
  ریزي آموزشی وزارت علوم:مدیرکل برنامه

  انقالب اسالمی زمینه مساعدي براي رونق علوم انسانی فراهم کرد

انسانی وم عل راي رونق علوم انسانی فراهم کرد.زمینه مساعدي را بانقالب اسالمی  محمد رضا آهنچیان گفت
 برعهده گرفت. که حاصل انقالب اسالمی بودرا وظیفه پشتیبانی از بینش تغییر یافته مردم نسبت به جهان 

هاي بازخوانی تحلیلی چهار دهه علوم انسانی در ایران ، اولین نشست از مجموعه نشستخبرنگار مهربه گزارش 
علوم انسانی برگزار شد. محمدرضا آهنچیان، استاد علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد و مدیر کل در پژوهشگاه 

نقشه راه توسعه «ریزي آموزشی وزارت علوم و تحقیقات و فناوري در این نشست به سخنرانی با موضوع برنامه
  پرداخت.» علوم انسانی

در علوم سخت  شود، شامل آنچهانسانی گفته می به عنوان علوممحمدرضا آهنچیان در این نشست گفت آنچه 
شود. در واقع علوم انسانی بخش وسیعی از دانش انسجام یافته را در برمی گیرد که در این یا علوم پایه هست، نمی

ارائه مورد تأکید و توجه است. برنامه به عنوان یک نقشه عملیاتی رو به آینده تعریف می شود و گام هاي الزم 
ق هدف در این نقشه راه باید وجود داشته باشد. منظور از توسعه، رشد متوازن و همه جانبه ابعاد شکل براي تحق

دهنده به یک پدیده است. نقشه راه توسعه برنامه عملیاتی براي رشد یک پدیده است که در اینجا علوم انسانی 
  فرض شده است.

  
  ی توسعه علوم انسانی نیستافزایش نهادهاي آموزش عالی متولی علوم انسانی به معن

دانشگاه به عنوان یکی از  که وم و تحقیقات و فناوري تصریح کردمدیر کل برنامه ریزي آموزشی وزارت عل
ترین نمادهاي مدرن آموزش عالی است که نخستین تظاهر آن در کشور در تأسیس دانشگاه تهران بازیابی اصلی

ا بستر فرهنگی که از انتظامات متناسب آن برخوردار باشد، ممکن شود. توسعه علوم انسانی بدون هم نوایی بمی
نیست. افزایش تعداد و گسترش انواع نهادهاي آموزش عالی متولی علوم انسانی در کشور ما به معنی توسعه آن 

  تلقی نمی شود.
عنوانی که می توان براي نخستین  ) گفت1357تا  1317یش از انقالب (وي با نگاهی کوتاه به چهل سال پ

است. شیء وارگی یا شباهت یافتن علوم انسانی به شیء و کاال » علوم انسانی به مثابه کاال«چهل سالگی گذاشت، 
آید که در این دوره را می توان به عنوان خالصه نگاه به علوم انسانی در چهل سال نخست مشاهده کرد. به نظر می

پذیرفتن بوده که دانشگاه به عنوان یک نهاد مدرن وارد جامعه ایران می شود و علوم  چشم انداز، آشنا شدن و
انسانی در دل دانشگاه این ارتباط را با جامعه ایرانی پیدا می کند. بیرون از نگاه آموزش عالی، سفرهاي سه گانه 

ایران شد که تقریباً سی سال  ناصر الدین شاه به اروپا و در کنار ورود خودرو و سینما، یک سري کتاب هم وارد
پیش از آن، ترجمه آثار غربی در ایران در دوران معاصر همچون کتاب اقتصاد سیاسی از ژول ریشار از مهم ترین 



آثار علوم انسانی روز غربی در آن دوران بوده است. آن طور که در این مطالعه متوجه شدیم هیچ عمد و قصدي 
  راي ترجمه این کتاب وجود نداشته است.در ورود علوم انسانی از غرب و ب

