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 سخن پ�وهشگ�ه 

انســ�نی معطــ�ف بــه طــ�ح جــ�مع اعــت�ی عل�مکت�ب ح�ض� یکی از آث�ر ب�گ�فتــه از  
کش�ر که اکن�ن به محض�  پیش�فت   گ�دد.ارب�ب مع�فت تق�یم میاست 

ژه کــه پی�سته و مسئلههمه�یی بهط�ح ج�مع اعت� مجم�عه پ�و مح�ر اســت 
پیشبــ� مبنــ�ی منشــ�ر پ�وهشــگ�ه در ســ�ل رهی�فــت گــ�فتن ه�ی اخیــ� مبنــی بــ� در

ب�دی ک�ر گ�فتــه و بــ� پ�یــ  انســ�نیســ�زی عل�مبــ�می و  خ�دجمعــی و تعــ�طی  ه� شــکل 
گــ�رگ�ه انجــ�م فــ�ز مط�لعــ�تی و افکــ�ر خب�گــ�ن، نخســت طــی یــک  ســ�ل و نــیم، از 

ین  ک�ده سپس وارد اج�ای ط�ح RFPت�و  ه� ش�ه است. عب�ر 
پ�یـــ  ــ�ن ب� کـ ــ�ح  ــن طـ ــ�ای ب�می ه� ایـ ــه بـ کـ گ�فـــت  ــق شـــکل  ــن منطـ ــ�زی و ایـ سـ

ب�دی یــ�ه مهــم به  ه� انس�نی �زم اســت ســه مق�لــ س�زی عل�مک�ر ک�و صــ�رت متمــ�ی� 
گی�د. ه� تلفط�ح ه� ش�ن� و نه�یتً� از هم  یق ص�رت 

 (ک�رگ�وه مب�نی)   .انس�نی ج�ی� ارزی�بی و نق� ش�ن� ه�ی عل�م مب�نی و ریشه .  1
یخ ورود و استق�ار این رشــتهقلم�و و ف�این� شکل .  2 ه� در ایــ�ان گی�ی و سی� ت�ر

گ�دد یخ) .نظ� افکن�ه ش�د و نق�   (ک�رگ�وه ب�زشن�سی انتق�دی و ت�ر
ک�ربســت شــی�ه. 3 ایــ�ان در  ه� ه� بــ� ج�معــ هــ� و تع�مــل ایــن رشــتهآنه� و مظــ�ه� 
گی�د ه� چ�خ ی�بی و تحلیل ق�ار  ک�ربست) .ارز  (ک�رگ�وه 

گنجینــه کن�وک�وه�، اتصــ�ل یــ� عــ�م پی�نــ� آن بــ�  گ�رگ�ه این  ه�ی می�اثــی و از 
ز روشن می ه� ه� نسبت به نی�زه�ی ج�معتن�سب ی� تغ�ی� احتم�لی آن شــ�د. از ام�و

ه�ی ف�هنگ بــ�می و دینــی و بــ� پشــت�ان� ه� ب� تکیه ب� می�اثس�ی دیگ�، این ط�ح
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ی و به ی�یــ گبه�ه
ّ

گــ�ا و محصــ�ل ه� ب�ن�مــ  ه� صــ�رت شــبکاز مط�لعــ�ت جهــ�نی و ملــ
یک�د بینی�فته  �نه شکلیاف�اهم ای و بــ� مشــ�رکت محققــ�ن ت�انــ�ی رشــتهان� و ب� رو

ین ش�هپ�وهشگ�ه و ص�حب ی ت�و
ّ
 �.اننظ�ان س�آم� سطح مل

ه�ی انق�ب اســ�می مبنــی بــ� ه� یکی از آرم�نرود ب� انج�م این ط�حامی� می
و رهنم�ده�ی حض�ت ام�م خمینی و مق�م معظم رهب�ی در این   استق�ل فک�ی

یی ش�د. ط�حب�ره پی یکــ�د ایجــ�د ج� ه�ی اعت� ب�ای تحقق ه�ف ی�دشــ�ه بــ� رو
دمن�ی علــ�م انســ�نی را تــ� اث�بخشــی و ســ� ک�شــ� ، میپی�نــ� میــ�ن نظ�یــه و عمــل 

کش�ر مبنی ب� م�لفه  متعّین نم�ی�. گ�اییه�ی ب�میمعط�ف به پیش�فت 
هــ�یی از انســ�نی و مط�لعــ�ت ف�هنگــی در مســی� تحقــق بخشپ�وهشــگ�ه عل�م

یــ�اســن�د ب��دســتی و پی یــت و یی م�م�ر امنــ� و بــ� مســ�ع�ت ســ�زم�ن هیئت ه� جــ�
نخبگــ�نی علــ�م انســ�نی   ه� ر عینــی شــبکب�ن�مه و ب�دجه، ط�ح اعت� را ب�ای استق�ا

رده است.  ک�ده و به اج�ا درآو  کش�ر ط�احی 
یج پس از انتش�ر مجل�ات ح�ض� در  پ�وهشگ�ه به فضل الهی در نظ� دارد به  ت�ر

