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 گزارشي از وضعيت متون درسي و كمك درسي 
 رشته تاريخ، باستان شناسي و هنر

 در دانشگاه هاي ايران در ده سال گذشته
 

 1وند دكتر صادق آيينه
 

 .با عرض ادب خدمت استادان بزرگوار و دانشمندان و فرهيختگان
خـدمت شـما    دربـاره آن    خواهم    ن گروهي كه من مي    عرض شود به حضورتان اي    

  ،تـاريخ فرهنـگ     ،تـاريخ تمـدن   ،  تاريخ: هاي زير است    بخشگزارش بدهم شامل    
 .و تاريخ هنر شناسي باستان

بنابراين مـن اميـدوارم     . شود به تاريخ ايران و تاريخ اسالم         مي  تاريخش هم تقسيم  
ا در ايران بحث تاريخ است      مشكل م . كه بتوانم اجماالً عرض گزارشي كرده باشم      

و  .شـود   صنعتي به آن نگـاه مـي       بخش استنادي و يك     علمكه هنوز به عنوان يك      
نـده  اي همـسايه مـن خو       حال اين كه به قول آن شاعر ديرگاهيست كـه در خانـه            

فهم ودرك و طرح    در  كنيم    ي عرب خودمان نگاه مي      ما حداقل به همسايه   .خروس
البته يك زمـاني وقتـي مـا بـه سـير تـاريخ نگـاه                 . چهل سال از ما جلوترند     تاريخ
ـ       ترواالگفت لما استعمل      وري مي ث سفيان. كنيم  مي اريخ  الكذب اسـتعملنا لهـم التّ

                                                 
 شناسي و هنر شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني رئيس گروه تاريخ، باستان. 1

ررسـي  شـوراي ب  شناسـي و هنـر        ساله گروه تاريخ، باستان       هاي ده   بندي اجمالي فعاليت    اين گزارش جمع  
  .متون و كتب علوم انساني است كه در آخرين روز كنگره به شكل سخنراني عرضه شد
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گرفتند كه اين در حقيقـت        يعني تاريخ را فقط براي كمك به علم رجال به كار مي           
ا روابط را بشناسند و از شرح زندگيشان تا بتوانند بـر اسـاس آن احاديـث را پيـد                  

ي از تـاريخ    رهي و حتي كساني چون ز     طيوخاوي  و س   س. كنند براي كاربرد فقهي   
 .بيشتر از اين انتظار نداشتند

 و ابن خلدون در غرب عالم اسالمي تاريخ رفت توي فضايي            همسكوي  با آمدن ابن  
خوب آثارشان مشخص است كه در ايـن محـضر          . كه با علم االجتماع گره خورد     

چنان پـيش آمـد تـا         در حقيقت اين تحول هم    . آنها را ذكر كنم    دانم كه   من نياز نمي  
اين كه اخيراً با آمدن متفكران معاصري كه در اروپا كار كردند تـاريخ دوبـاره بـه                  
يك سبك ديگر وارد علم االجتماع شد كه از منتسكيو به اين طرف يك تحوالتي               

 .لب كردبه سوي تاريخ جهايمان به آن رويكرد اجتماعي  حاصل شد كه نگاه
. كـنم    كه حاال من ذكر نمـي      نددر كشور نوشت  را  بعضي هم علم و تحوالت جامعه       

ها در واقع تاريخ را آوردند توي فضايي براي خودشان تقسيم كردنـد              ماركسيست
طرحشان جواب  .  تحميل كردند   را در حقيقت بر تاريخ     آنبا يك طرح خاصي كه      

شـان   دوبـره كـرد خـوب تـاريخ    داد ولي با اولين نقـدي كـه در حقيقـت رژه            نمي
شـيوه  هـا بـا       آنشكست خورد و خودشان هم      هم  طرحشان  آن  شكست خورد و    

متفكراني از ميان عرب آمدنـد      . همين شكست را اعالم كردند    شان    آسيائيتوليدي  
اند   اند هم مورخ    نفي كه اينها هم فيلسوف    حمانند جابري مانند رضوان السيد مانند       

االجتمـاع دارد     لـسفه بيـشتر گـره خـورده و از علـم           چون االن ديگـر تـاريخ بـا ف        
 . طرح جديد تاريخ با فلسفه است وقتدقيقاًديگر شود حاال  اش بيشتر مي فاصله

مطـرح  اند توي بحث غنيمت و قبيله و عقيده طرحي كـه جـابري                تاريخ را آورده  
بعـد قبيلـه اسـت يعنـي        .  عقيده است    تاريخ با اين عنايت     ي  ه در حقيقت هم   .كرد
 .گيرد هايي كه انسان از تاريخ مي رههب و دسته و غنيمت يعني بزح

اين مثلث را ايشان به عنوان كاربرد گذاشت در تاريخ كه اينها وقتي بـس و پـيش                  
 بـاال بـود بعـد قبيلـه بـود بعـد              در صدر اسالم عقيده   . شود  ميشه تاريخ عوض مي   
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 اين همينجور بس و     ها اول قبيله بود بعد غنيمت بعد عقيده         غنيمت در عصر اموي   
تري با آمدن سيار جميـل و متفكـران           شود مسئله تاريخ تحول جديد      پيش كنيد مي  

ن تاريخ ديگر با زمان گره خورده تاريخ يعني خـود حادثـه و              آلجديد اينست كه ا   
تحـول در   . كند  حادثه يعني هر چيزي كه تحول در زمان ايجاد مي         . پژوهش حادثه 

ست كه در حقيقت انسان ايـن عرصـه را بـازي            زمان آنچه كه هست نمايشگري ا     
دهد تفسيرش با    بنابراين تاريخ يعني زمان و انسان و هر تحولي كه رخ مي           . كند  مي

. ب با اين نگاه در حقيقت تاريخ آوردگاهش عصر و نـسل اسـت      وخ. تاريخ است 
دهد بين اين سه مثلي است كه در حقيقت يك قـرن را تـشكيل                 هرچه كه رخ مي   

 .شـود   قرن مي سه نسل يك     سال   33 سال تا    3ل را تعريف كردند بين      نس. دهند  مي
يعني نـسل   و يك نسل غائب      جايگزين داريم    نسليك نسل مؤسس داريم و يك       

پدر و فرزند و نبيره و يا نوه با چالش بين اين نسلها در حقيقت علم جديد آمـده                   
سـفه اروپـايي    و تحـت تـأثير فال     . هايي كه عربها مطرح كردند      در تاريخ با طراحي   
هـا كـه      كو به عنوان در حقيقت يك تحـول عـصرها و نـسل            وبخصوص انديشة ف  

ه در حقيقـت اگـر مـا بتـوانيم      ك  Generationاسمش را هم گذاشتند المحابله 
 و اگر نتـوانيم از      دريافتيمارتباط و تراتيب اين نسلها را خوب درك كنيم تاريخ را            

 .تاريخ خارجيم
  غياب داريم با اين حـساب غالبـاً همـه غيـاب تـاريخي             وقتيكه از تاريخ خارجيم     

 بـين  الشتواند حضور تاريخي داشته باشد چون مـشكل چـ    دارند يعني كسي نمي   
 .نسلها و عصرهاست

منظورم اين تحولي است كه االن حاصل شـده اسـت در كـشور مـا هـيچ خبـري            
ل ايـن   مشكل ما در اين قرون در حقيقت اينست كه او       .نيستدرباره تحول تاريخ    

 شـده   هكنند يك مقدار با اطراف آشنا كنيم چـ          كه زحمت و تالش مي    را  دوستاني  
 يتاريخ به كجا رسيده، تـاريخ علـوم اسـتنادي نيـست علـوم اسـتنادي رفتـه تـو                   

 تاريخ يعني تاريخ در حقيقت كارش       . مربوط به تاريخ نيست    ركتابداري اصالً ديگ  



 وضعيت علوم انساني در ايران معاصر

 

6

كـي  .  وصـل شـده    ر و غياب   به حضو  هگره خورد و به آن    آمده توي عصر و نسل      
در اين گـروه     حاال با اين حساب ما       .غياب تاريخي دارد كي حضور تاريخي دارد      

محققـان و برجـستگان     ارتباطي كـه بـا      تالشمان اين بود كه بتوانيم در حقيقت با         
شناسي و تاريخ تمدن و تاريخ هنر آنهـا را آشـنا كنـيم بـا             تاريخ داريم و از باستان    

هيچ وقت اتكايي نـداريم     . داريمبه ريشه   ء   تحوالت اتكا  ههمي ما در    تحوالت حتّ 
ي كننـد و خوشـبختانه متفكـران        يوجـ   هپردازان غربي بتوانند براي ما چار       كه نظريه 

 .عرب و فيلسوفان مورخ عرب به ريشه اتصال دارند
 اختالفاتي داشته باشيم با آنها البتـه االن دو زاويـه ديگـر              گرچه ممكن است كه ما    

باز شده يكي در واقع روان تاريخي و يكي جامعه تاريخي كـه اينهـا در حقيقـت                  
ايلـه و مجايلـه هـم در        جبه بحـث جديـد عـصر و نـسل و م           .خورند  همه گره مي  

ي  اين معناي فارسـ .مجايلهاست اين يعني نسل با حقيقت توزين در كاركرد عصر  
دود يك  ح. ي مطرح كنيم  جدحاال ما تالشمان اينست كه اينها را        . اين كلمه است  

شناسان بـزرگ      نفر از مورخان و باستان     35و حدود   سميناري برگزار شد    ماه پيش   
اي شـود كـه بـدانيم در چـه            كشور را جمع كرده و حاصل اين بود كه اوالً مقدمه          

كننـد    م و چطوري به ما نگاه مـي       كني  جايگاهي و پايگاهي هستيم چطوري نگاه مي      
تا بعدش بتوانيم براي سمينار بعدي كه به همت مؤسسه و با بزرگواري و رعايت               

كـشور  ايـن   و عنايت استاد محترم جناب آقاي دكتر گلشني كه علـوم انـساني در               
انجام خواهد شد قدم بعـدي      بر گردن دارد    از ايشان   شود گفت كه دين بزرگي        مي

 .برداريم
و اين كميته از    . شد  ر قم و با حضور حوزويان و دانشگاهيان تشكيل مي          ما د  گروه

كتـاب در   عنـوان    88 كتاب را بررسي كرديم      154.  تأسيس شد  1375ابتداي سال   
 كتاب يكبـار    63 تاريخ تهيه و بررسي و بازبيني و داوري و نقادي كرديم و              هحوز

 آمـاده  كتـاب    82ن ميـان    شده و نياز نبود دوبار داوري شود از اي        و بازبيني   داوري  
 .شوراي بررسي متون تحويل داديمبه شده و ما 
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شود گفت كه همه كتابهاي درسـي و           كه ما انجام داديم و تقريباً مي       ي بود اين كار 
 تـاريخ  -1 داديـم   تـشكيل اي كه ما   كميته4از . ايم بررسي كردهها را   كمك درسي 

 تاريخ تمدن اينها حاصـلش  -4 شناسي   باستان-3 تاريخ ايران اسالمي      -2اسالم    
بود كه اول بايد چكار كنيم كه جايگاه تاريخ را ارتقاء دهـيم             صيه   پيشنهاد و تو   34

پردازيم به پيشنهاد     شاءاهللا انجام خواهد شد مي     و بعد از آن در نشست بعدي كه ان        
من اگر برسـم بخـشي      .و تحليل و بررسي تا بتوانيم اين مشكالت را برطرف كنيم          

 .وقت اندك استكنم چون  گو مي  را براي شما بازاز اينها
 سازي نسبت به ضرورت علوم انساني  فرهنگ-

علوم هم  ه   هم برايدانيم و     حتي ما تاريخ را يك عضو كوچك از علوم انساني مي          
مـا  . كنـيم   علوم انساني را در مقابل علـوم ديگـر مطـرح نمـي            . احترام قائل هستيم  

كنيم   و پايگاه درخور ندارد از اين بابت كمك مي        معتقديم كه علوم انساني جايگاه      
يعنـي اصـالً اگـر علـوم        . كنيم كه به آن جايگاه باال و درخـور برسـد            تالش مي و  

تـاريخ هـم    .  واال حالت تقابلي ندارنـد     هشد كرد ر تمام علوم هم     ،انساني رشد كند  
 .يك عضوي است از خانوادة بزرگ علوم انساني

  كشور اهميت علوم انساني در سطحسازي نسبت به ضرورت و  فرهنگ-
  تأكيد بر نقش هويت بخشي تاريخ و تمدن اسالمي-
 .هاي كاربردي تاريخ و نزديك كردن آن به نيازهـاي جامعـه        برجسته كردن جنبه   -

. بكنيم كه همة مسئولين آن را لمـس كننـد         مطرح  ما بايد همه علوم انساني طوري       
در ايـن راه بـه مـا    راحـان و مؤسـسان   اندر كـاران، ط     اگر مسئولين بزرگوار، دست   

 .كمك كنند
هاي مربوطه به كار آفرينـي در          پيشنهاد ه تشكيل كميسيوني جهت بررسي و ادام      -

 .باشد حوزه تاريخ كه البته اين يك بحث بيشتر اجرايي مي
  ضرورت عمومي سازي نگاه كالن نگر در همه اقشار-
  ضرورت ايجاد يك بوستان تمدن اسالمي-
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 . كجا هستيم و اكنونماي هدهد كه كجا بود ان تمدن اسالمي نشان مياين بوست
 برگـرديم بـه ريـشه از ريـشه غافـل            سلچه طور بايد دوباره با اقتضاي عصر و ن        

نمانيم ولي اقتضاء و تحوالت و عصر را در نظر داشته باشيم تا غياب تاريخي پيدا            
 نكنيم

از نظـر مـا خيلـي مهـم          تدريس دروس تاريخ اسالم توسط متخصصان كه اين          -
 .است

يابي در سطوح مختلف تحصيلي البتـه         هاي مناسب جهت استعداد      يافتن راهكار  -
هـاي ديگـر بـه علـوم          بينيم اين است كه خوشبختانه از رشـته         االن چيز زيادي مي   

و تالش ما ايـن اسـت كـه بتـوانيم           . شوند  ند مي م  آيند و به تاريخ عالقه      انساني مي 
 .موس كنيمتاريخ را برايشان مل

 تاريخسازي متون و نسخ خطي و يا متون مرتبط با   باز-
 اندازي جلسات نقد كتب دانشگاهي   راه-
 تأليف و   ه در حوز  هاي گروهي    تشويق فعاليت  –اي     تشويق نگرشهاي بين رشته    -

 تحقيق
ن مـا  آلاي كـه ا   ن يك دورة تاريخ اسالم يا يك دورة سيره نداريم ايـن سـيره             آلما ا 

ها نوشتند عباسيها آن را تـدوين كردنـد           اي است كه اموي      نيست سيره  حداريم منق 
بينيد گاهي، هـر       اينكه مي  . نوشته باشند  طرف  محققان بي  علوي نداريم كه     هما سير 

كس از زاوية ديد خودش جايي را برجسته كرده و شما اگر اين سـيره را ترجمـه                  
ه به اقتضاي نـسل و فهـم   اي ك بنابراين يك سيره.  ما تعجب خواهد كرد   كنيد نسل 

عصر و مبتني بر واقعيات تاريخي باشد الزم است كه نوشته شود و ايـن يكـي از                  
 از بقيـه    من. كارهايي است كه كار گروهي تاريخ است و اميدواريم كه انجام شود           

 .گذرم كه از وقت نگذريم مي
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 از  هاي علمي فرهنگي كنفـرانس اسـالمي و ممانعـت            برقراري ارتباط با سازمان    -
 اگر فهـم علمـي تـاريخي        زيراخ  تاري دكتري   اعطايرويه    منطقي و بي    گسترش غير 

 .پيدا نكنيم دكترا داشتن چه سودي دارد
يـم در آن    ا  هاي كه خدمت شما تقديم كـرد        جزوهبه اختصار    بود   اي  بندي  اينها جمع 
 .منتشر شده استگروه گزارش 

ـ            همـت و مـساعدت     ساني و   و در پايان اميدواريم كه با كمك پژوهشگاه علـوم ان
 شاءاهللا   ان–دست يابيم  در خور حركتاستاد ارجمند جناب آقاي دكتر گلشني به 

 
 
 
  



  
 
 
 
 
 

 اي مسايل بنيادين باستان شناسي ملي در پارهأت
 

 1صالحي حكمت اهللا مال
 

 چكيده 
در دوره جديـد در  )  ديرينـه شناسـي     –باستان شناسـي    (ظهور پديده آركئولوژي    

منطقه غربي تاريخ جهان و توسعه و تـسرّي آن در ميـان جوامـع ديگـراز جملـه                   
رشـد و بـسط شـتابناك        . ر بوده اسـت     گذار سده هاي اخي    رويدادهاي مهم و تاثير   

هـا و داد وسـتدهاي     مطالعات باستان شناسي در سطح جامعه جهـاني و همكـاري          
هـا و     دانـش  ،هـا  چند سويه و تداخل هاي چند ضلعي باسـتان شناسـي بـا رشـته              

تـر شـدن قلمـرو       هاي فكري و معرفتي ديگر، شانه به شانه بـسط و پيچيـده             حوزه
هـاي ريـز و درشـت علمـي و نظـري             ين مـسئله  شناسي و همچن   ، روش  موضوعي

هاي فلـسفي   شناسي، هم زمينه را براي طرح  نقدها و تحليل          مطرح شده در باستان   
، دشـوار،    و مطالعات و تامالت معرفت شناختي دربـاره ماهيـت يكـي از پيچيـده              

هـاي برآمـده از كـوره        ها و دانـش    ثير پذيرترين رشته  أگذار و ت   رثيأانگيز، ت  وسوسه
گير تاريخي دنياي مدرن و فرآوره انديـشه و عقالنيـت       اي و نفس   ت زنجيره تحوال

تر كرده، هم ميدان را براي طرح مباحث معرفت شناختي           و مدنيت مدرنيته مستعد   
                                                 

 عضو هيئت علمي دانشگاه تهران. 1



 وضعيت علوم انساني در ايران معاصر

 

12

) شناسـي    ديرينـه –باسـتان شناسـي     (آركئولـوژي   . تر نموده است     و تحليلي فراخ  
 و تبحر و جـستن و  و يا تخصص) آكادميك (صرفاً يك رشته و دانش دانشگاهي  

جراحي و كاويدن و كشف و گرد كردن بقاياي مادي گذشته و گزارش و وصـف                
باسـتان  . هـاي مفقـود نيـست      هاي مشهود و تبيين و تقرير دروني بوده        بيروني داده 

شناسي همواره پديده و يا رويدادي بيش از يك رشـته، دانـش يـا ابـزار و روش                   
هاي علمي و تجري آن به مفهوم        ر جنبه هر چند در نوشتار حاضر ب     . شناخت است 
 . كيد شده استأها ت ها و دانش پيكري از رشته

 
 علوم انساني ، باستان شناسي، تاريخ، معرفت شناسي: واژگان كليدي
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 مقدمه
، از جملـه رويـدادهاي مهـم، بنيـادين و           )باستان شناسي (  ظهور پديده آركئولوژي  

چنـين  .  و اتفاقات دوره جديـد بـوده اسـت         گذار در ميان توفاني از تحوالت      يرأثت
هـاي   اي در گذشته در ميان سـنت       رويكرد يا ابزار شناخت و دانشي در هيچ دوره        

هاي شرقي و غربي به صورت و معناي مـدرن آن شـناخته نبـوده                فكري و مدنيت  
اش در    تركيب و تبار هلنـي     رغم  به) باستان شناسي (حتي مفهوم آركئولوژي    . است

و مورخان عهد باستان يونان نيز به معناي مـدرن آن وجـود نداشـته              ميان متفكران   
  اين مفهوم باستان و هلني تبار كه به فارسي باستان شناسـي و در مـواردي                  .است

نيز براي افاده معاني فلسفي تر از آن ، ديرينه شناسي برگردانده شده، بايـد اذعـان                 
هايي كه آن    ريشه واژه . ردسپا كرد كه اساساً اصطالحي است كه تن به ترجمه نمي         

ـ      . اند نيز چنين اند      را تركيب بخشيده   دليـل آنكـه اصـطالح     ه  در نوشـتار حاضـر ب
هاست در افواه اقشار مختف جامعه معاصر ما جا افتاده و رايج             باستان شناسي دهه  

شده، ماهم به تبعييت از فرهنگ عمومي به تسامح از آن استفاده برده و هر جا كه                 
رده به اقتضاي بحـث از مفهـوم آركئولـوژي نيـز بهـره بـرده و       ضرورت ايجاب ك 

 . مشتقات آن را به كمك فراخوانده ايم
هـاي   دانشوران و اهل ذوق و شعر  ادب و هنـر و زيبـايي سـده        ، در ميان متفكران  

نها، اغلب رسم بر اين بود كه براي        آنوزايي، روشنگري اروپايي البته به تعبير خود        
هاي نو خود با گـشاده دسـتي و اشـتياق ويـژه،              ها و ارزش   گارهها و ان   بيان انديشه 

نظر و نياز خود را از بـستر فرهنـگ و زبـان              دورماصطالحات، مفاهيم و مضامين     
گرفتنـد كـه مفهـوم        التيني استخراج كرده و بـه خـدمت مـي          –عهد باستان هلني    

 ربـي بـا   اين واژه هلني تبـار  اكنـون در جوامـع غ           . آركئولوژي از جمله آنها است    
تر رايـج اسـت، هـم        در ميان اهل فلسفه به مفهوم فلسفي       همان تركيب هلني هم،   

آنكه در محافل باستان شناسي و جامعه باستان شناسان و عالمـان و پژوهـشگران               
اقـشار مختلـف    . تـر، متـداول    دوره جديد به معناي تجربي و يا اصـطالحاً علمـي          
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ده برده و در محاورات روزمره خـود        اجتماعي نيز به تبعيت از نخبگان از آن استفا        
 . برند  كار ميه ب
از جملـه اصـطالحاتي اسـت كـه         )  ديرينه شناسي    –باستان شناسي   (ركئولوژي  آ

منــدرج بــه ايــن معنــا كــه . تعريــف موضــوع اش در مفهــوم اش منــدرج اســت
 لـيكن   2و لوگـوس هـا   1»آرخـه هـا  «آركئولوژي از ريـشه و بنيـاد يعنـي دانـش     

جاي ه   است به وساطت آثار ب      3هاي مفقود  ها و لوگوس   ش آرخه شناسي دان  باستان
  .4مانده از گذشته يعني آرخئا

، سرچشمه، سـر آغـاز بـدايت،        أاي معاني لغوي آرخه در زبان هلني، بن، منش         پاره
اين مفهوم كليدي در ميان متفكران عهد باسـتان      . افتتاح، اقتدار مانند آن آمده است     

از سقراط اهميـت محـوري و تعيـين كننـده داشـته             هلني خصوصاً حكيمان پيش     
 . در انجيل يوحنا  نيز در كنار لوگوس تئوس، همسنگ آمده ست. است

ز واژه لوگوس نيز معاني متعدد افاده شده كه برخـي معـاني لفظـي يـا لغـوي آن             ا
زبان، بيان، نطق يا سخن، كلمه، كالم، لفظ، لغت، شناخت، خرد، دليـل،             : چنين اند 

در سه هزاره اخير فرآيند فرهنـگ و انديـشه غربيـان هـيچ              . مانند آن علت، منطق   
البتـه بايـد توجـه      . مفهومي به ميزان لوگوس بر تفكر غربي سروري نكرده اسـت          

داشت كه معاني لفظي لغوي نه تنها هميشه راهنماي مناسبي براي دسترس به فهم              
 برخي مـوارد گمـراه      بلكه در  ،تر چنين مفاهيمي نيستند    اي و معاني بنيادين و ريشه    

 . كننده نيز بوده اند
شناختي مفهوم مركـب و      شناختي و معنا   نگاري زبان  ، ريشه كاوي و اليه     شناسي تبار

 اهميت ويژه و مناسبتي كه      به رغم ناپذير و باستاني و هلني تبار آركئولوژي         ترجمه
يده با نوشتار حاضر دارد، لكن به دليل محدوديت بحث از ورود به آن چشم پوشـ         

                                                 
١. archai 
٢. logoi 
٣. lost archai , lost loggoi 
۴. archaia 
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گرفتـه و بـسنده      اي مسايل بنيـادين باسـتان شـناختي پـي          و گفتار را بر محور پاره     
 .  ايم كرده

 نقد بيروني و دروني 
توان در غربال نقـد و بوتـه         دانش باستان شناسي را به لحاظ نظري از دو منظر مي          

رايـج  هـاي     وريهـا و دا    تحليل و ميزان داوري نهاد ، كه يكي همان نقد و تحليـل            
و تحليلي است كه در درون       شناختي  است و ديگري نگاه و نقد        ي و معرفت  فلسف

آن يـك از    . افتـد  باستان شناسي از زاويه و شيوه باستان شناسي نظري اتفـاق مـي            
ـ         طريقـي تحليلـي در   ه بيرون با نگاهي تطبيقي و از منظـر و معرفتـي فلـسفي  و ب

عرفتـي اعـم از عقلـي و    هـاي م  ها و حوزه ها  روش ها و دانش قياس با ديگر رشته   
كوشـد   انديشد  اين يك از درون مي     نگرد و مي   شناسي مي  نقلي و تجربي به باستان    

شناسي را گشوده و موانعي را كه بـر سـر            هاي عملي و نظري مجرد در باستان       گره
هـا   آن نقدها و تحليل   . شناسان در ميدان عمل و نظر وجود دارد، برگيرد         راه باستان 
هاي فلسفي اصالتاً و ماهيتاً بـرون باسـتان شـناختي بـوده و               يابيها و ارز   و داوري 

سرشتي بيروني و ثانوي داشته و اين يك نقد و نگـاه نظـري باسـتان شناسـانه  و                    
نقــدها و .  باســتان شــناختي دارد–خــصلتي درونــي و ماهيــت و معنــايي درون 

چند مـدعي  هاي فلسفي از باستان شناسي  اصوالً هر دانشي هر           ها و داوري   تحليل
هـا و    هـا و زدودن آفـت      پيچيدن نسخه و تجويز اين يا آن دارو براي بهبود آسيب          

معضالت موجود در اين يا آن علم نيستند لكن افق گشايند و مناظري را بـه روي                 
ثر و حتي تعيين كننده در اگـاهي و فهـم         ؤتواند نقش م   نمايند كه مي   عالمان باز مي  

گيراند و در ميدان فراخ پژوهش هـاي          با آن در   علمان از ماهيت رشته و دانشي كه      
 . علمي سرمايه عمر و انديشه را هزينه مي كنند، داشته باشند

 شناسي بيش از يك رشته ودانش  باستان
) آكادميـك (صورت يك رشته و دانـش دانـشگاهي   ه آنكه ب شناسي پيش از   باستان

معه جهاني در   مدرن در مراكز علمي و آموزشي جوامع غربي و سپس در سطح جا            
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غاز و افتتاح فرهنگ، انديشه، عقالنيـت و        آمطرح شود، از همان سده هاي        آمده و 
ـ           ارزش  ويـژه رم، فلـورانس،    ه  هاي رنسانس در شهرهاي منقلب و متحول ايتاليـا ب

ناپل، ميالن، و نيز و سپس جوامع ديگر اروپاي غربي به صورت نوعي رويكرد، آگـاهي                
گ نه تنها در ميان دانشوران، نخبگـان، اهـل ذوق، شـعر،             تاريخي يا ذائقه فكري و فرهن     

هـا و     هاي جديد، خصوصاً در ميان اومانيـست        ها و آرمان    ها و ارزش    ادب و مناديان ايده   
محافل اومانيستي و مراكز ثروت و قدرت و اشرافيت و سياست و حكومت و ديانت به                

ف اجتماعي نيز بـه طـرز       طور جدي مطرح بود، كه در بين اذهان و اذواق و اقشار مختل            
اساسـاً فرهنـگ، انديـشه،    . (Davis, 1992: 334 – 47)محـسوس رخنـه كـرده بـود     

 اروپاي غربي با نوعي رويكرد      هاي عهد رنسانس در جوامع      عقالنيت، مدنيت و ارزش   
هـا و تمـايالت      هاي باستان گرايانـه و انگيـزه       آركئولوژيك و ذوق و شوق و ذائقه      

هـا و     پـسند وروح احتـرام بـه بقايـاي تـاريخي و خرابـه              شناسانه و باستان   باستان
 رومـي آغـاز و      –باسـتان هلنـي      ثر عهـد  Ĥجاي مانده از مواريث و م     ه  هاي ب  ويرانه

در جنـوب ايتاليـا را      » بـا يـاي   «هـاي وسـيع دهكـده        بوكاچيو، ويرانـه  . افتتاح شد 
.  )181  :1376بوركهـارت،    (ناميـد   مـي   »ديوارهاي كهنه ولي نو براي روح مـدرن       «

هـا و    ها و بـاغ    سفر كردن  و جستن و كاويدن و يافتن و گرد كردن و آراستن كاخ              
ها نيز ازمنابع تاريخي و مواريث باستاني اعـم از كتـب و نـسخ خطـي و                   مجموعه

ـ        ها و مجسمه   ها و سكه   ها و سنگ نوشته    كتيبه طـرز  ه  ها و اجساد و اشياء گذشته ب
نگ رنسانـسي رايـج شـده بـود و          هاي منقلب و متحول فره     محسوس در آن سده   

صورت يك فرهنگ و    ه  شناسانه نيز ب   هاي آركئولوژيك و تمايالت  باستان      رويكرد
 . ذائقه فكري درآمده و با ارزشها و آرمانهاي رنساس در تنيده بود

تدريج جـاي خـود را بـه        ه  اسامي قديسان و سنت و ميراث كليساي مسيحي نيز ب         
داد و    رومـي مـي    -ان اساطير عهد باسـتان هلنـي        اسامي ايزدان و الهگان و قهرمان     

دستاويز مناسبي شده بودند براي طبقه اشراف و توجيه مراكـز قـدرت  ثـروت و                 
همـين  . )238: همـان  (هاي جديد رنسانـسي    ها و آرمان   اشرافيت و مناديان ارزش   
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تمايالت باستان گرايانه و فرهنگ باستان پسند و ذائقه باستان پرست و انديشه  و               
النيت باستان پژوه و وقوع حجم عظيمـي از تحـوالت تـاريخي و فرهنگـي و                 عق

اجتماعي و علمي و فكري و فني و ذوقي و اعتقادي و ارزشي ديگـر، در جوامـع                  
اروپايي باختري آن دوره سرانجام در اواخر سدهاي روشنگري به تعبير دانشوران            

 در سـطح جامعـه      و نخبگان اروپايي دانشي را در دامن خـود پرورانـد كـه اينـك              
البته باستان  . استشده  شهره و شناخته    ) باستان شناسي (نام آركئولوژي   ه  جهاني ب 

هـا   تر پيكري از رشته    شناسي صرفاً يك رشته و دانش و يا به مفهوم دقيق و جامع            
استان شناسـي نـوع خاصـي از بـسط انديـشه،            . هاي ريز و درشت نيست     و دانش 

ت، رابطه و رويكردي است كه بشر عالم جديد         نگاري،  نسب   آگاهي تاريخي، تاريخ  
خصوصاً بشر باختر زميني با تاريخ، مقوله زمان و يا حتي هر پديـده و واقعيـت و          

چنين نسبت، رابطه و رويكردي در گذشته در ميـان          . رويدادي بر قرار كرده است    
همـين تمـايالت باسـتان گرايانـه و         . ها و جوامع ديگر سابقه نداشته است       فرهنگ

نگ باستان پسند و ذهنيت باستان پرسـت و عقالنيـت باسـتان پـژوه و ذايقـه                  فره
هاي روشنگري به تعبير غربيان سرانجام رشته و دانـشي           باستان زده در اواخر سده    

ـ                نـام آركئولـوژي    ه  را در دامن خود پروراند كه اينك در سـطح جامعـه جهـاني ب
ي صـرفاً يـك رشـته و        شناسـ  البته باسـتان  . شهره و شناخته است   ) باستان شناسي (

هاي ريـز و درشـت       ها و دانش   تر پيكري از رشته    دانش  يا به مفهوم دقيق و جامع       
باستان شناسي نوعي از انديـشه،      . نظري و عملي و يا تجربي و غير تجربي نيست         

آگاهي تاريخي، زمان و يا حتي هـر پديـده و واقعيـت و رويـدادي برقـرار كـرده           
گونـه كـه در دوره جديـد در منطقـه            اي آن  طـه چنين نسبت، رويكرد و راب    . است

هـا و جوامـع سـلف        غربي تاريخ مطرح و پديدار شده در گذشته در ميان فرهنگ          
باستان شناسي و رويكرد آركئولوژيـك بـه تـاريخ و زمـان و              . سابقه نداشته است  

ـ    مواريث مدني و معنوي بـشر،      صـورت يـك ضـرورت در آمـده و از           ه  اكنـون ب
  نظـام دانـايي      . جديد و مدنيت مدرنيته نيز تلقي شده است        مقتضيات نظام دانايي،  
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گونه كـه نظـام دانـايي        نآكه به تعبير ميشل فوكو تماشاگرانه است و نه بازيگرانه           
 . كالسيك يا نامدرن

ـ    هـا و    هـايش بـراي رشـته      صـورت يـك ابـزار شـناخت روش        ه  باستان شناسي ب
وي، تبـار شناسـي و      جراحـي، ريـشه كـا     . هاي ديگر نيز كاربردداشته اسـت      دانش

هـاي منقـرض و    هاي مفقود و واقعيـت  كاوش و كشف و بازسازي و تبيين هويت      
تاثير بـر   بي هاي باستان شناسي نه تنها رويدادهاي سنگواره شده و بنياد نهادن موزه 

ا نيز به تبعيـت از      ه  ها و دانش    بلكه اين رشته   ،هاي ديگر نبوده   روش شناسي دانش  
هاي موضوعات مورد مطالعه خود را بنيـاد نهـاده و            د موزه ان شناسي كوشيده  باستان

هـا و   توان عـصر سـيطره و سـيادت مـوزه         از اين منظر عالم جديد را مي      . بگشايند
ا باستان گرايانـه و باسـتان شناسـانه نـه تنهـا بـه تـاريخ و                  يآركئولوژيك   رويكرد

