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 سخن پژوهشگاه 

انس انی   عل وم  یاع ت  ج ام   رح ط  یکی از آثار برگرفتهه از   کتاب حاضر
محضر ارباب معرفت تقهدیم  است که اکنون به  معطوف به پیشرفت کشور

 گردد. می
محهور     لهئپیوسهته و مسه   هایی بهه ههم   مجموعه پروژه طرح جامع اعتال

 بههر هههای اریههر مبنههی کههه بههر مبنههای منشههور پژوهشههگاه در سهها اسههت 
شهکل گرفتهه و    انسانی سازی علوم کاربردیو  رهیافت بومیگرفتن  پیشدر

سها  و نهیم،    بر پایة رردجمعی و تعاطی افکار ربرگان، نخست طی یک
عبهور کهرده سهوا وارد     RFPاز گذرگاه انجام فهاز ماالعهاتی و تهدوین    

 ها شده است.   اجرای طرح
سهازی و   این مناق شکل گرفت که برای بهومی  این طرح کالن برپایة

ایز صهورت متمه   مههم بهه   است سه مقولةانسانی الزم  سازی علوم کاربردی
 ها تلفیق صورت گیرد.  طرح کاویده شوند و نهایتاً از همة

گروه )کهار  انسانی جدید ارزیابی و نقد شوند. های علوم مبانی و ریشه .1
 مبانی(

ه ا   گیری و سیر تاریخ ورود و استقرار این رشته قلمرو و فرایند شکل .2
)کارگروه بازشناسی انتقهادی   .در ایران نظر افکنده شود و نقد گردد

 و تاریخ(
ها با جامع   ای ران    ها و تعامل این رشته آن ها و مظاهر کاربست شیوه .3

 )کارگروه کاربست( ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. در چرخ 
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ههای   از گذرگاه این کندوکاوها، اتصا  یا عهدم پیونهد آن بها گنجینهه    
امهروز   نسبت به نیازههای جامعهة   ها میراثی و تناسب یا تغایر احتمالی آن

های فرهنه    ا با تکیه بر میراثه شود. از سوی دیگر، این طرح روشن می
گیهری از ماالعهات جههانی و ملوهی و      پشهتوانة بههره  بومی و دینهی و بها   

بها   انهد و  یافتهه   شهکل  افزایانهه  گهرا و ههم     محصو  ةبرنام ةصورت شبک به
پژوهشههگاه و  محققههان توانههایای و بهها مشههارکت    رشههته رویکههرد بههین

 اند. شدهساح ملوی تدوین  سرآمدنظران  صاحب
ههای انقهالب اسهالمی     یکی از آرمان ها رود با انجام این طرح امید می
و رهنمودهای حضرت امام رمینی و مقهام معظهم   استق ل فکری مبنی بر 

ههای اعهتال بهرای تحقهق ههد        جویی شود. طرح رهبری در این باره پی
و  تا اثربخشی کوشهد  ، میعملپیوند میان نظریه و یادشده با رویکرد ایجاد 

ه ای   کشور مبنی ب ر مللف ه   معطوف به پیشرفتعلوم انسانی را  ندیسودم
 متعیّن نماید. گرایی بومی

هایی  انسانی و ماالعات فرهنگی در مسیر تحقق بخش پژوهشگاه علوم
و بها مسهاعدت    امنها  أموریت ویهژة هیئهت  جویی م از اسناد باالدستی و پی

نخبگهانی   اعتال را برای استقرار عینی شبکة سازمان برنامه و بودجه، طرح
 آورده است. نی کشور طراحی کرده و به اجرا درعلوم انسا

تدریج پا از انتشار مجلهدات   هپژوهشگاه به فضل الهی در نظر دارد ب
هها   سازی نشر محصهوالت طهرح   زمان با متنوع حاضر در این مرحله و هم

ه ای علم ی    گ زارش ، اسیهای سی توصیه، های راهبردی گزارش)از طریق 
، ای، جس تارهای علم ی و فن ی    های خدمات تخصصی و مشاوره بسته، ملی
 و ه ای نخبگ انی   اندیشی هم، تخصصی هعلمی ، پژوهشی ههای علمی  مقاله