هــ�ی  گ�ارش هــ� (از ط�یــق  س�زی نش� محص��ت ط�ح زم�ن ب� متن�ع این م�حله و هم 
ــیه  ــ�دی، ت�صـ ــی،  راهبـ ــته گ�ارش ه�ی سی�سـ ــی، بسـ ــی ملـ ــ�ی علمـ ــ�م�ت  هـ ه�ی خـ

، ه�ی علمــی _ پ�وهشــی ای، جســت�ره�ی علمــی و فنــی، مق�لــه تخصصــی و مشــ�وره 
و...)  ه�ی علمـــیه�ی نخبگـــ�نی و ســـخن�انیان�یشـــیتخصصـــی، هم_  علمـــی

کت�ب آم�ده� را نی� بهم�بقی نت�یج پ�وهش  نش� س�زد. ه� ص�رت 
 یکی از ش�خص

ً
که میاص�� ت�فیق یک نه�د پ�وهشی،  ه� � نش�نت�انه�ی مهم 

ــه ــ�و عل�مبــ ی�ه در قلمــ ــ�ای ط�حو ــ�، اجــ ــ�نی ب�شــ ــ�خص، همانســ ــ�ی شــ ــ�ا، هــ گــ
ــئله ــه چ�لشمســــــ ــ�ظ� بــــــ ــ�ار در ع�صــــــــ من� و نــــــ ــ�عی و اث�گــــــ ــ�ی اجتمــــــ  ه� هــــــ
کن�نی در حقیقت م�سسگ�اری سی�ست که بت�ان� در ش�ایط  پ�وهشی   ه� ه�ست 
�زد. تع�یف و اج�ای ط�ح اعت� به نسل چه�رم نه�ده�ی علمی وارد س  ه� را به ج�گ

یـــــت روشـــــن همـــــین منظـــــ�ر در مســـــی� تحقـــــق قســـــمتی از چشـــــم ان�از و م�م�ر
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ــ�رج در ب�ن�مـــ  ــگ�ه، منـ ــع ه� پ�وهشـ ــ�دی آن، به ه� ت�سـ ــم�ر میراهبـ ــ�ای شـ ــه بـ کـ ــ�  آیـ
یخ پ�وهشـــگ�ه ب�ن�مـــ  ت�ســـعه تع�یـــف و اجـــ�ا شـــ�ه اســـت و  ه� نخســـتین بـــ�ر در تـــ�ر

کت�ب رده�ی آن  انســ�نی هــ�ی اعــت�ی عل�ممجم�عه ط�حه�ی  بخشی از دست�و
 است. 

ارتقــ�ی در ف�این� تع�یف و اج�ای ط�ح ج�مع اعت�، بــه لطــف الهــی، ف�صــت 
ی�ســـ�خت ت�انمن�ســـ�زیهـــ� و ط�ح کیفیـــت علمـــی یـــت ز ه� در پ�وهشـــگ�ه و تق�

ه� و بــه مــ�ازات اجــ�ای ایــن طــ�ح کــه طــی ایــن ســ�لدوچن�ان شــ�ه اســت، چن�ن
کثی�ی از اعضــ�ی محتــ�م هیئــتتع  ه� ک�ن، مش�رکت ب�لن�  علمی در اجــ�ای �اد 

و رشــ� بــیش از  دو ب�ابــ�یعلــم بــه رشــ� بــیش از    ه� ط�ح م�ک�ر و رسی�ن ت�لی� س�ان
ــنج ب�ابــــ�ی ــ�  پــ ــگ�هی و رشــ ــ�ن دانشــ ــِ� متــ ــ��ت و  ه� ف�اینــــ�نقــ ــ� مقــ ــ� و نشــ ت�لیــ

کیفیت پ�وهشی،  ن�مهجست�ره�ی انتق�دی و انتش�ر فصل ش�ن سه ب�ن�هه�ی ب� 
المللــی بین ه� شــ�ن مکــ�ر در جشــن�ارنقــ� ســ�ل و ب�گ�ی�ه ه� یــ�پی در جشــن�ارســ�ل پ
ای پ�تــ�ل در صــع�د بــیش از چه�رصــ� پلــهملــی دیگــ�،  ه� هــ� جشــن�ارو ده فــ�رابی

انس�نی در سطح عل�م ه� نظ�ی ه� بن�ی جه�نی الکس�، ت�سیس قطب علمی، ارائرده
 ه� و تحقــق شــبک ســ�زی علــمت�ویجی ه� هــ�ی حــ�ز فع�لیت چشــمگی�و رشــ�  ملــی

کش�ر، ش�اه�ی نف�ه متشکل از است�دان ص�حب  ه�ارسهنخبگ�نی   نظ� از س�اس� 
 آی�.شم�ر میس�زی و ارتق�ی ت�انمن�ی بهاز این ظ�فیت

هــ�یی از هــ� و آثــ�ر، بخشهــ�ی ایــن مجم�عــه ط�حم�یت  ه� ب�یهی است ب� همــ 
کت�ب ک�ســتی نایــن  ــ� نقــ� هــ� خــ�لی از خلــل و عــ�ری از  ب�شــ�، یقینــً� اهــل نظــ� ب

هـــ�ی راهگشـــ�ی ایجـــ�بی خـــ�د پ�وهشـــگ�ه را بـــ�ای قـــ�ام و ن�صـــح�نه و راهنم�یی
ری بیشت� این آث�ر در چ�پم�یه  ه�ی بع�ی م�د خ�اهن� رس�ن�.و

