکی بررسی شود. 
چون جدایی نظریه و عمل در ش��ناخت شناسی، ریشه در سایر دوگانگی  ها 
و در کل تفوق ثنویت گرایی و انبساط آن در تاریخ اندیشه به ویژه از زمان 
دکارت ب��ه بعد دارد و طبعا آثار پیش��ینیان نیز مؤث��ر بر آراء ثنویت گرایان 
بوده اس��ت، این تحقیق ناگزیر است تا س��یری در آراء فیلسوفان متقدم از 
پیشا س��قراطی، سقراطی و پساس��قراطی داشته باش��د. باز هم با توجه به 
داللت های هس��تی شناسانه و نظری نظریات ش��ناخت شناسی، این تحقیق 
نمی تواند صرفاً منحصر به شناخت شناسی باشد و از مبانی هستی شناختی 
و نظری نحله  های ش��ناخت شناس��ی و متقابال داللت های نظری این نحله  ها 
غافل باش��د. به سخن دیگر فلسفه اجتماعی، نظریه اجتماعی و فلسفه علوم 
اجتماعی مفاهیم عمده این تحقیق در واکاوی رابطه نظریه و عمل هستند. 
اصطالح��اً روش کار توصیفی – تحلیلی در قلمرو مزبور با عنایت به عوامل 
اجتماعی موثر بر ظهور آنها است. سئوال مطرح در این تحقیق این است که 
رابطه نظریه و عمل در نحله  های شناخت شناسی پوزیتیویسم، هرمنوتیک 

تحلیلی و قاره ای، نظریه انتقادی و رئالیسم انتقادی کدام است؟

1. استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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5
ارزیابی رابطه ایجابی قدرت و پیدایش و تکوین 

علوم انسانی در غرب
غالمحسین مقدم حیدری1

اگر ما معتقدیم که علوم انسانی در ایران ناکارا است بنابراین باید به بررسی 
دالی��ل این ناکارایی بپردازیم. اما متاس��فانه پژوهش  هایی که به بررس��ی و 
ارزیاب��ی این دالی��ل پرداخته  اند غالب��ا در چهارچوب بحث  های فلس��فی و 
متافیزیکی در جامعه ما باقی مانده اس��ت. ح��ال آنکه معرفت – از هر نوع 
آن - انس��انی یا طبیعی- در بستر زندگی اجتماعی جامعه مربوطه متولد و 
تکوین می یابد. از این رو اگر بخواهیم به س��وی پاس��خی جامع به پرسش 
فوق پیش رویم باید از ش��رایط اجتماعی و سیاس��ی تحقق علوم انسانی نیز 
س��خن بگوییم. اگر علوم انس��انی را معرفت حاصل از ابژه شدن خود انسان 
برای خویش بدانیم، در این صورت ما باید به چگونگی رابطه شرایط و عوامل 
اجتماعی و سیاس��ی با سوبژکتیویته بپردازیم. در این میان گرچه گاهگاهی 
به شرایط اجتماعی اشاره  هایی می  شود اما به ندرت از شرایط سیاسی تحقق 
علم انسانی سخن گفته می  ش��ود. ضمن اینکه در اشاره    های نادر به شرایط 
سیاس��ی نیز همواره از تاثیر قدرت به مثابه قدرت سیاس��ی راس یک هرم 
اعمال قدرت – همچون پادشاه، سلطنت یا رهبر یک حکومت- سخن گفته 
می شود. این طرح قصد دارد تا شرایط پیدایش، تحقق و تکوین2 علوم انسانی 
را از این منظر در خاستگاه آن یعنی فرهنگ غربی مورد بررسی قرار دهد و 
سپس به این موضوع بپردازد که آیا این شرایط در جامعه ایرانی تحقق یافته 
است یا نه. از این رو در این تحقیق گام های زیر در نظر گرفته شده است:

1. دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2. »پیدایش« به زمانی اشاره می کند که جوانه های علوم انسانی برای اولین بار هویدا 

می شود و »تکوین« به فرایند تطور و تکامل آن در تاریخ اشاره می کند.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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گام اول: بررسی رابطه قدرت و تحقق علوم انسانی در غرب
گام دوم: بررسی شرایط گفتمانی تولید شده توسط قدرت در جامعه ایرانی 

بعد از مشروطیت
بر اس��اس یافته  های گام اول، در گام دوم به بررسی نقش سازنده و ایجابی 
قدرت در ش��رایط گفتمانی جامعه ایران در پیدایش علوم انس��انی پرداخته 
شده اس��ت. بر اساس طرحنامه قرار بود شرایط گفتمانی تولید شده توسط 
ق��درت در جامعه ایرانی قبل از آش��نایی آن ب��ا مدرنیته غربی و پس از آن 
بررس��ی ش��ود. از این رو در این پژوهش این رابطه در دوره قاجار، در طی 
جریان مشروطیت و پس از آن که به ظهور نهادهای مدرن در عصر پهلوی 

انجامید بررسی می شود. 
در نهایت نتیجه طرح به شرح زیر ارائه می شود: همانطور که مالحظه می شود 
مخالفین مشروطه – چه مشروعه طلبان و چه نسخه حداکثری میرزا صادق 
مجته��د تبریزی-قایل به اصالت حکومت بر مردم در زمان غیبت نیس��تند. 
آنان حکومت و اعمال قدرت بر مردم را از سر ناچاری می پذیرند و از این رو 
تا حدی بدان قائلند که با آموزه های ش��یعی مغایرت نداش��ته باشند. از نظر 
آنان نظام پادشاهی – گرچه پادشاهان افراد فاسقی هستند- به دلیل اینکه 
اسالم را در اساس حق می  دانند بر نظام مردم ساالری غربی ارجحیت دارد. 
از آن��ان ما در زمان اضطرار قرار داریم و تنها کارمان انتظار برای ظهور امام 
معصومی اس��ت که حکومت الهی را برقرار س��ازد. در جنین نگرشی تدبیر 
امورات اجتماعی و انسانی تدبیری موقت است از این رو انسان و اجتماع به 
مثابه پدیده ای برای بررس��ی و کنترل و س��امان دادن آن امری است کامال 

گذرا و مشمول جمله اکله میته خواهد بود. 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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6
تالئم نظر و عمل در تلقی از علوم انسانی 

به مثابه حکمت عملی )فرونسیس(
مهدی معین زاده1

برآمدن مسئله ای همچون »کاربردی بودن یا کاربردی کردن« یا به تعبیر دیگر 
»کارائی یا عدم کارائی علوم انسانی« فی نفسه مسبوق است به قول به نسبتی 
خاص بین عرصه بین علم و کاربرد علم یا به بیان موس��ع تر بین نظر و عمل. 
به موازات کوشش  هائی که در جهت کاربردی کردن بیشتر علوم انسانی صورت 
می پذیرد، این سئوال نیز قطعا پرسیدنی است که آیا ممکن نیست که اساسا 
فهمی دیگرگونه از نسبت علم و کاربرد آن یا نسبت نظر و عمل داشت که ذیل 
و ظل چنین فهمی علم و کاربرد و نظر و عمل عین یکدیگر باشند؟ آیا در پرتو 
چنین فهمی اصوال هرگونه ش��کاف و شقاقی بین علم و کاربرد / نظر و عمل / 

تفکر و اجزاء و ... از میان برنمی خیزد؟
ط��رح پژوهش��ی حاضر در پی ره ب��ردن به چنین فهمی از نس��بت تئوری و 
پراکس��یس است. طرح با مطالعه نس��بت میان تئوری و پراکسیس در یونان 
باستان آغاز می شود. انتخاب چنین مطلعی البته امری دلبخواهی و من عندی 
نیست. آن علوم انسانی ای که »کاربردی کردن آن« مسئله امروز موطنی غربی 
دارد و تفکر غرب موطنی یونانی. اگر علوم انسانی امروزینه، شقاق نظر و عمل 
را مفروض خود می گیرد شاید از آن روست که علم در سرچشمه اش مسبوق 
بدین شقاق بوده. این تحقیق با مداقه در پیوند ذاتی نظر و عمل در مرحله پیش 
فلسفی آن ترد سوفیس��ت ها آغاز می کند. سپس بدان می پردازد که چگونه 
نظر و عمل در طلیعه فلسفه یونان و در اندیشه سقراط/ افالطون دچار گسست 
می ش��وند. مفهوم »حکت عملی )حکت عملی )فرونس��یس((«  که ارسطو در 
اخالق نیکوماخوس پیش می کش��د از منظر تحقی��ق حاضر نقطه عطفی در 

1. استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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ماجرای نس��بت نظر و عمل اس��ت. حکت عملی )حکت عملی )فرونسیس(( 
مفهومی اس��ت که در تاریخ فلسفه بس��طی درخور نیافت و هرچند در سنت 
تفکر اسالمی – ایرانی و در قالب مفهوم »حکمت عملی« به حیات خود ادامه 
داد لیکن حکمت عملی نیز معرفتی محس��وب می ش��د منحصر به حوزه های 
محدودی از قبیل سیاست مدن. دوران مدرن عصر به محاق رفتن کامل مفهوم 
حکت عملی )فرونسیس( و چیرگی مفهوم تئوری بود که خود شقاق تئوری/

پراکسیس را مفروض می گیرد. »نقد قوه حکم« کانت و مفهوم »فلسفه بمثابه 
جهان بینی« احتماال تنها فرازهایی از اندیش��ه عصر مدرن باشند که متضمن 

رشحاتی از حکت عملی )فرونسیس( اند.
در دهه سوم قرن بیستم هایدگر ضمن تفسیر پدیدار شناسانه ارسطو بار دیگر 
ب��ه مفهوم حکت عملی )فرونس��یس( پرداخت. پس از وی ش��اگردش گادامر 
در دهه های هفتم و هش��تم قرن بیس��تم حکت عملی )فرونسیس( را بعنوان 
مفهومی که می تواند مبنای علوم انس��انی قرار گی��رد، مطرج کرد. از آن زمان 
ابتنای علوم انسانی بطور اخص و علم و معرفت بطور اعم بر مبنای حکت عملی 
)فرونسیس( جایگاهی ویژه در ادبیات فلسفی یافته است. در صورت تحقق این 
ابتنای علوم انسانی بر مفهوم حکت عملی )فرونسیس( پیداست که بنا بر ذات 
این مفهوم شقاق بین تئوری و پراکسیس و متعاقب آن مساله کاربردی نبودن 

علوم انسانی از میان برداشته می شود.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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7
تأثیر نظام  های بین المللی قدرت بر علوم انسانی ایران: 

مطالعه موردی مارکسیسم
حسین آبادیان1

اعتالی علوم انس��انی و توسعۀ کشور مس��تلزم شناخت چگونگی تأثیرگذاری 
جریان های فکری و اجتماعی بر شکل  گیری این علوم در تاریخ معاصر است. 
هدف اصلی تحقیق پیش رو نیز این اس��ت که با بررس��ی نقادانۀ چند و چون 
اثرگذاری جریان های مارکسیستی بر علوم انسانی در ایران، امکان اعتالی این 
عل��وم را در وضع کنونی افزایش ده��د، و از این طریق به ارتقای قدرت ملی و 
جایگاه کشور در عرصۀ جهانی یاری برساند.  پرسش های مطرح در این تحقیق 

عبارت است از 
- جریان های مارکسیستی بر علوم انسانی ایران، به طور کلی و  بر تاریخ، جامعه 

شناسی و ادبیات به طور خاص، چگونه اثر گذاشتند؟
- نقش این جریان ها در تقویت یا تضعیف قدرت ملی و جایگاه بین المللی ایران 

چگونه ارزیابی می شود؟
- آیا جریان های مارکسیستی توانستند منظومه  ای فکری ایجاد کنند تا در پرتو 

آن بتوان جایگاه ملی و بین المللی را تقویت کرد؟
- استادان شاخص دانشگاهی که تحت تأثیر مارکسیسم به تدریس علوم انسانی 

می پرداختند چه کسانی بودند؟
- آموزه های مارکسیس��تی چه بازتابی در متون دانشگاهی و فضای آکادمیک 

داشت؟
- دوتائی تخصص و تعهد تا چه میزان متأثر از آموزه های مارکسیس��تی بود و 

چه تأثیری بر علوم انسانی نهاد؟
- مفاهیمی مثل جامعه شناس��ی و تاریخ علمی، ادبیات متعهد و فلسفه علمی 

1. استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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چگونه در مراکز دانشگاهی و روشنفکری رواج یافت؟
فرضیه تحقیق این اس��ت که جریان های مارکسیستی در ایران، هم به سبب 
سس��تی بس��یاری از تحلیل  های مارکسیس��تی و عدم انطباق آنها با جامعۀ 
ایران و هم به واس��طۀ وابستگی این جریان ها به شوروی و اردوگاه شرق، اثر 
تضعیف کنن��ده ای بر علوم انس��انی و به تبع آن بر ق��درت ملی نهادند و به 

منافع و مصالح کشور آسیب زدند.
این پژوهش می  تواند مقدمه  ای باش��د بر طرح مقول��ه قدرت در عرصه ملی و 
جهانی با اتکاء به علوم انسانی. بنابراین طرح حاضر  برای دست اندرکاران امور 
اجرائی کش��ور و همچنین مجامع دانشگاهی برای اعتالی علوم انسانی مفید 

واقع می  شود.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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8
بررسی و تحلیل نقش بخش  های مردم  نهاد)انجمن های علمی( 

در گسترش علوم انسانی در ایران
محمد منصورنژاد1

در طرح »بررسی و تحلیل نقش انجمن  های علمی در گسترش علوم انسانی 
در ای��ران« قرار اس��ت نقش انجمن  ه��ای علمی که ش��امل 118 انجمن با 
همی��ن عنوان که به علوم انس��انی می  پردازند، به انضم��ام 20 انجمن بین 
رشته  ای مرتبط با علوم انس��انی و 4 اتحادیه انجمن  های علمی خاص علوم 
انس��انی، بر گس��ترش علوم انس��انی مورد بررس��ی قرار گیرد. مراد از علوم 
انس��انی تمرکز بحث بر س��اختار و متولیان مدیریتی، پژوهش��ی و آموزشی 
نهادها و دستگاه های دولتی است، گرچه به ضرورت از نهادهای علوم انسانی 
نیمه دولتی و غیر دولتی ایران نیز س��خن به میان می  آید. مس��ئله تحقیق، 
نابسامان بودن وضعیت علوم انسانی ایران با تصدیگری دولت و فارغ از نقش 

نهادهای مدنی چون انجمن های علمی است. 
پرس��ش اصلی تحقیق این اس��ت که نق��ش انجمن  های علم��ی ایرانی در 

گسترش علوم انسانی کشور چگونه و چه میزان است؟
در انجمن  ه��ای علمی، با توجه ب��ه غلبه ضعف  ها و تهدیده��ا، بر قوت ها و 
فرصت  ها، نقش این نهادها در گس��ترش کمی و کیفی علوم انس��انی بسیار 
اندک اس��ت. در ای��ن طرح الگوی نظ��ری ترکیبی از اندیش��ه »مرتون« از 
بزرگان جامعه شناس��ی علم و »کاس��تلز« از سرشناس��ان ارتباطات  است 
که با نگاهی سیاس��تگذارانه تدوین ش��ده است. از جهت روش عالوه بر کار 
اسنادی و کتابخانه  ای، از روش  های و تکنیک های مطالعات میدانی )مصاحبه، 
اجرای پرسش��نامه و برگزاری نشست  های کانونی( نیز بهره جسته می  شود. 
مقطع زمانی تحقیق از س��ال 1375 به بعد و حیط��ه مکانی نیز جغرافیای 

1. استاد پیشکسوت علوم سیاسی 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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ایران است.
اهداف مد نظر در این تحقیق، ش��ناخت از وضعیت محیط داخلی )قوت ها و 
ضعف های( انجمن علمی ایران در زمینه گس��ترش علوم انس��انی، شناخت 
از وضعی��ت محیط بیرونی )فرصت ه��ا و تهدیدهای( انجمن علمی ایران در 
زمینه گسترش علوم انس��انی، استخراج شیوه  ها و روش  های سنجش نقش 
و س��هم انجمن  های علمی ایرانی بر گسترش علوم انسانی، ارائه راهبردها و 
راهکاره��ای افزایش توجه و نقش انجمن  های علمی ایرانی برای گس��ترش 
علوم انس��انی، ترسیم چش��م انداز آینده فعالیت های انجمن  های علمی کشور 

در باره علوم انسانی.
از نتایج تحقیق می  توان به موارد زیر نام برد: 

1( تقویت و گس��ترش علوم انس��انی از طریق انجمن  ه��ای علمی می  تواند به 
کاهش بسیاری از آسیب  های اجتماعی منتج گردد.

2( تقویت و گس��ترش علوم انسانی از طریق انجمن  های علمی می  تواند سبب 
جذب نخبگان جامعه )در برابر مسئله فرار مغزها( به این رشته دانشگاهی که 

مهجور مانده است شود.
3( تقویت و گسترش علوم انسانی از طریق انجمن  های علمی مسیری می گشاید 
تا سرمایه  های کشور )به جای مصارف غیر موجه( در مسیرهای الزم اجتماعی 

هزینه گردد
4( تقویت و گسترش علوم انسانی از طریق انجمن  های علمی گامی است برای 

حل بخشی از مشکل اشتغال کشور.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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9
جریان شناسی تحول خواهان علوم انسانی در جهان اسالم

سید محمدتقی موحد ابطحی1

این تحقیق به روش اس��نادی می  کوش��د تا پس از معرفی مختصر تاریخچه 
ش��کل گیری علوم انس��انی پوزیتیویس��تی در غرب و زمینه  های فلس��فی و 
اجتماع��ی آن، جریان های رقیبی ک��ه در تقابل با این جریان علمی به وجود 
آمده  اند و زمینه  های فلس��فی و اجتماعی شکل  گیری آنها را نیز معرفی کند 
تا آش��کار گردد که موضوع بحران علوم انس��انی و تالش برای تدارک علوم 
انسانی دیگر ریشه در خود غرب دارد. سپس به تاریخچه ورود علوم انسانی 
جدید به جهان اسالم و به ویژه به ایران اشاره می  کند و واکنش  هایی که در 
قبال آن پیش و به ویژه پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران انجام گرفت را 
توصیف می کند و به دسته  بندی جریان های موجود در این زمینه می  پردازد و 

مجددا زمینه  های فلسفی و اجتماعی آنها را معرفی و نقد می  کند.
در نهایت به معرفی مراکز سیاس��ت گذاری، برنامه  ریزی، آموزش��ی، پژوهشی 
و فرهنگ��ی که به اش��کال گوناگون با بحث تحول علوم انس��انی در ارتباط 
هستند می  پردازد و رویکرد فلسفی آنها را در قبال این موضوع بیان می  دارد 
تا زمینه برای س��اماندهی و استفاده بهینه از ظرفیت  های نهادی موجود در 
ای��ن زمینه فراهم آید. بررس��ی زمینه  های اجتماع��ی و به ویژه تاثیر قدرت 
در ش��کل  گیری و توسعه بحث تحول علوم انس��انی و علوم انسانی اسالمی 
از مباحثی اس��ت که در این طرح بدان پرداخته می  ش��ود. در مجموع هدف 
از انجام این طرح آش��نایی با جریان  های تحول خواه علوم انسانی در جهان 
اسالم، دیدگاه  ها و راهبردها و اقدامات آنها، به منظور بهره  گیری از تجربیات 

گذشته در طرح ارتقاء علوم انسانی است.

1. استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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10
بررسی و تحلیل تاریخی تعامل حوزه علمیه با رشته های 

گوناگون علوم انسانی
عبدالمجید مبلغی

حوزه ه��ای علمیه )اعم از ق��م و دیگر حوزه ها( می��راث دار بخش مهمی از 
تکاپوی فکری ما در درازای تاریخ هستند. این نهاد را باید نماینده پویایی های 
تاریخی و استعداد اندیشه بومی مان در ارتباط با مجموعه  ای از موقعیت  ها و 
گروهی از بسترها شناسایی کنیم که بعدتر، و به اقتضای تامالت جدیدتر و 
معرفت شناسی معاصر، علوم انسانی نامیده شد. با این حال، با ورود به عصر 
جدید، دانش های علوم انس��انی مستقل از دانش و آگاهی حوزوی به کشور 
پای نهاد. چنین تحولی با آن چه در غرب رخ نموده بود س��ازگاری نداشت 
و از آن بای��د به مثابه تفاوتی آش��کار میان نحوه رش��د و منطق گس��ترش 
سنت های دانشگاهی در ایران با غرب یاد نمود. نهاد دانشگاه در غرب از دل 
مدرسه  ها و از درون آموزشگاه  های مذهبی سر برآورده بود و، بر این اساس، 
دانش��گاه  های بزرگ غربی در طوِل حوزه های علوم دینی قرار گرفته بودند؛ 
اما در ایران نهاد دانش��گاه نه در ارتباط با حوزه های علمیه که مس��تقل از 
آن ها پدیدار گردید و رشد نمود. حاصل آن که هر یک از این دو نهاد علمی 
مسیر متفاوتی را پیمودند و میان شان فاصله  ای موثر و معنادار پدیدار گردید. 
در فضایی از این دست حوزه  های علمیه مدت ها نسبت به علوم انسانی جدید 
بی  اعتن��ا و بی  توج��ه بودند؛ با این حال طی دهه  ه��ای اخیر، عمدتا متاثر از 
انتظارات ناشی از انقالب اسالمی و در پرتو شعارها و آرمان  های آن، حوزه  ها 
از موضع انفعالی خارج شده اند و کوشیده اند به شیوه ای کنشگرانه، و از زاویۀ 

نگاه خود، به بررسی و نقد علوم انسانی جدید همت گمارند
ه��دف این ط��رح پژوهش��ی مطالعه و تحلیل س��طوح و نح��وه تعامل 
حوزه علمیه با رش��ته های گوناگون علوم انس��انی، در گام نخست، و توضیح 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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چندوچون پدیداری زمینه های تازه ای برای تعامل پس از انقالب اس��المی 
و در عص��ر ما، در گام دوم، و ارایه راهکارهایی برای گس��ترش تعامل میان 
حوزه های علمیه و رش��ته های علوم انسانی در س��طوح موضوعی، روشی و 
معرفتی، در گام س��وم، اس��ت. جهت انجام این مهم ابتدا الزم است درکی 
تاریخی از ارتباط حوزه و علوم انس��انی تحصیل کنیم و س��پس نس��بت به 
توضیح چندوچون تعامل میان حوزه های علمیه و رش��ته های علوم انسانی 
و نتایج آن همت گماریم و در نهایت ش��رایط و چندوچون گسترش تعاملی 

ثمربخش، پایدار و موثر را میان این دو نشان دهیم.
گ��ردآوری داده  های مورد نیاز در این طرح به صورت کتابخانه  ای، اس��نادی 
و در ص��ورت لزوم از رهگ��ذر مصاحبه خواهد بود. پ��ردازش داده  ها نیز به 
ش��یوه ای توصیفی و تبیینی دنب��ال خواهد گردید. ای��ن پژوهش به لحاظ 
زمانی محدود به زمان تاس��یس نظام دانشگاهی جدید در ایران از 1313 تا 
ب��ه امروز و به لحاظ مکانی محدود به تعامالت حوزه و دانش��گاه در محدوه 

سرزمینی ایران معاصر است.
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ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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11
علوم انسانی کاربردی: فرصت ها و تهدیدها

دکتر علیرضا منصوری1

علوم انسانی کاربردی در تمایز با علوم انسانی محض، ناظر به کاربرِد یافته های 
علوم انسانی در حوزه ها و موقعیت های مختلف انسانی است. این علوم معطوف 
به کاربرد اس��ت و به تأسیس نهادها و فناوری های اجتماعی می انجامد. از این 
رهگذر این علوم می تواند فرصت های خوبی برای تحوالت و تغییرات در جهت 
رفاه و توسعه و کاستن از رنج های انسانی ایجاد کند. در عین حال این علوم به 
فناوری های اجتماعی منجر می شود که همانند همۀ فناوری های دیگر ممکن 
است به نتایج غیرمنتظره  یا کارکرد و عوارض نامطلوبی بیانجامد که شناخت 
آنه��ا )تاحدامکان( و ایجاد فضا و زمینه ای هم در بعد نظری و هم عملی برای 
اص��الح این نهاده��ا و در نظر گرفتن و طراحی توره��ای ایمنی از مالحظاتی 
است که توجه به آنها ضروری است. هدف طرح حاضر بهره گیری از آموزه های 
عقالنیت نقاد با رویکرد مناس��ب به علوم انس��انی که در آن هم علوم انس��انی 
کاربردی ممکن باشد و هم بتوان از فرصت های حاصل از آن در جهت کاستن 
از آمال انس��انی و پیشرفت و توسعۀ انس��انی با توجه به شرایط ایران اسالمی 
بهره برد و در عین حال نس��بت به تهدیدها و نتایج ناخواس��ته و  غیر منتظرۀ 
آن آگاهی و آمادگی داش��ت. به عالوه بر آن است تا در بعد کاربردی، بر اساس 
مالحظات نظری، چشم انداز و خطوطی کلّی از یک الگوی مناسب برای تأسیس 

شرکت های دانش بنیان در زمینۀ علوم انسانی ترسیم  کند.

1. دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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شناخت و تحلیل مبانی انگاره شهروندی در ایران معاصر

شروین مقیمی زنجانی1

ش��هروندی نوع غالِب هویت سیاس��ی-اجتماعی در جوامع امروزین اس��ت. 
جامعه ی ایران نیز با بیش از یک س��ده ای که از انقالب مشروطه می گذرد، 
فراز و نشیب های فراوانی را از سر گذرانده و به هر حال از سطحی از دانش 
و آگاهی و مهارت در زیس��ت ش��هروندی بهره مند گش��ته است. به عبارت 
دیگر ایرانیان امروز دس��ت کم در معنای حقوقی، از یک هویت ش��هروندی 
برخوردارند و خود را عضوی متعلق به کشوری به نام ایران می دانند. با این 
حال در انگاره ی ش��هروندی در ایران معاصر، عدم انسجام  های عمیقی دیده 
می شود که شناخت و تحلیل مبانی این انگاره را ضروری می سازد؛ کوشش 
برای فهم زمینه های بروز این عدم انس��جام، الجرم کوشش��ی است ناظر بر 
فه��م و توضی��ِح مبانی؛ و این ضرورت ما را وام��ی دارد تا برای فهِم وضعیت 
کنونی م��ان، و احتماالً تالش ب��رای بهبود آن، به مب��ادی فکری و تاریخی 

رجوع کنیم. 
ما در این طرح تحقیقاتی تالش خواهیم کرد تا از منظر بحثی در فلسفه ی 
سیاس��ی، ابتدا مبانی انگاره ی مدرن ش��هروندی را در هابز و الک و سپس 
روسو و دیگران به شکلی اجمالی مورد مالحظه قرار دهیم و نشان دهیم که 
ش��هروندی مدرن علی رغم تعابیر و تفاسیر متفاوتی که در خود غرب از آن 
وجود داش��ته و دارد، از هسته ای سخت برخوردار است که ماحصل کوشش 
نخستین منادیان تجّدد است. سپس با عنایت به رویداد مهم انقالب مشروطه 
و زمینه های فکری آن که نخس��تین نشانه های بحث از شهروندی مدرن را 
می باید در آن دوره جستجو کرد، نشان خواهیم داد که از همان آغاز، طرح 
بحث از انگاره ی ش��هروندی با نوعی بالتکلیفی بر س��ر عنصر مقوم آن آغاز 

1. استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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ش��د. اگرچه بحث از قانون، محور بس��یاری از این مباحث بود، اما چنانکه 
خواهیم دید، اس��تفاده از »رتوریک قانون خواهی« بدون متکی س��اختن آن 
ب��ر »رتوریک فرد صاحب حق«، نمی توانس��ت مبنایی منس��جم برای بحث 
از ش��هروندی ایج��اد کند. ما با اش��اره به برخی رویداده��ای فکری پس از 
انقالب مش��روطه و روی کار آمدن دولت پهلوی س��عی خواهیم کرد تا این 
اس��تدالل را قوت بیشتری ببخشیم. س��پس با بررسی وضع عناصر انگاره ی 
شهروندی در دوره ی منتهی به انقالب اسالمی ایران، نشان خواهیم داد که 
این عدم انس��جام این بار در قامتی جدید و در ذیل آن چیزی س��ر برآورده 
اس��ت که باز به تاسی از تعابیر مارشال، از آن با عنوان شهروندی اجتماعی 
س��خن خواهیم گفت. این بار عناصری از درک روس��ویی از ش��هروندی، به 
شدت در تقابل با عناصر دیگر آن قرار می گیرد و بحث از شهروندی مدنی، 
تقریباً به طور کلی از صحنه بیرون می رود. تالش ما در این طرح تحقیقاتی، 
فراهم کردن زمینه ای مناس��ب برای بررس��ی وضعیت این عدم انس��جام در 
دهه های پس از انقالب اسالمی تا کنون است. به نظر می رسد بدون بررسی 
وضع انگاره ی ش��هروندی در ایران معاصر از منظر فلسفه ی سیاسی، بخشی 
از مسیری که در حال پیمودن آن هستیم، تاریک و مبهم باقی خواهد ماند.   
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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13
رشتۀ علوم اجتماعی در ایران 

بررسی وضعیت تحصیل و مهارت دانشجویان در رشته علوم 
اجتماعی و نسبت آن با اشتغال دانش آموختگان 

محمدساالر کسرایی1
آتنا غالم نیارمی2

در ه��ر نظام آموزش��ی، یک��ی از مهمتری��ن عوامل تأثیرگذار بر پیش��رفت 
و اعت��الی علوم و رش��ته های دانش��گاهِی مربوط به آن، بررس��ی و ارزیابی 
مستمِر برنامه های آموزشی آن رش��ته علمی به ویژه از حیث مهارت افزایی 
دانش آموختگان اس��ت. برنامۀ آموزشی، حلقۀ اتصال دانشجویان و فراگیران 
هر رشته تحصیلی، به دانش و مهارت بوده و بستری است که دانش آموختگان 
در آن با کس��ب تخصص های الزم، برای ورود به بازار کار آماده می شوند. با 
ارزیابی مداوم و مس��تمر برنامه های آموزشِی یک رشته دانشگاهی می توان 
ب��ه میزان مهارت افزای��ی، تخصص گرایی و کاربردی  ب��ودن آن پی برد و به 
ش��ناختی از تناس��ب آن با نیازهای جاری کش��ور و بازار تقاضای آن دست 
یافت. این ارزیابی، گامی مهم و موثر در جهت اعتالی نظام آموزشی کشور 
و برآوردن ش��دن صحیح نیازهای جامعه نیز خواهد ب��ود. بنابراین واکاوی 
برنامه آموزشی هر رشته علمی به ویژه از حیث بررسی نسبت علم و مهارت 
در آن و نیز بررسی محتوای دروسی که به ارتقای مهارت افزایی در راستای 
اش��تغال دانش آموختگان می انجامد، از ضرورت و اهمیت ویژه ای برخوردار 

است. 
با بررسی و تحلیل تاریخی رشته علوم اجتماعی و برنامه های آموزشی 
آن در ایران می توان روند این رش��ته دانش��گاهی را از آغاز پیدایش تا امروز 
مورد ارزیابی قرار داد و با این ارزیابی می توان به نقاط قوت و ضعف، کاستی ها 

1. دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2. دکتری علوم اجتماعی- پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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و پیشرفت ها، موانع و چالش ها، فرصت ها و تهدیدها، مسائل و اِشکاالت این 
رشته در بس��تر و زمینه اجتماعی، فرهنگی و دانشگاهی کشور ایران دست 
یافت. با اس��تخراج این مولفه ها، ش��ناختی دقیق تر و عمیق تر از وضعیت 
گذشته و موجود این رشته حاصل و امکان دسترسی به پتانسیل های بالقوه 
این رشته فراهم می گردد. با این دسترسی می توان گامی در جهت توانمند 
ساختن هرچه بیشتر رشته علوم اجتماعی برداشت و در هر دو سطح فردی 
و اجتماعی با شناسایی موفقیت های نظری، گفتمانی و نهادی آن در جهت 
اعت��ال و ارتقای علوم انس��انی و معیارهای تحول و ارتق��ای علوم اجتماعی 
بهره برد. از آنجا که این علم با انس��ان و جامعه سروکار دارد، اعتالی آن به 

پیشرفت فرد، جامعه و کشور خواهد انجامید.
از سوی دیگر، با شناخت و بررسی میزان مهارت افزایی دانش آموختگان 
این رشته و بررسی وضعیت اشتغال آنان و نسبت این دو مولفه مهم با یکدیگر، 
می ت��وان به راه کارهای��ی در جهت بهبود وضعیت دانش آموختگان دس��ت 
یافت. یافتن نسبت میان تحصیل، مهارت آموزی و اشتغال دانش آموختگان 
رش��ته علوم اجتماعی کمک ش��ایانی به برنامه ریزی و سیاست گذاری های 

آینده در این حوزه خواهد نمود.
از یافته های این پژوهش می توان در تدوین برنامه ریزی های کالن آموزشی 
برای رشته علوم اجتماعی و پیشرفت آن و همچنین دستیابی به کارکردهای این 
رشته و انطباق آن با نیازهای آموزشی، اجتماعی و فرهنگی کشور بهره گرفت. 
از نتایج به دس��ت آمده در این پژوهش می توان اِشکاالت، موانع و چالش های 
موجود بر سر راه رشته علوم اجتماعی در ایران را در روند تاریخی اش استخراج 
کرده و از این تجربه تاریخی در جهت توانمندس��ازی و اعتالی این رش��ته در 

ایران استفاده کرد.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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14
رشتۀ علوم تربیتی در ایران 

بررسی وضعیت تحصیل و مهارت دانشجویان در رشته علوم 
تربیتی و نسبت آن با اشتغال دانش آموختگان 

سید روح اهلل شهابی1

دش��واری در فهِم چیس��تی و ماهیت علوم انس��انی، به تعریف چیس��تی و 
ماهیت موضوع  های علوم انس��انی نیز تعمیم یافته اس��ت و به همین دلیل 
در تعری��ف علوم تربیتی به عنوان یکی از موضوع  های علوم انس��انی، اتفاق 
نظ��ر وجود ن��دارد. برخی مبتنی بر پارادایم اول، آن را مش��اهده، وارس��ی، 
مقایس��ه و آزمایش هایی دانس��ته  اند که درباره وقایع تربیتی به عمل آمده و 
ارائه می  ش��وند تا قوانینی را به دست دهند که در همه حال و بر اثر اثبات، 
صحت آنها امکان  پذیر باشد، برخی )تا حدودی مبتنی بر پارادایم دوم( آن را 
پداگوژی نامیده و در تعریف، آن را بحث و مجادله درباره اصول و روش  های 
آموزش و پرورش دانس��ته  اند )نقل از کاردان، 1355: 76( و برخی دیگر آن 
را مجموعه معارفی دانسته  اند که شرایط وجود، کارکرد و تحول وضعیات و 

وقایع تربیتی را مطالعه می  کند )میاالره، 1394: 22(. 
سئوال اساسی که در اینجا مطرح می  شود، موضع علوم تربیتی در کشور ما 
از حیث موضوعات کلی یاد ش��ده در باال و گذش��ته، حال و آینده آن است.  
به نظر می  رسد در کشور ما، عملکرد »تربیت« و یا آموزش و پرورش، فرایند 
تغییر مطلوب رفتار آدمی دیده ش��ده اس��ت و بر این اساس »دانِش آموزش 
و پ��رورش« و یا »علوم تربیتی« مجموعه معارف��ی خواهد بود که محصول 
پژوهش و اندیش��یدن راجع به امور مربوط به این عملکرد یا فرایند اس��ت 

)گروه علوم تربیتی سمت، نقل از جمعی از نویسندگان، 1394: 1(.  
دوره نخس��ت آموزش علوم تربیتی در کش��ور را می  ت��وان یک دوره کوتاه-

1. استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
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موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
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مدت از تاس��یس »دارالمعلمین مرکزی« در س��ال 1298 هجری شمسی 
تا س��ال 1313 و تاس��یس دانشگاه تهران دانست. تاس��یس دانشگاه تهران 
در س��ال 1313 را می  توان ش��روع دوره دوم آموزش علوم تربیتی در کشور 
دانس��ت که تا پیروزی انقالب اس��المی تداوم داشته است. این روند تا سال 
1344 و اس��تقالل دانشکده علوم تربیتی ادامه یافت. این استقالل همزمان 
با استقالل آموزش علوم تربیتی از آموزش فلسفه بود. بر این اساس، کشور 
ما پیش از کش��ورهای پیش��رفت ه ای مانند فرانس��ه به علوم تربیتی جنبه 
دانش��گاهی داده است. تاسیس دانشسراهای مقدماتی و مراکز تربیت معلم، 
و آموزش رش��ته های علوم تربیتی در سایر دانشگاه  های تازه تاسیس کشور 

مانند دانشگاه شیراز از مهمترین تحوالت این دوره بوده است. 
دوره س��وم از پیروزی انقالب اس��المی آغاز و تاکنون ادامه داشته است. در 
این دوره با پیروزی انقالب اسالمی در مسیر آموزش و پژوهش علوم انسانی 
در کش��ور تحوالت گسترده ای از حیث روش��ی، موضوعی و معرفتی اتفاق 
افتاده اس��ت که شاید مهمترین آن توجه به تعلیم و تربیت اسالمی و تغییر 
هدف غائی آموزش و پرورش بوده است. در این دوره با بازنگری و بازسازی 
برنامه  های درس��یِ دوره  های کارشناسی و کارشناس��ی ارشد علوم تربیتی، 
دگرگونی  های وسیعی صورت گرفته است با این حال آنچه باید مورد بررسی 
قرار گیرد و آن را می  توان هدف کلی اثر حاضر قلمداد نمود، برنامه آموزشی 
این رشته و سیر تحول آن، روند پژوهشی، مبانی فکری و معرفتی، مناسبات 
با تحوالت کش��ور و رهیافت  های علمی مطالعه این رش��ته در طی 3 دوره 

تاریخی یاد شده است.
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این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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15
رشته فلسفه در ایران

بررسی وضعیت تحصیل و مهارت دانشجویان در رشته فلسفه 
و نسبت آن با اشتغال دانش آموختگان 

مالک شجاعی جشوقانی1   

ام��روزه کاربردی کردن دانش به رویکرد غالب در سیاس��ت گذاری آموزش 
عالی تبدیلش��ده است. در این میان، کاربردی کردن علوم نظری از دشواری 
و پیچیدگی خاصی برخوردار اس��ت، زیرا تقس��یم بن��دی علوم به نظری و 
کاربردی، این دو را در برابر یکدیگر قرار می دهد. با این حال مدت هاس��ت 
علوم��ی همچون فیزیک، ش��یمی و ریاضی��ات، که از علوم پایه محس��وب 
می ش��وند، به کاربردی و نظری تقسیم شده و در مؤسسه های آموزش عالی 
نیز به صورت رش��ته های مجزا ارائه می ش��وند. در این میان تقسیم فلسفه 
به نظری و کاربردی، چندان مورد توجه قرار نگرفته اس��ت. اصطالح فلسفه 
کاربردی اگرچه توس��ط برخی محققان به کار رفته و انجمن  هایی نیز با این 
نام ش��کل گرفته اس��ت، اما به جریان تعریف شده ای در نظام آموزش عالی 
تبدیل نش��ده اس��ت. عوامل متعددی در غلبه این روی�کرد ب�ر شمرده شده 
اس��ت  که  از جمله آنها می توان به  اولویت داش��تن ت�أمین ن�یازهای  جامعه  
ب��رای تربیت نیروهای متخص��ص، محدودیت  م�نابع  م�ال��ی ب�رای تربیت 
متخصصان و نیز مس��ئله اشتغال فارغ الت�حصیالن رش���ته های دانشگاهی 
اش��اره  کرد . واق�عیت آن است  که رشد و توسعه حرفه ای رشته فلسفه بیش 
از آن که  به  ارتباط  فلس��فه با جامعه منتهی ش��ده باش��د، به توسعه بیشتر 
ش��بکه افرادی که ب�ه ف�عالیت فلسفی مشغول می   ش�وند  ان�جامیده است.

همین مس��ئله است که سرمایه گذاری در توسعه آموزش و پژوهش فلسفی  
را  به  چالش کشیده است. 

1. استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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معهذا ضرورت دارد که ضمن بررسی تاریخی زمینه ها و خاستگاه ورود رشته 
فلس��فه غرب به ایران، تطورات و تحوالت برنامه ریزی آموزشی و سرفصل ها 
و منابع آموزش��ی فلسفه جدید غربی در دانشگاه های ایران از منظر مهارت 
آفرینی مورد بررس��ی ق��رار گیرد. از همی��ن  رو این طرح درصدد اس��ت با 
بررسی تاریخی تحوالت رشتۀ فلسفه غرب و نیز تحلیل انتقادی برنامه های 
آموزشی، س��رفصل ها و متون آموزشی فلس��فه غرب در دانشگاه های ایران 
از حیث مهارت افزایی دانش��جویان رشتۀ فلس��فه، به ارزیابی مسالۀ  اشتغال 
دانش آموخت��گان آن در مقاط��ع گوناگون تحصیلی از آغاز تا کنون  بپردازد 
و راه کارهائی به منظور برنامه ریزی و سیاس��تگذاری بهتر در این رشته ارائه 

دهد.
اهداف پژوهش حاضر عبارت است از:

1. بررس��ي و تحلیل دالیل عمدۀ  تأس��یس و توس��عه رش��تۀ فلس��فه در 
دانش��گاه هاي ای��ران و درک رویکرده��ای اصل��ی در برنامه ریزی ه��ای 

آموزشی آن.
2. شناخترابطه علم و مهارت در برنامه  های آموزشی رشته فلسفه از تاسیس 

دانشگاه تهران تاکنون در مقاطع و گرایش  های گوناگون آن. 
3. بررس��ی وضعیت نیروي کار دانش آموخته رش��ته فلسفه به لحاظ کمی و 

کیفی از آغاز تأسیس رشته تا کنون.
4. ارائه راه حل هائی برای غلبه به بحران و اش��تغال دانش آموختگان رش��ته 

فلسفه. 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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16
رشته زبان و ادبیات فارسی در ایران

بررسی وضعیت تحصیل و مهارت دانشجویان در رشته زبان و 
ادبیات فارسی و نسبت آن با اشتغال دانش آموختگان 

یعقوب انتظاری1

هدف طرح حاضر بررسی و تحلیل کمیت و کیفیت عرضه آموزش عالی)محتویات 
برنامه  های درس��ی، آموزشی و مبانی فکری رش��ته ادبیات فارسی(، کمیت و 
کیفیت عرضه و تقاضای نیروی انسانی ادبیات فارسی است. برای این منظور از 
یک روش تحقیق آمیخته)کیفی و کمی( استفاده خواهد شد. از تحقیق کیفی 
برای اس��تخراج و ارزیابی  مهارت های اش��تغال پذیری در رشته ادبیات فارسی 
اس��تفاده خواهد شد. از تحقیق کمی نیز برای تعییین سطح عرضه و تقاضای 

قابلیت های اشتغال و تعیین شکاف آنها در این رشته استفاده خواهد شد. 
پرسش  های تحقیقبه شرح زیر ارائه می شود:

1- کمیت و کیفیت عرضه و تقاضای رش��ته زبان و ادبیات فارس��ی از سال 
1375 تا کنون چه تغییری کرده است؟

2- زمینه های مناسب )فعالیت ها و شغل ها( برای اشتغال دانش آموختگان 
رشته زبان و ادبیات فارسی کدامند؟

3- فعالیت ها و ش��غل های مربوبط به اشتغال دانش آموختگان رشته زبان و 
ادبیات فارسی از سال 1375 تا کنون چه تغییری کرده است؟

4- دانش��گاه های ایران در رشته زبان و ادبیات فارسی چه نوع مهارت هایی 
را و چه سطحی از آنها را عرضه می  کنند؟

5- دانش��گاه های ایران در رشته زبان و ادبیات فارسی چه نوع مهارت هایی 
را و چه سطحی از آنها را باید عرضه کند؟

6- بخش ه��ا و صنای��ع مرب��وط، چ��ه ن��وع و س��طحی از مهارت ه��ا را  از 

1. دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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دانش آموختگان رشته ادبیات فارسی تقاضا می کنند؟
7- چ��ه ش��کافی بین عرضه و تقاضای مهارت ها در رش��ته زب��ان و ادبیات 

فارسی وجود دارد؟
8- برای کاهش ش��کاف یاد ش��ده چه راهبردها و راهکارهایی می توان ارائه 

داد؟
هدف نهایی و اصلی طرح حاضر پیش��نهاد اصالحات مناسب در برنامه های 
درسی برای بهبود مهارت های اشتغال پذیری دانش آموختگان رشته ادبیات 

فارسی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد است.
از نتایج تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

1- توسعه اشتغال اثربخش و ثمربخش دانش آموختگان رشته زبان و ادبیات 
فارسی

2- افزایش دانش اطالعات و آگاهی متقاضیان رشته زبان و ادبیات فارسی
3- افزای��ش دانش اطالعات و آگاهی عرضه کنندگان رش��ته زبان و ادبیات 

فارسی
4- افزایش دانش، اطالعات و آگاهی سیاس��ت گذران رش��ته زبان و ادبیات 

فارسی
در نهایت نتایج طرح به شرح زیر است: 

1- اصالح برنامه های درسی و آموزشی رشته زبان و ادبیات فارسی
2- توسعه نوآوری و کارآفرینی فرهنگی و اجتماعی
3- توسعه کارآفرینی در صنایع فرهنگی و خالقیت
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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17
رشتۀ باستان شناسی در ایران 

بررسی وضعیت تحصیل و مهارت دانشجویان در رشته 
باستان شناسی و نسبت آن با اشتغال دانش آموختگان 

مهسا ویسی1

برنامه  های آموزش��ی هر رشته  دانشگاهی ارتباط مستقیمی با میزان مهارت 
دانش��جویان آن رش��ته و پس از آن اش��تغال آنه��ا دارند. اگ��ر به موضوع 
باستان شناس��ی به عنوان یک رش��ته دانش��گاهی بنگریم، باستان شناس��ی 
یکی از ش��اخه  های علوم انسانی است که در کشور همچون سایر رشته های 
علوم انس��انی با مشکالت عمده  ای دس��ت به گریبان است. به نظر می  رسد 
یکی از عمده  ترین و بنیادی ترین ضعف  های علوم انس��انی در ایران به مسأله 
مهارت آفرین��ی و کاربرد این عل��وم برمی  گردد. بیش��تر تحصیل کردگان از 
کاربرد و ماهیت رشته  هایی مانند فیزیک، شیمی، پزشکی و اقتصاد و مانند 
آنها، پنداری به نسبت روشن دارند. اما پندار و درک آنها از بسیاری از دیگر 
رش��ته  های علوم انس��انی و اجتماعی یا مبهم اس��ت یا نادرست. شناساندن 
باستان  شناس��ی و تاریخ و اهمیت آنها فقط در سطحی گسترده می  تواند به 
پیشبرد این رشته  های علوم انس��انی کمک کند )علیزاده 1380: 58-61(. 
آن چه در س��طح دانش��گاه  های کش��ور تحت عنوان یا زیر پوشش آموزش 
رش��ته باستان شناس��ی تدریس می  شود بیشتر یک ش��به باستان  شناسی یا 
صورتی از باستان  شناس��ی اس��ت تا باستان  شناس��ی به مثاب��ه پیکره ای از 
تخصص  ها، دانش  ها و رش��ته  های اصیل دانش��گاهی. ض��رورت این پژوهش 
را می  ت��وان در چارچ��وب ضرورت تحول و اعتالی علوم انس��انی درکش��ور 
بررس��ی کرد. ناکارآمدی علوم انسانی موجود در انطباق با نیازهای امروزی 
جامعه، تحول در علوم انس��انی و اعتالی آن را ضروری س��اخته اس��ت. این 

1. استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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ضرورت در باستان  شناسی که موضوع و هدف آن رابطه مستقیم با هویت و 
اصالت فرهنگی جامعه دارد نیز بس��یار ضروری است. بر این اساس هدف از 
پژوهش حاضر بررسی علل و تاریخچه شکل  گیری رشته باستان  شناسی در 
دانش��گاه های ایران، تحوالت برنامه  های آموزشی، روندهای توسعه و مبانی 
فکری نظری این رشته و نسبت با مسئله مهارت و اشتغال دانش آموختگان 

است. 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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18
رشتۀ علوم تاریخی در ایران 

بررسی وضعیت تحصیل و مهارت دانشجویان در رشته علوم 
تاریخی و نسبت آن با اشتغال دانش آموختگان 

علیرضا مالیی توانی1

پویائی رش��ته  های دانش��گاهی در گرو نقد مس��تمر برنامه  ه��ا، کارکردهای 
آموزش��ی و وضعیت دانش  آموختگان آن ها با هدف اصالح فرایندهاست تا به 
ارتقاء علمی کشور و اعتالی نهاد دانشگاه بیانجامد. مسئله اصلی این طرح، 
بررسی و تحلیل تاریخی وضعیت برنامه  های آموزشی از حیث مهارت  افزایی 
دانشجویان رشته تاریخ و اش��تغال دانش آموختگان آن در مقاطع گوناگون 
تحصیلی از آغاز تا سال1395 است. به همین منظور، این طرح می  کوشد، با 
نگاهی نقادانه به تاریخ فعالیت  های آموزشی رشته تاریخ در ایران از تأسیس 
آن با نام رشتۀ »تاریخ و جغرافی« در دانشگاه تهران از سال 1313 تا سال 
1395، به ارزیابی کارنامۀ رش��تۀ تاری��خ از منظر کاربردی بودن برنامه  های 
آموزش��ی و کارکرد دانش  آموختگان آن از جهت مهارت و اشتغال بپردازد و 
از ضرورت بازنگری  های هدفمند، واقع  بینانه و مستمر برنامه  ها و کارکردهای 

آموزشی آن متناسب با نیازهای کشور سخن براند 
با توجه به آنچه گفته شد، سه محور اصلی در این پژوهش مورد مطالعه قرار 
خواهد گرفت: 1- بازخوانی تاریخ رشته تاریخ در ایران و برنامه آموزشی آن 
2- بررس��ی مهارت های موجود در برنامه های آموزشی این رشته 3- بررسی 
اش��تغال دانش آموختگان این رش��ته. این پژوهش با بررس��ی ابعاد سه  گانۀ 
پیش  گفته، قصد دارد راه کارهایی در جهت افزایش مهارت و بهبود اش��تغال 
دانش  آموختگان این رش��ته ارائه ده��د. در این پژوهش گردآوری داده  ها، از 
رهگذر اس��ناد و مدارک آرش��یوی، منابع کتابخانه  ای و نیز مصاحبه  های با 
متخصص��ان و صاحب  نظران فراهم خواهد آمد. ش��یوۀ پ��ردازش داده  ها نیز 

توصیفی و تبیینی خواهد بود.
1. دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
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رشتۀ علوم سیاسی در ایران 

بررسی وضعیت تحصیل و مهارت دانشجویان در رشته علوم 
سیاسی و نسبت آن با اشتغال دانش آموختگان 

عبدالرحمن حسنی فر1

علوم سیاسی از رشته هایی است که جزء علوم انسانی جدید به شمار می آید؛ 
یعنی از منظر علوم انسانی جدید قابل بررسی است. هر چند دانش سیاست 
در حوزه اندیش��ه ورزی سیاسی و علم سیاست در گذشته هر جامعه ای و از 
جمله جامعه ایرانی سابقه ی طوالنی دارد. هر چند این رشته از جمله اولین 
رشته های علوم انسانی است که در ایران تاسیس شده و سابقه طوالنی تری 
از دیگر رشته ها دارد اما اگر با نگاه امروزی و معطوف به نیاز امروزی و کلیت 
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اولیه این طرح نیست.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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اتف��اق علمی جامعه معطوف به علوم انس��انی جدید اس��ت و به عنوان یک 
نقط��ه عط��ف تاریخی می توان از آن یاد کرد؛ زیرا نش��انگر یک  نیاز فنی و 
تکنیکی به علم اس��ت؛ همانطوری که در عرصه فناوری بس��یار پیش از این 
در جریان نبردهای ایران و روس��یه تزاری در نیمه نخس��ت قرن س��یزدهم 
هج��ری خود را نمایان کرده بود، اما در حوزه علوم انس��انی یک اتفاق مهم 
به حس��اب می آید و نش��انگر نیاز به علم جدید اس��ت. رشته علوم سیاسی 
ب��ه دالیل متفاوت تاریخی و اجتماعی از منظر کمی مثل بقیه رش��ته های 
علوم انسانی گسترش هایی داشته است اما این فرضیه در مورد این رشته به 
شدت قوی است که دانش آموختگان این رشته در جامعه ایرانی از کارایی و 

کارکرد خاصی برخوردار نیستند.
برای فهم میزان مهارت در رش��ته علوم سیاس��ی بای��د جنبه های علمی و 
اجتماعی ظهور و بروز این رشته را مورد واکاوی قرار داد تا بالتبع آن بتوان 
اش��کاالت را به نحو دقیقی مطرح کرد. به عبارت دیگر مهارت و اش��تغال، 
ریش��ه در ظهور و نمود این رشته در تاریخ ایران دارد که آن، محصول یک 
س��اختار سیاس��ی -اجتماعي است. ش��اید بتوان گفت که ساختار سیاسی 
اجتماعی ایران قابلیت چندانی برای ارتقای علوم سیاسی در جامعه ایران و 

کارآمدتر شدن آن به نحو عمیق و ریشه  دار نداشته است. 
اندیش��ه  ها و دیدگاه ه��ای زیادی در عرصه فک��ری و فرهنگی جامعه ایرانی 
در س��طوح فردی و گروهی و حتی گفتمانی بالتبع علوم سیاسی و اندیشه 
ه��ای جدید بوجود آمده و ظهور و بروزهای تاریخی هم داش��ته اس��ت اما 
این بحث که به طور مش��خص علوم سیاس��ی به دنبال رفع چه نیازی است 
و دانش��جویان و دانش آموختگان آن از چه مهارت��ی برخوردارند و از منظر 
تاریخ��ی چه کاره��ا و اقداماتی از جانب دانش آموختگان این رش��ته انجام 
گرفته اس��ت، موضوع این تحقیق است. طبعاً ذهنیت موسسان اولیه رشته 
عل��وم سیاس��ی و تحوالتی که بر این رش��ته از منظر جایگاه دانش��گاهی و 
آکادمی��ک آن رفته اس��ت از یک طرف و محت��وای درس  ها و موقعیت های 
کاری و ش��غلی که دانش آموختگان این رشته داشتند با بررسی سابقه این 
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رش��ته در دانش��گاه تهران –البته تا جایی که قابل بررس��ی باشد- از طرف 
دیگر در کنار ظرفیت و توانایی این رش��ته و آس��یب  ها و موانعی که مترتب 
بر کاربرد و کارکرد و ظهور مهارتی آن هست  به همراه ارائه راهکار در این 

تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
علوم سیاس��ی در ایران از بدو تأس��یس تا به امروز س��ه دوره را پش��ت سر 
گذاش��ته اس��ت و این دوره ها ش��امل محورهای ذیل اس��ت: 1- از تأسیس 
 مدرس��ه علوم سیاس��ی تا تاس��یس دانش��گاه تهران)1277 تا 1313 ش.(

2- از تأس��یس دانش��گاه تهران)1313( ت��ا پایان ده��ه 1350 ش.؛ 3- از 
پیروزی انقالب اس��المی )1357( تا امروز )1397(؛ رشته علوم سیاسی در 
حوزه محتوای درس��ی و تبلور تاریخی آن ممکن است با تطورات و تحوالت 
کمی و کیفی همراه بوده باش��د، ش��رایط اندیشگانی مترتب بر آن بر اساس 

این سه دوره تاریخی در این طرح مورد بررسی قرار میگیرد.
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طرح  های در حال انجام
در طرح جامع علوم انس��انی تعداد 28 طرح در حال انجام اس��ت. در ادامه 

جدول عنوان و نام مجری و چکیده ای از این طرح  ها ارائه خواهد شد. 

ناظرمجریعنوان طرحردیف

استاد دکتر علوم انسانی و حکمت اسالمی1
غالمرضا اعوانی

دکتر علی اصغر 
مصلح 

تح�ول مفه�وم پژوه�ش علمي از 2
عل�وم طبیع�ي ت�ا علوم انس�اني 

)مرحله اول: علوم طبیعي(

دکتر 
سیدمحمد رضا 
حسیني بهشتي

دکتر سید 
محمدتقی  

طباطبایی

و 3 ضرورت ها  فراستمند:  توسعه 
ظرفیت ها

دکتر عباس 
منوچهری

دکتر یحیی فوزی

رش�تۀ مدیریت در ایران  بررس�ی 4
مه�ارت  و  تحصی�ل  وضعی�ت 
دانش�جویان در رش�ته مدیری�ت 
)منتخب( و نس�بت آن با اش�تغال 

دانش آموختگان 

دکتر بهروز 
دری

دکتر ابراهیم 
التجائی 

و 5 انساني  علوم  تعامل  توسعه 
تجارب  و  ایده  ها  بررسي  جامعه: 

ملي و جهاني)کشورهای منتخب(

دکتر غالمرضا 
ذاکر صالحي

دکتر تقی  آزاد 
ارمکی

کارنام�ه 6 ارزیاب�ی  و  بازشناس�ی 
بومی سازی علوم انسانی در ایران

دکتر احمد گل 
محمدی

دکتر 
سیدمحمدرضا 

امیری طهرانی زاده 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 

57

رش�تۀ فلس�فه  و کالم  اسالمی در 7
ایران؛  

در ایران  بررسی وضعیت تحصیل 
و مه�ارت دانش�جویان در رش�ته 
الهی�ات )مطالع�ه موردی: رش�تۀ 
فلس�فه  و کالم  اس�المی در ایران( 
و نس�بت آن ب�ا اش�تغال دان�ش 

آموختگان 

دکتر طاهره 
کمالی زاده

دکتر غالمرضا ذاکر 
صالحی

ایران؛  8 در  شناسی  روان  رشتۀ 
مهارت  و  بررسی وضعیت تحصیل 
روانشناسی  رشته  در  دانشجویان 
دانش  اشتغال  با  آن  نسبت  و 

آموختگان 

دکتر اسماعیل 
ناصري

دکتر فرامرز 
سهرابی

و 9 میان رش�ته ای  انس�انی  عل�وم 
توسعه 

دکتر سید 
محسن 
علوی پور

دکتر قدیر نصری

بررسی و تحلیل ضرورت، موانع و 10
محور(  تفکر  )آموزش  راه کارهای 
علوم  رشته های  عالی  آموزش  در 

انسانی در ایران 

دکتر روح اهلل 
کریمی

دکتر محمود 
مهرمحمدی

بر 11 قدرت  المللی   بین  نظام  تأثیر 
مطالعه  ایران؛  در  انسانی  علوم 

موردی لیبرالیسم 

دکتر عبداهلل 
قنبرلو

دکتر مسعود 
غفاری

شناخت گرایی: رویکرد بین 12
رشته ای شدن علوم انسانی

دکتر آزیتا 
افراشی

دکتر رضا نیلی پور

بررس�ی و تحلی�ل فعالی�ت ه�ا و 13
اجرای�ی  نهاده�ای  کارکرده�ای 
سیاس�ت خارجی از حیث برقراری 
ارتب�اط میان پژوهش ه�ای روابط 

بین الملل 

دکتر علی اکبر 
اسدی

دکتر محمد رضا 
دهشیری 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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بررسی و طرح وضع موجود علوم 14
اجتماعی  مسائل  حل  در  انسانی 

)الگوی مصرف و سبک زندگی( 

دکتر سمیه 
توحیدلو

دکتر عباس 
کاظمی 

افزایش 15 راهبردهای  و  راه کارها 
در  انسانی  علوم  دیپلماسی علمی 

عرصه بین الملل

دکتر محمد 
کمالی زاده

دکتر جالل 
دهقانی فیروزآبادی

چالش ها و موانع معطوف به جایگاه 16
سطح  در  انسانی  علوم  اصحاب 

اجتماع و راه کارهای ارتقای آن

دکتر سید رضا 
شاکری

دکتر غالمرضا ذاکر 
صالحی 

بررسی اعتال و ارتقاء علوم انسانی 17
مطالعه  شهری:  توسعه  حوزه  در 
موردی وزارت راه و شهرسازی در 

دوران پس از انقالب اسالمی

دکتر حسین 
ایمانی جاجرمی

دکتر محمد جواد 
زاهدی

کاربردی سازی 18 نمودهای  بررسی 
رشته های مختلف علوم انسانی در 

تعامل با فضای مجازی

دکتر سید 
مرتضی مردیها

دکتر سید جالل 
الدین جهرمی 

تح�ول 19 س�یر  انتق�ادی  تحلی�ل 
در  ادب�ی  دانش ه�ای  مقوله ه�ای 
برنامه درس�ی رشته زبان و ادبیات 
فارس�ی از تاسیس دانشگاه تهران 

تا سال 1395 

دکتر یوسف 
محمدنژاد عالی 

زمینی

دکتر حسن 
ذوالفقاری 

پرسش اخالقی از تکنولوژی و 20
مسئله پراکسیس 

دکتر آیدین 
کیخایی

دکتر مصطفی 
تقوی 

اسالمی 21 الگوی  و  انسانی  علوم 
ایرانی پیشرفت

دکتر یحیی 
فوزی

دکتر محمدباقر 
خرمشاد

سیاست های پولی در اقتصاد ایران: 22
سیاس�تی  گرایش �های  تحلی�ل 
برنامه های توس�عۀ پس از انقالب و 

ارائۀ توصیه  های سیاستی

دکتر ابراهیم 
التجایی

دکتر مهدی تقوی
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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در 23 ایران  سرمایه  بازار  چالش های 
مالی:  توسعه  مفهومی  چارچوب 

ترسیم ساختار و ارزیابی عملکرد

دکتر محمدعلی 
ابوترابی

دکتر ناهیدپور 
رستمی 

روش های 24 اقتصادی  آثار  بررسی 
تامین مالی دولت در اقتصاد ایران 

و ارائه توصیه  های سیاستی

دکتر جالل 
منتظری 

دکتر احمد 
جعفری صمیمی 

و 25 ها  نامه  پایان  کارآمدی  تحلیل 
رساله های تحصیالت گرایش های 
رشته آموزش عالی در حل مسائل 
به  پاسخگویی  و  عالی  آموزش 

نیازهای وزارت علوم

دکتر اصغر 
زمانی

دکتر محمود 
ابوالقاسمی 

بازخوانی اندیشه فارابی و کاربست 26
آن در اعتالی جامعه امروز ایران

دکتر مرتضی 
بحرانی 

دکتر شهین اعوانی

در 27 اطالعات  فناوری  کاربرد 
و  یابی  مسئله  برای  انسانی  علوم 
و  موضوعی  تحلیل  سیاستگذاری، 

مقایسه ای داده های علمی

دکتر مسعود 
قیومی

دکتر محمد 
بحرانی

نقش 28 تاریخی  تحلیل  و  بررسی 
علوم انسانی در طراحی برنامه های 

توسعه کشور از آغاز تا کنون

دکتر 
محمدساالر 

کسرایی

دکتر فرشاد مومنی

در 29 جدیث  و  قرآن  علوم  رشتۀ 
تحصیل  وضعیت  بررسی  ایران؛ 
رشته  در  دانشجویان  مهارت  و 
آن  نسبت  و  و حدیث  قرآن  علوم 

با اشتغال دانش آموختگان

دکتر مریم 
قبادی 

دکتر منصور 
پهلوان

در ادامه چکیده ای از هر طرح ارائه خواهد شد. 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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1
حکمت اسالمی و اعتالی علوم انسانی ایران

غالمرضا اعوانی1

اسالمی شدن علوم به این معنی است که باید با وحی و جهان بینی وحیانی 
ارتباط داده شوند. در کتاب های آسمانی و ازجمله قرآن کریم، انبیا، آموزگاران 
حکم��ت معرفی ش��ده اند. از طرفی از دیدگاه حکما همه علوم ش��اخه ای از 
حکمت تلقی می ش��دند. مثاًل در جهان اس��الم حکمت ب��ه حکمت نظری 
ش��امل حکمت طبیعی، حکمت تعلیمی )ریاضی( و حکمت الهی و حکمت 
عملی مش��تمل بر اخالق، تدبیر منزل و علم سیاست مدن تقسیم می شده 
اس��ت. حتی همه فنون ش��اخه هائی از حکمت صناعی بوده است. براساس 
این تعریف هر علمی حکمت است و شاخه های حکمت به نحو کلی عبارت 
بودن��د از حکمت نظری، حکمت عملی، حکمت صناع��ی. اما آنچه بر همه 
علوم حاکم بود حکمت الهی بوده است. یعنی مبادی و موضوعات این علوم 

از مسائل علم الهی بوده است و علم الهی در همه نظر می کرده است. 
س��ئوال اصلی تحقیق را می توان چنین بیان ک��رد که چگونه می توان علوم 

انسانی را اسالمی کرد؟
و س��ئواالت فرعی آن نیز به شرح زیر اس��ت: چگونه علوم در غرب سکوالر 
شدند )عوامل مؤثر در سکوالر شدن علوم در غرب کدامند(؟ عوامل و تبعات 
جدایی علوم، فلس��فه و دین از حکمت چیس��ت؟ چگون��ه می توان از طریق 
حکمت جهانی، بین علم، دین، فلسفه و حکمت مجدداً ارتباط برقرار نمود؟ 

چگونه می توان از طریق حکمت، علوم را اسالمی نمود؟
هدف تحقیقرا به شرح زیر می توان برشمرد: 

احیاء ارتباط بین علوم انسانی ایرانی و حکمت )خاصه حکمت الهی( به 
منظور اعتالی علوم انسانی در ایران معاصر.

1. استاد دانشگاه شهید بهشتی



3

شور
ت ک

شرف
ف به پی

ی معطو
سان

کارنامه طرح جامع اعتالی علوم ان

مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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وقتی بس��یاری از معضالت نظری در حوزه علوم انس��انی ب��ا رویکرد ایرانی 
اس��المی، حل و فصل شود، شرایط و زمینه برای ورود علوم انسانی در متن 

جامعه و افزایش میزان اثر بخشی آنها مهیا می گردد.
پژوه��ش حاضر تالش دارد ناظر ب��ه تمامی آرا و ظرفیت های تأثیرگذار 
بر علوم انس��انی در س��نت اندیشه و حکمت ایرانی  اس��المی باشد. در عمدۀ 
پژوهش های انجام ش��ده در حوزۀ فلسفه و علوم انسانی، در نقد مبانی علوم 
انس��انی غربی از آرای متفکران غربی بهره گرفته ش��ده است اما تفاوت این 
پژوهش با س��ایر پژوهش های انجام ش��ده در این حوزه این است که تالش 
می شود براس��اس »حکمت« به نقد مبانی علوم انس��انی پرداخته شود. در 
می��ان رویکردهای ناق��د تفکر غربی، ای��ن پژوهش با جریان س��نت گرایی 
اش��تراک هایی دارد؛ اما برخالف این وجوه اش��تراک، باید در نظر داشت که 
سنت گرایان به  طور عمده با رویکرد عرفانی به نقد غرب می پردازند در حالی 
ک��ه در این پژوهش دیدگاه های حکمی و فلس��فی اهمیت دارند. همچنین 
ای��ن پژوهش به آرای ِحکمی اخذ ش��ده از قرآن توج��ه دارد. به عالوه، این 
پژوهش به ط��ور خاص به رویکرد برآمده از »حکم��ت« در مواجهه با علوم 
انسانی وظرفیت های آن می پردازد در حالی که در رویکرد سنت گرایی توجه 

چندانی به حوزۀ علوم انسانی نشده است.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 

62

2
تحول مفهوم پژوهش علمی از علوم طبیعی تا علوم انسانی 

)مرحله اول: علوم طبیعی(
سیدمحمدرضا حسینی بهشتی1       

شناس��ایی روند تحوالت پژوهش علمی در عرصۀ علوم انسانی مدرن بدون 
آشنایی دقیق و گام به گام پژوهش علمی در حوزۀ علوم طبیعی میسر نیست. 
مواجه��ۀ نظری ب��ا طبیعت که با تبیین اس��طوره ای از جهان آغاز می گردد 
و س��پس، در دورۀ پیش س��قراطی و دورۀ کالسیک عهد باس��تان یونان به 
تبیینی عقلی- فلسفی منجر می ش��ود، با تحوالتی چشمگیر در سه مفهوم 
»علم«، »تکنیک« و »طبیعت« همراه اس��ت. کوشش انسانی برای برقراری 
مناسباتی نظری با جهان و طبیعت در بستر اسطوره، دارای ویژگی های قابل 
توجهی است که بر تحوالت بعدی اندیشۀ فلسفی و پژوهش علمی تأثیرات 
ژرفی گذارده اند. نگرش اس��طوره، طبیع��ت راپویا )Dynamism(، جاندار 
)Animism(، اندام��وار )Organicism( و برخوردار از تقابل های درونی 
)Antagonism( می بیند که هریک از این خصوصیات، مؤلفه ای از تبیین 
اس��طوره ای را برمی سازد. برآمدن اندیشۀ فلسفی- علمی در دل اسطوره در 
جریان ش��کل گیری نحوۀ جدیدی از نگرش به س��ه مفهوم پایۀ پیش گفته 
صورت می پذیرد و برهه ای از تاریخ علم اس��ت که نیاز به تحلیلی نظام مند 
دارد.با ش��کل گیری نگرش عقلی- علمی ب��ه پدیده های طبیعت به ویژه، در 
جریان های فیثاغوری- افالطونی، ارس��طویی- مّش��ائی و نیز نوافالطونی و 
رواقی با قوام یافتن طبیعت شناسی در داد و ستد با مابعدالطبیعه روبه روییم 
ک��ه برخ��ی از بنیادهای آن هن��وز هم در نگرش به عل��م طبیعت دخیل و 

مؤثرند. 
در س��ده های میان��ه، نگرش دینی نس��بت به انس��ان، خ��دا و جهان نقش 

1. استاد دانشگاه تهران



3

شور
ت ک

شرف
ف به پی

ی معطو
سان

کارنامه طرح جامع اعتالی علوم ان

مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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جهت دهنده ای به پژوهش علمی در این دوره دارد. پژوهش علمی در عرصۀ 
طبیع��ت، عناص��ر مهمی را از الگوی تفس��یر متن و کت��اب ٌمنزل به عاریت 
 )legere in libri naturae( »می گی��رد و »خواندن در کتاب طبیع��ت
به قصد رسیدن به شناخت و در نهایت، بندگی و انجام تکالیف الهی، نسبت 
میان دانش مدرسی دربارۀ طبیعت و خداشناسی را معلوم می سازد. برخالف 
تاریخ نگاری هایی که متأثر از س��دۀ نوزدهم اند و ش��تابزده و ارزش گذارانه با 
این موضوع مواجه می ش��وند، پرداختن به پژوهش علمی در سده های میانه 
برای آش��نایی ما با تحوالت بعدی آن در دوران جدید بس��یار حائز اهمیت 

است.
علوم انسانی جدید در مغرب زمین در چنین بستری سربرآورده اند و نخست 
تحت تأثیر کامیابی های دانش ریاضی- تجربی به ویژه، توفیقات عظیم دانش 
مکانی��ک به عنوان الگو- این بار در قلمرو پژوهش علمی در حوزه انس��انی - 
براس��اس نگرشی پوزیتیویستی به علم ش��کل گرفته اند. فرازوفرودهایی که 
این علوم از س��دۀ نوزدهم تاکنون طی کرده اند، نیازمند کاوشی ریزبینانه و 

گام به گام است. 
مواجهۀ علوم انس��انی با موان��ع در کاربرد تقلی��دی روش علوم طبیعی در 
قلم��رو موضوعات انس��انی و تالش هایی که برای گ��ذر از این موانع در طی 
دو س��دۀ اخیر صورت گرفته اس��ت، نه تنها در طرح پرس��ش از چیستی و 
چگونگی پژوهش علمی در حوزۀ علوم انسانی تأثیر گذارده بوده، بلکه بنیان 
پژوه��ش علمی به طور کل��ی را از نو مورد بازنگری عمیق قرار داده اس��ت. 
پدیدآم��دن رویکردهای جدید در قلمرو فلس��فه نیز ب��ر روند علوم تأثیرات 
ژرفی داشته است. رویکردهای فلسفی جدیدی مانند رویکردهای تحلیلی- 
زبانی، دیالکتیکی، هرمنویتیکی و یا تلفیقی درعین حال که در عرصۀ فلسفه 
رخ داده اند، اما به دلیل دادوستد زندۀ فلسفۀ مغرب زمین با اقتضائات اندیشه 
و زندگ��ی، از جمله ب��ا پیامدهای مهمی در جهت ده��ی و نحوۀ عمل علوم 

انسانی همراه بوده است.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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3
استلزامات توسعه فراستمند در ایران

عباس منوچهری1

برای فهم بنیاد اندیش��گانی سیاس��ی نظریه توسعه وهمچنین طرح الزامات 
نظری توس��عه فراس��تمند از نظریه داللتی-پارادایمی )منوچهری، 1394 و 
1395( بهره گرفته شده است. این نظریه که نسبت میان »اندیشه سیاسی« 
و »نظری��ه توس��عه« را توضیح می دهد می تواند مبنایی برای فهم اندیش��ه 
سیاس��ی نظریه ه��ا والگوهای توس��عه،که مقدمه طرح الگوی بدیِلتوس��عه 

فراستمند است،باشد. 
پرسش هاي مطرح در این تحقیق عبارت است از: 

ضرورت و معنای توسعه فراستمند چیست؟
استلزامات دستیابی به الگوی تدوین نظریه توسعه فراستمند در ایران چیست؟

هدف این تحقیقدس��تیابی ب��ه چارچوب های فکری ب��رای پردازش نظریه 
بدیل در توسعه در ایران.

همچنین موارد ذیل به عنوان اهداف و نتایج پژوهش مد نظر بوده است:
	 بسط ادبیات نظری توسعه و انتقادات مطرح•
	 بسط ادبیات نظری اندیشه سیاسی در نسبت با توسعه •
	 ارائه چهارچوب نظری مطالعه نسبت اندیشه سیاسی و توسعه•
	 مهیا ساختن مقدمات نظری نظریه پردازی توسعه بومی یا الگویی •

برای پیشرفت ایراِن اسالمی بسط ادبیات بومی توسعه
نتایج کاربردی نیز به شرح زیر است: 

	 امکان استفاده برنامه ریزان توسعه از نتایج این تحقیق•
	 تضمین کارآمدی نظریه بومی توسعه در ایران•
	 تمهید شرایط اجماع نخبگانی و بر مسائل، چشم انداز و تعریف •

توسعه

1. استاد دانشگاه تربیت مدرس
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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4
رشتۀ مدیریت در ایران 

بررسی وضعیت تحصیل و مهارت دانشجویان در رشته 
مدیریت و نسبت آن با اشتغال دانش آموختگان 

بهروز دّری1

رش��د فزاینده آموزش عالی کش��ور و افزایش نس��بی جمعیت دانشجویی در 
دانش��گاه ها و مراکز آموزش عالی، انتظار تأمی��ن نیازهای جامعه را در تمامی 
عرصه های علمی و تخصصی افزایش داده اس��ت. برنامه ریزی آموزش��ی برای 
بهره گی��ری از ظرفیت ه��ای آموزش عال��ی ازجمله اقدامات راهبردی اس��ت. 
برنامه ریزی مناسب آموزشی برای آماده سازی و ایفاء نقش مؤثر دانش آموختگان 
در موقعیت های شغلی در بخش های دولتی و خصوصی نیازمند توجه توأمان 

به دانش افزایی و کسب مهارت است. 
توج��ه به هر دو بعد آموزش و مهارت در غالب برنامه های آموزش��ی و لو 
اینکه در طراحی برنامه ها مالحظه ش��ود، لیکن در اجرای برنامه ها باکاستی ها 
و موانعی روبرو است. از طرف دیگر، نیازهای سازمان ها، انتظاراتی را از جامعه 
علمی و دانش��گاهی همواره مطرح می کند که پاس��خگویی ب��ه آنها نیازمند 
بررسی دقیق است. این مهم در رشته هایی همچون مدیریت از حساسیت های 
بیش��تر برخوردار است. س��هم رش��ته های مدیریت از مجموعه دانشجویان و 
دانش آموختگان با حداقل 10درصد کل جمعیت دانش��جویی و نیاز بازار کار، 
حساسیت ایجاد تناسب بین دانش و مهارت با نیاز سازمان هارا روزافزون نموده 

است. 
این طرح به دنبال آن اس��ت که با بررس��ی نس��بت بین دانش و مهارت 
مکتسبه و شرایط و کیفیت اشتغال دانش آموختگان مدیریت، مسائل مهم هر 
دو برنامه ریزی آموزشی و نحوه اجرای آن و نیز نیاز سازمان ها و مراکز حرفه ای 
کشور را در نمونه های معتبر احصاء و راهکارهایی برای اثربخشی برنامه ها و نیز 

آماده سازی سامانه ها برای جذب دانش آموختگان ارائه نماید. 
1. استاد دانشگاه شهید بهشتی 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
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5
توسعه تعامل علوم انسانی وجامعه: بررسی رویکردها و 

تجارب ملی و جهانی
غالمرضا ذاکرصالحی1          
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1. دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
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ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
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محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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انس��انی جامعه گرا نیز آموزه های ایرانی-اسالمی خوبی وجود دارد، اما هنوز 
مطالعه جامعی دراین خصوص به انجام نرسیده است. درکشورهایی که علوم 
انس��انی مدرن در سده اخیر توسعه یافته اس��ت برنامه هایی برای گسترش 
تعامل علم وجامعه تدوین ش��ده که متولیان امر در ایران عمدتا از مفاد آنها 

بی خبرند. پرسش  های مطرح عبارت است از:
1- رابطه علوم انس��انی وجامعه مش��تمل برچه مفاهی��م پایه و مولفه هایی 
است؟ )باتاکید برتحلیل نهادی نهاد علم و نظامات اجتماعی که تعامل علوم 

انسانی وجامعه راممکن می سازد.(
2- ضرورت تعامل علوم انس��انی وجامعه در اسناد باالدستی و سیاست های 
مدون کش��ور چگونه دیده شده اس��ت؟ چه هدف گذاری  هایی دراین اسناد 

مشاهده می شود؟
3- در زمینه تعامل علم وجامعه)باتاکیدبرعلوم انس��انی( در38 سال گذشته 

چه اقداماتی بعمل آمده است؟
4- درسایرکش��ورهای جهان چه سیاست ها و برنامه  هایی برای افزایش تعامل 
وارتباط هدفمند بین علم وجامعه به ویژه علوم انس��انی وجامعه دنبال شده 
است؟ س��ابقه تعامالت چگونه است؟ دستاوردها و طرح  های موفق مشتمل 

برچه سیاست ها و برنامه  هایی است؟
5- برای افزایش تعامل علوم انسانی وجامعه درایران وافزایش درک اجتماعی 
از اهمیت و جایگاه علوم انس��انی چه راهکارهایی پیش��نهاد می شود؟ حالت 

ایده آل کارکردهای علوم انسانی چیست؟
6- برای ارتقا جایگاه اجتماعی اصحاب علوم انس��انی)متفکران واس��تادان و 

پژوهشگران( چه راهکارهایی توصیه می شود
نقش بی بدیل علوم انسانی در توسعه کشور به صورت عام و برنامه های پنج 
س��اله توسعه به صورت خاص کم رنگ اس��ت. یافته های این طرح ایده هایی 
مدون به دس��ت خواهد داد تا در اختیار برنامه ریزان توس��عه علمی کشورقرار 

گیرد.
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   نتایج تحقیق می تواند توس��ط پژوهش��گاه به یک س��ندملی تبدیل و توسط 
ش��ورای عتف به تصویب برس��د.یادربرنامه هفتم توسعه یا در اصالحیه نقشه 

جامع علمی کشور گنجانده شود.
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6
بازشناسی انتقادی بومی  سازی علوم انسانی در ایران

احمد گل محمدی1

ب��ا پیروزی انقالب اس��المی بومی س��ازی علوم انس��انی به ص��ورت یکی از 
دغدغه های پایدار مس��ئوالن نظام جمهوری اس��المی ایران درآمد. بنابراین 
سیاس��ت ها و برنامه  های مختلفی برای بومی س��ازی این دسته از علوم تعریف 
و تصویب ش��د و مجموعه  ای از س��اماندهی  های نهادی- س��ازمانی- اداری 
پایدار صورت گرفت تا بستر مناسب  تری برای بومی سازی علوم انسانی فراهم 
شود. در چنین بستری مجموعه  ای از اقدامات برای بومی  سازی علوم انسانی 
آغاز ش��د که پس از بالغ بر س��ه  ونیم دهه همچنان تداوم دارد. ولی کارنامه 
تقریبا س��ی وپنج ساله بومی  سازی علوم انسانی نسبتا مناقشه  آمیز بوده است. 
آنچه می  توان کارنامه بومی  س��ازی علوم انسانی نامید انبوهی از نوشته  های 
پراکنده اس��ت که نمی  تواند مبنای معتبری برای ارزیابی بومی  سازی باشد. 
به  عبارتی، هرچند تالش  های ارزشمند فراوانی برای بومی  سازی علوم انسانی 
ص��ورت گرفته اس��ت نتایج ای��ن تالش  ها به صورتی روش��مند گردآوری و 
تحلیل نش��ده است تا امکان نوعی ارزیابی معتبر فراهم آید. بنابراین مسئله 
پژوهش پیش��نهادی، نبود تصویری روشن، جامع و معتبر از کارنامه بومی -

س��ازی علوم انسانی در ایران است. در واقع مسئله یا وضعیت نامطلوبی که 
این پژوهش برای رفع یا تعدیل آن پیشنهاد می  شود ابهام، کاستی، آشفتگی 
و پراکندگی پایدار در کارنامه بومی  س��ازی علوم انسانی است که به ارزیابی 
واقع  بینانه تن نمی  دهد. این ارزیابی برای هرگونه بازاندیش��ی در سیاس��ت ها، 
برنامه  ها و س��امانه  های سازمانی ارتقادهنده فرایند بومی  سازی علوم انسانی 

ضرورت دارد.
بنابر مس��ئله بیان شده، پرسش اصلی پژوهش پیشنهادی پرسش از چگونگی 

1. دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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است: کارنامه بومی  سازی علوم انسانی در ایران چه ویژگی  هایی دارد؟ البته 
پاسخ به این پرسش اصلی درگرو پاسخ به سه دسته پرسش فرعی است که 

به وجوه و ابعاد گوناگون بومی  سازی علوم انسانی مربوط می  شوند.
هدف اصلی پژوهش پیش��نهادی بازشناسی انتقادی کارنامه بومی  سازی علوم 
انسانی در جمهوری اسالمی ایران است که درقالب آن خواهیم کوشید مجموعه 

آنچه محصول فرایند بومی  سازی تلقی می  شود گردآوری و ارزیابی شود.
به  طورکل��ی، روش تحقیق مورد اس��تفاده ب��رای انجام پژوه��ش جدید به 
روش های پژوهش کیفی تعلق دارد که بر نوعی منطق اس��تقرایی اس��توار 
است. در این  چارچوب، مجموعه  ای از داده  های کیفی بازنمایی  کننده وجهی 
از زندگی اجتماعی به  روش  های مناس��ب گردآوری و تحلیل خواهد شد تا 
پاسخ  های معتبری برای پرسش)های( پژوهش به دست آید. این روش کلی 
روش  های متناسب برای گردآوری داده و تحلیل داده را دربرمی  گیرد که در 

پایین معرفی می  شوند.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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7
رشتۀ فلسفه  و کالم  اسالمی در ایران  

بررسی وضعیت تحصیل و مهارت دانشجویان در رشته الهیات 
)مطالعه موردی: رشته فلسفه  و کالم  اسالمی( و نسبت آن با 

اشتغال دانش آموختگان 
طاهره کمالی زاده1

ارزیابی مس��تمر امور و نسبت سنجی مداوم آنها در پیوند با وضعیت مطلوب 
موج��ب اصالح، جرح و تعدیل و ارتقای آن امور خواهد ش��د. »الهیات« نیز 
آنگاه که به مثابه رش��تۀ علمی در س��احت آموزش در نهاد دانش��گاه مورد 
بررس��ی قرار می گیرد از این قاعده مستثنی نیست. این ارزیابی البته مناظر 

و حیثیات مختلف دارد.
بررس��ی تحوالت تاریخی و انتقادی فعالیت های آموزشی پژوهش��ی رش��تۀ 
»الهی��ات، فلسفه وکالم اس��المی« در ای��ران معاص��ر از ب��دو تأس��یس در 
مجموع��ه ای به عنوان »معقول و منقول« تاکنون، اس��تخراج کارنامۀ آن از 
منظ��ر تاثیرگ��ذاری و کاربردی بودن برنامه های آموزش��ی، ارزیابی کارکرد 
دانش آموختگان آن از جهت مهارت و اش��تغال مس��ئلۀ اصلی این پژوهش 
اس��ت. به ای��ن منظور، بازنگری هدفمن��د، واقع بینانه و مس��تمر برنامه ها و 
کارکردهای آموزش��ی رشتۀ دانشگاهی الهیات متناسب با نیازهای کشور به 

عنوان یکی از اهداف مهم طرح، مدنظر این پژوهش است.
پژوهش حاضر این مسئله را در سه محور کلی ذیل بررسی می نماید:

»الهی��ات؛  رش��تۀ  تاریخ��ی  تح��والت  انتق��ادی  بررس��ی  اول:  مح��ور 
فلسفه وکالم اسالمی«؛ محور دوم: بررسی انتقادی کمیت و کیفیت برنامه های 
آموزشی و پژوهشی این رشته؛ محور سوم: بررسی و تحلیل وضعیت مهارت 
و اشتغال دانش آموختگان این رشته در طول سابقۀ این رشته در دانشگاه.

1. دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی



2

شور
ت ک

شرف
ف به پی

ی معطو
سان

کارنامه طرح جامع اعتالی علوم ان

مقدمه........................................................................................................... 3
معرفی طرح جامع علوم انسانی .............................................................. 6
طـرح هـای پایــان یافته....................................................................... 14
طرح های درحال انجام............................................................................ 27
کتاب های منتشــر شده ...................................................................... 78
نشریه طرح اعتالی علوم انسانی.......................................................... 83
90 ............................................................... مقاالت مستخرج از طـرح هـا
نشست های تخصصی ........................................................................... 107
گزارش های راهبـردی.........................................................................  136
وب سایت طرح جامع علوم انسانی.....................................................  160

مطــــــالـــــب فهــــــرســــــت 

دبیرخانه طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور

 تهرانـ  بزرگراه کردستانـ  پایین تر از خیابان دکتر آئینه وند )64 شرقی(
کوچه احداثی، پالک 6، ساختمان فرهنگ، طبقه 5.

شماره تماس: 88614057   داخلی 239 

3

شور
ت ک

شرف
ف به پی

ی معطو
سان

کارنامه طرح جامع اعتالی علوم ان

مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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در نهایت در این پژوهش پس از بررس��ی ابعاد سه گانۀ پیشین، راهکارهایی 
برای افزایش مهارت های دانش آموختگان رشتۀ الهیات، فلسفه وکالم اسالمی 
و بهبود وضعیت اش��تغال آنان ارائه خواهد ش��د. در این پژوهش گردآوری 
داده ها از رهگذر اسناد و مدارک آرشیوی، منابع کتابخانه ای و نیز مصاحبه 
و گفت وگو با متخصصان، صاحب نظران و دس��ت اندرکاران فراهم می ش��ود. 

شیوۀ پردازش داده ها نیز توصیفی و تبیینی خواهد بود.



3

شور
ت ک

شرف
ف به پی

ی معطو
سان

کارنامه طرح جامع اعتالی علوم ان

مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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8
رشتۀ روان شناسی در ایران 

بررسی وضعیت تحصیل و مهارت دانشجویان در رشته 
روان شناسی و نسبت آن با اشتغال دانش آموختگان 

اسماعیل ناصری1    

تاریخچه روان شناسی به عنوان یک گرایش علمی پیوسته شاهد تغییرات زیادی 
بوده اس��ت و بین صاحب نظران این حوزه اختالف نظر فراوانی در موضوعات 
مورد مطالعه و روش  های پژوهش وجود دارد. برای فهم درس��ت آنچه در حال 
حاضر روان شناس��ی هس��ت، نیاز به مطالعه و بررسی س��یر پیدایش مکاتب و 
رویکردهای گوناگون روان شناسی و به طور کلی تاریخچه روان شناسی است. 
منابع مس��تند و معتبِر موجودی که در این واحد درس��ی غالباً به دانشجویان 
ایرانی معرفی می ش��وند کاماًل ترجمه کتب درس��ی دانشگاهی آمریکایی و یا 
اروپایی اس��ت. به طور طبیعی، در این منابع هیچ اشاره ای به تاریخچه و سیر 
پیدایشی روان شناسی به عنوان یک گرایش علمی دانشگاهی در سایر کشورها 
از جمله ایران نمی ش��ود. هدف از انجام این پژوهش بررس��ی تاریخچه و سیر 
پیدایش روان شناس��ی نوین در ایران اس��ت. روش تحقی��ق در این پژوهش، 
تاریخی و روش گردآوری داده ها به شکل اسنادی و مصاحبه است. همچنین 
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این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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عمیق  ترین نیازهای شناختی دانش  آموختگان و عالقه  مندان رشتۀ روان شناسی 
در ایران پاسخ دهد.