اساسـاً   بلكه شايد بتوان گفـت  ،فرهنگ و گذشته تاريخي و فرهنگي آدمي دانست       
آنچـه  . به هر واقعيت و پديـده و رويـدادي حتـي غيـر تـاريخي نيـز تلقـي كـرد                    

هـا    فكرهـا و تـاريخ     2شدن فرهنگها و باسـتان شناسـي شـدن         1اصطالحاً موزه اي  
 . اند اند واقعيتي است كه كمتر در آن ترديد كرده اطالق كرده

اي  دورهچـرا در    و  اما اين همه چرا در منطقـه غربـي تـاريخ و فرهنـگ بـشري؟                 
؟ چه مناسبتي ميـان ايـن حركـت شـتابناك ارابـه تـاريخ و        روي داده است  خاص  

هاي متحـول عـالم      قرار و ارزش   فرهنگ و مدنيت و عقالنيت منقلب و انديشه بي        
تـر   هـا و باسـتاني     تر فرهنـگ   هاي ديرينه  راء و رجوع به اليه    قمدرن و آن سير به قه     

ثر فرهنگي و كشف و جراحي اليه بـه         ها و فراخواندن مواريث تاريخي و مĤ       تاريخ
هـاي منقـرض و مفقـود گذشـته      ها  جمعيـت  ها و جامعه  اليه جسم و جسد سنت    

چنـين    ايـن كـه    معنا را انسان عـالم مـدرن از كـف داده             ةتوان يافت؟ كدام باد    مي
موقعيـت  تـا   ورزد   هاي شكسته سعي مي    جوي جام و  قرار در جست   عطشناك و بي  

                                                 
١. MuseoLogizatiοn 
٢. Archaeologization 
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ود را معنا كند؟ مراد از گرد كردن و كنار هم چيـدن و              متزلزل، ملتهب و منقلب خ    
هاي مدفون زيـر سـقف و        ها و بقاياي فرهنگ    به تماشا نهادن جسم و جسد سنت      

در سالن و پشت ويترين مرزهاي عالم مـدرن و معاصـر كـردن گذشـته و مـدرن                   
ديدن و كاويدن و تفسير و تقرير كردن ديروز و پريروز تجربه و تقـدير تـاريخي                 

شناسان تاريخ    چيست؟ با ظهور پديده آركئولوژي و كشف و جراحي باستان          آدمي
گـاهي تـاريخي بـشر مـدرن و         آنگاري نيـز وارد انديـشه و         نوع جديدي از تاريخ   

ماهيـت و وثاقـت معرفتـي يـا         . شود كه در گذشته سابقه نداشته اسـت        معاصر مي 
اسـتان شـناختي    درستي و راستي اين نوع از نگارش قرائت و تفسير و معناكاوي ب            

با روايـت و وصـف و تحليـل         . تاريخ و گذشته آدمي هنوز چندان شناخته نيست       
تاريخي ظهور و رشد و بسط باستان شناسي در غـرب و توسـعه و تـسرّي آن در                   

اي از اين دسـت      هاي ريشه  توان به مسايل بنيادين و پرسش      ميان جوامع ديگر نمي   
شـناختي جـسم و جـسد     ان تـاريخ تكـوين، جراحـي و كـشف باسـت           .پاسخ گفت 

ها وجوامع مفقود و مدفون در منطقه غربي تاريخ در دوره جديد و توسعه               فرهنگ
و تسرّي تدريجي آن در ميان جوامع معاصر يك رويداد صرفاً تاريخي نيست كـه               

هـاي عملـي و      با نگارش و گزارش و وصف بيروني مرحلـه بـه مرحلـه فعاليـت              
شناسان در اين يا در آن مكان و محوطه و منطقه و كشور              هاي نظري باستان   تالش

پرسـش هـا بـه هـر         . بتوان به معرفت و منظري عميق و موثق از آن دست يافـت            
هـاي   هـا و داوري    اي نيز مطرح شده اند، نقدها و تحليـل         ميزان كه بنيادين و ريشه    

. انـد   گـشوده  ها و مناظر فلسفي تررا نيز به روي ما         تر را در پي داشته و افق       فلسفي
هـا   ند طرح و تصويري تاريخي از زمينه      ا  شناساني كه تمايل داشته و كوشيده      باستان

شناسي   و مسببات و همچنين داليل تكوين و شرايط و مراحل رشد و بسط دانش باستان              
تـر چنـين      اي، بنيـادين و فلـسفي       در منطقه غربي تاريخي عرضـه كننـد، از ابعـاد ريـشه            

تنهـا  . (Malina, 1990: trigger, 1975; 1990) نبوده انـد  رويدادي چندان هم غافل
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هاي   شناسي همچنان مقلدانه و فارغ از طرح پرسش         در جوامع غير غربي است كه باستان      
 . سپارد تر ره مي اي هاي معرفت كاو و ريشه  داوريها و فلسفي و نقدها و تحليل

 ها ها و دانش يكري از رشتهشناسي پ باستان
شناسـي مولـود     ايم ، باستان   كيد كرده أدر سلسله مباحث گذشته نيز ت     گونه كه    همان

ايده نوين اروپايي تاريخ و از مقتضيات نظام دانايي مدرن و ضروريات مـدنيت و               
اي از   مدرنيته بوده و با زنجيـره (Iggers, 1995: 130 – 15) 1انديشه تاريخمدار

هـاي آن نيـز    رزشتحوالت تاريخي و اجتمـاعي و فكـري و فرهنگـي و فنـي و ا              
شـناختي كـه     به همين دليل نيز در درون بدنه علوم باسـتان         . سخت در تنيده است   

كارهـاي ريـز و درشـت     ها و راه ها و روش ها و مشرب ها و دانش  متشكل از رشته  
بــسيار اســت، مــواد، مــصالح و عناصــر موضــوعي و روش شــناختي همگــون و 

.  و پيچيـده و ديـدالي آن اسـت         توان يافت كه مبين معمـاري      ناهمگون فراوان مي  
شناسي و پرشاخ و برگ و بار و تنـاور شـدن مرحلـه بـه مرحلـه آن                    ظهور باستان 

 تـر شـدن انديـشه و    مناسبت و مالزمت و مقارنت عميق با پيچيده، دقيق و جهاني       
 . نگاري او نيز داشته است آگاهي تاريخي بشر مدرن و معاصر و نوع تاريخ

هاي نظـري و   شناسي غرب گردبادي از نقد      باستان از دهه شصت در برخي محافل     
شناسي وزيـدن    شناختي در باستان   هاي فلسفي و معرفت    همچنين طوفاني از تحليل   

شد و نقدها   گرفت و دهه به دهه با دقت وجديت و حساسيت هر چه بيشتر دنبال               
 داشـته اسـت     تـر را نيـز در پـي         اي و اساسـي     ها و موضوعات ريـشه      ها و مسئله    و تحليل 

(Binford, 1962, 1982, Hodder 1991, Claru, 1968) .   اينك با حجـم عظيمـي
 بـا آگـاهي و فهـم مـا از     بارة روي ما دراز منابع نظري  و انتقادي و تحليلي را پـيش    

هـا و    مـسئله . شناسي اينكه به درستي چه هست و چه نيست؟ نهـاده اسـت             باستان
شناسـان ذوقـي و سـنتي        نمباحثي كه يك سده پيش تصورش هم به مخيله باسـتا          

                                                 
١. historicism 
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هاي مفقود و مـدفون    مشرب كه مفتون اجساد و اجسام و شواهد و بقاياي فرهنگ          
 . آمد گذشته بودند، نمي

يابنـد؟ و   شناسان چگونه وبه چه طريقي به شناخت گذشته دست مـي   اينكه باستان 
شناسانه مـي تـوان بـه معرفـت از گذشـته دسـت               يا اينكه اساساً به  طريق باستان      

؟ مـراد از گذشـته بـه مفهـوم           گردنـد  شنان به دنبال چه مي     ت؟ به راستي باستان   ياف
 اي است؟  شناختي چگونه گذشته باستان

اي از علم خصوصاً به مفهوم تجربي آن         ي شاخه سشنا شويم باستان  وقتي مدعي مي  
هـاي خـرد و كـالن ديگـر مواجـه            است در اينجا نيز با جحـم عظيمـي از مـسئله           

هـاي   طلبـد، هـم باريـك بينـي        هاي فلسفي را مـي     قدها و تحليل  شويم كه هم ن    مي
مـشاهده و   (هـاي تجربـه      حدود تجربـه و قابليـت و ظرافيـت        . شناختي را  معرفت
انـد هـم     شناسان كه هم ناقص    پذيري شواهد و قراين مورد مطالعه باستان      ) آزمون  

ود اند و هم مخدوش، هم مشهودند و مرئي، هم نامشه          صامت و خاموش، هم مثله    
اند ، هم هويتي معنايي، هـم        هم متفرق، هم منفرد ، هم موجوديتي مادي       . و مفقود 

طلبند ، هم توصيف و تقرير دروني، نه تنها به آساني            گزارش و وصف بيروني مي    
هاي تجربي   هاي آزمايشي متداول در دانش     كه با روش  بلدهند،   تن به مشاهده نمي   

اد و دست به مشاهده مكرر آنها زد و همانند          توان آنها را در بوته آزمون نه       نيز نمي 
هـاي جديـد از تكـرار مـشاهدات و تركيـب             هاي طبيعي با آزمايش، پديده     پديدار

به تعبير كروچـه    . هاي گسترده و قوانين كلي دست يافت       عناصر آفريد و به تعميم    
هنر دانش فرد است و علم بر عكس معرفت عام اسـت و             «: و به نقل از كالينگوود    

تاريخ روي هم رفتـه بـا   . بناي مفاهيم كلي و پيدا كردن روابط بين آنهاستكارش  
اين همـان چـشم   .  )243: 1358كالينگوود،  (»واقعيات فرد ملموس سر و كار دارد   
هاي انساني و اجتماعي و فرهنگي و تاريخي         اسفنديار و يا پاشنه آشيل همه دانش      

هـاي تـاريخي و انـساني و         ي و ويژه بـه عالمـان رشـته        ئاست كه امر فردي و جز     
هاي گسترده و قوانين عـام و        اجتماعي به آساني مجال ورود به ميدان فراخ تعميم        
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كيـد  أشناس بريتانيـايي ت  نيم قرن پيش وقتي ديويد كالرك باستان. دهد كلي را نمي  
 ,Clarke) »هرگـز «و »هـيچ  « و» همـه  «مي ورزيد كه در باستان شناسي به جاي 

بايـست   اي مـي  هاي از نوع برخي يـا پـاره   شناسان به تعميم ان باست(16 – 10 :1968
شناساني بـود كـه      با آنكه او از باستان    . كرد  عرضه نمي نظر ناراستي را    . بسنده كنند 

ها و راهكارهاي علمي و تجربـي در مطالعـات           سخت با استفاده و استخدام روش     
ـ   نهاد، ليكن از كاستي    كيد مي أشناسي انگشت ت   باستان هـاي   ي و ظرفيـت   هاي تجرب

هاي از سنخ علوم تجربي نيز غافـل         محدود آن در دستيابي به قوانين كلي و تعميم        
 . نبود

شناسان كه   پذيري موضوعات مورد مطالعه باستان     هاي مشاهده و آزمون    محدوديت
، اند   اطالق شده  1اي از آنها همان شواهد مادي گذشته است كه اصطالحاً مادي           پاره

هـاي تجربـي     ها و نارسـايي    انديشي براي عبور از كاستي     به چاره شناسان را    باستان
شناسـي بـه     هـاي باسـتان    مـشرب .  انگيخته اسـت   موضوعات مورد مطالعه خود بر    

هاي ديگـر    ها و گرايش   تر از مكتب    مصمم و خوشبينانه   باره در همين    2نواصطالح  
 گـشاده  هاي تجربـي را بـه يـاري و همكـاري فراخوانـده و        شناسي ، دانش   باستان
 و  نـد هاي تجربي اين علوم الگو بردار      اند از راهكارها و روش     تر نيز كوشيده   دست
تبعيت كنند؛ البته محدوديت و نارسايي تجربي موضوعات باستان شـناختي           از آن   

هاي مـشهود يـا      هاي نامرئي داده   ورود به منطقه  . تنها معضل باستان شناسان نيست    
هـا و    ها و كردارها و انگيزه     ها و كنش     كه رفتار   3هاي مفقود  ي و بوده  ئهاي نامر  اليه

شوند، اساساً دشوار، صعب العبور      هاي سنگواره شده و مدفون را شامل مي        انديشه
 . نايافتني است  دست وو يا اغلب عبور ناپذير

 
 

                                                 
١. material culture  
٢. new archaeology 
٣. lost facts 
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 مسئله زبان و مفهوم سازي 
هـاي   هـا و داربـست     هـاي كالنـي و كاربـست       مسئله زبان، مفهـوم سـازي، كـنش       

شناسـان اغلـب بـه خـدمت فراخوانـده و مـشاهدات و        اي را كـه باسـتان    هوميمف
ـ                    ه مطالعات عملي و نظري خود را از موضـوعات مـورد مطالعـه در پيكـر آنهـا ب

ها و تقريرها و تبيين و تفـسيرها و يـا بـه طـور كلـي                   ها و وصف    صورت گزارش 
نهـاده و بيـان   تاريخ نگاري نوع باستان شناسانه و ادبيـات باسـتان شـناختي بنيـاد        

انــد ، از جملــه مــسايل بــسيار مهــم و بنيــادين مباحــث نظــري فلــسفه و   كــرده
هـاي اخيـر توجـه محافـل          شناسـي اسـت كـه طـي دهـه           شناختي باسـتان    معرفت
 شناسي را به خود معطوف داشته است باستان

(Hodder 1991; Hodder and Huston, 2004 - 2005, Yates, 1989) .  گـذار
 نوشـتار و گفتمـان       از شـواهد الكـن و خـاموش بـه حـوزه گفتـار و               از ماده به مـتن،    

ريخـتن  .  آن اندازه هم آسان نيست كـه اغلـب تـصور شـده اسـت               شناختي باستان
طـرف گذشـته در      شواهد مادي و اجسام و اجساد و آثار صامت و خاموش و بـي             

هـاي   هـاي كالمـي و كاربـست       هاي اصطالحات و مفاهيم و كنش      بلها و قا   قاعده
طرف نيز نيستند، در واقع نوعي معاصر كردن گذشته است كـه             ي اكنون كه بي   زبان

كند، كه   را پر نمي  » ابژه«و موضع شناخت    » سوژه«تنها شكاف ميان شناسنده يعني      
از . كنـد  نيز محدود مي  را  شناسد   با ذهني كه مي   شود    ميانطباق ميان آنچه مشاهده     

هاي ديگر   سطح آگاهي خود به دوره    اي از ديدگاه و با نوع و         طرف ديگر هر دوره   
اكنون نيز همواره بر منظـر و معرفـت عالمـان           اوضاع  مقتضيات و   . نگريسته است 

 . درباره گذشته تاثير مي نهاده است
ترديـد همـه     بيشد بحث اش دربارهآنچه در اين گفتار به اشاره و اجمال مطرح و    

اين نوشتار بيـشتر بـر طـرح        تر آنكه    مهم. شناسي نبوده است   مسايل بنيادين باستان  
كيد ورزيده تا نقد و تحليل و ارزيابي گسترده يك به يك آنها كه بيـرون                أمسايل ت 

 . از حيطه صالحيت يك مقاله يا نوشتار است
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 نتيجه گيري
 دشـوار،  پيچيـده،  پديده ورويـدادي درجهـان،      شناخت هيچ واقعيت،   ،براي انسان 

 خويشتن خويش  از فهم او  آگاهي و  از تر تعيين كننده  تأثيرگذار و  خيز، سؤال مهم،
چـه   جهـان بـه    در او  حـضور  ؟چه نيـست   اينكه به حقيقت چه هست و     نيست؛    

كه نيـست،    باشد چه بايد  تواند و  چه مي  و خواهد آنكه چه مي   يا و معنايي است؟ 
وضـع   معرفتي كـه آدمـي از      و منظر هر .انسان هميشه ناشناخته است    .نبوده است 
تجربه تاريخي   اي از  مرحله دوره و  هر در و بار ن خويش هر  انسان بود  وجودي و 
 نـامريي و   اليـه،  هـستي هـزار    از اي ناچيز  تنها پاره  ،عرضه كرده جهان   خويش در 

شـناختي   معرفت شهودي و  هاي ذوقي و   تمثيل و رمزها جهاني از  با را ناشناخته او 
 م و انسان وجـودي اسـت ناتمـام؛ لكـن سـخت مـصم             .بيان كرده است   آشكار و 

 .مشتاق براي برشدن به مرتبه كمال وساحت تماميت خويش
شـواهد   ورزد به وساطت آثار،    هايي است كه سعي مي     شناسي ازجمله دانش   باستان

ـ    و  و هـا  انگيـزه  و رفتارهـا و    و كردارهـا   هـا  جـاي مانـده ازكـنش     ه  قراين مادي ب
مـدفون   هاي متـروك و  جمعيت و ها جامعه و ها فرهنگ هاي مفقود آدمي و   انديشه

  امـا  . عرضـه كنـد    تاريخمنـد  تاريخي شـده و    انسان بودن بشر   گذشته تصويري از  
معرفت  شناخت و  شناسي آدمي را   دلو باستان  توان باكلنگ و   اينكه به چه ميزان مي    

چـه   اينكه به حقيقت چه هـست و        به دست داد،  انسان بودن او     منظري موثق از   و
شـناختي   طريـق باسـتان   ه  ب شناسانه و  انابزارهاي باست  است كه با  اي     مسئله نيست؟

 هـاي تحليـل و     بوتـه  و هـاي نقـد    آنكـه غربـال    توان به آن پاسخ گفـت مگـر        نمي
 هـا،  لهئبه حركت درآوريـم مـسـ      انداخته و  كاره  ب هاي فلسفي را   ترازوهاي داوري 

منظـري كـه     معرفـت و   هـاي بنيـادين دانـش و وثاقـت مـدعيات و            گره و معماها
عرضـه  فرآيند حيات تاريخي او      ان تاريخي شده وتاريخمند و    شناسان ازانس  باستان
. طلبـد  نقد نظرمـي   اند بيشتر ماهيتي فلسفي ومعرفت شناختي داشته وچراغ و         كرده

 تنهـا بـا    را ماهيـت چنـدتباري وچنـدگون آن       شـناختي و   معماري پيچيده باسـتان   
 . و شناخت توان داوري كرد شناختي مي معرفت هاي فلسفي و تحليل
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 عمناب 
يژه اهل فلسفه و معرفت شناسي از       ه و كه متفكران دوره جديد درغرب ب      عاني را م

هـاي آن    اند ، اغلب متفاوت از كاربست      افاده كرده » آركئولوژي  «مفهوم هلني تبار    
ادمونـد  . در جامعه باستان شناسان و ديگر اقشار مختلـف اجتمـاعي بـوده اسـت              

هانري كربن نيز هم بر     . كرد ق مي هوسرل، پديدار شناسي خود را آركئولوژي اطال      
مفهوم علمي و تجربي آن واقف بود، هم بر معناي فلـسفي و جـامع تـر آن نظـر                    

طور ميشل فوكو و ديگران نيز در محافل فلسفي و فكري غرب بـر               همين. داشت
كاربست دو معناي علمي و فلسفي مفهوم آركئولوژي توجـه داشـته و ميـان آنهـا        

جامعه فكري و فلسفي و علمي معاصر ما نيز بـراي آنكـه    در  . تمايز قايل شده اند   
معناي فلسفي تر آركئولوژي از مفهوم علمي و تجربي تر آن بازشـناخته و خلـط                
نشود، مفهوم ديرينه شناسي را در مقابل باستان شناسي براي واژه آركئولـوزي بـه            

 : ك.باره ردر همين . فارسي وضع كردند
: لسفه تطبيقي ، ترجمه جـواد طباطبـايي ، تهـران            فلسفه ايراني و ف   . كربنهانري،  

 . 26-27، صص) 1369(انتشارات توس 
ــاختگرايي و    ــسوي س ــو فران ــشل فوك ــل ، مي ــو ، پ ــوبرت ، رابين ــوس ، هي دريف

 ) . 1379(نشر ني ، چاپ دوم : هرمنوتيك، ترجمه حسين بشيريه ، تهران 
: شناسـي ، تهـران    ، در آمدي بر معرفت شناسي باسـتان         مالصالحي ، حكمت اهللا   

  . 17-24، صص) 1382(موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني 
. بوركهارت ، ياكوب ، فرهنگ رنسانس در ايتاليا ، ترجمه محمد حسن لطفي 

  .181ص ) 1376(انتشارات طرح نو : تهران 
: تهران . مفهوم كلي تاريخ ، ترجمه علي اكبر مهديان. 1385. جي. كالينگوود ، آر

 . ختراننشر ا
ترين آثار فوكو با استفاده از همين مفهوم فلسفي ، جامع و بنيادي تـر                عناوين مهم 

  :ك.ر. آركئولوژي به چاپ رسيده و منتشر شده است 
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 جايگاه ژئومورفولوژي و مطالعات آن در ايران

 1پيروزي انقالب اسالمي  بعد از
 

 2زاده دكتر سيد رضا حسين
 

 چكيده
اين مقاله به منظور آگاهي دانشجويان و محققين ژئومورفولوژي از وضـعيت ايـن              

بـه  . علم در ايران پس از انقالب اسالمي و چشم انداز آينده آن تهيه گرديده است              
به قلمروهاي مختلف علم ژئومورفولوژي بـا رعايـت          مقاله   ابتداي در    دليل همين

تـري   تا خوانندگان عزيز با اطالعات كامـل      گرفته  قرار  توجه  مورد  قدمت تاريخي   
دهد كه   نتايج اين مطالعه نشان مي    . جايگاه ژئومورفولوژي در ايران را مرور نمايند      

ورفولـوژي  در ايـران متوجـه چهـار           مطالعـات ژئوم    بـه   ساله اخير عمدتاً   25طي  
اي بـوده    اي و حركات دامنـه     رودخانهساختماني،  موضوع ژئومورفولوژي عمومي،    

                                                 

 به منظور سپاسگزاري از زحمات استاد عاليقدر جناب آقاي دكتر فرج اهللا محمودي اين مقاله                هنگارند .1
ه هاي علمي و اخالقي خويش را مرهـون زحمـات   چرا كه بخش اعظم دانست  . كند  ميتقديم  به ايشان   را  

 . مسئلت دارد  طول عمر و سالمتي كامل آن عزيز مي داند و براي ايشان از درگاه خداوند يكتا
 استاديار ژئومورفولوژي دانشگاه فردوسي مشهد. 2
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فرايندهاي بـادي، سـاحلي،     در مقابل موضوعاتي نظير تخريب و هوازدگي،        . است
 نتـايج ايـن     هرچنـد .  است نشدهژئومورفولوژي كاربردي چندان توجه     يخچالي و   

 تـا    ،مجدد ژئومورفولـوژي بعـد از انقـالب اسـالمي اسـت           مقاله بيان كننده طلوع     
 . رسيدن به يك وضعيت قابل قبول هنوز راهي دراز در پيش است

 
 علوم انساني، انقالب اسالمي، دانشگاه ژئومورفولوژي، ايران،   :ليديواژگان ك
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 قدمه م
 منـاظر   هـا و   اي لنـدفرم   رشته  و بين  مند  نظامژئومورفولوژي را مي توان علم مطالعه       

عالوه فرايندهاي دروني و بيروني كره زمين كه اشكال را خلق كرده و آنها              ه  آنها ب 
در  ). 2004،  هـا  انجمـن جهـاني ژئومورفوليـست     (دهند تعريف نمود     را تغيير مي  

بيان و يا توصـيف اصـطالح ژتومرفولـوژي         براي  هاي متعددي    زبان فارسي معادل  
ن بــه پيكرشناســي زمــين، شــناخت تــوا انــد كــه از آن جملــه مــي كــار بــردهه بــ

شناسـي، زمـين     هـاي زمـين ، شناسـائي عـوارض زمـين، زمـين شـكل               ناهمواري
بيـشتر  ايـن   بـا وجـود     .  اشـاره نمـود    …شناسـي سـطحي و     شناسي ، زمين   ريخت

هـاي مـرتبط در كـشور تـرجيح          متخصصين و محققين اين رشـته و سـاير رشـته          
 . ندكار بره را ب»  ژئومورفولوژي«دهند  اصطالح  مي
غم استقالل نه چندان طوالني ژئومورفولوژي، اين علم در كـشورهاي توسـعه             ر  به

هاي شـايان تـوجهي دسـت يافتـه و در جهـت حـل مـشكالت                  يافته به پيشرفت  
رسد كـه طـي يكـي دو         در ايران به نظر مي    . برداشته است هاي مؤثري    محيطي گام 

ــوژي و مطالعــات آن در حــال ت  ــر، جايگــاه ژئومورفول  و اســتثبيــت دهــه اخي
بـه  . گذارد هاي علوم را پشت سر مي      سرگرداني در ميان ساير رشته    ر از   گذا مرحله

همين منظـور ايـن مقالـه عـالوه بـر گزارشـي اجمـالي از سـير تحـول تـاريخي                      
ژئومورفولوژي در جهان، به تجزيه و تحليل وضعيت ژئومورفولوژي و جايگاه آن            

 سـاله   25را در طـول      امـر، تحـوالت آن    دنبال تبيين اين    ه  پردازد و ب   در كشور مي  
در . كنـد   مـي يعني بعد از انقالب اسالمي بررسي و كنكـاش          ) 1358-1383(اخير  

آموزشـي  به اوضاع هاي منتشر شده،    اين زمينه سعي گرديده كتب، مقاالت و نقشه       
در بخـش   . شـود هـاي تحقيقـاتي توجـه        ژئومورفولوژي و ژئومورفولوژي و طرح    

 مجلـه جغرافيـائي و دانـشگاهي كـشور، پـس از             5ماره از    شـ  200مقاالت تقريباً   
انقالب اسالمي مرور گرديده و ضمن استخراج و تعيين سهم ژئومورفولـوژي در             
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بين ساير مقاالت جغرافياي طبيعي، روند تغييرات فراوانـي و موضـوعي مقـاالت              
هاي مطالعاتي وزن بخـش       با بررسي شرح خدمات طرح     سپس. استشده  ررسي  ب

 و در بخـش  معرفـي هـا تعيـين و مـوارد ضـعف آن           لوژي در اين طـرح    ژئومورفو
هاي كشور   آموزش ژئومورفولوژي نيز توسعه تدريجي ژئومورفولوژي در دانشگاه       

بندي وضع موجـود     در پايان ضمن جمع   .  شده است بيان  ها   و وضع فعلي دانشگاه   
 بـه   تـر شـدن     نزديـك  بـراي  الزم   هـاي   هـا، پيـشنهاد    و معرفي مشكالت و پتانسيل    

 . گرديده استعرضه پيشرفت سريع جهاني 

 ژئومورفولوژي قلمروهاي علم 
عنوان نام يـك علـم، واژه اي نـسبتاً جديـد اسـت،              ه  چه ژئومورفولوژي ب  هرچند  

  به  هاي خود  فالسفه يونان و رم قديم در نوشته      .  اي كهن دارد   موضوع آن تاريخچه  
اند و    كرده زمين را توجه     گيري رشته كوهها و ديگر مناظر سطحي كره        نحوه شكل 
  و   5زنـوفن  ،   4اسـترابون  3، سـنكا  2 هرادتـوس  1ارسـطو . اند  عرضه كرده نظرياتي را   

دربـاره   قـرن قبـل از مـيالد تـا يـك قـرن پـس از آن،                   6از  بسياري افـراد ديگـر      
بحـث  نوسـان سـطح درياهـا       هـا و دلتاهـا و         دره رودخانـه   أموضوعاتي نظير منش  

  980-1037(د، ابن سـينا دانـشمند فاضـل ايرانـي            سال بع  1000حدود  . اند   كرده
بـه نقـل از ارسـطو نظريـه فرسـايش تفريفـي و ايجـاد برخـي از                   )  بعد از ميالد    

 .)4  ص 2003جان هاگت . (ها را بر اين اساس مطرح نموده است كوهستان
از آغاز رنسانس و در طـول آن بـسياري از دانـشمندان تـاريخ زمـين را بررسـي                    

 . اند كرده

                                                 
١. Aristotle   
٢. Herodotus  
٣. Seneca   
۴. Strabo             
۵. Xenophanes  
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 شـد، نـشان داد كـه          منتشر  1هاكسلي.اچ. تي فيزيوگرافي  كه كتاب     1877 سال   در
هـاي دريـائي     ها و صدف   بر مبناي وجود فسيل   )  1452-1519 (2لئوناردوداوينچي

او همچنـين  . ها معتقد به تغييرات سطوح خشكي و درياها بوده است        در كوهستان 
را بـه ديگـر منـاطق     آنوسيله رودهـا و انتقـال رسـوبات ناشـي از          ه  ها ب  حفر دره 

ــود  ــد  19 و 18در قــرون . تــشخيص داده ب ــا شــتاب گــرفتن اضــمحالل عقاي  ب
گيـري آن و     كاتاستروفيستي نظريات متعددي درباره تـاريخ زمـين و نحـوه شـكل            

. گرديـد عرضه  ها و مفهوم فرسايش      همچنين مطالعات زيادي مربوط به ناهمواري     
تـري بـا انديـشه ژئومورفولـوژي         مدر اين بين مفهوم فرسايش كه ارتبـاط مـستقي         

داشت و در عهد قديم و قرون وسطي نيز توجه بيشتر دانشمندان را جلب نمـوده                
هنـوز  . و در زمينه مشخصي توسعه يافـت      شد  هاي جديدتر حمايت     بود، در دوره  

ـ          صـورت عمـومي    ه  اصطالح ژئومورفولوژي رايج نشده بود و فقط مورفولوژي ب
  فيزيوگرافي به جغرافيـاي طبيعـي        1877بعد از   . )1999سن،    جن(شد    مياستفاده  

دانـشمند واالمقـام     3تغيير نام يافت و باالخره به همـت ويليـام مـوريس ديـويس             
آمريكائي بر مبناي عقايد پيشين و مطالعات سـاير دانـشمندان همزمـان وي، علـم          

پنك  مرفولوژي نام گرفتـه بـود از         .وسيله ا ه    ب  1894اشكال ناهمواري كه از سال      
. هاي آن مشخص گرديد    ديگر علوم زمين تفكيك و هدف و اصطالحات و روش         

اصول ديويس كه شامل مفاهيم چرخه فرسايش و فرسايش عـادي بـود در چنـد                
روژه كـك ترجمـه     ( منتـشر گرديـد      1899 تـا  1884هـاي    مقاله مفصل بين سـال    

ـ      ). 321 ص   1370محمودي   عنـوان يـك شـاخه      ه  پس از ظهور ژئومورفولوژي ب
وريس ديويس اين علم در چهار قلمـرو ژئومورفولـوژي          به دست م  مستقل  علمي  
 و سپس ژئومورفولوژي    1، ژئومورفولوژي مدرن  5 ، ژئومورفولوژي فرايند   4تاريخي

                                                 
١. T.H. Haksli  
٢. Leonardo. Davinci   
٣. William Morris Davis  
۴. Historical Geomorphology  
۵. Process or Functional Geomorphology  
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ــاربردي ــه اســت 2ك ــعه يافت ــاه،   .   توس ــر كوت ــا عم ــدرن ب ــوژي م در ژئومورفول
ـ       ها سه موضوع مهم از لندفرم      ژئومورفولوژيست  را  3اريخها يعني شكل، فرايند و ت

و هـم   (مطالعات فرايند   ). 1978 4جان هاگت به نقل از چورلي     . (نمايند يممطالعه  
ـ        داشت دهه يك حاكميت جدي      4براي سه يا    ) كمي ه  و مطالعات تـاريخي كـه ب

تر برگشت و    در رفته بود، بعداً با ساختاري قوي      ه  واسطه مطالعات كمي از ميدان ب     
ــد، ژئومور   ــات فراين ــا مطالع ــب ب ــ در تركي ــدرن را ب ــوژي م ــود آورده فول . وج

ژئومورفولوژي كاربردي كه بعد از جنگ جهاني دوم شاهد پيدايش آن بوده ايـم،              
هـاي   در بطن ايـن تحـوالت انـواع ديگـر شـاخه           . زاده ژئومرفولوژي مدرن است   

 ژئومورفولوژي نيز بوجود آمدند كه از جمله آنهـا مـي تـوان بـه ژئومورفولـوژي                
 . اشاره نمود  6ي اقليمي و ژئومورفولوژ5ساختماني

 
 ژئومورفولوژي تاريخي 

ها را از طريق     ژئومورفولوژي تاريخي به طور سنتي كار استخراج تاريخ ناهمواري        
نقــش طالئــي . دهــد  هــاي ژئومورفولــوژي و منــاظر رســوبات انجــام مــي نقــشه

زمـان حـال كليـد فهـم گذشـته          «هاي تاريخي اين گفته بود كه        ژئومورفولوژيست
 فراينـدهاي ژئومورفيـك مـشاهده       آثاردر واقع توجيه اين نظريه بود كه        و  »  است

. تواند براي فهم علل تغييرات چشم انـداز در گذشـته بكـار رود              شده امروزي مي  
عرضـه كـرده     كه ويليام موريس ديـويس       8يا چرخه فرسايش    7چرخه جغرافيائي 

نقش برتـر در  مفهوم فرسايش عادي كه     . اولين نظريه جديد تحول چشم انداز بود      

                                                                                                                   
١. Modern Geomorphology  
٢. Applied Geomorpology  
٣. Form, Process and history  
۴. Chorly  
۵. Structural Geomorphology  
۶. Climatic Geomorphology  
٧. Geographical cycle  
٨. Erosional cycle  
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نيـز  ،   دهد و ارتباط نزديكي با چرخه فرسـايش دارد         ها مي  فرسايش را به رودخانه   
ايـن نظريـات    عرضـه   پـس از    . هـاي تفكـر ديويـسي اسـت        يكي ديگر از ديدگاه   

والترپنك با طرح نظريه همزماني باالآمـدگي تكتـونيكي و همـوار شـدگي، اصـل                
با رد نظريه تثبيـت ديـويس،       ). 1953 و   1924پنك  (ها را رد كرد      تثبيت ناهمواري 