یی تعــ�لی و ابــ�از مســّ�ت از پیدر پ�ی�ن، ضمن سپ�سگ�اری بــه درگــ�ه حق جــ�
ونـــ� (ره) در منشـــ�ر ایشـــ�ن مبنـــی بـــ� ی�د دکتـــ� صـــ�دق آیینهاســـت�د زنـــ�ه ه� دغ�غـــ 
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یش ر می  ه� «اتص�ل به ر شــ�د ایــن مجم�عــه م�هــ�ن حم�یــت انطبــ�ق بــ� زمــ�ن» یــ�دآو
یــ�ان محتــ�م جنــ�ب دکتــ� ف�جی ز دانــ�، دکتــ� ف�هــ�دی و دکتــ� غ�مــی و اعضــ�ی و

ربــط محت�م هیئت محت�م امن� و س�زم�ن ب�ن�مه و ب�دجه و نم�ین�گ�ن محتــ�م ذی
همکــ�ران طــ�ح جــ�مع اعــت�،   ه� ســ� و اهتمــ�م همــ ی از یکمجلس شــ�رای اســ�م 

کمیتــ  علمــی طــ�ح اعــت�،   ه� ش�مل اعضــ�ی محتــ�م شــ�رای پ�وهشــی پ�وهشــگ�ه، 
یــ�ن محتــ�م ط�ح  ه� ج�نشین رئیس و رئــیس دبی�خ�نــ  هــ�، مــ�ی�ان طــ�ح اعــت�، مج�

ک�رگ�وهک�رگ�وه ــ�ی محتــ�م  ران، اعض ــ�و ــ�رای مش کلیــ هــ�، ش ــی و   ه� هــ�ی تخصص
ران ط�حمحقق�ن و ن ه�ی پ�وهشی وک�رشن�ســ�ن از ســ�ی دیگــ� �ظ�ان علمی و داو

ی�ه جنــ�ب آقــ�ی آن�ن ب�شیم؛ به  ه� رس� سپ�سگ�ار همنظ� میاست. ل�ا س�اوار به و
کمــ�لیزادهدکتــ� سی�محم�رضــ� امیــ�ی طه�انــی زاده، ، ســ�ک�ر خــ�نم دکتــ� طــ�ه�ه 

تــ�انی، جنــ�ب جن�ب آق�ی دکت� یحیی ف�زی، جن�ب آق�ی دکت� علی�ض� م�یــی 
ف�، جنــ�ب زاده، جنــ�ب آقــ�ی دکتــ� عبــ�ال�حمن حســنیآق�ی دکت� مه�ی معــین

شــن�س، جنــ�ب آقــ�ی دکتــ� حمیــ� تنکــ�بنی، جنــ�ب آقــ�ی مهنــ�س ف�امــ�ز حق
یــ�ر، جنــ�ب آقــ�ی دکتــ� عبــ�س خلجــی، جنــ�ب آقــ�ی دکتــ�  ی� آقــ�ی دکتــ� ف�هــ�د ز

، جن�ب آقــ�ی دکتــ� زادهعب�ا� قنب�ل�، جن�ب آق�ی دکت� سی�محم�رحیم رب�نی
پــ�ر، جنــ�ب آقــ�ی اله�ی، جن�ب آق�ی دکت� سی�محســن عل�یسی�سج�د علم

محمــ�علی مینــ�یی، جنــ�ب آقــ�ی به�نــگ ذوالفقــ�ری و تمــ�می اعضــ�ی محتــ�م 
ک�رشن�س�ن محت�م ط�ح. همچنین ب�ی� از جنــ�ب  ران و  ش�رای دبی�خ�نه و مش�و

گ�امـــی ایشـــ�ن در هم ه� آقـــ�ی دکتـــ� یـــ�ا� رفیعـــی مـــ�ی� محتـــ�م نشـــ� و همـــ  کـــ�ران 
ــ�ز انتشــــ�رات پ�وهشــــگ�ه تشــــک�  گ�چــــه ب�رگــــ�ن و مفــــ�خ� و اعضــــ�ی معــ کــــنم. ا

گ�ن و در م�احــــل مختلــــف علمی فــــ�اوان دیگــــ�ی در بخشهیئــــت گ�نــــ� هــــ�ی 
که ذک� ن�م این شخصــیت کــه بــیش از صــ� تــن را م�درس�ن ب�دن�  ه� و محققــ�ن، 

 ست.ش�د، مت�سف�نه در این مج�ل ان�ک میس� نی ش�مل می



 11سخن پ�وهشگ�ه         

پ�وهشــی و علمــی بت�انــ�   ه� رود بــه لطــف خ�اونــ� ایــن ح�کــت ف�خنــ� امی� می
یت اث�بخشی عل�م کشــ�ر، راهگشــ�ی ضمن تق� انس�نی و پی�ن� پ�وهش و اج�ا در 

ــ�داری بیشــت� از ظ�فیتبه�ه شــم�ر آیــ� و انتشــ�ر مجلــ�ات انســ�نی بههــ�ی عل�مب
گ�ارش گ�می در مسی� پیش�فت و ب�بع�ی  لنــ�گی ایــ�ان اســ�می ه�ی ط�ح اعت� 

 ب�ش�. 
 