دس��تاوردهای این تحقیق می تواند هم در برنامه  های آموزشی و هم پژوهشی 
و هم نهادس��ازی علمی در این رشته کمک کند و دستورهای سیاستی برای 

مقامات و نهادهای برنامه  ریزی کشور صادر نماید.
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علوم انسانی میان  رشته  ای و توسعه

سید محسن علوی پور1

در پژوه��ش حاض��ر به دنبال آن هس��تیم ک��ه راهکاری ب��رای بهره گیری 
میان رش��ته ای از ظرفیت های علوم انس��انی در برنامه های توسعه کشور به 
دس��ت دهیم. نتایج آن از یک س��و می تواند توانمندی ه��ای کاربردِی علوم 
انس��انی در حل مس��ائل و ارائ��ه راه حل ها را ب��ه نمایش بگ��ذارد و با ارائه 
رویک��ردی بدیل در حوزه برنامه ریزی توس��عه، ام��کان تحول در این زمینه 
و رهای��ی از چرخه ناکامی را فراهم آورد. پرسش��ی ک��ه در این زمینه قابل 
طرح است این است که چگونه می توان علوم انسانی در کشور را به خدمت 
توس��عه درآورد؟ امری که به نظر می رس��د با ارائه صورت بندی جدیدی از 
معرفت توس��عه، بر مبنای صورت بندی میان رش��ته ای از علوم انسانی میسر 
باش��د. ب��ه تعبیر دیگر، برآنیم که علوم انس��انی در ای��ران در صورت ارتقاء 
معرفتی و راهبرد میان رش��ته  ای می تواند مقوم سرنوشت سازی برای توسعه 
در کش��ور باشد. بر این اس��اس، ابتدا الزم اس��ت ظرفیت های نظری علوم 
انس��انِی میان رشته ای توسعه شناسائی شود. آنگاه با توجه به الزامات علمی 
و عملی توس��عه، س��از و کارهای الزم و مناس��ب برای چگونگی بهره بردن 
از مناب��ع علم��ی و فکری، و از جمله منابع فک��ری و میراث فکری فرهنگی 
اس��المی-ایرانی برای تمهیدات مبنائی و برنامه ای، مشخص  شود تا بر پایه 
آن، راهکاری ارائه ش��ود که مسائل انسانی جامعه در ابعاد گوناگون زندگی 
ف��ردی و جمعی در ابعاد مادی و معنوی ریش��ه یابی و با اتکاء به آموزه های 
علمی و اخالقی برای حل آن مش��کالت موجود به برنامه ریزی توسعه مدد 
رس��اند. س��ئوال مطرح این اس��ت که با چه راهکاری می  توان علوم انسانی 
معطوف به توس��عه در ایران را صورت بندی کرد؟ نسبت نظریه های مختلف 
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توسعه با علوم انسانی چیست؟ مبانی میان رشته ای علوم انسانی چیست؟ با 
توجه به ماهیت اکتشافی پژوهش، فرضیه ای برای آن نمی توان ارائه داد.

اهداف این تحقیق عبارت است از 
- ارائه راهکاری برای مطالعه میان رش��ته ای در برنامه ریزی توس��عه در 

ایران
- تحلیل و نقد کاربرد ظرفیت های علوم انس��انی در برنامه های توس��عه 

در ایران
- مهی��ا س��اختن مقدمات نظری نظریه پردازی توس��عه بومی یا الگوی 

پیشرفت ایرانی اسالمی
نتایج کاربردی تحقیق به شرح زیر است

- تبیین ضرورت اتخاذ رویکرد میان رشته ای در برنامه ریزی توسعه
- نش��ان دادن ظرفیت های علوم انسانی میان رش��ته ای در برنامه ریزی 

توسعه
- تمهید چارچوب نظری برای برنامه ریزی توسعه در کشور
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تغییر الگو از حافظه محوری به یادگیری تأملی در آموزش 
عالی علوم انسانی در ایران: ضرورت، چالش ها و راهبردها

روح اهلل کریمی1

با توجه به مش��کالت پیش روی اصحاب علوم انسانی از جمله مسئلۀ اشتغال 
دانش آموختگان، مس��ئلۀ بومی سازی، مس��ئلۀ ایفای نقش در حل مشکالت 
جامعه، مس��ئلۀ میان رشته ای ها و مسئلۀ افت کیفی پژوهش های علوم انسانی 
در ایران، این پژوهش اگرچه نافی س��ایر عوامل نیست، اما یکی از اصلی ترین 
ریشه های این معضالت را در »آموزش« می بیند و بر این باور است که آموزش 
علوم انسانی در ایران به درستی صورت نمی گیرد چرا که در چهارچوب پارادایم 
آموزشی حافظه محور انجام می شود که نمی تواند قابلیت ها و توانایی های الزم 
ب��رای تربیت متخصص در رش��ته های علوم انس��انی را فراهم کن��د. پارادایم 
آموزشی حافظه محور نس��ل هایجدید را به قبول همان دانش ها، واقعیت ها، 
مناسبت ها و ارزش هایی وامی دارد که نسل ما قبل  آنها، درست می داند. در 
پارادایم تأملی چنین فرض می ش��ود که گویی دانش��جویان نیازی به تأمل، 
تحلی��ل، ارزیابی و نقد مطالبی که به آنها یاد داده  می ش��ود، ندارند چرا که 
چنین بررسیوتحلیل نقادانه ای پیشتر در نسل های گذشته انجام شده است.

پرسش های مطرح در این تحقیق عبارت است از:
چرا الزم اس��ت الگ��وی آموزش عالی عل��وم انس��انی در ایران از   )1

حافظه محوری به یادگیری تأملی تغییر یابد؟
ک��دام الگوی یادگیری تأملی برای آموزش عالی علوم انس��انی در   )2

ایران مناسب تر است؟
چگونه الگوی یادگیری تأملِی مناس��ب ب��رای آموزش عالی علوم   )3

انسانی در ایران باید عملیاتی شود؟
1. استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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از اهداف این تحقیق می  توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تبیی��ن ض��رورت تغیی��ر الگوی آم��وزش عالی علوم انس��انی در ای��ران از 

حافظه محوری به یادگیری تأملی . 
- تبیی��ن راهبردها و الگوه��ای یادگیری تأملی در جه��ان با تحلیل مبانی 

نظری آنها ضمن بررسی تناسب شان با زیست بوم ایرانی
- تبیین چالش ها و راهبردهای تغییر الگوی آموزش علوم انس��انی در ایران 

از حافظه محوری به الگوی مناسب در چهارچوِب یادگیری تأملی
نتایج این تحقیق در صورت عملیاتی شدن موجب افزایش مهارت های فکری – 
فلسفی در دانشجویان و دانش آموختگان رشته های علوم انسانی خواهد شد که 
عالوه بر تأثیرگذاری مستقیم در کیفیت زندگی فردی ایشان و افزایش عقالنیت 
در جامعه، موجب ارتقا توانایی های آنها در رشته های تخصصی شان خواهد شد، 
و بدین وسیله آنها می توانند بسیاری از انتظاراتی که از آنها وجود دارد مرتفع 
سازند، و از این رو، در حل مشکل اشتغال در علوم انسانی مؤثر خواهد بود. از 
جمله مهم ترین ویژگی های کارآفرینان موفق که در پژوهش های زیادی به آنها 
اشاره شده است تفکر نقادانه، داشتن انعطاف فکری و خودتصحیحی، همرنگ 
جماعت نبودن و رش��ادت فکری داشتن، ش��ناخت خوب و به موقع مسائل و 
معضالت جامعه، توان گفتگو و داش��تن قابلیت های ارتباطی، تفکر خالقانه و 
نوآورانه اس��ت )یعقوبی و میرزاصفی، 1396( که این پژوهش در صدد افزایش 

همه این توانایی ها در دانش آموختگان رشته های علوم انسانی در ایران است.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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11
تأثیر نظام بین المللی  قدرت بر علوم انسانی در ایران؛ 

مطالعه موردی لیبرالیسم 
عبداهلل قنبرلو

در جهان کنونی، هیچ کشوری را نمی توان یافت که دستیابي به رشد و توسعه 
فراگیر در ابعاد مختلف برایش اهمیت نداش��ته باشد. توافق گسترده ای میان 
اصحاب علم و دانش وجود دارد که علوم انس��انی در رش��د و توسعه کشورها 
نقش زیربنایی دارد، چراکه علوم انس��اني وظیفه مسله یابي، پژوهش، و تعیین 
استراتژي در امور مربوط به سیاست های کالن هر کشور را برعهده دارد. اما در 
ایران، علوم انس��انی از ابعاد و زوایای مختلف ت�اریخی، جغرافی�ایی، سیاس�ی، 
اجتماعی و فرهنگی با چالش مواجه بوده که هر یک به نحوی رش��د و توسعه 
آن را تحت تأثیر قرار داده اند. مس��ئله مس��لم این بوده که عل�وم انس���انی در 
ایران توسعه مورد انتظار و نفوذ در فضای سیاستی کشور را نداشته است. علوم 
انسانی اوالً به توسعه کیفی مورد انتظار نرسیده و ثانیاً، آنچنانکه باید، با نظام 
تصمیم گیری های کالن کشور ارتباط ارگانیک ندارد و عماًل در خدمت رشد و 
توسعه کشور قلمداد نمی شود. در کشورهاي توسعه یافته دموکراتیک مسؤوالن 
دولتی از دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی خویش انتظار حل مشکالت دارند و 
متقاباًل متخصصان دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی نیز برآنند که باید بتوانن�د 
گرهی از مس��ائل دول�ت و جامع�ه خ�ود را باز کنند. یکی از چالش های مهم 
علوم انس��انی ایران در دوره جمهوری اسالمی نفوذ باورهای نئولیبرالیستی در 
نظام تصمیم گیری توس��عه کش��ور بوده که پس از پایان جنگ ایران و عراق 
آثار ملموس��ی به جا گذاشته است. سیاست های نئولیبرال پس از پایان جنگ 
کم کم به آزمون گذاش��ته شدند. سیاست هایی که به تعدیل ساختار اقتصادی 
معروف بودند، در چارچوب توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی 
به کشورهای جنوب اتخاذ ش��دند. اکنون پرسش اصلی اینجاست که اجرای 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 

80

سیاس��ت های اقتصادی نئولیبرالیستی چه تأثیراتی بر وضعیت علوم انسانی 
در ایران گذاشته است؟ در راستای پاسخ به این پرسش اصلی، پژوهش حاضر 
دو ه��دف عمل��ی و نظری مهم را ب��ه دنبال دارد. نظری عبارت اس��ت از ارائه 
تحلیلی نوین در مورد ماهیت و آثار نئولیبرالیسم در اقتصاد جهانی با تأکید بر 
ایران است؛ و هدف عملی آن عبارت است از کمک به مجریان کشور در اصالح 
و کاراس��ازی سیاست های آموزشی و پژوهشی علوم انسانی با توجه به تجارب 
گذشته، و همچنین کمک به بهبود شناخت ناظران و مجریان از منطق و آثار 
سیاس��ت های اقتصادی نئولیبرال در ایران. این پژوه��ش تالش دارد تا نهایتاً 
دس��تگاه های سیاستگذاری آموزشی و پژوهشی کش��ور را به ضرورت بازبینی 
در سیاست های گذشته به منظور توسعه کیفی رشته های علوم انسانی متقاعد 
کند. در این صورت، فضای مناسب تری برای ظهور و نفوذ ایده ها و گفتمان های 

متنوع در علوم انسانی کشور فراهم خواهد شد.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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دستاورد های علم شناخت برای بین رشته ای شدن علوم 

انسانی در ایران
آزیتا افراشی1

حوزه های تخصصی به دالیل بس��یاری ممکن است از پژوهش بین رشته ای 
اجتن��اب ورزند؛ از جمله اینکه کس��ب تخصص در یک رش��تۀ تخصصی به 
اندازۀ کافی مش��کل اس��ت و فراتر رفتن از مرزهای یک رش��ته چالش های 
بس��یاری به همراه م��ی آورد. همچنین فرصت مطالع��ه و یادگیری مبانی و 
روش شناس��ی س��ایر رش��ته ها معموالً برای یک متخصص به سختی فراهم 
می شود. عالوه بر این هنوز نظام استخدام و پاداش در دانشگاه ها و موسسات 
پژوهش��ی به شدت در راس��تای دیدگاه رشته ای2 است، به طوری که ممکن 
اس��ت فعالیت یا مشارکت در سایر رش��ته ها چندان ارزشمند به نظر نرسد. 
حتی ممکن است برخی اندیشمندان، پژوهش بین رشته ای را ارجی ننهند. 
علی رغم چنین موانعی بر س��ر راه پژوهش بین رش��ته ای، دالیل قدرتمندی 
وجود دارد که نش��ان می دهد پژوهشی که مرزهای قطعی رشته ها را درهم 
می ش��کند می تواند دس��تاوردهای علمی حائز اهمیتی داشته باشد. چنین 
دستاوردی به روشنی در علم بین رشته ای شناخت ظاهر می شود که در صدد 
است سازوکارهای شناخت را به واسطۀ تلفیق دیدگاه های رشته هایی چون 
روان شناس��ی، فلسفه، زبان شناسی، عصب ش��ناختی، مردم شناسی و هوش 
مصنوعی معرفی نماید. در این تحقیق ضمن مروری تاریخی بر علم شناخت 
و رش��ته های مرتبط با آن، مؤلفه های روش ش��ناختی رویکرد شناخت گرا را 
استخراج می نماییم و کارآیی آن را به عنوان یک رویکرد بین رشته ای به علم 
با توجه به وضعیت علوم انس��انی در ای��ران ارزیابی می کنیم. انتظار می رود 

1. دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2. disciplinary 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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پس از تحلیل داده ها بتوان به پرسش های عمدۀ این پژوهش پاسخ داد: 
1. رویکرد شناخت گرا بر چه مؤلفه های روش شناختی ای استوار است؟ 

و 2. ش��ناخت گرایی چگونه می تواند برای بین رش��ته ای شدن علوم انسانی در 
ایران دستاوردی فراهم آورد؟
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ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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بررسی و تحلیل فعالیت ها و کارکردهای نهادهای اجرایی 

سیاست خارجی از حیث برقراری ارتباط میان پژوهش  های 
روابط بین الملل و اجرا: مطالعه موردی وزارت امور خارجه

علی اکبر اسدی1                                          

این پژوهش ذیل مس��ئله »پژوهش علوم انسانی و نهادهای اجرایی« به عنوان 
یکی از مسائل کلیدی طرح اعتالی علوم انسانی طراحی و تعریف شده است. 
هدف پژوهش بررس��ی و تحلیل رابطه پژوهش ��های روابط بین الملل و وزارت 
امور خارجه به عنوان اصلی ترین نهاد اجرایی سیاس��ت خارجی در جمهوری 
اس��المی ایران در دوره بعد از وقوع انقالب اس��المی از س��ال 1357 تا 1396 
اس��ت. بررسی های موجود نشان می دهد رش��ته روابط بین الملل در طول دوره 
س��ی سال گذشته  در ایران توسعه قابل توجهی داشته و  دانش آموختگان و 
پژوهش های این حوزه نیز گسترش یافته است. ضمن اینکه مراکز تحقیقاتی و 
اندیش��کده  های مرتبط با مسایل سیاست خارجی و روابط بین الملل نیز رشد 
ش��ایان توجهی را نش��ان داده اس��ت. با این حال به رغم مسئولیتها و وظایف 
س��نگین و گسترده جمهوری اسالمی ایران در عرصه سیاست خارجی به نظر 
می  رسد که پژوه  های روابط بین الملل به تناسب رشد کمی از اثرگذاری مناسب 

بر سیاستگذاری خارجی کشور برخوردار نبوده اند.
با توجه به تاکیدات مختلف مبنی بر ضعف اثرگذاری پژوهش ��های روابط 
بین الملل بر سیاس��ت خارجی در ایران، پرس��ش اصلی مطرح ش��ده در این 
تحقیق عبارت است مهمترین عوامل پایین بودن اثرگذاری پژوهش های روابط 
بین الملل بر سیاستگذاری خارجی جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر وزارت 
امور خارجه کدامند؟ در این راس��تا در اینجا تالش خواهد شد با بهره گیری از 
روش نظریه زمینه ای )گراندد تئوری( ضمن بهره گیری از منابع کتابخانه  ای به 

1. استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
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موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
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محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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مصاحبه با اساتید و پژوهشگران روابط بین الملل، مدیران و پژوهشگران مراکز 
تحقیقاتی ملی و سازمانی وزارت امور خارجه و همچنین مدیران و کارشناسان 
وزارت امور خارجه پرداخته شود. در نهایت نیز داده های گردآوری شده با روش 

نظریه زمینه ای تحلیل و تبیین خواهد شد.
برای پرداختن به پرسش فوق بررسی طیف متنوعی از مسائل و پرسش های 

دیگر ضرورت می یابد که مهمترین آنها عبارتند از: 
عوامل زمینه ای پایین بودن اثرگذاری پژوهش های روابط بین الملل بر   -

سیاستگذاری خارجی ج.ا.ایران کدامند؟
عوامل ساختاری پایین بودن اثرگذاری پژوهش های روابط بین الملل بر   -

سیاستگذاری خارجی ج.ا.ایران کدامند؟
عوامل کارکردی پایین بودن اثرگذاری پژوهش های روابط بین الملل بر   -

سیاستگذاری خارجی ج.ا.ایران کدامند؟
عوامل ارتباطی و تعاملی پایین بودن اثرگذاری پژوهش های روابط بین   -

الملل بر سیاستگذاری خارجی ج.ا.ایران کدامند؟
این پژوهش ذیل یکی از مسائل اصلی طرح اعتال یعنی رابطه پژوهش های 
علوم انس��انی و نهادهای اجرایی تدوین ش��ده است که به طور مشخص رابطه 
پژوهش ��های علوم انسانی و یکی از نهادهای اجرایی سیاسی و نظامی- امنیتی 
یعنی وزارت امور خارجه را مورد بررس��ی ق��رار می دهد. ذینفع اصلی پژوهش 
نیز در وهله نخس��ت وزارت امور خارجه و در مرحله بعد سایر نهادهای دخیل 
در سیاس��ت خارجی جمهوری اسالمی ایران محسوب می شوند. ضمن اینکه 
دانش��گاهها و مراکز تحقیقاتی مرتبط نیز می توانند از نتایج این پژوهش برای 

ارتقای کارآمدی خود استفاده کنند.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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تحلیل کارآمدی پژوهش  های موجود در حل مسائل اجتماعی: 

الگوی مصرف و سبک زندگی
سمیه توحیدلو1

یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر تبدیل به مسئله شده مفاهیم الگوی 
مصرف، سبک زندگی و دیگر مفاهیم مرتبط با آنهاست. نهادهای آکادمیک و 
دانش��گاهی و پژوهشگران متعددی درباره این موضوع پژوهش نموده و بسیار 
نوش��ته اند. از طرفی سیاس��ت گذاران برای رفع و حل این چالش چه از طریق 
اس��ناد  و چه با مداخله ه��ای موردی فعالیت نموده ان��د. این پژوهش درصدد 
است با کمک نظریاتی که درباره مسئله، مسئله مندی و روش های حل مسئله 
موجود اس��ت )به ویژه با استعانت از نگاه جزءگرایانه و کل گرایانه پوپر در حل 
مسئله( و از طریق فراتحلیل کارهای انجام شده چه به شکل دانشگاهی و چه 
در سیاست های کالن حاکمیتی، و همینطور با مصاحبه عمیق با افراد درگیر 
در این حوزه ها، به این س��وال پاس��خ دهد که آیا پژوهش های علوم انسانی در 
این حوزه توانس��ته اس��ت به حل این چالش کمکی نمای��د؟ آیا ارتباطی بین 
پژوهش ها و سیاست ها برقرار می شود و چگونه می توان پژوهش های یاد شده 
را کاربردی نمود. پژوهش حاضر از جنس پژوهش های کیفی است. فرضیه به 
گونه ای که در روش های کمی وجود دارد و با روش های آماری مورد بررس��ی 
قرار می گیرد در آن وجود ندارد. درواقع در این روش با کمک س��ؤاالت اصلی 
تحقیق و با بهره بردن از مفاهیم حساسی که در ادامه خواهد آمد مسئله  الگوی 
مصرف و سبک زندگی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. از این منظر به دنبال 
پاسخ سوال های ابتدایی و رسیدن به این پرسش اساسی هستیم که آیا وضع 
موجود علوم انس��انی امکان حل مسئله اجتماعی در موضوع الگوی مصرف و 

سبک زندگی را داشته و دارد؟ 
1. استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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راهکارها و راهبردهای افزایش دیپلماسی علمی علوم انسانی 

در عرصه بین المللی
دکتر محمد کمالی زاده1

از گذشته تاکنون کشورها تالش می کنند تا حوزه نفوذ خود را با همه ابزارهایی 
که در اختیار دارند گس��ترش دهند. دیپلماسی یکی از این ابزارها است که به 
عنوان یک راهکار در دستور کار نهادهای مختلف درون یک کشور قرار گرفته 
اس��ت. جمهوری اس��المی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست به خصوص 
که با وقوع انقالب اسالمی تالش برای احیای جایگاه تمدنی به عنوان اولویت 
اصلی مورد توجه قرار گرفته است. با این اوصاف این سوال مطرح می شود که 
چگونه می توان از ظرفیت دیپلماسی علمی علوم انسانی با هدف افزایش نفوذ 
و وزن سیاسی کشور در عرصه بین المللی استفاده کرد؟ مهم ترین محورهای 
دیپلماس��ی علمی ایران با رویکرد علوم انسانی چیست؟ آیا ماهیت متفاوت و 
گفتمانی علوم انسانی در ایران می تواند به عنوان فرصت برای پیشبرد دیپلماسی 
علمی علوم انس��انی ایران عمل کند؟ آیا بین الملل��ی کردن دانش در ایران با 
همی��ن رویکرد صورت گرفته اس��ت یا صرفا اقدامی واکنش��ی برای رهایی از 
وضع موجود اس��ت؟ ای��ن پژوهش تالش می کند با اس��تفاده از نوعی تحلیل 
مبتنی بر روش نظریه زمینه ای یا گراندد تئوری ضمن شناس��ایی فرصت ها و 
چالش های دیپلماس��ی علمی ایران زمینه های گسترش همکاری بیشتر ایران 
را در عرص��ه بین الملل فراهم آورد. در این راس��تا ب��رای تکمیل بحث و ارائه 
راهکارهای عملیاتی، از س��نجه مصاحبه با دانشجویان، اساتید، کارشناسان و 

داده های کتابخانه ای استفاده خواهد کرد.
همچنین نتایج این تحقیق در مرحله اول می تواند به تولید ادبیات در ارتباط 
با دیپلماس��ی عملی علوم انس��انی منجر شود که خود بخش��ی از نیاز جامعه 

1. استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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دانشگاهی به علم با رویکرد دیپلماسی علمی علوم انسانی را تأمین خواهد کرد. 
از آنجا که این تحقیق با رویکردی کاربردی نوشته می شود نتایج حاصل از آن 
می تواند نیاز بخش تصمیم گیری جامعه یعنی بخش سیاسی را برآورده سازد 

بنابراین نوعی پژوهش کاربردی است.



2

شور
ت ک

شرف
ف به پی

ی معطو
سان

کارنامه طرح جامع اعتالی علوم ان

مقدمه........................................................................................................... 3
معرفی طرح جامع علوم انسانی .............................................................. 6
طـرح هـای پایــان یافته....................................................................... 14
طرح های درحال انجام............................................................................ 27
کتاب های منتشــر شده ...................................................................... 78
نشریه طرح اعتالی علوم انسانی.......................................................... 83
90 ............................................................... مقاالت مستخرج از طـرح هـا
نشست های تخصصی ........................................................................... 107
گزارش های راهبـردی.........................................................................  136
وب سایت طرح جامع علوم انسانی.....................................................  160

مطــــــالـــــب فهــــــرســــــت 

دبیرخانه طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور

 تهرانـ  بزرگراه کردستانـ  پایین تر از خیابان دکتر آئینه وند )64 شرقی(
کوچه احداثی، پالک 6، ساختمان فرهنگ، طبقه 5.

شماره تماس: 88614057   داخلی 239 

3

شور
ت ک

شرف
ف به پی

ی معطو
سان

کارنامه طرح جامع اعتالی علوم ان

مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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بررسی و تحلیل جایگاه اصحاب علوم انساني در جامعه و 

راهکارهاي ارتقای آن
سید رضا شاکری1

دانشگاه ها در نظام زندگی ومناسبات جوامع جدید جایگاه تعیین کننده ای 
دارند؛ آنها دیگر محیط محدود و بس��ته تعالیم دینی و پاسداری از سنت های 
فرهنگی و تاریخی و تهیه خوراک و منابع برای تعلیم و تربیت مردم بش��مار 
نمی روند. دانشگاه پیوندی وثیق با مسایل و مشکالت جامعه داشته و در راستای 
شناخت و فهم مشکالت و سپس دادن راهکار و پیشنهاد برای حل و رفع موانع 
فعالیت می کند.توس��عه و دگرگونی جوامع امروزی در قلمرو یک کشور حاصل 
از مولفه ها و عوامل زیادی است که آثار و پیامدهایش در عرصه های مختلف 
بروز می کند . از سوی دیگر مطابق منطق درونی و برنامه ریزی نظام دانشگاه 
و آموزش عالی، چالش های جامعه در درون این نظام و به وسیله متخصصان 
دانش آموخته آن تبیین و بررس��ی می شوند.  متخصصان دانشگاهی باید در 
حوزه های مختلف با ارائه خدمات و توانمندی های خویش به حل مش��کالت 
بپردازند. رش��ته های علوم انس��انی و متخصصان آنها می توانند فرصت ها و 
تهدیدهای پیش��اوری جامعه بشری را شناس��ایی و برایش راه برون رفت ارایه 

کنند.)بیاینه لیدن، کانادا، 2013 
این پژوهش به صورت موازی و همزمان در س��ه بخش زیر پیش خواهد رفت 
که هرس��ه بخش می توانند به غنا و تقویت کار به صورت توامان کمک کنند 
و س��رانجام به نقطه واحدی ک��ه تدوین راهبردها و راهکارهاس��ت )فصل 4( 
بیانجامند. در ابتدا کلیات پژوهش به عنوان بخش مش��ترک کار شامل تبیین 
موضوع، اهمیت آن، اهداف تحقیق، ضرورت اجرای کار  تشریح پرسش ها و... 

انجام خواهد شد. سپس به صورت همزمان بخش های زیر انجام خواهد شد.

1. استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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1. سنجش و ترسیم وضع موجود جایگاه اصحاب علوم انسانی در سطح جامعه
2. بررسی تاریخی جایگاه  و نقش اصحاب علوم انسانی در دوره معاصر ایران

3. آسیب شناسی وضعیت موجود جایگاه اصحاب علوم انسانی در سطح جامعه
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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بررسی اعتالء و ارتقاء علوم انسانی در حوزه توسعه شهری: 

مطالعه موردی وزارت راه و شهرسازی در دوران پس از 
انقالب اسالمی

حسین ایمانی جاجرمی1                              

تبدیل ایران از جامعه  ای روس��تایی- عشایری به جامعه  ای بیشتر شهری در 
دوره زمانی کمتر از یک سده تحول بزرگی در بنیان و ساختار کشور به شمار 
می  رود. بر اساس آخرین داده  های مرکز آمار ایران )سرشماری سال 1390( 
جمعیت شهری در ایران 53 ملیون نفر )4/71 درصد از کل جمعیت( است 
که در حدود هزار و س��یصد ش��هر زندگی می  کنند. این در حالی اس��ت که 
در ابتدای سده بیستم، تنها 25 درصد از جمعیت 10 میلیون نفری کشور، 
در ش��هرهای اندکی زندگی می  کردند )ایمانی جاجرمی، 1395: 2(. س��یر 
رو به رش��د جمعیت شهری در ایران پیامدهای مهمی بر ساختار اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی جامعه به همراه دارد که نیازمند مطالعه و بررسی و در 

نهایت سیاستگذاری متناسب به این روند فزاینده است. 
اگر روند در جریان شهری شدن فزاینده را در ایران همانند روند شهری 
نیش��نی در غرب سده 19 در نظر گرفته ش��ود که پیامد آن توسعه است و 
همچنی��ن این نکته نیز مد نظر قرار گیرد توس��عه شهرنش��ینی پیامدهای 
متنوع��ی اع��م از مثبت و منف��ی در جنبه  های گوناگ��ون دارد، ناگزیر باید 
برای مواجهه به این پیامدها به علوم انس��انی و اجتماعی رجوع ش��ود چرا 
که توس��عه شهرنشینی تنها منوط به توجه بعد  زیرساختی و عمرانی شهر 
نیس��ت بلکه این امور اجتماعی و انسانی و رفتاری داخل شهرها هستند که 

اهمیتی فزونتر را دارا می  باشند.  
بنابراین اگر کشور خواهان توسعه و حل مسائل اجتماعی و انسانی خود 

1. دانشیار دانشگاه تهران
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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است ناگزیر باید به علوم انسانی و اجتماعی رجوع کند. باید شهر و روستا و 
مدرسه و دانشگاه و بازار و بیمارستان و دادگاه و ورزش کشور اصالح گردد 
و برای جلوگیری از ش��یوع اعتیاد و آسیب های اجتماعی چاره ای اندیشیده 
شود. این اصالحات بدون رجوع به علوم انسانی نمی تواند انجام گیرد. یعنی 
تدوی��ن و اجرای برنامه توس��عه و به تبع آن اصالح��ات و تغییر مطلوب در 
جهان متجددمآب و ش��هری امروزه موقوف به پیش��رفت در علوم انسانی و 
کاربس��ت عملی آن  اس��ت )داوری اردکانی، 1389(. رشد و توسعه شهری 
شهرنشینی همراه با پیامدهایی که از تحوالت زندگی شهری حاصل می شود، 
این ض��رورت را ایجاب می  کند که در چارچوب نگاهی جامع به بررس��ی و 
ارزیابی فرآیندهای اجتماعی و انس��انی  شهرنشینی پرداخته شود. این امر 
در ایران که شهرنش��ینی را نه در روندی مس��تمر و فزاینده در زمان، بلکه 
در حرکتی تصاعدی و پذیرا اتفاق افتاده اس��ت و از توزیع متعادل خدمات 
و تس��هیالت برخوردار نیست بیش��تر دچار چالش کرده است )رستم زاده و 
همکاران، 1389: 176(. در واقع جامعه  شهری جدید در مرحله ای از تاریخ 
خود به علوم انسانی و اجتماعی  رو کرد که بحران های درونی دوران رشد 
آن آشکار شده بود، البته در آنجا علوم انسانی بیشتر درمانگر و کمتر سازنده 
است )داوری اردکانی، 1390: 120-119(. ولی این علوم در جامعه امروزی 
هر دو خاصیت درمانگری و س��ازندگی را به همراه دارند و شاید بتوان ادعا 
کرد که تحقق رشد و تکامل چه از جنبۀ فردي و چه اجتماعي، زماني اتفاق 
می افتد که به علوم انس��اني و اجتماع��ی و یافته  ها و نتایج حاصل از آنها بها 
داده شود. در واقع علوم انساني، اطالعات و دانشي را در اختیار می نهند که 
به نوبۀ خود ش��رط الزم پیش��رفت و تکامل را فراهم مي آورند.  اما با وجود 
تفاس��یر فوق و با وجود ان��واع وزارت خانه  ها و س��ازمانهای مختلف برنامه ریز 
زندگی ش��هری مشکالت عمده شهرنشینی  در کش��ور مانند تمرکز عمده 
جمعیت در تهران و کالن ش��هرها، تداوم جریان مهاجرت به مراکز اس��تانها 
بخصوص تهران، گس��ترش اسکان غیررسمی و فقر و حاشینه  نشینی شهری 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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حل نش��ده باقی مانده اس��ت )ایمانی جاجرمی، 1395: 2(. تداوم مشکالت 
فوق بیانگر این مطلب است که سیاست های به کار گرفته شده در وزارت راه 
و شهرس��ازی به عنوان متولی اصلی در حوزه توس��عه شهری در ایران برای 
حل این مس��ائل کارایی الزم را نداشته  اند. حال این سوال پیش می  آید که 
آیا این مسائل از طریق کاربست علوم انسانی و اجتماعی در زندگی شهری 
قابل حل هس��تند یا خیر؟ در همین راستا در این پژوهش به بررسی نحوه 

اعتالء و ارتقاء علوم انسانی در توسعه شهری پرداخته می  شود.
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18
بررسی رابطه میان علوم انسانی و دنیای مجازی، از حیث 
سنجش امکانات و ظرفیت های شبکه های مجازی برای 

اعتالی علوم انسانی
مرتضی مردی ها1

ایجاد و گسترش سریع دنیای مجازی در دو دهۀ اخیر چنان بوده است که 
بررس��ی انگیزه ها علل و نتایج آن، اعم از مثبت و منفی، موضوع بسیاری از 
مباحث کارش��ناختی بوده و دغدغه های عرفی و عمومی وسیعی را به خود 
اختصاص داده اس��ت. در این پژوهش این پرس��ش مطرح اس��ت که تا چه 
حد علوم انس��انی مبنا و چارچوب مس��ائل مطرح در دنیای مجازی است و 
چگونه می ت��وان این رابطه را ارتقا داد، به گونه ای که اس��تفاده از این علوم 
در این فضا بیش��تر و بهتر و از لحاظ علمی و عملی فرا تر و کارس��ازتر باشد.

دنیای مجازی از علوم انس��انی، به ویژه به ش��کل غیرمس��تقیم و به صورت 
عامه فهم آن، مس��تمد است، و علوم انسانی به وس��یله دنیای مجازی امکان 
همگانی ش��دن بیشتری یافته اس��ت. در این هر دو تأثیر با چیزی از جنس 
گس��ترش س��طح به هزینۀ کاهش عمق و دقت مواجهیم. به نظر می رس��د 
تالش همراه با برنامه ریزی در سطوح کالن )مثاًل کشوری( برای همراه کردن 
آن گس��ترۀ فزاینده با حداقل هایی روبه افزایشی از عمق و دقت و سامان، و 
نیز تالش برای افزودن استفاده های عملی کارآمد از رشته های مختلف علوم 
انس��انی در فضای مجازی، و، از این طرق، بهینه سازی سرجمع داده/ستانده 
این تعامل، می تواند مقرون به توفیق باش��د، و امکان سوق دادن آن به سوی 
یک بازی با س��رجمِع مثبت برای هر دو حوزه فراهم شود. تحقیق موردنظر 
در پ��ی پیداکردن و پیش نهادن راهکارهایی عملی برای افزایش یا تس��هیل 
اس��تفاده از علوم انسانی در فضای مجازی است. این که چه کارهایی مقدور 

1. دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی
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است تا استفاده های عرفی و شبه علمی از علوم انسانی به سمت استفاده های 
علمی تر و معتبرتر حرکت کند؛ این که از چه راه هایی می توان زمینۀ آموزش 
و ترویج و تولید و توزیع علوم انسانی در فضای مجازی را تقویت کرد. روش 

این تحقیق تحلیل محتوا، مطالعه اسنادی، و مصاحبه است.
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استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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بررسی و تحلیل انتقادی سیر تحول مقوله  های دانش  های 
ادبی در برنامه  های درسی رشته زبان و ادبیات فارسی از 

تاسیس دانشگاه تهران تا پایان سال 1395
یوسف محمدنژاد عالی زمینی1

در دوران مدرن با توجه به محور قرار گرفتن علم و ش��ناخت علمی در جهان، 
بررس��ی وضعیت رشته های علمی و توسعۀ آموزش عالی، بیش از پیش مورد 
توجه اندیشمندان و متخصصان علوم تربیتی و سیاستگذاران و متولیان تعلیم 
و تربیت در سراسر دنیا قرار گرفته است  و رشته  های تحصیلی با گرایش  های 
مختلِف مرتبط با زبان و ادبیات در دانش��گاه ها و مراکز آموزش عالی دایر شده 
اس��ت.  این رویداد در ایران هم رخ داده و مبتنی بر آن آموزش زبان و ادبیات 
فارس��ی، به مثابۀ یک رشتۀ تحصیلی دانشگاهی، پایه گذاری گردیده و تداوم 
یافته است. تحقیق حاضر با توجه به این تحول مهم، بر آن است تا سیر تحولی 
عمدۀ آموزش زبان و ادبیات فارس��ی در نظام آموزش عالی ایران را با تأکید 
بر زمینه های اجتماعی، سیاس��ی و فرهنگی آن بررس��ی و تحلیل کند و به 
ابعاد گوناگون نتایج و دستاوردهای اصلی این تحول مهم تاریخی در عرصه 
های مختلف بپردازد. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی-تحلیلی است 
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فارس��ی، جایگاه آن در پیش��ینۀ فرهنگی و تمدنی ای��ران و ...(، مراجعه به 
خبرگان و مطلعان کلیدی و نیز تحلیل محتوای کیفی روایت ها، اس��ناد و 
مت��ون و منابع، البته با تأکید بر زمینه کاوی تاریخی، اجرا می گردد. در این 
راستا تا حد امکان همۀ اسناد و بایگانی های قابل دسترس مربوط به فعالیت 
رش��تۀ زبان و ادبیات فارسی بررسی خواهند ش��د. افزون بر این، چارچوب 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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طراحی خواهد گردید و در حد اشباع داده ها با آنان گفتگوهای عمیق کیفی 
ص��ورت خواهد گرفت و برای تحقق این امر از روش دلفی اس��تفاده خواهد 

شد. 
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نسبت اخالق و تکنولوژی مدرن در ایران

آیدین کیخایی1                               

رشد روزافزون و پرشتاب تکنولوژی های نوین در جامعه  ایرانی عواقب و نتایج 
مثبت و منفی گوناگونی به همراه داشته است. از یک سو تکنولوژی بخشی 
جدایی ناپذیر و بنیادی از واقعیت اجتماعی ما اس��ت و توس��عه  تکنولوژیک 
از ملزومات پیش��رفت و تضمین قدرت و اعتبار کشور به حساب می آید. اما، 
از س��وی دیگر، برخی از جنبه های رشد تکنولوژیک با منافع عمومی کشور 
همخوان��ی ن��دارد و گاه حتی ب��ا ارزش های دینی و فرهنگ��ی جامعه  ما در 
تع��ارض قرار می گیرد. به همین جهت در وضعیت کنونی، چگونگی مواجهه 
با تکنولوژی به یکی از مس��ائل اساس��ی در امر سیاس��ت گذاری معطوف به 
پیشرفت کشور مبدل ش��ده است. بر این اساس، طرح اعتالی علوم انسانی 
»تعامل س��ازنده با تکنولوژی« را به عنوان یکی از مس��ائل اصلی پیش روی 
علوم انسانی در نظر می گیرد )ص. 31(. در این میان، اندیشه ی فلسفی، به 

عنوان بنیادی ترین بخش علوم انسانی جایگاه ویژه ای دارد. 
اهداف این تحقیق را می توان به صورت زیر خالصه کرد. این تحقیق درصدد 

است که:
نق��د هایدگر از تکنولوژی را با تکیه بر فلس��فه  اخالِق لویناس تعدیل کند، 
یعن��ی ب��دون رد کردن تحلیل هایدگ��ر تالش کند تا جای��ی برای مفاهیم 
مسوولیت اخالقی و پراکسیس در مواجهه با پدیدار تکنولوژی بیابد )جنبه ی 

فلسفی محض(.
 سپس با در دس��ت داشتن این تحلیل پایه ای، به مناقشه  هایدگر در ایران 
در باب مس��ئله  تکنولوژی بپردازد و با برجس��ته کردن مفهوم پراکس��یس، 
نقد فلس��فِی تکنولوژی در ایران را به س��مت و س��وی اندیشه  عملی سوق 
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دهد )همچنان فلس��فی، اما  متمرکز بر شرایط ایران؛ بومی سازی اندیشه ی 
فلسفی(. 

 از دل دو مرحل��ه  قبل، چارچوبی نظری به دس��ت خواهد آمد که وضعیت 
تکنول��وژی در ایران را از جنبه  اخالقی مورد بررس��ی ق��رار می دهد و مزایا 
و خطرات آن را تش��ریح می کند. مس��وولیت اخالقی )به معنای خاصی که 
لویناس از آن مراد می کند( مبنای استعالیی و نظری نقد تکنولوژی در این 
پروژه خواهد بود. نکته اینجاست که نقدی که بر پایه  مسوولیت اخالقی بنا 
ش��ده باشد، می تواند در یک مفهوم کلی معیاری برای ارزیابِی عملی پدیدار 
تکنولوژی فراهم کند. این معیار قطعی و یک جانبه نخواهد بود، اما در عین 
حال تاکید بر اخالق جنبه  عمل گرایانه  تحلیل را به گونه ای برجسته می کند 
که دیگر به اندیش��ه  فلسفی اجازه  پناه گرفتن در ساحت اندیشه را نخواهد 
داد. چنی��ن نقدی از تکنولوژی، در مواجهه ب��ا پدیدار تکنولوژی به اولویت 
پراکسیس اجتماعی بر حقیقت فلسفی قائل است )نقد سازنده؛ معیار عملی؛ 

میانجی میان نظر و عمل(.
در نهایت، این چارچوب نظری-انتقادی برای بررسی وضعیت چند نمونه از 
تکنولوژی های نوین مورد اس��تفاده  قرار خواهد گرفت. این نمونه ها عبارتند 
از: اینس��تاگرام )social media(،  اس��نپ )sharing economy( و 

سامانه ی دیوار )alternative market( )بررسی موردی(.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 

99

21
علوم انسانی والگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

یحیی فوزی1

بحث در مورد  الگوی  متناس��ب با ش��رائط بومی ایران ، همواره در فضای 
فکری علوم انس��انی کشور مطرح بوده اس��ت. و اندیشمندان مختلف علوم 
انس��انی درآراء ونظرات خود با رویکردهای مختلف��ی برآن تاکید کرده اند. 
در س��الهای بعد از انقالب در بس��تر اندیش��ه های  های مختلف در حوزه 
علوم انس��انی ،این  بحث با جدیت بیشتری مطرح گردید. و الگوی جدیدی 
از پیش��رفت  با عنوان "الگوی اس��المی ایرانی پیشرفت"  مطرح شده است   
که هرچند با الگوهای قبلی مطرح ش��ده توس��ط اندیشمندان علوم انسانی 
درایران تشابهات زیادی دارد اما  تالش می کند باتلفیق تجدد گرائی دینی 
فقهی و رویکرد سنت گرایانه اسالمی  به پیشرفت، الگوی بدیلی را نسبت به 
الگوهای قبلی از توسعه در ایران )همچون الگوهای مدرنیستی، شبه مدرن، 
تجددگرای اس��المی لیبرال و الگوی سوسیالیس��تهای اسالمی و...( مطرح 
س��ازد. این الگو  از یکس��و تحت تاثیر ادبیات آکادمیک  مرتبط با توسعه در 
ایران در علوم انس��انی کشور واز س��وی دیگر تحت تاثیر مباحث مرتبط با 
قلمرو دین  ورابطه دین وتوسعه می باشد و در سومین سو از تحلیل  تجربه 
تاریخی اجرای  برنامه های توس��عه و وپیامده��ای آنها و الزامات ونیازهای 
جامعه امروز ایران  تاثیر پذیرفته است.. براین اساس ،مسئله این پژوهش، از 
یکسو شناخت ضرورت هاوچرائی طرح  این  الگوی  بومی از توسعه درایران 
وفهم  ویژگی های آن  واز س��وی دیگر   تبیین نس��بت این الگو با الگوهای 

پیشین  وتبار شناسی آن درعلوم انسانی کشور می باشد.  

1. استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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سیاست های پولی در اقتصاد ایران: تحلیل گرایش  های 

سیاستی برنامه  های توسعۀ پس از انقالب و ارائۀ توصیه  های 
سیاستی

ابراهیم التجایی1

مس��ائل اقتصاد ای��ران مانند تداوم تک محصولی بودن و وابس��تگی به نفت، 
تصدی گ��ری دولت در اقتصاد و بدت��ر از آن تصدی گری فزایندۀ بنگاه های 
ش��به دولتی در اقتصاد، فقدان انضباط مالی، رانت و فس��اد اقتصادی، تورم، 
بیکاری، مس��ائل پول و تامین مالی، س��رمایه گذاری و بح��ران نظام بانکی، 
وابس��تگی به واردات به ویژه در خصوص مواد اولیه، کاالهای نیمه ساخته و 
فناوری، مسائل بخش مس��کن و شهرسازی، تخریب محیط زیست و منابع 
آب، محیط کسب و کار دشوار و پیچیده، ضعف تضمین های حقوق مالکیت 
و حاکمیت قانون و مس��ائل ریز و درش��ت دیگر، طی چهار دهۀ اخیر همراه 
متواتر اقتصاد ایران بوده و به رغم اجرای 6 برنامۀ توس��عۀ اقتصادی و چند 
طرح جانبی مانند طرح س��اماندهی اقتصادی در سال 1377 و طرح تحول 
اقتصادی در س��ال 1387، اغلب مس��ائل همچنان به قوت خود باقی است. 
به نظر می رس��د این قوت مش��کالت، معضالت و مس��ائل اقتصاد ایران، از 
مهمترین مس��ئله پیش روی اقتصاد ایران نشأت می گیرد که همانا نبود یک 
بینش و اندیش��ۀ صحیح و روش��ن اقتصادی در سیاستگذاران اقتصاد است 
که باعث ناتوانی آنها در تدوین و اجرای برنامه ها و اس��تراتژی های اقتصادی 
صحی��ح کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به منظور تضمین رش��د پایدار 
و بلندمدت اقتصاد و کاس��تن آسیب ها و مسائل اقتصاد شده است. این عامل 
یعنی نبود بینش صحیح و روشن اقتصادی زمینه ساز ایجاد محیطی شکننده 
و ناکارا برای اقتصاد کش��ور شده که در برابر کوچکترین شوک های داخلی و 

1. دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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یا خارجی از آسیب پذیری قابل مالحظه  ای برخوردار است.
از میان مسائل و مشکالت پیش گفتۀ اقتصاد ایران، مسائل اقتصاد پولی کشور 
اهمیت بس��یار زیادی دارند. این مسائل طیفی گسترده را شامل می شوند: 
بازارهاي پولي، عرضه و تقاضای پول، قیمت ها، نرخ هاي بهره و نحوۀ تعیین 
آنها، چگونگی بر هم کنش��ی آنها در جامعه و حد تأثیرگذاري این عناصر بر 
واحده��اي اقتصادي و داللت هاي این تأثیرگ��ذاري در محیط اقتصاد خرد 
و کالن، صورت بندی سیاس��ت پولي و رفتار بانک مرک��زي � یا رفتار »مقام 
پولي« که اغلب به عنوان مس��ئول سیستم بانکداري مرکزي کشور شناخته 
مي ش��ود - از طریق تعیین مقدار عرضه پول و یا نرخ هاي بهره، چه از نظر 

سیاست بهینه و چه از نظر آنچه در واقعیت وجود دارد.
این طرح بنا دارد از میان مس��ائل بس��یار متنوع در حوزۀ پول و سیاست های 
پولی در ایران، مس��ئلۀ سیاست پولی در برنامه های توسعۀ پس از انقالب را 
مد نظر قرار دهد. ثبات عرضۀ پول و نقدینگی ش��رط اصلی ثبات اقتصادی 
و متغیرهای کلیدی است. در اقتصاد ایران، رشد نقدینگی به گونه ای لجام 
گسیخته در جریان است و این مسئله پیامدهای بسیاری از جمله تورم  های 
باال و ماندگار را موجب شده و هر از گاهی با حرکت نقدینگی به سمت یک 
بازار، آشفتگی ها و التهاباتی در اقتصاد به وجود می آورد. مطالعۀ حاضر در 
نظر دارد پس از مرور مبانی نظری سیاست های پولی، تصویری از عملکرد 
این سیاست ها در ایران و شاخص های عملکرد اقتصاد در حوزۀ پولی گزارش 
شود. همچنین نقش دولت در عملکرد سیاست پولی و نیز گرایش سیاستی 
ش��ش قانون برنامه توس��عه پس از انقالب در حوزۀ پول مورد بررس��ی قرار 
می گیرد. سپس توصیه های سیاستی برای سیاست های پولی ارائه خواهد شد. 
این سیاست ها به گونه ای ارائه خواهد شد که بتواند تا حد ممکن پاسخگوی 

نیازهای مسائل کنونی اقتصاد ایران باشد. 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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چالش های بازار سرمایه ایران در چارچوب مفهومی توسعه 

مالی: ترسیم ساختار و ارزیابی عملکرد
محمدعلی ابوترابی1

پس از وقوع بحران مالی سال 2008 میالدی در جهان، بازنگری در ادبیات 
عل��م اقتصاد کالن اهمیت دوچندانی پیدا کرد. یکی از مهمترین انتقادهای 
وارد شده به علم اقتصاد کالن متعارف )که رویکرد نئوکالسیکی دارد(، عدم 
توجه به نقش تعیین کننده سیستم مالی است. با وجود آن که مباحث کالن 
مرتبط با سیس��تم مالی بیشتر از یک قرن است که مورد توجه اقتصاددانان 
بوده است، اما تنها کمی بیش از یک دهه است که گرایش جدیدی در علم 

اقتصاد به نام »اقتصاد کالن-مالی2« به طور رسمی معرفی شده است.
بر این اس��اس، برنامه پژوهشی »طرح پژوهش��ی تحوالت جدید در اقتصاد 
کالن پ��س از بحران مالی جهان��ی )کد 2-9-11(«، انج��ام مجموعه ای از 
پژوهش ه��ای نوآوران��ه در گرایش اقتصاد کالن-مال��ی در طی فرآیندی 5 

ساله است.
در این پروژه، به تبعیت از چارچوب نظری اجالس جهانی اقتصاد و کارگروه 
توسعه مالی بانک جهانی، 1( ساختار بازار سرمایه با استفاده از 31 شاخص 
مجموعه داده های توسعه ساختار و مالی3 )که به صورت ساالنه توسط بانک 
جهانی گزارش می ش��ود(، ترسیم می ش��ود. 2( عملکرد بازار سرمایه نیز، با 
بررس��ی وضعیت ش��اخص های مجموعه داده های توسعه مالی جهانی4 )که 
به صورت س��االنه توس��ط بانک جهانی گزارش می ش��ود( ارزیابی می شود. 
3( زیرس��اختارها در هفت س��توِن طبقه بندی ش��ده تبیین می شوند. این 

1. استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2. Macro-financial Economics
3. Financial Structure and Development Dataset
4. Global Financial Development Dataset
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انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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س��تون ها عبارتند از: ستون محیط نهادی، محیط کسب و کار، ثبات مالی، 
خدم��ات مالی بانکی، خدمات مالی غیربانکی، بازارهای مالی، و دسترس��ی 
مالی. 4( سیاست های مصوب برنامه های توسعه در چهار کانال توسعه مالی 
)آزادسازی مالی، تعمیق مالی، مدیریت ریسک، و نوآوری مالی( طبقه بندی، 
تحلیل و نقد می شوند. 5( پیش��نهادهای سیاستی تعدیلی-نهادی در قالب 

چهار کانال توسعه مالی ارائه خواهند شد.
در فاز )1( که در این طرح مطالعه خواهد شد، ترسیم ساختار بازار سرمایه 
در ایران )گام نخس��ت( و بررس��ی عملکرد بازار سرمایه در ایران )گام دوم( 

در دستور کار قرار دارد.
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ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
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ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
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بررسی آثار اقتصادی روش  های تامین مالی دولت در اقتصاد 

ایران و ارائه توصیه  های سیاستی
جالل منتظری شورکچالی1

وابس��تگی دول��ت به درآمدهای نفتی، ناکارآیی سیس��تم مالیاتی و س��طح 
بدهی قابل مالحظه و رو به رش��د دولت، به عنوان بخشی از جهت  گیری های 
سیاس��ت های تامین مالی دولت در س��ال های بعد از پیروزی انقالب اس��المی 
ایران، نه تنها اثر منفی بر متغیرهای کالن اقتصادی نظیر رش��د اقتصادی، 
اش��تغال و ثبات قیمت ها در کشورداشته، بلکه درجه آسیب  پذیری اقتصاد در 
برابر ش��وک های داخلی و خارجی را به ش��دت افزایش داده و اثرات منفی 

محسوسی بر زندگی معیشتی و سطح رفاه مردم گذاشته است. 
ش��کل گیری این بس��تر ناکارآیی اقتصادی، همگام با بی  ثباتی  های اقتصادی 
اخی��ر نظیر بی  ثباتی  های قیمتی - ارزی و بازگش��ت تحریم  های همه  جانبه، 
توانای��ی دولت جهت اتخاذ و اجرای سیاس��ت های فع��ال )جهت ایجاد ثبات 
در وضعیت سیاس��ی – اقتصادی کش��ور( را با چالش های جدی مواجه کرده 
است. بر این اساس، مطالعه حاضر تالش خواهد کرد ضمن تبیین روش های 
تامین مالی دولت و آثار اقتصادی آنها، به بررسی علل و ریشه  های ساختاری 
چالش ��ها و مسائل مرتبط با سیاست های تامین مالی دولت )به عنوان یکی از 
مهم ترین ابزارهای سیاس��ت گذاری دولت جهت مقابله با بحران ها و شوک های 
داخل��ی و خارجی و ایجاد ثبات در س��طح کالن اقتص��اد( در اقتصاد ایران 
پرداخته و نهایتاً، پیشنهادات اصالحی الزم جهت اصالح رویه  های ناکارآمد 
قبلی و برون رفت از بحران اقتصادی جاری را، در قالب یک بسته سیاستی 

تعدیلی - نهادی ارائه دهد.
الزم به ذکر اس��ت توجه به تمامی ابعاد سیاست های تامین مالی دولت؛ مرور 

1. استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
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ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
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موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
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روند تاریخی سیاست های تامین مالی دولت در اقتصاد ایران؛ توجه به قوانین 
باالدس��تی نظیر سند چشم انداز 1404 و برنامه  های توسعه بعد از انقالب و 
سایر قوانین مرتبط؛ بررسی تجربه کشورهای مختلف در مقابله با بحران ها و 
جهت  گیری سیاس��ت های تامین مالی دولت های آنها در مقابله با بحران؛ توجه 
خاص به علل و ریش��ه  های ساختاری چالش ها و مسائل مرتبط با سیاست های 
تامین مالی دولت؛ توجه به شرایط فعلی کشور و مسائل مرتبط با بازگشت 
تحریم  های همه  جانبه علیه ای��ران؛ از ویژگی  های خاص این مطالعه خواهد 

بود.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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25
تحلیل پایان نامه ها و رساله های تحصیالت تکمیلی 

گرایش های رشته آموزش عالی در حل مسائل و پاسخگویی 
به نیازهای آموزش عالی کشور

اصغر زمانی1

آموزش عالی از مهمترین نظام های آموزشی و پژوهشی در هرکشوری است 
که در رشد و توسعه آن کشور و آموزش متخصصین مورد نیاز جامعه خود 
خصوصاً در دوره های تحصیالت تکمیلی نقش اساسی ایفا می نماید و یکی 
از مهمترین دالیل توجه و انتظار از آموزش عالی در کشورها از جمله کشور 
های در حال توس��عه رسیدن به توسعه پایدار و همه جانبه و حل نیاز های 
کش��ور می باشد.از س��وی دیگر، پژوهش وجه مهمی از فعالیت هاي انسان 
شده است و دانش بشري به کمک پژوهش رشد می کند، گسترش می یابد 
و سرانجام به گس��ترش مرزهاي معرفت و دانش پژوهی می انجامد. یکی از 
مهمترین نکاتی که در حوزه آموزش عالی قابل تامل است کیفیت آموزش و 
نتایج دستاوردهای پژوهشی و یا به عبارت بهتر پایان نامه های دانشجویی و 
رساله های دکتری در دوره های تحصیالت تکمیلی می باشد که باید مورد 
مداقه قرار گیرد. با توجه به اینکه حجم زیادي از پژوهش هاي دانش��گاهی 
در قالب پایان نامه ارائه می گردد و بس��یاري از مقاله هاي علمی برگرفته از 
همین پایان نامه ها و رساله ها هستند، بنابراین پایان نامه ها نقش مهمی در 

تولید دانش جدید ایفا می کنند.
ولی آنچه که امروزه به ش��کل یک مش��کل جدي ریش��ه دوانیده است، بی 
توجهی به نقش کاربردي پایان نامه ها و فاصله گرفتن از حالت ایده آل آنها 

در جامعه علمی کشور می باشد. 
1. استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی



3

شور
ت ک

شرف
ف به پی

ی معطو
سان

کارنامه طرح جامع اعتالی علوم ان

مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
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کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
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موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
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با نگاهی به عملکرد وزارت علوم در خصوص س��اماندهی رشته ها و کیفیت 
آموزش عالی ، ش��اهد آن هستیم که وزارت علوم اقداماتی را برای مدیریت 
بهتر و اثربخش در حوزه های متعدد آموزش��ی و پژوهشی به انجام رسانده 
اس��ت  و با توجه به رشد دانش و پژوهش در رشته تخصصی آموزش عالی، 
پیچیدگ��ی ه��ای بیش از پیش فراین��د های سیاس��تگذاری، برنامه ریزی، 
سازماندهی و مدیریت آموزش عالی در ایران، گسترش کیفی و کمی فزاینده 
آم��وزش عالی در ایران و ضرورت هدایت آموزش عالی در قالب برنامه های 
پنجس��اله توس��عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران؛ 
ب��ه منظور تحقق اهداف ناظر بر تامین نیروی انس��انی متخصص مورد نیاز 
بخش آموزش عالی و استفاده بهینه از امکانات  موجود آموزشی و پژوهشی، 
اقدام به راه اندازی رش��ته مدیریت و برنامه ری��زی آموزش عالی در مقطع 
کارشناسی ارشد و همچنین تاسیس رشته مدیریت آموزش عالی در مقطع 
دکتری در س��ال 1378 با ه��دف تربیت متخصصان��ی در زمینه آموزش و 
پژوه��ش در کلیه مس��ائل و معضالت دانش��گاهها، هدای��ت علمی راههای 
مش��ارکت آموزش عالی در توسعه پایدار فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حل 
معضالت اجتماعی، باال بردن کیفیت برنامه ریزی های آموزشی و درسی با 
توجه به نیازهای روز جامعه و باال بردن جایگاه علمی کش��ور در سطح بین 
المللی نموده  اس��ت. اکنون با فراز و فرودهای بس��یار دانشگاه های دولتی، 
آزاد و حتی غیر انتفاعی بس��یاری به پذیرش دانشجوی رشته های موصوف 
رو آورده ان��د و با یک سرش��ماری کوچک از آمار دانش��جویان این رش��ته 
ها بالغ بر 3500 دانش��جو در مقاطع مختلف این رش��ته ها پذیرفته ش��ده 
اند وتعداد زیادی نیز در مقاطع ارش��د و دکترای این رش��ته در گرایشهای 
مختلف با عناوین متنوع پایان نامه  و رساله دکتری فارغ التحصیل گردیده 
اند . با این وجود همچنان ش��اهد این هس��تیم که پایان نامه ها و رس��اله 
های دکتری گرایشهای رش��ته موصوف نیز نتوانسته اند اقدام موثری برای 
حل معضالت س��ایر رشته ها و منجمله  مس��ایل و مشکالت نظام آموزش 
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این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
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ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
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عالی کشور در سطوح مختلف بنمایند و یا از نتایج آنها برای حل مشکالت 
مختلف نظام آموزشی و دانشگاه ها استفاده نمی شود وعمال نتایج رساله ها 
و پایان نامه های این رش��ته و گرایش��های آن کاربرد الزم را نداشته اند. لذا 
با توجه به رس��الت و اهداف راه اندازی رشته آموزش عالی در گرایش های 
متعدد در کش��ور، این پژوهش قصد داردتا به تحلیل کاربرد پایان نامه ها و 
رساله های تحصیالت تکمیلی گرایشهای رشته آموزش عالی در حل مسائل 
و پاسخگویی به نیازهای آموزش عالی کشور بپردازد و راه هایی برای بهبود 

وضع حاضر ارائه کند.
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انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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بازخوانی اندیشه فارابی  و کاربست آن در اعتالی جامعه 

امروز ایران
فارابی به چه کار ما می آید؟

مرتضی بحرانی1

برای فارابی موضوع اساس��ی فلس��فه، نس��بت معرفت و وجود است؛ با این 
پیش فرض که هستی )وجود( انسان امری اجتماعی )مدنی( است و این وجود 
مدنی در فرایند کمال خود به معرفت نیازمند اس��ت. سیاس��ت، بکارگیری 
دس��تگاه های معرفت گونان برای تحقق کمال انسانی است. بنابراین، هدف 
نهایی سیاس��ت، تحقق فضایل و دستیابی به س��عادت است. سعادت، خیر 
غایي مطلوبي اس��ت که لذاته خیر اس��ت نه اینکه ب��ه خاطر غایت دیگري 
دنبال شود؛ وراي آن چیزي نیست که انسان به دنبال تحصیل آن باشد. این 
خیر غایي بر اساس امر مطلوب و محبوبي که در تعریف آن مندرج است، یا 
حقیقي اس��ت یا غیرحقیقي. نکته مهم در اینجا نسبت آن تعریف خاص از 
امر مطلوب با ش��کل مدینه است. در سعادت حقیقي، افعال ارادي اي که در 
تحصیل سعادت نافع هستند، افعال جمیله هستند و هیئات و ملکاتي که از 
آنها این افعال صادر مي ش��وند، فضایل هستند. جمع آن افعال جمیله و این 
فضایل، خیرات هستند که في نفسه غایت نیستند بلکه از آن جهت که براي 
تحصیل سعادت نافع مي باشند خیر محسوب مي شوند. بنابراین، سعادت،  در 
مقام غایت اجتماع آدمیان، ناش��ی از امر محبوب میان آن هاست که تالش 
برای تحقق آن، انواع مدینه ها را محقق می س��ازد. اگر حس��ب معرفتی که 
فرد/افراد دارند، اراده و اختیار آنان به اموري چون ضروریات، لذت، کرامت و 
قدرت معطوف باشد آنها مسیر کمال را به سمت سعادت مظنونه یا موهمه 
مي پیمایند )که همان ش��قاوت اس��ت( و اگر متعلق اراده جمعی، امري غیر 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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از این ها باش��د )ش��ناخت و عمل به فضایل( او به سمت سعادت حقیقي در 
حرکت اس��ت؛ و این همان سعادت قصوایي است که امتدادي از این حیات 

تا حیات آخرت است.
مساله محوری این پژوهش بررسی و تبیین نسبت/رابطه بین معرفت )یا به 
طور کلی، تلقی از سعادت و برداشت از هدف غایی جامعه( و شکل شهر در 
اندیشه فارابی است؛ اندیشه ای که بعدها نیز مورد توجه فیلسوفان در قلمرو 
جهان اس��الم بوده است. گویی میان این دو مولفه نسبت دوطرفه ای برقرار 
اس��ت: انواع مختلف معرفت )فلسفی، سفسطه ای، جدلی، خطابی و شعری( 
س��اخت و پرداخت انواع خاصی از مدینه  را نیز پیش��نهاد می دهد. تاکنون 
عموم پژوهش ها مبتنی بر اندیش��ه فلسفی و مدینه فاضله فارابی بوده است 
اما این پژوهش س��ایر بدیل های معرفت و دیگر اقسام مدینه را نیز به بحث 
می گذارد و اساس��اً نقطه عطف تحول در نقد اندیش��ه فارابی، یعنی آش��کار 
س��اختن امکانات و شرایط کاربس��ت آن برای جوامع کنونی، را از همین جا 
می داند. بررس��ی و تبیین رابطه ایجابی آن مولفه، با تمرکز بر آثار فارابی و 

به روش تحلیل فلسفی به سرانجام خواهد رسید. 
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این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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کاربرد فناوری اطالعات در علوم انسانی برای مسئله یابی و 

سیاستگذاری: تحلیل موضوعی و مقایسه ای دادة علمی
مسعود قیومی1

یکی از ش��یوه های آینده  پژوهی مدل س��ازی اس��ت که این امر می تواند در 
چارچوب اس��تفاده از فناوری اطالعات در علوم انسانی تحقق بیابد. در این 
چارچوب تالش می ش��ود پس از جمع آوری، س��اماندهی و مدیریت داده، به 
تحلیل آن پرداخته ش��ود و دانش جدید اکتساب گردد. این فرایند با ابتکار 
عمل در روش شناس��ی در علوم انس��انی و کاربرد فناوری اطالعات میس��ر 
است. از این دانش به دست آمده می توان برای طرح مسائل دیگر و همچنین 
در سیاس��تگذاری های کالن استفاده کرد. امروزه حجم زیادی از مستندات 
علم��ی به عن��وان دادۀ متنی در محی��ط وب وجود دارد که امکان بررس��ی 
محتوای��ی این حجم زیاد داده به صورت دس��تی ممکن نیس��ت. از این رو، 
اس��تفاده از روش های رایانشی برای تحلیِل خودکاِر داده ها و استفادۀ عملی 

از نتایج حاصل از آن امری اجتناب ناپذیر است.
هدف اصلی این پژوهش این اس��ت که با طراحی و پیاده سازی یک سامانۀ 
نرم افزاری بتوان به صورت عملیاتی نشان داد به چه صورت می توان فناوری 
اطالع��ات را در حوزۀ علوم انس��انی برای علم پژوه��ی و آینده پژوهی به کار 
بس��ت؛ و ضمن ارائۀ یک مدل و روند پردازشی برروی متون علمی، از نتایج 
تحلیل به دست آمده برای تعمیق ژرفای مسئله مندی در حوزۀ علوم انسانی و 
همچنین به عنوان ابزاری کمک رسان در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های 
کالن در ح��وزه آینده پژوهی اس��تفاده نمود. در یک بررس��ی موردی، برای 
نش��ان دادن چگونگی اس��تفاده از ای��ن روش تحلیل در سیاس��ت گذاری و 

مسئله مندی، دادۀ متون علمی حوزۀ زبان شناسی استفاده خواهد شد.

1. استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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ب��رای این مطالعۀ موردی، تحلیِل خودکاِر موضوعی و مقایس��ه اِی آرش��یو 
مس��تندات علمی حوزۀ زبان شناس��ی مد نظر قرار گرفته است تا موضوعات 
علمی مختلف جاری این حوزه در جامعه علمی ایران در رهگذر زمان بررسی 
و ی��ک فراتحلیل ارائه گردد. ازاین رو، مجموعه ای از چکیده های مس��تندات 
علمی از چند وبگاه جمع آوری می گردد و س��پس با اس��تفاده از روش های 
هوش مصنوعی، تحلیِل موضوعی و مقایس��ه اِی این مس��تندات علمی انجام 
می پذیرد. پردازش این حجم زیاد دادۀ علمی به کمک روش های پردازش��ی 
در ه��وش مصنوع��ی و تحلیِل محتوایی آن س��بب افزای��ش بینش و دید 
عمیق تر نس��بت به موضوعات مورد توجه توسط پژوهشگران باتوجه به مؤلفۀ 
زمان می ش��ود. نتایج به دست آمده از تحلیل رویدادها در گذر زمان می تواند 
عالوه بر ایجاد مس��ئله مندی در مس��ائل علم پژوهی و طرح سؤاالت جدید، 
در اولویت دهی به سیاس��تگذاری ها و برنامه ریزی های علمی کالن نهادهای 

مختلف به کار گرفته شود.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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بررسی و تحلیل تاریخی نقش علوم انسانی در طراحی 

برنامه های توسعه کشور از آغاز تا کنون
محمدساالر کسرایی1

بهزاد اصغری2

ایران از قرن بیستم در جهت نیل به توسعه و گذار از جامعۀ سنتی به جامعۀ 
توس��عه یافته، اجرای برنامه های توس��عه را در پیش گرفت. تدوین و اجرای 
برنامه های توسعه سابقۀ زیادی در کشورهای دیگر داشته و دولت های ایران 
نیز با توجه به این امر از س��ال 1327 هجری شمس��ی ش��روع به تدوین و 
اجرای برنامه های توس��عه کردند. امری که در این میان قابل تامل بود این 
است که برنامه ریزان توسعه به جای توسعۀ کیفی و نهادی و توجه به توسعۀ 
اجتماع��ی و فرهنگی و سیاس��ی که بر مبنای آموزه های علوم انس��انی قابل 
تحقق بود، توسعۀ اقتصادی و زیربنایی را در اولویت قرار داده بودند. این امر 
باعث شده بود که در مسیر توسعۀ ایران توجه اندکی به حوزۀ علوم انسانی 
شود. این امر در دوران بعد در قالب پیوست های فرهنگی که برای طرح های 
عمرانی پیش بینی می ش��د و یا توجه به توسعۀ سیاسی، اندکی تصحیح شد 
اما همچنان برنامه های توس��عه، رشد اقتصادی و زیربنایی را در الویت قرار 
داده بودند. یکی از مسائلی که توسعۀ ایران را با مسائلی روبرو کرده و ایران 
را در مسیر دس��ت یابی به توسعۀ پایدار ناکام گذاشته، توجه اندک به علوم 
انس��انی به مثابه گفتمان و نهاد در حوزۀ برنامه ریزی توسعه است. پژوهش 
حاضر با بررس��ی برنامه های توسعه در ایران پیش و پس از انقالب اسالمی 
به بازنمایی س��هم علوم انس��انی ای ک��ه جایگاه و نقش انس��ان را تبیین و 
صورت بندی  می کند، در جریان توس��عه خواهد پرداخت و الگوی تعامل این 

1. دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2. دانش آموخته دکتری تاریخ؛ پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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دبیرخانه طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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دو حوزه را نش��ان خواهد داد. از این طریق این پژوهش به دنبال شناسایی 
حوزه های��ی خواهد بود که علوم انس��انی می تواند ب��ه برنامه ریزی در جهت 
توس��عه کمک نماید. در این مسیر با روش تحلیل تاریخ انتقادی برنامه های 
توسعه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به موضوع خواهیم پرداخت که در 
فرایند تهیه و تدوین برنامه های توسعۀ ایران در قبل و بعد از انقالب اسالمی 

علوم انسانی چه نقشی داشته است.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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رشتۀ علوم قرآن و حدیث در ایران؛

بررسی وضعیت تحصیل و مهارت دانشجویان در رشته علوم 
قرآن و حدیث و نسبت آن با اشتغال دانش آموختگان

مریم قبادی1

محوریت دانش در حیات اجتماعی، پیچیدگی مس��ایل و نیازهای جوامع از 
یک س��و و انتظار از دانش��گاه ها به عنوان یکی از نهادهای اثربخش در رفع 
ای��ن نیازه��ا وزدودن معضالت و تنگناهای اجتماعی از دیگر س��و؛ ضرورت 
بازنگری، ارزیابی و روزآمدس��ازی رشته  های دانش��گاهی را دوچندان کرده 
اس��ت. در واقع از دانش��گاه ها به عنوان مراکز آموزش عالی انتظار می رود 
عالوه بر رسالت سّنتی یعنی آموزش و پژوهش در پاسخ به نیازهای جامعه، 

زمینه های اشتغال دانش آموختگان را نیز فراهم کنند.
این مهم نیازمند ارزیابی عملکرد برنامه های آموزش��ی رشته های دانشگاهی 
و س��نجش میزان کارآمدی این برنامه ها با توجه به اختالف نس��ل ها، تغییر 
نگرش ه��ا و نوع عملکرد دانش��جویان در س��احت ها و عرصه های اجتماعی 
و بخص��وص مالحظ��ه ی می��زان توفی��ق برنامه ه��ا در زمینه های��ی چون 
مهارت افزایی،کارآفرینی و اش��تغال زایی فارغ التحصیالن هر رش��ته اس��ت. 
حاصل چنین مطالعه ای، افزون بر ش��ناخت نقاط قوت و ضعف برنامه های 
یادشده، فرصتی فراهم خواهد کرد تا با شناخت نوع موانع و چالش هایی که 
نظام آموزش عالی با آن روبه روس��ت، در جهت رفع آنها و به سازی شرایط 
در امر آموزش و پژوهش، برنامه ریزی ش��ود و زمینه  ارتقا و دس��تیابی هر 
چه س��ریع تر به اهداف آموزش عالی و البته تحقق اعتالی نهاد دانش��گاه را 

فراهم خواهد ساخت.
طرح حاضر با هدف ارزیابی عملکرد برنامه های آموزشی رشته "علوم قرآن 

1. استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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و حدیث" از حیث مهارت  افزایی و اشتغال دانش آموختگان این رشته جوان 
دانشگاهی از آغاز)1365( تا سال1395 می کوشد ضمن بازخوانی انتقادی- 
تاریخی فعالیت های آموزشی این رشته در بازه ای 30 ساله برنامه های آموزشی 
آن را از جهت اثربخشی این برنامه ها و میزان کارآمدی آنها از نظر مهارت و 
اش��تغال دانش آموختگان آن مورد ارزیابی قرار دهد تازمینه ارائه راهکارهایی 
متناسب با نیازهای روز جامعه به لحاظ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم 

گردد. 
این پژوهش مقصود خود را در چهار محور زیر دنبال خواهد کرد: 1- تاریخ 
پیدایی و س��یر تحوالت رش��ته "علوم قرآن و حدیث" و برنامه های آموزشی 
آن در ایران 2- بررس��ی وضعیت برنامه های آموزشی و پژوهشی این رشته 
3- بررسی و تحلیل وضعیت اشتغال دانش آموختگان این رشته 4- مطالعه 
میزان اثربخش��ی نوع آموزه های رشته در سبک زندگی، 5- نهادینه سازی 
فرهنگ دینی در جامعه، ترویج فرهنگ قرآنی، ارائه تفاسیر دقیق و در عین 
حال در س��طح عموم مردم جهت خرافه زدائ��ی از اعتقادات و... و توجه به 
خط��اب جهانی ق��رآن و نیاز به ان در باب وحدت جهان��ی و ... تا از رهگذر 
دستاوردهای آن، ضمن ش��ناخت موانع موجود برنامه ها، بتوان راهکارهایی 
مناس��ب و عملی برای بهبود وضعیت اشتغال دانش آموختگان و نیز افزایش 

سطح مهارت آنان ارائه کرد.
 گ��ردآوری داده ها، از طریق مراجعه به اس��ناد و مدارک آرش��یوی، منابع 
کتابخانه ��ای و نیز مصاحبه  با متخصصان و صاحب نظران و به صورت رندم با 
دانش آموختگان شاغل و غیرش��اغل فراهم خواهد آمد و با شیوه توصیفی- 

تبیینی پردازش خواهد شد.
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اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 

117

طرح  های در آستانه تصویب
دبیرخانه طرح جامع اعتالء در س��ال 1397 و نیمه نخس��ت س��ال 1398 
طرح های متعددی را در پی ارسال فراخوان طرح برای دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی کشور، دریافت کرد. از آن میان تعدادی از طرح نامه ها مراحل 
الزم بررس��ی را در کارگروه های تخصصی طی کرده است. اسامی 8 طرح و 

چکیده آنها در ادامه ارائه می شود. 
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1
امکان علوم اجتماعی پوزیتیویستی بر مبنای ایدئالیسم 

آلمانی در راستای کیفیت تاسیس و توسعه ی علوم اجتماعی 
در ایران

سید حمید طالب زاده1                     

ش��کل گیری علوم اجتماعی در ایران در دوره ی معاصر با اقتضائات تاریخی 
خاص��ی همراه بوده اس��ت. اینکه هر یک از رویکردهای برجس��ته ی علوم 
اجتماعی، چگونه در ایران معرفی ش��ده، ش��کل گرفته و س��پس توس��عه 
یافته اند، به عوامل گوناگونی وابسته است که بسیاری از آنها مسائلی مقطعی 
ب��وده و چندان ب��ه منطق درونی علم مربوط نبوده ان��د. در این میان علوم 
اجتماعی پوزیتیویس��تی جایگاه وی��ژه ای دارد، چرا که از یک طرف رویکرد 
پوزیتیویس��تی در عرصه های مختلف علم و فلسفه در دوره ی معاصر ما به 
صورتی فراگیر شد که علم شناسی حاکم بر مجامع علمی ما را کامال متاثر 
نمود و در این راستا اغلب آکادمی هایی که با آموزش و پژوهش علوم مدرن 
کار داش��تند، به نوعی تحت تاثیر  این رویکرد بودند. از طرف دیگر جامعه 
شناس��ی در ایران به عنوان یک علم، خود را با صورت پوزیتیویستی معرفی 
نمود، به گونه ای که تا چند دهه، اغلب اس��اتید و پژوهشگران، این رویکرد 

را به عنوان جامعه شناسی اصیل تلقی می کردند.
آنچ��ه در این میان حائز اهمیت اس��ت اینکه علوم اجتماع��ی در ایران که 
بیش��تر نیز با صورت پوزیتیویستی شکل گرفته است، چه نسبتی با مسائل 
بومی ما و از جمله مس��ئله ی پیش��رفت دارد؟ بدون تردید، علوم اجتماعی 
در خاس��تگاه اصل��ی خود یعنی جه��ان مدرن، یکی از اس��باب مهم تجدد 
اس��ت و کارکرد ویژه ی خود را داشته و دارد، اما صورتی از علوم اجتماعی 
که در ایران ش��کل گرفته و بس��ط یافته است، چه نسبتی با حل مسائل ما 

1. استاد دانشگاه تهران
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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داش��ته است؟ و آیا می توان به مانند جهان مدرن، علوم اجتماعی در ایران 
را از لوازم اساس��ی پیش��رفت تلقی کرد؟ واکاوی مختصری از کارکرد علوم 
اجتماعی در ایران به راحتی ما را به پاس��خ منفی به این س��وال می رساند. 

نکته ای که دغدغه ی اصلی اصحاب علوم اجتماعی در ایران است.
به نظر می رس��د یکی از مهمترین عواملی که مانع از شکل گیری و توسعه 
ی اصیل علوم اجتماعی در ایران ش��ده اس��ت و تا این مانع برطرف نش��ود 
ام��کان ایفای نق��ش جدی از طرف این علوم برای حل مس��ائل معطوف به 
پیشرفت فراهم نخواهد شد، عدم آشنایی و آگاهی عمیق از علوم اجتماعی 

و شرایط امکان آن، در ادبیات نظری کالسیک آن است.
عل��وم اجتماعی در ایران بیش از هر چیز به عن��وان برخی ایدئولوژی های 
جامعه شناسانه مطرح شده است و عدم آشنایی ما با علوم اجتماعی مدرن 
در بس��تر کالسیک آن، به عدم ش��کل گیری آن در ایران در صورتی اصیل 
منجر ش��ده اس��ت. اگر علوم اجتماعی در دنیای مدرن در بس��تر پیشرفت 
از لوازم اصلی تلقی می ش��ود، در ایران بیش��تر به ایجاد مباحثات نظری و 
روشنفکری دامن زده است و کارکرد علمی آن به معنای دقیق کلمه روشن 

نیست. 
بر این اس��اس یکی از مقدمات ضروری تاسیس و توسعه ی علوم اجتماعی 
در ایران، بازخوانی علوم اجتماعی در بس��تر کالسیک آن و توجه به شرایط 
فلسفی امکان آن است و بدون تردید این بازخوانی ضرورتا  ما را به آستانه ی 
فلسفه ی مدرن رهنمون می شود. بر همین اساس است که پژوهش  در باب 
زمینه های فلسفی علوم اجتماعی پوزیتیویستی، شرط تاسیس و توسعه ی 
این علوم در مس��یر پیشرفت است و ایدئالیسم آلمانی به عنوان بستر اصلی 
تاس��یس علوم اجتماعی مدرن در قرن نوزدهم، بی��ش از هر جریان فکری 
دیگری، معرف ش��رایط امکان علوم اجتماعی اس��ت. بر همین مبنا بررسی 
ش��رایط امکان علوم اجتماعی پوزیتیویس��تی را باید در ایدئالیس��م آلمانی 

جستجو کرد.



2

شور
ت ک

شرف
ف به پی

ی معطو
سان

کارنامه طرح جامع اعتالی علوم ان

مقدمه........................................................................................................... 3
معرفی طرح جامع علوم انسانی .............................................................. 6
طـرح هـای پایــان یافته....................................................................... 14
طرح های درحال انجام............................................................................ 27
کتاب های منتشــر شده ...................................................................... 78
نشریه طرح اعتالی علوم انسانی.......................................................... 83
90 ............................................................... مقاالت مستخرج از طـرح هـا
نشست های تخصصی ........................................................................... 107
گزارش های راهبـردی.........................................................................  136
وب سایت طرح جامع علوم انسانی.....................................................  160

مطــــــالـــــب فهــــــرســــــت 

دبیرخانه طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور

 تهرانـ  بزرگراه کردستانـ  پایین تر از خیابان دکتر آئینه وند )64 شرقی(
کوچه احداثی، پالک 6، ساختمان فرهنگ، طبقه 5.

شماره تماس: 88614057   داخلی 239 

3

شور
ت ک

شرف
ف به پی

ی معطو
سان

کارنامه طرح جامع اعتالی علوم ان

مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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در خصوص نسبت علوم اجتماعی پوزیتیویستی و ایدئالیسم آلمانی می توان 
گف��ت که آنچ��ه در این پژوهش در خصوص این نس��بت مورد نظر اس��ت 
بررس��ی ش��رایط امکان علوم اجتماعی پوزیتیویس��تی بر مبنای ایدئالیسم 
آلمانی اس��ت، ب��ه این معنا که ام��کان علم اجتماعی پوزیتیویس��تی صرفا 
مبتنی بر برخی ش��رایط فلس��فی محقق می ش��ود که در ایدئالیسم آلمانی 
ظاهر می ش��وند. بنابراین مس��اله به هی��چ عنوان ص��رف تاثیرپذیری علوم 
اجتماعی پوزیتیویستی از ایدئالیسم آلمانی به گونه ای که در ادبیات مرسوم 
نظریه های جامعه شناسی طرح می گردد نیست، بلکه مساله ی اصلی فراتر از 
تاثیرپذیری و معطوف به ش��رایط امکان علوم اجتماعی پوزیتیویستی است، 

آنگونه که در تطورات ایدئالیسم آلمانی قوام پیدا می کنند.
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ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
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2
علوم انساني و چرخش زباني

محمدتقی ایمان1 

اگر زمینه های ش��کل گیری علوم انس��انی مدرن را قرن هجدهم و به لحاظ 
فلس��فی مابعد فلسفه هگل بدانیم، در آن زمینه ها، زبان جایگاه برجسته ای 
نداش��ته است. دو سد بزرگ فلسفی یعنی کانت و هگل مانع از توجه به امر 
زبان شده بودند، هر چند، در همان زمان، فیلسوفان دیگری از جمله هامان، 
هردر و فیشته به مسئله زبان و به تعبیر دیگر به فلسفه زبان توجه داشته اند. 
عالوه بر این، س��نت رمانتیک و س��نت هرمنوتیک در حاش��یه جریان های 
قدرتمند فلس��فی، بی توجه به جایگاه فلسفی زبان نبوده اند اما مسئله زبان 
را در مرک��ز تامالت فکری خود قرار نداده بودن��د؛ همانگونه که در مباحث 
ماکس وبر چنین امری را می توان مالحظه کرد. اما در قرن بیس��تم مباحث 
فلسفۀ زبان اوج می گیرد، هم در سنت فلسفۀ تحلیلی و هم در سنت فلسفۀ 
قاره ای؛ ویتگنش��تاین و هایدگر زبان را به مثابۀ یک امر بنیادین فلس��فی و 
بلکه بنیادین ترین امر فلسفی طرح کردند. پس از آن، بازخوانی های متعددی 
از علوم انس��انی از ناحیه فیلسوفان و دانش��مندان در نسبت با مسئلۀ زبان 
صورت گرف��ت. چندان که می توان با قاطعیت اظهار ک��رد که، تمایز میان 
نظریه ه��ای علوم انس��انی- اجتماعی »معاصر« با نظریه های »کالس��یک«، 
”چرخش زبانی“ اس��ت. نظریه های معاصر صرفاً ادامه دهنده و تکمیل کننده 
کالسیک ها نیستند بلکه سنخ جدیدی از نظریه ها با محوریت زبان هستند.