صهورت کتهاب    ها را نیز بهه  و...( مابقی نتایج پژوهش های علمی سخنرانی
 نشر سازد. ةآماد
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توفیهق یهک نههاد     تواند نشهانة  میهای مهم که  ز شارصاصوالً یکی ا
های شهارص،   انسانی باشد، اجرای طرح ویژه در قلمرو علوم هپژوهشی، ب

 ههای اجتمهاعی و اثرگهذار در عرصهة     لشمند و ناظر به چها  لهئگرا، مس هم
بتوانهد در شهرایک کنهونی در حقیقهت م سسهة       هاست که گذاری سیاست

د سهازد. تعریهو و   نسل چهارم نهادهای علمهی وار  پژوهشی را به جرگة
انهداز و   منظور در مسیر تحقق قسمتی از چشماجرای طرح اعتال به همین 

 ،راهبههردی آن ت روشههن پژوهشههگاه، منههدرر در برنامههة توسههعةموریههأم
توسهعه   برنامهة  ین بار در تهاریخ پژوهشهگاه  آید که برای نخست شمار می به

هههای  کتههاب از دسههتاوردهای آن تعریههو و اجههرا شههده اسههت و بخشههی
 انسانی است.   های اعتالی علوم مجموعه طرح

در فرایند تعریو و اجرای طرح جامع اعتال، به لاو الههی، فرصهت   
هها در   و تقویهت زیرسهارت   توانمندسازیها و  طرح ارتقای کیفیت علمی

هها و بهه مهوازات     که طی این سها   چندان شده است، چنانپژوهشگاه دو
تعهداد کییهری از اعضهای محتهرم      ح کالن، مشارکت بالندةاجرای این طر

علهم بهه رشهد     ای طرح مذکور و رسیدن تولید سرانةعلمی در اجر ئتهی
نقدِ متون دانشگاهی و رشهد   پنج برابریو رشد بیش از  دو برابریبیش از 
ههای   نامه تولید و نشر مقاالت و جستارهای انتقادی و انتشار فصل فزایندة

و  نق د س ال   پی اپی در جش نوارة  شدن سه س ال   برندهبا کیفیت پژوهشی، 
ملهی   هها جشهنوارة   و ده المللی ف ارابی  بین شدن مکرر در جشنوارة برگزیده
 ،الکس ا  یجه ان  یبن د  در رده پرت ال ای  پله صدصعود بیش از چهار ،دیگر

چشمگیر و رشد  انسانی در سطح ملی ارائ  نظری  علوم، تأسیس قطب علمی
نفره  هزار سهنخبگانی  تحقق شبکة و سازی علم ترویجی ةهای حوز فعالیت

شههواهدی از ایههن  ،نظههر از سراسههر کشههور متشههکل از اسههتادان صههاحب
 آید. شمار می توانمندی به یسازی و ارتقا ظرفیت
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هها و آثهار،    ههای ایهن مجموعهه طهرح     مزیهت  بدیهی اسهت بها همهة   
ها رالی از رلل و عاری از کاسهتی نباشهد، یقینهاً     هایی از این کتاب بخش
ههای راهگشهای ایجهابی رهود      نظهر بها نقهد ناصهحانه و راهنمهایی     اهل 

ههای بعهدی    در چها  وری بیشتر این آثار  پژوهشگاه را برای قوام و مایه
 مدد رواهند رساند.

ی و ابهراز مسهروت از   تعهال  در پایان، ضمن سواسگزاری به درگهاه حهق  
ایشان  وند )ره( در منشور دکتر صادق آیینه یاد جویی دغدغة استاد زنده پی

 ایهن مجموعهه   شهود  یهادآور مهی  « اتصا  به ریشة اناباق با زمان»مبنی بر 
دانها، دکتهر فرههادی و     مرهون حمایت وزیران محترم جناب دکتر فرجهی 

و سازمان برنامه و بودجهه   ئت محترم امنادکتر غالمی و اعضای محترم هی
 سهو و اهتمهام   ربک مجلا شورای اسالمی از یهک  و نمایندگان محترم ذی