 حسینعلی قب�دی 

 رئیس پ�وهشگ�ه عل�م انس�نی و مط�لع�ت ف�هنگی
 و

کش�ر رئیس ط�ح اعت�ی عل�م  انس�نی معط�ف به پیش�فت 
 





 درآم� 

کت�ب، نک�ت �زم   ک�ســتی هــ�ی دانــش علــ�م در اصل  مق�م�تی بحث، از جمله 
انس�نی ای�ان به ق�رکف�یت بی�ن و بحث ش�ه و نیــ�ز بــه طــ�ح مجــ�د آنهــ� نیســت. 
کیفی عل�م انس�نی، ع�امل  کّمی و  گست�ش  ب�ای ب�ون رفت از این وضعیت و نی� 
متع�دی می ت�انن�، ایف�ی نقش نم�ین�. در مط�لعه ح�ض� ت�جــه بحــث بــ� نقــش 

کی� ب� «انجمن ه�ی علمی» ب�د. در سطح ملی، طــی ســ�ل نه�ده�ی   م�نی، ب� ت�
کن�ن، درب�ره انجمــن هــ�ی علمــی ایــ�ان، پــ�وهش هــ�ی ارزشــمن�ی  ه�ی اخی� ت� 
رده�ی پ�وهشــگ�ان محتــ�م پی�امــ�ن م�ضــ�ع، در  صــ�رت پ�ی�فتــه و دربــ�ره دســت�و

گست�ده ای ب�زت�ب ی�فته است. کت�ب نک�ت   اصل 
ری هــ�ی کــه اول بــ�ر، بــ�ای «انجمــن  امــ� از جملــه نــ�آو ت�مــل ح�ضــ� آن اســت 

کشــ�ر (غیــ� علــ�م  ه�ی عل�م انس�نی ای�ان»، در ع�ض س�ی� انجمــن هــ�ی علمــی 
یــت و نقــش مســتقل ق�یــل شــ�ه و  انســ�نی، اعــم از پ�شــکی و علــ�م پ�یــه و....) ه�

یــ�ه آنـــ�ن در چهــ�ر محـــ�ر «سی�ســتی، ح�فـــه ای، انتقـــ�دی و  کــ�رک�د و عملکـــ�د و
ک�رهــ�ی میــ�انی بســی�ر عمــ�می»، مــ�رد  گ�فتــه اســت.  ــ�بی همــه ج�نبــه قــ�ار  ی ارز

کــ�ر و  گ�ارش ش�ه (حتی ب�زدی� از محــل  خ�بی در این مط�لعه ص�رت پ�ی�فته و 
که می ت�انــ�  فع�لیت انجمن ه�ی علمی عل�م انس�نی و بی�ن ق�ت و ضعفش�ن) 

کنــ�ر «قــ�ت هــ� و ف گی�د. نیــ� در ایــن مط�لعــه در  �صــت معب� مط�لع�ت بع�ی ق�ار 
گ�فتــه  ه�ی انجمنی»، «ضعفه� و ته�ی�ات انجمنی» نی� مــ�رد م�اقــه دقیــق قــ�ار 
است. همچنین ب�ای ب�ون رفتن از مشک�ت، راهب�ده� و راهک�رهــ�ی مشــخص 
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پیشنه�د ش�ه است. ای�ه «ج�معه شبکه ای انجمنــی» نیــ� از ابتکــ�رات پــ�وهش 
 ح�ض� است و.... 

گست�ش عل�م انســ�نی   ه�یام� در ف�اهم آم�ن بحث «نقش انجمن علمی در 
ــته و  50ایـــ�ان»، بـــ��ی  کشـــ�رم�ن بـــه نحـــ�ی همکـــ�ری داشـ شخصـــیت فکـــ�ی 

گ�ن بــه تــیم تحقیــق   آف�ینی نم�دنــ�.نقش گ�نــ� ایــن صــ�حبنظ�ان، در ق�لــب هــ�ی 
کــ�ن�نی، و  10ی�ری رســ�ن�ن�: بــ��ی  نفــ� در مصــ�حبه هــ�  32نفــ� در نشســت هــ�ی 

گــ�ارش تفصــیلی طــ�ح، ذکــ� شــ�ه  و.... بــ� مــ� همــ�اه ب�دنــ� (کــه نــ�م ش�یفشــ�ن در 
ه�ی ارزشمن� و م�ث�، ج�ی ق�ر شن�سی فــ�اوان دارد. است.) واقع� این همک�ری 

ــ�م،  ــ� ذکــ� ن ــ�ی داشــتن� ب کــه نقــش ب�جســته ت ک�رشن�ســ�ن  �زم اســت از ب�خــی از 
یم: آقــ� ر ی�ه به عمل آو ی «حســین ابــ�اهیم آبــ�دی»، آقــ�ی «آیــت ا� سپ�سگ�اری و

کمیســی�ن انجمن زارت می�زایی»، آق�ی «محم� ج�لی» (مسئ�ل  هــ�ی علمــی و
ری) و همکــ�ران اداری  شــ�ن، خــ�نم «ه�نیــه امجــ�ی» و علــ�م، تحقیقــ�ت و فنــ�و