  ورود علوم انسانی به ایران بدون هیچ نقشه و برنامه معینی بوده است
آهنچیان افزود: براي اینکه علوم انسانی در این دوره و در درون نظام آموزش عالی با نقشه معینی مسیر توسعه اش 

و علوم نیافته ام و در واقع اینکه سند معینی براي فراهم شده باشد، نیز سندي در این خصوص در وزارت فرهنگ 
توسعه علوم انسانی وجود داشته باشد، مشاهده نمی شود. در خصوص اینکه کشور به چه رشته هاي علمی نیاز 

ترین دلیل ورود رشته مدیریت آموزشی به ایران یک تصادف بوده است و دارد نیز چیزي مشاهده نکرده ام. مهم
به خارج از کشور اعزام می شود براي گرفتن مدرك و پس  53یا  52آن. استادي در سال هاي نه چیزي بیش از 

از اینکه به کشور باز می گردد، کتابی ترجمه و وارد بازار می شود و همزمان با آن در کمیته هاي انقالب فرهنگی 
طبیعتاً این نیاز وجود داشته  شود.جزو رشته هاي دانشگاهی شناخته می 1362شود و از سال این رشته مطرح می

ولی اینکه با مطالعه تشخیص داده شده باشد که چنین رشته اي مورد نیاز است و چند تن از افراد مستعد را براي 
  کنیم.تحصیل در این رشته به خارج از کشور اعزام کنیم را مشاهده نمی

ها است و اساتیدي که براي تحصیل ین ترجمههاي نو به کشور همترین راه ورود رشتهوي افزود: به هر حال مهم
به خارج از کشور رفته اند و سوغاتی آنها این بوده ما با برخی از رشته هاي علوم انسانی روز آشنا شویم. علوم 
انسانی در چهل سالگی نخست خود مواجه با توسعه دانشگاهها در کشور شده که باعث رواج این شاخه در کشور 

که از دوره اول می توان گرفت این است که علوم انسانی چیزي فراتر از جسم یا شیء نبوده  شده است. نتیجه اي
و این ایده به این معنی که از این بستر رشد کرده باشد، مشاهده نمی شود و از نیازي سرچشمه گرفته نشده و به 

  نیاز معینی پاسخ نمی داده و نیازي را هم خلق نمی کرده است.
  

  گی؛ علوم انسانی به مثابه ابزاردومین چهل سال
تا  1358استاد دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به دومین چهل سالگی علوم انسانی در ایران گفت: در این دوره (

) نگاه ابزاري به علوم انسانی به وجود آمده است. سه چشم انداز در اینجا در نظر گرفته می شود؛ یکی بسط 1400
پذیرفتن علوم انسانی که به هر نحو وارد کشور می شد. دوم، باال آمدن گفتمان سنت و آشنایی و مناقشه بر سر 

تمدید تشدید نبرد سنت و مدرنیسم مخصوصاً از طریق علوم انسانی که وارد می شد، مشاهده می شود. سوم، 
مکن بود. شاید نوزایی دینی به یک روایت و پس از آن معرفت افزایی مبتنی بر دین که به کمک علوم انسانی م

  بتوان اصلی ترین چشم انداز که رفته رفته شکل گرفت را این سه مورد دانست.
  

  انقالب اسالمی زمینه مساعدي براي رونق علوم انسانی فراهم کرد
آهنچیان تصریح کرد: انقالب اسالمی و تالطم ناشی از آن زمینه مساعدي را فراهم کرد براي رونق علوم انسانی 

قریباً همه ما شاهد آن هستیم. علوم انسانی وظیفه پشتیبانی از بینش تغییر یافته مردم نسبت به جهان در کشور که ت



که حاصل انقالب اسالمی بود را بر عهده گرفت. جریان هاي فکري بعد از انقالب براي ترویج خط فکري خود 
ایدئولوژیک و با روایت و نظریه متفاوتی ابزار بسیار در دسترسی به نام علوم انسانی داشتند که هر کدام از نگاه 