هـاي علمـي در مـورد        اصـل فرسـايش عـادي او نيـز بـا دسـترس بـه آگـاهي                به  
ريـشتوفن  .نمونه اين مطالعات در كارهـاي ف      . شداي اعتراض    هاي حاره  سرزمين

نام كاالهـاري منتـشر     ه   ب 1904پاسارگ منعكس بود كه در سال       .درباره آسيا يا س   
 ) 329 : 1370روژه كك ، (گرديد 

هـاي معاصـر،     رغم رد نظريات ديويس، به نظر بـسياري از ژئومورفولوژيـست          به  
  ،عنوان اصول كالسيك ژئومورفولوژي در نظـر گرفـت        ه  بايستي نظريات وي را ب    

  .رسد  جالب به نظر مينظريزيرا در عين سادگي براي قرار گرفتن در سير 
  .)1965  ،چورلي(

هـاي   از ديگـر ژئومورفولوژيـست    ) الترپنك  پدر و (و آلبرشت پنك   1ادوارد بروكنر 
ـ        تاريخي پيشين، رسوبات جوان زمين     ه شناسي را براي تفسير حوادث پليستوسن ب

 انـد  تـشخيص داده  )  1901-9(هـا    هاي عمده يخچالي را در آلپ      كار برده و دوره   
  )45: 1999  ،هالت جن سن(
 

 ژئومورفولوژي فرايند 
دهاي ديناميـك بيرونـي مـسئول در تكامـل          ژئومورفولوژي فرايند، مطالعـه فراينـ     

 به بعـد وسـيعاً      1940ژئومورفولوژي فرايند از دهه     . عهده دارد   ه  ها را ب   ناهمواري
گيري كمي فرايندهاي ژئومورفيكي در روي زمـين تحـت عنـوان             در جهت اندازه  

 بـه سـوي سـاختن       1970 تـا    1960ژئومورفولوژي كمي فعاليت نموده و از دهـه         
نمايش تغييرات كوتاه مـدت در اشـكال زمينـي سـوق يافـت كـه                هائي براي    مدل

                                                 
١. Edvard Bruckner  
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در عهد جديد شـايد     . گرفت   هاي زماني سن انسان در برمي      تغييرات را در مقياس   
كي را در قالـب تولـد و        ي  پيشرفت مهم در مطالعـه فراينـدهاي ژئومـورف          6بتوان  

تاً  هـاي اخيـر عمـد      تكامل شاخه ژئومورفولوژي فرايند پذيرفت كه تحقيقات سال       
اولـين آن   ). 95-97 صـص    1989 1گرگـوري (ها بوده اسـت      مديون اين پيشرفت  

شناســي   اســت كــه تحــت عنــوان زمــين2بــدون شــك كــارگرو كــارل گيلبــرت
بـه بررسـي مكانيـك فراينـدهاي        و  منتشر گرديـده    ) 1877 (3هاي هنري  كوهستان
وان   او يكي از تحقيقات خود تحت عن        1914در سال   . اي اختصاص دارد   رودخانه

 آب جاري را انتشار داد كه مبتني بر كارهاي آزمايشگاهي اين            احمل و نقل مواد ب    
نمايند كه گيلبرت يك ژئومورفولوژيست بسيار       اكنون همه تصديق مي   . محقق بود 

هاي قرن بيستم ژئومورفولـوژي،      هاي او در ميان پيشرفت     با استعداد بوده و تالش    
چـورلي ، دان  . (در اين قرن بخشيده استروح تازه اي را به ژئومورفولوژي كمي    

 ) 96 : 1989 ،  و گرگوري572 : 1964 4و بكين سل
، پيـدا   انـد   انجـام داده  دومين پيشرفت را مي توان در ميان كارهائي كه مهندسين            -

بـاد و  بـا    دربـاره فيزيـك حمـل ماسـه          5بگنولد. ا.اثر ارزشمند و تاريخي آر    . نمود
گـذار فراينـدهاي     پايه.  انتشار يافت  1941سال   يديناميك تپه هاي ماسه اي كه ط      

بگنولد عالوه بر فرايندهاي بادي، در زمينه فرايندهاي        . حاكم بر مناطق بياباني بود    
)  1979 ،  بگنولـد (. كـار كـرده اسـت     اي   همچنين فراينـدهاي رودخانـه    ساحلي و   

طور مـشخص مربـوط بـه فراينـدهاي ژئومـورفيكي      ه  كارهاي متعدد ديگري كه ب    
 . گرفته كه البته چندان كامل نيستانجام   1960هندسين تا دهه ، به دست ماست

                                                 
١. Ken.J.Gregory  
٢. Grove. Carl Gilbert   
٣. Henry Mountians 
۴. Dunn, Beckinsale 
۵. Ralph. Alger. Bagnold 
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  انتشار يافت مربوط بـه فيليـپ         1935سومين منبع كه از اسكانديناوي در سال         -
 است كه نتايج مطالعات ميداني و آزمايشگاهي او دربـاره روابـط بـين               1هليستروم

نـشان  گـذاري را     رسـوب سرعت رود، قطر ذرات و فرايندهاي برداشت، حمل و          
شناسي و بيش از آن در مطالعـه         نتايج اين تحقيق اصول مهمي در رسوب      . دهد  مي

در سـوئد   )  1956( 2سـاندبورگ را  تحقيق ديگـري    . يك است ففرايندهاي ژئومور 
هليستروم گرديـده   به دست   شده  عرضه  كه منجر به تغييراتي در روابط       داده  انجام  
 مطالعه مهم از فرايندهاي حمل و نقـل روي          همچنين در اسكانديناوي يك   . است
كوشش نموده، تمام فرايندهاي مـؤثر بـر دامنـه را در يـك              ) 1960 ،راپ(ها   دامنه

هاي مشابه در امريكاي شمالي نيـز بـا          پيشرفت. محيط جنب قطبي توصيف نمايد    
 . اختالفاتي جزئي در همين اثنا ظهور يافته است

هـاي   نشگاه كلمبيا و در ارتباط با پيـشرفت        در دا  1950چهارمين تحقيق در دهه      -
ــه در  ــوژي ك ــي ژئومورفول ــال  كم ــه  1945س ــونك ــروع3هورت ــود ش ــرده ب ،  ك

روانــاب هورتــون و قواعــد كمــي او در الگــوي . عرضــه كــرداســترالر .ن.آرتــور
طور مستقيم و غيرمستقيم بر توسـعه       ه  ها قطعاً ب   بندي رودخانه  مورفومتري و طبقه  

 و تعــدادي از 4دنبــال او اســترالره أثير گذاشــته و بــكمــي در ژئومورفولــوژي تــ
، مـاكس   9 به اتفـاق ميلـر     8، موريساوا 7، ملتون 6، كوات 5دانشجويانش از جمله شوم   

 در دانشگاه كلمبيا در توسعه ژئومورفولـوژي فراينـد مطالعـات            11و بروسكو  10ول
ميـك  نقش استرالر در تثبيت قواعد ژئومورفولـوژي دينا       . اند ارزشمندي انجام داده  

                                                 
١. Philip Hjulstrom 
٢. Sondburg 
٣. Horton 
۴. Arthur.N.Strahler 
۵. S. A . Shumm    
۶. D. R. Coates 
٧. M.A. Mlton 
٨. M.E.Morisawa 
٩. V.C.Miller 
١٠. J. C. Maxwell 
١١. A. J. Broscoe 
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استرالر و دانشجويانش در مدرسه ژئوموروفولوژي      . يك انتشار منحصر به فرد بود     
هـا در    هـا و دامنـه     گيري فرايندهاي سازنده كانـال رودخانـه       هكلمبيا نسبت به انداز   

ـ        ه مناطق متعددي اقدام كرده و سپس با تمركز بر فراينـدهاي سـاحلي، تغييـرات ب
، اسـترالر . (اند سيله امواج را بررسي كرده    وه   نيمرخ تعادل ساحلي ب    دروجود آمده   

1966 ( 
) 1960(مطـرح شـده اسـت       كه از عقايد تعادل ديناميكي گيلبـرت        كار  پنجمين   -

.   صـحبت مـي كنـد      1پايداري رسيدن يـك چـشم انـداز       به  درباره  و  يرد  گ   مي أمنش
رغـم مـاده اضـافه شـده ناشـي از            بـه وضعيتي كه در آن مرفولوژي سـطح زمـين          

ــدگي ت ــ باالآم ــداوم ب ــت م ــونيكي و برداش ــدهاي  ه كت ــي از فراين ــيله گروه وس
 . ماند ژئومورفيك، همچنان ثابت باقي مي

توان در تحقيقات مربوط به شدت و فراوانـي          آخرين و ششمين پيشرفت را مي      -
ـ       )  1960 2والمن و ميلـر   (فرايندهاي ژئومورفيكي    طـور عـام در     ه  و بـه تبـع آن ب

 . يافت)  1964 والمن و ميلر لئوپولد،(اي  فرايندهاي رودخانه
 اي يك ژئومورفولوژيست رودخانـه   كه  هاي ششگانه فوق ، شوم       در ادامه پيشرفت  

 و  3هـا  نظريـات آسـتانه   عرضـه   چشم انـداز را اصـالح و بـا           هاي ثبات  ، ايده است
هـا را    پايداري ديناميكي، يك مقياس زماني در تحول ناهمواري  4هاي ماوراء  حالت

روي موازنه هـاي رسـوب در گذشـته و           5 همچنين تريمبل  .وجود آورده است  ه  ب
 ). 1983تريمبل  (هاي آبريز كوچك كار كرده است  زمان حال در حوضه

چورلي در انگلستان ژئومورفولوژي فرايند را وارد مطالعات ژئومورفولوژي كـرده           
دنبـال  ه  ب. ريزي نموده است   و به وضوح يك تحقيق سيستمي را در اين زمينه پايه          

هـاي آبريـز     هـا و حوضـه     رفت ژئومورفولوژي كمـي تعـداد زيـادي از دامنـه          پيش
                                                 
١. Steady State of Landscape 
٢. Wolman and Miller 
٣. Thresholds 
۴. Metastable States 
۵. Stanly w.Trimble 
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گرفته وبراي ثبت تغييرات كوتاه مدت و گزارش نحوه عملكـرد           شده  گيري   اندازه
هاي مربوطه در آنهـا      هاي متعددي ايجاد و دستگاه     فرايندهاي ژئومورفيك، ايستگاه  

ــده اســت  ــصب گردي ــ. ن ــزات ب ــه ه تجهي ــيب دامن ــه روي ش ــار رفت ــا و در  ك ه
 1مـثالً گـودي   . (ژئومورفولوژي عمومي در چندين كتاب توضيح داده شده اسـت         

 .)1990و  1994
هـاي    آغاز شـده و طـي سـال        1960هاي آبريز از دهه      اندازه گيري ابزاري حوضه   

ها در مناطق حساس اقليمي، بـسيار   گيري اخير با توجه به گرم شدن جهاني، اندازه 
هـاي سـنگين ميـداني       گيـري  اندازه ت نيم قرن از   علي رغم گذش  . ارزش هستند  با

بايستي نسبت به توسعه آن در تمام مناطق كره زمـين تـالش شـود زيـرا مقـادير                   
توانـد بـه سـاير منـاطق و يـا حتـي              گيري شده در يك مكان مشخص نمـي        اندازه
ـ . هاي مشابه آن تعميم داده شود      مكان هـاي فراينـد     هرحـال ژئومورفولوژيـست   ه  ب

دنبال ارتقـاء    ه   در سه بخش عمده به شرح زير به انجام رسانده و ب            شان را  وظايف
 .نمايند هر چه بيشتر آن تالش مي

هـاي مختلـف كـره        يك پايگاه اطالعاتي قوي از مقادير فرايند در بخـش          ايجاد .1
 زمين 

هـا   و در برخـي زمينـه     ( پيش بيني تغييرات كوتاه مـدت        ابداع الگوهايي براي      .2
 ري ناهموا) بلندمدت

ــداري در   عرضــه   .3 ــداري و ناپاي ــاره پاي ــارا درب ــاً ك ــات واقع ــامنظري ــاي  نظ ه
 ژئومورفيكي 

هاي اخيـر ژئومورفولـوژي فراينـد در زيرشـاخه هـاي متعـدد از جملـه                   طي سال 
 ژئومورفولــوژي رودخانــه اي، حركــات دامنــه اي، يخچــالي، ســيل، هــوازدگي و

سـاله كتـب و    ده و هـر    پيـشرفت نمـو    …كارست، ساحلي، فراينـدهاي بـادي و        
عـالوه بـر آن     . گـردد  هاي تخصصي مـذكور منتـشر مـي        مقاالت متعددي در زمينه   

                                                 
١. Gudie 
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اي ژئومورفولـوژي در كـشورهاي انگلـستان،         هاي جهاني و منطقه    پيدايش انجمن 
هـاي   در اشاعه هر چه بيـشتر ايـن علـم و زمينـه            .. امريكا، كانادا، استراليا، ژاپن و      

 اقـدامات مهمـي   ،شود ژئومورفولوژي فرايند مربوط مي   كه عمدتاً به     ،تحقيقاتي آن 
اي پربـاري را برگـزار       المللـي و منطقـه     هـاي بـين    انجام داده و هر ساله كنفـرانس      

 .نمايند مي
 

 ژئومورفولوژي كاربردي 
، بـه   بـه وجـود آمـده اسـت        از جنگ جهاني دوم      بعدژئومورفولوژي كاربردي كه    

ــاه  ــردازد مواري ســطح زمــين مــيمطالعــه روابــط متقابــل انــسان و اشــكال ن . پ
اند كه در بررسي، معرفي      ايشان نشان داده  ه  الگوهاي فرايندي با     ژئومورفولوژيست

آنهـا فرسـايش    .  انـد  ها سهيم بـوده    و حل مشكالت ناشي از فشار انسان بر لندفرم        
، فرسـايش    )1996 2 ، ويلـز و اسپنـسر      1996 1بيـرد (ساحلي و مديريت سـواحل      

هـاي   ها ، آبخيزداري، اصالح كانـال      زمين لغزه كنترل  ها،   انخاك، هوازدگي ساختم  
هاي دفن زبالـه     يابي و طراحي سايت    و مكان ) 1996 3،مثالً بروكس و شيلدز   (رود  

كتـاب ژئومورفولـوژي در برنامـه ريـزي         . اند را مطالعه كرده   ) 1993 4،مثالً گري (
هـاي عمـومي     كه به تقابل بين ژئومورفولوژي و سياسـت       ) 1988 5،هوك(محيطي  

پردازد، با توجه و تعمق بر كاربري اراضي روستائي، فرسايش خـاك، كـاربري               مي
هــا، آبخيــزداري و مــديريت ســواحل، سياســت  اراضــي شــهري، مــديريت دامنــه

ژئومورفولوژي و مـديريت    كتاب  . نمايد را معرفي مي  ) يا بيمه اي  (سازي   مند قاعده
ولوژي در موضـوعات مـديريتي      به ارزيابي نقش ژئومورف   ) 1990 6،كوك  (محيط

                                                 
١. Bird 
٢. Viles, Spencer 
٣. Brookes , Shields 
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 ( ژئومورفولوژي و مـديريت اراضـي در تغييـر محيطـي           پردازد و كتاب   محيط مي 
كالت مديريت اراضي در مقابلـه بـا يـك          مشبر  ) 1995 1،مك گرگور و تامپسون   

هاي قـديم و     همچنين بحث در زمينه لندفرم    . پس زمينه تغيير محيطي تمركز دارند     
طـور كلـي سـه      ه  ب. ومورفولوژي كاربردي است  جديد يك موضوع گسترده در ژئ     

در ژئومورفولوژي كاربردي با يـك تمركـز روشـن بـر            به شرح زير    موضوع مهم   
هـا   مهم ژئومورفولوژيست توجه شده كه نقش     تغييرات ناشي از گرم شدن جهاني       

 ) 2000 2،مكر (دارد را بيان مي
 تالش در جهت تعديل مخاطرات طبيعي با منشأ ژئومورفيكي. 1
 ، GISهاي مديريت محيطي با استفاده از فنون جديد نظيـر          مشاركت در برنامه  . 2

 كارتوگرافي پيشرفته و سنجش از دور
مطالعه تغييرات اقليمي كره زمين از طريـق تغييـر مرزهـاي بحرانـي و عرضـه                 . 3

 هاي اقتصادي  تصميمات راهبردي درباره فعاليت

 نوني پيشنيه ژئومورفولوژي در ايران و شرايط ك
اولـين  . شـود  ورود ژئومورفولوژي به ايران و اشاعه آن از دانشگاه تهران آغاز مـي            

 كـه از دانـشجويان امانوئـل        دارد   برمـي  دكتر احمـد مـستوفي    را  گام در اين زمينه     
پايـان نامـه ايـشان زيـر نظـر دمـارتون            .  فرانسوي بود برداشته مي شود       3دمارتون

ـ  4درباره حوضـه رودخانـه هـاي تيمزوسـن          لـذا بـا تفكـرات       .دوين شـده بـود     ت
ژئومورفولوگ مذكور به تدريس جغرافياي طبيعي و باالخص ژئومورفولـوژي در           

ـ    را  اصطالح پيكرشناسي زمين    مستوفي  . دانشگاه تهران پرداخت   ه براي اولين بار ب
. بـرد   مـي كـار   ه   ب 1318عنوان معادل كلمه ژئومورفولوژي توسط مستوفي در سال         

پس از تفكيك رشته تاريخ و جغرافيا از        ). 1381:40حيدر   مير ؛ 30 :1381گنجي  (
                                                 
١. - Mc Gregor , Thompson 
٢. SlayMaker 
٣. Emmanuel demartone 
۴. Thimes and sene 
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ــوژي در ســال 1340يكــديگر طــي ســال  ــستقل ژئومورفول  در 1343 ،  درس م
مـستوفي و سـپس     شود كه مدرس اصـلي آن دكتـر احمـد            ميعرضه  دانشگاه تهران   

با تشكيل مركز تحقيقات    )  57 :1367گنجي  . (هستنددانشجويان وي محمودي و عيوضي      
ـ               علمي م  ه ناطق خشك در همين اثنا، مطالعـات ژئومورفولـوژي در بيابـان لـوت ب
تـرين مطالعـات ميـداني پـروژه         گـسترده .  شود  مستوفي و همكاران آغاز مي     دست
خود دوبار از ريگ لوت با كـاروان        كند و     ريزي و سرپرستي مي     وي برنامه  رالوت  

ــد   ــور مــي نماي ــوت،  و ضــمن عرضــهشــتر عب ــاطالعــات ارزشــمند از ل شه نق
 ).  1351و  1348مستوفي  (نمايد  را تهيه ميبيابان مذكور ژئومورفولوژي 

احمـد   سياري تصديق مي نمايند بنيانگذار ژئومورفولوژي در ايران دكتـر         چند ب   هر
توان گفت   ت مي ئبه جر  ) 56-62 : 1381  ،عنوان مثال محمودي  ه  ب( مستوفي است 

محمـودي  . اهللا محمودي است  ترين چهرة ژئومورفولوژي ايران دكتر فرج        شاخص
 پـس از اخـذ درجـه دكتـري ژئومورفولـوژي از             ،كه از دانشجويان مستوفي است    

 تــدريس ژئومورفولــوژي را در گــروه جغرافيــاي 1346كــشور فرانــسه در ســال 
هاي علمي او كه به سرپرستي دكتر احمد         فعاليت. گيرد عهده مي ه  دانشگاه تهران ب  

 يعني  ،ترين بيابان ايران    ژان درش در ناشناخته    مستوفي و همراهي استاد راهنمايش    
هاي جغرافيـائي مؤسـسه جغرافيـا منتـشر       در قالب گزارش  ،گيرد لوت صورت مي  

ــي ــ) 1349-1350 ،محمــودي (  .شــود م ــد ب ــم  ه هــر چن ــودن عل ــد ب ــل جدي دلي
هـاي ژئومورفولـوژي     ژئومورفولوژي در ايران تا آن زمان، محمودي در تمام زمينه         

هـا و فراينـدهاي منـاطق بيابـاني           ، تمركز مطالعات او روي لندفرم     نمود فعاليت مي 
است كه حتي در برخي موارد به مباني فراينـدهاي بـادي و حمـل ماسـه در دنيـا                    

 ) 357: 1993 ؛ گودي 1356محمودي،  (.كمك نموده است
 7محمودي پس از اتمام پروژه لوت براي شناخت ژئومورفولوژي ايران به مـدت              

نمايد و اطالعات ارزشمندي را      ايران سفر مي  بيشتر نقاط    به   1350-1357 از  سال  
 و  1356محمـودي    (. نمايـد   عرضه مـي  درباره ژئومورفولوژي ايران جمع آوري و       
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هـا در    ترجمه كتاب ژئومورفولوژي روژه كك كه يكـي از بهتـرين كتـاب            ) 1355
 ايـران را در  هاي بيابـاني  هاي متعددي از لندفرم ژئومورفولوژي مدرن است و مثال    

همزمـان بـا    ). 1370 و 1368محمـودي    (دارد از ديگر خدمات محمودي است          بر
گـذاران   محمودي ، دكتر مقصود خيام و دكتر عبدالحميـد رجـائي از ديگـر بنيـان               

كشور فرانسه در دانشگاه تبريـز بـه فعاليـت          آموخته    دانشژئومورفولوژي ايران و    
ي فرايندهاي مورفوديناميك كوهـستان     عمده مطالعات خيام رو   . شوند   مشغول مي 

ــام ( ــال  ) 1353 ، 1351 ، 1350 ، 1349خي ــوده و در س ــاب 1353ب ــاني  كت مب
كه استاد راهنمايش در فرانسه بود را ترجمه و منتشر           1 ماكس دريو  ژئومورفولوژي

هاي علمي و آموزشي و تربيت متخصـصين نـسل           بخش عمده پيشرفت  . نمايد مي
ر ايران بدون شك مديون زحمات محمـودي و خيـام           ژئومورفولوژي د    جديدتر
دكتر رجائي بيشتر مطالعات خود را بـر مفـاهيم كـاربردي ژئومورفولـوژي              . است

را بعداً در دو جلد كتاب با عناوين ژئومورفولـوژي در            متمركز نموده كه نتايج آن    
آمـايش سـرزمين و مـديريت        اي و ژئومورفولوژي در    ريزي  و عمران ناحيه     برنامه

 ).1368، رجائي(نمايد  ميعرضه حيط م
عالوه بر اساتيد فوق، دانشمندان ديگري از جمله دكتـر محمـود حريريـان، دكتـر                

دكتر بديع اهللا فيروزي، دكتـر جمـشيد جـداري عيوضـي و دكتـر                مهدي صديقي، 
عرضـه  اي را در راه اشـاعه علـم ژئومورفولـوژي            حسن احمدي خدمات ارزنـده    

كتر حريريان هر كدام، يك كتاب مباني ژئومورفولـوژي         دكتر فيروزي و د   . كنند  مي
تـرين   رسـانند كـه قـديمي       بـه چـاپ مـي      1350 و 1349هاي   ترتيب در سال  ه  را ب 

اشـكال  مرحوم دكتر صديقي در مشهد كتاب       . ها با اين عنوان در ايران است       كتاب
بـه داليـل   ولي كند  مي را ترجمه 2 نوشته ژان تريكار  ها در مناطق خشك    ناهمواري
دكتر عيوضـي  ). 1364، صديقي(پس از مرگ وي منتشر مي شود   كتاب  مشكالتي  
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يكي نمايد و    اي عمدتاً در اين زمينه تالش مي       با تخصص ژئومورفولوژي رودخانه   
بعـد از   . )1374 ،عيوضـي ( ژئومورفولوژي ايران متعلـق بـه اوسـت            هاي  از كتاب 
 و البتـه كيفـي بـه        ، جغرافياي ايران چـه بـه لحـاظ كمـي          اسالميانقالب  پيروزي  
هر چند در اين نوشته مجال تجزيـه        . هاي قابل توجهي  دست يافته است       پيشرفت

و تحليل آن وجود ندارد، كافي است با كمي دقت به آمار جغرافيدانان شـريك در              
موفق و برجسته تحـصيالت تكميلـي،       آموختگان    دانشهاي تحقيقاتي، تعداد     طرح

المللـي داخـل و خـارج كـشور،          هاي بـين   انسآمار مشاركت جغرافيدانان در كنفر    
هاي تخصصي جغرافيـا و      فهرست تجهيزات و لوازم آزمايشگاهي، افزايش گرايش      

هائي از اين پيـشرفت      عنوان گوشه ه  هاي ادبيات ب   استقالل تدريجي آن از دانشكده    
 . اشاره نمود

نقالب از  هاي جغرافيا در سالهاي بعد از ا       ژئومورفولوژي  نيز همانند ساير گرايش     
هـاي   ورود چهـره  . شـود  رشته مادر متولد شده و وارد دوره جديد و پرتحركي مي          

هـاي دكتـري     دانشجويان دوره آموختگي    دانشجديد به عرصه  ژئومورفولوژي و       
هاي داخل در رشته جغرافياي طبيعـي و سـپس شـاخه ژئومورفولـوژي ،                دانشگاه

 بـه   … و تصاوير مـاهواره اي و        هاي اطالعات جغرافيائي    نظاماستفاده گسترده از    
تا قبل از تفكيـك شـاخه ژئومورفولـوژي از جغرافيـاي            . نمايد اين روند كمك مي   

طبيعي دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري به دلخواه رسـاله خـود را در               
بعـد از تفكيـك ايـن       . گذراندنـد  يكي از موضوعات اقليم يا ژئومورفولـوژي مـي        

هاي تهـران و      در دانشگاه  1370لوژي طي نيمه اول دهه      ها رشته ژئومورفو   گرايش
 . يابد اندازي و سپس به ديگر واحدهاي دانشگاهي كشور گسترش مي تبريز راه

 دانـشجوي كارشناسـي ارشـد       60 تـا    50طـور متوسـط     ه  در حال حاضر ساالنه ب    
هاي تهران، تبريـز، اصـفهان، فردوسـي مـشهد، شـهيد             ژئومورفولوژي در دانشگاه  

دوره دكتـري ايـن رشـته نيـز در          . شـوند  كرمانشاه و سبزوار پذيرفتـه مـي      بهشتي،  
ـ    اسـت   اصـفهان دايـر    وهاي تهران، تبريز     دانشگاه  12 تـا    10طـور ميـانگين     ه   و ب
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هـا،   در كنـار ايـن فعاليـت      . شـوند  دانشجو هر ساله در مقطع مذكور پذيرفتـه مـي         
هـاي   ان دوره  جمـع كـل دانـشجوي      نيمـي دانشگاه آزاد اسالمي نيز سـاالنه معـادل         

هــاي دولتــي را در رشــته ژئومورفولــوژي جــذب  تحــصيالت تكميلــي دانــشگاه
هاي تحصيالت تكميلي امروزه  بر عهده جمعي         تربيت دانشجويان دوره  . نمايد مي

 نفر از متخصصين جغرافياي طبيعي و باالخص ژئومورفولـوژي اسـت            30بالغ بر   
. ده و توانمنـدي بـاالئي دارنـد        ش آموخته  دانشهاي داخلي    كه اكثر آنان از دانشگاه    

هاي ژئومورفولـوژي     اكنون دانشكده جغرافياي دانشگاه تهران كانون اصلي فعاليت       
هـاي جـوان و       هـاي مؤسـسه جغرافيـا، ژئومورفولوژيـست         است كه با مـساعدت    

كسوتان آن و در جهت رشد و تعالي هر چه بيشتر اين علم تـالش                 راهنمائي پيش 
هـاي    تهيه اطلس ژئومورفولوژي ايران، اجراي طرح     . تمضاعفي را آغاز نموده اس    

پژوهشي تخصصي ژئومورفولوژي، افزايش چشمگير مقاالت ژئومورفولوژي ايـن         
. دانشكده و تعداد زياد دانشجويان دكتري اين رشته، بازگوكننده اين واقعيت است           

تي، هاي اصفهان، تبريز، شهيد بهـش       هاي ژئومورفولوژي نيز در دانشگاه      ساير كانون 
هـاي پرارزشـي را       هـاي مشخـصي تـالش       هر يك به نحوي و در زمينه      ... مشهد و 

 .عرضه كرده، در حال تكميل آن هستند
 

  ساله اخير 25انتشارات ژئومورفولوژي در ايران طي 
تـوان در سـه بخـش        انتشارات ژئومورفولوژي در ايران بعد از انقالب اسالمي مي        

ـ  هـا   بادر بخـش كتـ    . ژي پيگيري نمود  هاي ژئومورفولو  نقشه كتب ، مقاالت و    ه  ب
 به  1383 تا   1367هاي    جلد طي سال   38 عنوان كتاب در قالب      31طور كلي تعداد    

گونه  همان.  درج گرديده است   1چاپ رسيده كه مشخصات آنها در جدول شماره         
صورت ترجمه عرضـه شـده      ه   عنوان ب  9 عنوان آن تأليف و      22 كه مي بينم تعداد   

 جلـد در    15دهد كـه     هاي ژئومورفولوژي نشان مي     كتاب بررسي موضوعي . است
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 جلد دربـاره    9 ، جلد در ژئومورفولوژي كاربردي    11زمينه مباني ژئومورفولوژي ،     
 در  GIS جلد فرهنگ ژئومورفولوژي و يك جلد نيز در ارتباط با كاربرد             2،  ايران

هـاي     كتاب ترين مسائلي كه در مورد بيشتر       از مهم . اند  ژئومورفولوژي نگاشته شده  
هـائي اسـت كـه        تـوان بـه آن اشـاره نمـود، تنـوع و تفـاوت واژه                ترجمه شده مي  

. انـد   مترجمين براساس ساليق خود به عنوان معادل اصـطالحات اصـلي برگزيـده            
هاي متفاوت از متون اصـلي، مـشكالتي را          ادبيات متنوع و گاه تعاريف و برداشت      

هـائي   ن به وجود آورده و بخـش براي درك مفاهيم ژئومورفولوژي براي دانشجويا 
. نظر خوانندگان را فراهم ننموده است       ها، جاذبه كافي براي جلب      از اين نوع كتاب   

شناسي و حتي خود ژئومورفولـوژي نيـز بـه            هاي فارسي جغرافيائي، زمين     فرهنگ
همين سرنوشت دچار شده كه الزم است جهت يكنواخت كردن اصـطالحات بـه              

هاي ژئومورفولوژي ايران، آنچـه       دربارة كتاب . اخته شود تري پرد   نظر گسترده   تبادل
شناسـي    نمايد، اتكاء بيشتر نويسندگان بر منابع زمـين         بيش از همه جلب توجه مي     

ايران و همچنين منابع دانشمندان خارجي درباره ايران اسـت كـه تقريبـاً در تمـام                 
ن فـوق   هرچند تـالش نويـسندگا    . خورد  هاي زيادي به چشم مي      ها مشابهت   كتاب

بسيار قابل تقدير است،  به دليل مشكالت موجود توجه كمتري به منـابعي ماننـد                
هاي كارشناسي ارشد و دكتري جغرافيـاي طبيعـي و ژئومورفولـوژي شـده                رساله
هاي اخير كه دانشجويان دكتري ملزم به چاپ حـداقل            خوشبختانه طي سال  . است

اند تا حدودي دسترس بـه        پژوهشي از متن رساله خويش شده      –يك مقاله علمي    
تـري را در   ها تسهيل گرديده و نويـسندگان بعـدي منـابع غنـي          نامه  اطالعات پايان 

رسد كه موضوع ژئومورفولـوژي       در حال حاضر به نظر مي     . اختيار خواهند داشت  
اي متعـددي تقـسيم شـود و          هاي فرعـي موضـوعي يـا ناحيـه          ايران بايد به بخش   

هـا و    ، نوشته  ها نامه مطالعه پايان . ن را پي بگيرند   گروهي از محققين و نويسندگان آ     
 عيدهد كه بيشترين تأثير بر ادبيات موضـو        مقاالت ژئومورفولوژي بعدي نشان مي    

هـاي   همچنـين در طـرح    .  اهللا محمـودي داشـته اسـت       آنها را كتابهاي دكتـر فـرج      
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ـ  برداري از كتاب   مطالعاتي بيشترين بهره   عمـل آمـده و   ه هاي دكتر حسن احمدي ب
 مـاكس  مبـاني ژئومورفولـوژي  البته در تمام زمينه هاي فوق نبايد نقش مهم كتاب       

دريو ترجمه دكتر مقصود خيام كه پس از انقالب نيز تجديد چاپ شده را از يـاد                 
هاي كنكور كارشناسي ارشد جغرافيا نيـز بيـانگر ايـن واقعيـت              بررسي سؤال . برد

 دكتـر   مباني ژئومورفولوژي هاي   متن كتاب اي از سؤال ها از       است كه بخش عمده   
 دكتـر جـداري عيوضـي       ژئومورفولـوژي ايـران   محمودي و دكتر خيـام و كتـاب         

هـاي ژئومورفولـوژي را در       اين موضـوع كمبـود كتـاب      هرچند   .انتخاب مي شود  
هاي يـاد شـده      دهنده ارزش علمي كتاب    ا حد زيادي نشان   تكشور تاييد مي نمايد،     

 . است 
هاي منتشر شده ژئومورفولوژي در ايران بعد از انقالب  تابك 1جدول شماره 

 اسالمي
سال  نام كتابرديف

 چاپ
تعداد  ناشر مترجم مؤلف

صفحات

حسن 1367 ژئومورفولوژي  كاربردي 1
 احمدي

دانشگاه  --
 تهران

592 

) جلد اول ( ژئومورفولوژي  2
 ساختماني

جلد ( ژئومورفولوژي اقليمي 
 )دوم 

1368
1370

فرج اهللا   ككروژه
 محمودي

 دانشگاه
  تهران

308 
430 

اشكال ناهمواري در مناطق  3
 خشك

مهدي  ژان تريكار1369
 صديقي 

و پوركرماني

قدس آستان
 رضوي

633 

حسين 1369 ژئومورفولوژي ايران 4
 حريريان

دانشگاه  --
آزاد 
 اسالمي

189 
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تحليل هاي كمي در  5
 ژئومورفولوژي