تهرم شهورای پژوهشهی    ، شامل اعضای محجامع اعتالهمکاران طرح  همة
 تال، جانشهین رئهیا و رئهیا دبیررانهة    علمی طرح اع پژوهشگاه، کمیتة

ها، شورای مشهاوران،    ها، مدیران کارگروه طرح اعتال، مجریان محترم طرح
محققان و نهاظران علمهی و    کلیة های تخصصی و اعضای محترم کارگروه

ن از سوی دیگر است. لهذا سهزاوار   های پژوهشی وکارشناسا داوران طرح
ویهژه جنهاب آقهای دکتهر      هبه  ؛آنهان باشهیم   رسد سواسگزار همة نظر می به

زاده،  ، سرکار رانم دکتهر طهاهره کمهالی    زاده سیدمحمدرضا امیری طهرانی
جناب آقای دکتر یحیی فوزی، جناب آقای دکتر علیرضها مالیهی تهوانی،    

زاده، جنههاب آقههای دکتههر عبههدالرحمن  دی معهین جنهاب آقههای دکتههر مههه 
فر، جناب آقای دکتر حمید تنکابنی، جناب آقهای مهنهدس فرامهرز     حسنی
شناس، جناب آقای دکتر فرههاد زیویهار، جنهاب آقهای دکتهر عبهاس        حق

 قنبرلههو، جنههاب آقههای دکتههر    رلجههی، جنههاب آقههای دکتههر عبههدا    
الهدی، جناب  علم زاده، جناب آقای دکتر سیدسجاد سیدمحمدرحیم ربانی

پور، جناب آقای محمهدعلی مینهایی، جنهاب     آقای دکتر سیدمحسن علوی
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آقای بهرن  ذوالفقهاری و تمهامی اعضهای محتهرم شهورای دبیررانهه و       
همچنین بایهد از جنهاب آقهای دکتهر      .مشاوران و کارشناسان محترم طرح

ارات یدا  رفیعی مدیر محترم نشر و همة همکاران گرامی ایشان در انتشه 
کههنم. اگرچههه بزرگههان و مفههارر و اعضههای معههزز    پژوهشههگاه تشههکر 

های گوناگون و در مراحهل مختلهو    علمی فراوان دیگری در بخش تئهی
، کهه بهیش از صهد    ها و محققان ه ذکر نام این شخصیتک رسان بودندمدد

 متأسفانه در این مجا  اندک میسر نیست. شود، تن را شامل می
پژوهشهی و علمهی    رداوند این حرکت فررندةرود به لاو  امید می

 انسهانی و پیونهد پهژوهش و اجهرا در     بتواند ضمن تقویت اثربخشی علوم
شهمار   انسهانی بهه   های علوم برداری بیشتر از ظرفیت کشور، راهگشای بهره

گهامی در مسهیر    ههای طهرح اعهتال    مجلدات بعدی گهزار  آید و انتشار 
  پیشرفت و بالندگی ایران اسالمی باشد.

 
 حسینعلی قبادی

 رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 و

 انسانی معطوف به پیشرفت کشور رئیس طرح اعت ی علوم
 



 

 



 شگفتاریپ

 ههای  طهرح  از یکهی  کشور پیشرفت به معاو  انسانی علوم اعتالی طرح
 یاسهت کهه از سهو    یو ماالعهات فرهنگه   یکالن پژوهشگاه علوم انسهان 

 ةانگیز. شد سوردهاجرا به پژوهشگاه  برای ریزی برنامهو  یریتسازمان مد
 یعلهوم انسهان   یتوضع یلنقد و تحل انسانی علوم اعتالی طرحدادن  انجام

 منظههور بههدین. بههودآن  یفههرارو هههای در کشههور و چههالش یو اجتمههاع
شهد.   یلمربهو  تشهک   نامهة  طهرح  ةتهیه  بهرای پژوهشهگاه   در یکارگروه
 یتبهود. مسهئول   اعهتال  طرح مسائل تعریوکارگروه  ینا یاصل یتمأمور

فاز صهفر طهرح    1ةگان سه های کارگروه هماهنگی همچنینکارگروه و  ینا
 2(RFP) یشهنهاده پ دررواستموضوعات و برگ  یوتعر ةیفکه وظ ،اعتال
 .نگارنده بود دو به  ،طرح اعتال را به عهده داشت های پروژه برای
و  یپژوهشگاه علوم انسهان  یتابستان یالتسرآغاز تعا ،1395مرداد  در