وارد این عرصه شده بودند. کاالي علوم انسانی در مسیر موفقیت سیاسی به عنوان یک ابزار هویدا شد و کم کم 
این موضوع شکل گرفت. در دوره دوم، بسیاري از خطوط فکري مغلوب کنار گذاشته شد و خط فکري که 

 20ود، بر علوم انسانی کنترل پیدا کرد و در نیمه دوم چهل سالگی یعنی از معروف به خط فکري انقالب اسالمی ب
 1350سال گذشته تا کنون بحث هم زمانی رقابت کنترل در کنار یکدیگر وجود دارد. حال آن خط هاي فکري 

ط هاي بود در کل جهان فروکش کرده بود و قاعدتاً این رقابت بین خ 1917اکتبر  17که بیشتر متأثر از انقالب 
  فکري موازي با وجوه اشتراك بسیار زیاد صورت گرفته بود که ما در آن دوره هستیم.

شکل  ،ایم، ادامه دادرات ایجابی داشتهش عالی تغییزوي با بیان اینکه در چهل سال دوم، در درون نظام آمو
یکی از پایدارترین تحوالت در درون نهاد آموزش عالی بوده که اثرات  63گیري شوراي انقالب فرهنگی در سال 

بسیار زیادي در حوزه هاي بسیار فرهنگی از جمله آموزش عالی داشته است. تأسیس دانشگاه آزاد اسالمی که 
توان تصور کرد که دانشگاه آزاد آمد ولی نمی نمی توانیم بگوییم مستقیماً براي توسعه علوم انسانی به وجود

اسالمی در این زمینه نقش کم رنگی داشته است. دانشگاه آزاد به یک نحو آموزش عالی را در گوشه و کنار 
کشور رواج داد و این میل به آگاهی فزایی که پس از انقالب اسالمی ایجاد شده بود، را تأمین کرد. توسعه دانشگاه 

ترش نظام دانشگاهی از راه دور که بنیادش در علوم انسانی گذاشته شد و بعد به سمت علوم دیگر پیام نور و گس
پژوهشگاه وابسته به  18هم سوق یافت، تأسیس پژوهشگاهها و توسعه آنها با محوریت علوم انسانی که شامل 

هاي حوزه اي که در حال هتا از آنها با علوم انسانی مرتبط هستند، تأسیس دانشگا 8وزارت علوم می شود که 
هاي غیرانتفاعی از جمله عوامل دیگر توسعه دانشگاه با این ویژگی داریم و همچنین شکل گیري دانشگاه 22حاضر 

  علوم انسانی در کشور بوده اند.
  

  علوم انسانی بعد از انقالب همراه با نقشه راه بوده است
اظهار کرد: در نتیجه به نسبت چهل سالگی اول، نتیجه اي ریزي آموزشی وزارت علوم در پایان مدیر کل برنامه

که از این دوره می گیریم، گسترش رشته ها و به تبع آن گسترش موسسات آموزش عالی و پژوهشی بوده است. 
علوم انسانی در این چهل ساله دوم علوم انسانی با نقشه راه بوده است، منتها این نقشه ثمره خود را هنوز ندیده 

باال آمد، یک نقشه راه بود که می توان گفت به نسبت چهل سال  80قش جامع علمی کشور که در دهه است. ن
گذشته توجه بیشتري به آن شده است. در نظر گرفتن مختصات فیزیکی براي علوم انسانی و علوم انسانی با ابزار و 

منابع پشتیبان علوم انسانی  صاحب یک روایت است. جریان رهبري کننده در این چهل سال وجود داشته ولی
همچنان غیرقابل اعتماد هستند. فقدان مالك سنجش اثربخشی همچنان وجود دارد و تالش بسیاري در کشور 



براي علوم انسانی می شود در حالی که سنجش اثربخشی آن بسیار دشوارتر از سایر علوم است. در مجموع باید 
  با جامعه ناموفق بوده است. در این چهل سال، علوم انسانی در پیوندجویی
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