ــ�ی «حســینعلی قبــ�دی»،  ــ�ی». همچنــین از آق ــغ� حــ�ئ�ی مه�ی ــ�ی «علــی اص آق
که ع�وه بــ� شــ�کت   مسئ�ل محت�م پ�وهشگ�ه عل�م انس�نی و مط�لع�ت ف�هنگی 

در مصــ�حبه، در مع�فــی شخصــیت هــ�، ایجــ�د ارتبــ�ط بــ� آنــ�ن و نیــ� دربــ�ره شــی�ه 
ه�ی اج�ایــی ایــن مط�لعــه، رهنم�دهــ�ی مفیــ�ی داشــتن�، ق�رشن�ســی بــه عمــل 

 می آی�.
گ�انقــ�ر پ�وهشــی اج�ایــی طــ�ح در _    در نه�یت م�ی�ن ت�ش همکــ�ران بســی�ر 

کــ�م قــ�یمی»، آقــ�ی «خســ�و قبــ�دی»، آقــ�ی ط�ل بیش ا ز یکس�ل هستم: خ�نم «ا
 «حسین س��ری» و آق�ی «م�تضی منص�رن�اد».

 
 محم� منص�رن�اد

 
 



 مق�مه 

   س�الو  مسئلهط�ح .  ۱

ه�ی علمی عل�م انس�نی، بــ� ت�جــه بــه انجمن  150نقش ب�لق�ه و ب�لفعل مجم�ع�  
گســـت�ش علـــ�م انســـ�نی بســـی�ر حـــ�ی� ظ�فیت هـــ�ی بـــ��ی آنهـــ� در ارتقـــ�، اعـــت� و 

ی�ا هم م�هیت این تشکل ه� ف�هنگــی بــ�ده و نقــش منظــ�ر شــ�ه اهمیت است؛ ز
ب�ای آن�ن از جنس علم است و هم نــ�ع فع�لیــت آنهــ� ح�کتــی خ�دجــ�ش از درون 

که بهت�ین مج�ای اص�ح ام�ر است. ب� این همــه می«اجتم�ع�ت علمی»   ب�ش� 
کنــ�ن انجمنهم کــه هــ�ی علمــی علــ�م انســ�نی فعــ�ل (جــ�ای از انجمنا هــ�یی 

کننــ�ه ای ن�ارنــ�، بــه تح�کی ن�ارن�)، ب� عل�م انس�نی رسمی ایــ�ان، نقــش تعیــین 
گ�ن، در وضــعیت مطلــ�بی بــه ســ�  گ�نــ� کشــ�ر در ابعــ�د  که علــ�م انســ�نی  ی�ه این  و

 ب�د.نمی
کــه نــه  مســئلهن�مطل�ب ب�دن وضعیت عل�م انس�نی ای�ان،  و مــ�ع�یی اســت 

ــ�ی  ــه از ســ ــ�ر اســــت، بلکــ کشــ ــ�نی  ــ�م انســ ــ�ن علــ ک�رشن�ســ ــه  ــ�رد ت�جــ ــ� مــ تنهــ
یســی و بــ�ز  کنــ�ن بــ�ای ب�زن� گ�فتــه، و حتــی تــ�  سی�ستگ�اران نی� م�رد عن�یت قــ�ار 

انــ�. در ادامــه بــ�ای فهمی عل�م انس�نی در این س�م�ن، دست به اق�ام�تی هــم زده
 گ�دد.یی استشه�د میه�م�لل نم�دن این م�ع� به نم�نه

گفتــه شــ�ه  بخشــی از مشــک�ت علــ�م انســ�نی ســ�خت�ری اســت. ب�رســتی 
است: «س�خت�ر آم�زش ع�لی ای�ان ب�گ�فته از نظ�می متم�ک� است و اث�ات منفــی 
یــ�بی من�ســب و ضــعف در اتخــ�ذ  (عــ�م امکــ�ن پــیش بینــی مســ�یل و فقــ�ان ارز
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_  7، صــص1383فــ�ی: جع_  آراســته_  تصــمیم من�ســب) متعــ�د دارد (ق�رچیــ�ن
که متفک�ان 566 ک�ستی ه�ی عل�م انس�نی م�تبط ب� دانشگ�ه است  ). بخشی از 

؛ تــ�ج 43_    4، صــص1397مختلف به تفصیل آن را م�لل نم�دنــ�. (ف�اســتخ�اه:  
؛ ابــ�اهیم آبــ�دی: 341_  5، صــص1396؛ رحمــ�نی: 97، ص 1395ال�ین: اســفن�  

تــ�ان ایــن ). می35_  6، صــص1397می�زایــی: _  ؛ق�راخــ�نی90_  1، صــص 1396
گــ�ارش نمــ�د: گ�ارش یــ�  کی� ب� وضعیت خ�ص عل�م انس�نی نی� به نح� ز ه� را ب� ت�

کــه اســت�دان علــ�م ه� دادهدر یکی از پ�وهش هــ�ی میــ�انی حک�یــت از آن داشــت 
کشــ�ر بــه د�یــل ســنجش یکســ�ن بــ�  انســ�نی از وضــعیت ســنجش علــ�م انســ�نی 

یکــ�د تف�وتمعی�ره�ی فنی، ت�جه ن�اشتن به  ه�ی درونی عل�م انســ�نی، غلبــه رو
ــ�بی نشــ�ن  ی کمتــ� همکــ�ری نهــ�دی و نه�یتــ� ارز ــ�دن، اهمیــت  ی، مقطعــی ب کمــّ