 محتهرم  رئهیا  ،قبهادی  علهی  حسهین  دکتر آقای جناب ی،ماالعات فرهنگ
پهژوهش   یشهنهادة پ یطراح یبرا یکارگروه یلرواستار تشک ،پژوهشگاه
 میهانگین  طهور  بهکارگروه که  ینا یشد. اعضا یعلوم انسان یدربارة اعتال

بهود. افهراد ثابهت     ،متغیهر  نفهر  2 حهداکیر  و ثابت نفر 5 شامل ،نفر 7 یا 6
 مههدی  دکتهر  فهر،  حسهنی  عبهدالرحمان  دکتهر  آقایهان  جنهاب من  بر عالوه
شهناس بودنهد.    و مهنهدس حهق   یتهوان  مالیهی  رضها  علی دکتر زاده، معین

                                                      

 گانه چنین است؛ کاربست، تاریخ )اقتباس(، و مبانی. های سه نام کارگروه .1
2. Request For Proposal 
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 اعضهای و  نظهران  صهاحب  یدسهتور کهارگروه برره    یاقتضا به همچنین
   .پیوستند یجمع م ینبه ا علمی هیئت
از او رواسهته شهده    یسرگشته بود. کهار  یارکارگروه در آغاز بس این

نبود.  روشن کامل طور بهمسئوالن پژوهشگاه  یکارفرما و حت یبود که برا
 ینداشهت و حته   یوکه شهرح وظها   شد یدررواست م یپژوهش یطراح

 بهرای امها    بهود،  یعلوم انسهان  ینبود. ابتدا سخن از ارتقا یعنوان آن قاع
تحهو  و   یشهورا  یوطهرح بها وظها    یهن ا های یتاز تدارل مأمور یزپره
 ونهد  ینهه مرحهوم دکتهر آئ   یشهة با الهام از اند سرانجام ی،علوم انسان یارتقا

کارگروه بهود   یفةوظ ینشد. حا  ا نهاده آن بر یعلوم انسان یعنوان اعتال
 در کهارگروه . کند تعریو طرح این در را آن مرز و اعتال و حد یکه معنا
 و پهژوهش  ههای  رهیافهت  موضهوعات،  و مسهائل  گستره، و دامنه تعریو
 دسهتاورد  گونه هیچ بدون را جلسه چندین گاهی ،طرح این تحقیق رو 
 سها   یهک  طو  در کارگروه اعضای پشتکار اما. برد می پایان به گیر چشم
 ینو نقد است. بهد  یبررس یستةکه شا ی. سرانجامیدبه سرانجام رس تال 

اندک داشهته اسهت، از    یپژوهش سهم ینا یمنظور، نگارنده که در طراح
 .کند یم رود آغاز

بها   یپژوهشه  اعتال، طرح طراحینگارنده در  ةیستز ةتجرب به توجه با
معاهو    یعلوم انسان یطرح اعتال یمسائل و موضوعات پژوهش»عنوان 
 یدر پژوهشگاه علوم انسان تجربه این ثبت منظور به را« کشور یشرفتبه پ

بهر   یدرآمهد  شیپه » عنهوان  بها  اکنهون  به انجام رساندم که دستاورد آن هم
 یهق تحق یهن . اسهت شما ارتیهار  در «رانیدر ا یعلوم اجتماع یشناس مسئله
مسهائل و   بنهدی  صهورت چهارچوب و مناهق    نخسهت  کهه است  درصدد

مسهائل و   مناهق،  یهن ا بنابر دوم و ؛کند یوموضوعات طرح اعتال را تعر
 گهزار   بنهابر  را گانهه  سه های کارگروه یشده از سو تعریوموضوعات 

   .یدنقد نما ،صفر فاز
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 روشهن را  کتهاب  یهن در ا یدیچند مفهوم کل یلماز آغاز بحث ما پیش
 نخستین. کنم پرهیز نادرست های از برداشت متوان یم که جایی تا که کنم