دورنكامپ 1370
و كينگ 

 …و

 جمشيد 
 فريفته

 دانشگاه 
 تهران

368 

اقليمي و ژئومورفولوژي  6
 ديناميك خارجي زمين

انتشارات مقصود خيام ماكس دريو1370
 نيما

418 

اصطالحات مصور  7
 ژئومورفولوژي

انتشارات  --مقصود خيام1371
 نيما

168 

ژئومورفولوژي در برنامه ريزي 8
 محيطي

محمد جعفر هوك. ام.ج1372
 ديانزمر

 295 سمت

ژئومورفولوژي در آمايش  9
 سرزمين و مديريت محيط

كاربرد ژئومورفولوژي در برنامه
 ريزي و عمران ناحيه اي

 عبدالحميد1373
  رجائي

 328 قومس --

جمشيد 1374 ژئومورفولوژي ايران 10
جداري 
 عيوضي

دانشگاه  --
 پيام نور

106 

فرج اهللا  1374 ژئومورفولوژي ديناميك 11
 حموديم

دانشگاه  --
 پيام نور

33 

12 

جلد( ژئومورفولوژي كاربردي 
ژئومورفولوژي)  فرسايش آبي1

 فرسايش 2جلد ( كاربردي 
 )بادي

حسن 1374
 احمدي

 دانشگاه  --
 تهران

613 

13 
كاربرد ژئومورفولوژي در برنامه

 ريزي
محمد حسن1375

 رامشت
 دانشگاه  --

 اصفهان
268 
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14 
حسينقلي 1375 رل آنفرسايش  آبي و كنت

 رفاهي
دانشگاه  --

 تهران
551 

15 
فرج اهللا 1376 ژئومورفولوژي اقليمي

 محمودي
دانشگاه  --

 پيام نور
178 

16 
ژئومورفولوژي و مديريت 

 ) جلد 2(محيط 
1377
1378

كوك و 
 دوركمپ

شاپور  
گودرزي نژاد

 384 سمت
356 

17 
حسينقلي 1378 فرسايش بادي و كنترل آن

 رفاهي
دانشگاه  --

 تهران
320 

18 

حسين 1378 كليات ژئومورفولوژي ايران
نگارش و 
محمود 
 خسروي

دانشگاه  --
سيستان و
بلوچستان

 

 كاربرد ژئومورفولوژي در 19
  برنامه ريزي

1378 
احمد معتمد
 و مقيمي

 143 سمت --

) جلد 4 مباني( ژئومورفولوژي  20
1379 

چورلي و 
 ديگران

1119 سمتاحمد معتمد

 ژئومورفولوژي ايران 21
1381 

محمود 
عالئي 
 طالقاني

 404 قومس --

) جلد 2( ژئومورفولوژي ايران  22
1381 

محمد جعفر
 زمرديان

 دانشگاه  --
فردوسي 
 مشهد

 و267
281 

ژئومورفولوژي  منطقه اي ايران 23
1381 

محمدرضا 
 ثروتي

سازمان  --
جغرافيايي

157 
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پراكندگي جغرافيائي  24
 رهاي ايرانريگزا

فرج اهللا 1381
 محمودي

سازمان  --
 جنگلها 
و مراتع 
 كشور

 

هاي زاگرس از ديدگاه رودخانه 25
 ژئومورفولوژي

بهروز ساري --1383
 صراف 

و معصومه 
 رجبي

دانشگاه 
 تبريز

 

 در Arcveiwكاربرد  26
 ژئومورفولوژي

منيژه 1383
 مهرودي

 جهاد --
دانشگاهي
واحد 
تربيت 
 معلم

140 

روش تحقيق در جغرافياي  27
 )ژئومورفولوژي(طبيعي 

ابراهيم 1383
مقيمي و 
 محمودي

 284 قومس --

فرهنگ و اصطالحات  28
 ژئومورفولوژي

سهيال 1383
جوانمرد و 
 آسيائي

سخن  --
 گستر

 

محمدرضا  -- اصول و مباني ژئومورفولوژي 29
اصغري مقدم

-- --  

جغرافياي طبيعي شهر  30
 )ژئومورفولوژي (

محمدرضا  --
اصغري مقدم

-- --  
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  پژوهشي كشور كه     - مجله علمي    16طور پراكنده در    ه  مقاالت ژئومورفولوژي  ب   
بخـش  هـاي پژوهـشي اسـت و يـك مجلـه         هـا و يـا مؤسـسه       وابسته به دانـشگاه   

هاي ادبيات و علوم انساني      تاريخچه مجالت دانشكده  . رسد خصوصي به چاپ مي   
ن، تبريز، تربيت معلم تهـران، شـهيد بهـشتي، فردوسـي            هاي تهران، اصفها   دانشگاه

هـاي جغرافيـائي  مؤسـسه        مشهد و مجالت پژوهشي دانشگاه اصـفهان، پـژوهش        
دانـشكده  (و منابع طبيعي    ) مركز تحقيقات كويري و بياباني ايران      (،  بيابان     جغرافيا

قيقـات  هـاي تح   مجلـه . گـردد  به قبل از انقالب برمي    )  منابع طبيعي دانشگاه تهران   
انجمــن  (، علــوم جغرافيــائي  )دانــشگاه زاهــدان(جغرافيــائي، جغرافيــا و توســعه 

سـازمان  (، علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان و علوم زمـين            )جغرافيائي ايران 
هاي جغرافيـا و     همچنين مجله . اند پس از انقالب انتشار يافته    ) زمين شناسي كشور  

دانـشگاه آزاد   (، فـضاي جغرافيـائي      )دانـشگاه فردوسـي مـشهد     (اي   توسعه ناحيـه  
كه بـه تـازگي     ) دانشگاه آزاد اسالمي  (و فصلنامه جغرافيائي سرزمين     ) اسالمي اهر 

انـد و مراحـل اخـذ تاييـد از كميـسيون             به جمع مجالت صرفاً جغرافيائي پيوسته     
، مقـاالت ژئومورفولـوژي را بـه         بررسي نشريات علمي كشور را طي مـي نماينـد         

 . رسانند چاپ مي
هر چند مجالت گروه اول تاريخچه طوالني تري دارند پـس از پيـروزي انقـالب                

 بـه   1367هـاي    اسالمي فعاليت مجدد خود را با چندين سال تأخير عمدتاً از سال           
به منظور تعيـين رونـد چـاپ و تجزيـه و تحليـل وضـعيت                . گيرند بعد از سر مي   

 مجله پژوهش   5وق،  مقاالت ژئومورفولوژي پس از انقالب از بين تمام مجالت ف         
هـاي ادبيـات و      هاي جغرافيائي ، فصلنامه تحقيقات جغرافيائي و مجلـه دانـشكده          

هاي تهران، تبريز و فردوسي مشهد انتخاب و نتايج آن ارائـه             علوم انساني دانشگاه  
 مقالـه در    357بر اين اساس پس از پيروزي انقالب اسالمي تعـداد           . گرديده است 

 5/32 طبيعي در مجالت مذكور به چاپ رسـيده كـه            هاي مختلف جغرافياي   زمينه
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 درصد مربوط به اقليم و مابقي بـه ديگـر           3/35درصد آن مقاالت ژئومورفولوژي،     
 . موضوعات جغرافياي طبيعي تعلق داشته است

  طبقه بندي فراواني و موضوعي مقاالت ژئومورفولوژي2جدول شماره 
 زمان 
  موضوع

جمع كل65-136170-136675-137180-137683-1380

ژئومورفولوژي
 عمومي

2 11 3 -- 4 20 

ساختماني و 
 تكتونيك

 5 3 4 6 18 

هوازدگي 
 )كارست(

 -- -- 1 3 4 

 فرايندها
  دامنه اي

 4 2 6 6 18 

فرايندهاي  و 
 اشكال

  رودخانه اي

 4 2 4 8 18 

فرايندها و 
و اشكال بادي 

 بيابان

 2 2 4 2 10 

پالئوژئومورفولوژي

كامل چشم و ت
 انداز

 4 1 3 3 11 
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ژئومورفولوژي
 ساحلي

 2 -- 3 3 8 

ژئومورفولوژي
 يخچالي

 -- -- -- 3 3 

ژئومورفولوژي
 كاربردي

 2 1 -- -- 3 

ماهيت و 
تاريخچه 

ژئومورفولوژي

 2 -- -- 1 3 

 11 39 25 14 38 2 جمع كل
6 

 
صلنامه تحقيقـات   در بين تمام مجـالت جغرافيـائي و يـا مـرتبط بـا جغرافيـا ، فـ                  

از نظـر كميـت    مقالـه اقليمـي     85 مقاله ژئومورفولـوژي و      56جغرافيائي با انتشار    
 بعـد از فـصلنامه مـذكور،        .بيشترين مقاالت ژئومورفولوژي را منتشر كـرده اسـت        

هاي جغرافيائي دانشگاه تهران كه ماهيت صرفاً جغرافيـائي دارد تـا سـال               پژوهش
چنانچـه بـه     . كـرده  مقاله اقليمي را منتـشر       25و   مقاله ژئومورفولوژي    38 ،   1383

بينـيم ايـن مجلـه در بـين كليـه       معيارهاي استاندارد مقاالت علمي توجه كنيم مـي   
هاي جـدول شـماره       براساس داده  .مجالت جغرافيائي باالترين سطح كيفي را دارد      

 مقاالت ژئومورفولـوژي در موضـوعات ژئومورفولـوژي عمـومي، سـاختماني،             2
طور مساوي بيشترين درصد مقاالت را      ه  اي تقريباً ب   اي و رودخانه   ي دامنه فرايندها
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بعد از آن، موضـوعات پـالئوژئومورفولوژي و تكامـل          . به خود اختصاص داده اند    
چشم انداز، بيابان و فرايندهاي بادي در رده دوم و ساير موارد در رده سـوم قـرار         

 تنهـا دو مقالـه      1365 سـال    دهـد كـه تـا      روند تأليف مقاالت نـشان مـي      . دگير مي
 ساله دوم افزايش چـشمگيري      5ژئومورفولوژي به چاپ رسيده كه اين تعداد طي         

 1376هـاي    يابد و از سـال      كاهش مي  1371-75هاي   يافته و سپس در فاصله سال     
لـذا  .  گردد به بعد روند افزايشي چاپ مقاالت منظم شده و بر تعداد آن افزوده مي             

 39 تعداد مقاالت چـاپ شـده ژئومورفولـوژي بـه            1380-85 ساله   5در نيمه اول    
مندان بـه    هرسد كه علت آن افزايش تعداد ژئومورفولوژيست ها و يا عالق           مقاله مي 

 مقاله به منـاطق مختلـف   94در بين مقاالت ژئومورفولوژي تعداد .  اين رشته است  
ت مربـوط   در بين مقاال  .  ايران اختصاص داشته و بقيه صرفاً مباني و عمومي است         

را شـامل     مقالـه نقـاط مختلـف آن       88 مقاله تمام پهنـه ايـران و         6، تعداد    به ايران 
. دهـد  اي مقاالت مذكور را نشان مي        الگوي توزيع ناحيه    1 شكل شماره    .شوند مي

،  شـمان غـرب   هاي تراكم تعداد مقـاالت در        شود، هسته  گونه كه مالحظه مي    همان
. حدودي بلوچستان و يزد شكل گرفته اسـت  البرز مركزي و خراسان شمالي و تا       

صـرفاً توصـيفي و     )  درصد   25(  مقاله   28مقاله مورد بررسي تعداد      116 از تعداد 
 مقالـه از نـوع توصـيفي ولـي مبتنـي بـر              47بر مبناي منابع موجـود تهيـه شـده ،           

مشاهدات مستقيم و غيرمستقيم به شناخت پديده هـاي مختلـف ژئومورفولـوژي             
 . پردازد كشور مي
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  الگوي توزيع مكان هاي مورد مطالعه در مقاالت1شكل شماره 
 ژئومورفولوژي

 
،  هاي ژئومورفولـوژي تـاريخي     از روش )  درصد 2/36( مقاله   41همچنين در تهيه      

هاي تلفيقي استفاده شـده      و يا روش  ) سازي كمي و مدل  (ژئومورفولوژي فرايندي   
دهد كـه     ژئومورفولوژي نشان مي  هاي مورد استفاده در       روند تغييرات روش  . است

هاي اخير بيـشترين طرفـداران را         هاي ژئومورفولوژي مدرن طي سال      عموماً روش 
هاي توصيفي نيز همچنـان اعتبـار خـود را           به خود جلب نموده و بعد از آن روش        

سازي در دهـه اخيـر        هاي الگو   تر شدن روش    با توجه به كمرنگ   . حفظ كرده است  
ها چندان توجه نشده و در حال حاضـر در             نيز به اين روش    در تمام دنيا، در ايران    

در مجمـوع حـدود   . هاي علوم زمين اعتبار يافته اسـت      بين متخصصين ساير رشته   
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متخصـصين ديگـر    را   مقالـه    6آب شناسـان و     را   مقالـه    3 مقاله زمين شناسان،     23
 . اند ههاي جغرافيا نوشت گرايش

 تهيه مقاالت ژئومورفولوژيروش هاي مورد استفاده در  3جدول شماره 
 زمان

   نوع روش مطالعه
جمع كل70-136675-137180-137683-1380

 28 6 2 6 14 توصيفي و بر مبناي منابع
توصيفي براساس مشاهدات مستقيم و 

 غيرمستقيم
2 5 9 11 47 

 11 4 2 3 2 تاريخي و ميداني
 تاريخي ، تجربي و آزمايشگاهي

 )تلفيقي (
-- -- 8 12 20 

 10 2 4 2 2 كمي و مدل سازي
 1    1 ترجمه

 
ها چندان زياد نبوده و منحـصر   هاي ژئومورفولوژي متأسفانه فعاليت در زمينه نقشه 

شناسـي و در حـال        ثروتي و سپس سـازمان زمـين       هاي محمودي، عيوضي،  به كار 
ــا مــي نقــشه ژئومورفولــوژي ايــران در مقيــاس . گــردد  حاضــر مؤســسه جغرافي

ازمان در سـ  وسيله ثروتـي و همكـاران تهيـه و          ه   ب 1371  در سال     1  :000/2500
جغرافيائي كشور انتشار يافته و پايه و مبناي خوبي براي كارهاي بعدي با مقيـاس               

را ) 1 : 000/1000(تـر    نقشه ژئومورفولوژي ايران با مقيـاس بـزرگ       .  است ربزرگت
 جـدا از هـم      سازمان زمين شناسي كـشور در چهـار بـرگ         سازمان   1373در سال   

رشته جغرافياي طبيعي نقش مهمـي را       آموختگان    دانشه در تهيه آن     ككرده  منتشر  
طي چند ساله اخير مؤسسه جغرافياي دانشگاه تهران درصـدد تهيـه            . اند ايفا نموده 
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هاي   است كه تعدادي از برگ     1 : 250000اطلس ژئومورفولوژي كشور با مقياس      
 . آن نيز به مرحله چاپ رسيده است

 ها  هاي تحقيقاتي و سازمان ئومورفولوژي، طرحژ
هـاي مـسئول در امـر        هاي مطالعاتي و اجرائي سازمان     بررسي شرح خدمات طرح   

ـ         منابع طبيعي نشان مي    عنـوان يـك    ه  دهد كه در بيشتر پروژه ها، ژئومورفولوژي ب
هـا   موضوع فرعي با شرح خدمات ناقص و يا تجزيه شده و الحاق به ديگر بخش              

وپوگرافي، فيزيوگرافي، زمين شناسي، هيدرولوژي و فرسايش و رسوب         از جمله ت  
 سـيل، پخـش     مهـار هـاي آبخيـزداري،      عنوان مثال در طـرح    ه  ب. تجلي يافته است  

طور تلفيقـي   ه  شرح خدمات ژئومورفولوژي ب   .. سيالب، فضاي سبز، سد سازي و     
 بنــد بــه تهيــه نقــشه واحــدها و عــوارض  3 يــا 2بــا زمــين شناســي و در حــد 

شناسـي و ژئومورفولـوژي امـري        قرابـت زمـين   هرچند  . پردازد مورفولوژي مي ژئو
اجتناب ناپذير است، براي دنبال كردن مباحث ژئومورفولوژي تاريخي و فرايندي           

. رجـوع كـرد    هيـدرولوژي     يـا  ها بايد به بخش فرسايش و رسوب و        در اين طرح  
 بـه  دسـت    غلـب   ناگفته نماند كه همان چند بند مربوط بـه ژئومورفولـوژي نيـز ا             

ـ  ) نه صـرفاً ژئومورفولـوژي    (متخصصين مرتبط    هـاي مخـتص     دور  از روش   ه  و ب
نتيجه ايـن تفكيـك غيراصـولي و دخالـت          . ودش  مطالعات ژئومورفولوژي تهيه مي   

هاي غيرژئومورفولوژي در امور فوق، ضعف جدي مطالعـات مـذكور در       تخصص
ـ   طـرح  گذشـته در بــسياري از  از آن . دنبــال دارده هــاي تحقيقـاتي و اجرائــي را ب
، تعيـين سـمت توسـعه        هاي سكونتي و صنعتي    مجتمع يابي ها از جمله مكان    پروژه

نيـاز   هاي ارتباطي، شناسائي منابع معـدني مـورد        شهرها و روستاها، مسيريابي جاده    
 رغم نقش مثبـت      به … آنتروپوژنيك و  آثارهاي زيربنائي، شناسائي و كاهش       طرح

گونـه كـه      همـان . شـود  تقريباً  اين امر ناديده گرفته مـي       و ارزنده ژئومورفولوژي،    
هاي كاربردي دانـش علـوم        ها و جنبه    رامشت معتقد است اصوالً بها ندادن به داده       
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ريـزان    زمين يكي از مسائل و مشكالتي است كه هم اكنون بر فضاي فكري برنامه             
 ).14: 1375رامشت، (به ويژه آنان كه مبناي مطالعات شهري دارند حاكم است 

ن و   اصلي ظهور مشكالت فوق پس از انقالب اسالمي، عدم توجـه مـسئوال             أمنش
 به ايجاد مركزي براي پشتيباني و ساماندهي مطالعات ژئومورفولـوژي در            محققان

 سـال گذشـته بـا تقويـت     25دولت جمهوري اسالمي ايران در طول   . كشور است 
يـائي، مؤسـسات تحقيقـاتي      مراكز قبلي مانند سازمان زمين شناسي، سازمان جغراف       

آب و خاك و پوشش گياهي و يا ايجاد مراكز جديد از جملـه مركـز ملـي اقلـيم                    
هاي مؤثري برداشـته     هاي آنان گام   شناسي در جهت پشتيباني و حمايت از فعاليت       

ريزي كشور به حساب     ولي در مورد ژئومورفولوژي  كه پايه و اساس برنامه         است  
ـ         فعاليت. ستآيد، كاري صورت نگرفته ا     مي ه هاي ژئومورفولوژي تا زمـاني كـه ب

طور متمركز در يك سازمان مشخص و بـا حـضور متخصـصين آن سرپرسـتي و                 
امروزه در بيـشتر كـشورهاي      . هدايت نشود، مسير اصلي خود را طي نخواهد كرد        

ـ          دنيا با توجه به نوسان     جـائي مرزهـاي     هها و تغييرات اقليمي دهه هاي اخيـر، جاب
هاي مختلفي بـه تهيـه       نقش انسان در تخريب محيط طبيعي سازمان      ژئومورفيك و   

هـاي اخيـر     هـاي ژئومـورفيكي دهـه      هاي ژئومورفولـوژي و معرفـي چـالش        نقشه
هـاي پوشـش     اين در حالي است كه كـشور مـا حتـي در تهيـه نقـشه               . پردازند مي

سراسري ژئومورفولوژي، از كشورهاي در حال توسـعه چنـد دهـه عقـب مانـده                
منـد بـه ژئومورفولـوژي و سـپس          رود در درجه اول محققين عالقه       مي اميد. است

هاي جدي   هاي دولت جمهوري اسالمي در جهت رفع اين نقيصه تالش          مساعدت
 . عمل آورنده را ب
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 نتيجه گيري 
هاي موجـود ژئومورفولـوژي در       گيري از تمام نوشته    در تهيه اين مقاله امكان بهره     

هاي كارشناسي   نامه تحليل ساير منابع از جمله پايان     ايران ميسر نگرديد و تجزيه و       
نگارنده در حال انجام    به دست   ها در قالب پژوهشي ديگر       ارشد و دكتري دانشگاه   

 : توان به نتايج زير دست يافت  هاي موجود مي است، ليكن بر مبناي داده
ختلف هاي م  مندان به ژئومورفولوژي در بين رشته      با توجه به طيف وسيع عالقه     . 1

هـاي منتـشر شـده در ژئومورفولـوژي از نظـر تعـداد و تنـوع                  ، كتـاب   علوم زمين 
توانـد   هـاي موجـود نمـي      رسـد كتـاب    موضوعات اندك بوده و چنين به نظر مـي        

خصوصاً در زمينـه    . پاسخگوي نيازهاي فعلي محققين و كارشناسان مربوطه باشد       
هـاي بـدون پاسـخ       لهاي منابع طبيعي هنـوز سـؤا       كاربرد ژئومورفولوژي در طرح   

هاي  بندي واحدها و عوارض ژئومورفولوژي و روش تهيه نقشه         متعددي در تقسيم  
به منظور رفع اين مـشكل از      . لندفرم و كاربردهاي آن براي كارشناسان وجود دارد       

ــشگاه   ــوژي دان ــصين ژئومورفول ــي   متخص ــار م ــا انتظ ــاني   ه ــه مب رود در زمين
ـ       هـاي تحقيـق و      خـصوص در روش   ه  ژئومورفولوژي در موضوعات جداگانه و ب

در . مندان و كاربران قرار دهنـد      هاي مناسبي تأليف و در اختيار عالقه       مطالعه كتاب 
آوري تمــام خــصوصيات  مــورد ژئومورفولــوژي ايــران نيــز چــون امكــان جمــع 

ـ    ژئومورفولوژيكي آن در يك كتاب وجود ندارد بهتـر اسـت تـأليف كتـاب               ه هـا ب
 . بندي و انتشار يابد يماي تقس صورت موضوعي و يا ناحيه

 رونـد افزايـشي    هرچنـد  سال اخيـر     25مطالعات ژئومورفولوژي در كشور طي        . 2
علـت  . طور پراكنده و بيشتر در يك انزواي علمـي انجـام گرفتـه اسـت              ه   ب  ،داشته

اصلي آن، شايد عدم وجود متولي مشخص براي پشتيباني از مطالعات ايـن رشـته               
كه يـك سـازمان يـا نهـاد دولتـي بـراي تقويـت،                  تا زماني . علمي در كشور است   

تـوان بـه     هاي ژئومورفولوژي وجود نداشته باشد، نمـي       پشتيباني و هدايت فعاليت   
در ايـن   .  علم ژئومورفولوژي دست يافـت     ثغورتثبيت جايگاه ، كاربرد و حدود و        
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هــا،  ايجــاد مركــز طــي مطالعــات  شــود بــا كمــك دانــشگاه زمينــه پيــشنهاد مــي
هـاي   ي در دستور كار دولت قرار گيرد، چرا كه با توجـه بـه چـالش               ژئومورفولوژ
هـاي اخيـر و       در كشور تحت تـأثير تغييـرات اقليمـي دهـه           21قرن   ژئومورفيكي

اي، نيــاز بــه مطالعــات  هــاي جــاده گــسترش روزافــزون كــالن شــهرها و شــبكه
 . تر خواهد شد ژئومورفولوژي جدي

توجـه ژئومورفولـوژي عمـومي،      مطالعات ژئومورفولـوژي در كـشور بيـشتر م        . 3
اي و ساختماني بوده و در مقابـل موضـوعاتي نظيـر             اي ، فرايندهاي دامنه    رودخانه

هوازدگي، فرايندهاي بادي، ساحلي، يخچالي و ژئومورفولوژي كـاربردي چنـدان           
هـاي   همچنـين موضـوعات مهمـي نظيـر روش        . مورد توجه يا عالقه نبوده اسـت      

 و مخاطرات ژئومورفيك اصالً در جريان مطالعه قرار          تغييرات اقليمي  آثارمطالعه،  
هاي علمي در دانشگاههاي     در اين زمينه پيشنهاد مي شود با ايجاد قطب        . اند نگرفته

مختلف و موقعيت هر دانشگاه در كشور موضـوعات خاصـي در ژئومورفولـوژي              
ــود     ــامل ش ــات را ش ــلي مطالع ــانون اص ــورد روش. ك ــه در   در م ــاي مطالع ه

سـنجي، كارهـاي آزمايـشگاهي و         هـاي دقيـق سـن       ي بايـستي روش   ژئومورفولوژ
هـاي مـرتبط      هاي زيادي نيز در بردارد بـا مـساعدت سـازمان            سازي كه هزينه    الگو

 .مورد توجه محققين قرار گرفته و رواج يابد
شود  با توجه به ضعف مطالعات بنيادي ژئومورفولوژي در كشور ما پيشنهاد مي           . 4

  تأسـيس و بـا       IGAاي از    اي كشور در قالـب شـاخه      ه انجمن ژئومورفولوژيست 
ها و مساعدت دولت نسبت به رفع مشكالت موجود بر سـر راه              مشاركت دانشگاه 

نگارنـده معتقـد اسـت كـه ايـران در زمينـه برخـي               . مطالعات بنيادي تالش نمايد   
مطالعات بنيـادي از جملـه ژئومورفولـوژي بيابـان، ژئومورفولـوژي سـاختماني و               

توانـد در    همچنين انجمن مي  . تواند در جهان پيشگام باشد     رفولوژي مي پالئوژئومو
ــان را در آموختگــان  دانــشهــاي ايــن علــم و  شناســاندن قابليــت آن، هويــت آن

ن امـر خـاطر نـشان       هاي دولتي تعيين و به مـسئوال       هاي مشاوره و سازمان    شركت
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وهـشي   پژ –تواند بـا انتـشار يـك مجلـه علمـي             انجمن ژئومورفولوژي مي  . سازد
 . هاي جديد علمي در كشور اقدام نمايد نسبت به انتشار يافته

هاي ژئومورفولوژي در كشور بيش از هـر فعاليـت ديگـري مـورد                انتشار نقشه . 5
در حال حاضر بايستي بـا مـساعدت جـدي دولـت و             .  مهري قرار گرفته است    بي

هـاي   ههـاي مـادر نـسبت بـه تهيـه نقـش            ربط و همكاري دانشگاه    هاي ذي  سازمان
  براي مناطق كوهـستاني و       1 : 000/50پوششي ژئومورفولوژي حداقل در مقياس      

تا تأسيس  .   براي مناطق بياباني داخلي اقدام گردد       1 : 000/250ساحلي و مقياس    
 سـازمان جغرافيـائي    درواند  ت  سازمان ملي مطالعات ژئومورفولوژي اين فعاليت مي      

 . ه اجرا در آيدكشور و مؤسسه جغرافيا پيگيري و به مرحل
هـا امـري     هـاي ژئومورفولـوژي كـشور در يكـي از دانـشگاه            ايجاد پايگاه داده  . 6

آوري كليه اطالعات    عنوان مركزي مشخص ضمن جمع    ه  ضروري است تا بتواند ب    
هـاي   هاي مختلف كشور، امكان تهيه عكـس       ها و سازمان   موجود در سطح دانشگاه   
نيـاز تحقيقـات ژئومورفولـوژي را        ع مـورد  اي و ساير مناب    هوائي، تصاوير  ماهواره   

داشته و پس از پردازش اطالعات آنها را در اختيار محققـين و دانـشجويان قـرار                 
متأسفانه در حال حاضر چنين پايگاهي وجـود نـدارد و مـشكالت بـسياري               . دهد

براي دانشجويان تحصيالت تكميلي و ديگر محققين ژئومورفولوژي بـراي تـأمين       
 . ا وجود داردابزار تحقيق آنه

هـاي تخصـصي     شود انجمن جغرافيـائي كـشور بـا تـشكيل كميتـه            پيشنهاد مي . 7
تـري را در    مختلف كه يكي از آنها كميته ژئومورفولوژي خواهد بود تالش جـدي           

ريزي  هاي مختلف جغرافيا و به سازمان مديريت و برنامه         جهت شناساندن گرايش  
 بـه دسـت   هاي تخصصي مشاوره     و گروه ها   بندي كليه رشته   در رتبه . عمل آورد ه  ب

خورد  سازمان مذكور متأسفانه در يك جا فقط گرايش ژئومورفولوژي به چشم مي           
 . نمايد كه اين امر نياز به توجه بيشتر انجمن جغرافيائي را ضروري مي
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هاي جغرافيـا در     عنوان كالم آخر استقالل رشته جغرافيا و ايجاد دانشكده        ه  و ب  . 8
توانـد در    م كشور يكي از بهترين اقـداماتي خواهـد بـود كـه مـي              هاي مه  دانشگاه

 . رسيدن به اهداف فوق مؤثر واقع شود
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 جغرافيا اولين دانش بشري و علم رفع نيازهاي انساني
 )تباين جغرافياي اروپايي و قرآني (

 
  1محمد كاظم مكملي

 
 چكيده

مهـري قـرار      بـي  علوم انساني نسبت به علوم ديگر مـورد       متأسفانه  در حال حاضر    
د ، جغرافيا و نيز علوم ديگـر، هـر چنـ             زبان و ادبيات فارسي    از جمله .  گرفته است 

 . ين باره كامالً بجاست و مورد تقديراگردد ولي تصميم در  اين كنگره دير برپا مي
،   نتـايج هـر علـم     عرضـه    براي بيان مـا فـي الـضمير و           :  فارسي  و ادبيات  زبان. 1
ترديد به بيان علمي و با به كار بردن واژگان علمي و ادبي از يك سو و رعايت                   بي

ن و درست نوشتن از ديگر سو نياز مبـرم          هاي درست گفت    قواعد دستوري و شيوه   
اي دانـسته يـا ندانـسته ايـن            اخير، عده   شود، كه متأسفانه در چند دهه       احساس مي 

اند كه به ايـن مهـم    هاي ادبي تهي ساخته  ، زيبايي و ويژگي     زبان شيوا را از شيوايي    
 . بايد توجه شود

يـا  »  رتباط آنها بـا هـم     هاي جغرافيايي و ا     علم بررسي پديده  «غرافيا  ج :جغرافيا. 2
 انـسان بـا محـيط بـه منظـور رفـع               ولي رابطـه    است »علم رابطه انسان با محيط    «

                                                 
 ه زنجان گروه جغرافياعضو هيئت علمي دانشگا. 1
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، نيـاز بـه راه        ، از جمله غذا، لباس و مسكن كه تأمين هر سـه             نيازهاي اوليه اوست  
، پس راه و حمل و نقل نيز نياز اوليه يا در كل اولين نياز انساني است كه بـه                    دارد

در ايـن تعريـف حتـي       »  جغرافيا علم رفع نيازهاي انـساني اسـت       «نويسنده  عقيده  
محـيط  » رابطه انسان بـا محـيط     « زيرا در    ؛شود  نيازهاي معنوي انسان نيز مطرح مي     

 در حالي كه هم اكنـون محـيط فرهنگـي را هـم مطـرح                ،فقط محيط طبيعي است   
ابـط  ، رو   مثـل هنـر، ادبيـات     هـست؛   اند و انسان داراي نيازهاي معنـوي نيـز            كرده

 .  ، صنعت وحتي اعتقادات ديني و مذهبي فناوري،  اجتماعي
شـود و آن اينكـه قـرآن          با توجه به مطالب پيش گفته موضوع جديدي مطرح مـي          

با اين ادعا، بايد ديد كـه قـرآن       »  الرطب وال يا بس اال في كتاب مبين       «كند    ادعا مي 
مطـرح  »  روپايي و قرآني  تباين جغرافياي ا  «به جغرافيا چه نظري دارد و با اين ديد          

 . شود مي
ّ علـم     ، در اين مقاله مـا كـل         نظر به اينكه پيشگامان جغرافيا يوناني و اروپايي بوده        

ناميم و در مقابل مفاهيم جغرافيا را كه بـا ديـد              مي»  جغرافياي اروپايي «جغرافيا را   
اي   دو مقايسه گوييم تا بتوان بين آن        مي»  جغرافياي قرآني «ايم    قرآني به آن پرداخته   

 . انجام داد
در جغرافياي اروپايي محيط فقط كره زمين است و انسان حيواني تابع محيط كـه               

وريش بيشتر، كه نتيجه اين نگـرش         چرد و هر كه زورش بيش بهره        بر روي آن مي   
 به منظـور سـاخت      فناوريهاي خانمان سوز و پيشرفت        استعمار، استثمار و جنگ   

اي بـر     ، ميكربي و شيميايي براي تسلط جامعه        اي اتمي ه  ابزار كشتار جمعي و بمب    
 بلكـه كـل كائنـات       ،كل زمين است ولي در جغرافياي قرآني محيط نه تنها زمـين           

.  هاسـت   بلكه زمين و اجرام سماوي مسخر انسان،است و انسان تابع محيط نيست    
و سخر لكم الفلـك لتجـري فـي البحـر بـامره و          » «...و سخرلكم الشمس و القمر    «
سخر «و  »  سخر لكم الليل و النهار و الشمس و القمر و النجوم          «،  »خر لكم االنهار  س

 » ... لكم ما في السموات و االرض
 جغرافياي اروپاييجغرافيا، جغرافياي قرآني، علوم انساني،    : كليديگانواژ
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 همقدم
 قبل از پرداختن به اهميت  علم جغرافيا، كه مي بايد به طور علمـي و منطقـي بـه                   

 اسـت كـه ايـران و        يذكر ايـن نكتـه ضـرور       جوانان و نوجوانان تعليم داده شود،     
ايرانيان مردمي با فرهنـگ ديـر پـا         . اند ايراني در همين چند دهه اخير مطرح نشده       

اند و ايـران      پيش قراوالن دانش و فرهنگ جوامع بسيار قديمي بوده         ،ها بوده و قرن  
صي قرار گرفته كه محل  اتـصال سـه           جغرافيايي خا  موقعيت  در    راهبردياز نظر   

هاي ارتباطي اين سه قاره       و محل تالقي راه   ) دنياي قديم (قاره آسيا ،اروپا و آفريقا      
 جوامعبسياري ميان   اين موقع جغرافيايي باعث شده مبادالت فرهنگي        . بوده است 

قديم فراهم گردد و عالوه بر اينكه فرهنگ ايراني ديگر فرهنگهـا را تحـت تـأثير                 
 .  خود نيز از فرهنگ ديگر جوامع متأثر شده استار داده قر
سفانه در چند قرن اخير ، ايرانيان به سوي نوعي سلطه پذيري و بيگانه پرسـتي                 أمت