ابــ�اهیم آبــ�دی: _    محم�دی_    ت�سط اجتم�ع علمی، ن�راضی هستن�. (ق�نعی راد
 )92، ص1396به�ر 

کشــ�ر ایــ�انو یــ� در تج�بــه و  ای بــه دســت آمــ�ه از آمــ�زش علــ�م انســ�نی در دو 
گ�ن  ــ� گ�نـ ــ�د  ــ�ان در ابعـ ــی ایـ ــ�م آم�زشـ ــ�مطل�ب نظـ ــعیت نـ ــم از وضـ ــیس، هـ انگلـ
(ج�معــه محــ�ر نبــ�دن، مشــ�رکتی نبــ�دن، انتقــ�دی نبــ�دن، اســتق�ل ن�اشــتن 

گ�ارش ش�ه است. (ف�ضلی:   رش ای�ان نسبت به انگلیس)  ، 1393آم�زش و پ�و
 ) )1396نی�، ف�ضلی:  37_  9صص

گــ�وه    ه� نی� آم�ه است:در یکی از پ�وهش ی�گی آن  کشــ�ره�ی در کش�ر م� و از 
که در آنهــ� نه�دهــ�ی غیــ� دولتــی از جملــه هــ�ی علمــی انجمن ح�ل ت�سعه را دارد 

هــ�ی علمــی در زمینــه ان�. نقــش انجمنگ�اری ن�اشتهنقشی در ف�آین� سی�ست
زارت نظ�رت وارزشی�بی ب� سی�ست ه�ی آم�زشی و پ�وهشی، در قــ�ن�ن تشــکیل و

ری در س�ل  عل�م و تحقیق� اســت؛ امــ� شــ�ه  به رسمیت شن�خته  1383ت و فن�و
که  مسئله ه�ی علمی در حــ�زه علــ�م انســ�نی نــه درح�ل ح�ض� انجمن  این است 

ت�ی را نیــ� بــه نحــ� مطلــ�ب هــ�ی غیــ� رســمینقش  تنه� این نقش مهم، بلکه حتی



 17مق�مه        

 

کی از آن ت�انـــ� بـــهنمـــی  هکـــ اســـت انج�م ب�ســـ�نن�. نتـــ�یج ب�خـــی مط�لعـــ�ت، حـــ�
ــ�زه انجمن ــی در حــ ــ�ی علمــ ــ�م هــ ــهعلــ ــ�ان در زمینــ ــ�نی در ایــ ــ�ه ه�ی انســ عمــ

ای ن�ارن� و تع�مل آنه� ب� درخ�ر اش�ره  گ�اری آم�زشی و پ�وهشی، نقشسی�ست
ــی و  ــه ای�انـ ــ��ت ج�معـ ــت. تحـ ــ�ه نیسـ ــف شـ ــف�ف و تع�یـ ــمی شـ ــ�ی رسـ نه�دهـ

کــ�رایی  ه�ی مــ�لنی�زه�ی علمــی (آم�زشــی و پ�وهشــی) و نیــ� تحــ��ت جهــ�نی، 
کــم ســنتی سی�ســت ــ�ده گ�اری را  ک ــ�  اســت مشــ�رکت اکن�ن نی�زاســت. آنچــهاث

ی�هنه�دهــــ�ی مــــ�نی بــــه یــــ�بی انجمن و هــــ�ی علمــــی در ب�رســــی، تعیــــین و ارز
ری) است ه�ی علمی (آم�زشی، پ�وهشیسی�ست س�روخ�نی: _  (ملکی .و فن�و

1387( 
دربــ�ره وضــعیت علــم و از در مس�یل ی�د ش�ه از س�ی اصح�ب علــ�م انســ�نی  

ــ� از ضــعف کمت ــ�م انســ�نی،  ــ�ی انجمنه� و ن�ت�انیجملــه عل ــی و از ه هــ�ی علم
ــ�ه ت�ان�یی ــ�ن آم ــه می ــخن ب ــش، س ــه دان ــک�ت در حیط ــع مش ــ�ای رف ــ� ب ــ�ی آنه ه

کنگــ�ه دوم علــ�م انســ�نی ( ) در بحثــی 1390اســت. مــث� یکــی از پ�وهشــگ�ان در 
که تحلیل محت�ای ب�لغ ه� و مس�یل عل�م انس�تحت عن�ان «چ�لش نی در ای�ان» 

م�رد ب�شم�ری   39مق�له ب�د، مشک�ت عل�م انس�نی ای�ان را در نه�یت به    130ب�  
هــ�ی نمــ�د. در هیچیــک از مــ�ارد مطــ�ح شــ�ه در ایــن ن�شــت�ر، یــ�دی از انجمن

علمی به می�ن نی�م�. تنه� نکته ن�دیک به بحث، م�لفه «فق�ان ج�معه علمی در 
 ). 211_  3، صص1395نس�نی» ب�د (حسنی ف�: ح�زه عل�م ا

ــه علــ�م  کــ�رگ�اران رســمی ب ــ�د شــ�ه، نگــ�ه  ــه نکــ�ت و مشــک�ت ی ــ�ان ب مــی ت
انســ�نی را نیــ� افــ�ود. در ایــن ُبعــ�، دولتمــ�دان تــ� آن حــ� وضــعیت علــ�م انســ�نی را 

