
- دبیرخانه طرح اعتال و ساماندهی علوم اسالمی به مناسبت چهلمین سال انقالب شکوهمند اسالمی سلسله نشست

دبیر علمی زیر نظر آقاي دکتر مالک شجاعی  »بازخوانی تحلیلی چهار دهه علوم انسانی در ایران«هایی را با عنوان 
  کند. میرا برگزار ها این نشست

وزارت علوم و مدیر مشاور معاون فرهنگی زاده دومین نشست این مجموعه به سخنرانی آقاي دکتر فریدون رحیم
اي شدن علوم انسانی در رشتهتجربه میان« ص یافت. عنوان سخنرانی ایشانیتخصاي علوم انسانی طرح میان رشته

در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم  1397مهر  10این سخنرانی در روز سه شنبه مورخ بود. » جمهوري اسالمی ایران
  برگزار شد. انسانی و مطالعات فرهنگی 

زي جانشین دکتر فو ياي را درباره این بحث ایراد کردند. سپس آقادر این نشست ابتدا آقاي دکتر جشوقانی مقدمه
در را دو هدف ایشان  بیان کردند. را ها و نیز برگزاري این نشستطرح اعتال برگزاري هدف رئیس طرح اعتال نیز 

اي از علوم انسانی در چهاردهه بازخوانیدوم و  در کشورنخست تقویت بحث علوم انسانی . برشمردند هانشستاین 
در و  برسدسطحی قرار است چه و به  ه استدر چه جایگاهی قرار داشتعلوم انسانی که  تا مشخص شودگذشته 

  .خواهد داشت ایرانامروز اثرگذاري در جامعه  چهکل 
براي اولین ا شروع کردند. ایشان ابتدا چنین بیان کردند که زاده سخنان خود رپس از این مقدمه آقاي دکتر رحیم

قانون چهارم  49مطرح شد. بر اساس بند د ماده هاي علوم انسانی بحث بازنگري رشته 1384بار در ایران در سال 
نیازهاي اجتماعی، بازار کار،  اي علوم انسانی را بازنگري کند.هتهه توسعه وزارت علوم مکلف شد تا رشبرنام

مفاهیمی بودند که باید اي هاي درسی میان رشتهاي در حوزه علوم انسانی و برنامهرشتهعلمی، توسعه میان تحوالت
یازهاي آنان اي صورت گرفت و نبهها مکاتها از ارتش تا شهرداري. بر این اساس به تمام دستگاهنددشبررسی می

شهرداري تهران و ...  ،قوه قضاییه ،از این رو بانک مرکزيد را بیان کنند. نها دیده شورا براي آنکه در دانشگاه
  آنان به صورت کلی به شرح زیر بود.پیشنهادهایی در این باره ارائه کردند. دریافت نظرات 

  تاسیس رشته جدید  -1
  گرایش جدید  -2
  هاي موجود.ها و یا گرایشیا اضافه کردن واحد درسی در ذیل رشتهتغییر -3

تاسیس تقاضاهاي زیادي براي آموزش عالی باز شده، ب گرفتند که درها، نهادها و ... در جریان قرار وقتی سازمان
اي چیست؟ اصال رشتهمعنا و مفهوم میان کهنخست آنهاي زیادي صورت گرفت. چالش .رشته به وجود آمد

نخستین خود دور شده و به یک رشته تبدیل از فلسفه  اي به یک رشته تبدیل شده است یعنیرشته موضوع میان
اي باید داشته باشیم یا رویکرد پیشینی؟ یعنی هرشتنکته دیگر این است که آیا رویکرد پسینی به میان شده است. 

ها آنچه قرار است ايرشتهتصویب کنیم ویا نه میانتدوین یا فارغ از هر تجربه فقط به صورت ذهنی رشته پیشاپیش 
ها ايرشتهشوند، میانمتولد میها ايرشتهاي است. یعنی میانشویم میان رشتهکه تازه متوجه میبعدا متولد شوند 

گوییم کند که وقتی میبینم مینیستند. دانشمندي در ذهن و در آزمایشگاه خود ابداعی می ریزيمحصول برنامه



دقه این داشته باشیم یا دغ ها. و یا نه ما بدون آنکه تبحري به هر کدام از این رشتهاندچند رشته کنار هم قرار گرفته
تدوین کنیم و بگوییم خودمان  يچالش بدون گزش ذهنی همینطوري برادانشمند را داشته باشیم بدون پرسش و 

 کلمه وجود داردطونی الاست. الگوهاي پیشین به معناي اف اي است. پیشینی یا پسین بودن به این معنااین میان رشته
شود اي متولد میرشته. یا نه میانايرشتهشود میانن میکه اسم آکنند و کسانی با نظر به این الگوها کارهایی می

رشته اي تدوین اي ها وجود دارد. ما میانرشتهکه توجه پسینی است. گویا نگاه پیشینی به میانشویم و ما متوجه می
  توانیم تصویب کنیم. کنیم. چون پول، ساختار و مجوز داریم و میو تصویب می

ی تقلیل اي به برنامه درسه به نظر اینجانب موضوع بین رشتهنان خود اظهار کردند کزاده در ادامه سخدکتر رحیم
اي مختلف است با اسمی که هواحدهاي درسی از حوزه در کنار هم قرار گرفتنهم پیدا کرده است. برنامه درسی 

توان به محققانی و در استاد او . می افتدذهن دانشجو اتفاق میدر اي گذاریم. بنابر این بین رشتهن میما روي آ
اي این رشتهدر واقع بیناي ندارند. رشتهتحصیالت بیناي هستند اما رشتهزنند بینفکر کنیم که وقتی حرف می

هاي خاصی بکنیم. ما غیر موضوع علوم انسانی را سوار پروژه هاي عمومی و کلی بگذریم،ما از حد بحثاست که 
انی موجود نتواند که علوم انستوان پیدا کرد اي نمیهیچ مسئلهعلوم انسانی چیزي نداریم همه علوم انسانی است. 

علوم انسانی به لحاظ پاسخگویی به سواالت نسبت به علوم فنی و مهندسی بیشتر به درد کارنامه ن پاسخ دهد. به آ
اند که علوم انسانی عقب پاسخ داده رو نیازهاي بازاوري آو مشکالت فنخورد. مگر آنها به معضالت کشور می

  و پاسخگو است.  ناظر به مسائل ،شد. علوم انسانی با همین وضعیتمانده با
  . نددران پاسخ دازاده به سواالت مطرح شده حاضدر پایان جلسه دکتر رحیم

 