اند، كه جا دارد اين ويژگي زشت و ناپسند را با تعليم و آگاهي دهـي                 كشيده شده 
هاي درسـي     كتاب آميز در   نه تعصب  ،منطقي مخصوصاٌ با گنجاندن مطالبي شايسته     

بلكـه از   به جوانان و نوجوانان بياموزيم كه نه تنها چيزي كمتر از غربي ها ندارند،      
به عنوان مثال به شواهدي در        تر هستند،  تر و با لياقت    مند تر، قدرت  هوش آنان نيز با  

ان از جملـه مولـوي، سـعدي، حـافظ، فـارابي،      مـ تاريخ و تاريخ ادبيـات و فرهنگ  
ينا، شيخ اشراق، مالصدرا و جوانان شايسته موفق در المپيادهاي          بيروني، بوعلي س  

 . علمي امروزي مي توان اشاره كرد
 بـراي اينكـه     ،كنيم گيريم يا ترجمه مي    ما امروز هر مطلب علمي را كه از غرب مي         

آميـز از آن    آن ترجمه چاپ شده و زودتر به فروش برسد آنچنان با القـابي اغـراق              
د هـر چـه مداهنـه و تملـق را شكـسته و بـه خـود                  ركه ركو كنيم   نويسنده ياد مي  

مطلبي ذكر مـي كنـيم       دهيم و با تأسف وقتي از يك ايراني فرهيخته         اختصاص مي 
سـعدي  : كنيم يـا بـدون آن      ياد مي ) عليه الرحمه (خيلي، لطف داشته باشيم با يك       
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 اي  .گويد، يا حافظ چنين گفته و نظر بوعلي سينا اين چنين است            عليه الرحمه مي  
 .ها هم ارزش قائل شويم  خوديرايكاش بتوانيم ب

 ، مؤسـسه جغرافيـاي   15/2/76 مـورخ    712 –195 طي نامه شماره     1376در سال   
ها و   دانان كشور دعوت كرده بود كه در سمينار پژوهش         دانشگاه تهران، از جغرافي   

هاي علم جغرافيا در عرصه سـازندگي شـركت كننـد، در قـسمتي از ايـن                  قابليت
مؤسسه جغرافيـاي دانـشگاه  تهـران در راسـتاي وظـايف و              « نامه آمده بود     تدعو

مـدعوين را     ... تر جغرافيـا     هاي خطير خود به منظور معرفي بهتر و كامل         مسئوليت
در حال حاضر   ،  در اين زمينه فرا خوانده بود تا پس از گذشت قرنها           به ارائه مقاله  

  »ندبه تعريفي جامع و مانع از جغرافيا دست ياب
اند تعريفي جامع ايراد كنند كـه مـورد قبـول همـة              براي جغرافيا هنوز نتوانسته   لذا  

هـاي   نويسندگان و دانشمندان اين علم قـرار گيـرد ، و دركتـب مختلـف تعريـف                
اند كه نقل همه آنها از حوصله اين بحث خارج است، همين قـدر               گوناگوني كرده 

د تعريف از جغرافيـا يـاد داشـت    با مراجعه به مĤخذ و كتب مختلف بيش از يكص 
 . كرده ام كه تقريباً اكثر آنها به رابطه انسان با محيط توجه كرده اند

براي رسيدن به تعريفي جـامع و مـانع و منطقـي از ايـن علـم بـا توجـه بـه                حال  
تا به آن تعريـف     پرداخت  نصوص صريح قرآن جا دارد با نگاهي ديگر به جغرافيا           

 . سنجيده برسيم
 

  اولين دانش بشريجغرافيا
پذيرفتـه يـا تـصور شـود،        صـورت   استقرار انسان در كره زمين به هر صورتي كه          

خواه بر اساس باورهاي ديني و الهي، مخلوق پروردگار و ساكن بهـشت و رانـده                
هـا و   بر اساس عقايد ماترياليستاًشده از آن و جاي گرفته در زمين باشد، يا فرض    

تخمـي در زمـين افتـاده و        !!  فرض محال، تصادفاً   فرضيه تكاملي داروين، خواه به    
سبز شده و به جاي ريشه دواندن، دفعتاً به راه رفتن و حركت پرداخته باشد و يـا                  
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هر گونه تصور فرضي و خيالي ديگر،ترديدي نيست كه به عنوان موجودي زنـده،              
 . براي زنده ماندن نياز به غذا و تغذيه داشته است

شـان بـر اسـاس       ديگر جانداران روي زمين كه زندگي     اين موجود زنده، بر عكس      
جـوگر،  و  غرايض استوار است، موجودي است متفكر، نيازمند، اجتمـاعي، جـست          

يند و زيبـايي جملـه      اها براي خوشـ   اين واژه ... اندوز، مبتكر، فزوني طلب و    تجربه
هـا در ارتبـاط بـا       شود، اينها ويژگي بارز انساني است كه با ايـن ويژگـي           ذكر نمي 

 پـس در  .شـود مطـرح و زاييـده مـي   » علم جغرافيـا «طبيعت و محيط پيرامون وي    
ها در مضمون تعريف نقشي آشكار يا مستتر داشـته          تعريف جغرافيا، بايد اين واژه    

 . باشند
ز زماني كه پاي بر زمين نهـاده، بالفاصـله بـر پيرامـون               اين موجود نيازمند ا    انسان

ات و زنده مانـدنش كـدام يـك از اجـسام و             خود نظر كرده تا بداند براي بقاء حي       
خورد و نيازهاي مادي يا بعـدها معنـوي او را           موجودات روي زمين به دردش مي     

 پايه   ،سازد، از همان لحظه با طبيعت رابطه برقرار كرده و همين ارتباط           برآورده مي 
نكه آآنكه با گفتن و نوشتن آشنا بوده باشد، يا بي         است، بي » علم جغرافيا «و اساس   

از اين رو، اولـين علـم بـشر جغرافيـا يعنـي،       . اين آگاهي و دانش نامي يافته باشد      
 بوده اسـت،  براي رفع نيازهايش    مادي و معنوي انسان با محيط پيرامون وي          رابطه
 ).زيرا بهشت نيز محيط زيست او بوده است(ت انسان قبه قدمت خليعني 

 
 تعريف جغرافيا

هاي لغـت صـدها تعريـف از      ها و كتاب   و فرهنگ  هاي جغرافيا با مراجعه به كتاب   
جغرافيا خواهيم ديد كه در هر يك از آنهـا از ديـدي خـاص بـه ايـن علـم نگـاه                       

: اند كه شايد بتوان مفهـوم همـه آنهـا را در ايـن جملـه مـشترك يافـت كـه                      كرده
 و در نهايـت تعريفـي كـه آقـاي دكتـر             » جغرافيا يعني علم رابطه انسان با محيط      «

هاي زيادي كه از جغرافيا شـده بـه ايـن تعريـف             ي پس از نقد تعريف    كاظم وديع 
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وديعـي،   (هاي كره زمين است   جغرافيا علم بررسي روابط و توزيع پديده      : پردازد كه مي
 ).15: تا بي

اند، ها به صورت رابطه علت و معلولي به وجود آمده         در جغرافياي اروپايي، پديده   
توانا آنان را خلق كـرده باشـد، لـذا جانـداران            بي آنكه خالقي مدبر، مدير، قادر و        

تـر بـه وجـود آمـده و         تابع قانون تكامل هستند و انسان از تكامل جانداران پست         
 .  و اصل غريزه در زندگي تمام موجودات حاكم استءاصل تنازع بقا

هاي جغرافيايي اعم از ليتوسفر،هيدروسـفر، اتمـسفر و در نهايـت    از اين رو پديده 
گيرنـد كـه    اي در نظر مي   شود و انسان را هم موجود زنده       مطالعه مي  اًيقبيوسفر دق 

 .چرددر روي زمين مي
يـك  .  دو قطب رودرروي هـم هـستند       بدانيمانسان با محيط     اگر جغرافيا را رابطه   

 ،  چـرا يـك قطـب را       .طرف محيط طبيعي و فيزيكي، يك طرف انـسان هوشـمند          
هـا،   اقلـيم، چرخـه آب، اقيـانوس       .كنيميعني طبيعت را كامالً بررسي و مطالعه مي       

هاي انـساني اعـم از      حتي پديده ... ها، پوشش نباتي، جانوران و    ها و ناهمواري   كوه
ولي طرف مقابل كه انـسان اسـت و         ... ها، روستاها، شهرها و    ها، كارگاه مزارع، باغ 

و كنـد، در شـناخت انـسان        ها رابطه برقرار مـي    اين موجود زنده با تمام آن پديده      
واصـالت را بـه مـاده و        . زنـيم هاي روحي، رواني و جسمي او حرفي نمي       ويژگي

 . دانيمايم و انسان را مقهور طبيعت ميطبيعت داده
 قرآن و جغرافيا

اند، در اين مقاله ما كل علـم        نظر به اينكه پيشگامان جغرافيا يوناني و اروپايي بوده        
 مفاهيم جغرافيا را كه بـا ديـد   ، مقابل ناميم و در  مي» جغرافياي اروپايي «جغرافيا را   

اي گوييم تا بتوان بين اين دو مقايسه      مي» جغرافياي قرآني «. ايمقرآن به آن پرداخته   
 . انجام داد

دانشمندان علوم تجربي و فالسفه يونان و علماي جغرافيا، از ابتـدا در تعريـف و                
 لـذا جغرافيـا را از       .نـد ابيان قلمرو جغرافيا صرفاً متكي به زمين و كره زمين بـوده           
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در . انـد برگرفتـه » نگارش«به معني   » گرافو«به معني زمين و     » ژئو«تركيب دو واژه    
) فيزيكـي ( به جغرافياي طبيعي     كنيماين بيان اگر كره زمين را بدون انسان مطالعه          

ايم، گرچه خود انسان نيز همچون سـاير جانـداران جزئـي از كـره زمـين                 پرداخته
هـاي طبيعـي و انـساني روي        ن رادر ارتباط با كره زمين و پديده       و اگر انسا  . است

 . ايمكره زمين بررسي كنيم به جغرافياي انساني رو كرده
هايش اعم از جماد، نبات، حيـوان       اي از دانشمندان زمين را با تمام داشته       پس عده 

اي عدهنامند و   گيرند و بررسي روابط آنها را با هم جغرافيا مي         و انسان در نظر مي    
كننـد كـه مـراد از محـيط همـان           بين انسان و محيط ذكر مي      جغرافيا را علم رابطه   

 گروهـي، در جغرافيـا، انـسان را در فــضاي    محـدوده كـره زمـين اسـت و اخيــراً    
كنند كه باز توجه به محيط طبيعي محدود بـه كـره زمـين و               جغرافيايي بررسي مي  

 . فضاي فرهنگي، اجتماعي دارند
ود كه انسان و رابطه او با محيط زيست وي محدود به كره زمـين               شآيا تصور نمي  

شود كـه اگـر زمـين را بـدون تـأثيرات و وجـود اجـرام                 نيست؟ يعني تصور نمي   
درنظر بگيريم، اصالً محـيط زيـستي       ... خورشيد، ماه و    : سماوي پيرامون، از جمله   

طـي فيزيكـي    وجود نخواهد داشت، تا انساني با آن رابطه برقرار سازد؟ بلكـه محي            
هـم مطـرح    » از اينجا زمين در فضا    «!! خواهيم داشت و نه يك محيط زيستي زنده       

 . شود كه همان جغرافياي رياضي استمي
هـاي  هـاي آن و داده    اما در قرآن، در مورد زندگي انسان تنهـا بـه زمـين و پديـده               

ن شود، به عبارت ديگر در جغرافياي قرآني، انـسان و زمـي           طبيعي زمين توجه نمي   
در مقابل هم قرار ندارند؛ بلكه انسان و طبيعت، يا انسان و كـل كائنـات در برابـر                   

در قرآن و جغرافيـاي قرآنـي، تنهـا زمـين مـسخر انـسان               . اندهم در تقابل ايستاده   
 و انسان    نيست ورنيست و تنها زمين دايه انسان نيست، و انسان فقط از زمين بهره            

تر كه عـالم خلقـت و       ست، بلكه با فضاي وسيع    فقط با زمين رابطه برقرار نكرده ا      
ـ كل كائنات باشد در ارتباط است،كه زمين جز        ي از ايـن كـل اسـت و انـسان در            ئ
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و نيازهاي انسان تنها نيازهاي جـسماني او        است  ) زمين(ارتباطي بيشتر با آن جزء      
 بلكه نيازهاي روحي و معنوي نيز دارد كه محـدود بـه كـره خـاكي زمـين           ،نيست
 .نيست

شـود و محـيط را       جغرافياي اروپايي وقتي تكيه به ارتباط انسان با محـيط مـي            در
 : آيد و آن اينكهپيش ميمسئله گيرند، چند در نظر مي» زمين«صرفاً 

 . شودفضا و قلمرو موضوعي اين علم محدود مي. 1
 . شودتوجه كلي و اساسي به نيازهاي جسمي و فيزيكي و مادي انسان مي. 2
 . صرف به نيازهاي معنوي انسانبي توجهي. 3

تر، در جغرافياي اروپـايي، انـسان نيز،جانـداري تـصور شـده، كـه              به عبارت ساده  
ولـي بـا ايـن قـدرت و ويژگـي           اسـت   داراي قدرت تكلم و تفكـر و ابـداع هـم            

چـرد، منتهـا روي دو      العاده همچون ساير جانداران، فقط روي كره زمين مي         خارق
اش بيشتر، و از اينجا است كه       هر كه زورش بيش، بهره    پا، در اين چريدن حيواني      

گيرد و با اين جهـان بينـي بـه          اختالفات طبقاتي، فقر،استعمار و استثمار ريشه مي      
 . آوردوري انحصارطلبانه روي ميها، كشت و كشتارها به منظور بهرهجنگ

 جوالنگاه   اهللا است و   ه بلكه خليف  ،در جغرافياي قرآني انسان، نه تنها حيوان نيست       
و سخّر لكم الـشمس     «: فكري، روحي و جسمي انسان فضاي بيكران هستي است        

و سخّر لكم الفلـك لتجـري فـي البحـر بـا مـره و سـخّر لكـم                    ... »و القمر دائبين  
و سخّر لكم ما    » «و سخّر لكم الليل و النهار و الشمس و القمر و النجوم           «... »االنهار

  )2(.»...في السموات و ما في االرض
يعني انسان برعكس جغرافياي اروپايي فقط با زمين رابطه برقرار نكرده است، تـا              
پس از سير كردن شكمش از مواد موجـود در زمـين و برطـرف كـردن نيازهـاي                    
جسماني و فيزيكي خود، به نيازهاي روحي خود بپردازد، آن هم فقط در محدوده              

اند بپرستد  از زمين برخاسته  كره زمين و در نتيجه درخت، رود و كوه و بتي را كه              
و جغرافياي اديان پي افكنده شود؛ بلكه خورشيد يا ماه يا سـتارگان ديگـر را هـم                  
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پرستيده و به فضاي بيكران هستي توجه كرده است، و سپس در اديان آسـماني و                
معنوي و ذهني برقرار كرده است، و در سـايه           توحيدي بيشتر با خالق جهان رابطه     

ته از نعمت عقل و دانش هم اكنون از زمـين كنـده شـده و بـه                  برگرففن  پيشرفت  
تا شمس و قمر و نجوم را مـسخر خـود           . ديگر ستارگان دور دست پا نهاده است      

 .ببيند
بـه تعبيـر    (هـاي الهـي     وري از نعمـت   در جغرافياي قرآني رعايت عـدل در بهـره        

تعمار جـايي   توصيه شده و براي استثمار و اس      ) هاي طبيعي جغرافياي اروپايي داده  
 . وجود ندارد

مطرح هـستند و ارتبـاط آنهـا بـا هـم، در             ) فنومن(ها  در جغرافياي اروپايي پديده   
هستند، در جغرافياي اروپايي بـا اعتقـاد بـه          ) آيات خدا (ها  جغرافياي قرآني پديده  

هاي اخير تا حدي تعديل شـده و رنـگ باختـه            كه در دهه  » جبر جغرافيايي «اصل  
بينـيم و وابـسته و ستايـشگر آن، در جغرافيـاي     ور طبيعت مـي است، انسان را مقه 
منـع  » آيات خـدا «هاي طبيعي يا   ها را از تسليم در مقابل پديده      قرآني نه تنها انسان   

ها نـه گروهـي   ، مسخر همه انسان  هستندها مسخر انسان    بينيم، بلكه پديده  شده مي 
 :خاص

يتان از آنچـه خداونـد روزيتـان    اي مردم همگ (:»كلوا مما رزقكم اهللا حالالً طيبا «
 ). ور شويدهاي قانوني و پاك بهره كرده است، از راه

خـدا كـسي اسـت كـه شـما را آفريـد و سـپس                 (:»اهللا الذي خلقكم ثم رزقكم    «
 ).روزيتان داد

هادر همگاني بودن آنهاست و آياتي از قرآن مجيد مبـين ايـن             خصلت ذاتي نعمت  
اي بـراي  هـا، عـده  گيري غلط انـسان  موضعحقيقت است، كه متأسفانه تحت تأثير   

 .اندوري انحصارگرانه و بيشتر، سهم ديگران را هم چپاول كردهبهره
 خداونـد آنچـه را در زمـين و          (:»...سخّر لكم ما في السموات و ما في االرض        «

 .)هاست براي همگي شماها مسخر كرده استآسمان
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 مسخر شما گردانيد تا از آن گوشت        دريا را  (:»سخّر البحر لتأكلو منه لحما طريا     «
 ).براي خوردن صيد كنيد) جانوران دريايي، ماهي(تازه 

 
 نگاهي ديگر به جغرافيا

از ،  هاي متفاوت جغرافيدانان   با توجه به تعريف هايي كه از جغرافيا شده و ديدگاه          
كنون بـدون    وان جغرافيا تا  ـت عن ـ تح يـم و دانش  ـلحظه ظهور و مصطلح شدن عل     

انسان با  ه   كه جغرافيا علم رابط    اند  القول  نظران در اين نظر متفق     ء همه صاحب  استثنا
ال اين است كه اين ارتبـاط چگونـه اسـت ؟ بايـد گفـت وقتـي                  ؤ س .محيط است 

ند يا از رابطه كارفرما و كـارگر بحـث          ا  گوييم مالك و مستأجر با هم در ارتباط        مي
، مالك نياز به در آمدي از قبل        مي كنيم يا روابطي ديگر اين رابطه دو سويه است           

ملك خود دارد كه مي خواهد از مـستأجر بگيـرد و مـستأجر نيـاز بـه اسـتفاده از                
دارد كه در مقابل پرداخت وجهي      ) زمين مزروعي، مغازه يا واحد مسكوني     (ملكي  

كارفرمـا نيـاز بـه كـار و تـالش           . يا در رابطه كارفرما و كـارگر      . از آن استفاده كند   
 دارد تا توليدي بكند، يا كاري برايش صـورت گيـرد و كـارگر بـا                 عضالني كارگر 

صرف وقت و كارحاصل از نيروي عضالني يا فكري مزدي دريافت كند تا ادامـه               
در نتيجه در اين رابطه، نياز دو سويه است، ولي متفاوت و لذا رابطه              . بدهد حيات

 . نيز دو سويه است
 نيست، كـه اگـر انـسان نباشـد ادامـه            در جغرافيا ، محيط و طبيعت نيازمند انسان       

 زنده بر كره  زمين  و چرخش آن در بيكـران طبيعـت      اتحركت و حيات موجود   
ممكن است؛ ولي انسان نيازمند محيط است و براي ادامه حيات بـا محـيط رابطـه     

وري از طبيعـت و      پس بايد گفت انسان نيازمند بهره     . يك سويه بر قراركرده است    
آنكه محيط نيازي به انسان و فعاليت او داشـته باشـد             بي،  استمحيط زيست خود    

و اين ارتباط يك سويه است؛ ولي تأثير و تـأثر انـسان و محـيط دو سـويه اسـت           
دهد و محيط نيز در شـيوه        كند و تغييراتي در آن مي      انسان بر محيط زيست اثر مي     
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جبـر  (گـذار اسـت      وري انسان از محيط تـأثير      معيشت، نحوه زندگي و ميزان بهره     
  .)جغرافيايي

پس در تعريف جغرافيا بايد گفت جغرافيا علم رفع نيازهاي انساني است و بـراي               
 . روشن شدن مطلب الزم است نيازهاي انسان را تشريح كنيم

باز از لحظه اي كه جغرافيا مطرح شده تا كنون همه جغرافيـدانان نيازهـاي اوليـه                 
 ، آيا به راستي چنـين اسـت؟ هرگـز         اند، انسان را غذا، لباس و مسكن عنوان كرده       

 به  ؛بايد گفت تأمين همه اين نياز ها، نيازمند راه است و راه نياز اوليه انسان است               
 : عبارتي ديگر جغرافيا اولين دانش بشري و راه اولين نياز انسان است

كل عالم هستي تداوم و بقايش بر حركت ناشي از جذبه و جاذبه متكي اسـت، از                 
هـا، حركـت و      ا گرفته، تا حركـات اجـرام سـماوي و كهكـشان           ه حركت مولكول 

اي  زنند و هر حركتي نياز به راهـي بـراي جابجـايي مـاده       انرژي  حرف اول را مي     
ها حول هسته مركزي اتم، چـه        ها و پروتون   چه در حركت و گردش نوترون      .دارد

حركت سيارات به دورثوابت، چه حركت كهكشانها، چه حركت حيوان و انـسان             
عـشق   يـا جذبـه      راي يافتن غذا، يا يافتن جفت خود كه همه ناشي از قوه جاذبه            ب

از ... است، عشق به غذا، عشق به زنده ماندن، عشق بـه همنـوع و بقـاي نـسل و                    
 رو بايد به تعريف راه توجه كنيم  ناي
 : شود فرهنگ فارسي معين نقل ميتعريف هايي از راه . 1

  از آن عبور كنند ، طريق ، صراط  اي كه مردم و جانوران جاده: راه 
 شاهراه ، راه بزرگ : جاده 
 حال، حالت    .4 مسلك و مذهب       .3 روش، طريقه، رسم       .2راه، سبيل     . 1: طريق  

  پيشه، حرفه، كار .6    عادت، خو .5
 ) راه فرهنگ فارسي، ذيل واژه(راه، طريق : صراط 
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راه يكـي از اركـان اوليـه        : سـت  آمـده ا    انتـشارات وزارت راه     از هاي ايـران   راه .2
زندگي اجتماعي بشر است كه  با مقتضيات هر عصر و ازديـاد جمعيـت و ترقـي                  

 . هر كشور و ملتي توسعه يافته و اصالح مي شود 
ي تا سلطنت پهلوي؛ از انتـشارات      ـامنشـازي از دوره هخ   ـراه و راهس  در كتاب    .3

ترين وسـيله ارتبـاط       طبيعي راه  نخستين و   :  آمده است  1350  در سال    وزارت راه 
جابه جا كردن ثروت؛ در اصـطالح         در اصطالح اقتصادي راه وسيله     .هاست انسان

تـأمين    انتقال نيروست؛ و در اصـطالح كـشور داري  وسـيله             ي نظامي راه وسيله  
 . وحدت ملي است

 لذا  . تعريف بايد جامع و مانع باشد      ؛بديهي است اين تعاريف سطحي و نارساست      
 :  ف راه بايد به مفاهيمي چند توجه داشتبراي تعري

 فاصله بين دو نقطه . 1
 ديگر  به نقطه حركت از يك نقطه.2
 متحرك يا محرك . 3
 شيئي جابه جا شده . 4
 در حركت    سهولت و سرعت. 5

راه فـضايي اسـت     «: ، در تعريف راه مي توان گفـت         ذكر شده با  توجه به مفاهيم      
 دو نقطه كه محرك يا متحركي بتواند جسم يا فكري           طوالني، مرئي يا نامرئي، بين    

 ).تا شريعتي، بي(» .را در آن از نقطه اي به نقطه ديگر تغيير مكان دهد 
هـاي   هاي خاكي، شوسـه، آسـفالته، راه       ه ها، را  هاي ابتدايي و كوره راه     نمونه آن راه  

 و آب،   ها، لوله هـاي نفـت و گـاز         حتي رودخانه  هاي هوايي و دريايي و     آهن، راه 
 . از اين قبيل است.... هاي راديويي و تلويزيوني و  سيم هاي برق، تلفن و فرستنده

 با توجه به اين تعريف، بايد بپذيريم كه راه قبـل از پيـدايي انـسان، بـه صـورت                    
 .طبيعي در طبيعت وجود داشته است
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در تعريـف    آيا رودخانه كه سبب حمل موادي از محلي به محل ديگر مـي شـود،              
 نمي گنجد؟ و حيوانات آبزي بر روي آب و پرندگان در پهنه آسـمان طريقـي                 راه

هـاي خـوني جـانوران و آونـدهاي          جز راه عبور كشتي و هواپيما دارند؟ آيـا رگ         
هـاي نفتـي و سلـسله اعـصاب، قابـل مقايـسه بـا                آبكش گياهان متفاوت از لولـه     

 هاي برق و تلفن نيست؟   سيم
اي انساني است، خطي كه بر اثر تـالش انـسان            دهبه هر حال مقصود ما از راه پدي       

روي زمين به وجود آمده است، خواه به صورت استمرار راهپيمايي و بدون نقشه              
مهم ارتباطي قـديم     هاي  مانند راه  ،قبلي، خواه به صورت طرحي از پيش انديشيده       

 . يا جديد كه با توجه به تكنيك هر عصري ايجاد شده اند
نويسان قديم و جديد نيازهاي اوليه انـسان را غـذا، لبـاس و              زعم جغرافيا    حال به 

. اي ايـستاده اسـت     انساني گرسنه و نيازمند غذا در نقطه      . مسكن در نظر مي گيريم    
آيا با نگاه كردن و تماشـا،       . ميوه اي بر درخت يا غذايي در گوشه اي انباشته است          

بـين فـرد و آن مـاده         يا اينكه بايد به صورتي فاصله        ؟آن فرد گرسنه سير مي شود     
 مگـر   ، اين امر اتفاق نمي افتد     .غذايي از بين برود و غذا به دهان فرد گرسنه برسد          

اينكه راهي طي شود، يا از نرد بام باال رود و بدان دسـترس داشـته باشـد، بـدون                    
 . ممكن است يافتن راه دسترس، استفاده از آن ماده غذايي غير

 در مقابـل تغييـرات      فـن  عـصر پيـشرفت      انسان چه در حالت بدوي چه امروز در       
و تگـرگ شـروع بـه     ي ايستادها بيند، در گوشه جوي خود را نيازمند سر پناهي مي    

باغ، يا بنايي مسقف را در       ي در گوشه  ا  از دور غاري در كوه، كومه      ،كند باريدن مي 
ون آنكه فاصله خود را با آن غار، كومه يا بنا از بين نبرد و بـد                بيند، بي  اي مي  گوشه

هـا و هـواي    راه رفتن در مسيري براي رسيدن به آن پناهگاه بايد ضـربات تگـرگ          
سرد بيرون را تحمل كند، لذا به منظور استفاده از سرپناه بايد راهي باشد و آن راه                 

 . صورت استهمين ه درباره لباس هم ب. پيموده شود
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 نقش نيازهاي اوليه انسان
ن است كه انسان بدون غذا چه مدت زنـده          ال اي ؤ س ،اگر نياز اوليه انسان غذاست    

 زني بعد از گذشـت دو مـاه از زلزلـه         چنان كه . (؟ شايد روزها دوام بياورد     ماند مي
 21/9/84صدا و سـيما       شبكه خبر   (پاكستان زنده ولي بيهوش از زير آوار در آمد          

هـاي    غـذا و نيـاز     ء يعني نيازمندي انسان بـه غـذا، آب نيـز جـز            ؛در اين صحنه  ) 
كه انسان بدون هـوا و اكـسيژن چـه          سؤال اين است    حال  .  است وژيك انسان بيول

آيد كه   ال پيش مي  ؤ؟ و الجرم اين س     ماند؟ چند ثانيه و يا چند دقيقه       مدت زنده مي  
نـد؟ بـديهي    ا  چرا جغرافيدانان هوا و اكسيژن را نياز اوليه انسان ندانسته و ننوشـته            

هاي بيني همه     به طور طبيعي در سوراخ     است كه اين ماده حياتي نياز به راه ندارد،        
لذا از شدت وضوح و عدم نياز به راه آن نيـاز            . حيوانات و انسان در جريان است     

اند  اصلي و مهم را از نيازهاي اوليه قلمداد نكرده اند؛ ولي نيازهايي را مطرح كرده              
 در مقابـل  ، در نتيجـه راه نيـاز اوليـه يـا          كه براي دسترس به آنها به راه نياز داريم        

، بايد گفت كه راه الاقل پيش        مخالفان هميشه مخالف با هر گونه اظهار نظر جديد        
 . نياز نيازهاي اوليه است

انسان گرسنه براي دسترس به غـذا،       . گفتيم جغرافيا علم رفع نيازهاي انسان است      
 :نيازمند موارد ذيل است... مسكن و لباس و 

تـر،   تـر، راحـت   ل راهـي اسـت سـهل الوصـول    بايد راهي پيدا كند، ولي به دنبا   . 1
دارد، انسان كنجكاو و نيازمند      همين نيازها انسان را به ابداعاتي وا مي       ... هموارتر،  

و مبتكر و تجربه اندوز و ياد گيرنـده در طـول تـاريخ حيـات خـود توانـسته بـا                      
 قراردادن تنه درختي بر دو طرف  رودي از آن عبور كند و همين امر در نهايت به                 

هاي پيشرفته و چنـد كيلـومتري عـصر حاضـر            هاي ابتدايي قديم و پل     ساخت پل 
 . طور است ها هم همين شده است، ابداع و حفر تونل

 حيواناتي را اهلي و     ،براي حمل بار در حجم زياد و پيشگيري از خستگي خود          . 2
ونـه و    و بعد چرخ و گرد     كنددر اختيار گرفته و از آنها در نقل و انتقاالت استفاده            
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و بعدها با اختراع وسايط نقليـه       را به خدمت گرفته     ه  كپالكي، كجاوه، گاري، درش   
هاي فسيلي از وجود ماشـينهاي سـواري،      بردن به قوه بخار و سوخت       پي جديد با 

 همه اينها در سـايه نيـاز        .برخوردار شده است  .... قطار، كاميون، كشتي، هواپيما و      
، براي آنكه پيـامي از      در و سريع به وجود آمده ان      ت انسان به راه و راه بهتر و راحت       

شهري به گوشه ديگر به فرد ديگري برساند يا خود بايد راه طـوالني را بـه           گوشه
پيمايد، يا پيكي را روانه كند لذا به منظور رفع اين نياز در كمتـرين مـدت، تلفـن،          

 . ختراع  كرده استا را...سيم، موبايل و  تلگراف، بي
هاي كاشت و برداشت و داشت و به منظور توليد بيشتر در              غذا و راه   درباره تأمين 

، گاو آهن، بيل، كلنگ، قنات، تراكتور،       زدنواحد سطح و رفع اين نياز اوليه شخم         
 . را اختراع كرده است... كمباين، تنور نانوايي و 

پـس تمـام ابـداعات، اختراعـات،     . اسـت در تهيه  لباس و مسكن هم همين گونه         
همـه در سـايه  قـدرت ابتكـار          ... ها و    ها و كارخانه   ، كارگاه ها  فناوريها،   يآور ون

تـرين   تـرين صـورت در كـم وقـت         ترين و راحت   انسان براي رفع نياز ها به ساده      
 ولـي  ؛دانند نسان با محيط  مي   ه ا در نتيجه جغرافيا را رابط    . حالت اتفاق افتاده است   

فقط رفع نيازها؛ اعم از نيازهاي جسمي،        ؟دـكن يـرار م ـرقـاي ب  هـه رابط ـانسان چ 
، ارتبـاط بـسيار      و نتيجه ايـن رفـع نيازهـا       . ... شناسي هنري و زيبا   فكري، معنوي، 

هاي طبيعي و انساني است كه        پديده رتأثير و تأث   پيچيده و تو در تو و در هم تنيده        
ي تر است اگر بگوييم جغرافيا علم رفع نيازها        قلمرو علم جغرافياست پس صحيح    

ها اصـل    رفع نيازكند پس انساني است و به همين منظور با محيط رابطه برقرار مي    
رفع نيازهاي انساني است و در مراحـل بعـد          بر  رابطه انسان با محيط فرع      است و   

هاي جغرافياي طبيعـي     هاي ديگري صورت گرفته و رشته      براي رفع نيازها بررسي   
ـ    با شعباتش، جغرافياي انساني بـا شـاخه         .انـد  ش خـود نمـايي كـرده      ا  انويهـاي ث

جغرافياي صنعتي، جغرافيـاي كـشاورزي،       ،جغرافياي كم رشدي، جغرافياي تغذيه    
 جغرافيـاي روسـتايي يـا       ،جغرافيـاي مـسكن    جغرافياي بازرگاني، جغرافيـاي راه،    
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همه درپي رفع نيازهاي متعدد و متنوع انسان و مطالعه و بررسي ايـن              ... شهري و   
 جغرافيـا علـم     ،ل با تلفيق تعريف اولي كه از جغرافيا داشـتيم         ا. هستندرفع نيازها   

هـاي طبيعـي و انـساني بـراي بهزيـستي انـسان اسـت و                 شناخت و بررسي پديده   
تعريف كلـي   . تعريف ديگري  كه بيان شد جغرافيا علم رفع نيازهاي انساني است           

و روابـط   ها   جغرافيا علم شناخت و بررسي پديده     « :آيد زير با ديد قرآني  پيش مي      
 ».استآنها با هم به منظور رفع نيازهاي بشر براي بهزيستي انسان 

 . در اين تعريف، قلمرو جغرافيا، موضوع علم، هدف از آن مشخص است
 دو قطب مهم جغرافيا

انـد، محـيط      دو پديده يا دو قطب رو در روي هم ايـستاده           ييدر مطالعات جغرافيا  
 طبيعي و انسان 

غرافياي اروپـايي  محـيط طبيعـي را فقـط كـره زمـين و                 ج : محيط  طبيعي      )الف
ها  گيرد و رابطه انسان را با اين پديده        هاي طبيعي روي كره زمين در نظر مي        پديده