در ای��ن پژوه��ش، می خواهیم نش��ان دهیم که در گام اول، قوام و اس��اس 
نظریه ه��ای علوم انس��انی و اجتماعی معاصر بر زبان اس��ت؛ به گونه ای که 
م��ی توان آنها را به مثابۀ »علوم زبان��ی« قلمداد کرد. در گام دوم؛ فصلهای 
مش��ترک و افتراقی ک��ه دربارۀ تعریف زب��ان در نظریه های اندیش��مندان 

1. استاد دانشگاه شیراز
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این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
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ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
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می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
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مختلف وجود دارد را نیز نشان دهیم. در گام سوم؛ آشکار کنیم که راه علوم 
انس��انی در ایران نیز بایستی »راه زبان« باشد. چون سنت، فرهنگ و تاریِخ 
ایرانی – اس��المِی ما بیش از هر امر دیگری بر دوش »زبان« ش��کل گرفته 
و اس��تمرار یافته اس��ت؛ بنابراین اگر ما بخواهیم از دل سنت خود به سمت 
علوم انس��انی حرکت نماییم، راه مان، »راه زبان« اس��ت. هر چند، در ادامه 
نیز، باید تفاوت های بنیادین میان فهم س��نت از زبان و فهم  علوم انس��انی 

قرن بیستم از زبان آشکار شود. 
اگر مس��ئله اصلی پژوهش نسبت علوم انس��انی و زبان در ایران باشد آنگاه 
پرس��ش اصلی ما یعنی »نقش زبان در اعتالی علوم انسانی ایران« نیازمند 
پرداختن به س��ه مقدمه یا سه مس��ئله ضروری و مهم است؛ بدون طی این 
مقدمات یا مسائل، پرسش ما، پاسخ درخوری نمی یابد. مقدمه یا مسئله اول 
این است که ما نمی دانیم  وضعیت تاریخی و کنونی علوم انسانی در ایران 
در نس��بت با زبان چیس��ت؛ که متناس��ب با چنین وضعیتی بخواهیم آن را 
دچار تغییر وضعیت کرده و حتی آن را اعتالء دهیم. مقدمه یا مس��ئله دوم 
این است که ما نمی دانیم مراد از زبان دقیقاً چه چیزی است )آیا زبان، زبان 
مردمان است یا زبان اهل علم یا زبان شعراء یا زبان فالسفه و ...( و همچنین 
این مسئله که علوم انسانی در ایران کدام معنای زبان را تاکنون مراد کرده 
اس��ت. مقدمه یا مسئله سوم این است که ما نمی دانیم اساساً نسبت زبان با 
علم انس��انی چیس��ت؟ و زبان تاکنون چه جایگاه و نقش بنیادینی در علوم 
انس��انی مدرن ایفا کرده است؟ اگر ما این مقدمات و مسائل را تشریح کنیم 

آنگاه می توانیم به پرسش اصلی تحقیق پاسخ دهیم. 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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3
کاربست تحلیل  های زبان  شناختی 
در بررسی سینمای اجتماعی ایران

آتوسا رستم بیک تفرشی1              

ط��رح حاضر در راس��تای محور س��وم طرح اعت��ال با عنوان نس��بت علوم 
انس��انی با صنعت، تجارت و فناوری و به طور خاص در بررس��ی نمودهای 
کاربردی س��ازی زبان شناسی در صنعت سینما شکل گرفته است و بر نقشی 
ک��ه زبان در بازنمایی گفتمان های اصل��ی و ایدئولوژی نهفته در دیالوگ های 
فیلم های سینمایی ایفا می  کند، تمرکز دارد. در حیطۀ تحلیل گفتمان فیلم 
کمتر پژوهش��ی بر محتوای زبانی فیلم و مشخصات واژگانی و دستوری که 
تولیدکنندۀ متن به عنوان ابزار برای انتقال مفهوم اس��تفاده کرده اس��ت و 
اهمیت دانش  زبان شناس��ی در موفقیت یک متن زبان��ی برای انتقال اهداف 
گفتمانی تولیدکنندۀ آن تمرکز داش��ته اس��تو این ط��رح با هدف پر کردن 
این خالء در دو س��طح به تحلیل محتوای زبانی فیلم ها می  پردازد: از یکسو 
ویژگی های زبانی متن را در چارچوب زبان شناس��ی نقشگرای نظام  مند شرح 
می  دهد و از سوی دیگر با شناسایی گفتمان  ها، رابطۀ گفتمان و مشخصه های 
زبان��ی را تحلیل می  نماید. تمرک��ز طرح بر فیلم های س��ینمای پرمخاطب 
تجاری ایران در حوزۀ اجتماعی اس��ت تا نقش ابزار زبانی را در تعامل میان 
گفتمان های مسلط در این نوع سینما واکاود و اهمیت کاربست نظریه  ها، ابزار 
و ش��یوه هایی که زبان شناسی در اختیار قرار می دهد را در حوزه  های مختلف 
مرتبط با سینما به تصویر بکشد. عوامل تولید کننده فیلم )فیلمنامه  نویس، 
کارگردان، تهیه کننده و ...( اگر بر اهمیت واژه  پردازی و دس��تور واژگان در 
اقناع مخاطب، تقویت یک گفتمان یا تضعیف آن واقف باش��ند، بیش��ترین 
بهره برداری را از این مهم ترین ابزار ارتباطی خواهند داش��ت. از سوی دیگر 

1. استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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در نقد فیلم نیز زبان شناس��ی و توجه خ��اص و ویژه به عناصر زبانی می تواند 
پ��رده از الیه  های پنهان متن بردارد. چه بس��ا ع��دم آگاهی از قدرت زبان و 
چگونگی کاربرد و تأثیرگذاری آن بر مخاطب موجب ش��ود که آنچه به واقع 
نی��ت و قص��د تولیدکننده گفتمان بوده اس��ت به مخاطب منتقل نش��ود و 
گاهی تأثیری معکوس بگذارد. درک و پذیرش نقش زبان شناس��ی در رسانه 
به  ویژه در س��ینما به عن��وان یکی از پرمخاطب  ترین رس��انه  های اجتماعی، 
می  تواند به تغییر در سیاست های آموزشی رشته  های مرتبط با سینما منجر 
ش��ود و با گنجاندن واحدهای درس��ی مرتبط با »زبان شناس��ی و سینما« به 
دس��ت  اندرکاران صنعت س��ینما ظرفیت های این ابزار قدرتمند را بشناساند. 
شناخت سلیقۀ جامعه که با بررسی محتوای زبانی فیلم های پرفروش حاصل 
می شود، در سیاست گذاری های کالن فرهنگی نیز حائز اهمیت است. چنین 
پژوهش  هایی  به ارتقای س��طح آگاهی مخاطب از تأثیر استفاده هنرمندانه 
و هدفمن��د از ابزار زبان در القاء و تقویت یک نگرش یا تضعیف آن در قالب 
فیلم سینمایی که اغلب از سوی مخاطب عام صرفاً ابزاری برای سرگرمی به 

شمار می آید نیز منجر می  شود. 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 

125

4
فراتحلیل مطالعات هویت ملی در ایران معاصر

سید آیت اهلل میرازیی1

موض��وع هویت ب��ه طور کلی و هوی��ت ملی به عنوان یک��ی از صور هویت 
جمعی و ب��ه عنوان مفهومی چند بعدی، همواره مورد توجه اندیش��مندان 
علوم انسانی، هم در نظریه های کالسیک و هم در نظریه  های مدرن و پست 
مدرن بوده اس��ت. در ایران معاصر نیز همزم��ان با افزایش خودآگاهی ملی 
ایرانیان، مس��اله مندی هویت ملی که در م��واردی حتی زیر عنوان »بحران 
هویت ملی« )اشرف، 1383؛ قادری، 1383( صورت بندی شده همواره مورد 
توجه پژوهش��گران بوده اس��ت. و حت��ی برخی فراتر رفت��ه و آن را »باطن 
بحران هاي معاصر« مي دانند )طباطبایي، 1372: 27-8(. توجه به مساله ی 
هویت ملی به عنوان عامترین صورت بندی هویتی ایرانیان در قلمرو کنونی 
ای��ران از آن جه��ت که زنجیره ای از مس��ایل ملی دیگر نیز به آن وابس��ته 
هس��تند دارای اهمیت است. چنان که مس��أله ی انسجام ملی نیز منوط به 
حل مسأله ی هویت ملی است و آغاز و سنگ بنای توسعه، به ویژه توسعه ی 
سیاس��ی منوط به حل بحران هویت ملی اس��ت. ش��اید بتوان ادعا کرد که 
مس��أله ی هویت ملی مس��أله ی ملت و بنیادی ترین چالش دولت و ملت در 
ایران معاصر است. هدف اصلی پژوهش پیش رو شناسایی و تحلیل مطالعات 
هوی��ت ملی و بررس��ي میزان تأثیرگذاری پژوهش های رش��ته های مختلف 
علوم انس��انی در مواجهه با چالش ها و مس��ائل هویت ملي در ایران معاصر 
است. از این رو، در گام نخست و با رویکرد جامعه شناسی تاریخی به بررسی 
الگوهای، صورتبندی، بازنمایی و مس��أله مندی هویت ملی توجه می شود تا 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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انساني و مس��ائل مربوط به هویت ملي توجه خواهد شد. همچنین تعاریف 
مس��لط هویت ملی و سیاس��ت گذاری های مربوط شناسایی و مورد بررسی 
انتقادی قرار خواهد گرفت. حاصل و برایند پژوهش نیز در قالب راهبردهایی 

برای برون رفت از چالش های پیش روی هویت ملی ارائه خواهد شد.
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کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
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طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
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5
تأمل در بنیادهای فلسفی تأثیرات پزشکی بر علوم انسانی

علیرضا منجمی1

اعتالی علوم انس��انی بدون بازاندیش��ی در مبانی آن ممکن نیس��ت. بخش 
مهمی از مبانی علوم انسانی متأثر از پزشکی بوده و از این  رو درک تطور و 
تحول علوم انس��انی بدون فهم تعامالت آن با پزشکی نابسنده است. در باب 
ربط و نس��بت علوم انس��انی با علوم طبیعی و علوم مهندسی پژوهش هایی 
صورت گرفته اس��ت. اما آنچه مغفول مانده تأثیرات پزشکی بر علوم انسانی 
اس��ت که هم قدمت بیش��تری دارد و هم بنیادین تر است. این تأثیرات که 
در بادی نظر دور از ذهن و غریب می نماید، خاس��تگاه بس��یاری از تحوالت 
مس��تمر و پویا در علوم انسانی بوده است. این طرح در چهار محور طراحی 
ش��ده اس��ت و هر محور به گونه ای از این تأثیرات پرداخته شده. باید توجه 
داش��ت که هرکدام از این الگوها جنبه یا جنبه های از پزش��کی را برجسته 

کرده اند و الجرم جنبه های دیگری مغفول مانده اند. 
محور اول: پزش��کی به مثابه الگویی بی همتا در نسبت نظر و عمل و به مثابه 
بنیانی برای علم انس��انی. چنان که ورنر یگر در پایدیا مدعی اس��ت نظریۀ 
اخالقی افالطون بودن سرمشق طب غیرقابل تصور است. پس در اینجا باید 
پرسید پزشکی چه الگویی از ارتباط نظر و عمل ارائه داده است که در چنین 

جایگاه شایسته ای قرار گرفته است؟ 
محور دوم: پزشکی به مثابه الگویی برای مواجهه با مشکالت و مسائل.  وقتی 
این الگو به علوم انس��انی تس��ری داده می شود، کار علوم انسانی پیدا کردن 
عالئ��م بیماری های فرهنگ��ی، تبیین علل آن و ارائ��ۀ تدابیری برای درمان 
بیماریه��ای فرهنگی اس��ت. در ای��ن محور آراء نیچه، هایدگ��ر و دلوز قابل 

ردیابی است.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
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محور س��وم:  پزش��کی به عنوان الگویی برای هنجارسازی و کنترل. پزشکی 
به مثابه علمی تعریف شده است که انسان را به ابژه تبدیل می کند، تعریفی 
بهنجار از سالمت ارائه می کند، و هدفش ریشه کنی بیماری و بهنجارسازی 
انسانهاس��ت. به همی��ن قیاس علوم اجتماعی با الگوی برگرفته از پزش��کی 
دس��ت به هنجارسازی و کنترل می زند. فوکو در تولد کلینیک ابتنای علوم 

اجتماعی بر پزشکی بالینی را نشان می دهد.
محور چهارم: پزشکی به مثابه الگویی برای فهم گفتگومحور )دیالوژیکال(. پر 
بیراه نیست اگر بگوییم از منظر گادامر پزشکی مثل اعالی آن چیزی است 
که گادامر فرونسیس می داند و علوم انسانی هم نزد گادامر باید چنین باشد. 
گادامر در کتاب رازوارگی سالمت نشان می دهد که چگونه فهم هرمنوتیکی 
که در پزشکی از رهگذر گفتگو با بیمار به دست می آید الگویی مناسب برای 

علوم انسانی فراهم می کند.
این مطالعه پس از بررس��ی نقادانۀ چهار محور که در باال گفته آمد الگویی 
برای فهم تأثیرات علوم پزشکی بر علوم انسانی مورد مداقه ارائه خواهد داد. 
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6
آسیب شناسي رویکرد علوم انساني در مدارس و ابداعات 

برنامه فبک براي ارتقاء آن
سعید ناجی1

در دنیاي امروز ، رش��د و پیشرفت فردي و جمعي انسان ها مستلزم شرایط 
پیچیده تري اس��ت که یکي از عوامل مهم تحقق آن ها، پرداختن به رش��د 
و تربیت ش��هروندان در نظام آموزش و پرورش است . علوم انساني به دلیل 
ماهی��ت خود در این میان از جایگاه ویژه اي برخوردار هس��تند و به همین 
دلی��ل، توجه به نح��وۀ برخورد با این علوم ) آم��وزش، یادگیري و....( نقش 

بسزایي در روند رشد فردي و اجتماعي شهروندان خواهد داشت.
متاس��فانه امروزه علوم انس��اني در کش��ور ما به صورت عام و در مدارس به 
صورت خاص، جایگاه مناسب و به دنبال آن ، وضعیت مطلوبي ندارد.)قانعي 
راد،1388( که عوامل آن را مي توان در برداشت رویکرد شغل محور از آن، 
رشته تحصیلی دیدن آن و عدم درک اهمیت آن برای رشد انسان و فرهنگ 
در بین خانواده ها، آموزش و پرورش و جامعه جستجو کرد. از آنجا که یک 
دور باطل بین عوامل ذکر ش��ده و وضعیت نامناسب علوم انساني در جامعه 
وج��ود دارد ، نگاهي مجدد ب��ه این وضعیت و تغییر رویکرد و تقویت کردن 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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فلس��فه ، منطق و به طور کلی علوم انس��انی است که در برنامه فلسفه برای 
کودکان و نوجوانان به تجس��م عینی رسیده است. تحوالتی که بواسطه این 
برنامه ایجاد شده در سطوح مختلف از جمله در سطح تغییر نگرش ها نسبت 
به ک��ودک، یادگیری، آموزش و تغییر روش ها درح��وزه تعلیم و تربیت، و 
اهمیت دادن به معنادار س��ازی زندگی ش��هروندان و ترویج فرهنگ گفتگو 
در س��طح جوامع مطرح ش��ده اند که در آزمون های مختلف سربلند از آب 
در آم��ده اند. برنامه فلس��فه برای ک��ودکان و نوجوانان ب��ا اعمال تغییراتی 
هم در س��طح بزرگس��االن) جامعه( و هم در سطح کودکان و نوجوانان )در 
مدرس��ه( برای ارتقائ سطح علوم انس��انی و فرهنگ در سطح کالن رابطه 
متقابل دیالکتیکی بین مدرس��ه و جامع��ه ایجاد میکند، گرچه بخش اعظم 
تح��والت به عه��ده آموزش های دوران کودکی در مدرس��ه و مراکز دیگری 
که با کودکان ونوجوانان س��روکار دارد گذاشته می شود. تحوالت در این دو 
س��طح گرچه خرد و کوچک محسوب می شوند ولی به نحوی دیالکتیکی و 
پویا )به ش��کلی حلزونی و رشد ش��اخه وار( در هم تاثیر فزاینده دارند و به 
تقویت یکدیگر منجر می ش��وند تا در دارازمدت ب��ه تحوالت قابل توجه در 

سطح اجتماع تبدیل شوند.
پژوهش حاضر با هدف بررس��ي وضعیت و جایگاه آموزش علوم انس��اني در 
مدارس کش��ور، به آسیب شناسي این حوزه و ارائه راهکارهایي جهت بهبود 

آن مي پردازد.
 این پژوهش به دنبال یافتن پاسخي براي سوالت زیر است:

1- در مقایسه با جایگاهی که برنامه فبک به علوم انساني قائل است جایگاه 
کنونی علوم انسانی در مدارس از چه رویکردی پیروی می کند و وضعیت آن 
چگونه اس��ت ؟ 2- با توجه به رویکرد آموزش��ی علوم انسانی در مدارس در 
ش��رایط حاضر آس��یب هایی که علوم انسانی را در مدارس ما  تهدید می کند 
چیست؟ 3- برنامه فلسفه برای کودکان چه رویکرد متفاوتی به علوم انسانی 
دارد؟ 4. برنامه فلس��فه برای کودکان چه رویکردی به ارتقای علوم انس��انی 
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در مدارس دارد؟
روش انجام پژوه��ش و جمع آوري داده ها روش توصیف��ی از نوع مصاحبه، 

تحلیل محتوا و روش مطالعه اسناد و مدارک است. 
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7
کاربست علم زبان شناسی در حل مشکالت کودکان دارای 

اختالالت رشدی
حوریه احدی1

پژوهش حاضردر صدد نشان دادن کاربست علم زبان شناسی در حل مشکالت 
زبانی کودکان دارای اختالالت رشدی)نارساخوانی، اُتیسم و کم توان ذهنی( 
و میزان کاربرد زبان شناس��ی در حل مش��کالت ملموس جامعه همچون نیاز 
به کتب آموزش��ی خاصاس��ت. هدف این پژوهش تحلیل نوش��تگان مربوط 
به میان رش��ته ای زبان شناس��ی بالینی )پژوهش  های زبان شناسی در اختالالت 
رش��دی( به منظور تعیین مؤلفه  های زبان��ی دخیل در تدوین کتب آموزش 
خواندن و نوش��تن در اختالالت رشدی اس��ت. هدف از تحلیل نوشتگان در 
زبان شناسی بالینی )زبان شناس��ی در حوزۀ اختالالت رشدی(مشخص کردن 
میزان پژوهش  های انجام ش��ده در توانایی  های زبانی و فرازبانیاین کودکان 
و ارتب��اط این توانی ها با توانایی خواندن و نوش��تن این کودکان فارس��ی زبان 
است تا مشخص ش��وداین بررسی در چه حوزه  هایی رخ داده و چه نتایجی 
داش��ته و در چ��ه حوزه های��ی خأل وج��ود دارد. برایانجام این ط��رح  ابتدا 
پژوهش  های زبان ش��ناختی )صرف و نحو، واج  شناس��ی، واژگان و ....( انجام 
ش��ده در اختالالت رشدی مختلف بررسی می  ش��وند. سپس به طبقه  بندی 
پژوهش  های انجام ش��ده در زبان فارس��ی و جس��تجوی خألهای پژوهشی 
موجودپرداخته می ش��ود. به منظور انجام این مهم، کلیۀ مقاالت نمایه شده 
در پای��گاه اطالعات علمی جهاد دانش��گاهی، بانک هوش��مند مجالت علوم 
انس��انی )نورمگز(، بانک اطالعات نشریات کش��ور )ماجیران( و پرتال جامع 
علوم انس��انی مورد مطالعه و بررس��ی و تحلیل قرار می گیرند و با فراتحلیل 
پژوهش ��های انجام شده دربارۀ تأثیر توانایی  های زبانی و فرازبانی مختلف بر 

1. استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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مهارت خواندن کودکان دارای اختالالت رش��دی، به دقت مورد بررسی قرار 
خواهند گرفت. برای انجام این مهم از روش پژوهشی مرور نوشتگان  )مرور 
نظام مند و فراتحلیل( استفاده خواهد شد و در نهایت میزان همسویی نتایج 
آنها با نوع آموزش مورد اس��تفاده در خواندن و نوش��تن این کودکان مورد 
بحث و بررسی قرار می گیرد. در هر حوزه از یک مرور نظام  مند انجام خواهد 
ش��د تا ضمن مش��خص ش��دن یافته  های هر حوزه در هر اختالل، خألهای 

پژوهشی هر حوزه نیز مشخص شود.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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8
بررسی و تحلیل ترجمه های نهج البالغه، 

متناسب با ادبیات معاصر  
پوران میرزایی1

وجود صنایع ادبی همچون مجازها در متون، هر چند مایۀ شیرینی و زیبایی 
کالم اس��ت، اما گاه دس��تیابی به معنای دقیق آن ها، امری ساده نیست. به 
وی��ژه در عبارات مرکب، کش��ف معانی و مفاهیم، هم��واره از حاصل جمع 
جبری و س��ادۀ معانی مفردات به دس��ت نمی آید؛ از این رو کاربست آنها در 
متون روایی، از جمله  نهج البالغه موجب دیریابی مراد معصوم )ع( گش��ته 
اس��ت. کنایات و تشبیهات از جملۀ این مجازها هستند که تنها از معنایابی 
اجزای مرّکب و سپس کنار هم نهادن آن ها، با وجود اینکه پیام آغازین متن 
درک شدنی اس��ت؛ نمی توان به مراد جدی معصوم )ع( دست یافت. از این 
روکش��ف معنای اصیل متن، ناگزیر از توجه به قراینی همچون سیاق کالم، 
بازسازی تاریخی و ترسیم فضای صدور و بسیاری از قرائن متصل و منفصل 
کالمی و مقامی اس��ت. حال اگر تطور معنایی یک اصطالح و یا یک واژه در 
گذر زمان، به این مقوله اضافه گردد و شکل کنونی اصطالح، به یک عبارت 
نامتعارف و ناپس��ند در ادبیات معاصر بدل ش��ود، مشکل دوچندان خواهد 
شد. عدم توجه به این مهم، مسئله ای است که ترجمه های نهج البالغه بدان 
مبتال هستند و جایگزینی معادل های نامناسب در آن ها، موجب جایگزینی 
الفاظ نامتعارف در کالم امیرالمومنین )ع( ش��ده است. این پژوهش، ضمن 
بررس��ی و نق��د ترجمه های معاصر، ب��ا روش بنیادی و تحلی��ل توصیفی � 
تبیینی س��عی دارد معادل های امروزی این عبارات را بیابد که محصول آن 
دس��تیابی به جایگزین های صحیح امروزی ب��ا حفظ معنای اصلیبا توجه به 

معنای استعمالی آن در عصر  امیر مومنان)ع( است.

1. استادیار دانشگاه علوم قرآن و حدیث 

کتاب های 
منتشر شده 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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دبیرخانه طرح اعتالی علوم انس��انی تاکنون 3 کتاب به چاپ رسانده است. 
این س��ه کتاب در س��ه کارگروه تخصص��ی »مبانی نظری علوم انس��انی«، 
»تاریخ و بازاندیش��ی انتقادی علوم انس��انی« و »کاربس��تعلوم انسانی« به 
نگارش درآمده است. در هر یک از این کتاب ها توضیحات مبسوطی در مورد 
فعالیت کارگروه های تخصصی، مسائل پژوهشی و عناوین طرح هایی که در 

این کارگروه ها قابل اجرا هستند بیان شده است. 
عنوان این کتاب ها به شرح زیر است:

ف��از مطالعاتی )فاز صفر( طرح اعتال و س��اماندهی علوم انس��انی   -
معطوف به پیش��رفت کش��ور، بخش مبانی، نگارش: دکتر مهدی 

معین  زاده
ف��از مطالعاتی )فاز صفر( طرح اعتالء و س��اماندهی علوم انس��انی   -
معطوف به پیش��رفت کش��ور، حوزه تاریخ ن��گارش: دکتر علیرضا 

مالئی توانی
ف��از مطالعاتی )فاز صفر(طرح اعتالء و س��اماندهی علوم انس��انی   -
معطوف به پیشرفت کش��ور، حوزه کاربست علوم انسانی، نگارش: 

عبدالرحمن حسنی فر
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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فاز مطالعاتی طرح اعتال و ساماندهی علوم انسانی معطوف به 

پیشرفت کشور، بخش مبانی
مهدی معین  زاده1

بخ��ش مبانی طرح اعت��ال برای تحقق و حفظ ویژگ��ی انضمامی و ملموس 
ب��ودن مباحث بر این حکم که مس��ائل کالن از طریق مواجهه بی  واس��طه 
انضمامی ترین بخش طرح- بخش کاربس��ت- با مسائل زنده و تپنده زیست 
جهان صورت بندد، گردن نهاد. بخش مبانی صرفاً کالن مس��ائل را از بخش 
کاربس��ت می  گرفت و سپس آن مس��ئله انضمامی را تا واپسین استلزامات 
مبنایی آن عمق می بخش��ید. از ترابط و تعامل س��ه بخ��ش مبانی، تاریخ و 
کاربس��ت نتیجه آن شد که آن دو بخش هر چه مبنایی تر و بخش مبانی هر 

چه کاربستی  تر شدند. بخش مبانی با مواجهه با 5 مسئله قرار دارد: 
1- علوم انسانی و مهارت عملی)نسبت بین نظر و عمل(

2- علم و اداره جامعه
3- علوم انسانی و تکنیک 

4- علوم انسانی و قدرت
5- علوم انسانی و پیشرفت 

1. استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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فاز صفر بخش تاریخی، طرح ملی اعتال و ساماندهی علوم 

انسانی معطوف به پیشرفت کشور 
علیرضا مالئی توانی1

بخش تاریخ علوم انس��انی یکی از بخش  های س��ه گانه طرح جامع اعتالی 
علوم انسانی است. از آنجا که بخش تاریخ علوم انسانی در حد فاصل بخش 
مبانی و کاربس��ت علوم انسانی قرار دارد، س��عی می  شود با نگاهی تاریخی 
به پیش��ینه علوم و معارف انسانی و بررسی سیر تحول آن در گستره تمدن 
ایرانی و اس��المی، توانمندی ها و ظرفیت  های آن در بستر تاریخ و در مواجهه 
با علوم انسانی جدید سنجیده شود. در این طرح همچنین کوشش می شود 
ت��ا با مطالعه تاریخ علوم انس��انی جدید در ای��ران و فرایندهای منتج از آن 
در عرصه نهادس��ازی علمی، برنامه   ریزی  های آموزش��ی، گسترش دوره  های 
آموزش��ی در مقاطع گوناگون و بررس��ی تجربه بنیان گذاران و پیشگامان این 
دانش ها در نظام دانشگاهی ایران به ارزیابی تحلیلی و انتقادی کارنامه آن در 
ایران هم��ت گمارد. از همین رو پژوهش  های مرتبط با بخش تاریخی طرح 
اعتال باید در پیوند تنگاتنگ با دو بخش دیگر یعنی بخش مبانی از یک سو 
و بخش کاربس��ت از دیگر سوی قرار گیرد تا دس��تاوردهای آن بتواند ما را 
در ش��ناخت نقاط قوت و ضعف و نیز کارآمدی ها و کاستی  های علوم انسانی 

ایران یاری دهد. 

1. دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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طرح مطالعاتی)فاز صفر(، حوزه کاربست علوم انسانی

عبدالرحمن حسنی  فر1

طراحی فاز صفر کاربس��ت علوم انس��انی از پیچیدگی  ای برخوردار اس��ت و 
آن لزوم ارائه س��واالت، مس��ائل، مشکالت و چالش ها و نیازهای موجود علوم 
انس��انی به دیگر کارگروه  های مبانی و تاریخ علوم انس��انی در ابتدای شروع 
نگارش فاز صفر بود. در تکمیل بحث مس��ائل و چالش ها باید گفت که حوزه 
علوم انسانی به حدی از گستردگی برخوردار است که طبعاً نمی توان به همه 
موضوع��ات آن در قالب یک کالن ط��رح پرداخت. برای اینکه به موضوعات 
مهم و اساس��ی علوم انس��انی در این کار گروه)کاربست( و کار گروه تاریخ و 
مبانی پرداخته شود الزم است بر اساس مشخصه ویژه ای قدم اولیه برداشته 
ش��ود، چرا که بحث پیوند، تلفیق و انسجام میان سه کار گروه از یک طرف 
و هم افزایی میان آنها از طرف دیگر نکته مهم و اساس��ی است که از ابتدای 
تهیه و نگارش طرحنامه اولیه طرح اعتال در گام اول و فاز صفر کار گروه ها 
مد نظر است. در این طرح از مطالعات اسنادی، گفتگوها و مباحث مفصل و 

عمیق برای طراحی بخش  های متفاوت آن بهره گرفته شده است.

1. استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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نشریه تخصصی »اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور« در قالب 
فصلنامه با هدف شناس��اندن برنامه     های طرح اعتالی علوم انسانی و نگارش 
مقاالت تخصصی در این زمینه شروع به کار کرده و تاکنون سه پیش شماره 
از آن به چاپ رسیده است. صاحب امتیاز این نشریه پژوهشگاه علوم انسانی 
اس��ت که به مدیر مس��ئولی دکتر یحیی فوزی مدیریت و زیر نظر ش��ورای 
س��ردبیری اجرا می ش��ود. در ادامه هر یک از این سه شماره به طور اختصار 

ارائه خواهد شد. 

پیش شماره اول، زمستان 1396

اولین پیش ش��ماره از فصلنامه اعتالی علوم انس��انی در زمستان 1396 به 
چاپ رسید. این پیش شماره با بیاناتی از مرحوم استاد دکتر صادق آینه وند 
در ب��اب اعتالی علوم انس��انی آغ��از و در ادامه، طرح اعت��ال از منظر برخی 
اندیش��مندان علوم انس��انی به نقد و چالش کشیده ش��د. عناوین بعضی از 

مقاالت در زیر ارائه می  شود.
- اتصال با ریشه، انطباق با نیاز )فرازهایی از دیدگاه  های استاد آیینه  وند در 

باب اعتالی علوم انسانی(
- طرح اعتال، سرمایه  ای ملی برای علوم انسانی، دکتر حسینعلی قبادی

معرفی طـرح 
جامع علـوم 
انسـانی
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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- م��ا می  توانی��م: ام��ا...، گفتاری از دکت��ر رضا داوری اردکانی در ش��ورای 
سیاستگذاری طرح اعتال درباره ضرورت اعتال و بازاندیشی علوم انسانی

- وح��دت، حول محور علوم انس��انی، گفتاری از دکت��ر غالمرضا اعوانی در 
شورای سیاستگذاری طرح اعتال

- ضرورت مسئله  شناسی در تحول علوم انسانی، گفتاری از دکتر سید محمد 
رضا حسینی بهشتی در شورای سیاستگذاری طرح اعتال

- اجتناب از تحول و پیش��رفت فرمایش��ی، س��خنرانی دکتر عماد افروغ در 
جلسه هم اندیشی طرح اعتال

- علوم انس��انی و آینده پیش روی ما، س��خنرانی دکتر علی اصغر مصلح در 
دومین نشست هم اندیشی طرح اعتال

- پیشینه اعتالی علوم انسانی در ایران، گزارشی از سخنرانی دکتر غالمرضا 
ذاکر صالحی در شورای سیاستگذاری طرح اعتال

- در جس��تجوی افق های تازه در عرصه علوم انسانی، مروری بر اهداف، روند 
و فعالیت های طرح اعتال، دکتر یحیی فوزی

- در اندیشه اعتال، تأمالتی پیرامون چرایی و ضرورت اعتال در علوم انسانی، 
دکتر سید محمد رضا امیری طهرانی

- علوم انسانی موجود، علوم انسانی مطلوب، درباره بخش مبانی تحول علوم 
انسانی در طرح اعتال، دکتر مهدی معین زاده

- چشم اندازهای مطالعاتی بخش تاریخی طرح اعتالی علوم انسانی، نگاهی 
به اهداف و رویکردهای بخش تاریخ طرح اعتال، دکتر علیرضا مالئی توانی

- افق های افزایش کارایی در علوم انس��انی: فرضی��ه و روش تحقیق ناظر به 
مسائل کاربست علوم انسانی جدید، دکتر عبدالرحمن حسنی فر

- از بازشناس��ی انتقادی علوم انس��انی غربی تا آسیب شناس��ی علوم انسانی 
انتقالی به ایران، دکتر فرهاد زیویار
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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شماره دوم و سوم، بهار و تابستان 1397

دومین و س��ومین پیش ش��ماره فصلنامه »اعتالی علوم انسانی معطوف به 
پیش��رفت کش��ور« در تابستان 1397 به چاپ رس��ید. این پیش شماره به 
موض��وع ویژه »علوم انس��انی و جامع��ه« اختصاص یافت. زی��را رابطه علوم 
انس��انی و جامعه یکی از مس��ائل مهم طرح جامع اعتال محس��وب می  شود.  

بعضی از عناوین این پیش شماره به شرح زیر است.
- کار ویژه علوم انس��انی در نگاه مدیران عالی رتبه نظام جمهوری اسالمی 

ایران، دکتر حسینعلی قبادی
- اثربخشی اجتماعی علوم انسانی، دغدغه  ای جهانی، دکتر یحیی فوزی

- مقام متفاوت اجرا از برنامه ریزی، مهندس فرامرز حق شناس
- علل و نحوه شکل  گیری رشته روان شناسی در ایران، دکتر اسماعیل ناصری

- زمین��ه تاریخی و فرهنگی تاس��یس عل��م علوم تربیتی به عنوان رش��ته 
دانشگاهی در ایران، دکتر سید روح اهلل شهابی

- ماهیت قدرت  مآبانه علوم انسانی، دکتر محمد علی فتح الهی
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
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- علوم انسانی به مثابه فهم معنای واقعه، دکتر مهدی معین زاده
- نس��بت رویکرد نظری روش   شناسی علوم انسانی با جامعه و اعتالی علوم 

انسانی، دکتر عماد افروغ
- توسعه تعامل علوم انسانی و جامعه: طرح مسئله  ای برای اندیشیدن، دکتر 

ذاکر صالحی
- نقش انجمن  های علمی در گسترش علوم انسانی، دکتر محمد منصورنژاد

- ضرورت معرفت شناسی علم  االجتماع، دکتر عماد افروغ
- نکاتی چند درباره ارتباط جامعه و علوم انسانی، دکتر رضا داوری اردکانی

- حکمای اسالمی و علوم انسانی، دکتر غالمرضا اعوانی
- نسبت پژوهش  های علوم انسانی و جامعه، دکتر خسرو قبادی

- آسیب  شناس��ی ارتباط علوم انس��انی با جامعه، حجت االس��الم والمسلمین 
محمدرضا مصطفی  پور

- نس��بت علوم انس��انی و جامعه در ای��ران امروز: بایس��ته  ها، موضوعات و 
چگونگی  ها، عبدالرحمن حسنی فر

- تحوالت علوم اجتماعی و جامعه، دکتر تقی آزاد ارمکی
- جامعه  شناسی و مهار تغییر اقلیم، دکتر گیتی خزاعی

- چند و چونی علوم انسانی بومی، دکتر نعمت اهلل فاضلی
- طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور در نگاه هیئت 

امناء پژوهشگاه
یادبود

- بازخوانش��ی از س��لوک آیت اهلل دکتر احمد احمدی)ره(، دکترحسینعلی 
قبادی

- نیم نگاهی به ش��خصیت و یکی از آثار محمد امین قانعی  راد، دکتر محمد 
منصورنژاد
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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شماره چهارم، پاییز 1397

چهارمین پیش ش��ماره »اعتالی علوم انس��انی معطوف به پیشرفت کشور« 
در پاییز 1397 به چاپ رس��ید. این پیش ش��ماره به موضوع ویژه »مهارت 
و اش��تغال و علوم انس��انی« اختصاص یافت. در ادامه بعضی از عناوین این 

نشریه ارائه می  شود. 
- یادداشتی از رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دکتر 

حسینعلی قبادی
- یادداشتی از دبیر شورای سردبیری دکتر محمد منصورنژاد

- نقشه راه توسعه علوم انسانی در آموزش عالی ایران: نقد و نظر، دکتر 
محمدرضا آهنچیان

- تجربه میان  رشته  ای شدن علوم انسانی در جمهوری اسالمی ایران، دکتر 
فریدون رحیم زاده

- راهبردهای اشتغال در آموزش عالی ایران در برنامه های ششگانه توسعه 
بعد از انقالب اسالمی) با تاکید بر علوم انسانی(، دکتر یداهلل مهرعلیزاده
- گزارشی از نخستین جشنواره قدردانی از رساله  ها و پایان نامه  های برتر 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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علوم انسانی در زمینه تولید و اشتغال، دکتر سمیه توحیدلو
- هم اندیشی مجریان طرح  های مربوط به اشتغال و علوم انسانی، دبیرخانه 

طرح اعتال
- علوم اجتماعی: حرفه، فکر و بینش، بحثی در زمینه چالش  های اشتغال 

علوم اجتماعی در ایران، دکتر نعمت اهلل فاضلی
- واکاوی اشتغال زنان بر بستر خانواده )پیامدها و رویکردها(، دکتر بهاره 

نصیری- آمنه بختیاری
- بررسی و تحلیل رابطه تحصیل و مهارت دانشجویان در رشته زبان 
و ادبیات فارسی و نسبت آن با اشتغال دانش آموختگان، دکتر یعقوب 

انتظاری
- بررسی و تحلیل وضعیت تحصیلی و مهارتی دانشجویان علوم سیاسی 
و نسبت آن با اشتغال دانش  آموختگان این رشته، دکتر شروین مقیمی 

زنجانی
چکیده طرح  های مرتبط با موضوع اشتغال و علوم انسانی

گفت و گو
- خاستگاه  های متعدد مشکل اشتغال، دکتر مقصود فراستخواه

- علوم انسانی و مرکز رشد، دکتر حمیدرضا دالوند

معرفی طـرح 
جامع علـوم 
انسـانی
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
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یکی از خروجی  های طرح  های اعتال چاپ مقاالت مستخرج از طرح  ها است. 
بر این اساس تعدادی از این مقاالت در مجالت معتبر کشور تا پاییز 1398 
به چاپ رس��یده اس��ت و مقاله های متعدد دیگر در فرایند آماده  سازی برای 

انتشار قرار دارند. 
در ادام��ه چکیده تعدادی ازمقاالت مرتبط ب��ا طرح های طرح جامع اعتالء 

ارائه می شود. 

1
در رثای مقاله؛ 

»هشت نسل مقاالت اصیل علوم انسانی در ایران«
مقصود فراستخواه 

مجله: فصلنامه سیاست پژوهی علم، فناوری و نوآوری »رهیافت«؛ مرکز 
تحقیقات سیاست علمی کشور؛ شماره 72، زمستان 1397. 

رش��د علمی در ایران فریبنده شده است. نماگرهای غرورآمیز آن به همراه 
ش��واهد نگران کننده به یک پارادوکس تبدیل گش��ته اس��ت. نش��انه های 
متناقض از آن می رس��د. ایران کش��وری اس��ت با پنجاه هزرا مقاله علمی 
که در طی بیس��ت سال، 50 برابر شده و نرخ رشد ان از کشورهایی با روند 
توسعه پرشتاب همچون چین، کره و ترکیه گوی سبقت ربوده است. نزیدک 
ب��ه 1800 مجله غالباً به صورت فصلنامه، همچنان س��االنه انبوهی مقاله را 
به ارشیو دانش ایرانی می افزاید. مقاالتی که چندین میلیون استناد خورده 
اس��ت. 20درصد مقاالت علمی ایرانیان با یک نویس��نده همکار بین المللی 

نوشته شده است. ...
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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راهکارهای توانمندسازی انجمن های علمی علوم انسانی ایران

محمد منصورنژاد

در ایران، تعداد مجموع انجمن های علمی زیر نظر کمیس��یون انجمن های 
علم��ی وزارت علوم 374 مورد اس��ت که 150 انجم��ن )باالی 40 درصد(، 
انجمن ه��ای علمی علوم انس��انی ان��د. نقش بالقوه و بالفع��ل مجموع 150 
انجمن های علمی علوم انسانی، با توجه به ظرفیت های باالی آنها در ارتقا، 
اعتال و گسترش علوم انسانی بسیار حایز اهمیت است، زیرا هم ماهیت این 
تش��کل ها فرهنگی بوده و نقش منظور شده برای آنان از جنس علم  است  
و هم ن��وع فعالیت آنها  حرکتی خودج��وش از درون اجتماعات علمی می 
باشد که بهترین مجرای اصالح امور است. با این همه هم اکنون انجمن های 
علمی علوم انسانی فعال )جدای از انجمن هایی که تحرکی ندارند( بر علوم 
انس��انی رس��می ایران، نقش تعیین کننده ای ندارند، به ویژه این که علوم 

انسانی کشور در ابعاد گوناگون، در وضعیت مطلوبی به سر نمی برد.
نامطلوب بودن وضعیت علوم انس��انی ایران، مس��اله و مدعایی است که هم 
مورد توجه کارشناسان علوم انسانی کشور است و هم از سوی سیاستگذاران 
مورد عنایت قرار گرفته، بلکه برای بازنویسی و باز فهمی علوم انسانی در این 

سامان، دست به اقداماتی هم زده اند.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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تحلیلي بر برنامه ریزي آموزشي و متون درسي دانشگاهي فلسفه 

در ایران
مالک شجاعي جشوقاني

اگر این اس��تعاره نسبتاً مشهور � و البته تا حدي قابل دفاع � را بپذیریم که 
»فلس��فه، مادر علوم اس��ت« و علوم در بسط تاریخي خود آهسته آهسته از 
فلسفه جدا ش��ده و عزم سلوک تخصصي کرده اند، می توان به نوعي از تقدم 
معرفتي، تاریخي، ارزش��ي و حتي سیاستگذارانه فلسفه نسبت به سایر علوم 
انس��اني مدرن، س��خن گفت.  به نظر مي رس��د نوع نگاه پیشگامان طراحي 
آموزش فلس��فه غربي در ایران به این حوزه معرفتي و انتظارات و تلقي هاي 
بعض��اً متفاوت و گاه متعارض��ي که از ماهیت و کارک��رد علمي معرفتي  و 
گفتماني فلس��فه جدید غربي داش��ته اند، در برخي حوزه ها همچون ش��یوۀ 
سیاس��تگذاري این رش��ته، تاثیر آن در ش��کل دهي ب��ه جریان هاي فکري 
فرهنگي و حتي سیاس��ي اجتماعي ایران معاصر جدي بوده اس��ت. اگر چه 
در خاس��تگاه هاي اولیه ورود فلسفه غربي )دانشکده ادبیات و نه الهیات( به 
دانش��گاه تهران، لزوماً نوعي خودآگاهي انتقادي در نس��بت ما و این حوزه 
معرفتي نداش��ته است اما آهسته آهسته در مس��یر توسعه رشته و به  ویژه 
در اواخر دهه چهل و با ش��کل گیري زمینه هاي انقالب اس��المي ایران و به 
ویژه پس از انقالب این وضعیت متفاوت ش��ده است. این مقاله ضمن تاکید 
بر تحوالت برنامه ریزي آموزش فلس��فه در ایران ، تحلیلي انتقادي از س��یر 

تحوالت برنامه ریزي آموزش فلسفه و منابع درسي آن ارائه مي دهد.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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مناسبات »فلسفه و ترجمه فرهنگی« در ایران معاصر؛ مطالعه 

موردی سیر حکمت در اروپا  
مالک شجاعي جشوقاني

ترجمه فرهنگی، ترجمه ای است که پیام متن و فرهنگ مبداء را با فرهنگ 
مقصد س��ازگار می کند. چنین ترجمه ای غالب��اً افزایش و کاهش هایی به 
همراه دارد و ترجمه ای وفادارانه نیس��ت. در ترجمه فرهنگی مترجم برای 
انتقال مفایهم و حتی تجارب فکر فراتر از معنای مفردات، به بافت و زمینه 
فرهنگ��ی مبدا ء و ظرایف و اقتضائات مختصات فرهنگ مقصد توجه جدی 
می کند. اگر بخواهیم با اصطالححات رایج در سنت اسالمی سخن بگوییم، 
ترجمه فرهنگی فلس��فه و اندیش��ه اروپایی مس��تلزم نوعی اجتهاد فکری-

اندیشه ای است. ... 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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5
موانع فعالیت انجمن های علمی علوم انسانی ایران 

محمد منصورنژاد

در ایران، تعداد مجموع انجمن های علمی زیر نظر کمیس��یون انجمن های 
علم��ی وزارت علوم 374 مورد اس��ت که 150 انجم��ن )باالی 40 درصد(، 
انجم��ن های علمی علوم انس��انی اند. نقش بالق��وه و بالفعل مجموع 150 
انجمن های علمی علوم انسانی، با توجه به ظرفیت های باالی آنها در ارتقا، 
اعتال و گسترش علوم انسانی بسیار حایز اهمیت است، زیرا هم ماهیت این 
تش��کل ها فرهنگی بوده و نقش منظور شده برای آنان از جنس علم  است  
و هم ن��وع فعالیت آنها  حرکتی خودج��وش از درون اجتماعات علمی می 
باش��د که بهترین مجرای اصالح امور اس��ت. با این همه هم اکنون انجمن 
های علمی علوم انس��انی فعال )جدای از انجم��ن هایی که تحرکی ندارند( 
بر علوم انسانی رسمی ایران، نقش تعیین کننده ای ندارند، به ویژه این که 

علوم انسانی کشور در ابعاد گوناگون، در وضعیت مطلوبی به سر نمی برد.
نامطلوب بودن وضعیت علوم انس��انی ایران، مس��اله و مدعایی است که هم 
مورد توجه کارشناسان علوم انسانی کشور است و هم از سوی سیاستگذاران 
مورد عنایت قرار گرفته، بلکه برای بازنویسی و باز فهمی علوم انسانی در این 

سامان، دست به اقداماتی هم زده اند. 
اگر عزمی بر بکار گیری ظرفیت های انجمن های علمی برای اعتال و ارتقای 
سرنوشت علم )که البته قابل تعمیم به سایر حیطه ها نیز می باشد( در این 
سامان باشد، در کنار مشکالت علوم انسانی، متاسفانه وضعیت انجمن های 
علمی ایران نیز مطلوب نمی باش��د. آمارهای دقیق حکایت از آن دارند که 
حدود »چهار پنجم« انجمن های علمی علوم انسانی کشور یا کامال راکدند 
)یعنی س��االنه حتی یک فعالیت از آنها ثبت نش��ده اس��ت( و یا آن قدر کم 
فعالیت اند که می توان آنها را نیز با مسامحه، انجمن های غیر فعال نامید. 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 

153

)از 1500 امتیازی که برای رتبه بندی ساالنه انجمن ها از سوی کمیسیون 
انجمن های علمی وزارت علوم در نظر گرفته شده است، امتیاز پایین تر از 

200 می گیرند!(.
ای��ن نکته واقعا جای مطالعه دارد که چرا انجمن های علمی علوم انس��انی 
در ای��ران اغلب دچ��ار خمودی و رکودند و تنها »ی��ک پنجم« فعالند؟ این 
مش��کالت تا چه حد به خود انجمن ها باز می گ��ردد و تا چه میزان زاییده 
ش��رایط بیرونی اس��ت؟ و... نوش��تار حاضر به بررس��ی موانع و آسیب های 

انجمن های علمی علوم انسانی می پردازد.  
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ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
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طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
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ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
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6
بررسی و تحلیل تاریخی وضعیت برنامه  های آموزشی از حیث 

مهارت  افزایی دانشجویان رشتۀ علوم اجتماعی و اشتغال 
دانش آموختگان آن در مقاطع گوناگون تحصیلی از آغاز تا 

سال1395
محمدساالر کسرایی/ آتنا غالم نیارمی

واکاوی برنامه آموزش��ی هر رشته علمی به ویژه از حیث بررسی رابطه علم 
و مهارت در آن و نیز ارزیابی محتوای دروس��ی که به ارتقای مهارت افزایی 
در راستای اشتغال دانش آموختگان می انجامد، از ضرورت و اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. در این مقاله با رویکردی تاریخی-انتقادی به واکاوی برنامه-