که نه�د و س�خت�ری تحت عن�ان «ش�رای تح�ل و ارتق�ی عل�م  ن�مطل�ب دی�ن� 
ــ�نی» را بــ  ــعیت در ســ�ل انس ــته 1388�ای اصــ�ح وض یب نمــ�ده و رش ــ� ه�ی تص

ک�رگ�وهشــ�ن�ده ــ� تشــکیل  کــ�ری را در گ�نه از علــ�م انســ�نی ب هــ�یی، چهــ�ر میــ�ان 
یش داشته ک�ر خ� یب س�فصــلنی� در س�ل  دست�ر  ه�ی ه�ی اخی� دست به تصــ�
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ای ه�ی عل�م انس�نی زدن� (ک�رن�مــه شــ�ر ت�زه و ت�لیف مت�ن ج�ی� در ب�خی رشته
 ). 1_  4، صص 1396تح�ل و ارتق�ی عل�م انس�نی: 

کــه از ســ�ی  کت�ب «ک�رن�مه ش�رای تح�ل و ارتق�ء عل�م انســ�نی»،  ب�اب� نک�ت 
حقیقــی و حقــ�قی ایــن   شخصــیت  21دستگ�ه م�ک�ر منتش� ش�ه است: از بــین  
ه�ی علمی دانشگ�هی در حــ�زه علــ�م جمع، دو نف� از ص�حبنظ�ان عض� انجمن

ن�. البته آنه� هم به پیشنه�د ش�رای ع�لی انق�ب ف�هنگــی و ت�ییــ� انس�نی هست 
هــ�ی علمــی علــ�م انســ�نی)، در ایــن جمــع شــ�رای عــ�لی (نــه بــه انتخــ�ب انجمن

هــ�ی کنن� و به همین می�ان (دو تن) نی� ص�حبنظ�ان عضــ� انجمنمش�رکت می
ــ�لی انقـــ�ب  ــ�رای عـ یب شـ ــ� ــ� تصـ ــ�نی، بـ ــ�م انسـ ــه علـ ــ�زوی در ع�صـ علمـــی حـ

کننــ�ه شــ�رای ف�ه  نگی در این جمع حض�ر دارن�. (کــه در اینجــ� دیگــ� پیشــنه�د 
عــ�لی انقــ�ب ف�هنگــی نیســت!)، (شــ�رای تخصصــی تحــ�ل و ارتقــ�ی علــ�م 

ه�ی عل�م انســ�نی دانشــگ�هی )؛ ح�ل آنکه تع�اد انجمن18، ص  1396انس�نی:  
ی هــ�ی علمــ رســن�؛ ولــی انجمنانجمــن علمــی می  150ه� به  ب� م�حظه اتح�دیه

ــ�  ــ�زوی، مجم�عــ ــ�رد 19حــ ــه  مــ ــ�ه بــ ــ�جهی در نگــ ــم تــ کــ ــیض و  ــتن�. تبعــ هســ
ز  هــ�ی علمــیانجمن ک�دمیــک، در همــین آمــ�ر تطبیقــی، بــه خــ�بی ظهــ�ر و بــ�و آ

 دارد.
ه� و متــ�ن مصــ�ب از ســ�ی شــ�را در تج�بــه ســپ�ی شــ�ه از ب�خــی س�فصــل

کـــه عمـــ�ت� انجمنســـ�ل هـــ�ی علمـــی از رونـــ� ه�ی اخیـــ� نیـــ� حک�یـــت از آن دارد 
هــ�ی چنــ� ســ�ری و جــ�ری در شــ�رای تحــ�ل رضــ�یت ن�ارنــ� و در مــ�اردی ت�ش

ــه جهــت اعت�اضــ�ت اجتم�عــ�ت علمــی دانشــگ�هی در علــ�م  ســ�له ایــن شــ�را ب
یســی 1393انســ�نی (مــث� در رشــته علــ�م سی�ســی، ســ�ل  ) مت�قــف و بلکــه ب�زن�

 ش�ه است.
کننــ�ه ــ� میوضــعیت هنگــ�می نگــ�ان  کــه سی�ســتگ�اران خــ�د نیــ�ت در  شــ�د 

کــه در آن بــ�  ت�بی� ام�ر عل�م انس�نی دچ�ر ســ�درگمی و مشــکل ب�شــن�. در منبعــی 
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کشــ�ر مصــ�حبه شــ�ه اســت، از جملــه ی�فتــهصــ�حب 68 ه� آن نظ� علــ�م انســ�نی 
ک�رشن�س�ن، دســتگ�ه که از نگ�ه  گ�ار علــ�م انســ�نی نگــ�ش ه�ی سی�ســتاست 

ک ی و  کمــّ یفــی علــ�م انســ�نی را غلط سی�ستی دارنــ�، تــ�ان ایجــ�د تــ�ازن بــین رشــ� 
انـــ�، الگـــ�ی غیـــ� بـــ�می مـــ�ار تصـــمیم ن�ارنـــ�، در سی�ســـتگ�اری ن�هم�هنگ