هـاي روي    دهـديـكند؛ ولي در جغرافياي قرآني تنها زمين و پ         بررسي و مطالعه مي   
ن و رابطـه    تر و كل كائنات در تسخير انـسا         بلكه فضايي وسيع   ،زمين مطرح نيست  

 . شود انسان با كل كائنات مطالعه مي
 توجه نـشده، فقـط      الٌهاي انساني اص   در جغرافياي اروپايي به ويژگي     :انسان    )ب

؛ ولي در جغرافيـاي قرآنـي،     شود زمين مطالعه مي   رهـا ك ـ ب دهـنزموجود  رابطه اين   
ا در كم و    نهآثير مجموعه   أهاي انسان، صفات ذاتي انسان و ت       خلقت انسان، ويژگي  

 . كيف ايجاد رابطه با كل كائنات تشريح مي شود
اينجا خـود   در   جا دارد    ،چون جغرافياي اروپايي به انسان به اين صورت نپرداخته        

 معنـوي   -يا مـادي    ) اروپاييديد(  سپس به ارتباط مادي     ،تر بشناسيم  انسان را دقيق  
  . محيط زيست او بپردازيميا بابا زمين )  قرآنيديد(انسان 
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 انسان موجود نا شناخته
ران روي زمين كه زندگي آنها بر اسـاس غرايـز اسـتوار             اانسان برعكس سايرجاند  

هاسـت و    كنـد تـابع برخـي ويژگـي        اي كه با محيط برقرار مـي       رابطه است، درباره 
ه انسان  ـوه رابط ـها، صفات خوب و بدي كه انسان دارد در نح          عالوه برآن ويژگي  

طبيعي  يا محيط فرهنگي و در ارتبـاط بـين جوامـع مـؤثر               با محيط اعم از محيط      
 خداجو و خدا شـناس، عاقـل، نيازمنـد،          تاًگوييم انسان فطر   ن رو مي  ـاز اي . هستند
، رگر، كنجكاو، مبتكـر، تجربـه انـدوز، يـاد گيرنـده، متفكـر، بـا تـدبي                  جوو  جست
ق و  خـواه، تقليـد كننـده، انحـصارگر و داراي ذو           طلب و زياده   طلب، تفوق  شهرت
 . هاي فردي است سليقه

ـ               اين ويژگي  هـم آميختـه و     ه  ها به انضمام  تعداد زيادي از صفات خـوب و بـد ب
 به تعدادي از ايـن صـفات        سرنوشت، زندگي و تاريخ بشري را رقم زده اند، ذيالً         

خوب و بد كه در قرآن به آنها اشاره شده و به داشـتن و تقويـت صـفات خـوب                     
 آوردن بـه صـفات بـد نهـي فرمـوده اسـت اشـاره             انسان امر و از داشـتن و روي       

ها را   كند و انسان   چيزي كه جغرافياي اروپايي هرگز در اين باره فكر نمي         . كنيم مي
به بـسيار ؛ ولي در جغرافيـاي قرآنـي         كند همچون بهايم در سطح كره زمين رها مي       

در ، بهزيستي و تعالي روحي و فكري انسان را           اين مقوله عنايت شده و رستگاري     
 و خـداي گونـه شـدن انـسان        اگرو رعايت اوامر و نواهي قرآني و باصطالح تقـو         

 . داند مي
 آزادي و آزادگي، اتفاق بر صلح، اجتناب از گناه،          ) :حميده( صفات خوب    )الف

احسان، اختيار، اخوت، ادب، ارحام، استقامت، اطاعت، اعتقـاد، اعـراض از لغـو،              
غرضـي، پـاك      انفـاق، انقيـاد، ايمـان، بـي        اغماض، امانت، انتخاب، انذار، انصاف،    

،  نفسي، پاكي، پشيماني، پيروي از شرع،  پيروي از جمهور، پيري، تـرك شـهوات              
، توبـه، توكـل، تهـذيب اخـالق،         اتسليم، تشكر، تعاون، تعليم و علم آموزي، تقـو        

رسـتكاري و   دجهد، حلم، حيا، خشوع، خضوع، خلوص، خـوف از خـدا، خيـر ،          
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، صـبر، صـالح بـودن،       افق، سخاوت، شـرافت، شـفقت، شـور       راستي، دعا، رضا، ر   
صدقه، صفا، صالبت، صلح، طهارت، عدل، عزت، عشق، عصمت، عفت، عظمت،           
عفو، غنا، فروتني، فضل، قدرت، قناعت، كنجكـاوي، مباحثـه، ماليمـت، موعظـه،              

 . مهمان نوازي، نيكويي، ياري
 ،ب بر گنـاه،  اخـتالل      ا آزار، آشوب، اتفاق بر فساد، ارتك      ):رذيله(صفات بد   ) ب

اختيار، ارتداد، استهزاء، اسراف، اشاعه بدي، اسرار بر فجور، افشاء اخبار، انتحـار،             
 تجـسس ،  دعدالتي، تبذير، تبعي   انتقام، اهل ظن، بخل، بد كرداري، بغض، بهتان، بي        

در اعمال مردم، تحقير، ترديد، تشنيع، تطاول و تعـدي، تقاعـد از عمـل، تقـصير،                 
تفاخر، جبن، جفا، جور، جهل، حرص، حسد، حيله، خدعـه، خـشم،      تقلب، تكبر،   

يانت، صـ ،   كـشي  سـري در نفـس، خـود       ستايي، خود  خواهي، خود رأيي، خود    خود
ظن، سـيه رويـي، شـرارت،       ءيت، سـو  ا، ربا، رشك، رياء، زنـا، سـرقت، سـع         انجو

 شهوت، ضاللت، طنز، ظلم، عجب، غضب، غيبت، فجـور، فـساد،            ،شقاوت، شك 
كبر، كيد، كينـه، لغـو، لهـو و لعـب، مجـازات، مخاصـمه و مرافعـه،                  قمار، كذب،   

  .، وسوسه عهدضمنازعت، ناسپاسي، نخوت، نق
وري و ااينها با پيـشرفت در ابـزار زنـدگي و دسـتيابي بـه تكنيـك و فنـ                  عالوه بر 
هـا موضـوعات ديگـري خـوب يـا بـد در زنـدگي انـسان راه             يابي به تمدن   دست
ري، آرزومنـدي، ابـداع، اعتيـاد بـه خـوبي، اميـدواري،             آبادگري، آبـرودا   اند، يافته
 ... گويي، انديشمندي، انضباط،  بخشندگي، دانشمندي و  اندرز

آبرويـي، آزمنـدي، احجـاف، احتكـار،      ، بي)فتنه گري (يا ويرانگري، آتش افروزي     
 استحقار، استضعاف، اشغالگري، اعتياد به بدي، اغفال،        ،اختالس، استعمار، استثمار  

 .... بد آموزي، دزدي و 
 سـيبي را    ؛كنـد  درقوانين طبيعي، هميشه بدي و فساد بر خوبي و سالمت غلبه مي           

شود، حجـم بـه      پيدا مي در آن   در نظر بگيريد كه لكه كوچكي به اندازه سر سوزن           
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 را از بين ببرد؛ ولـي  همـان لكـه    تواند آن لكه ريز آن بزرگي و سالمت سيب نمي 
 . برد كند و آن را از بين مي ريز بر تمام حجم زياد سيب سالم غلبه مي

انسان نيز متأسفانه صفات بد و رذيله و فسادها بر صفات خـوب و حميـده  و            در
ها را هر لحظه بـه سـوي انحطـاط           كنند و اينجاست كه  جامعه      ها غلبه مي   سالمت

ي سـقوط   رسـرازي  جويي، بـي عفتـي و بـي عـصمتي و در           اخالقي، گريز از خـدا    
بينيم و به همين دليل خـدا بـراي نجـات بـشر فرسـتادگاني از جـنس                   اخالقي مي 

و اديـان   . خودشان براي راهنمايي به سوي عاقبت خير و رستگاري برگزيده است          
 . ندا ها نقش آفرين شده الهي در زندگي انسان

هاي مختلف انساني اعم      محيط اوالً يض كه هاي ضد و نق    انسان با اين همه ويژگي    
از محيط اجتماعي، محيط فرهنگي، محيط اقتصادي و محيط سياسي را به وجـود              

هـاي ضـد و نقـيض و      با توجه بـه ويژگـي  اً ثاني؛آورد و با آنها در ارتباط است       مي
هاي متنوع و مختلـف انـساني از يـك سـو و              متعدد ذكر شده و تحت تأثير محيط      

وري از آنها از ديگر سو در شرايط مختلـف سـني،             يعي و ميزان بهره   هاي طب  محيط
سـواد،   ميانـسال و بزرگـسال، بـا سـواد و بـي           . شغلي، اجتماعي به صورت كودك    

آمـوز و دانـشجو، كـارگر و كارفرمـا،           ، دانش دمتخصص زن و مر    متخصص و غير  
كـه  بـا      ...مالك و مستأجر، كشاورز و صنعتگر، بازاري و سياستمدار و نظـامي و              

له بيشتر خـود را     ئكند،  پيچيدگي مس    قرار مي  هاي طبيعي و انساني ارتباط بر      محيط
ها  هاي انساني كشورهاي مختلف را هم بر اين ويژگي         و اگر توانايي   .دهد نشان مي 

بيفزاييم، كشورهاي عقب مانده، مستعمره، استعمارگر، توسعه نيافته، توسعه يافتـه           
كه محيط زيست انسان تنها محـيط فيزيكـي و طبيعـي            خواهيم ديد   را  و نظاير آن    

 . هاي انساني نيز توجه داشت نيست و بايد به ويژگي
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 انسان و اسالم
نهايت مهمي است، تمدن امـروز       له بي ئمس له انسان، ئمس« :گويد  دكتر شريعتي مي  

. و انـسان پرسـتي    » اصـالت انـسان   «گذاشته؛ يعنـي    » اومانيسم«مبناي مذهب را بر     
اين است كه مذاهب گذشته و اديان، شخصيت انسان را خرد كرده و انسان              قضيه  

اش را  كردند كـه اراده    انسان را وادار مي   . كردند تا قرباني خدايان بشود    را وادار مي  
كردند تا با نيايش و دعا و التمـاس         او را وادار مي   .  خدا عاجز شمارد   در برابر اراده  

هت اومانيسم، مذهبي است كه از رنـسانس        به همين ج  . از خدا چيزي طلب نمايد    
بنا شده، قرار   ماوراء الطبيعه   به بعد در برابر مذاهب خدايي، مذاهبي كه بر غيب و            

 . دارد و هدفش اصالت دادن به انسان است، اين است استدالل اومانيسم
باشد؛ ولي به عنـوان يـك مـذهب جهـاني، زيربنـاي             ها اومانيسم در آتن مي    ريشه

 مغرب زمين قرار گرفته است و تحقيقاً عكس العملي اسـت در برابـر    تمدن امروز 
 ).تا شريعتي، بي (».اسكوالستيك، و مذهب مسيحيت قرون وسطي«مذهب 

مذهب ما كه مذهب اسالم اسـت، دربـاره انـسان بـه عنـوان چگونـه                 «حال ببينيم   
 اي انديشيده؟ آيا انسان را به عنوان يك موجـود عـاجز كـه هـدف غـايي و              پديده
آلش اين است كه در برابر خدا عاجز باشد، دانسته؟ و آيا اسـالم انـسانيت را                 ايده

اش عجز انسان اسـت؟     و آيا اعتقاد به اسالم الزمه     !گيرد؟به عنوان يك اصالت نمي    
و يا برعكس، اعتقاد به اسالم و اعتقاد به حقيقت اسالم، خود يـك نـوع اصـالت                   

 »به فضايل او؟بخشيدن به انسان است و ارزش قايل شدن 
شود؟ اول خدا به فرشـتگان خطـاب        و اما انسان از لحاظ اسالم چگونه خلق مي        «

 اذقال ربك   و «:خواهم جانشيني براي خودم در زمين خلق كـنم        كند كه من مي   مي
تجعـلُ فيهـا مـنْ يفْـسد فيهـا و           ا اةً، قالو في الْارضِ خليفَ   للمالئكةِ انّي جاعلٌ  

 »حنُ نُسبح بِحمدك و نُقدس لك قال اني اعلم ماال تعلمـون           يسفك الدماء و ن   
و هنگامي كه گفت پروردگار تو بـه فرشـتگان كـه خـواهم               «.)30سوره بقره آيه    (

قرار داد در زمين جانشيني، گفتند آيا قراردهي در زمين آن را كه فـساد جويـد در                  
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 تـو را تقـديس كنـيم        آن و خون ريزد حالي كه ما ستايش و سپاس تـو گـوييم و              
درست دقت بفرماييد كه ارزش انسان در       ) (دانيددانم آنچه را كه نمي    گفت من مي  

اسالم چه اندازه است؛ حتي اومانيسم اروپـايي بعـد از رنـسانس هرگـز نتوانـسته                 
خدا كـه از نظـر اسـالم و         ) است قداستي اين چنين متعالي براي انسان فرض كند        

ترين است و خالق آدم و مـسلط و         ترين و متعالي   نظر كسي كه مؤمن است، بزرگ     
اشرف بر همه كائنات، خطاب به فرشتگان انسان را جانشين خود در زمين معرفي              

نمايد، يعني رسالت انسان از نظر اسالم، با همين اولين خطاب خداوند روشـن          مي
 يعني رسالتي كه خداوند در كائنات دارد، انسان در روي زمـين بايـد بـه               . شودمي

 .نمايندگي خدا انجام دهد
خواهد براي خود جانشين خلق كنـد،   خدا از روي زمين، از روي خاك پست مي        «

ترين ماده را انتخاب نمايد، امـا بـر عكـس           قاعدتاً بايستي مقدس ترين و با ارزش      
 . كندترين ماده را انتخاب ميكند و از روي زمين پستاين كار را نمي

 :فرمايدبينيم كه چنين مين ميدرباره خلقت انسان، در قرآ
انسان را از گـل     ): 14 آيه   ،سوره الرحمن  (»خلق االنسان من صلصالٍ كالْفخّارِ    «.1

 . خشكي مانند سفال پخته آفريد
و «يـا   ) 26 آيه   ،سوره حجر  (»ولقد خلقْنا الْانسان منْ صلْصالٍ منْ حمأ مسنون       «. 2

سـوره حجـر    (»  منْ صلصالٍ منْ حما مسنونٍ     اذْقال ربك للْمالئكةِ انّي خالق بشراً     
 آيـه  ،سوره حجر (»فاذا سويتُه و نفخْت فيه من روحي فقعوا له ساجدين    «) 28آيه  
19( 
و رسوالً الي بني اسرائيل انّي قد جِئْتُكم بِايةٍ منْ ربكُم انّي اخْلُقُ لكم مـنْ                «. 3

 ».الطين كهيئةٍ الطيرِ فانْفُخُ فيه
خـاك رسـوبي    (» صلصال كالفخـار  «ايت به آيات مذكور در خلقت انسان از         با عن 

نـامبرده شـده    ) خـاك (و طين   ) ل متعفن و بدبو، لجن    گ(» حمأ مسنون «و  ) خشك
 .است
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خاك، يا لجـن    (فرمايد ما انسان را از پست ترين چيز         به عبارتي ديگر خداوند مي    
سان بين لجن و پستي تا      آفريديم و سپس از روح خود در آن دميديم پس ان          ) بدبو

 از اين رو انسان موجودي دو بعـدي  .روح خدايي و تعالي محض در نوسان است   
تواند تصميم بگيرد كه بـه طـرف قطـب لجنـي و             است و اراده انسان است كه مي      

مفهـوم و معنـاي     . رسوبي خود برود يا به قطب صعودي و خدايي و روح خدايي           
ه عظمت انسان تا كجاست؟ تا جايي كـه         توان گفت ك  اومانسيم همين است، و مي    

فرشتگان كه ذاتشان از نور است با وجود برتري ذاتي به امر خدا در پيش آدم كـه               
 .افتند از گل و لجن خلق شده به سجده مي

كـه پروردگـار خطـاب بـه همـه          است  كند اين   موضوع ديگر كه قرآن تصريح مي     
كنـد و آنهـا از   ا عرضـه مـي    هاي طبيعي از جماد و نبات و حيـوان امـانتي ر            پديده

 . پذيردكنند، اما انسان ميگرفتن آن خودداري مي
پس انسان داراي فضيلتي ديگر هم هست و آن پذيرفتن امانت خداونـدي اسـت؛               

حـال بايـد ديـد ايـن امانـت كـدام            . دار خداست يعني انسان در روي زمين امانت     
اسـت  » اراده«ند، و ايـن  دامي» اختيار«است؟ هر كس تعبيري دارد و مولوي آن را       

 طبيعي هـستند    اوضاعتواند بر خالف موجودات ديگر كه تابع مطلق         كه انسان مي  
آزاد است كه خوب باشد يا بـد،        . اعمالش، حركاتش، از روي اراده و اختيار باشد       

 .تواند به سوي سرشت لجني حركت كند يا به سوي صعود و اعـتالي خـدايي          مي
رين ويژگي انسان اسـت و از ايـن رو خـداي گونـه              ت به عبارت ديگر اراده بزرگ    

 .شودبودن انسان آشكار مي
تواند خدا از روح خود در آدم دميده و چون خود در عالم، اراده مطلق است و مي                

هر كاري كه بخواهد بكند، انـسان نيـز بـا برخـورداري از روح خـدا، داراي اراده          
 :ست كهاست، نتيجه اين جفت و جوري دو بعد متناقض اين ا

ها با هم برادرند نه برابر كه برابري يك اصـطالح حقـوقي اسـت و                همه انسان . 1
 .برادري داشتن سرشت يكنواخت است و از يك منشأ سرچشمه گرفتن
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 پس زن و مرد هم بـا هـم برابرنـد و از              .زن نيز كه از سرشت مرد آفريده شده       . 2
 .ادر باشندباشند مثل خواهر و برادر كه از يك پدر وميك سرشت مي

فضيلت انسان بر فرشتگان فضيلت علمي است كه خداوند اسماء را بـه او يـاد                . 3
 . تا او را سجده كنندهداد و برتر از فرشتگان ساخت

تواند قطـب    مي ،انسان در فاصله لجن و خدا قرار داد و چون داراي اراده است            . 4
) ص(ي، محمـد    توانـد عيـسي، موسـ     مي(لجني را انتخاب كند يا قطب خدايي را         

 ....)باشد يا نرون، هيتلر،شارون، بوش و... و) ع(علي 
 : گيرد كهدكتر شريعتي در پايان سخنانش نتيجه مي

كنم و آن اين اسـت كـه متأسـفانه تـاريخ شـاهد      له اشاره ميئدر اينجا به يك مس  «
تراژدي بزرگي است و آن اين است كه انسان به اين صـورت دو بعـدي شـناخته                  

 برخالف اديان ديگر كه اهللا و شيطان در طبيعت وجود دارند و با هـم                .نشده است 
جنگند، در اسالم يك نيرو در طبيعت وجود دارد و آن نيروي اهللا است، اما در                مي

جنگند و انسان صحنه پيكـار ايـن   درون انسان، شيطان با اهللا و اين دو با انسان مي     
دارد، بر خالف مذاهب گذشته يـك        ثنويتي كه در اسالم وجود       ،بنابراين. دو است 

 نـه   ،دوگانه پرستي، دو خدايي، و دو اقنومي در درون و سرشت خود انسان است             
اسـت و  طبيعت، يك اقنومي است و فقط در قلمرو و اراده يـك فـرد              . در طبيعت 

 بلكه در   ،اين است كه شيطان در اسالم، در برابر خدا نيست         . آن هم خداوند است   
 برابر آن نيمه خدايي انسان، چون موجودي است دو بعـدي            برابر انسان است، در   

 هم نيازمند به خاك و هم محتاج بـه خداسـت و            ،سرشته از خاك و خدا، بنابراين     
مذهب و ايدئولوژي و يا زندگي را كه بايد بنـا كنـد و بـه آن معتقـد باشـد بايـد                       

ر دو  مذهب، زندگي و تمدني باشد كه نياز هر دو بعـد را بـرآورده كنـد و بـه هـ                    
 ».عنايت داشته باشد

گرايي،  ها يا به سوي آخرت    بينيم كه تمام جامعه   به تاريخ اديان اگر توجه شود مي      «
اند و يا اينكه به سوي دنياگرايي؛ يعني گـرايش          گرايي روكرده  زهدگرايي ويا پارسا  
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اند، تمدن چين ابتدا دنيا گرا بود، و اصالت دادن به لذات و             به سوي خاك پرداخته   
هـا و اشـراف چـين، الئوتـسو آمـد و مـذهب              اش زنـدگي راجـه    ها نمونه يخوش

گرا را باب كرد؛ يعني تمايل شـديد بـه نيمـه معنـوي و مـاورايي انـسان و                 آخرت
سپس كنفوسيوس جامعه را به     .  عارف، صوفي و راهب شدند     ،گرا هاي لذت چيني

م جامعـه بـه     بعدها با مذهب ودايي مهـاويرا و بـودا بـازه          . دنياگرايي هدايت كرد  
هـا بـه سـرزمين      سـرزمين راجـه   . آخرت گرايي و زهد و تزكيه نفس كشيده شـد         

خوابيدند و با يك عدد خرما يا بادام رو بـه رياضـت             ها مي ها كه روي ميخ   صوفي
 ».آوردند

به سوي جنايت، خونريزي و سـلطه طبيعي،سياسـي و نظـامي بـر              » رم«در اروپا   «
-روپا روي آورد و در تنعم، عياشي و بـازي         هاي آسيا و ا   آوري ثروت عالم و جمع  

 جامعـه بـه     ،سـپس بـا ظهـور مـسيح        .هايي همچون گالدياتور بـازي غـرق شـد        
گرايي رو كرد و بعدها اوضاع قرون وسطي پـيش آمـد و سـرزمين جنـگ                  آخرت

گيري  وخونريزي و قدرت طلبي نظامي، سرزمين صومعه، دير و رهبانيت و گوشه           
سانس اروپا را به سـوي دنيـاگرايي رهبـري كـرد و              در اوج چنين انحرافي رن     .شد

بينيم اروپا و غرب انسان و انسانيت را آنچنـان بـا دنيـاگرايي و كـسب                 امروزه مي 
  درآمده  فن در استخدام و اختيار   به تمام   لذت و خوشي سرگرم كرده كه همه چيز         

 .نياز به ظهور مسيحي ديگر استو 
آيـد انـسان موجـودي دو بعـدي          برمي ولي به طوري كه از فلسفة انسان در اسالم        

است و دائماً در دو سوي متناقض در حركت اسـت، لـذا مـذهبي دو بعـدي الزم               
است كه بر اين جامعه انساني و بر روح انسان نيرو وارد كنـد تـا انـسان در حـال          

براي شناخت هر ديـن و مـذهبي بايـد     تعادل باشد و اين مذهب اسالم است زيرا    
بـه قـول    . اش را شـناخت   غمبر؛ يعني بهترين دست پرورده    خدايش، و كتابش و پي    

اول خدا، خدايي است دو بعدي، دو چهره، هم چهره          «: مرحوم دكتر علي شريعتي   
 دنياگرا و خشن و سياسي و شديد العقـاب          ،گرارا كه جامعه  ) خداي يهود (» يهوه«
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 دارد و هم مثل خداي مسيح رئوف، رحيم ورحمـان اسـت و ايـن                استو مستبد   
دوم كتـاب، قـرآن كتـابي        .شوده صفاتي است كه از قرآن براي اهللا استنباط مي         هم

است مانند تورات كه احكام اجتماعي، سياسي، نظامي و حتي دستورات جنگيدن            
و اسير گرفتن و اسير آزاد كردن را در آن نهاده و ميل به زندگي و ميل به ساختن                   

و هم كتابي اسـت كـه بـه تزكيـه     . و آباد كردن ومبارزه با دشمن و عوامل منفي را     
وم پيغمبر اسالم، بـاز يـك    س.نفس، پارسايي روح و اخالق متعالي خود اعتنا دارد    

بينـيم  هـا مـي   انسان داراي دو چهره متناقض، آن طوري كـه در تـاريخ شخـصيت             
هست كه در يك روح جمع شده، هم مردي است كـه دائمـاً در پيكـار و مبـارزه                    

مخرب جامعه است وهميشه درصـدد سـازندگي يـك          سياسي با دشمن و عوامل      
 و هم هدايت بـشر بـه يـك          استجامعه نوين و يك تمدن جديد در دنياي خود          

بعـد دسـت پروردهـي او       .  و پارسايي اسـت    اهدف خاص، هم مرد نماز، مرد تقو      
-هاي دو بعدي عالم هستند؛ يعنـي انـسان      ابوذر و سلمان اينها تنها انسان     ) ع(علي  

بينـيم  كه مي  چنان،اند »بهتر زيستن«است، پيكار و مرد مبارزه براي هايي كه مرد سي 
هـم مـرد    . انـد هميشه در صحنه پيكار و در صحنه تعليم و بحث علمي و تحقيـق             

ابوذر مـرد سياسـت     .  است  و پاكدامني همچون رهبانان و عرفاي بزرگ شرق        اتقو
 امروز با تحقيقاتي    . و علم  استفقر عليه عثمان، و مرد      دليل  است و مرد مبارزه به      

ها و كليدها   كه از ابوذر درباره شناخت خدا در دست است، يكي از بهترين نمونه            
تمام اصحاب پيغمبر را نگاه كنيد، همه مـرد شمـشير و             .استبراي شناختن قرآن    

اند و مرد عدالت و اسـتقرار عـدالت و          همه مرد بهتر زيستن و بهتر ساختن جامعه       
 .د بهتر احساس كردنمرد بزرگ انديشيدن و مر

خواهم بگيرم اين است كه در اسـالم انـسان در برابـر خـدا ذليـل                 اي كه مي  نتيجه
شود، چون او همكار خداوند و دوست و امانتـدار و خويـشاوند او در زمـين              نمي
تعليم يافته خدا و مسجود همه فرشتگان خداوند است، و انساني دو بعدي             . است

زم است كه او را به آخرت گرايي صرف يا دنياگرايي           با چنين مسئوليتي را ديني ال     
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مطلق منحرف نكرده و همواره به حال تعادل نگـه دارد؛ يعنـي كـه يـك ديـن دو                    
 ».بعدي الزم است تا مسئوليت بزرگ بشر را تحقق بخشد

با توجه به مطالب مذكور حال بايد ديد كه جغرافيا چيـست؟ و تبـاين جغرافيـاي                 
ست؟ در جغرافياي اروپايي انسان يك بعـدي دنيـاگرا و           اروپايي و قرآني چگونه ا    

كنـد  بردة لذت و خوشگذراني و قسي القلب و خونريز با طبيعت رابطه برقرار مي             
ارزده از مو نتيجه اين رابطه نياز به توضيح ندارد، اگر فقط به كشتگان نواحي استع            

ليا،سرخپوسـتان   به اين طرف نظر كنيم،كشتار سياهان آفريقا، بوميـان استرا          15قرن  
هـايي  هاي اروپاييان و خون   طلبيها و زياده  هاي ناشي از خودخواهي   آمريكا، جنگ 

ها در مـسابقات اسـتعماري و       ها، آنگلوساكسون ها، گل كه به دست نژادهاي ژرمن    
هاي ويتنام، هندوچين، دو جنگ جهـاني اول        استكباري ريخته شده و يا در جنگ      

هـاي  نستان، عراق و كـشتار در فلـسطين و بمبـاران    و دوم و اين اواخر اشغال افغا      
اي تعـداد  ناكازاكي و هيروشيما و مسابقات تسليحاتي و تسليحات اتمـي و هـسته      

كشتگان اين   تنها جان باختگان،  . ها و ميلياردها خواهد رساند    قربانيان را به ميليون   
ركي كـه تـوان     هاي جاندار و متح    بلكه جنازه  ،جغرافيا و رابطه انسان آزمند نيستند     

 در ،حركت و زيستن را به دليل نارسـايي غـذايي و فقـر در سراسـر دنيـا ندارنـد                   
شماره كشته شدگان هستند، به دامنه فقر در آفريقا، آسيا، آمريكاي التين و جزايـر               

 .اوقيانوس آرام و حتي سياهان و فقراي داخل آمريكا و اروپا توجه كنيد
دي و مختار و صاحب اراده را در ارتباط بـا           ولي در جغرافياي قرآني انسان دو بع      

اش با پرهيز از اسراف، با خودداري از تخريب محيط زيست و منـع              محيط طبيعي 
 . بينيمرويه منابع تجديدپذير و تجديد ناپذير مي از مصرف بي

 اكتـشافات جغرافيـايي پـيش آمـد،         در جغرافياي اروپايي، از وقتي كه مخـصوصاً       
 جـايي كـه     تـا اي خـود را بـه اسـتعمار گرايـي داد            هـاي قـديم جـ     گشايي كشور

كند، رفتـار   كردند خورشيد در مستملكات انگليس غروب نمي      ها ادعا مي   انگليسي
دانـستند آغـاز    هاي غيرمتمدن كه خود را مبشّرين سعادت بشر مي      متمدن وحشيانه
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شد، بعدها جغرافيا ابزاري شد در دست قدرتمندان، و استعمارگران و مطالعـه در              
 حكومـت جهـاني را در       ،اين زمينه كه فرضاً هر قدرتي به هارتلند دست پيدا كند          

هـاي طبيعـي    بينـيم كـه دسـت انـدازي بـه داده          دست خواهد داشت و بعدها مـي      
ور از جغرافيـايي اروپـايي شـده        ديگرجوامع و كشورها هدف سياستمداران بهـره      

انـد و بـه ماديـات صـرف         هاي الهي بريده  ها از دين  است، چرا؟ براي اينكه انسان    
 .اندوستهـپي

هـا  هاي مؤمن و خداجو در راه سعادت و سالمت انسان         در جغرافياي قرآني انسان   
كنند و ارتباط انـسان بـا محـيط طبيعـي و فرهنگـي بـر مبنـاي عـدالت و               فكر مي 

هـا فـرد يـا      ها و سـال    بينيم در اطاقي ماه    لذا مي  ؛خيرخواهي و انسان دوستي است    
هاي مختلفي هستند كه راه مقابله و مبارزه بـا ويـروس يـا               آزمايش افرادي سرگرم 

ميكروب بيماري خاصي را پيدا كنند و جان انـسان را از خطـر مـرگ برهاننـد و                   
درست در همان موقع و شايد پـشت ديـوار ايـن آزمايـشگاه كـساني سرشـار از                    

نكـه  اي هـستند كـه بـه جـاي اي         مفاهيم جغرافيايي اروپايي سرگرم ساختن اسلحه     
اي يك نفر را بكشد، سـالحي       اي كشيده شود و پس از چندين شليك گلوله        ماشه

ها انسان به قتل برسند و نتيجه ايـن طـرز           اي ميليون مهكبسازند كه با فشار دادن د     
اي، اتمـي،   هـاي شـيميايي، ميكروبـي، خوشـه       تفكر اختراع و به كـارگيري بمـب       

 از كجاست تا به كجا؟ ببين تفاوت ره .است... اي وئيدروژني، هسته
چيزي كه جغرافياي اروپايي به ارمغان آورده، به ويژه پس از مسابقات اكتشافي و              
استعماري بعد از قرن پانزدهم و مخصوصاً در دو قـرن اخيـر تبعـيض و اسـتثمار                  
همه جا را گرفته، نابرابري و عدم تساوي انسان با انسان به صـورت مـشمئزكننده                

داري، گاه به صورت فئوداليسم و زمـاني در          ننگين برده   گاه به صورت   ؛ظاهر شده 
هاي مقدس مذهبي و الهي و در قرون اخير به صورت استعمار قـديم              قالب جنگ 

هاي تجـاوزگر و    مـاليسـ قالب ناسيون  درو نو و به صورت تبعيض نژادي و زماني          
 . ضعيف كش
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انـسان بـه جـاي    رسد كـه  در تاريخ بردگي تبعيض ناروا و غيرانساني به جايي مي      
بردگان نظير حيوانات   «دارند  كند و اربابان بي پروا اظهار مي      چارپا واقعيت پيدا مي   

از آنجا كه   ... كنند با نيروي جسماني خود براي رفع احتياجات زندگي ما كمك مي          
كنند بايـد   اند ولي از فرمانبرداري امتناع مي     بردگان براي اطاعت كردن به دنيا آمده      

 )تا مجتهد شبستري، بي (». آنها را شكار كردبه وسيله جنگ
در سايه چنين تفكري تنها بيست هزار نفر شهرنشين رومي چهارصد هزار بـرده              « 

خـون  » دوئـل «دهند بردگـان بـا      كشند، اربابان دستور مي   را مثل چهارپا به كار مي     
سـت  يكديگر را بريزند و آنان از اين منظره لذت ببرند، سه ميليون انسان سـياه پو               

مريكا پياده كنند تا مثـل  آرا مثل حيوان شكار كنند و به جبر و عنف اسير كرده در          
ده كـش و بهـره    ها بـه دو دسـته بهـره       حيوانات باركش مورد استفاده باشند، انسان     

هـا  دهها برخوردار از همـه چيـز در رأس هـرم و بهـره             شوند، بهره كش  تقسيم مي 
اعده هرم زير بار فشار و بدبختي، گـاهي         محروم از حداقل احتياجات انساني در ق      

آتش فتنه و فساد، دسته بندي و حكومت نابرابري به نام مـذهب و خـدا روشـن                  
تواند براي مسلمان آسيايي حق حيات قائل شـود،         شود و مسيحي اروپايي نمي    مي
اي ماجراجو، با تعصبات مذهبي باعث سـرازير شـدن پـنج ميليـون مـسيحي                عده

براي كشتار مسلمانان از اروپـا بـه        » ي مقدس و الهي صليبي    هاجنگ«تحت عنوان   
اي بـه   شـرمانه  بندي ننگين و بـي    بعدها تبعيضات نژادي چنان دسته    . شوندآسيا مي 

» ليـنچ «هـاي شـهرهاي آمريكـا بـه سـنت           آورد كه سياهان را در خيابان     وجود مي 
 . كشندآشكارا مي

هـا و سـاختن و   ا و ايجاد تبعيضهبندي انسان هاي اخير استعمار در تقسيم    در دهه 
ها و كشورهاي قوي و ضعيف، آقا و نـوكر، غنـي وفقيـر، توسـعه                پرداختن بلوك 