 :1995)العاهاس،   اجتماعی ربک از که موضوعی هراست.  «مسئله» مفهوم
 مضهامین  و هها  همناقش یا و انضمامی مشکالت و ها نسبت به چالش (125

چهارچوب   یهک  در همچنهین و  بررهوردار باشهد   یرانهی ا جامعة گفتمانی
 مفههوم دوم  .شهود  مهی  تلقی مسئلهکتاب  ینا درباشد،  یوتعر قابل ینظر
 دربهارة  متفهاوت  ههای  دیدگاه به توجه بااست.  «اجتماعی و انسانی علوم»

 انسانی علوماز دو مجموعة  یکمتعلق به هر  های رشته همچنینقلمرو و 
 یکهدیگر  بها  پوشهانی  ههم  دارای گهاهی  و جدا گاهی که اجتماعی علوم و

ههر   یو اجتمهاع  یمهراد از علهوم انسهان    ،کتهاب  یندر ا ،شوند می تعریو
 کهه یناعهم از ا  ،اسهت  انسهان  کهنش  یاو  رفتاراست که موضوع آن  یعلم
و  یعلهوم انسهان   یاعهتال  طرح تعریو، ینا بنابر. یاجتماع یاباشد  یفرد

 تههاریخ، شناسههی، روان حقههوق،: سههتها رشههته یههنشههامل ا یاجتمههاع
 .مهدیریت  و اقتصهادی  علهوم  تربیتهی،  علوم سیاسی، علوم شناسی، جامعه
اسهت بهه    ممکهن  کتهاب  یهن در ا علهوم  این به اشاره در گویی کوتاه یبرا

 .رود کار به یاجتماع یا یانسان وصو دو از یکی تنهابحث  یاقتضا
از علهوم   یتیناظر به وضع است که «انسانی علوم اعتالی» سوم مفهوم

را  یرانهی ا ةبتهوان مسهائل جامعه    هها  آن برپایةاست که  یو اجتماع یانسان
 ورآیهاد آمهد.   یهل نا هها  آن یینتب یاکرد و به فهم و  بندی صورتشنارت، 

 از بررورداری مستلزم تبیین، یا و فهم ،بندی صورتکه شنارت،  شود می
و  مورد ماالعه است. مسئلة شرایک با متناسب نظری و یلیتحل چارچوب

 کهه  اسهت جامعهه   از یتیوضهع  است که ناظر به «پیشرفت» مفهوم ینآرر
 گهذاری  سیاسهت  و اداره رهدمت  در یافتهه اعتال اجتمهاعی  و انسانی علوم
 .باشد کشور
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 از متفهاوت  تهوقعی  و انتظار ایران، در اسالمی انقالب پیروزی دم سویده از
 یاز علوم انسهان  تفاوتم انتظار اینشکل گرفت.  یو اجتماع انسانی علوم

 همچهون  یعلم های گروه سایر به نسبت هماز دو جهت بود؛  یو اجتماع
 یبود و هم نسبت بهه نقشه   مهندسی یو علوم فن یعلوم پزشک یه،پا علوم
در  یاسهالم  انقهالب انقهالب داشهت.    یهروزی از پ یشکهه په   یگاهیو جا

 جویانهه  عدالت طلبانه، استقال  یرود، همواره شعارها گیری اور روزهای
 یاربسه  یهت شعارها تها واقع  ینا یانم ةفاصلبود.  داده سر رواهانه آزادی و

 ینخبگهان  ةجامع و دانشگاه همکاری بدون ها آرمان این تحققبود و  دور
 و یانو دانشهگاه  یانکشور اعم از حوزو ینخبگان ةجامع نبود. پذیر امکان
 یهن گرچهه در ا  .شهدند  یمه  شنارته مسئو  ها آرمان این تحقق در یرانمد
 یتنبود، اما همهواره مسهئول   یهعلم های حوزه متوجه یکم یتمسئول ینهزم

 بود رو ایناز .شد یم ماالبه یشترب ها آرمان این کردن وردهآبر در ها دانشگاه
 حرکهت و اسهتادان بها    یاندانشهجو  گهامی  هم آغاز از)ره(  رمینی امام که