های آموزشی رش��ته علوم اجتماعی و زیر مجموعه  های آن از آغاز تأسیس 
تا 1395 و ارزیابی نس��بت بی��ن تحصیل، مهارت افزایی و اش��تغال دانش 
آموختگان این رشته پرداخته شده است. چارچوب نظری و الگوی مفهومی 
پژوهش با بهره گیری از رویکردهای الگوی تدوین برنامه آموزش��ی اسکایرو 
)2008(، رویکرد فیلس��وفان تعلیم و تربیت معاصر در ارتباط با نسبت علم 
و مهارت و همچنین نظریه آموزش��ی بلوم )2009( تدوین گردیده اس��ت. 
روش مطالعه، تاریخ نگاری انتقادی بوده و گردآوری داده ها با ترکیبی از دو 
روش اس��نادی و مصاحبه عمقی صورت گرفته است. یافته های پژوهش در 
س��ه بخش کلی برنامه آموزش��ی، مهارت و اشتغال در رشته علوم اجتماعی 
و گرایش ��های آن در ایران مطرح ش��ده اس��ت. نتایج پژوهش نشان می دهد 
برنامه های آموزشی رش��ته های علوم اجتماعی در ایران فاقد استانداردهای 
پیش��رفته اس��ت و در محتوای آن، نسبت مناس��ب و متعادلی میان دانش 
نظری و مهارت عملی برای رشته  های علوم اجتماعی وجود ندارد. به همین 
دلیل، برنامه  های آموزشی کمکی به مهارت افزایی در دانشجویان این رشته 
نک��رده و محتوای آن مناس��ب با مهارت های قابلیت اش��تغال تدوین نش��ده 
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اس��ت. از دیگر نتایج این پژوهش، وجود ش��کاف عمیق میان بخش عرضه 
دانش آموختگان یعنی نهاد دانشگاه و بخش تقاضای آنان یعنی نهاد اقتصاد 
)بازار کار( اس��ت و تناسبی در آن مش��اهده نمی گردد. از اساسی ترین دالیِل 
این شکاف، پذیرش فزاینده دانشجو در این رشته، فقدان آموزش های مهارتی 
و عدم وجود فرصت های ش��غلی مناس��ب برای دانش آموختگان رش��ته های 
مختلف علوم اجتماعی اس��ت. این مس��ائل، منجر به رش��د فزاینده پدیده 
بیکاری دانش آموختگان آکادمیک در این رش��ته دانش��گاهی ش��ده است. 
مهمترین راهکار برون رفت از این چالش ��ها، بازبینی و تدوین دوباره برنامه 
آموزش��ی و گنجاندن مهارت ها و شایستگی  های عملی در کنار دروس نظری، 
توجه به تناس��ب میان مقوله پذیرش دانشجو و ظرفیت های شغلی برای این 
رشته و کاهش کمی گرایی نهادی و کالبدی و افزایش کیفی گرایی نظری و 

مهارتی در رشته  های زیرمجموعه علوم اجتماعی در ایران است.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 

156

7
علوم تربیتی در ایران؛ شکل  گیری بر بستری تاریخی یا 

نسخه برداری صرف؟
روح اهلل شهابی

آغاز آموزش علوم تربیتی به عنوان یک رش��ته دانش��گاهی و نه یک کرسی 
تدریس در ایران را با اس��تناد به ش��واهد تاریخی می توان مهرماه 1311 در 
دانشس��رای عالی دانست. سئوال اساسی آن است آیا آنگونه که برخی تصور 
می کنند این پدیدآیی، نس��خه برداری صرف از دانش��گاه های غربی توس��ط 
پیشگامان بوده است یا آنکه  بر بستری از عوامل تاریخی شکل گرفته است؟ 
هدف پژوهش حاضر پاس��خدهی به این س��ئوال بوده است. روش پژوهش، 
توصیفی اس��نادی و توصیفی تحلیلی و انتقادی بوده است. نتیجه بررسی ها 
نش��ان می دهد اگر چه هم در ایران و هم در غرب علوم تربیتی در پاس��خ به 
یک تقاضای اجتماعی، به عنوان یک رش��ته دانش��گاهی شکل گرفته است 
اما این ش��کل گیری در ایران دارای یک زمینه تاریخی، اجتماعی و فرهنگی 
ویژه خود اس��ت که می توان آن را ذیل 4 عامل اصلی تقسیم  بندی نمود: 1( 
تأس��یس دارالفنون  از حیث نوخواهی در تعلیم و تربیت، 2( اعزام دانشجو 
به اروپا و تأسیس هسته اصلی دانشگاه ها توسط آنها، 3( تحوالت اجتماعی 
و فرهنگی حد فاصل تأسیس دارالفنون تا مشروطیت از قبیل فراگیر شدن 
اندیش��ه ناکارآمدی تعلیم و تربیت سنتی و ضرورت بازاندیشی در آن و 4( 
مش��روطیت به واس��طه خلق این نگاه که تعلیم و تربیت بس��تر اندیشه ای 

شکل گیری نهادهای نوین مدنی است.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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برنامه  های درسی علوم تربیتی در ایران؛ بازخوانی تاریخی و مرور 

انتقادی
روح اهلل شهابی

آغاز آموزش علوم تربیتی به عنوان یک رش��ته دانش��گاهی و نه یک کرسی 
تدریس در ایران را با اس��تناد به ش��واهد تاریخی می توان مهرماه 1311 در 
دانشس��رای عالی دانس��ت. از زمان پدیدآیی این رش��ته تا امروز، 6 برنامه 
درس��ی برای آن نگارش شده است؛ شامل آنچه در دانشسرای عالی تدوین 
ش��ده بود )1311(، برنامه درس��ی رشته فلس��فه و علوم تربیتی )1313(، 
برنامه درسی به هنگام تأسیس دانشکده علوم تربیتی )1344( و برنامه های 
درس��ی تدوین شده توس��ط س��تاد انقالب فرهنگی )1363(، شورای عالی 
برنامه  ریزی )1373( و ش��ورای تحول و ارتقای علوم انسانی )1394(. هدف 
پژوهش حاضر بازخوانی تاریخی و مرور انتقادی این ش��ش برنامه درس��ی 
است تا از قبل آن بتوان به فهم تحول آموزش علوم تربیتی در ایران رسید. 
روش پژوه��ش حاضر توصیفی اس��نادی و توصیفی تحلیلی و انتقادی بوده 
اس��ت. نتیجه بررسی ها نشان داده اس��ت هر یک از برنامه های درسی رشته 
علوم تربیتی در ایران واجد ویژگی های مش��خصی بوده اس��ت با این حال در 
آن نوعی حرکت از نس��خه برداری صرف از غرب به س��مت تالش برای نگاه 
توأمان به ایدئولوژی اسالمی و علم غربی در عین غفلت از تحوالت علمی و 
در نهایت حرکت ش��تابنده تر در نگاه به ایدئولوژی اسالمی یا اسالمی سازی 
می ت��وان دید با این حال دروس با ماهیت تجربی و روش ش��ناختی کمتر در 

معرض این تغییر و یا امکان تغییر بوده اند.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 

158

9
مکتب های فلسفی-ادبی اروپا و ادبّیات معاصر ایران

حسین آبادیان

مقالۀ حاضر         تأثیر دو مکتب فلس��فی اروپایی را بر شکل   گیری ادبّیات جدید 
ای��ران در دوره های بعد از جنگ ه��ای اوّل و دوّم جهانی به بحث می  گذارد، 
این دو مکتب عبارتند از نیهیلیس��م و مارکسیس��م. نیهیلیسم بعد از جنگ 
اّول جهانی و مارکسیسم بعد از جنگ دّوم جهانی بر بخش مهّمی از ادبّیات 
معاصر ایران اثر گذاش��تند، پس این پژوهش تالش می کند تا نش��ان دهد 
متون ادبی بازتاب دهندۀ وضعّیت تاریخی ویژه ای بودند که با اتکاء به آن ها 
می ش��د روح زمان را ش��ناخت. اگر در سال های نخس��ت بعد از جنگ اّول 
جهانی برخی نویس��ندگان به یأس و سرخوردگی دچار شده بودند، برعکس 
در دورۀ بع��د از جن��گ دّوم جهانی نوعی امید به آین��ده ای بهتر، بر ادبّیات 
مسلط شده بود. مقالۀ حاضر با روش تحلیل محتوای برخی متون برگزیده، 
تالش می کند تا با برقراری نس��بت بین وضعّیت تاریخی و مکاتب فلس��فی 
و ادب��ی اروپا، تأثیر آن ها را بر ادبّی��ات معاصر ایران از منظری جهانی مورد 

بررسی قرار دهد.                                       
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
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امکان و چگونگی تعامل میان علوم انسانی و معارف دینی؛ مطالعه 
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و علوم انسانی دانشگاهی ذیل دیسیپلین دین پژوهی
عبدالمجید مبلغی

این نوش��تار به مطالعه زمینه های تعامل میان دو دیس��یپلین معارف دینی 
حوزوی و علوم انسانی دانشگاهی می پردازد.پرسش اصلی نوشتار شناسایی 
زمینه های مواجهه ای بارور و اثرگذار،  و نه س��ترون و ش��عاری، میان این 
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گیرد.چنین مراجعه ای زمینه س��از رویکرد به دیسیپلین دین پژوهی است. 
وجهه همت چنین مراجعه ای، به مثابه بس��تر دین پژوهی، باید شناس��ایی 
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گردد. روش شناسی نوشتار تحلیلی و کتابخانه ای است.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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درس های ناگرفته؛ فراز و فرود جنبش بومی سازی علوم انسانی 

احمد گلمحمدی

هرچند تجربه ایرانی بومی س��ازی علوم انس��انی در بستر تجربه فراگیرتری 
به نام »جنبش بومی س��ازی علوم انسانی« ش��کل گرفت، گویی ایرانیان از 
چنین تجربه ارزش��مندی چن��دان درس نگرفتند. نبود تصویری معتبرتر از 
آن تجربه ش��اید یکی از دالیل این کم توجهی بوده باش��د. بنابراین، نوشتار 
پیشرو محصول تالشی است برای ترسیم چنان تصویری از تجربه غیرایرانی 
بومی س��ازی. درقالب این تصویر، نخس��ت به بستر جنبش بومی سازی می 
پردازی��م و نش��ان میدهیم که چگونه برخی تحوالت فلس��فی و اجتماعی- 
سیاسی بسترساز این جنبش شد. سپس درباره فرایند جنبش بومی سازی 
در کشورهای مختلف سخن میگوییم تا روشن شود که در طول تقریبا یک 

دهه این جنبش چگونه شکل گرفت، به اوج رسید و سرانجام افول کرد.
پایان بخش بحث هم دربرگیرنده گزارش کوتاهی اس��ت از ارزیابی کارنامه 

این جنبش که میتواند برای تجربه بومی سازی در ایران سودمند باشد.
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اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
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علم فرونتیک به مثابه داللت بنیادین برای نظریه توسعه

عباس منوچهری

هر نظریه جامع توسعه، یک منظومه گفتاری )Discursive( و شامل چند 
نوع گزارۀ مرتبط و منسجم است. این گزاره ها را می توان داللت نامید، و هر 
نظریه توس��عه را شامل چهار داللت دانست. این داللت ها عبارتند از داللت 
بنیادین، داللت وضعیتی، داللت تبیینی، و داللت هنجاری. داللت بنیادین 
به این معناس��ت که یک نظریه توس��عه یک منظومۀ گفتاری-عملی است 
ب��ا ابتناء به مبانی فکری معینی در باب انس��ان، جامع��ه، و تاریخ، چالش ها 
و بحرا  ن ه��ای موجود را تش��خیص داده و با تبیین ریش��ه ها و عوامل ایجاد 
وضعیت موجود، »معیار های توسعه یافتگی را صورتبندی و »سیاستگذاری 
راهبردی« را تمهید می کند. در این نوشتار با اجتناب از تفکر متافیزیکی – 
پوزیتیویس��تی، در پاسخ به پرسش از بنیادهای یک نظریه توسعه مطلوب، 
علم انس��انی فرونتیک بعنوان داللت بنیادین برای نظریه توسعه فراستمند 
مطرح می ش��ود. این امر با توجه به اهمیت موضوع برای برنامه ریزی توسعه 
در کش��ور، می تواند به عنوان مبنایی نظری برای طرح اندازی نظام توس��عه 

کشور مفید فایده باشد. 
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بررسی و تحلیل وضعیت برنامۀ ریزی درسی رشتۀ مدیریت 

صنعتی از منظر سیاستها، برنامه  های توسعۀ کشور و برنامه  ریزی 
دانشگاهی
بهروز دّری

این مقاله در زمینه مطالعات “طرح اعتالءعلوم انس��انی معطوف به پیشرفت 
کش��ور “ با هدف کلی بررس��ی وضعیت برنامه ریزی درسی به عنوان بخش 
مهمی از نظام آموزش عالی در زمینه خاص رش��ته مدیریت صنعتی که از 
جمله رشته های مهم  در عرصه مدیریت محسوب می شود ،تدوین گردیده 
اس��ت .رویکرد اصلی مطالب نگاهی به سیاستها ،برنامه های توسعه کشور و 
بازتاب آن در برنامه ریزی دانشگاهی است . در بخش اول مطالب به مروری 
برمفاهیم اساس��ی از جمله برنامه ریزی دانشگاهی و درسی ،دانش ،مهارت 
و مفهوم ش��غل پرداخته می ش��ود . مالحظه سیاست های کالن و نیازهای 
مرتبط جامعه با توجه به وجوه مرتبط که تعیین کننده مس��یر برنامه های 
توس��عه کش��ور و به دنبال آن تنظیم برنامه های عملیاتی و اجرایی اس��ت  
حائز اهمیت ویژه است. سیر موضوعات مرتبط در برنامه های سوم تا ششم 
توس��عه نش��ان دهنده اهمیت و اولویت های موضوع آموزش عالی و برنامه 
ریزی دانشگاهی مرتبط است .راهبردها و اقدامات ملی مرتبط با برنامه های 

کالن بستر تنظیم منطقی برنامه های آموزشی است.
    با توجه به زمینه اصلی موضوع در عرصه مدیریت صنعتی ،نگاهی اجمالی 
و مختصر به تاریخچه ش��کل گیری و فرایند تنظیم برنامه های درس��ی در 
مطال��ب مربوط دنبال می ش��ود .مقوالتی از قبیل اهمیت ارتباط دانش��گاه 
و صنع��ت، اش��تغال و کار آفرینی،حرفه ای گرای��ی در مدیریت، بازار کار و 
اشتغال در حوزه مدیریت صنعتی ،تاریخچه رشته مدیریت صنعتی با توجه 

به اهمیت موضوع مختصرا مرور می شود.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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بخش پایانی مقاله به بررس��ی و تحلیل برنامه های درس��ی رشته مدیریت 
صنعتی  اختصاص یافته است. ویژگی های طراحی برنامه ،با توجه به آخرین 
نس��خه هدف برنامه معطوف به آموزش نیروی انس��انی متخصص مورد نیاز 
صنایع تولیدی و خدماتی و نیز آشنایی دانشجویان با کاربرد روشهای علمی 
مدیری��ت و توانمند کردن دانش��جویان و فراگیران در بکارگیری یافته های 
نظری در عرصه عمل ،به همراه بکارگیری نرم افزارها اس��ت .ساختار برنامه 
شامل عناوین درسی با  ماهیت دانشی و مهارتی است. نوع ارزشیابی برنامه 
درسی در حالت های مستمر، میان ترم و پایان ترم که به صورت نوشتاری 
و عملک��ردی بیان گردیده، نش��اندهنده رویکرد کلی برنامه به اثر بخش��ی 

آموخته هاست.
جمع بندی کلی با توجه به س��یر مطالب ارائه ش��ده در مقاله نش��اندهنده 
خالءها و کمبود های برنامه در جهت آماده س��ازی دانش آموختگان جهت 
انج��ام فعالیت های مهارت محور در عرصه فعالیت های تولیدی و خدماتی 
اس��ت .نش��انه بارز موضوع وزن بیشتر برنامه درس��ی در حوزه های نظری 
است، که علی رغم هدف گذاری مربوط به آموزش نیروی انسانی متخصص 
مورد نیاز ،محتوای برنامه از این حیث نیازمند تکمیل و اصالح س��اختاری 

و محتوایی است.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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14
مفهوم پراکسیس در اندیشه های دکتر علی شریعتی

حسین آبادیان

با نگاهی گذرا به مجموعه آثار دکتر علی ش��ریعتی، در می یابیم او از واژه 
عمل و البته جنبش فلس��فی اومانیسم فراوان س��خن گفته است. تأکید بر 
مقوله عمل بیش از همه از س��وی جنبش جهانی مارکسیس��م صورت می-

گرفت، اما در بطن همین جنبش تمایزها و تعارضهای فراوانی ظهور و بروز 
کرده بود. بخش��ی از این تمایز به ارائه روایتی جدید از مارکسیسم در برابر 
روایت حزب کمونیس��ت اتحاد شوروی خالصه می شد، در این روایت جدید 
نگاهی انس��انی به مارکسیسم انجام میگرفت، بر اساس این روایت لنینیسم 
و استالینیس��م به نظریه های مارکس تعهدی نداش��تند و آنچه توسط آنها 
عنوان ش��ده بود، ربطی به آراء و اندیش��ه های مارکس نداش��ت. تأکید این 
جنبش بر واژه »عمل« به مفهوم پراکس��یس ب��ود؛ آنها بر آثار دوره جوانی 
مارکس به ویژه گروند ریسه تأکید فراوان می کردند، از آزادی بیان در بلوک 
شرق و غرب دفاع می نمودند، و ابعاد انسانی دیدگاههای مارکس را برجسته 
می کردند. در ایران برخی گروههای مس��لمان تحت تأثیر این اندیشه بودند، 
به واقع تلفیقی از اگزیستانسیالیس��م و مارکسیسم و اسالم، در ارائه مکتب 
فکری یادش��ده در ایران بس��یار مؤثر بود. این جنبش فکری پراکسیس در 
دهه ش��صت میالدی بالیدن گرفت، این زمان درس��ت همزمان بود با دوره 
دانش��جوئی و سپس فعالیتهای فکری ش��ریعتی. تأکید بر از خودبیگانگی و 
ماهیت پویای انس��ان، مهمترین ویژگی مکتب پراکس��یس بود، دو عنصری 
که در اندیش��ه های شریعتی هم قابل مشاهده اند. مکتب یادشده در غرب 
بر کس��انی مثل مارش��ال برمن هم اثر نهاد، پس مارکس اومانیستی که بر 
دیالکتیک تأکید فراوان می نهاد، ویژگی اصلی جنبش پراکس��یس بود. نظر 
به اینکه در آثار ش��ریعتی تفسیری اگزیستانس��یل از مقوله عمل اجتماعی 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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ارائه ش��ده و همزمان بر اومانیس��م تأکید صورت گرفته است، فرضیه مقاله 
حاضر این است که دکتر ش��ریعتی تحت تأثیر مکتب پراکسیس بود، یکی 
از مهمتری��ن جریانهای فکری زمان خود را خیلی زود ش��ناخت و آن را به 
جامعه دانش��گاهی ایران ارائه کرد. تاکنون به دیدگاههای ش��ریعتی از این 
منظر پرداخته نش��ده اس��ت، پس بر اس��اس روش تحلیل محتوا و دیدگاه 
انتقادی؛ تالش می ش��ود افقی جدید برای فهم نگاه شریعتی به مقوله انسان 

و عمل اجتماعی گشوده شود.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
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علم دینی از منظر واقع گرایی انتقادی

محمدتقی موحد ابطحی

در دهه  های گذش��ته در بح��ث از امکان یا امتناع عل��م دینی، از دیدگاه-
های مختلف فلس��فه علمی بهره گرفته شده اس��ت. اما تا کنون در ارتباط 
ب��ا قابلیت های واقع گرایی انتقادی در حمای��ت از ایده علم دینی کار چندانی 
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نپرداخته ان��د. در  این مقاله پس از معرفی مختص��ر واقع گرایی انتقادی، به 
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نشان داده می ش��ود که این دستگاه فلسفی که فلسفه علوم طبیعی، فلسفه 
علوم انس��انی و فلس��فه فراطبیعت را دربرمی گیرد، ظرفیت بس��یاری برای 

پشتیبانی از ایده علم دینی دارد.



3

شور
ت ک

شرف
ف به پی

ی معطو
سان

کارنامه طرح جامع اعتالی علوم ان

مقدمه 
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ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
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ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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جایگاه نظریه علم دینی آیت اهلل مصباح یزدی در میان طبقه  بندی 

جدید نظریه  های علم دینی
محمد تقی موحد ابطحی

رویکردهای مختلفی برای دس��ت یابی به علوم انس��انی اسالمی معرفی شده 
است. نظریه  پردازان این حوزه، پس از نقد چند رویکرد، از رویکرد مورد نظر 
خود دفاع کرده  اند، اما تحلیل محتوای آثار آنها نشان می دهد که رویکردهای 
دیگر تلویحا در نظریه  آنها به کار گرفته ش��ده اس��ت. در این مقاله با مبنا 
ق��رار دادن یکی از طبقه  بندی  های نظریه  های علم دینی، که با الگوگیری 
از مفه��وم نمونه ایده  آل وبر، طیف گس��ترده ای از نظری��ه  های علم دینی 
را پوش��ش داده اس��ت، و همچنین با تحلیل محتوای آثار آیت اهلل مصباح 
یزدی، تالش گردیده تا جایگاه نظریه علم دینی ایشان در این طبقه  بندی، 
و سهم هر یک از رویکردهای ایده  آل در فرایند تولید علوم انسانی اسالمی 
در آراء ایشان آشکار گردد. این تحقیق نشان می دهد آیت اهلل مصباح یزدی، 
دست یابی به علوم انسانی اسالمی را فرایندی مدیریت  پذیر می  دانند، تحول 
ف��رد و س��اختارهای اجتماعی را در این فرایند ض��روری قلمداد می  کنند و 
رویکردهای معرفتی تهذیب و تکمیل علوم موجود، استنباطی و مبناگروی 

به اشکال مختلف در نظریه ایشان به کار گرفته شده است. 
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استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 
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طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
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ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
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پنج نسخۀ داریوش شایگان در پنج دهه

مقصود فراستخواه   

علوم انس��انی ایران دست کم در دو مسیر متمایز عمل کرده است: انتقادی 
و اکتش��افی. ش��ایگان، س��بکی از آفرینش دانش  ومعانی و یکی از کارنامه 
های فکری علوم انس��انی را به دس��ت می دهد و  تأثیر وتأثر دوسویه میان 
علوم انس��انی ایرانی با وقایع ورویدادهای همبافت اجتماعی وفرهنگی را بر 
آفتاب می کند. روش مطالعه حاضر، تحلیل محتوای متون شایگان به عالوه 
زمینه کاوی اجتماعی است. دست کم پنج نسخه بدین شرح به دست آمد: 
نخس��ت، تحقیقات علمی دربارۀ حکمت معنوی آسیا؛ دوم، برساخته شدن 
آس��یا در برابر غرب؛ سوم، آزمون تاریخِی ایدئولوژی؛ چهارم؛ نسخه کثرت-

گرایی و حقیقت های چندگانه؛ پنجم، پناه بردن به بیان های حّس��ِی بیرون 
از ادراکهای مفهومی. بذرهایی از تمام این نس��خه ها در هریک از آن ها در 
حالت کمونی به سر می برند و به کثرت شایگان، نوعی وحدت می بخشند. 
به گواهی شایگان ، علوم انسانی ما با باال پایین شدن جامعۀ ایران و جهان، 
بسیار  پیچ وتاب خورده است ، گاه زبان ناظر و گاهی نیز زبان عامل گشوده 
اس��ت. مباحث شایگان درگیر آش��نایی زدایی از کلمات مأنوس ما هستند. 
ش��ایگان از حکمت قدیم وفلس��فۀ جدید س��خن می گوید، تاریک اندیشی 
جدید را برمالمی س��ازد و ضمن برحذر داش��تن از تلفیق های آبکی وچند 
پارگی ذهنی، ش��وق حض��ور در فضاهای میانی را به دله��ای ما می افکند. 

پوچی و معنا در این نسخه ها بر هم می پیچند و با هم دوئل می کنند. 
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بررسی و نقد کتاب»علم النفس یا روان شناسی از لحاظ تربیت«

اسماعیل ناصری

از کت��اب »علم النفس یا روان شناس��ی از لحاظ تربیت« به عنوان نخس��تین 
درس��نامه دانشگاهی روان شناسی در ایران یاد می ش��ود. در این مقاله تالش 
ش��ده است، با توجه به ش��یوه نامه نقد و بررسی کتب شورای بررسی متون 
و کتب علوم انس��انی، این اثر مورد بررس��ی و نقد قرار گیرد. کتاب از بیشتر 
ش��اخص های ظاهری کتاب از جمله صفحه عنوان، دیباچه، فهرست مطالب، 
فهرست اصطالحات، فهرست اسامی گراورها)عکس، شکل، جدول و نمودار( 
برخوردار اس��ت. نبود مقدمه، هم در ابتدای کت��اب و هم در ابتدای فصول 
و عدم فهرس��ت منابع در پایان کتاب از چش��مگیرترین کاستی های این اثر 
در بعد ش��کلی است. در بعد محتوایی، تناسب محتوای کتاب با سرفصل های 
فعلی روان شناس��ی عمومی، س��ازمان بندی فصول کتاب ب��ا توجه به مباحث 
علم النفس، توجه به روان شناس��ی تجربی، پیش��گامی در برگردانی کلمات، 
توج��ه به تربیت قوای روان ش��ناختی کودکان و نوجوانان، بررس��ی نظریات 
مهم روان شناس��ی و نقد آنها، و توج��ه به منابع ایرانی، از نقاط قوت و ضعف 
در ارجاع دهی منابع و روزآمد نش��دن چاپ های آخر کتاب، از چشمگیرترین 

کاستی های این اثر به شمار می آیند.
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ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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تاملی تحلیلی بر تاریخ رشته باستان شناسی در ایران

مهسا ویسی

در سخن از بررسی تاریخ هر علمی باید ابتدا تاریخ تفکر و اندیشه آن مورد 
بررسی قرار گیرد. از اوایل قرن نوزدهم میالدی زیر بنای نظری باستان شناسی 
آغاز به ش��کل گیری کرد و با گذر از عتیقه یابی،  به عنوان یکی از رش��ته-

های علوم انس��انی در دنیا مطرح ش��د. تفکرات مفهومی باستان شناسی در 
ای��ن بازه زمانی در اروپای غربی و امریکای ش��مالی ش��کل گرفت و با گذر 
از بخش های فکری و ش��کل گیری رویکردهای مختلف باستان شناسی نظری 
که چهارچوب ها و کاربرد مش��خصی داشت شکل گرفت. بدین سان در حالی 
ک��ه در ایران بازار گنج یابی و غفلت فرهنگی حاکم بود، ش��رق شناس��ان و 
باستان شناس��ان غربی به این کش��ور ورود کردند در حالی که در زمینه های 
نظری و آکادمیک از ایران بیش از حدود صد س��ال جلوتر بودند. به دنبال 
تج��دد خواهی در زم��ان قاجار در نهضت ترجمه ای که ب��ه راه افتاد برخی 
کتب مرتبط با تاریخ و باستان شناس��ی نیز ترجمه ش��دند و در واقع از همان 
زمان تقلید از روش شناس��ی غربی در این علم آغاز شد. با آغاز دوره پهلوی 
تاریخ ملی مس��ئله ای بس��یار مهم بود و باستان شناسی با ضرورت ملی گرایی 
ام��ا هم چنان بدون پایه نظری در ایران جایگاه ویژه ای یافت. بعد از انقالب 
اس��المی با تغییر برخی ضرورت ها و اولویت ها، رش��ته و علم باستان شناس��ی از 
ضرورت خارج شد و در نتیجه هم چنان عقیم باقی مانده است. این پژوهش 

با نگاهی تحلیلی به زمینه  های شکل  گیری این رشته در ایران می  پردازد.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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تحلیلی بر مبانی فکری و معرفتی در تدوین برنامه  های آموزشی 

رشته باستان  شناسی )از آغاز تاکنون(
مهسا ویسی

تاریخچه آموزش رش��ته باستان  شناس��ی به صورت دانش��گاهی در ایران به 
زمان تاس��یس دانش��گاه تهران بر می گردد و این رشته جزو شش رشته اول 
در زمان تاس��یس بود. مبانی فکری در تدوین برنامه های آموزش��ی رش��ته 
باستان شناس��ی را در سه بس��تر تاریخی می توان بررسی کرد: دوران اول از 
ابتدای تاس��یس رشته تا قبل از تحوالت دوران دکتر نگهبان )که البته این 
دوره نیز خود به دو بخش تقس��یم می شود(، دوران دوم تحوالت ایجاد شده 
در دوران دکتر نگهبان تا انقالب اسالمی و دوره سوم از بازبینی برنامه  های 
درسی بعد از انقالب فرهنگی تا کنون. مطالعات نشان می دهد که در هر یک 
از این سه دوره نوعی تفکر مرتبط با تخصص افراد حاضر در گروه آموزشی 
بر تدوین برنامه  های درس��ی حاکم بوده اس��ت و مبناهای فکری مرتبط با 
باستان شناسی به معنای اصیل آن تنها در دوران دکتر نگهبان اتفاق می افتد 
و بع��د از انقالب فرهنگی نیز دروس ارائه ش��ده تا کن��ون)1396( تغییری 
نکرده ان��د. ای��ن پژوهش به تحلیل خط س��یر فکری حاکم ب��ر تدوین این 

برنامه  های درسی در قالب سه دوره تاریخی تعریف شده می  پردازد.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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تحلیلی بر رابطه علم و مهارت در برنامه  های آموزشی رشته 

باستان  شناسی در ایران 
مهسا ویسی

پیش از شکل گیری آموزش باستان شناسی در ایران، با ورود باستان شناسان 
و شرق شناس��ان اروپایی مطالعات باستان شناسی در ایران آغاز شده بود و 
تش��کیالت باستان شناس��ی نیز در ادامه این روند پر فراز و نشیب در ایران 
شکل گرفت، بی انکه بر هیچ مکتب نظری استوار باشد و روندی که تحوالت 
تفکرات باس��تان شناسی در اروپا و آمریکا طی کرد هرگز در ایران به وقوع 
نپیوست. بر همین پایه و اساس نظام آموزشی باستان شناسی نیز در حدود 
هشتادسال پیش در ایران با یکسری برنامه های اموزشی که ارتباط چندانی 

با باستان شناسی نداشت آغاز شد. ...
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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بررسی مشاهده بازتابی و مشاهده نافذ در تاریخ جنون

غالمحسین مقدم حیدری

پروژه فوکو را می توان تبارشناس��ی سوژه مدرن نامید و کتاب تاریخ جنون 
یک��ی از مهم ترین آثار او در این زمینه اس��ت. آنچ��ه در این کتاب به طور 
برجس��ته ای خ��ود را نمایان می س��ازد، تأکید فوکو بر »عمل مش��اهده« و 
تکنیک های آن در شکل گیری سوژه به منزله ابژه ای برای شناخت می باشد. 
ب��ا تأمل در این کتاب می توان دو نوع مش��اهده را از هم متمایز کرد که ما 
آنها را مشاهده بازتابی  و مشاهده نافذ می نامیم. در این مقاله می کوشیم اوالً 
به بررس��ی مشاهده بازتابی و ویژگی هایش بپردازیم؛ ثانیاً نشان می دهیم که 
چه شرایط اجتماعی در قرون هیجدهم و نوزدهم میالدی سبب شد تا این 
شیوه مشاهده دیوانگان رنگ ببازد و به تدریج مشاهده بدیلی � مشاهده نافذ 
� جایگزین آن ش��ود؛ ثالثاً با تش��ریح تکنیک های مشاهده نافذ، ویژگی های 
این نوع مش��اهده را بررسی می کنیم و نشان می دهیم که چگونه این شیوه 
مشاهده سبب پیدایش روانشناس��ی و روانپزشکی در قرن نوزدهم میالدی 
ش��د.این پژوهش ب��ه روش کتابخانه ای با تکیه بر کتاب بس��یار مهم تاریخ 
جنون اثر میش��ل فوکو � مورخ، جامعه شناس و فیلسوف فرانسوی معاصر � 
و ش��ارحین و ناقدین او انجام گرفته است.در مشاهده بازتابی مشاهده گر با 
دی��دن دیوانگان با آنها همنوا می ش��ود و تجربه او از این وضعیت، تجربه ای 
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در واقع مش��اهده نافذ مشاهده ای ابژه ساز است و به دلیل همین ویژگی اش 
معرفت ساز نیز هست. بدین گونه با تأسیس آسایشگاه روانی در قرن نوزدهم 
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بدل شود.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 

174

23
مشاهده کلینیکی به مثابه عملی سیاسی

غالمحسین مقدم حیدری

یکی از مباحث مهم و مناقش��ه برانگیز فلس��فه علم،عمل »مشاهده« است. 
فیلس��وفان تحلیلی علم از منظرهای گوناگون این موضوع را مورد بررس��ی 
قرار داده  اند. آنان نشان داده  اند آنچه در امور طبیعی مشاهده می  شود متاثر 
از اهداف و تجربه  های پیش��ین مشاهده گر است. از این رو مشاهده متاثر از 
عوامل معرفت  شناختی، معناشناختی، روان شناختی یا جامعه  شناختی است. 
اما مش��اهده تنها مورد توجه فیلسوفان تحلیلی نبوده است بلکه فیلسوفان 
قاره ای نیز بدان پرداخته  اند. یکی از این فیلسوفان میشل فوکو است که در 
کتاب تولد کلینیک به چگونگی اُبژه مش��اهده شدن بدن انسان در پزشکی 
می پ��ردازد. او نش��ان می دهد که ع��الوه بر عوامل تاثیرگذار بر مش��اهده که 
توس��ط فیلس��وفان تحلیلی بیان ش��ده اند باید به این نکت��ه توجه کرد که 
مش��اهده اساساً فعلی سیاسی اس��ت. هدف این مقاله نشان دادن این وجه 
سیاس��ی برای مشاهده است. بدین منظور از آرای فوکو در این باره استفاده 
می کنیم. گرچه فوکو در آثار گوناگون خود به این موضوع اش��اره کرده است 
اما می توان گفت که مش��اهده موضوع محوری در کتاب تولد کلینیک است. 
از این رو با بررسی این مورد می کوشیم تا نشان دهیم که منظور از سیاسی 
بودن عمل مش��اهده چیست. بدین گونه س��عی می  کنیم تا نشان دهیم که 
فیبس��وفان علم در بررسی  های خود درباره مشاهده باید وجه سیاسی آن را 

نیز در نظر بگیرید.
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موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
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The Impact of Clinical Gaze Techniques on the 
Emergence of Psychology: Revisiting Michael 

Foucault’sHistory of Madness
غالمحسین مقدم حیدری

When we talk about observation, an abundance of 
theories in science come to our mind whose discussions 
are on how observation of natural sciences is susceptible 
or non-susceptible to observers’ objectives and their 
previous experiences epistemologically, semantically, 
psychologically, or socially. The objects of observation in 
these schools are natural objects and phenomena the subject 
matter of which is something other than the human being. 
However, it is not merely natural objects which are the 
human being in the history of development and evolution 
of knowledge; the human being has also become his own 
object and has been studies. The body has become the object 
of human being in medicine and psyche, and individual and 
social behaviors the object of research of the human being 
himself in human sciences. As the object of observation 
is the psyche of the human being, the characteristics of 
observation are examined in this article from Foucault’s 
view since its object is also the psyche of the human being. 
It is also shown that observation in this domain is not 
only a political act an identity – making one. Due to this 
characteristic, ”observation“ was used as a technique for the 
treatment of psychological diseases, especially in the case of 
madness, until the 19th century. This led to the emergence of 
psychology. 
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ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
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یادگیري کندوکاومحور، الگویي براي ارتقاي علوم انساني در ایران

روح اهلل کریمی 

در این مقاله ابتدا چهار چالش از اصلي ترین چالش��هایي که علوم انس��اني 
در ایران با آنها مواجه است مطرح خواهد شد: چالش اشتغال، چالش بومي 
س��ازي، چالش چرایي حض��ور در کالس درس و چالش رس��اله ها و پایان 
نامه هاي بدون مس��ئله و ضعیف. س��پس علل این چالش ها در نوع آموزش 
دانشگاهي پیگیري خواهد شد و ضمن تبیین الگوي یادگیري کندوکاومحور 
در آموزش نش��ان داده خواهد ش��د که چگونه این الگو مي تواند در رفع یا 
الاقل بهبود وضعیت چالش هاي پیش روي علوم انساني در ایران موثر واقع 

شود.
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زایش ایده شهروندی در ایران معاصر از منظر فلسفه سیاسی

شروین مقیمی زنجانی

بحث در باب مبانی انگاره ش��هروندی در ایران معاصر، به یک معنا بحث در 
باب مبانی شکل گیری فکر تجدد در ایران معاصر است و بدین معنا پیروزی 
یا شکس��ت این انگاره را باید در پرتوی پیروزی یا شکس��ت فکار تجدد در 
ای��ران معاصر در نظر گرفت. قوام ش��هروندی جدید در غ��رب، به نوعی به 
کوش��ش غالباً بالغِی حامالن فلسفه سیاس��ی جدید، در جا دادن برخی از 
مهم ترین مفروضات مدرنیستی در باب انسان و نسبت او با طبیعت از یک 
س��و و دولت از س��وی دیگر در محور شبکه عقل سلیم غربی وابسته بود. از 
مهمتری��ن مفروضات از حیث بحث در باب ش��هروندی جدی��د، ایده »فرد 
صاحب حق بی قید و ش��رط در در وضع طبیع��ی« بود؛ آن هم در معنایی 
که بر اس��اس آن، حق طبیعِی فرد منفرد در وضع طبیعی بر قانون س��امان 
دهنده به وضع سیاسی تقدم پیدا می کرد و بدین ترتیب، مساله اساسی ما، 
بررس��ی ناکامی قوام ایده شهروندی حول عنصر مدنی یا حق محوری است 

که در غرب جدید با هابز بنیادگذاری شد.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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فقه به مثابه تکنولوژي: استلزامات و تبعات

علیرضا منصوری

فقه در مقام یک تکنولوژي قدرتمند تأثیرات فراواني در جوامعي که از آن، 
بیش یا کم، براي تمش��یت امور خود بهره مي گیرند برجاي مي گذارد. در 
مقال��ه کنون��ي پس از گذري اجمالي در خصوص منزل��ت فقه در مقام یک 

تکنولوژي و
بررسي برخي ابهامات احتمالي در این زمینه، توجه خود را به برخي از لوازم 
و تبع��ات تکنولوژي بودن فقه معطوف مي س��ازیم و به بحث درباره تبیین 
نس��بت فقه با س��بک زندگي، اخالق و ش��ناخت خداوند و اهمیت کنترل 

تکنولوژي ها مي پردازیم.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 

179

28
نیهیلیسم و تکنولوژي اطالعات

علیرضا منصوری

کي یرکگور در نوش��تار »عصر حاضر« مواجهه اي خصمانه علیه مطبوعات 
دارد، زیرا معتقد است مطبوعات زمینۀ بروز و ظهور نیهیلیسم را فراهم مي 
آورد. دریفوس این اندیشۀ کي یرکگور را به سایر تکنولوژي هاي اطالعاتي، 
خصوصاً اینترنت، بسط مي دهد. مقالۀ حاضر نشان مي دهد که این نگرش 
کي یرکگور-دریفوس نتیجۀ انسان شناسي و تلقي خاصي از معناي زندگي 
است که نیازمند بررسي هاي نقادانۀ بیشتري است. در مقالۀ حاضر توضیح 
م��ي دهیم که هر چند بصی��رت هاي کي یرکگور و دریفوس در ش��ناخت 
مخاطرات تکنولوژي اطالعات داراي اهمیت است، با این حال رویکرد آن ها 
در قبال معنابخشي به زندگي و هویت انساني تحلیلي یک جانبه از موقعیت 
مس��ئله ارایه مي کند و خصوصاً به دلیل اتکا آن به »تعهد غیر مش��روط« 
محل مخاطرات جدیدي اس��ت. پیش��نهاد نهایي این است که اتخاذ موضع 

مناسب در قبال تکنولوژي اطالعات،
نیازمند انس��ان شناس��ي مناسبي اس��ت تا با بهره گیري از حکمت دیني-

اخالقي ظرفیت الزم براي بهره مندي ایمن از تکنولوژي و دور از نیهیلیسم 
را فراهم کند و در عین حال با استفاده از مهندسي تدریجي و در فرایندي 

دموکراتیک به صورت نهادي آن را کنترل نماید.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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رابطه فلسفی علوم انسانی و تکنولوژی

علیرضا منصوری

هدف مقاله حاضر این اس��ت که از منظری فلس��فی رابطه علوم انس��انی و 
تکنولوژی را تا حد امکان روش��ن کند. علوم انس��انی دارای دو وجه اس��ت: 
وجهی که علم اس��ت، و وجهی که تکنولوژی اس��ت. به واس��طه این نقش 
دوگانه، تعامل علوم انسانی با تکنولوژی پیچیده تر از رابطه علوم طبیعی با 
تکنولوژی اس��ت. رابطه وجه تکنولوژیک علوم انسانی با حیطه های مختلف 
تکنولوژی هم افزایانه اس��ت. ولی این رابط��ه در خصوص رابطه وجه علمی 
علوم انس��انی با تکنولوژی ها یک رابطه نامتق��ارن بوده، تأثیر تکنولوژی ها 
بر وجه علمی علوم انسانی تأثیری ایجابی است. این درحالی است که تأثیر 
وجه علمی علوم انسانی بر تکنولوژی ها به طور عمده سلبی و نقادانه ا ست؛ 
ن��ه به این معنا که ای��ن وجه علمی خدمتی به تکنول��وژی نمی کند، بلکه 
توضیح می دهیم نحوۀ درس��ت این تأثیرگذاری چگونه اس��ت. این تحلیل 
در توضی��ح اینکه چگونه تکنولوژی میتواند در س��پهر عقالنیت قرار گیرد، 

مفید است.