آورد، به طوري كـه در گـزارش        يافته و عقب مانده، تراژدي هولناكي به وجود مي        
 ارقـامي  1962دبيركل سازمان ملل متحد به شوراي اقتصادي و اجتماعي در سـال         

جمع درآمد دو سوم جمعيت جهان كه در منـاطق          : ود كه شميتكان دهنده عرضه    
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در سـال   . كنند از يك ششم درآمد كل دنيا كمتر اسـت         كم توسعه يافته زندگي مي    
 دالر بـود، حـال آنكـه درآمـد سـرانه            136 درآمد سرانه اين مناطق در سال        1962

 دالر و   2854مردم آمريكاي شمالي و اروپـاي غربـي در همـان سـال بـه ترتيـب                  
 )همان(» . دالر بود1033

 
 محيط  طبيعي

زمين اسـت و بـراي ادامـه حيـات، رابطـة             وقتي گفته مي شود، انسان ساكن كره      «
اي جغرافيـدانان را     هاي طبيعي كره زمين برقرار كرده اسـت، عـده          عميقي با پديده  
گاه انسان مطالعه مي كنند و مـا         دانند كه زمين را به عنوان سكونت       دانشمنداني مي 

 . كنيم اين ديدگاه به زمين نگاه مينيز از 
بلكه خود جزء الينفك    ،  ها نه تنها خارج از اكوسيستم كره زمين قرار ندارند          انسان

اينكـه  « :جغرافياي اروپايي معتقدنـد    نظران صاحب. آيند و طبيعي آن به حساب مي     
م، دهي خ مي ـاسـطلبي محيطي خاص پ     به يك مبارزه   ]ها ما انسان   [      چطور و چگونه  

  نظـام فرهنـگ و   تا حد زيادي به فيزيولوژي ما بـستگي دارد، هرچنـد بـه وسـيله           
تـوانيم   شـود از ايـن رو نمـي        اي اصـالح مـي     اقتصادي موجود، پاسخ ما تا انـدازه      

هاگـت،  ( » سودمندي يك ناحيه را معادل با كيفيات ذاتي محيطـي بـدانيم            مستقيماً
فيزيولوژيـك انـسان بـيش از       هـاي    بيم كـه آنهـا بـه ويژگـي        يـا در مي     )9: 1373
اشاره هرچند با   هاي ذاتي انساني توجه دارند،       هاي روحي، رواني و ويژگي     ويژگي

ولـي  . كننـد  ها نيز اشاره مي     به اين ويژگي    اقتصادي تلويحاً  نظام فرهنگ و    نظامبه  
طلبي محيطي خاص به زعم طرفداران جغرافياي اروپـايي و           دانيم كه در مبارزه    مي

وري از نعمات الهي و آيات الهي به زعم جغرافياي قرآنـي             مندي و بهره   يا در بهره  
هـاي ديگـر     انسان بسته به ميزان تأثير صفات خوب و بدي كه ذكر شد و ويژگـي              

دسـت نيـاز بـه سـوي     ... ، نيازمندي، آزمنـدي و   گري جو و  نظير كنجكاوي، جست  
و تطور فرهنگي و    كند و تحول      دراز مي  هستندطبيعتي كه به گفته قرآن مسخر او        
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بزاري است كه در طول حيـات        ا تمدني او در گرو ميزان برخورداري از فناوري و        
 . خود با قوه ابتكار و ابداع در راه رفع نيازها به تدريج به آنها دست يافته است

در هر حال درباره ساختمان محيط بايد به توضيح كلي بپردازيم كه تـالش انـسان           
 . اجتناب ناپذير استبراي ادامه حيات در آن 

زنده   اساسي ترين تقسيمات محيط به تفاوت بين دنياي غير         در«  :ساختمان محيط 
در . شـود  اي كـه خـود انـسان نيـز قـسمتي از آن اسـت توجـه مـي                   و دنياي زنده  

، اولـي را محـيط عـاري از حيـات و دومـي را محـيط           شناسـي   اصطالحات محيط 
ش به جامد، مايع و     ا   حسب حالت طبيعي   محيط غير زنده خود بر    . نامند زيستي مي 

از كلمـه   (شـود     ليتوسفر ناميده مـي     يا زمين جامد، كره سنگي   . شود گاز تقسيم مي  
 11  اين كره درون دو قـشر هريـك بـه ضـخامت               )يوناني ليتوس به معناي سنگ    
 . كليومتر محصور شده است

د گازي به اسـم     ممته  و يك الي  )  هيدروسفر(غير ممتد مايع به نام آبكره        يك اليه 
 كيلـو متـر     12700 در مقايسه با اندازه سياره زمين به قطـر            كه )اتموسفر(كره جو   

دنيـاي زنـده    . تر از پوست يك سيب     ند، خيلي نازك  ا  اين دو اليه واقعاٌ بسيار نازك     
كره را محيط حياتي     اگر ما زيست  . تر است  از اين هم نازك   ) بيوسفر(كره   يا زيست 

كره  موجودات زنده  يافت ميشوند در اين صورت، زيست        تعريف كنيم كه در آن      
پرندگان، (هاي پاييني جو     ولي به اليه  . كند ها ادامه پيدا مي    تا آخرين عمق اقيانوس   

بيوسـفر چـسبيده بـه زمـين        . شود محدود مي ) مها حشرات بالدار، ميكر اورگانيس   
ل پيكر شـمال    رود، مانند درختان سرخ چوب و غو        متر ارتفاع باال مي    110فقط تا   

هـاي موجـود در خـاك يـا      غربي كاليفرنيا، ولي در زير سطح آن ميكر اورگانيـسم        
 . كنند ها تا عمق بيشتري زندگي مي غارهاي گود و درز سنگ

كره، انـواع بـسياري از موجـودات جانـدار زنـدگي         در داخل اليه كم عمق زيست     
از يـك ميليـون نـوع    كنند، زيست شناسان تعداد انواع آنها را هم اكنـون بـيش        مي

 جمع عددي كل موجـودات زنـده  مـسلماً         ،   دانند  انواع گياه مي   250000حيوان و   
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در حال حاضر بيش از شش ميليارد انسان        .  شود مي خيلي بيش از تعداد انواع آنها     
 ».شـود  انـسان هوشـمند مـي      در سطح زمين سكونت دارند كه تنها شامل يك نوع         

 )همان(
شد و موجودات زنـده درآن بـه ادامـه          بيان  كره   از زيست با عنايت به تشريحي كه      

، اصل تنازع بقا ميزان افزايش بيش از حد افراد انـواع را تعـديل               اند  ولغمشحيات  
ـ              مي مراتـب بـيش از نـوع       ه  كند، با اينكه ميزان زاد و ولد در نزد ساير حيوانـات ب

ولـي نگرانـي    ...) ماهيها، پرندگان، حشرات، چرندگان و درندگان و         (استانسان  
 . جغرافيدانان اروپايي از افزايش جمعيت انساني موضوع اصلي علم جغرافياست

جمعيت انساني كره زمين از زمان پيدايي تا كنون افزايش يافته و اكنون بـه بـيش     «
 35تر اينكه نيمي از اين رشد جمعيت در          رسد، از همه مهم    از شش ميليارد نفر مي    

رو، انفجار جمعيت انسان در حـال حاضـر فقـط           سال اخير حاصل شده و از اين        
اگر جمعيت كره زمين بـا همـين آهنـگ          . يك پديده اكولوژيكي كوتاه مدت است     

 مـيالدي بـا احتـساب سـطح         3000در سـال    )  سال 35دو برابر در هر     (رشد كند   
 نفـر  2000خشكي، دريا، يخ، تراكم جمعيت در هـر متـر مربـع سـطح زمـين بـه                   

 ).همان (»)رسد  مي
فياي اروپايي با اين استدالل نسبت به آينده و انفجار جمعيت ابـراز نگرانـي               جغرا
 هار نگراني ظاي شده و نه ا     كند، در حالي كه در قرآن نسبت به اين امر نه اشاره            مي

 .شده است
بر اساس اين نگراني در جغرافيـاي اروپـايي اظهـار نظرهـاي عجيبـي را چـه بـه                    

دور از حفـظ كرامـت      ه  شيده و پنهان ب   صورت علني و آشكار و چه به صورت پو        
ژان ژاك روسو معتقد است از تربيت و ادامه حيات افراد نـاقص             . انساني شاهديم 

هـا موجـب    مالتوس معتقد است  بروز جنگ    . الخلقه و معلول بايد خود داري كرد      
اي عاقبـت    هر موجود زنـده    «: شود، دانشوران صهيون معتقدند    تعديل  جمعيت مي   

هتر است به جاي آن كه اجل خودمان را نزديك كنيم، اجل كـساني              ميرد، پس ب   مي
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ن و يا بـد )330: تا عجاج نويهض، بي( »...شوند  را نزديك نماييم كه مانع راه ما مي 
كـه هـم      يي كـشتارها   در كننـد و   اظهار و بيان مطالبي از اين قبيل، به عمل رو مـي           

بـه دسـت    و  كنار دنياهاي زورمند و اشغالگر در گوشه و كومتبه دست ح  اكنون  
هـا و اسـتفاده از       هـا انـسان در اثـر بمبـاران         جالداني چون بوش و شارون ميليون     

شوند، و يـا نـاقص       ميه  ـكشتي  ـايـي و شيمي  ـروبـاي، ميك  هـهاي اتمي، هست   بمب
آيند تا طبق توصيه افرادي همچون روسو اجازه ادامه حيات نداشـته              مي الخلقه بار 

 .شودباشند و جمعيت تعديل 
اما با ديد جغرافياي قرآني كه انسان مختار، صاحب اراده و دور انـديش و تجربـه                 

باعث شده از تمـدن  پارينـه سـنگي و دوره             ها اندوز آفريده شده و همين ويژگي     
نشيني و صنعتي    صيد و شكار زندگي خود را متحول كرده و امروزه در دوره شهر            

هـاي جـالد مĤبانـه و        ريـزي   به برنامـه   و ارتباطات به سر مي برد حال بدون اينكه        
هـاي مبتنـي بـر       ها و اعمال شيطاني متوسل شويم و بدون ارائه طريق          كشتار انسان 

يـك حـساب    با بلكـه    ؛ي و رياضي دقيق   رامهاي آ  شناسي و روش   مطالعات جامعه 
همان گونه كه در چين     . توان محدوديتي در ميزان مواليد اعمال كرد       انگشتي مي  سر

 يـك سـوم جمعيـت دنيـا را داشـت            اًتقريبـ 1350 چين در سال     ه است اتفاق افتاد 
 ميليارد و جمعيت چين يك ميليارد بوده، ولي با محدود كـردن زاد      3جمعيت دنيا   

 ميليـارد و جمعيـت چـين بـه جـاي دو             6و ولد هم اكنون جمعيت دنيا بـيش از          
يم جلـو   مي تـوان  ميليارد اينك يك ميلياردو دويست و پنجاه ميليون نفر است پس            

افزايش جمعيت يا انفجار جمعيت را بگيريم به عنوان مثال اگر اميد به زنـدگي را                
 سال به طور متوسط در جهان منظور كنيم از شش ميليارد نفوس موجود              55تا   50

سه ميليارد زوج بالفعل و بالقوه خواهيم داشت و اگر با احتساب ميـزان مواليـد و                 
 55 يـا  50ات دو فرزند منظور كنيم بعـد از     مرگ و مير براي هر زوج در طول حي        

ارج و تعـدادي بـه همـان ميـزان جـاي آنهـا را               خسال تعدادي از گردونه زندگي      
مانـد و در     ميليارد ثابـت بـاقي مـي      شش  خواهند گرفت و جمعيت در همين رقم        
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هـا خواهـد     ختيار خود انسان  اجمعيت در    نتيجه ميزان افزايش و كاهش اين تعداد      
ها توان در سطح كشور    هاي صحيح و عقاليي و اعمال قوانين مي        زشبود كه با آمو   

 جوامــع ايــن روش را اعمــال كــرد و بــدان پايبنــد بــود، آيــا تنهــا راه كــشتار  و
 هاست؟ آيا تنها روش روش ددمنشي و قانون جنگل است؟  انسان

 
 گيري نتيجه

هايي كـه    نـدا  ؛دهـد اي سرمي انسان تجربه ديده و زجر كشيده قرن ما نداهاي تازه         
ها و تبعيضات ظالمانـه گذشـته را ويـران          بنديها و صف  خواهد اساس جدايي  مي

ها را برانـدازد و يگـانگي و بـرادري انـساني را بـه جـاي آن                  كند، بساط نابرابري  
هاي انساني مظلوم قرن بيـستم و بيـست و يكـم شـجاعانه               ندايي كه توده   ؛بنشاند
وي از احكام الهي و جغرافياي قرآني، در        اند و اين عملي نيست مگر با پير       سرداده

 .اين زمينه بايد كاركرد و نوشت و آگاهي داد
دانيم كه كلي بيني جغرافيا و ارتفاع مادي كه جغرافيدانان بايد بـه آن متوسـل                مي«

شوند تا محيط را يك جا و به تمامي ببينـد، وي را سـرانجام بـه نـوعي تهـذيب                     
ا با ارتفاع معنوي كه عرفا و اخالقيون از آنجـا           تواند آن ر  كشاند كه مي  اخالقي مي 

نهنـد مقايـسه كــرد، چـه بــسا امـروز هــم     جنـگ هفتـاد و دو ملــت را عـذر مــي   
هـاي هـوايي و هواپيمـا و سـفرهاي          اي كـه عكـس    جغرافيدانان واقعي با استحاله   

ها در بينش انسان پديد آورده است نداي ادراك و تفاهم بين            فضايي و فضاپيمايي  
- همبستگي جهاني نوع بشر و تقدس وي را از طريق سازمان ملل درمي             المللي و 

تـرين وسـيله رفـع       جغرافيا بهترين و مناسـب    «: كشد كه دهند و يونسكو فرياد مي    
 البته جغرافياي   ). 39: تا  وديعي، بي  (»هاي موجود و تفاهم بين الملل است      تبعيض

 .قرآني نه اروپايي
هـا   گوي تمـدن و يي در تمدن بشر دارد، در گفت   سزاه  با توجه به اينكه دين تأثير ب      

شايد حرف اول را باورهاي ذهني و اعتقادات مـذهبي بزننـد و در همـه اديـان از      



 وضعيت علوم انساني در ايران معاصر

 

102

ترين آنها به سعادت بشر و تـأمين و آرامـش انـسان توجـه               ترين تا متعالي  ابتدايي
هاي رستگاري دنيوي و اخروي را اديان آسـماني و          شده است و بهترين راهنمايي    

وقتـي  . اندحيدي و انبياء به ويژه دين اسالم و خاتم انبياء پيش پاي بشر گذارده             تو
بينيم تـا چـه حـد بـه فراگيـري علـوم و كـسب            كنيم مي به تعاليم اسالم توجه مي    

ها توجه شده و چه اهميتي به علم قايل شده تا جايي كه خداوند بـه قلـم و           دانش
تعليم و تعلم و نتايج حاصل از آنهـا         . كنداد مي ـم ي ـشود قس آنچه به آن نوشته مي    

شود در مكتب اسالم نه انحصاري اسـت و         و صنعت تعبير مي   فن  وري و   اكه به فن  
از اين رو جا دارد و اميدواريم در        . نه بخل ورزيدن در اين زمينه مورد پسند است        

هـا در ايجـاد     اي فراهم آيد كه تمام انسان     ها زمينه گوي تمدن و  سايه تفاهم و گفت   
رتباط با محيط زيست بدون توجه به نژاد، زبان، دين و رنگ پوسـت از تجـارب                 ا

» آميـز همزيستي مسالمت «انسان و   » بهزيستي«هاي هم در راه تأمين      هم و از دانش   
در پهنه وسيع و سفره گسترده كره زمين با تفاهم و برابري و برادري موفق باشـند       

ها متـروك و اسـرار سـاخت        نسانهاي كشتار ا  و روزي را ببينيم كه ساخت سالح      
هـا نباشـد و بـه جـاي آن آمـوزش            هاي مورد مباهات انـسان    آنها در رديف دانش   

 .عمومي در راه ايجاد توسعه و تعالي زندگي انسان هدف انسانيت باشد
اميد است روزي تحميق جـاي خـود را بـه تعلـيم و اسـتثمار جـاي خـود را بـه                       

ن دوستي و تفاهم بـين المللـي بدهـد و           همكاري و استعمار جاي خود را به انسا       
 قوانين الهـي بـدون       از ها كه با پيروي   اين عملي نيست مگر با حفظ كرامت انسان       

هاي طبيعـي را بـراي همـه        وري از داده  تبعيض و انحصارگري حق زندگي و بهره      
ها را اعـضاي يـك خـانواده بـزرگ در دهكـده             ها قايل شويم و تمام انسان     انسان

 .يم و بدان پايبند باشيمجهاني تصور كن
هـا راضـي نخواهنـد شـد محـيط          در سايه چنين تفكر وتعليماتي است كه انـسان        

رويـه   زيست را تخريب كنند، منابع تجديدپذير و تجددناپذير رااسراف گرانه و بي   
 .شاءاهللا  ان.مصرف كنند و امكانات زيست را محدود سازند به اميد آن روز
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گزارشي از وضعيت متون درسي و كمك درسي رشته اقتصاد در 
 دانشگاه هاي ايران در ده سال گذشته

 
 1دكتر غالمرضا مصباحي مقدم

 
 آغاز به كار كرده و هر دو هفتـه          1375  در سال  گروه اقتصاد شوراي بررسي متون    

تثناي دو سال اخير كه جلسات       به اس   است،   يك بار به صورت منظم جلسه داشته      
از نظر فاصله زماني يك ماهه شد و از نظر مدت برگزاري از دو ساعت به چهـار                  

 نفـر از اعـضاي هيئـت علمـي          10 تـا    7حـدود   . ساعت افزايش پيدا كرده اسـت     
هاي مختلف به صورت مستقيم در جلسات اين گروه مـشاركت دارنـد و                دانشگاه

هـاي    ها از دانـشگاه     اعضاي هيئت علمي دانشگاه    نفر از    120داوري آثار به حدود     

                                                 
  رئيس گروه اقتصاد شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني .1

صاد شـوراي بررسـي متـون و كتـب علـوم            هاي ده ساله گروه اقت      بندي اجمالي فعاليت    اين گزارش جمع  
 .انساني است كه در آخرين روز كنگره به شكل سخنراني عرضه شد
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نظـر دو نفـر داور در گـروه ارزيـابي انجـام                و بعد از اظهـار     شود  ميمختلف ارائه   
 .شود نهايي ميداوري گيرد و  مي

. هـاي تهـران، يـزد ، اصـفهان، اهـواز و قـم هـستند                 اعضاي گروه مـا از دانـشگاه      
هـاي   قسيم موضـوعات، كتـاب    ت. ( كاري انجام گرفته است     خوشبختانه يك تقسيم  

مباني و كليات اقتصاد ابتدا موضوع بحث قرار گرفت و بين آنها كه شـايد حـدود                 
 اثر يك اثر به عنوان اثر برگزيده معرفي شد و يك اثر هم براي تجديـد چـاپ            12

 موضوع با   .شايسته شناخته نشد و البته نويسندگان محترم آن اثر هم دعوت شدند           
و خود آنها با توجه به اشـكاالت جـدي        شد  وري مطرح   خود آنها به صورت حض    

كه آن اثر از لحاظ علمي و از لحاظ اطالعـات آمـاري داشـت تـصديق كردنـد و                    
 .ديگر آن اثر چاپ مجدد نشد

 در زمينه اقتصاد كالن همه آثار       ،در زمينه اقتصاد خُرد تقريباً همه آثار بررسي شده        
مه آثار بررسي شده و فقط آثار نـو و           در زمينه اقتصاد پول و بانك ه       ،بررسي شده 

 .شود ميآيد بررسي مجدد  به روزي كه مي
 اقتصاد توسعه است چه ترجمه چـه تـأليف بررسـي             كتب دانشگاهي كه در زمينه    

ـ        سعي بر اين بوده كه كتاب     .  است شده عنـوان آمـوزش يـا      ه  هايي كه به نحـوي ب
اهللا انجـام      كـار بحمـد     و اين  شود در گروه ارزيابي     شود  ميكمك آموزشي استفاده    

 .شده است
 هـم بـه صـورت مـنظم تـشكيل            آن و جلسات  است   اهللا فعال   گروه اقتصاد الحمد  

 .رسد ها معموالً به موقع به دست ما مي شود و داوري مي
نشستي را بـه  همچنين اين گروه . اند ها سه و چهار بار داوري شده    بعضي از كتاب  

ميزبان ايـن نشـست دانـشكده       كرد كه   عنوان پيش كنگره در مشهد مقدس برگزار        
 .علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد بود
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در  .حضور داشـتند  هاي مختلف كشور اساتيد اقتصاد        از دانشگاه در اين نشست    
سـازي    بـومي  ديگـري  و   شناسي رشـته      آسيب  يكي  :شدا دو موضوع بحث     جآن

 .رشته
گـزينش  ايـن اسـت     مطـرح شـد     شناسي رشته مسائلي كه اجماالً        در مسئله آسيب  

حجـم دروس بـيش از ظرفيـت        . شـد   دانشجو براي رشته ناقص و نارسا تلقي مي       
نبـود درس فلـسفه     . شـد   دوره چه در كارشناسي چه در كارشناسي ارشد تلقي مي         

اقتصاد، ضعيف بودن درس اقتصاد ايران، عدم توجـه بـه اقتـصاد ايـران در سـاير                  
اين علم با معارف اسالمي از مسائلي بود          دروس، عدم عطف توجه كافي به رابطه      

 البتـه گـزارش مختـصر ايـن نشـست در            .شناسي مطرح شـد     كه به صورت آسيب   
 .منتشر شده استكنگره نامه  خبر

سازي اقتصاد يك ديدگاه اين بود كه علم اقتصاد از جهـت              در مورد موضوع بومي   
 و اسـت فاوت  تنها، كاربرد آن در جوامع مختلف مت    .نظري همه جا يك چيز است     

نظر ديگر اين بود كه علم اقتصاد كه امروز به عنوان علم اقتصاد متعارف آمـوزش                
و مبتني بر آن انديـشه      دارد  شود يك بستر خاص انديشه فلسفي و فكري           داده مي 

دينايي انسان را موجودي    .  است اصخگاهي  نبنا شده و نگاه اين اقتصاد به انسان         
توانـد    كند و نمـي      را جامعي سكوالر تلقي مي     موجودي سكوالر و جامع انساني    و  

ي ايـران بخـورد و نگـاه بـه            اي مذهبي هم چون جامعـه       اين اقتصاد به درد جامعه    
بايد متحول شود تا بتواند يك تغيير و تحول بنيـادين و اساسـي در ايـن                   انسان مي 

 .علم پديد بيايد
ا اينكـه ايـشان     ب.  كنم  تشكر مي برادر بسيار بزرگوار دكتر گلشني      از  من همين جا    

 توجه بالغي به مسائل علوم انساني دارند و اين توجـه بـراي              ،استاد فيزيك هستند  
هـاي    ظرفيت پژوهشگاه علـوم انـساني را در اختيـار رشـته            .ما بسيار محترم است   

و تحوالت علـوم انـساني و شـوراي بررسـي متـون را              . اند  علوم انساني قرار داده   
كنم اگر     مي تصور من   .هتمام بليغ اين مسئله را ادامه دادند      با ا و  اند    اندازي كرده   راه
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 بلكه يازده سال اين حركـت ارزشـمند بـا           ، سال 10غير از ايشان كسي بود هرگز       
 روحيـه بنـده     . كـرد   هايي كه بود و مشكالتي كه پيشرو بود استمرار پيدا نمي            تنگنا

ا بنده آشنا هستند    معنا و تملق نيست اين را كساني كه ب          ي تعريف بي    هرگز روحيه 
 بـراي همـين     .دانند و يك حريت و آزادي هم در نقـد و انتقـاد دارم               به خوبي مي  

و افـراد    بـراي    اي  هـيچ مالحظـه   در نقـد    دانند كه     كساني كه با من آشنا هستند مي      
 خودم دانـستم كـه از        كه عرض كردم وظيفه   را  از اين جهت اين     . شخصيتها ندارم 

 .ايشان تقدير و تشكر كنم
هاي مختلفي در اقتصاد وجود دارد و يا قابليت طرح دارد كه من به صورت                 وزهح

 .كنم ها را مرور مي مختصر اين حوزه
. شناسـي اسـت   شناسي و انسان   شناخت كالمي،    - مباني فلسفي يك حوزه حوزه    

كنم با اينكه علم اقتصاد يك علم رفتاري است رفتـار انـسان               همين جا عرض مي   (
 .كند جدا مي) هاست را از علوم انساني اجتماعي كه مبتني بر تحيل رفتار

 .كند ميهاي انسان را در توليد، توزيع، مبادله و مصرف بررسي  رفتار
ها، آراء و افكار سنن و آداب كـه            و تحت تأثير انديشه    اين علم ناگزير متأثر است    

اين علـم   ) تحت تأثير اينهاست  (گيرد    ها است قرار مي     حاكم بر ذهن و عمل انسان     
هاي بنياديني باشد كـه بـر          فارغ از انديشه   تواند  كند نمي   ميموضوعي را كه مطالعه     

ـ         هـا در جامعـه در توليـد         روي رفتار انسان   ه و مصرفـشان    شـان در توزيـع و مبادل
 .گذار باشد تأثير

 و  بـدان بايد در اقتصاد و سـاير علـوم انـساني              يكي از موضوعاتي كه مي     ،بنابراين
 يعني آن اصول بنيادين فكري كه بـر آن  ،فلسفه است و فلسفه آن علمشود، توجه  

شناسـي و تعريفـي كـه از انـسان            مسائل شناخت از  طور   علم حاكم است و همين    
 و طبعاً اقتصادي كه امـروز در دنيـا بـه عنـوان اقتـصاد                كردت  شود غفل   دارند نمي 

شناسـي     تحت تأثير مباني فلسفي خاص و مباني شناخت        ،شود  متعارف شناخته مي  
 . دارند و شكل گرفتند شناسي خاص قرار خاص و مباني انسان
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شـود    مـي عرضه  متأسفانه آنچه در كشورهاي جهان سوم به عنوان آموزش اقتصاد           
 .ها  بدون آموزش ريشه،اين علم استهاي  ثمرهها و   برگآموزش شاخ و

جالب است بدانيد در خـود غـرب بـه ويـژه در     ) شوند  ها آموزش داده نمي    ريشه(
 .شود ميعرضه كشورهايي مثل فرانسه، انگلستان، فلسفه اقتصاد در حد دكتري 

در كشور ما حتي در حد كارشناسي هـم ايـن درس وجـود نـدارد تـا شـايد الزم         
 .هايي استوار است  مباني و ريشه،دانستند ما بدانيم اين علم بر چه اصولن

 طبعـاً مبـاني فلـسفه اسـالمي، مبـاني      .هاسـت  به هر حال اين يكي از آن ضرورت      
شناسي اسالمي اگر تبيـين و تـأليف          شناسي و انسان    كالمي اسالمي، مباني شناخت   

اند تحولي اساسي در ايـن علـم        تو   مي ،دان ما از اين مباني آگاه باشد        شود و اقتصاد  
 .پديد بياورد

شـود موضـوع مكتـب اقتـصادي           اقتصاد مطرح مـي     موضوع ديگري كه در عرصه    
 .ستا

 يكـي مكتـب اقتـصاد ليبـرال         : مكتب رايج و يا تـاريخي داريـم        وما االن در دنيا د    
يكي هم مكتب اقتصاد سوسياليستي كـه اكنـون هـم كـم و              ) داري  اقتصاد سرمايه (

 .ن گفت كه هست و بخشي هم رخت بربسته استتوا بيش مي
علم اقتصاد متعارف و رايج بر بستر اين مكتب شكل گرفته را غفلـت              از  توان    نمي
 .دادآمده از آن را آموزش يا توسعه و گسترش  و فقط علم بركرد 

 يمباني حقوق . باني حقوقي اقتصاد است   در م موضوع ديگري كه قابل بحث است       
گيرند   آيد بر اين اصول مبنا قرار مي        قتصاد كه از مكتب برمي    اصول علم ا  و  اقتصاد  

. براي مسائل حقوقي، حقوق تجارت، حقوق مبادالت، حقوق كسب مال و درآمد           
تـوان آنهـا را از هـم بـه طـور              اين حقوق برآمده از اصول اقتصادي هستند و نمي        

شف آثار اصول اقتـصادي بـر حقـوق را يـا كـ            . كامل تفكيك كرد و ناديده گرفت     
كه مباحث فقه االقتـصاد مطـرح       است  آنجايي  در  اصول اقتصادي از طريق حقوق      

 مسائل اقتصادي است و جالب است كـه    يعني فقهي كه آن فقه در عرصه     .شود  مي



 وضعيت علوم انساني در ايران معاصر 

 

112

برگـزار شـد و     ) ع(بدانيد يك دروه دكتري فقه االقتصاد در دانشگاه امـام صـادق             
ي دكتـري خودشـان       سـاله  ر  دانشجويان اين دوره االن در حـال ورود بـه عرصـه           

 .هستند
 آن چيزي كه به     ؛ علم اقتصاد است   ،موضوع ديگري كه در اين عرصه مطرح است       

هاي اقتصادي در جامعـه تحقـق پيـدا            يعني رفتار  ؛نام يك علم پسيني مطرح است     
هـا را   روابط بـين ايـن رفتـار   كند و  ميها را مطالعه     دانش اقتصاد اين رفتار   و  كرده  

دهد   بيني به محقق و عالم اقتصادي مي        دهد و قدرت پيش      مي موضوع بررسي قرار  
 ؛سـت    موضوع ديگر تاريخ تحوالت اقتصادي     .كه از تحوالت بعدي بتواند ياد كند      

 شـهيد بهـشتي      كاظم صدر در دانشگاه     مثالً تاريخچه اقتصاد صدر اسالم آقاي سيد      
 .تاريخ اقتصاد صدر اسالماند به نام  كتابي نوشته

توان نوشـت و تحـوالت آن را و تـاريخ             صاد دوران صفويه را مي    خوب تاريخ اقت  
 در ايـن    .هاي اقتصادي است     تاريخ انديشه  ،ديگر موضوع . اقتصاد دوران معاصر را   

موضوع غرب كار خوبي كرده از يونان باستان تاريخ دارد تا دوران معاصر ولي در               
 .اند ذكر نشدههاي اقتصادي به صورت يك تاريخ واره  ها انديشه ميان مسلمان

 اقتـصادي ابـن    انديشه اقتصادي ابن خلـدون، انديـشه اقتـصادي فـارابي، انديـشه          
 اقتصادي سـاير انديـشمندان و بـاالخره          مصلح، انديشه اقتصادي ابن سينا، انديشه     

 . استشناسي روشموضوعي كه در اين عرصه قابل طرح است 
 احساس  .اي نياز است      ويژه شناسي  روشبراي هر يك از موضوعاتي كه اشاره شد         

هاي ما كـار      آن در دانشگاه  دربارة  بايد    ست كه مي    هايي  كه اينها عرصه  است  ما اين   
 .كنم  من به همين مقدار بسنده مي.جدي انجام بگيرد

 
 
 



 
 
 
 
 
 

تحليلي بر جايگاه اقتصاد دانش محور در آموزش عالي و اشتغال 
 )اندازهاها و چشم ها، فرصت چالش(

 
 1رضا ويسي
 2حسين نازك تبار

 
 چكيده

محور، اقتصادي اسـت كـه مـستقيماً براسـاس          محور يا اقتصاد دانايي   اقتصاد دانش 
 در اقتـصاد دانـش      .توليد، توزيع و مصرف دانايي و اطالعات قـرار گرفتـه باشـد            

. هاسـت   ايجاد ثروت و اشتغال در تمامي رشته فعاليت        ،محور، محرك اصلي رشد   
هاي اخير بسياري از نهادها و سـازمانها دانـايي را بـه عنـوان       به نحوي كه در سال    

هاي جهاني را دسـتور      عامل توليد شناسايي كرده و ارزيابي نقش دانايي در رقابت         
بـه  . گامي دانايي در اقتصاد مؤثر است كـه بـه كـار رود            هن. كار خود قرار داده اند    

رسـد كـه بتوانـد ارزش        عبارت ديگر دانايي زماني بـه ظرفيـت كامـل خـود مـي             
هـاي سـازماني و      اقتصادي ايجاد كند و اين زماني است كه در محصوالت، رويـه           

اقتصاد دانش محور نيـز از طريـق آمـوزش در           . فرآيندها وارد شده و دروني شود     
                                                 

 نور مركز ساري كارشناس ارشد مطالعات توسعه و مدرس دانشگاه پيام. 1

 نور مركز ساري وزشي دانشگاه پيامشناسي و دستيار آم كارشناس ارشد جامعه. 2



 وضعيت علوم انساني در ايران معاصر 

 

114

بدين لحاظ سرمايه انساني عنصري بسيار اساسي و ارزشمند         . گردد ايجاد مي افراد  
به منظور ايجاد سرمايه انساني مناسـب،       . شود در اقتصاد دانايي محور محسوب مي     

بايـد توجـه    . گذاري در آموزش علوم، تحقيـق و توسـعه ضـروري اسـت             هسرماي
ست كه بر اسـاس   فردي ا،داشت كه نيروي انساني مناسب در اقتصاد دانش محور  

لذا با توجه بـه اينكـه نقـش آمـوزش عـالي در              . نيازهاي بازار آموزش ديده باشد    
توانـد  راهبرد توسعه مبتني بر دانش، كليدي و محوري است و آموزش عـالي مـي              

به عنوان موتور محرك توسعه عمل نمايد؛ ضروري اسـت نهـاد متـولي آمـوزش                
ريزي بـه منظـور      ور در جهت برنامه   عالي با توجه به شاخصهاي اقتصاد دانايي مح       

. ايجاد اشتغال مولد و مؤثر براي نيروي انساني فرهيخته جوان كشور گـام بـردارد              
 به بررسي تحليلي نقـش و جايگـاه اقتـصاد دانـش              باره مقاله حاضر نيز در همين    

هـا و چـشم      هـا، فرصـت    محور در آموزش عالي و اشـتغال بـا توجـه بـه چـالش              
 .ه استاندازهاي آينده پرداخت