 یریتو مهد  یانقالب اسهالم  یروزیپ در ها دانشگاه نقش اهمیت بر مردم،
 .کردند یم تأکیدکشور 

 یانقالبه  کهرد،  یمه  دنبها   کهه  یههای  آرمهان  به توجه با اسالمی انقالب
 نظهام  فساد و وابستگی رفقان، تبعیض، به اعتراض در مردمبود.  یفرهنگ
. ندبواراسهت  هها  آنتحقق  یدو به ام ندکرد یادرود را فر های آرمان پهلوی،
پها از   ههای  سها   دراز آن  یبانیو پشهت  یانقالب اسهالم  یروزیبا پ مردم
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سههم رهود در تحقهق     یادا یتال  و تهوان رهود را بهرا    ةهم پیروزی،
عام آن شامل  یبه معنا ینخبگان ةجامع ةوظیف حا . کردند صر  ها آرمان

کننهد.   یفها جامعه بود که نقهش رهود را ا   مدیرانو  یانحوزو یان،دانشگاه
. داشهت  نیهاز  نظریهه  هب نخست گام در کشور مردم های آرمان تحقق برای
 اقتضائاتو  شرایککه  ،معاصر جهان در ارجمندبلند و  یهای آرمان تحقق
نبهود. و   پهذیر  امکان یهنظر یکاز  یبدون برروردار ،داشترود را  ةویژ
و عدالت  یتحقق استقال ، آزاد یو چگونگ چیستی ةدربار ای نظریه ةارائ
 .رفت ینم انتظار اجتماعی و انسانی علوم دانشگاهیانو  حوزویاناز  جز

 رفت یم یو اجتماع یعلوم انسان های رشته دانشگاهیانکه از  انتظاری
متفهاوت بهود.    داشهتند  اهتمهام  آن بهه  اسالمی انقالب پیروزی تا آنچهاز 

 یخدر تهار  بهرادری  و برابهری  ،عهدالت  ،یاستقال ، آزاد های آرمان گرچه
 فرهنگهی  میان یهای سابقه داشته است و مقوله یزبزرگ جهان ن های انقالب

 ةویهژ  رهوانش  هها  آرمان ایناز  یرانا یاسالم انقالب اما روند، یم شمار به
و  یفرهنگه  ةیشهین پ برپایهة  را ها آرمان ینا اسالمی انقالبرا داشت.  رود
 اجتمهاعی  مناسهبات  و فرهن  با که کرد یم دنبا  یاسالم ه  یرانیا یتمدن
 بنهابراین . متفهاوت بهود   یتهزار  ةروسهی  و فرانسهه  همچهون  یههای  جامعه

ه   یرانهی فرهن  و تمدن ا یو عدالت در چارچوب مفهوم یاستقال ، آزاد
 چارچوب این اقتضائات و لوازمبا توجه به  یدو با شد یم تعریو اسالمی
 یعلوم انسهان  های رشته در دانشگاهیان کهآن حا . یافت یم تحقق مفهومی
غرب بهود.   آورد رهسروکار داشتند که  یهای نظریه و مفاهیم با یو اجتماع

 چهه  هها  دانشهگاه  در رایج اجتماعی و انسانی علوم که بود این مسئله حا 
 هها  آن رهدمت  در توانهد  یمه  و چگونهه  انقهالب دارد  های آرمانبا  ینسبت
 باشد. یمسه ها آن و در تحقق یردقرارگ
 و مفهاهیم  یهان که م یشگرف تفاوت رغم علی کهاین توجه دررور ةنکت
 یو اجتمهاع  یعلهوم انسهان   های نظریه و مفاهیم و انقالب آرمانی مقوالت
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 ههای  آرمهان  بها  هها  دانشهگاه و اسهتادان   یاندانشجو اکیریت داشت، وجود
در  یشهه ههم ر  نهوایی  ههم  و گهامی  هم این. ندبود نوا هم و گام هم انقالب
از  غفلهت داشهت و ههم    آنهان  یو شهور انقالبه   یو فرهنگ ینید یباورها