معرفی طـرح 
جامع علـوم 
انسـانی
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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دبیرخانه طرح جامع اعتالی علوم انسانی در راستای اهداف خود نشست های 
علمی-تخصصی متفاوتی را برگزار کرده اس��ت. این نشس��ت ها به صورت های 
مختلفی برنامه  ریزی شده است. در ادامه عنوان تعدادی از این نشست ها ارائه 

می شوند: 
1- نشست های معطوف به گزارش طرح ها

گزارش طرح دکتر روح اهلل شهابی )2  نشست تخصصی(  -
گزارش طرح دکتر اسماعیل ناصری )2  نشست تخصصی(  -

گ��زارش طرح آقای دکتر مالک ش��جاعی جش��وقانی)1 نشس��ت   -
تخصصی(

2- نشست های تخصصی
2- 1-  نشست های تخصصی »بازشناسی انتقادی رشته های علوم 

انسانی«
نشست بررسی محورها و رویکردهای طرح های   -

معطوف به موضوع مهارت های آموزشی و اشتغال 
دانش آموختگان علوم انسانی؛ با حضور 12 تن از 

مجریان و متخصصان حوزه مهارت و اشتغال  
مهارت و اشتغال در رشته های علوم انسانی: ظرفیت ها   -
و واقعیت ها ؛ دکتر بهروز دری، دکتر نعمت اله فاضلی، 

دکتر عبدالرحمن حسنی فر، دکتر روح اهلل شهابی.  
2-2- نشست های تخصصی علوم انسانی و جامعه

نسبت علوم انسانی و جامعه در هشتمین نشست کمیته   -
علمی ط��رح جامع اعتالء؛ با حضور جمعی از اس��تادان 

متخصص و صاحب نظران تراز اول علوم انسانی کشور
نس��بت علوم انس��انی و جامعه در نهمین نشست کمیته   -
علمی ط��رح جامع اعتالء؛ با حضور جمعی از اس��تادان 

متخصص و صاحب نظران تراز اول علوم انسانی کشور
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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نس��بت رویکرد نظری- روش شناس��ی علوم انس��انی با   -
جامعه و اعتالی علوم انسانی؛ دکتر عماد افروغ

3-2- نشس��ت های تخصصی »بازخوانی تحلیلی چهار دهه علوم 
انسانی در ایران«

-نقشه راه توسعه علوم انسانی درآموزش عالی ایران:   -
نقد و نظر، دکتر محمدرضا آهنچیان

تجربه میان رشته ای شدن علوم انسانی در جمهوری   -
اسالمی ایران، دکترفریدون رحیم زاده

راهبردهای اشتغال در آموزش عالی ایران در برنامه های   -
ششگانه توسعه بعد از انقالب اسالمی) با تاکید بر علوم 

انسانی(، دکتر یداهلل مهرعلیزاده
آینده پژوهي علوم انساني در ایران، دکتر مقصود   -

فراستخواه
تحلیلي بر وضعیت مهارت و اشتغال فارغ التحصیالن   -

رشته  هاي علوم انساني در چهار دهه گذشته، دکتر 
یعقوب انتظاری

طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت   -
کشور و »ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت«

2 - 4-  نشس��ت ه��ای تخصصی »علوم انس��انی و قدرت ملی و 
بین المللی«

- ماهیت قدرت مآبانه علوم انسانی، دکتر محمد علی فتح الهی

3- نشست های نخبگانی
اخالق در زندگی کنونی و شرایط اخالقی پیشرفت و اعتالی   -

علوم انسانی، دکتر رضا داوری اردکانی
تحول مفهوم پژوهش علمی از علوم طبیعی تا علوم انسانی،   -

دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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1
شکل گیری علوم تربیتی در ایران با تاکید بر نقش بنیان گذاران و 

زمینه  های تاریخی  و فرهنگی تاسیس آن
سید روح اهلل شهابی 

ایش��ان در ابتدا اظهار کردند که در س��ال 1311 عیس��ی صدیق به ریاست 
دارالمعلمی��ن عالی انتخاب ش��دند. او از آمریکا برگش��ته و در آنجا تعلیم و 
تربیت تحصیل کرده بود. پس از انتخاب به ریاست متوجه ضعف های اساسی 
در برنامه درس��ی دارالمعلمین می شود. به همین دلیل از سال اول ریاست 
خود اقدام به تاسیس رشته علوم تربیتی در دانشسرای عالی  می کند و رشته 

علوم تربیتی به این ترتیب متولد می شود. 
ب��ه اعتقاد این محق��ق عوامل مختل��ف اجتماع��ی – فرهنگی و حتی 
سیاس��ی بر تولد این رشته تاثیرگذار بوده اس��ت. در ادامه بحث به توسعه 
کمی پرداخته می شود. از سال 1369 جهش ناگهانی در ظرفیت این رشته 
اتفاق افتاد و از س��ال 1384 دوباره این جهش دیده می ش��ود. سال 1348 
در نخس��تین سال بررس��ی، 130 دانش��جو علوم تربیتی و در سال 1395 
حدود 24000 دانشجو در این رشته مشغول به تحصیل بودند. بحث دیگر 
مسئله اشتغال این دانشجویان است.با حجم زیاد جذب دانشجویان وضعیت 
اش��تغال فارغ التحصیالن را مهم می کند. وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن 
کش��ورهای دیگر متفاوت است. در س��ال 2012 در کشور مصر 34 درصد 
از جه��ت فارغ التحصیالن بی��کار بودند. در اندونزی حدود 8 درصد از فارغ 
التحصیالن بیکار بودند. در کشورهای پیشرفته برعکس بود. در سال 2008 
ت��ا 2010 تع��داد بیکار تحصیل کرده حداکثر به 5 درصد رس��ید. در مورد 
علوم تربیتی در کش��ور ایران بر اس��اس سرشماری س��ال 1395 حدود 9 
درصد است. در علوم تربیتی این عدد نسبت به رشته های دیگر عدد خوبی 
اس��ت. مثال در علوم کامپیوتر 41 درصد و در فیزیک 27 درصد اس��ت. در 
مجموع بحث مهارت و اش��تغال رش��ته علوم تربیتی اهمیت زیادی می تواند 

داشته باشد. 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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علل و نحوه شکل گیری رشته روان شناسی در ایران

اسماعیل ناصری

ایش��ان س��خنرانی خود را با معرفی پیش��گامان روان شناس��ی در ایران آغاز 
کرد. دکتر علی اکبر سیاس��ی، دکتر محمدباقر هوش��یار ش��یرازی و دکتر 
مه��دی جاللی که از پیش��گامان علم روان شناس��ی در ایران معرفی ش��دند 
خدمات گس��ترده ای در این زمینه برای کش��ور ارائه کردند. پس از معرفی 
و ش��رح خدمات و آثار مربوط به پیشکس��وتان علم روان شناسی، سیر زمانی 
رخداده��ای موثر در ایجاد رش��ته روان شناس��ی در ایران توضیح داده ش��د. 
از جمله رخدادهای مربوط به این رش��ته راه اندازی رش��ته فلس��فه و علوم 
تربیتی، تاسیس دانشگاه تهران و دانشکده ادبیات، تاسیس گروه روان شناسی 
و نخستین سمینار انجمن روان شناسی ایران بیان شد.در ادامه دکتر ناصری 
درباره گسترش علم روان شناس��ی در ایران توضیح مبسوطی ارائه کردند. از 
جمله برگزاری اولین دوره روان شناس��ی عمومی در سال 1369 در دانشگاه 
تربیت مدرس، بنیانگذاری و گسترش رشته روان شناسی در وزارت بهداشت، 
تاسیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران، تاسیس پژوهشکده علوم 

شناختی و ...
از نکات قابل توجهی که دکتر ناصری در سخنرانی خود ارائه کردند می توان 

به موارد زیر اشاره کرد.
- افزایش ظرفیت دانشجو در سه مقطع

- عدم آشنایی دانش آموختگان با تاریخ روان شناسی در ایران
- محدودیت های پژوهش

- دسترسی نارضایتبخش به برخی پیشگامان روان شناسی
- کمبود زمان و ...

در پایان دکتر ناصری پیشنهاداتی نیز به شرح زیر ارائه کردند.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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- تالیف کتاب تاریخ روان شناسی در ایران
- راه اندازی مجله تاریخ روان شناسی در ایران

- راه اندازی دوره فوق لیسانس تاریخ علوم انسانی در ایران
- چاپ مجدد آثار پیشگامان

- تاریخ شفاهی روان شناسی در ایران 
- برگزاری پیوسته مراسم های تجلیل و گرامیداشت

- جایزه های مرتبط با پیشگامان
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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بررسی و تحلیل تاریخی وضعیت برنامه  های آموزشی از حیث 

مهارت افزایی دانشجویان رشتۀ فلسفه و اشتغال دانش آموختگان 
آن از آغاز تا کنون

مالک شجاعی جشوقانی 

بررس��ی و تحلیل محتویات برنامه های آموزش��ی فلس��فه و مبانی فکری و 
معرفت��ی آن و نی��ز اهدافی که دنبال ک��رده و تحوالتی ک��ه در دوره های 
گوناگون پیش و پس از انقالب به آن تن داده است، به ویژه از جهت مهارت 
آفرینی و اش��تغال دانش آموختگان هدف مطالعاتی این طرح اس��ت. افزون 
بر این، بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان این رشته از بدو تأسیس آن 
و تحوالتی که تاکنون یعنی س��ال اجرای برنامۀ جاری آموزش��ی در عرصۀ 
اش��تغال دانش ��آموختگان رخ داده است، از دیگر مس��ائل مورد مطالعۀ این 
ط��رح خواهد بود.در اینجا ب��ا توجه به اینکه به لح��اظ آماری عمده دانش 
آموختگان رش��ته فلسفه در مقطع کارشناسی هس��تند و مسئله اشتغال و 
مهارت عمدتا ناظر به این مقطع تحصیلی است ، تمرکز اصلی طرح ناظر به 

مقطع کارشناسی خواهد بود.
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استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
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طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
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می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
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نسبت علوم انسانی و جامعه

دو نشست تخصصی در کمیته علمی طرح جامع اعتالء

رابطه ی علوم انس��انی و جامعه یکی از مسائل مهم طرح جامع اعتالء است؛ 
بحث در مورد نس��بت علوم انس��انی و جامعه دارای سطوح گوناگونی است. 
یک س��طح آن با پرس��ش هایی اساس��ی از این نوع قابل طرح است: اصوالً 
ش��رایط اجتماعی و محیط��ی چگونه روی اعتالی علوم انس��انی تأثیرگذار 
اس��ت؟ و ش��رایط اجتماعی و محیطی تا چه میزان می توان��د بر  الگوهای 
مختلف رشد، تولید دانش و معرفت تاثیر داشته باشد؟ چرا در بعضی جوامع 
علوم انسانی رشد بیشتری دارد و در بعضی دیگر رشد کمتر؟ چرا در بعضی 
مقاطع تاریخی ش��اهد رشد کم رمق علمی هس��تیم و در برخی دوره های 
تاریخی با بالندگی علم مواجه می ش��ویم؟ آی��ا واقعاً می توانیم رابطه ای بین 

شرایط اجتماعی، شرایط اقتصادی و اعتالی علم در جوامع پیدا کنیم؟ 
برخ��ی متفکران این بحث را مطرح کردند که هر چه آزادی های سیاس��ی-

اجتماعی بیشتر باشد، رشد علم بیشتر است و یا اینکه نظام های آزادی خواه 
را همسوتر با رشد علمی می دانند. برخی دیگر نیز بر رابطه ی مستقیم بین 
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ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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ضرورت دارد علم در س��طح عموم مردم تسّری پیدا کند، یعنی عموم مردم 
ب��ا علم پیوند برق��رار کنند؛ و این پیوند زمانی ایجاد می ش��ود که ذهنیت 
مثبت��ی نس��بت به نقش تاثیرگ��ذار علم در زندگی افراد ش��کل بگیرد. این 
ذهنیت مثبت موجب حمایت از فعالیت های علمی و ایجاد اعتبار و اعتماد 
به علماء علوم انس��انی نسبت به حل مسائل خواهد شد و وقتی پیوند ایجاد 
ش��د، به ارتقای علم کمک می کنند. به طور مثال در برخی جوامع »س��نت 
وق��ف«  نقش مهمی در رش��د مراک��ز مرتبط با فعالیت ه��ای علمی دارد و 
برخ��ی حاضر هس��تند کارهای عالم المنفعه را برای عل��م انجام دهند ولی 
در جوامعی دیگر، این س��نت کم رنگ اس��ت. به نظر می رسد این موضوع 
به میزان ارتباط متقاب��ل علم در عرصه ی اجتماعی باز می گردد. در جوامع 
موفق، علوم و از جمله علوم انس��انی توانس��ته است ذهنّیت مردم را نسبت 
ب��ه توانائی های خ��ود  تغییر دهد یا تأثیری بر روی جوامع و نیروهای موثر 
بر جوامع همچون مس��ئولین کش��ور و مدیران بگذارد ک��ه در مجموع این 
تغییرات، جامعه از بسترسازی برای رشد علمی حمایت کند. لذا این پرسش 
مهم مطرح اس��ت که در جامعه ایران، ت��ا چه میزان به این موضوع توّجه و 

اهتمام صورت می گیرد؟ 
سطح سوم را می توان اینگونه تعریف کرد: اصوالً علوم انسانی تا چه میزان 
می تواند در پیش��رفت و اعتالی اجتماعی نقش داش��ته باش��د؟ چه میزان 
در قانون مداری، در نظ��م اجتماعی، در حّل چالش های اجتماعی، در بحث 
شکوفایی اقتصادی می تواند نقش آفرین باشد؟ آیا مردم و مسئوالن جامعه 
احساس می کنند که علوم انسانی در کار آن ها مؤثّر است؟ وقتی می خواهند 
»س��د« بسازند، ساختمان بس��ازند، یا یک طرح بزرگ شهری را اجرا کنند، 
چقدر این احساس وجود دارد که علوم انسانی برای آن ها مفید است؟ ایجاد 
این احس��اس، نیازمند راهکارهایی اس��ت که باید درباره آن بحث و گفتگو 

کرد. 
در تاریخ های بیس��ت و س��وم بهمن ماه س��ال 1396 »هش��تمین نشست 
کمیت��ه علمی« و چهاردهم اس��فند م��اه 1396 »نهمین نشس��ت کمیته 
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علمی«با حضور تعدادی از صاحب نظران، استادان و متخصصان حوزه علوم 
انس��انی به عنوان اعضای کمیته علمی به موضوع »جامعه و علوم انس��انی« 

اختصاص داشت1. 

1. برای اطالع از محتوای کامل سخنرانی های انجام شده در این نشست ها به فصلنامه 
تخصصی طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور، شماره دوم و سوم 

بهار و تابستان سال 1397 رجوع شود.
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5
نسبت رویکرد نظری- روش شناسی علوم انسانی با جامعه و 

اعتالی علوم انسانی
دکتر عماد افروغ1

با توجه به رش��ته من که جامعه شناس��ی اس��ت، معتقدم جامعه شناسی ما 
درکلی��ت، مرده اس��ت و هیچ ربطی به مس��ائل جامعه ما ن��دارد!! اگر قرار 
بود ربطی داش��ته باش��د می بایس��ت یک سازوکار و ش��اخص های دیگری 
برای ارتقای اس��تادان تعریف می ش��د  و طوردیگری پیش می رفت و اسیر 
دیوار های حرفه ای و نهادی و دانش��گاهی خود نبود. ما خواسته برای خود و 
ناخواس��ته برای غرب، گرفتار امپریالیس��م علمی و بیگانه با نیازها و شرایط 
زیست محیطی و زیست جهانی خود شده ایم. گفته شده و درست هم گفته 
شده است که معرفت نظری با دانش عملی باید در ارتباط درونی و بیرونی 
باشد، اما ما نسبت به این ارتباط بیگانه هستیم. معرفت نظری ما چه نسبتی 
با معرف��ت عملی ما دارد؟ ما با معرفت عملی، دانش عملی، زمینه، فرهنگ 
و تاری��خ بیگانه ای��م.  وقتی پای دانش عملی به می��ان میآید پای عینیت به 
می��ان می آید. وقتی پای عینیت به می��ان آمد، پای فرهنگ، زمینه و تاریخ 
هم به میان میآید. به عبارت دیگر نسبت متقارنی بین دانش عملی، عینیت، 
فرهنگ، زمینه و تاریخ برقرار اس��ت. بن��ده هرچند نگاه هرمنوتیکی محض 
ن��دارم و به تبیین از نوع ِعلّی آن نیز باور دارم، اما تبیین ما باید نس��بتی با 
امور انضمامی و در نتیجه تاریخی و زمینه ای و فرهنگی داشته باشد. وقتی 
زبان دانش��گاه انتزاعی و دلیل یا ایده محور صرف ش��د و از زبان چگونگی 
و علیت زمانی-مکانی غافل ش��د، اوضاع ما چنین خواهد شد. امروزه، زبان 

1. بخش��ی از یکصد و نود و هفتمین جلس��ه تخصصی شورای بررسی متون و کتب علوم 
انس��انی پژوهش��گاه که در هفتم تیرماه 1397 برگزار شد به س��خنرانی آقای دکتر عماد 

افروغ اختصاص داشت.
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ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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دانشگاه انتزاعی است و در بهترین حالت دلیل محور است و نه علت محور. 
آنچه گفته می شود، بخشی از روش شناسی من است.

یکی دیگر از دوتایی ها، دوتایی ارزش- واقعیت اس��ت. برخی می گویند وجه 
عاملیت فاعالن شناس��ا نباید ورودی در علم داش��ته باش��د، این یعنی چه؟ 
یعنی من بیگانه باش��م؟ س��وژه باید با ابژه درگیر ش��ود، ضمن آنکه درگیر 
ش��دنش اجتناب ناپذیر است، درگیرنش��دنش، معرفتی موهوم و غیر واقعی 
به دس��ت می دهد. اتفاقاً بهترین موضوع تحقیق این اس��ت که تو درگیر آن 
باش��ی. یعنی سوژه درگیر ابژه هم باشد. اگر سوژه با ابژه بیگانه باشد نمی-

تواند ابژه را خوب شکار کند. این حرف پوچی است که بگوییم که ارزش های 
محقق در تحقیق نقش��ی نداشته باشد. بی طرفی ارزشی و نقش اخالق در 
تحقیق خود صبغه هنجاری و ارزش��ی دارد. به هرح��ال، دوگانگی ها انواع 
مختلفی دارد؛ علم و دین، اخالق و سیاس��ت، دین و سیاست،علم و جامعه، 
عقل و عشق، علم و هنر، نظریه و مشاهده، نظریه و عمل و... که در مجالی 
دیگر و در قالب پروژه های متعدد و طویل المدت باید به آنها پرداخت. کما 
اینکه نگارنده به اتفاق پنج پژوهشگر دیگر در فرایند پروژه نظریه و عمل در 

قالب طرح اعتالی علوم انسانی همین پژوهشگاه هستیم.
درباره موضوع اصلی این نشس��ت می توان این پرس��ش مهم را طرح کرد: 
تفس��یر  ما از اعتالی علوم انسانی درخصوص نسبت علم و جامعه چیست؟ 
اس��تاد مطه��ری در کتاب »گری��ز از ایمان و گریز از عم��ل« متعرض وجه 
ادعای��ی متافیزیکال بودن قرآن به قیمت بی توجهی به نیاز و ضرورت بش��ر 

می شود. ایشان با استناد به آیه 17 از سوره رعد اظهار می دارد:
»ببینید قرآن مجید در ضمن یک تمثیل در سوره رعد، ضرورت ها و نیاز ها 
و بعد دوام ها و اس��تمرار ها را بر اس��اس نیاز  ها چگونه بیان می کند... مثل 
می زنند به باران که از آس��مان بر دش��ت و دمن و دره می ریزد و تش��کیل 
س��یل می دهد و این سیل در رودخانه جاری می شود و در مسیر زباله هایی، 
حیوان های مرده ای، خس و خاشاکی و امثال این ها قرار می گیرد. در نتیجه 
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حرکت این آب زیاد و س��یل، آب هایی به هم می خورد کف هایی روی آب تولید 
می شود. آن کف آنقدر زیاد است که روی آب را می گیرد و انسان بی خبر و 
ناآگاه ش��اید بپندارد که هرچه هست کف است و این را پیروزی کف بر آب 
ا  تلقی کند که همیشه آب مغلوب کف شود. اما قرآن آخر آن می فرماید :»فامَّ
الزَّبَ��دُ فَیَذهَبُ جُفاءً وَأَمّا ما یَنفَعُ النّاسَ« ناگهان می بینی که کف در اثر یک 
باد از بین رفت چراکه یک موجود موقت، بس��یار موقت است. کف می رود و 
بعد نمی گوید: »و اما آب باقی می ماند« بلکه می فرماید: »آنچه برای مردم نافع 
اس��ت و نیازها را بر می آورد باقی می ماند.« یعنی قرآن می گوید در نظام عالم 

کلی آنچه باقی می ماند به این دلیل استمرار دارد که نیازها را بر می آورد.
قرآن که اینگونه تفس��یر می شود، جامعه شناسی و دین جای خود دارد. قرار 
نیست که یک نظام انتزاعی را درست کنیم و دل خوش باشیم و بعد بیشتر 
به ارتقاء خودمان بیاندیش��یم تا مس��ائل جامعه. اگر رابطه ایده و واقعیت را 
بپذیریم، بخشی از علت وضعیت نامطلوب کنونی در ایده است و ایده مربوط 

به دانشگاه، حوزه و یا روشنفکری و یا ترکیبی از این هاست. 
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6
اخالق در زندگی کنونی و شرایط اخالقی پیشرفت و اعتالی علوم 

انسانی
استاد داوری اردکانی

موضوعی که در این نشس��ت به اختصار به آن می پردازیم »نسبت اخالق و 
علم« است. این برای من مطلب تازه ای نیست و کتمان نمی کنم و خوشحالم 
در پای��ان عمر به چیزی برگش��ته ام که در اوان جوان��ی به آن تعلق خاطر 
پیدا کردم. مس��ئله اخالق که کمتر درباره آن پژوهش شده -شاید در متن 
پژوهش ام به برخی مطالعات و پژوهش های انجام ش��ده در این باره  اشاره 

خواهم داشت- نیازمند تأمل و فکر بسیار است. 
موضوع اخالق و علم نمی تواند بدون بحث کلی فلس��فی در باب نسبت 
اخالق و علم مطرح ش��ود. از زمان افالطون تا به حال بحث نس��بت علم و 
اخالق با یکدیگر، چیس��تی و چگونگ��ی رابطه نظر و عمل با یکدیگر مطرح 
بوده است. چه ترتیبی پیش آمد که نظر و علم از هم جدا شدند؟ چه زمانی 
این جدایی رخ داد؟ در یونان قدیم چه تلقی ای از نسبت نظر و عمل وجود 
داش��ت؟ در عالم اس��المی، جهان اس��الم تلقی از این رابطه چگونه بود؟ و 
باالخ��ره در دوره جدید )دوران معاصر( چه تحول اساس��ی به وجود آمد؟ و 
چه تغییر دگرگونی بزرگی در نس��بت علم و عمل ایجاد شد؟هنگامی که از 
رابطه علم و اخالق صحبت می کنیم به دنبال ارتباط این مفهوم با آن مفهوم 
هس��تیم. مفاهیم، ماهیات متباین هس��تند و این ماهیت با آن ماهیت چه 
ارتباطی دارد؟ ارتباطی ندارد. علم، علم است، دین، دین است و اخالق هم 
اخالق اس��ت.من علم را نتیجه اخالق نمی دانم. اگر بپرسیم علم در شرایط 
بی اخالقی می تواند رش��د کند؟ پاس��خ می تواند این باشد که  تاریخ تجدد، 
تاریخ پیش��رفت و علم اس��ت اما آیا تاریخ پیش��رفت اخالق هم هست؟ این 
بستگی به این دارد که اخالق را چه چیز تعریف کنیم. اگر اخالق را بعضی 
رعایت ه��ا و رس��وم بدانیم که علما، متقدم��ان، آن را فضایل و تقوا گفته اند 
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در ای��ن صورت در غرب، تج��دد در پی فضایل و مکارم اخالق نرفت و برای 
همین این تقارن وجود ندارد. وقتی می گوییم اخالق شرط علم است و علم 
ب��ه اخالق نیاز دارد این یعنی رو راس��ت و صریح بودن، وفادار بودن به عهد 
و امانتدار بودن، در این صورت وقتی غرب خودش را با ما مقایس��ه می کند 
و اظهار برتری می کند در این س��احت است. از آنانی که یاد کردم هیچیک 
نگفتند: ما فضایل و تقوی داریم از ما یاد بگیرید! گفته اند ما کمتر از ش��ما 
دروغ می گوییم ما بیشتر از شما رعایت می کنیم، ما وظیفه شناس تر از شما 

هستیم و ما قانون را بیشتر و بهتر از شما رعایت می کنیم.
من باید کوشش کنم تا دریابم که در این یکصد سال سیر علم جدید ما، 
دوران تازه ای در تاریخ ما ش��روع  و طی می شود، آیا در این دوران رابطه ای 
بین خلقیات ما، اخالق ما و علم بوده یا نبوده است؟ باید به جامعه شناسان 
نزدیک ش��وم، باید وارد دانشگاه ها شده تا مش��خص شود بچه های ما برای 
چ��ه درس می خوانند؟ برای چ��ه علم می آموزند و چ��ه علمی می آموزند؟ 
م��الک آن ها برای انتخاب علمی که می خوانند چیس��ت و چرا این رش��ته 
را بر رش��ته های دیگ��ر ترجیح می دهند و در این می��ان تاحدی نیز باید با 
اروپا و امریکا نیز مقایس��ه های��ی ارائه کرد. رقبت های آن ها با رقبت های ما 
متفاوت اس��ت و این تفاوت تا چه مقدار اس��ت؟ قسمت مشکل کار من در 
همین جاس��ت و ان شاءاهلل فرصت داشته باشم بتوانم این کار را در چند ماه 

آینده انجام دهم.

نسبت علوم انسانی و کاربرد از منظر علم شناسی فلسفی
رابطه قدرت و معرفت در پیدایش علوم انسانی  -

تأملی در نسبت زمان و پراکسیس  -
فلسفه علوم انسانی و مناسبات نظر و عمل  -

تالزم دوگانه نظری- کاربردی در علوم اجتماعی  -
مالحظاتی در باب وجه علمی و تکنولوژیک علوم انسانی  -

مدل علم شناختی برای فهم نسبت علوم انسانی و کاربرد  -
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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نقشه راه توسعه علوم انسانی در آموزش عالی ایران:  نقد و نظر

محمدرضا آهنچیان

دکت��ر آهنچیان بحث خود را ابتدا با مرور مفاهیم مرتبط و ارائه توضیحاتی 
در مورد اصطالحات، تاریخچه علوم انسانی را در سه دوره چهل ساله طبقه-

بندي کردند. به اعتقاد ایشان علوم انسانی در نخستین 40 سالگی)از1313 
تا1357 (  با تولد و توس��عه دانش��گاه ها به عنوان کاالهاي غریبه و لوکس 
همنش��ین بوده است. این همنشینی در برخی رشته  ها مانند علوم سیاسی، 
علوم اجتماعی، فلسفه، اقتصاد منجر به شکل  گیري گروه  هاي شبه روشنفکر 
ش��د که به اصطالحات اجتماعی و سیاسی تمایل داشتند. نتیجه دوره اول 
این بود که علوم انس��انی چیزي بیش��تر از جنس یا شی نبوده، زنده نیست 
و نمی توان��د با بس��تراجتماعی ارتب��اط برقرار کند. در این ص��ورت از نیازي 

سرچشمه نمی گیرد؛ به نیاز معینی پاسخ نمی دهد؛ نیازي نمی زاید.
دومین 40 سالگی علوم انسانی به مثابه ابزار تلقی شد. یعنی نگاه ابزاري به 
علوم انس��انی )از 1358 تا  1400(. علوم انسانی وظیفه پشتیبانی از بینش 
تغییر یافته مردم نس��بت به جهان و ارزش ��ها را بر عهده گرفت. جریان هاي 
سیاس��ی فعال، خط فکري خود را با ابزار علوم انسانی ترویج کردند. نبردي 
بین نیروهاي همفکر انقالب اس��المی و نیروه��اي مخالف در گرفت. کاالي 

علوم انسانی در مسیر موفقیت سیاسی به عنوان یک ابزار هویدا شد.
س��ومین 40 س��الگی علوم انس��انی به عنوان مجمع الجزایر، نگاه اقتضایی 
ب��ه علوم انس��انی دارد) از 1401 تا1440 (. تکلیف علوم انس��انی روش��ن 
نخواهد شد زیرا با ورود روزافزون مهندسان و فناوران و مداخله  هاي موردي 
تکنوکرات ها به قلمرو علوم انس��انی، شال چهل تکه علوم انسانی از هر سو بر 
س��ر مشتري آن قرار می گیرد و با توجیه زمینه  هاي بین رشته  اي و پاسخ به 

نیازهاي محلی، با شدت بیشتري مورد بهره برداری هاي خاص قرار می گیرد.
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ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
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تجربه میان  رشته  ای شدن علوم انسانی در جمهوری اسالمی ایران

فریدون رحیم  زاده

ایش��ان ابتدا چنی��ن بیان کردند که ب��رای اولین بار در ایران در س��ال 
1384 بحث بازنگری رش��ته  های علوم انس��انی مطرح شد. بر اساس بند د 
ماده 49 قانون برنامه چهارم توس��عه، وزارت علوم مکلف ش��د تا رشته  های 
علوم انس��انی را بازنگری کند. نیازهای اجتماعی، بازار کار، تحوالت علمی، 
توسعه میان  رشته  ای در حوزه علوم انسانی و برنامه  های درسی میان رشته-

ای مفاهیمی بودند که باید بررس��ی می ش��دند. در این ماده آقاي خرمش��اد 
بحث میان رش��ته  ای علوم را به میان آوردو اولین بار در پائیز 1384 بحث 

میان رشته  ای به طور رسمي مطرح شد. 
وي ادام��ه داد در آن زم��ان این موضوع مطرح ش��د که اگر قرار باش��د 
دانشگاه به بازار هم نگاهي داشته باشد و رشته هاي دانشگاهي براساس بازار 
کار بازنگري ش��ود، مسائل و مش��کالتي به بار می آید. بر این اساس به تمام 
دس��تگاه  ها از ارتش تا شهرداری  ها مکاتبه ای صورت گرفت تا نیازهای خود 
را برای آنکه در دانش��گاه   ها دیده ش��وند بیان کنند. از این رو بانک مرکزی، 
قوه قضاییه، جهاد کش��اورزي، ش��هرداری تهران و ... پیشنهادهایی در این 
باره ارائه کردند. عالوه براین موسسات دیگري چون دانشگاه باقرالعلوم )ع(، 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي، بنیاد حکمت صدرا، موسسه پژوهشي 
حکمت و فلسفه، دانشگاه امام صادق )ع(، موسسه آمریکاي شمالي و اروپایي 
دانش��گاه تهران هم در قالب نامه، گفتگو و... پیش��نهاد داده بودند تا رشته-

هاي جدیدي تعریف ش��ود این درحالي اس��ت که بسیاري از این موسسات 
احتیاجي به تأسیس رشته نداشتند و مي توانستند نیازهای خود را در قالب 

یک طرح یا پروژه تحقیقاتي تعریف می کردند نه یک رشته دانشگاهي.
وقتی سازمان ها، نهادها و ... در جریان کار قرار گرفتند که درب آموزش 
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این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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عالی باز ش��ده، تقاضاهای زیادی برای تاسیس رشته به وجود آمد. چالش-
های زیادی صورت گرفت. نخست آنکه معنا و مفهوم میان رشته ای چیست؟ 
اصالً موضوع میان رش��ته ای به یک رشته تبدیل ش��ده است یعنی از فلسفه 
نخس��تین خود دور ش��د و به یک رشته تبدیل شده اس��ت. نکته دیگر این 
اس��ت که آیا رویکرد پس��ینی به میان رشته ای باید داش��ته باشیم یا رویکرد 
پیش��ینی؟ یعنی پیش��اپیش فارغ از هر تجربه فقط به صورت ذهنی رشته 
تدوین یا تصویب کنیم ویا نه میان  رش��ته  ای  ها آنچه قرار اس��ت بعداً متولد 
ش��وند که تازه متوجه می ش��ویم میان رشته ای اس��ت. یعنی میان  رشته  ای ها 
متولد می ش��وند، میان رشته ای ها محصول برنامه ریزی نیستند. دانشمندی در 
ذهن و در آزمایش��گاه خود ابداعی می  کند که وقتی می بینم می گوییم چند 
رشته کنار هم قرار گرفته  اند و یا نه ما بدون آنکه تبحری به هر کدام از این 
رشته  ها داشته باشیم یا دغدقه این دانشمند را داشته باشیم بدون پرسش و 
چال��ش بدون گزش ذهنی همینطوری برای خودمان تدوین کنیم و بگوییم 
این میان رش��ته ای است. پیشین یا پس��ین بودن به این معنا است. به نظر 
اینجانب موضوع بین رشته  ای به برنامه درسی تقلیل پیدا کرده است. برنامه 
درس��ی هم در کنار هم قرار گرفتن واحدهای درس��ی از حوزه  های مختلف 
اس��ت با اس��می که ما روی آن می گذاریم. بنابر این بین رش��ته  ای در ذهن 

دانشجو اتفاق می افتد و در استاد او . 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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9
راهبردهای اشتغال در آموزش عالی ایران در برنامه  های ششگانه 

توسعه بعد از انقالب اسالمی) با تاکید بر علوم انسانی(
یداهلل مهرعلیزاده

دکتر مهرعلیزاده سخنان خود را ابتدا با ارائه آمارهایی شروع کردند. ایشان 
اظه��ار کردند ک��ه در آمار 1397 )مرکز آمار ای��ران( در ایران از حدود 80 
میلیون نفر جمعیت، جمعیت ش��اغل 27 میلیون نفر اس��ت که طبق آمار 
32,5 درصد در صنعت، 18 درصد در بخش کشاورزی، حدود 50 درصد در 
بخش خدمات مش��غول به کار هستند. پیش بینی شده است تا سال 1404 
حدود 13 میلیون نفر بیکار در کش��ور داشته باش��یم. دکتر مهرعلیزاده در 
ادامه افزودند که در س��ال 1357دو اتفاق روی داد، تمام شرکت ها خصوصی 
شدند و ارتباطات خارجی قطع شد. در سال1363تصمیم بر آن شد تا اولین 
برنامه تدوین ش��ود. در س��ال 1367 اولین برنامه پنج ساله تدوین شد. در 
برنامه س��وم پنج س��اله، علم و فن آوری و آموزش عالی برجسته و در برنامه 
چهارم اوج تفکر برنامه ریزی شد. اقتصاد دانش بنیان مهمترین قسمت این 
برنامه بود. برنامه پنجم در فضای آرمان خواهی شکل گرفت. ولی برنامه ششم 

سازنده و در عقالنیت بهتری نوشته شد. 
در برنامه  هایی که نوشته شد 4 استراتژی مشهود است:

1- اس��تراتژی های کالن اقتصادی موثر بر رشد اشتغال)هدف گیری بلندمدت 
افزایش تقاضای کل در سطح کالن اقتصاد با بهره  گیری از سیاست های مالی 

و پولی، رشد تجارت خارجی(.  
2- اس��تراتژی های فعال ب��ازار کار) در بازه زمانی کوت��اه مدت و میان مدت 
در ب��ازار کار مانن��د اصالح س��ازوکارهای جس��ت و جوی ش��غل، آموزش 
بیکاران، ایجاد ش��غل به طور مستقیم یا از طریق پرداخت یارانه، طرح های 

خوداشتغالی.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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3- اس��تراتژی های حمایتی و منفعل بازار کار) حمایت مالی مس��تقیم برای 
بهبود معیشت کارکنان، حمایت های مالی از بیکاران، اصالح سیستم مقرری 
بی��کاری، پرداخ��ت یارانه به دس��تمزد پایین، معافیت ه��ای مالیاتی، کاهش 
مالیات بر دس��تمزدها، کمک به افراد با دس��تمزد پایین برای تامین حداقل 

زندگی را شامل می شود. 
4- اس��تراتژی های تنظیمی بازار کار) تنظیم قوانین و مقررات، سیاس��ت های 
ساختاری و توجه به موضوع هایی مانند چگونگی حفظ اشتغال، تغییر زمان 
کار، توجه به کار موقت و پاره وقت، نحوه تعیین دستمزد، حداقل دستمزد 

و بازنشستگی زودهنگام. 
بخش��ی از این اس��تراتژی ها روی تقاضای کل کارکردند، بخش��ی می خواهند 
در کوتاه مدت س��ازوکارهایی را پیدا کنند، بخش��ی حالت حمایتی دارند و 
بخش��ی هم دنبال تنظیم بازار می گردند. از س��ال 1384 استراتژی ها خود را 

نشان دادند. 
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این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
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آینده پژوهي علوم انساني در ایران

مقصود فراستخواه

ایش��ان در ابتدا تعریفي از آینده پژوهي ارائه دادند و اظهار کردند که آینده 
پژوهي س��امانه اي از سعي عالمانه براي بررسي روشمند از حوزه هاي آینده 
از طریق پلتفرمي براي گفتگو و جس��تجوي رضایت بخش شبکه ذي نفعان 
اس��ت. به بیان دیگر آینده پژوهي یک فرهنگ و فرآیند اس��ت نه یک طرح 
اثبات گرایانه. یعني آینده پژوهي یک پروژه نیس��ت که یک بار آن را انجام 
دهیم و به نتیجه برس��یم. آینده پژوهي نوعي تنش و ترس و لرز نس��بت به 

آینده است.
تغییر در مدل هاي ذهني، مواجهه با تغییرات پرشتاب، چابکي و مصونیت 
از غافلگیر شدن، درک آینده  هاي بي بدیل و سهیم شدن در ساخت آینده از 
جمله دس��تاوردهاي آینده پژوهي است. ما با آینده پژوهي سعي مي کنیم 
که به آینده مبهم پرتاب نشویم. امروز نیهیلیسم ما را تهدید می کند و همه 
دچار نوعي پوچ گرایي شده ایم. پوچ گرایي که هم از آن داعش و هم ترامپ 
در می آید. در مقابل این پوچ گرایي، ما باید یک امید معرفتي داشته باشیم.

علوم انس��اني، معرفت هاي جدیدي اس��ت که به جاي معرفت سنتي در 
امور زندگي انسان جدي تلقي می شود. به بیان دیگر در علوم انساني مفاهیم 
و احکامي صادر می شود که جدي تلقي می شود یعني علوم انساني یک کنش 
کالمي جدي یا به عبارت دیگر دانش نویني است که خصیصه هاي هنجاري 

دارد.
در ایران بعد از اینکه علوم انس��اني جدید مشروعیت معرفت شناختي و 
روش ش��ناختي پیدا کرد به نوعي منشأ قدرت شد و علوم انساني که جدي 
ش��ده بود دولت زده ش��د. نخبه گرا ماند، برج عاجي ش��د، ایدئولوژي زده، 
چپ زده و سیاس��ت زده ش��د و فرماس��یون قدرت که در پس پشت علوم 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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انس��اني بود مختل و مخدوش و دس��تگاه »خود و دیگري س��ازي« تازه اي 
فعال ش��د.آینده علوم انس��اني موکول به زیست سیاس��ت، زیست قدرت و 
زیس��ت دانش در ایران است. متأس��فانه ما امروز مشکالتي داریم که وقتي 
مش��کالت حل نشود علوم انس��اني نحیف خواهد ماند. علوم انساني موجود 
ام��روز معطوف به زندگي نیس��ت. حتي اینترنت هم نتوانس��ته ما را با علم 
محش��ور کند. علم جدید به ویژه علوم انساني در ایران مسیر همواري ندارد 
و نیاز به کنش هاي خالق بیشتري از سوي عامالن اجتماعي دارد. در بحث 
دیگري مي گویم که چطور این اتفاق افتاده و زندگي در غیاب علوم انساني 

پیش مي رود.
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استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
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طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
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تحلیلي بر وضعیت مهارت و اشتغال فارغ التحصیالن رشته  هاي 

علوم انساني در چهار دهه گذشته
یعقوب انتظاری

هدف فعالیت هاي ما در نهایت توس��عه اس��ت، یعني انسان ها هم هدف توسعه 
هس��تند و هم وس��یله و ابزار توس��عه. آموزش عالي با توجه ب��ه قابلیت هاي 
کلیدي که در وجود انسان ها نهادینه می کند به توسعه اقتصادي کمک می کند. 
هدف اساس��ي آموزش عالي هم توس��عه این قابلیت ها است. دولت ها ساالنه 
سهم زیادي را صرف دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي مي  کنند در حالي که 
بازدهي قابل توجهي را ندارند. افراد و خانواده ها هم هزینه  هاي زیادي براي 
آموزش عالي صرف مي  کنند که بازدهي قابل توجهي هم به دست نمی آورند 
نتیجه اینکه آموزش عالي درایران کمک شایس��ته  اي به توس��عه اقتصادي 

نمي  کند.
وي افزود حال س��وال این اس��ت که چرا با وجود این همه هزینه، توس��عه 
حاصل نمي  شود؟ ما هشت علت براي این سوال در نظر گرفتیم. اولین علت 
نرخ پائین مش��ارکت فارغ التحصیالن به خصوص زنان در نیروي کار است. 
دوم، نرخ پائین اش��تغال و نرخ باالي بیکاري فارغ التحصیالن دانش��گاه ها 
و مراکز آموزش عالي، س��وم اش��تغال ناقص فارغ التحصیالن مراکز آموزش 
عالي در نظام اقتصادي، چهارم وجود بیکاري پنهان در بین فارغ التحصیالن 
دانش��گاه ها، پنجم اشتغال نامناسب فارغ التحصیالن و مراکز آموزش عالي 
درنظام اقتصادي )ش��اغلي که در جاي درس��تي قرار نگرفته است( و ششم 
ع��دم تطبی��ق قابلیت هاي فارغ التحصی��الن با قابلیت هاي م��ورد نیاز در 
اجتماع. این مواردي که تا اینجا بیان ش��د ربطي به آموزش عالي و وزارت 

علوم ندارد و بیشتر نظام اقتصادي مقصر است.
در دو م��ورد دیگر مقصر آموزش عالي اس��ت. عدم توس��عه قابلیت هاي 
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کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
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اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
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و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 

204

کلیدي توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي ایران و عدم توسعه قابلیت هاي 
خوب توس��ط دانش��گاه ها و مراکز آموزش عالي. منظور از قابلیت هاي خوب، 
قابلیت هایي اس��ت که ما را به سمت توس��عه اقتصادي، سیاسي؛ اجتماعي و 
فرهنگ��ي هدایت می کند. در اقتصاد آموزش عالي 5-6 بازار داریم که مهم-

ترین آنها دو بازار خدمات آموزش عالي و بازار نیروي انس��اني است. این دو 
بازار باید باهم در تعامل باش��ند و اطالعاتي از یکدیگر بگیرند و به یکدیگر 
اطالعات بدهند. در کش��ورهاي درحال توسعه مثل کشور ما این هماهنگي 

وجود ندارد و بازار به اصطالح با شکست مواجه است.
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ماهیت قدرت مآبانه علوم انسانی

محمدعلی فتح  اللهی

دکت��ر فتح  اللهی ابتدا با تعریفی از علوم انس��انی س��خنان خود را آغاز کرد. 
ایش��ان عل��وم انس��انی را پدیده ای اجتماع��ی می  داند که اس��م آن را علم 
گذاش��ته  اند. علم به معنای مصلح آن که انسان ها چیزهایی را یاد می  گیرند و 
تعلیم می  دهند یک چیز اس��ت و پدیده  های اجتماعی به گونه دیگری است 
مثل انقالب، خشنودی مردم و ... پدیده اجتماعی است که اسم آن را علوم 
انس��انی گذاش��ته  ایم و این منجر شده به اینکه جنس علوم انسانی با جنس 
همه دانش  هایی که در طول تاریخ بشر بوده یکی است. جنس علوم انسانی 
از جنس پدیده  های اجتماعی است و جنس هویتی دارد. البته هویت را اگر 
تعریف کنیم جنس هویت علمی است و ماهیت علمی دارد و با خودآگاهی 
به وجود می  آید. با خودآگاهی هویت  های فردی و جمعی ش��کل می  گیرند. 
لذا پدیده   های اجتماعی به طور صد در صد از علم جدا نیستند و پدیده  های 
اجتماعی ماهیت علمی دارند و از جنس آگاهی هستند و با خودآگاهی پیدا 
می  ش��وند. در ادامه ایش��ان افزودند وقتی هویت  های جدید در جوامع پیدا 
می  ش��وند)در سده  های اخیر با هویت های جدید مواجه هستیم( که از جنس 

آگاهی هستند اسم آنها را علوم انسانی می  گذاریم. 
تعریف علوم انس��انی ادراک هویت  های جدید توأم با احس��اس مس��ئولیت 
است. ویژگی هویت  های جدید احس��اس مسئولیت است. عنصر سومی که 
در این تعریف وجود دارد این است که باید از طرف نظام سیاسی به رسمیت 
شناخته ش��ود یعنی ادراک هویت  های جدید توآم با احساس مسئولیت که 
از طرف نظام سیاس��ی به رسمیت شناخته شود. این هویت  ها اگر منجر به 
ش��کل  دهی نظام سیاسی نش��ود و یا وجود آنها را نظام سیاسی به رسمیت 
نشناس��د منظور ما برآورده نخواهد ش��د. هویت  هایی که امروز با آن مواجه 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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هس��تیم این س��ه ویژگی را دارند یعنی هویت از جنس آگاهی هس��تند و 
احساس مسئولیت به وجود می  آورند و رسمیت از طرف نظام سیاسی دارند. 