ه�ست، ب�ن�مه منسجم و م�ون ن�ارن�، مهن�ســی ف�هنگــی روش من�ســبی گی�ی
کشــ�ر تصــمیم می گی�نــ� و.... (اصــغ�ی: نیســت، مهن�ســ�ن بــ�ای علــ�م انســ�نی 

1396( 
که:تحقیق ح�ض� ب� ت�جه به م�حظ�ت ب مسئلهپس   �� آن است 

ان� ه� به تنه�یی در ت�بی� عل�م انس�نی، ت�فیق ن�اشتهیک) در ای�ان حک�مت
 و «مهن�سی ف�هنگی» نی� ب�ای تح�ل در عل�م انس�نی مسی� درستی نیست؛

کشــ�ر و جهــ�نی دو) انجمن ه�ی علمی مثل س�ی� نه�دهــ�ی مــ�نی در ســطح 
گست�ش ردن ج�یگدر ح�ل  یش هستن�؛ان� و به دنب�ل به دست آو یتی خ�  �ه ه�
کلــی سی�ســتســه) جهــت م�دان، پــ�ی�ش نقــش ه� و اقــ�ام�ت دولــتگی�ی 

کیف عل�م انس�نی این س�م�ن نیست؛انجمن کم و  گست�ش   ه�ی علمی ب�ای 
کن�ر نه�ده�ی رسمی به ِجّ� میچه�ر) انجمن ت�اننــ� در ابعــ�د ه�ی علمی در 

کش�ر ی�ری رس�نن�.  گست�ش عل�م انس�نی  گ�ن به   گ�ن�
کـــه  بـــ� ت�جـــه بـــه مســـ�یل یـــ�د شـــ�ه، پ�ســـش اس�ســـی ایـــن پـــ�وهش آن اســـت 

گســت�ش علــ�م انســ�نی ایــ�ان ب�لفعــل چــه انجمن هــ�ی علمــی علــ�م انســ�نی، در 
 ت�انن� داشته ب�شن�؟�ه چه نقشی مینقشی دارن� و ب�لق

 ه�ی ف�عی ط�ح نی� عب�رتن� از:پ�سش
گســـت�ش و اعـــت�ی علـــ�م انســ�نی چـــه نقش هـــ�ی هـــ�یی از انجمنیــک) در 

 رود؟علمی عل�م انس�نی انتظ�ر می
ه�ی علمی عل�م انس�نی ایــ�ان در وضــعیت م�جــ�د چــه نقشــی در دو) انجمن

 گست�ش و اعت�ی عل�م انس�نی دارن�؟
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کــه از آنهــ� ســه) انجمن ــ�ای ایفــ�ی نقشــی  ــ�ان ب هــ�ی علمــی علــ�م انســ�نی ای
ب�و هستن�؟انتظ�ر می  رود، ب� چه م�انعی رو

هــ�ی علمــی علــ�م انســ�نی چهــ�ر) راهب�دهــ� و راهک�رهــ�ی رفــع م�انــع انجمن
ک�امن�؟  ای�ان ب�ای ایف�ی نقش م�رد انتظ�ر، 

 تع�یف مف�هیم  .٢

کــه  کلیــ�ی تحقیــق  ــه ت�مــل و تع�یــف دارنــ� عب�رتنــ� از: «نقــش»، مفــ�هیم  نیــ�ز ب
«انجمــن علمــی»، «گســت�ش» و «علــ�م انســ�نی». در ادامــه مفــ�هیم چه�رگ�نــه یــ�د 

 ی�بن�:ش�ه ش�ح و بسط می

 1نقش  ١ .٢

کلیــ�ی در عنــ�ان طــ�ح مفهــ�م «نقــش» اســت. در تع�یــف  اول) یکــی از مفــ�هیم 
کـــ  کســـ�نی  ــ�ر از  ــ�ر مـــ�رد انتظـ ه پ�یگـــ�ه معینـــی را اشـــغ�ل نقـــش آمـــ�ه اســـت: رفتـ

رده) و یــ� انتســ�بی (کــه از ک�ده ان�. پ�یگ�ه ی� اکتس�بی است (ف�د خــ�د بــه دســت آو
ــت). (بــ�وس:  ــ�م و�دت بــه او داده شــ�ه اس ) و یــ� 99_  100، صــص 1387هنگ

کــ�ری ت�ســط فــ�د ایفــ� گفته ش�ه: نقش، رفت�ر و وظیفه گــ�وه  کــه در یــک  ای است 
�ی نقش هم ال�ام�ت رسمی (ص�یح م�تبط ب� شــغل) و ش�د. به این ت�تیب ایفمی

_  هــم ال�امــ�ت غیــ� رســمی (اجتمــ�عی و اســتنت�جی) را خ�اهــ� داشــت (م�رهــ� 
 ).214_  5، صص1374گ�یفین: 

دوم) ذیل مفه�م نقش، اصط�ح�ت متع�دی ق�بل ت�جه ان�: «ابه�م نقــش»؛ 
�»؛ هــ «فشــ�ر نقــش»؛ «شکســت در ایفــ�ی نقــش»؛ «شــبکه نقش «تعــ�رض نقــش»؛

، ص 1387؛ بــ�وس: 214_   5، صــص1374گــ�یفین:  _    «ت�ک نقش» و.... (م�ره� 
 )1391؛ شیف�:85
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