علهوم   ةحهوز  در ها آرمان اینتحقق  یبرا یپافشار یامدهایاقتضائات و پ
 دولهت  کهار  آغهاز و  یهروزی از پ پها . هها  آن ةو فلسف یو اجتماع یانسان

 رودآگهاهی  بهه  زودی بهه  یروزمندانپ غفلت این ،یرانا یاسالم یجمهور
 ییاز سهو  کهه  حهالی در ت؛داش برنامهبه  یازن کشور ةادار. شد تبدیل تلخی
 مفهاهیم  برری با شد یم یهکارشناسان توص یکه از سو یمتداول های برنامه

 ههای  زمینهه  برری درهه  دیگر سوی از و ،سازگار نبود اسالمی مقوالت و
 عمهده  ةمسهئل  .نبود دست در ها آن برای جایگزینی ةبرنامهه  یجد یاربس

 .بود اندیشیده پیشاز ای نظریه فقدان
 یعلوم انسان های رشته استادانمتوجه  مسئولیت ةعمد شرایک، این در

 یبهرا  یههای  نظریهه  کهه  شهد  یمه  از آنان توقع .بود ها دانشگاه یو اجتماع
 یمتفهاوت  ههای  سیاست و ندیشندبی جامعه ةتاز های رواستهبه  گویی پاسخ
 یههای  نظریه چنین به ها دانشگاه چونکنند.  یهامور کشور توص یرتدب یبرا
 ینهام انقهالب فرهنگه    یهر بودند، بهه مهدت دو سها  ز    ندیشیدهنی یشاز پ

 هها  ینهه زم یهن در ا یهه علم ههای  حهوزه  داناستا کمک هکه ب یافتندفرصت 
حهوزه و دانشهگاه،    ههای  همکهاری  در گرچهکنند.  ورزی یهنظر و اندیشه
 از ههر دو نههاد سههم داشهتند، امها در      یبه انقالب اسالم باورمنداستادان 

 ئلمسها  برابهر  در رهواهی  مسهئولیت  و پاسهخ  ةماالبه  شدن، مخاطب واقع
سههم   ی،و اجتمهاع  یعلهوم انسهان   تحهو   و ورزی نظریه منظور به جامعه،
 بود.  یشترب یاندانشگاه
 و بهزرگ  دادهایرره  کهه  دههد  یمه  نشهان  یانقالب اسهالم  شمار  گاه
 یهن تقهارن دارد و ا  یو حهوزو  ینهی د ههای  با مناسبت انقالب ةکنند تعیین
 پذیر انقالب است که  پیشبرد در روحانیان ةکنند یتاز نقش هدا یحاک
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 تهرین  برجسهته  مهردم  سهوی  از)ره(  رمینی امام رقیب بیقاطع و  رهبری
 یهروزی و پ یتدر ههدا  یانروحان ةکنند تعیین نقش وجود با اما .ستها آن

 بهرای  پهذیری  مسهئولیت سههم آنهان در    رسهد  یمه  نظر به ی،انقالب اسالم
 تا کم دست ،اجتماع و فرهن  ،اقتصاد ،سیاست های حوزه در ورزی نظریه
. بههود دانشههگاهیان از کمتههر اسههالمی، انقههالب پیههروزی از پهها ههها سهها 
 سههم  پهلهوی  نظهام  کهردن  واژگهون به آن اندازه کهه در   یهعلم های حوزه
 بهه . نکردنهد  ایفها  نقهش  ایهران  اسالمی جمهوری نظام سارتن در داشتند،
به آن  اسالمی انقالب های آرمان معرفی با علمیه ةحوز که را آنچه عبارتی

توجهه بهه    بها  .کهرد  یمه  حکم کهرده بهود، برههانش را از دانشهگاه طلهب     
و  پههردازی مفهههوم ی،انقههالب اسههالم هههای آرمههان مفهههومی چههارچوب

 مسهئولیت  پهذیر   با جز ،یو اجتماع یعلوم انسان ةزمین در ورزی نظریه
و مشهارکت   یهه علم ههای  حهوزه  سهوی  از هها  ناکامی و ها یابیرود در کام
 .یافت نخواهد امکان آن فرایند در روزافزون
مهردم در   ههای  آرمهان  تحقهق  بهرای  اندیشهیده  پیشاز های نظریه فقدان

سهارته   رو روبه یهای چالش با را اجتماعی و انسانی علوم یانقالب اسالم
 دانشهگاهیان  مردم، نگریست؛ دریچه سه از توان می ها چالش ینا به است.