این نظام سیاسی را مردم ساالری تعریف می کنیم. 
دکتر فتح  اللهی ویژگی عمومی علوم انس��انی را عب��ارت از این می داند، 
»پذیرفتن تکثر دیدگاه  ها و رس��میت دادن به آنها«. علوم انسانی نمی  تواند 
به یک دیدگاه محکم بایستد و نپذیرد که دیدگاه  های معارض دیگری باشد 
ک��ه هر کدام ارزش خودش را دارد. پس تکث��ر دیدگاه  ها را باید بپذیریم و 
به رس��میت بشناس��یم که با این پذیرش دیدگاه  ها علوم انسانی تحقق پیدا 
می کند. بنابر این علوم انس��انی  های متعدد ممکن است وجود داشته باشد. 
علوم انس��انی نمی  تواند یک وصف داشته باش��د و بقیه علوم انسانی نیست. 
البته همه آنها می  توانند در کنار هم همزیس��تی داش��ته باشند یعنی نوعی 

وحدت در عین کثرت در مجموعه علوم انسانی می  توان قائل شد.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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13
طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور و 

»ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت«

نشس��ت تخصصی طرح جامع اعتالی علوم انس��انی معطوف به پیش��رفت 
کش��ور در نخس��تین همایش ملی »ارتباط علوم انس��انی، تولید و صنعت« 
در یکش��نبه 1397/12/5 در سالن اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
جمهوری اس��المی ایران برگزار ش��د. در این نشس��ت تخصصی ابتدا آقای 
دکتر یحیی فوزی، اس��تاد علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی و جانشین رئیس پژوهشگاه در طرح جامع اعتالء و رئیس دبیرخانه 
ط��رح درباره مش��خصات و جایگاه طرح جامع اعتالء نکات��ی بیان کردند و 
در ادام��ه ارتباط این طرح با پیش��رفت کش��ور و مقوله تولی��د و صنعت را 
برش��مردند. در ادامه هریک از مدی��ران کارگروه های تخصصی طرح جامع 
اعتالء ارتباط حوزه های تخصصی مربوطه را با موضوع تولید و صنعت مورد 
بررس��ی و تحلیل قرار دادند. آقای دکتر مهدي معین زاده، استادیار فلسفه 
علم پژوهش��گاه و رئیس کارگروه تخصصی مبانی نظری علوم انسانی، آقای 
دکتر علیرضا مالیی توانی، دانشیار علوم تاریخی و رئیس کارگروه تخصصی 
تاریخ و بازاندیش��ی انتقادی علوم انسانی، آقای دکتر عبدالرحمن حسني فر، 
اس��تادیار علوم سیاس��ی و رئیس کارگروه تخصصی کاربس��ت مسائل علوم 
انس��انی؛ آقای دکتر عباس خلجی، استادیار علوم سیاسی و رئیس کارگروه 
تخصصی علوم انسانی، مسائل، نیازها و چالش های جامعه به ترتیب هریک 
درب��اره محوره��ای تخصصی مربوطه از جمله مبانی نظری علوم انس��انی و 
مقوله صنعت؛ تاریخ و نگاه انتقادی به تحوالت طی ش��ده در طول تاریخ در 
ارتباط با علوم انس��انی و تولید و صنعت؛ ارتباط کاربستی علوم انسانی و دو 
س��احت مورد اشاره و همچنین مسائل و نیازهای جامعه و وضعیت تولید و 
صنعت در ایران و راهکارهای برآمده از علوم انسانی برای حل برخی مسائل 

این حوزه مطالبی بیان کردند. 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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گزارش های راهبردی به دو صورت به دبیرخانه طرح اعتال ارائه شده است.  
1- گزارش راهبردی که مستقیماً از کارگروه چهارم بر اساس تحقیقات به 

عمل آمده تدوین شده است با عنوان های زیر:
بررسی فرصت ها و تهدیدات شبکه های اجتماعی مجازی و تاثیر   -

آنبر امنیت اجتماعی و ارائه راهبردها
الگوی علمی و معرفی شاخص های تعیین کننده، نرخ بیکاری در   -

کشور )با تمرکز بر مرکز آمار(
تحلیل هیدرو هژمونیک خشونت وعوارض اجتماعي کم آبي در   -

ایران امروز
بررسی تاثیرات اشتغال و بیکاری بر امنیت اجتماعی  -
جایگاه نرخ تورم مصرف کننده در نظام آماری کشور  -

بررسی روند شاخص های ساختمان و مسکن و تاثیر آن بر امنیت   -
اقتصادی جامعه ایران

ریزگردها و پیامدهای آن بر امنیت ملی ایران  -
رویکردی به تصمیم سازی رژیم های حکمرانی آب در وقایع   -

حدی؛ نمونه موردی سیل فروردین 98
تبعات تحریم ها بر امنیت اقتصادی جامعه ایران  -

شناخت و بررسی پیچیدگی، انباشت و تراکم بحران ها در ایران و   -
مدیریت آنها

روند شاخص های جمعیتی از دیدگاه ملی  -
قدرت هوشمند آمریکا و نحوه مواجهه جمهوری اسالمی ایران با   -

آن
راهبردهای قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در دیپلماسی   -

چندجانبه
2- گزارش راهبردی مستخرج از طرح های پایان یافته 

 گزارش های
راهبردی
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کارنامه طرح جامع اعتالی علوم ان

مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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1
بررسی فرصت ها و تهدیدات شبکه های اجتماعی مجازی و تاثیر 

آن بر امنیت اجتماعی و ارائه راهبردها
گروه مطالعات راهبردی

چکیده
گزارش راهبردي حاضر مس��تخرج از طرحتحقیقاتي »بررس��ی فرصت ها و 
تهدیدات شبکه های اجتماعی مجازی و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی و ارائه 
راهبردها« در پژوهش��گاه علوم انس��انی و مطالعات فرهنگی است. طرح یاد 
شده در زمره یکي از طرحهاي منظومه تحقیقاتي طرح کالن ملي مطالعات 
امنیت اجتماعي اس��ت که با سه هدف عمده ش��کل گرفته است: 1.تمهید 
نظریه پردازی )اسالمی- ایرانی( و افزایش دانش داخلی و تولید دانش بومی 
در حوزۀ امنیت اجتماعی )نظریۀ ایرانی اسالمی امنیت( 2. شناخت زمینه ها 
و زیرس��اخت های امنیت اجتماعی در ایران و 3. ارائۀ الگوی راهبردی برای 
حوزه های سیاس��ت گذاری، اجرایی، نظ��ام اجتماعی و جامعه برای مدیریت 
مؤثر امنیت اجتماعی و افزایش آن در کش��ور. طرح مزبور در راس��تاي نیل 
به ه��دف دوم این طرح یعني ش��ناخت زمینه ها و زیرس��اخت های امنیت 
اجتماع��ی در ای��ران به اجرا درآمده اس��ت. در این تحقیق ب��ه تهدیدات و 
فرصتهاي برآمده از ظهور و گس��ترش شبکه هاي اجتماعي مجازی در ایران 
پرداخته شده و راهکارها و راهبردهایي به منظور سیاستگذاري در این زمینه 
ارائه ش��ده است. و سؤال اساسی مطرح شده این است: شبکه های اجتماعی 
چه هس��تند و تا چه حدی بر امنیت جامعه تأثیرگذارند؟ برای پاسخ به این 
س��ؤال، بحث حاضر که برگرفته از نتایجسه- چهار پژوهش پیرامون موضوع 
مورد نظر است، ش��کل گرفته اس��ت.گزارش راهبردي»بررسی فرصت ها و 
تهدیدات شبکه های اجتماعی مجازی و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی و ارائه 
راهبرده��ا«، که در ادام��ه مي آید، چکیده اي از تحقی��ق مزبور را به صورت 

هدفمند و با رویکردي سیاستگذارانه ارائه مي کند. 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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2
الگوی علمی و معرفی شاخص های تعیین کننده
 نرخ بیکاری در کشور )با تمرکز بر مرکز آمار(

گروه مطالعات راهبردی

چکیده
روند رو به رشد افزایش جمعیت در سن کار  باعث شده تا بیکاری به یکی 
از معضالت اساس��ی و ملی تبدیل گردد. همچنین جوانان برای هر کشوری 
باعث رش��د تولید و اقتصاد هس��تند و به عنوان سرمایه ملی به حساب می 
آین��د. اهمیت پرداختن به امر اش��تغال در کش��وری مانند ای��ران که برابر 
آمار رس��می، بیش از یک س��وم جمعیت آن را جوانان تشکیل می دهند، و 
دسترسی به اشتغال مناسب مهمترین دغدغه جوانان است، و بعالوه بخش 
عمده ای از آنان در آستانه ازدواج و تشکیل زندگی مستقل قرار دارند، نمود 
بیش��تری پیدا می کند. دولت در سالهای اخیر گامهایی اساسی برای ایجاد 
فرصت های ش��غلی و کاهش نرخ بیکاری و بهبود وضعیت ش��اغلین داشته 
اس��ت. با این حال فاصله ی زیادی تا رس��یدن به وضعیت مناسب در کشور 
باقی مانده است. عدم اعمال سیاست های درست در سالهای گذشته نیز بر 

این شرایط نامناسب دامن زده است.
ب��ه عقیده برخ��ی از تحلیل گ��ران و محققان عامل اصل��ی 70 درصد از نا 
هنجاری های جامعه ناش��ی از بیکاری اس��ت، زیرا اشتغال می تواند از بروز 

بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی جلو گیری کند.
طرح آمار گیری نیروی کار در ایران به صورت انحصاری و توسط مرکز آمار 
ایران بر اس��اس نیاز برنامه ریزان و با هدف محاس��به شاخص های بازار کار، 
مانند س��اختار جمعیت، جمعیت فعال، جمعیت غیر فعال، نرخ مش��ارکت 
اقتصادی، نرخ اش��تغال، نرخ بیکاری و تغییرات آنها طراحی ش��ده اس��ت. 
معیاری در ش��اخص سازی اس��ت که باید ابتدا روند تحوالت بررسی گردد، 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
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سپس کیفیت مشخص شود. مرکز آمار ایران 12 سال است با استاندارهای 
سازمان بین المللی کار1 کار می کند.

نمونه گیری به روش »نمونه گیری چرخشی2« انجام شده است. برای نمونه 
گیری ابتدا کش��ور را همگن کرده، سپس یک نمونه از این جمعیت انتخاب 
می کنند که هر ش��اخصی که از این نمونه بگیرید با سرش��ماری از کش��ور 
یکسان باشد. به عنوان نمونه نسبت جنسی جمعیت نمونه با نسبت جنسی 
کل کشور بخواند. 60 هزار خانواده )جمعیت تقریبی 200 هزار نفر( از حدود 
24 میلیون خانواده انتخاب، و افراد باالی 10 سال، هر فصل )3 ماه یک بار( 
آمار گیری می شوند. خطوط نزدیک به هم در نمودار ها و سازگاری نمودار 
ها با یکدیگر، طی 12 س��ال، نش��ان می دهد آمار گیری ها بصورت کالن 
خیلی دقیق اس��ت. اختالف نمونه گیری  با سرش��ماری سال 95 تنها 0/3 
درصد بوده اس��ت، که به این نتیجه ی دقیق، معجزه نمونه گیری گفته می 
ش��ود. جمعیت نمونه گیری در ایران نسبت به کشور های دیگر بیشتر است 
و این بدلیل فش��ار های سیاسی و اختالفات سیاسی در کشور است که نیاز 
به دقت باالی ان��دازه گیری دارد. آمریکا با 300 میلیون جمعیت، جمعیت 
نمونه گیری ای برابر با 70000 خانوار دارد. اما در کشورمان با 80 میلیون 
جمعی��ت 60 هزار خانوار نمونه گی��ری میکنیم که دقت کار را باال می برد. 
)ضریب جینی را با 30 هزار خانوار و نرخ بیکاری را با 60 هزار خانوار اندازه 
می گیرند(. در این گزارش نمودار های تهیه ش��ده طی س��ال های اخیر در 

حوزه شاخص های بازار کار به تفصیل بیان می گردد.

1. ILO:International Labour Organization
2. Rotation Sampling



3

شور
ت ک

شرف
ف به پی

ی معطو
سان

کارنامه طرح جامع اعتالی علوم ان

مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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3
تحلیل هیدرو هژمونیک خشونت و

عوارض اجتماعي کم آبي در ایران امروز
گروه مطالعات راهبردی

چکیده
منابع آب در هر زمانی مورد توجه جوامع بش��ری بوده اس��ت. اما در دورۀ 
معاصر س��یطرۀ بیشتر بر آب، به منزلۀ قدرت بیشتر تلقی می گردد. از سویی 
با توجه به افزایش جمعیت،این موضوع نزد دولت ها و حکومت های مختلف روز 
به روز در حال جدی تر شدن است. از نمونه  های این موضوع می توان به تالش-

های روز افزون ایران و کشورهای همسایه مانند ترکیه، عراق و سوریه، جهت 
س��اخت سدهای عظیم روی رودخانه  هایشان، به منظور ذخیرۀ بیشتر منابع 
آبیاشاره نمود.چنین وضعیتی در نواحی ای که بارش ساالنۀ کمی دارند، حائز 
اهمیت بیش��تر و در واقع به  نوعی س��عی در جهت جبران کم بارشی است. 
می توان گفت در اختیار داشتن آب بیشتر در یک منطقه، به معنی کشاورزی 
بیش��تر و بهتر بودهکه نتیجۀ آن افزایش امنیت غذایی در آن ناحیه اس��ت. 
اما باید بگوییم ایجاد س��دها در باالدس��ت رودخانه ها سبب کاهش جریان 
در پایین دس��ت می شود. نتیجۀ این وضعبروز کم آبی در مناطق پایین دست و 
مشکالتی نظیر خشکسالی، گردوغبار و همچنین بحران های اجتماعی مانند 
مهاج��رت، فقر و بیکاری و درنهایت اختالل در امنیت اجتماعی خواهد بود.

بنابرای��ن کم آبی، مجموعه  ای از مس��ائل و معضالت را به صورت پی در پی 
به وجود می آورد که این امر ضرورت هرچه بیشتر مطالعه و تأمل در خصوص 
این موضوع را آش��کار می سازد. در این راس��تا هیدروپلتیک به عنوان علمی 
جدید و چندرشته ای به بررسی توأمان مشکالت سیاسی و قضایی و همین-

طور جنبه های فنی مرتبط با منابع آبی، در کش��ورهای واقع در یک حوضۀ 
آبریز پرداخته و به دنبال راه  حل های قانونی برای حل این مش��کالت می گردد.   
در بحث حاضربا اس��تفاده از عل��م هیدروپلیتیک پیرامون، حوضه  های آبریز 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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منطقه، بین  النهرین و تحوالت آن در رابطه با کم آبی مطالبی مطرح ش��ده 
و همچنی��ن راهکارهایی نظیر مدیریت یکپارچ��ه در حوضۀ آبریزها، توجه 
بیش��تر به مادۀنه سیاس��ت های کلی جمعیت و آمایش سرزمین توضیح داده 

شده اند.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
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4
بررسی تاثیرات اشتغال و بیکاری بر امنیت اجتماعی

گروه مطالعات راهبردی

چکیده
معض��الت اجتماعی عموما در هر جامع��ه ای به طور درهم تنیده اتفاق می 
افتد و لذا تحلیل آنها نیز نه مستقال بلکه بر اساس تاثیر و تاثرات ایجاد شده 
بر یکدیگر، صورت می پذیرد. به عنوان نمونه مس��ائلی از جنس اجتماعی و 
اقتصادی به ش��دت بر یکدیگر تاثیر گذار هس��تند. یکی از مسائل اقتصادی 
موثر بر جامعه، موضوع بیکاری است که می توان گفت به خدشه دار شدن 
ح��وزه امنیت عمومی و ملی منجر می گ��ردد. به همین خاطر حقوق دانان 
از زاویه جرم نیز به مباحث اقتصادی نگریس��ته و اقتصاد جرم از موضوعات 
مورد بررس��ی در پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس می باشد مسئله 
اش��تغال و بیکاری، از آن جهت که عمده جمعیت کش��ور جوان هستند، از 
جمله مباحثی اس��ت که بایس��تی توجه وافری به آن مبذول داشت. توجه 
به آمار و ارقام رس��می، می تواند در ترس��یم دورنمایی از این موضوع یاری 
دهنده باش��د به گونه ای که تحلی��ل مولفه های معضالت اجتماعی حاصل 
از بیکاری، منوط به مراجعه به این آمار می باش��د. به طور کلی آمار نش��ان 
می دهد کش��ور ما در حال حاضر پنج��ره جمعیتی خود را تجربه می کند. 
منظور از پنجره جمعیتی آن اس��ت که دوس��وم جمعیت، در سن بازار کار 
و فعالیت هس��تند. بنابراین باید بتوان از این فرصت طالیی اس��تفاده نمود. 
در غیر این صورت امکان تبدیل ش��دن ای��ن فرصت به تهدید جدی وجود 
دارد. کش��ورهایی همانند آلمان، ژاپن و روس��یه نیز توانس��ته اند از پنجره 
جمعیتی خود حداکثر بهره را ببرند.  در همین راستا، توجه به آمار و ارقام 
رس��می، می تواند در ترسیم دورنمایی از موضوع اش��تغال و بیکاری یاری 
دهنده باش��د. بنابراین به منظور تحلیل و بررس��ی بهتر و دقیق تر بایستی 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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به این آمار مراجعه نمود. درنشس��ت »بررسی تاثیرات اشتغال و بیکاری بر 
امنیت اجتماعی« ابتدا آمار رس��می اشتغال، بیکاری، جمعیت، دانشجویان، 
فارغ التحصیالن و .... مورد مش��اهده قرار گرفته و سپس به تجزیه و تحلیل 
مس��ائل اجتماعی پیش آمده پرداخته می شود. محورهای اجتماعی که در 
این رابطه، مورد توجه قرار می گیرند عبارتند از: مس��ئله دلسردش��گی، باال 
رفتن س��طح تحصیالت بیکاران، هویت اجتماعی بیکاران، فس��اد اخالقی و 

مالی و شاخص فالکت.
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 بررسی روندشاخص های ساختمان و مسکن و تاثیر آن بر امنیت

اقتصادی جامعه ایران

ر حال حاضر تهیه مس��کن یکی از مس��ائل اساسی جامعه به شمار می رود؛ 
به طوری که اغلب خانواده ها را درگیر نموده اس��ت .از همین رو بررس��ی 
معض��الت مربوط��ه و تاثیرات آنها ب��ر امنیت اجتماعی و در س��طوح باالتر 
امنیت ملی، بر اس��اس ش��اخص ها و اطالعات موجود، بسیار ضرورت دارد. 
این بررس��ی ها از جوانب مختلف قابل توجه اس��ت :آمار و ارقام مربوط به 
معامالت؛ آمار س��اخت و س��از و مقاوم سازی؛ و ش��اخص های مختلف در 
بخش مس��کن جداول و نمودارها نش��ان دهنده ی آن هستند که در سال 
های اخیر خرید و فروش مس��کن از س��ال 1392 در وضعیت رکود وجود 
داش��ته، به گونه ای که حتی رش��د قیمت از نرخ تورم پایین تر بوده است. 
اما اجاره بها برخالف خرید و فروش، هیچ گاه کاهش نیافته است و همواره 
میزان رش��د باالی خود را حفظ نموده اس��ت .تعیین میزان اجاره براساس 
نرخ س��ود بانکی، از عوامل مهم این افزایش بی رویه است. اطالعات مربوط 
به مصالح س��اختمانی نیز نش��ان می دهد رشد قیمت ها در زمان رکود هم 
متوقف نش��ده و با ش��تاب زیاد ادامه داشته اس��ت .به همین دلیل در زمان 
رکود باز هم ضرر زیادی بر بازار مسکن وارد آمده است .از نظر شاخص های 
مختلف نیز آمار گویای آن است که به طور کلی بازار مربوط به مسکن، اعم 
از کاال و خدمات، از رکود اقتصادی تاثیر زیادی پذیرفته است .با این وجود 
هزینه های این بخش در سبد هزینه های خانوار همواره رو به افزایش بوده 
است .از سویی آمار مساکن خالی نشان می دهد به طور کلی توزیع مسکن 
در دهه های اخیر به صورت عادالنه صورت نگرفته اس��ت .بر اساس تحلیل 
آمار کلی می توان دریافت متاس��فانه در زمینه ی مس��کن و ساخت و ساز، 
سیاس��ت گذاری های کنترل کننده، قاطعانه و متناس��ب با شرایط اقلیمی 
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و منطق��ه ای وجود ندارد و یا در صورت وجود موفق عمل نکرده اس��ت .به 
همین علت برهم خوردن تعادل در بازار و انباش��ت س��رمایه در این حوزه، 
کامال مش��هود بوده و مش��کالت عدیده ی امنیتی را نیز برای جامعه پدید 

آورده است.
در ای��ن مطالعه مس��ئله ی اصلی آن اس��ت که مرزی برای ش��اخص های 
مختلف در بخش مس��کن تعیین شود تا چنانچه وضعیت جامعه از این مرز 
عب��ور نمود، به عنوان خط قرمز در مس��ائل امنیت��ی تلقی گردد؛ به طوری 
که بتوان بر اس��اس این شاخص ها از وقوع اتفاقات و بحران های اجتماعی 

اجتناب نمود .شاخص هایی که برای این
مسئله می توان درنظر گرفت عبارتند از :نرخ رشد قیمت مسکن، نرخ رشد 
قیمت اجاره نش��ینی، متوس��ط س��طح زیر بنای واحد مسکونی، واحد های 
مسکونی خالی از سکنه، سهم هزینه های مسکن از کل هزینه های خانوار.

درعی��ن حال در صورت بی توجه��ی به چنین معضالتی و عدم چاره جویی 
ب��رای حل بحران ها، قطعا چالش های امنیتی بس��یار وخیم تری پیش رو 

خواهند بود که مواجهه با آنها از پیشگیری به مراتب سخت تر است.
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جایگاه نرخ تورم مصرف کننده در نظام آماری کشور

چکیده
مرکز آمار ایران، بر طبق قوانین و مقررات، مس��ئولیت رسمی تهیه و اعالم 
آم��ار مربوط به جزئیات تورم و رش��د  اقتصادی را ب��ر عهده دارد. همزمان 
مالحظه می ش��ود که بانک مرکزی نیز چنین آمارهایی را منتشر می کند. 
البت��ه تفاوت میان روند این دو آمار اعالمی چندان قابل توجه نیس��ت؛ اما 
مسئله ی اساسی آن است که دیدگاه و باورهای مردمی از رویدادهای بازار 

و وضعیت اقتصادی جامعه، با چنین آماری تفاوت دارد. 
   بررسی ضوابط و قواعد آمارگیری شاخص های اقتصادی، نشان از استاندارد 
بودن رویه ی مرکز آمار در ارائه ی آمار بخش اقتصادی می دهد. همچنین 
ب��ر طبق گفته ی معاونت اقتصادی این س��ازمان، ب��ه منظور تامین قابلیت 
اتکایی اعداد و ارقام مورد اس��تفاده، این مرکز تیم آمارگیری و کارشناس��ی 
گس��ترده ای را متشکل از افراد خبره درنظر گرفته است؛ به طوری که این 
افراد به طور منظم به مراکز خرید مش��خصی مراجعه نموده، و قیمت های 
اقالم مورد نظر خود را در تمامی اس��تان های  کشور )هم مناطق شهری و 
هم روستایی( با لحاظ نمودن کیفیت ثابت کاالهای مورد بررسی، به دست 
می آورند. لذا می توان نسبت به دقت و صحت آمار اعالمی، اطمینان حاصل 
نمود. و به منظور روش��ن شدن بیشتر مس��ئله بایستی از جوانب دیگری به 

موضوع نگاه کرد.
   بر طبق نتایج حاصل ش��ده از این مطالعه، بررس��ی این مس��ئله جوانب 
مختلفی دارد: نازل بودن سطح آگاهی عمومی جامعه در درک آمار رسمی، 
عدم همکاری و توجیه رس��انه ها در این زمینه برای باال بردن سطح آگاهی 
مردم و کیفیت اطالع رس��انی، متنوع و متع��دد بودن انواع آمارهای تورمی 
مانند تورم ماهانه، س��االنه و نقطه ای، عدم توجه به میانگین گیری در آمار 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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تورمی با توجه به سطوح جغرافیایی، دهک ها و اقالم مصرفی در سبد کاال، 
ع��دم تاثیر مس��تقیم افزایش نرخ ارز بر تورم، ب��ی توجهی به موقعیت های 

فصلی و زمانی در ارائه ی آمار تورم و ....
   بر این اس��اس به نظر می رس��د مورد توجه ق��رار دادن مجموعه عواملی 
که اس��باب بی اعتم��ادی عمومی را فراهم می کن��د، و همین طور ارائه ی 
راهکارهایی به منظور بازسازی این اعتماد، بسیار ضروری است. زیرا در غیر 
این صورت این دالیل عواقب بسیار نگران کننده ای بر اعتماد عمومی مردم 
جامعه، س��رمایه ی اجتماعی و نهایت��ا امنیت ملی و اجتماعی، برجا خواهد 

گذاشت. 
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این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
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ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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ریزگردها و پیامدهای آن بر امنیت ملی ایران

چکیده
مس��ائل زیست محیطی در دهه های اخیر، توجه بین المللی را به سوی خود 
معطوف نموده است. این گونه مسائل، که مبنای آنها ناشی از دگرگونی های 
سبک معیشت و رویکرد جدید انسان نسبت به طبیعت است، طی سال های 
اخیر، س��بب تغییرات جوی و به تبع آن چالش های زیست محیطی و نهایتا 
منجر به برخوردهای گس��ترده بین ذینفعان مختلف چه در حوزه منطقه  ای 
میان دولت ها، و چه در حوزه داخلی میان روس��تاها و مناطق ش��هری شده 
اس��ت. یکی از این مس��ائل، مس��ئله گردوغبار و پدیده ریزگردها است. در 
کشور ما نیز مس��ئله گردوغبار از پر اهمیت ترین معضالت زیست محیطی 
است که در سال های اخیر مشکالتی را برای هموطنانمان به همراه داشته 
اس��ت. طیفی از مسائل ش��امل نابودی پوش��ش گیاهی حاصلخیز، نابودی 
بخش کشاورزی و کاهش منابع آبی و باالخره معضالت اجتماعی و فرهنگی 
و ... بخشی از نگرانی های حال حاضر و به شکل عمیق تر در آینده هستند. 
مس��لما یک برنامه ی آینده نگرانه، می تواند مشکالتی را که این ریزگردها 

خواهند داشت، نمایان سازد.
    در بحث پیش رو، ابتدا به شناس��ایی ریزگردها، منش��أ و دلیل به وجود 
آم��دن آنها پرداخته می ش��ود. سدس��ازی های بی رویه، ب��ی برنامهو فاقد 
پشتوانه ی منطقی کشورهای منطقه و مدیریت ضعیف منابع آبی در داخل، 
از دالیل عمده این معضل هس��تند. در این میان مهم ترین مسأله آن است 
که گردوغبار در ایران عمدتا از خارج از کش��ور و بیش��تر از سمت مرزهای 
غرب��ی وارد می ش��وند.در مرحله ی بعدی معضالت اجتماعی ناش��ی ازاین 
پدیده، که امنیت ملی را تهدید می کند، مورد بررسی قرار می گیرد. نهایتا 
با توجه به برون مرزی بودن منشأ گردوغبار، مالحظات و راهبردها که بیش 
از ه��ر چیز بر مذاک��ره و تفاهم های بین المللی به خصوص با کش��ورهای 

همسایه تاکید دارد، مطرح می گردد.
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این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
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»رویکردی به تصمیم سازی رژیم های حکمرانی آب در وقایع 

حدی؛ نمونه موردی سیل فروردین 98«

چکیده:
مس��ائل آب ایران چندین دهه اس��ت در مدیریت آب نمود یافته اس��ت و 
عمدتا تبدیل به مناقش��ات و تضادهای اجتماعی و بین بخش��ی ش��ده اند. 
س��رعت تغییر مسایل آب باعث شده اس��ت که راه حل های تصمیم سازان 
همواره از مسایل عقب بوده و بر پیچیدگی آن بیفزاید. زیرا به موازات توسعه 
تکنولوژی، راه حلهای میان بر تکنولوژی محور که به مهندس��ی ترجمه می 
ش��ود به عنوان راه حل مسائل و بحران های آبی بیشترنقش ایفا می نماید؛ به 
طوری که بررس��ی مس��ائل از ابعاد و زوایای دیگ��ر را مدفون و یا کم رنگ 
کرده اند. اینجا درباره کم رنگ ش��دن نقش علوم انس��انی در تحلیل مسائل 
آب و از کمک��ی که این عل��وم می تواند در زمینه حکمرانی سیاس��تگذاری، 
آینده پژوهی، مدیریت، تدوین راهبرد، برنامه ریزی و ... بکند، غفلت ش��ده-

است.
تقریبا تمامی پهنهایران برای مدت یک دهه تا سال گذشته ) تا سال1397( 
با خشکس��الی آخر الزمانی دس��ت و پنجه نرم می ک��رد و تصمیمات نظام 
حکمران��ی آب ایران با این واقعه حدی گره خ��ورده بود. به فاصله کوتاهی 
طبیعت به طرف دیگر وقایع حدی جهش کرد و س��یالب گسترده ای ایران 
را در ب��ر گرف��ت. آنچه که از خود س��یالب اهمیت بیش��تری دارد مطالعه 
تصمیمات با زاویه دید غیر مهندس��ی از دید اجتماعی و حتی روانشناسانه 
اس��ت. اینکه چ��را تصمیمات در حین خشکس��الی هی��چ توجهی به طرف 
دیگ��ر طیف وقایع حدی و احتم��ال وقوع آن ن��دارد و حافظه کوتاه مدت 
او ب��ر تصمیم��ات بلند مدت مدت غلب��ه دارد. تا پیش از چنی��ن اتفاقاتی، 
کش��ور تا مدتها درگیر معضل کم آبی بود؛ به طوری که تمام سیاس��ت ها 
و تصمی��م گی��ری ها بر خشکس��الی متمرکز بودند. اما س��یالب های اخیر 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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در کش��ور نشان داد تصمیم س��ازی و اجرای سیاس��تهای مدیریت بحران 
س��یالب، مس��أله ای به مراتب بدخیم تر ازمدیریت خشکس��الی است. اگر 
حکمرانی آب را به مجموعه نظامهای اجتماعی، سیاس��ی، اقتصادی و فنی 
کش��ور تعبیر کنیم، بررسی تصمیمات این نظامها در حکمرانی آب، یکی از 
مباحثی است که مطالعه پیرامون آن می تواند به کاهش خطاهای مدیریت 
مسائل آب کمک کند. کاستی هایی مدیریتی نظیر مدیریت از باال به پایین، 
اجرای »مأموریت هیدرولیکی« باتاکید مستمر بر راهکارهای جبران کمبود 
آب، تضاده��ای اهداف و س��اختارها، تعارض مطالب��ات و منافع، تضادهای 
درون و بین س��ازمانی، رویکرد تکلیفی و ضرب االجلی به مسائل و ... مدنظر 
قرار گرفته و درجهت مدیریت راه حل هاسیاس��تگذاری شود. در این رویکرد 
اصالحی استاندارد گرایی صرف جای خود را به طیفی از ارزشها و نرمها می 
دهد تا مدیریت آب از جای��گاه اقتصاد-محور به جایگاه ارزش-محور ارتقاء 
یابد. در این جهت راه حل کلی و بس��یار موثری که برای حل مناقش��ات و 
مس��ائل آبی پیشنهاد می شود دیپلماس��ی و گفت وگو است. درواقع جواب 
مذاکره است باید بدنبال تعریف مشترک مسائل بود. راه حلها از دل گفتگو 
های ذی نفعان خارج می ش��ود تا با اس��تخراج ارزشهای طرفین، مناقشات 
کاهش و ارزش ها شفاف تر شوند. در این صورت به طور مسلم مدیریت آبی را 
می توان به ص��ورت رویکردهای متنوع تر و مفیدتری نظیر بهره برداری از 
متغیرهای اقتصادی، سیاس��ی، تکنیکی و فنی، فرآیندهای اجتماعی،دخیل 

نمودن بازیگران مختلف و نهادها، پیگیری کرد.
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این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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9
تبعات تحریم ها بر امنیت اقتصادی جامعه ایران

چکیده:
در دهه ی 90، نظام جمهوری اس��المی ش��اهد دو بحران اقتصادی در اثر 
وضع تحریم های خارجی بوده است. یکی در سال های 90 و  91 به وقوع 
پیوس��ته و دیگری از اواخر سال 96 آغاز شده است و در نیمه اول سال 97 
به نقطه ی اوج خود رسید. بحران اول شتاب کمتری داشت و اتفاق آخر آن 
افزایش قیمت بورس بوده است؛ نهایتا نیز با روی کار آمدن دولت یازدهم و 
ش��روع مذاکرات دور جدید با آمریکا، به پایان رسید. اما بحران دوم سریعتر 
به وقوع پیوست. آنچه در این بحران ها موجب آشوب و برهم خوردن امنیت 
و آرامش در جامعه ش��ده، کاهش ارزش پول ملی در برابر دالر است. چنین 
اتفاقی در اثر وابس��تگی شدید نظام اقتصادی به ارز، پدید آمده و چالش ها 

و مشکالت زیادی را ایجاد نموده است. 
   از سوی دیگر در اثر عدم نظارت به هنگام بر بازار از طرف مسئولین دولتی 
و همچنین سیستم نظارتی، روند سوداگری و سوءاستفاده از خأل قانونی در 
زمینه کنترل بازار، بیش از هر زمان دیگری ش��تاب یافته است. تصمیمات 
نابه جای دولت نظیر افزایش نرخ سود بانکی، اعالم دالر 4200تومانی، بازار 
ثانویه ارز، یارانه ارزی برای مس��افرت های خارجی، خلق نقدینگی بیش از 

حد و .... مزید بر علت شده است. 
اما کارشناس��ان معتقدند چنانچه مدیریت صحی��ح و به موقع و تصمیمات 
درس��تی از س��وی دس��ت اندرکاران صورت م��ی گرفت، همین س��ازوکار 
اقتصادی به شدت وابسته به ارز خارجی نیز تا حد بسیار زیادی می توانست 
بر مش��کالت حاصل از تحریم ها فائق آی��د. تصمیماتی که دولت می تواند 
جهت س��امان دهی سریعتر بازار ترتیب دهد عبارتند از: آزادسازی بازار ارز، 
کاهش اثرات تورمی حاصل از آزادسازی ارز به وسیله تصمیماتی نظیر یارانه 
به دهک های پایین و ارائه کاالهای ضروری، توجه بیشتر به نظام مالیات و 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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بهره برداری بیش از پیش از این ظرفیت، جلوگیری از خروج س��پرده های 
بانکی، ملی کردن واردات کاالهای اساسی، جلوگیری از خروج ارز از کشور 
و ... . در کنار چنین اقداماتی، توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی موجود 
در س��اختار نظام که بر سیستم اقتصادی تاثیر می گذارد، و همچنین نگاه 

کل گرایانه و تحلیل و ارزیابی دقیق در این زمینه، بسیار اهمیت دارد. 



2

شور
ت ک

شرف
ف به پی

ی معطو
سان

کارنامه طرح جامع اعتالی علوم ان

مقدمه........................................................................................................... 3
معرفی طرح جامع علوم انسانی .............................................................. 6
طـرح هـای پایــان یافته....................................................................... 14
طرح های درحال انجام............................................................................ 27
کتاب های منتشــر شده ...................................................................... 78
نشریه طرح اعتالی علوم انسانی.......................................................... 83
90 ............................................................... مقاالت مستخرج از طـرح هـا
نشست های تخصصی ........................................................................... 107
گزارش های راهبـردی.........................................................................  136
وب سایت طرح جامع علوم انسانی.....................................................  160

مطــــــالـــــب فهــــــرســــــت 

دبیرخانه طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور

 تهرانـ  بزرگراه کردستانـ  پایین تر از خیابان دکتر آئینه وند )64 شرقی(
کوچه احداثی، پالک 6، ساختمان فرهنگ، طبقه 5.

شماره تماس: 88614057   داخلی 239 

3

شور
ت ک

شرف
ف به پی

ی معطو
سان

کارنامه طرح جامع اعتالی علوم ان

مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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10
روند شاخص هاي جمعیتي از دیدگاه امنیت ملي

چکیده:
آمارها و اطالعات در س��ال های مختلف و ش��اخص  های س��نجش و ارزیابی 
بمنظور شناس��اندن وضعیت جامعه و پیش  بینی و آینده  نگری ش��اخص های 
مختل��ف و به منظور شناس��اندن وضعیت جامعه همواره م��ورد نیاز بوده-

اس��ت. یکی از این حیطه  ه��ا، آمارهای مربوط به داده ه��ای جمعیتی یک 
کشور هستند که می توانند نشان دهنده ی تاثیرات قابل مالحظه ی ساختار 
جمعی��ت بر امنیت ملی و اجتماعی باش��ند.به این منظ��ور در این پژوهش 
رابطه میان آمار و داده  ها و ش��اخص  هایی نظیر میزان رشد جمعیت، میزان 
ازدواج و طالق، موالید و باروری، بعد خانوار و...، تاثیر سطح فرهنگ و اقتصاد 
جوانان بر فرزندآوری، توازن رش��د جمعیت در س��طح کشور و شاخص های 
دیگ��ر با موضوع امنیت ملی وجامعه مورد مطالعه قرار گرفته اس��ت. بر این 
اس��اس نیاز برای ایجاد حدودی مشخص در حوزه ی آمار برای اعالم حالت 
ف��وق العاده و ورود به حوزه ی امنیت مل��ی واجتماعی ضروری به نظر می 
رس��د. در این صورت می توان گفت با مراجعه به این اطالعات مس��لما می 
توان با دقت بیش��تری برای تدوین راهبردها و سیاست های جمعیتی قدم 

برداشت. 
   نهایتا نتیجه آن است که فرصت حدودا 25 تا 30 ساله ای برای ممانعت 
از بحران کاهش س��رمایه انس��انی در جمعیت جامعه ی ایران وجود دارد و 
الزم است به صورت دقیق تر و با سرعت بیشتر، بر اساس واقعیات و همراه 
عقالنیت در این مسیر قدم برداشت و تصمیماتی را به دور از افراط و تفریط 

اتخاذ نمود.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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قدرت هوشمند آمریکا 

و نحوه مواجهه جمهوری اسالمی ایران با آن

چکیده:
یک��ی از انواع قدرت در عرصه ی سیاس��ت های داخل��ی و خارجی، قدرت 
هوشمند است. این مفهوم در ادامه ی قدرت نرم در حال کشف و بروز بوده 
و درواق��ع به عن��وان یکی از راهکارهای اصولی در عرص��ه های بین المللی، 
توسط کش��ورهای توسعه یافته و قدرتمند به تازگی مورد استفاده قرار می 
گی��رد. برای بهره بردن از قدرت هوش��مند، به کارگیری هردو جنبه ی نرم 
و س��خت قدرت ض��رورت دارد. مفاهیمی چون توس��عه و جهانی ش��دن و 
همچنی��ن درنظر گرفتن منافعی برای طرف مقابل، در ش��کل دهی قدرت 
هوشمند تاثیر گذار هستند. درواقع آن چه قدرت از نوع هوشمند را از سایر 
ان��واع آن متمایز می کند، زایش و بازتولید قدرت در آن اس��ت. درصورتی 
که عناصری در درون قدرت )نوع س��خت و ن��رم آن( وجود دارد که هرچه 
به اوج نزدیکتر شوند، موجبات سرنگونی و سستی خود را فراهم می نماید. 
این پدیده که ناآگاهانه توس��ط صاحبان آن تقویت می شود، پدیده »لعنت 
ق��درت« نام دارد. درحال حاضر قدرت های ب��زرگ در دنیا همانند آمریکا، 
با اس��تفاده از قدرت هوشمند و همچنین ابعادی نظیر توسعه، جهانی شدن 
و ارمغان دموکراس��ی برای کلیه کش��ورهای دنیا، اهداف خود را دنبال می 
کنن��د و در تالش هس��تند تا خود را در جایگاه برتر ق��رار داده و در جهت 
پیشبرد اهداف خود حرکت کنند. گرچه با ریاست جمهوری دونالد ترامپ، 
این روند در آمریکا کمی افول پیدا کرده است ولی باز هم رگه هایی از این 
بهره برداری مشاهده می شود. بنابراین به منظور مقابله با استکبار و تحقق 
اهداف انقالب اس��المی امام خمینی )ره(، سیاس��ت گذاری و برنامه ریزی 
های مدون برای مقابله با این نوع از س��لطه ی نوین بس��یار ضروری است و 

لذا مطالعه و شناخت دقیق و عمیق اهمیت ویژه ای دارد.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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راهبردهای قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران 

در دیپلماسی چندجانبه

چکیده:
در صده های اخیر با ایجاد س��ازمان های بین المللی، دیپلماسی چندجانبه 
نقش موثرتری را در وقایع جهانی ایفا نموده اس��ت. دیپلماس��ی چندجانبه 
عبارت اس��ت از ارتباط دیپلماتیک با س��ازمان های بین المللی و همچنین 
گروهی از کش��ورها، در قالب تعریف ش��ده. یکی از ابعاد این تاثیرگذاری به 
کارگیری قدرت نرم اس��ت به گونه ای که کش��ورها قادر خواهند بود با به 
کارگیری آن به طور مناسب تر درجهت منافع خود تالش نمایند. به همین 
منظور اهدافی را که در راس��تای آرمان های انقالب اسالمی می توان برای 
قدرت نرم در دیپلماسی چندجانبه متصور شد به این ترتیب است:1- ایجاد 
اصالح��ات و تغییرات در س��اختار و اهداف غیرعادالنه س��ازمان های بین 
الملل��ی 2- خنثی س��ازی اقدامات��ی از جنس قدرت نرم دش��من در حوزه 
دیپلماس��ی3- تالش برای اثرگذاری در تبیین مواضع، با هدف ایجاد اصالح 
تصمیم گیری ها 4- اعمال نظرات مبتنی بر مواضع جمهوری اس��المی 5 - 
اقدام درجهت قطعنامه هایی در راس��تای منافع ملی6- ارائه قطعنامه های 
مس��تلزم رایزنی. نکته حائز اهمیت این اس��ت که مهم ترین عامل موفقیت 
در به کارگیری قدرت نرم در حوزه دیپلماسی چند جانبه، هماهنگی کامل 
نماینده با باالترین مس��ئوالن کش��ور خودش و متقابال حمایت قاطع آنها از 
او است. از سوی دیگر بهره برداری از سوابق دیپلمات های کهنه کار کمک 
موث��ری را در پیش��برد این نوع از دیپلماس��ی می نماید. ب��ه همین منظور 
بایس��تی روش هایی را در جهت قرار دادن این تجارب در چهارچوب علمی 
و نظ��ری و انتقال آنها به نخبگان و دانش��جویان، ب��ه کار برد. همچنین به 
نظر می رس��د در این حیطه هیچ چیز بهتر از وحدت ملی و کنار گذاش��تن 

اختالفات علنی مسئولین نیست. 
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این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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در این راس��تا مس��ئله »راهبردهای قدرت نرم جمهوری اس��المی ایران در 
دیپلماس��ی چندجانبه«، یکی از موضوعات کرسی »قدرت نرم-جنگ نرم« 
قرار گرفته و در نشس��ت سیزدهم از این سلس��له نشست ها، مورد بحث و 

بررسی واقع شده است.
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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مقدمه 
این کتاب، کارنامه دو ساله طرح جامع اعتالء علوم انسانی می باشد که در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در حال انجام است. طرح جامع اعتالء، مجموعه پروژه هایی 
ــئله محور است که به صورت شبکه ای  ــته و مرتبط با یکدیگر و کامالً مس به هم پیوس
ــت. هدف این طرح تقویت اثر بخشی و افزایش  ــده اس محصول گرا و هم افزا تدوین ش
کارایی و بالندگی علوم انسانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و همراستا با اهداف و 
ماموریت های ملی پژوهشگاه علوم انسانی است. در واقع این طرح محصول مولود تفکر 
استراتژیک در پژوهشگاه مبنی بر تقویت اثر بخشی علوم انسانی در کشور و ایفای نقش 

موثرتر پژوهشگاه در عرصه ملی طراحی شده است. 
ــد که  ــال 96 آغاز ش ــی طرح اعتالء، بعد از تدوین فاز صفر و از اوائل س ــل اجرای مراح
ضمن جلب همکاری و مشارکت جمع گسترده ای از فرهیختگان و اعضاء هیات علمی و 
محققان مراکز آموزشی عالی دغدغه مند در سراسر کشور، طی این مدت حدود دویست 
طرحنامه به دبیرخانه طرح اعتال واصل شد که حدود چهل طرح بعد از تصویب، در حال 
اجرا می باشد و ده ها طرح دیگر نیز در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است. این 
طرح ها دارای خروجی های فاخری شامل گزارش طرح، کتاب، مقاالت و سخنرانی های 
ــتی است که انتشار آنها  ــتخرج از طرح وگزارش های راهبردی یا توصیه های سیاس مس
می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات اثربخشی علوم انسانی در کشور، این گفتمان را نیز 
تقویت کرده و به پیوند علوم انسانی و جامعه در کشور کمک کند وگزارش های راهبردی 
و سیاستی مستخرج از این طرح ها با ارسال برای مسئوالن سیاستگذاری و اجرائی کشور 
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طرح جامع اعتالی علوم انسانی در کنار سایت اصلی پژوهشگاه علوم انسانی، 
س��ایتی را به خود اختصاص داده است تا آخرین اخبار، گزارش  ها، نشست-

 ه��ا، مقاالت تخصص��ی، اطالعیه  های مربوط به نحوه ارس��ال پروپوزال  های 
طرح اعتال و س��ایر اطالع  رس��انی  ها را به اطالع محققان برساند. این سایت 
محورها و مس��ائل طرح اعت��ال را به صورت مجزا با عناوی��ن زیر در اختیار 

مراجعه کنندگان قرار می  دهد. 
- تجارب جهانی تحول علوم انسانی

- علوم انسانی و نهادهای اجرایی
- علوم انسانی و مهارت

- علوم انسانی و قدرت ملی
- علوم انسانی و فناوری

- علوم انسانی و دین
- علوم انسانی و پیشرفت

- علوم انسانی و جامعه
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