 توانهد  یمه  به سه نهاد کهه  نگاه سه این از ها چالش ةماالع برای. مدیران و
 بهرای . کنهیم  یمه  اسهتناد  دنکن یندگیرا نما ها آن هه تاحدودی کم دست هه

بهه   از نگهاه مهردم   یو اجتمهاع  یعلهوم انسهان   یفرارو های چالش بررسی
بها عنهوان    یاسهالم  یمجلها شهورا   های مرکز پژوهش یاز سو یگزارش
 جامعهه  مشهکالت  تهرین  عمهده  ةدربهار ( 1395) کشور مسائل ترین عمده

 مجموعهه  بهه  دانشهگاهیان نگهاه   از هها  چهالش  بررسهی  بهرای . میپرداز یم
 نظهران  صهاحب  نظهر  از اجتمهاعی  و انسهانی  علومبا عنوان  یهای مصاحبه
از نگهاه   یو اجتمهاع  یعلهوم انسهان   مسائل ةماالع برای و. کنیم یم رجوع
 ترتیب بدین .میپرداز یم ربک یذ یاسناد باالدست یمحتوا یلبه تحل یرانمد
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سهه نگهاه، بها     یناز ا یو اجتماع یعلوم انسان های چالش با آشنایی ضمن
 هها  چالش یانضمام یقپژوهش، از مصاد ینا محور مسئله یکردتوجه به رو

 وجهوه  بهه  و کنهیم  یمه  حرکهت  است مردم گیر گریبان مشکالت همان که
 .شویم یم نزدیک مسائل و ها با عنوان چالش ها آن تر انتزاعی
مجلها   های پژوهش مرکز روایت بهمشکالت جامعه از نگاه مردم  با
 و انسهانی  علهوم  برابهر  در را یهای که چالش کنیم یم آغاز یاسالم یشورا

 .گشاید یم اجتماعی
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اسهت.   یعلوم انسان یمسائل طرح اعتال بندی صورت پژوهش این هد 
 تهرین  مههم  بهه  اجتمهاعی  و انسهانی  علهوم  مسهائل  تر یقدق ییشناسا یبرا

 زنهد  یمه  دامهن  علهوم  یهن ا یفهرارو  ههای  جامعه که به چالش های مشکل
 کهم  دسهت  ،طرح محور مسئله رویکرد به توجه با منظور بدین. میپرداز یم

 همهان  کشهور  مشکالت. ریماعمده کشور را برشم های مشکل از شماری
 حها  و لمها  را آن رهود  وجهود  تمهام  بها  مردم که است یهای دشواری

 یاسالم یشورا مجلا یگاهبا توجه به جا شد، یاد که گونه همان. کنند یم
 و کشهور  مشهکالت  و مسهائل  کردنملت در امر رصد یسخنگو عنوان به

 گهزار   از کهه  میدید مناسب گذاری، قانون یبرا ها آن های اولویت تعیین
بها عنهوان    یاسهالم  یمجلا شهورا  های پژوهش مرکز پژوهشی معاونت
 اسهالمی  شورای مجلا راهبردهای و ها اولویت کشور؛ مسائل ترین عمده
 براسهاس کشهور را   مشهکالت  ترین عمده. میکن برداری بهره دهم دوره در
 .میکن یم بازگو گزار  این

 کار و کسب طیمح  2.1

مجلها آمهده اسهت،     ههای  پژوهش مرکز گزار  در که مشکلی نخستین
بنهابر   یهران ا یتوضهع  یندر کشور است. آرر وکار کسب یکمح یتوضع
 ةاسهت؛ رتبه   ینچنه  وکهار  کسهب  یکمحه  المللی ینب های گزار  ینتر مهم
در  یبنابر گزار  بانهک جههان   وکار کسبدر سهولت انجام  یرانا یجهان
 یهان در م 17 ةرتب یدارا یراناست و ا 118کشور  189 یاناز م 2016سا  