 
محـور، آمـوزش عـالي، چـالش هـا، فرصـت هـا،               اقتصاد دانش    :واژگان كليدي 

 .اندازها چشم
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 1اقتصاد دانش محور
توجه به نقش دانش در اقتصاد و رشـد اقتـصادي موضـوع جديـدي نيـست، بـه                   
نحوي كه آدام اسميت در قرن نوزدهم به نقش تخصص در توليد و اقتصاد توجه               

كيد كرده است كه خلق و توزيع دانش به بهبود كارآيي           داشته و فردريك ليست تأ    
طرفداران شومپيتر نظير هيرشمن، گالبرايـت و گـودوين     . در اقتصاد كمك مي كند    

به نقش ابداع و نوآوري در پويايي اقتصاد توجه خاص داشته و رومر و گروسمن               
رشـد  جديد در زمينه سرمايه انساني، براي علـم و دانـش  در              عرضه نظريه   نيز با   

 .)(Clarke, 2001: 1بلند مدت اقتصادي نقش عمده اي قائل شده اند 
ازمان اقتـصادي كـشورهاي در حـال        سـ اصطالح اقتصاد دانش محور اولـين بـار         

 در جريـان اقتـصاد دو       فنـاوري گوياي نقش مهم دانش و       و   ،  كرد  مطرح    2توسعه
ه مـي   توان گفت كه حـداقل بـه دو ويژگـي اقتـصاد نـوين اشـار                دهه است و مي   

 ) (Ibid :2كند
تـر از    آنكه در اقتصاد دانش محور، دانـش از نظـر كمـي و كيفـي بـا اهميـت                  اول  

دوم آنكه كـاربرد فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات عامـل محركـه               . گذشته هاست 
طبق تعريف سازمان اقتـصادي كـشورهاي در حـال توسـعه،            . اقتصاد جديد است  

 توليد، توزيع و كـاربرد دانـش و         اقتصاد دانش محور، اقتصادي است كه بر اساس       
گذاري در دانش و صنايع دانـش محـور توجـه            هسرمايبه  اطالعات شكل گرفته و     

چنين سرمايه گذاري عبارت است از مجموع هزينـه هـاي انجـام             . شود  ميخاص  
شده در تحقيق و توسعه تحصيالت عالي و نرم افزارها به عبـارت ديگـر سـرمايه                 

زينه فعاليت هايي كه سبب ارتقا سطح دانش موجود         گذاري در دانش، به معناي ه     
 )  (Ibid. و يا كسب و اشاعه دانش جديد مي شود

                                                 
)KBE ( 1. Knowledge-based  economy 

٢. OECD  
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 با گسترش ايده سازمان اقتصادي كـشورهاي در         1كميته اقتصادي آسيا و اقيانوسيه    
دانـد كـه در آن       حال توسعه در خصوص اقتصاد دانش محور، آن را اقتصادي مـي           

عامل و محركه اصلي رشد اقتصادي، توليد ثروت و         توليد، توزيع و كاربرد دانش،      
طبق اين تعريف، اقتصاد دانش محور براي رشد و         . اشتغال در تمامي صنايع است    

كنند، به   توليد ثروت در تعدادي از صنايع به فراخور نياز خود از دانش استفاده مي             
مي  توليـد، توزيـع و كـاربرد دانـش در تمـا            ،عبارت ديگر در اقتصاد دانش محور     

. صــنايع عامــل محركــه رشــد اقتــصادي، توليــد ثــروت و اشــتغال اســت       
)2002/org.devlopmentgateway.www   (    

به طور كلي در اقتصاد دانش محور، دانايي موتـور اصـلي رشـد و ايجـاد ثـروت                   
ارزش .  موجـب توليـد مـي شـود    است و بيش از عوامل سنتي نظير كار و سرمايه    

ـ                 ي يهـا   يبسياري از شركت هاي نرم افزاري و فناوري زيـستي، نـه ناشـي از داراي
كننـد، بلكـه ناشـي از        گيـري مـي    فيزيكي آنها به صـورتي كـه حـسابداران انـدازه          

در . هاي غير ملموس آنها يعنـي دانـايي و جـواز امتيازهـاي علمـي اسـت                 سرمايه
ادها و سازمان ها، دانـايي را بـه عنـوان عامـل توليـد               هاي اخير بسياري از نه     سال

هاي جهان را در دستور كار خـود         شناسايي كرده و ارزيابي نقش دانايي در رقابت       
 ).(Clarke, 2001:4 قرار داده اند

از سوي ديگر منافع اقتصادي ناشي از توسعه دانش وقتي حاصـل مـي شـود كـه                  
ر توليد كاالهاي خدمات اسـتفاده      نيروي كار كسب و د    به دست   دانش ايجاد شده    

به عبارت ديگر منافع اقتصادي دانش بستگي به سطح مهارت نيروي كـار و              . شود
منافع تجاري ناشـي از كـاربرد دانـش بـا ارسـال بـاز               . سرمايه انساني اقتصاد دارد   

                                                 
1. APEC 
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خورد براي توليد دانش، زمينه دور جديدي از نوآوري، ابداع و جـذب دانـش را                
 ). (Stiglitz, 1999:5فراهم مي نمايد

هـاي   گذاري در سـرمايه انـساني، سياسـت            آموزش و تعليم و تربيت يا سرمايه      
وري اطالعات و ارتباطات، وجـود محـيط مناسـب اجتمـاعي،            احمايتي دولت، فن  

گذاري و توليد و تجارت از جملـه پـيش           سياسي، اقتصادي و قانوني براي سرمايه     
 . (Ibid 7 ) نيازهاي اقتصاد دانش محور است

سرمايه .  است شدهسرمايه انساني در اقتصاد به دو مفهوم محدود و وسيع استفاده            
انساني در مفهوم محدود به معناي تغيير در كيفيت نيـروي كـار در ازاي تغييـر در       
سطح تحصيل و تجربه بوده و در مفهوم وسيع به دانش و موجودي آن در اقتصاد                

هاي خـارجي در توليـد و از طريـق رشـد             ييجو شود كه با ايجاد صرفه     اطالق مي 
 ) (Blomstorm,2002:2 .گذارد بهره وري عوامل توليد بر رشد اقتصادي تأثير مي

آموزش و سرمايه گذاري در سرمايه انساني، سرمايه گذاري بلند مدتي اسـت كـه               
در يـك اقتـصاد دانـش محـور      . بدون آن اقتصاد دانش محور ناپايدار خواهد بـود        

، خدمات آموزشي با كيفيتي كه در سطح وسيعي در اختيار افراد قـرار              توسعه يافته 
گيرد، اولويت اصلي اقتصاد و جامعه است و بدون آن عناصر ديگري از پايه هاي               

توان به سطحي رساند كـه مـورد نيـاز           دانش ملي از جمله تحقيق و توسعه را نمي        
چنـين  عرضـه   ضمين   مسئوليت اصلي دولت، ت    ،بنابراين. اقتصاد دانش محور باشد   

ـ         .  است اي  خدمات آموزشي  ويـژه  ه  در اقتصاد دانش محور، سياست هاي دولـت ب
وري، صنعت و آموزش، مستلزم توجه بيشتري بـوده و          اسياست هاي مربوط به فن    

ها و ايجاد انگيزه براي سـرمايه گـذاري و           نقش واحدهاي اقتصادي و زير ساخت     
هاي دولت بايد در جهـت       سياستره  با  در اين . تعليم و تربيت داراي اهميت است     

همكاري بين دولت، صـنعت و دانـشگاه باشـد، بـه نحـوي كـه ايـن                  زمينه  ايجاد  
هـاي   هاي جديـد بـه تمـامي بخـش         ورياهمكاري سبب تقويت، ارتقا و اشاعه فن      

هـاي   اقتصادي و واحدهاي مختلف گرديده و باعـث تـسهيل توسـعه زيرسـاخت             
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رد نيـاز اسـت كـه سـبب بهبـود ميـزان             هايي مو  همچنين سياست . اطالعاتي شود 
هاي رسـمي، ايجـاد انگيـزه بـراي      آموزشها از طريق  يها و تواناي  دسترس به مهارت  

واحدهاي اقتصادي و اشخاص جهـت داشـتن از آمـوزش و يـادگيري دائمـي و ايجـاد           
ــين عرضــه و تقاضــاي نيــروي كــار برحــسب مهــارت  ــاز  همــاهنگي ب هــاي مــورد ني

 .(Reifeers & Aubert, 2002:10)گردد
 محيط كالن اقتصادي دانش محور بايد به نحوي باشد كه سبب تـشويق و رشـد                

 چرا كه نوآوري به عنوان عامـل اصـلي تـداوم يـك اقتـصاد                ؛سرمايه گذاري شود  
دانش محور،مستلزم سرمايه گذاري در بازاريابي، تجهيزات و ابزار جديد و رشـد             

. ي و سـودآوري مـي شـوند       و توسعه محصوالتي است كه سبب بهبـود بهـره ور          
Skyrme, 2002:10)( 

در اقتصاد دانش محور، شكل اساسي دانش براي يـك فـرد عبـارت از اطالعـات                 
مورد نياز جهت انجام وظيفه خاص، آگاهي از نحوه دسترس به اطالعات و نهايتأ              

هـا حـداقل تـا       تمامي ايـن مهـارت    . بررسي و ارزيابي اطالعات كسب شده است      
در . آموزشي دانش محور قرار دارند    نظام  وده و در كانون توجه      حدي قابل تعليم ب   

 فنـاوري عين حال كه تمركز آموزش اوليه برمهارت هاي كاربردي است، اما تغيير             
و زمينه هاي كاري در طي زمان، لـزوم يـادگيري در دوره هـاي بعـدي را خـاطر                    

 (Ibid :4 ).نشان مي سازد
 

 ندازهاها و چشم ا ها، فرصت چالش: آموزش عالي
-هاي اساسي توسعه در هر كشوري محسوب مي        آموزش عالي يكي از زيرساخت    

هـاي    توجه به مسايل آموزش عالي همواره يكـي از دغدغـه           دليلشود و به همين     
هاي آموزش عـالي بـه قـدري         رسالت. ريزان بوده است  گيران و برنامه   مهم تصميم 

به . عاليت بخشي قلمداد كرد   گسترده و فراگيرند كه نمي توان آنها را در حد يك ف           
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 و  گزارش وزارت علوم، تحقيقـات    : (توان به موارد زير اشاره كرد     عنوان نمونه مي  
 .)، با اندكي دخل و تصرف1384 فناوري

 
 ها و نظام ارزشي جامعه؛  رسالت آموزش عالي در ارتباط با آرمان •
رسالت آموزش عالي در امر توليد و غنا بخـشيدن بـه دانـش و فرهنـگ                  •
 ور؛كش
رسالت آموزش عالي در امر تربيت نيروي انساني متخـصص مـورد نيـاز               •

 كشور؛
رسالت آموزش عالي در جهت تسريع و تسهيل فرآيند توسعه اقتـصادي،             •

 اجتماعي و فرهنگي كشور؛
رسالت آموزش عالي در خصوص برقراري گسترش ارتباط متقابـل بـين             •

هنگي، علمي، صـنعتي    هاي فر  دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و ديگر بخش       
 و خدماتي كشور؛ 

سالت آموزش عالي در ايجاد و تسهيل برقراري روابط علمي، فرهنگي،           ر •
 . سياسي و اقتصادي در سطح منطقه و بين المللي

ريزي كشور توجه خاصـي بـه امـر آمـوزش      الزم است كه در نظام برنامه    ،بنابراين
م، امكانات و تجهيـزات و      عالي مبذول گردد و تا جايي كه ممكن است فضاي الز          

ها، تأمين شود و مشكالت و تنگناهاي        منابع مالي آن به نسبتي فراتر از ساير بخش        
 .ها مرتفع گردد تر از ساير بخش آن به مراتب سريع

 
 چالش هاي نظام آموزش عالي كشور

هاي كالن آموزش عالي متأثر از تعداد مراجع         عدم انسجام، هماهنگي و سياست     -
 ؛)لزوم يكپارچگي مديريت آموزش عالي(ي تصميم گير
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هـا از يـك طـرف و         افزايش شديد تقاضاي اجتماعي بـراي ورود بـه دانـشگاه           -
 وابستگي مالي به منابع محدود و در حال كاهش از طرف ديگر؛

افزايش وابستگي به خارج از كشور در صورت ادامه كنـدي سـرعت تحـوالت                -
قايـسه بـا رونـد شـتابان دنيـاي علـم و             ها و مراكـز پژوهـشي در م        علمي دانشگاه 

 .فناوري؛
 هاي تحصيلي با بازار كار؛  عدم انطباق رشته -
فقدان طرح جامع توسعه  آموزش عـالي، توسـعه نـامتوازن آمـوزش عـالي در                  -

هاي مختلف كشور ناشي از فقدان برنامه و خط مشي بلند مـدت اسـت بـه                  استان
 آموزش دانشگاهي در نقاط مختلف      عبارت ديگر فقدان گسترش متوازن و متعادل      

 كشور بر اساس آمايش سرزمين و برنامه هاي توسعه؛
فقدان نظام جامع و كارآمد ارزيابي و نظارت و نبودن ساز و كارهـاي مـوثر در                  -

 اصالح روند و بهبود كيفيت؛
ناكافي بودن اعتبارات آموزش عالي توأم با گسترش هاي كمـي و پـايين بـودن                 -

 مكانات موجود و در نتيجه تحقق نيافتن اهداف كيفي آموزش عالي؛وري از ا بهره
هاي سنتي آموزشي، تكيه بيش از پيش به دروس نظـري            ها و شيوه   تداوم برنامه  -

هـا، كـارآفريني، خالقيـت و       و انباشت محفوظات، كم توجهي به پرورش مهـارت        
 ازهاي جامعه؛نوآوري دانشجويان و آماده نشدن آنها براي مواجهه با مسايل و ني

ت علمي دانـشگاهها از نظـر تعـداد، تركيـب مراتـب علمـي و                ئكمبود كادر هي   -
 روزآمدي؛

فقدان خط مشي بلند مدت توسعه منابع انساني و هرم مطلوب نيروي انساني و               -
همچنين نامناسب بودن تركيب تخصصي نيروي انساني در اختيار كـار و اشـتغال              

 كشور؛
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هـاي   اعي آموزش عالي كه با وجـود اتخـاذ سياسـت          تراكم شديد تقاضاي اجتم    -
اي كـه دومـين      توزيع عادالنه همچنان مركز ثقل آن، استان تهران اسـت بـه گونـه             

 .ها نيز استان تهران بوده است  درصد متقاضيان ساير استان7/85انتخاب 
وجود تقاضـاي كـاذب بـراي خـدمات آمـوزش عـالي، ناشـي از عـدم تعيـين                     -

 خدمات مزبور در بخش دولتي است كه اين امـر موجـب             هاي صريح براي   قيمت
بيكاري در سطوح پايين    . قطع ارتباط بين تقاضاي اجتماعي و اقتصادي شده است        

ــار از ديگــر     ــازار ك ــورد ب ــدان اطــالع رســاني مناســب در م ــر آموزشــي و فق ت
 .تهديدهاست

روند رو به رشد افزايش سهم زنان در تقاضاي آموزش عالي و كاهش اصـولي                -
 مشاركت مردان براي ورود به آموزش عالي؛

كمبود شديد سـطح  وضعيت عدم كفايت نرخ پوشش تحصيلي سطوح عالي در          -
ريـزي  گزارش سازمان مديريت و برنامـه     . (دانش اقتصاد كشور و جواني جمعيت     

 . )، با اندكي دخل و تصرف1384كشور،
 

 فرصت ها و قابليت ها 
ارهـا بـراي خـدمات آمـوزش عـالي و نيـز             افزايش تقاضاي مؤثر افـراد و خانو       -

گـذاري   افزايش سرمايه گذاري در آموزش عالي مستقل از تـوان عمـومي سـرمايه      
 آنها؛

هاي غير انتفـاعي و ايجـاد زمينـه        هاي شبانه و دانشگاه    افزايش تقاضا براي دوره    -
 مناسب براي تنوع بخشيدن به عرصه آموزش عالي؛

 انساني فـراوان كـه بـا انتخـاب و هـدايت             وجود ذخيره جمعيتي جوان و منابع      -
توان ذخيره سرمايه انساني قابل توجهي از نظر كمـي و   صحيح اين منابع بالقوه مي    

 .كيفي، در يك برهه مناسب ايجاد كرد
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افي هرچنـد كـ   هاي موازي آمـوزش عـالي كـه          روند افزايش تقاضا براي جريان     -
 توان از اين فرصـت بـراي        هاي مناسب و تثبيت شده مي      گذاري  با سياست   ،نيست

 .پاسخگويي بيشتر به تقاضاي اجتماعي استفاده كرد
گسترش تقاضاي اجتماعي براي ورود به آموزش عالي در صورت وجود زمينه             -

هايي براي افزايش ميزان پذيرش، موجبات تغييـر نگـرش فرهنگـي، اجتمـاعي و               
-ديريت و برنامـه   گزارش سازمان م  . (سياسي در جامعه را از پيش فراهم مي آورد        

 .)، با اندكي دخل و تصرف1384ريزي كشور،
 اندازهاي آيندهچشم

در صـورت ادامـه رونـد       ) فـراز مغزهـا   (افزايش مهـاجرت نخبگـان       .١
ت علمي مراكز آموزشي    ئوضعيت موجود تأمين اجتماعي اعضاي هي     

 عالي؛  
روبرو شدن آموزش عالي با موج جديد جمعيت جـوان و داوطلـب              .٢

 سال آينده از يك طـرف و وابـستگي مـالي بـه              10آموزش عالي در    
 منابع محدود و در حال كاهش با نوسان دولت از طرف ديگر؛

هـا از توسـعه    تأثيرپذيري منفي كيفيت آمـوزش و پـژوهش دانـشگاه     .٣
 ت علمي؛ئكمي توأم با محدوديت منابع، امكانات و هي

افزايش فاصله علمي كشور با سطح جهاني ناشي از كنـدي سـرعت              .٤
ها و مراكـز پژوهـشي در مقايـسه بـا رونـد              ت علمي؛ دانشگاه  تحوال

 شتابان دنياي علم و فناوري؛
، رواج روحيـه مـدرك گرايـي و         آموختگـان   كارآفرين نبـودن دانـش     .٥

افزايش انتظارات دانش آموختگان از دولـت بـراي ايجـاد اشـتغال و              
 استخدام آنها؛

ز عـدم   هاي ساختاري توأم با كمبود نيروي متخصص ناشي ا         بيكاري .٦
هـا در   هاي دانـشگاه  تناسب نرخ رشد جمعيت دانش آموختگان رشته    
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هـاي متنـاظر در رونـد        مقايسه با سـرعت توسـعه مـشاغل در زمينـه          
گـزارش وزارت علـوم، فنـاوري و تحقيقـات،          (زايي كـشور؛     اشتغال
 .)، با اندكي دخل و تصرف1384

ع داشته و جهان    امروزه علوم وفناوري نقش و اهميت روزافزوني در توسعه جوام         
ه همه جانبه و پايـدار عمـدتاً        عتوس. به سمت اقتصاد مبتني بر دانش پيش مي رود        

نيز بر پايه خالقيت و نوآوري و توسعه علمي صـورت           و  مبتني بر توسعه فناوري     
. مي گيرد و دستيابي به توسعه علمي نيز از طريق مطالعه و پـژوهش ميـسر اسـت       

بيشتري را به امر پژوهش اختصاص مي دهنـد و          لذا جوامعي كه منابع و امكانات       
گذاري، برنامه ريزي، تصميم گيري و فعاليت هاي         در امور مختلف اعم از سياست     

اقتصادي و صنعتي از نتايج مطالعات و تحقيقات استفاده بيـشتري بـه عمـل مـي                 
منابع نيز تعداد محققان در يـك ميليـون نفـر           دربارة  . آورند موفقيت بيشتري دارند   

 نفر اعالم شده است كه باز هـم نـسبت           330هاي اخير در حدود      يت در سال  جمع
)  نفـر  5000حـدود   (و كـشورهاي پيـشرفته      )  نفـر  1200حدود(به متوسط جهاني    

بـا لحـاظ نمـودن محققـين داراي تحـصيالت حـوزوي و              هرچنـد   . پايين هستيم 
ارشـد  ها در مقاطع كارشناسـي       هدانشگاآموختگان    دانشهمچنين تعداد قابل توجه     

توانند به عنوان نيروهاي بالقوه محقق تلقي شوند از نظر منابع انساني             به باال كه مي   
عدم مديريت صحيح منـابع انـساني بـا         دليل  در حد قابل قبولي هستيم و حتي به         

لـذا بـا افـزايش اعتبـارات پژوهـشي و ايجـاد فـضا و           . هـستيم فرار مغزها مواجه    
وانيم نيروهاي متخصص داخلـي و حتـي        ها و انگيزه هاي مناسب مي ت       زيرساخت

ايرانيان مقيم خارج و يا متخصصين خارجي را در جهت توسعه تحقيقات به كـار               
، بـا انـدكي دخـل و        1384ريزي كـشور،  گزارش سازمان مديريت و برنامه    (گيريم  
  .)تصرف
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 هاي بخش پژوهش  مشكالت، تنگناها و چالش
وان نقاط ضـعف، مـشكالت و تنگناهـا و          با مروري برآنچه در برنامه توسعه به عن       

ها مطرح شده است، مالحظه مي شود كه در حال حاضر نيز اكثـر               همچنين چالش 
البتـه  . شـده اسـت   تأكيـد   بـر آنهـا     و لـذا مجـدداً      هـستند   آنها به قوت خود باقي      

هاي باقيمانده برنامـه بـا تـالش و همـاهنگي بيـشتر مـسئوالن،                اميدواريم در سال  
، بـا  1384ريزي كشور،گزارش سازمان مديريت و برنامه   (ق يابد   اهداف برنامه تحق  

 .)اندكي دخل و تصرف
عدم تلقي پژوهش به عنوان يك اقدام جهت دستيابي به توسعه و كم تـوجهي               . 1 

هـاي   به مطالعات كارشناسي و به كارگيري نتايج و يافته هاي پژوهشي در بخـش             
 نقش مهم دانشمندان و محققان      گذاري، اجرايي و توليدي و     گذاري، سياست  قانون

 در فرايند توسعه و مديريت اجرايي كشور؛ 
ها  بودن فعاليت هاي تحقيقاتي و عدم توجه كافي به حل بحران          » عرضه محور «. 2

 و مشكالت و نيازهاي فوري و آتي توسعه كشور از طريق مطالعه و پژوهش؛
هشي كه مشكالت   ناكارآيي نظام موجود جهت مديريت كالن فعاليت هاي پژو        . 3

 :زير را ايجاد نموده است
ها و راهبردهاي توسعه علـوم و فنـاوري در           ها، اولويت  مشخص نبودن سياست   -

 برنامه هاي كالن توسعه ملي؛
هـا و تنگناهـاي بخـش        ين نيازهـا، قابليـت    يـ فقدان يك رويكرد نظام گرا در تع       -

 پزوهش و فناوري؛
ها و نحوه استفاده     ي و نظارت بر فعاليت    فقدان نظام جامع و كارآمد براي ارزياب       -

 از منابع تحقيقاتي و ميزان كارآيي و اثربخشي آن؛ 
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هـاي   ثر ميان دانشگاه ها و مراكز پژوهـشي و بخـش          ؤعدم همكاري و ارتباط م     -
 صنعتي و اقتصادي؛ 

 هاي كشور؛ هاي تكراري، غيرضروري با نيازها و اولويت انجام پژوهش -
 ز امكانات و سرمايه گذاري هاي پژوهشي كشور؛عدم استفاده صحيح ا -
 بيش از حد منابع مالي بخش پژوهش به دولـت و ناكـافي بـودن سـهم                  ياتكا. 4

 اعتبارات پژوهشي از بودجه عمومي كشور؛
وجود مقررات و محدوديت هاي اداري و مالي كه كـاهش بهـره وري و عـدم                 . 5

شي در بخـش دولتـي را       استفاده صحيح و كامـل و بـه موقـع از اعتبـارات پژوهـ              
 .موجب مي شود

هاي صنعتي و اقتصادي بـراي سـرمايه گـذاري در           فقدان انگيزه كافي در بخش    . 6
تحقيقات ناشي از رقابتي نبودن توليد در اقتصاد كشور و ضعف واحدهاي تحقيق             

 و توسعه در بخش هاي مذكور؛
ي در  ناكافي بودن تسهيالت مالي و مقرراتي جهت حمايت از بخـش خـصوص            . 7

 تحقيقات؛ 
عــدم توجــه كــافي بــه اعتبــار و منزلــت اجتمــاعي و مــسايل مــالي و رفــاهي . 8

پژوهشگران كه موجب مهاجرت آنها از كشور و يا اشتغال آنها به ساير امـور مـي              
 .گردد

عدم توجه كافي به پرورش روحيه پژوهشگري، خالقيت و نوآوري در مراكـز             . 9
ود محققـان كارآمـد و كارآفرينـان مـي          كه موجب كمب  ) در كليه سطوح  (آموزشي  

 .گردد
وهـشگران،  ژفقدان قوانين مناسب جهت حمايت از حقوق مالكيت معنـوي پ          . 10

 مخترعان و مبتكران؛ 
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نارسايي در توليد و مستندسازي اطالعـات و فقـدان سيـستم اطـالع رسـاني                . 11
كارآمد در سطح ملي و بـين المللـي بـه منظـور توسـعه و تـسريع فعاليـت هـاي                    

 پژوهشي و اشاعه دستاوردهاي آن؛ 
سـسات نظريـه   ؤسسات و قطب هاي علمـي و تحقيقـاتي و م       ؤناكافي بودن م  . 12

 پرداز راهبردي در كشور؛
هــت انجــام جفقــدان همكــاري مــؤثر بــين دانــشگاهها و مراكــز پژوهــشي  . 13

 هاي بزرگ ملي؛  پژوهش
گـزارش  (ر  فقدان ارتباط و همكاري مـؤثر بـا مراكـز علمـي خـارج از كـشو                . 14

  .)، با اندكي دخل و تصرف1384ريزي كشور،سازمان مديريت و برنامه
 

  آثار اقتصاد دانش محور بر آموزش عالي
به عبارت ديگر دانـايي زمـاني       . ثر است كه به كار رود     ؤدانايي، زماني در اقتصاد م    
رسد كه بتواند ارزش اقتصادي ايجاد كند و اين هنگـامي            به ظرفيت كامل خود مي    

. ست كه در محصوالت، رويه هاي سازماني و فرايندها وارد شده و دروني شـود              ا
دانايي از طريق آموزش در افراد و از طريق به كارگيري در محـصوالت و فراينـد                 

 (Stiglitz, 1999:6 :رسد دانايي به اشكال زير به مصرف مي. ها دروني مي شود
( 
ع زماني است كه دانش كاربردي       بهره برداري از فناوري هاي موجود كه در واق         .1

بهره برداري از فناوري هاي موجود اين فرصت را به ويژه در اختيـار              . شده است 
مساوي و با سرمايه گذاري     اوضاع  كشورهاي در حال توسعه قرار مي دهد كه در          

برابر در آموزش و تحقيق و توسعه، مشروط به تـأمين سـرمايه انـساني مناسـب،                 
 .وسعه يافته رشد كنندتر از كشورهاي ت سريع
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گذاري در تحقيق و توسعه براي هدايت سرمايه فكـري و نيـز اسـتفاده                سرمايه .2
موثر از جواز امتيازات علمي موجود يا سرعت بخشيدن بـه فراينـد بـه كـارگيري             

 .جوازهاي مذكور
 ماننـد   ؛ ورود به صنايعي كه در بازارهاي شديد رقابتي بين المللي حضور دارند            .3

گونه صنايع دانش بر هستند و ورود به آنها          اين.  الكترونيكي يا اتومبيل   محصوالت
 . شود موجب دسترس به دانايي موجود در صنعت و مصرف آن مي

 همكاري با بانك ها و شركت هاي بيمه بزرگ كه از مديريت دانايي براي ارتقا                .4
ـ             د و از آن بـراي      داده و اطالعات و مبادله آنها بين مديران و فعاليت ها برخوردارن

 اسـتفاده  اافزايش ارتباط بين مشتريان موجود و ايجاد فرصت هاي جديد براي آنه        
 .مي كنند

اي مانند مشاوران مـالي و مـديريتي كـه          هاي خدماتي حرفه    همكاري با شركت   .5
همكاري با شركتهاي خدماتي حرفه اي، مشاركت در        . شبكه دانايي ايجاد مي كنند    

يي؛ مجموعه هاي عظيم و يـافتن راه حـل هـاي جديـد را               سرمايه گذاري در دانا   
 (Ibid:7)) ممكن مي سازد

بنابراين، اولين اثر اقتصاد دانايي رشد اقتصادي است؛ زيرا دانـايي كـااليي تقريبـاً               
عمــومي تلقــي مــي شــود و نتيجــه تحقيــق و توســعه، آمــوزش و ديگــر اشــكال 

ي است و مانع كاهش بـازده       گذاري در ايجاد دانايي است، داراي اثر خارج        سرمايه
دانـايي، قابليـت رقابـت را، كـه         . شـود  به مقياس نيروي كار و سرمايه فيزيكي مي       

دهـد و    هاي نهادي، سازماني و سرمايه انساني است افـزايش مـي           ناشي از ظرفيت  
اما رشد تنها   . دهد وابستگي اقتصاد به منابع طبيعي و سرمايه فيزيكي را كاهش مي          

تغيرات ساختاري عميق در اقتصاد و به دنبال آن جامعـه           .  نيست اثر اقتصاد دانايي  
هاي الزم براي گـذر      با انقالب صنعتي بنيان   . از آثار بسيار مهم اقتصاد دانايي است      

از اقتصاد كشاورزي به اقتصاد صنعتي فـراهم گرديـد و همزمـان نـه تنهـا سـطح                   
. غييـر كـرده اسـت      بلكه محل زندگي افراد از جوامع روستايي به شهرها ت          ،زندگي
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ايـن  . انقالب علمي قرن گذشته عاملي براي گذر به اقتـصاد دانـش محـور اسـت               
فراينـد  : وجـود آمـد   ه  انقالب خود ناشي از تغييراتي بوده است كه در نظام علم ب           

ابتكارات تغيير كرد و مخترعان منفرد و مستقل نظيـر اديـسون جـاي خـود را بـه                   
در نتيجه همان گونـه     . رگ تحقيقاتي دادند  نهادهاي علمي نظير آزمايشگاه هاي بز     

 امروزه اطالعات و دانـش      ،شد كه در يك صد سال پيش اتومبيل و فوالد توليد مي          
دانست چگونه فوالد و     همان گونه كه در اقتصاد صنعتي هركس مي       . شود توليد مي 

هركس محور   در اقتصاد دانايي     ،شد اتومبيل توليد كند به قطب اقتصادي تبديل مي       
شـود و منـافع      داند چگونه اطالعات و دانش توليد كند بـه قطـب تبـديل مـي               مي

  )   org.devlopmentgateway.www.2002 (.كند مي اقتصادي را برداشت
كند و   محور، ساختارهاي اقتصادي به طور كلي تغيير مي        در اقتصاد دانش   ،بنابراين
هاي مرتبط با توليد، توزيع و مـصرف اطالعـات و دانـايي يعنـي تحقيـق و                   بخش

وري اعـم از سـخت افـزاري و نـرم افـزاري اهميـت               اتوسعه، آموزش و توليد فن    
هاي مرتبط با توليد، توزيع و مصرف مواد اوليـه و نيـز              ه بخش كدر حالي   . يابد مي

تغييرات عميـق   . ندده سرمايه فيزيكي به تدريج اهميت نسبي خود را از دست مي          
اين بـاور   . در نحوه زندگي و كار افراد در جوامع از آثار ديگر اقتصاد دانايي است             

وجود دارد كـه محـصوالت و خـدمات جديـد حاصـل توليـد و رشـد فنـاوري،                    
در اقتـصاد دانـايي،     . تغييرات اجتماعي خاص خـود را بـه دنبـال خواهـد داشـت             

هـاي   هـاي حرفـه اي جـاي مهـارت         ماهيت كار اساساً تغيير مـي كنـد و مهـارت          
اي را مي گيرد، سازماندهي كار از ساختار سلسله مراتبي باال به پايين بـه                غيرحرفه

دهد، و   هاي نيمه مستقل مرتبط با يكديگر تغيير شكل مي         اي و گروه   ساختار شبكه 
همه اين تغييـرات عميقـاً سـاختار مـشاغل،          . بخش خدمات رشد سريعي مي يابد     

. دهـد  هاي اقتصادي و شيوه زندگي اجتماعـات را تحـت تـأثير قـرار مـي                فعاليت
. سرمايه انساني عنصري بسيار اساسي و ارزشمند در اقتصاد دانـش محـور اسـت              

هـاي كـار گروهـي و        هـا شـامل مهـارت      اقتصاد دانش محـور متكـي بـر مهـارت         
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م العمر  هاي مادا   در اين نوع از اقتصاد، آموزش      ،بنابراين. هاي ادراكي است   مهارت
بـراي ايجـاد سـرمايه    . براي ايجاد سازگاري با تغييرات مداوم، اهميت زيادي دارد   

كه خود نوعي   (گذاري در آموزش علوم و تحقيق و توسعه          انساني مناسب، سرمايه  
آموزش علمي تلقي مي شود، آموزشي كه در عمل ايجاد مي شود و مـواد درسـي                 

 توجـه داشـت كـه سـرمايه انـساني           بايد. ضروري است ) آن قبالً تهيه نشده است    
مناسب در اقتصاد دانايي فردي است كه براسـاس نيازهـاي بـازار آمـوزش ديـده                 

اگر سرمايه انساني عامل ايجاد دانايي و فناوري ارتباطات و اطالعات، ابزار            . باشد
 ،شـود  دانايي در ابعاد توليد، انتشار و مصرف آن هاست؛ آنچه موجب نوآوري مي            

به عبارت ديگر فعاليتي كه منجر بـه نـوآوري          . قيق و توسعه است   بدون ترديد تح  
مي شود فعاليت پژوهشي است كه در عمل دانايي هاي انساني و سـازماني را بـه                 
كار گرفته، سـطح آن را ارتقـا بخـشيده و نتيجـه را وارد جريـان توليـد كاالهـا و                      

ها و   ها و سازمان   تحقيق و توسعه نه تنها سطح دانايي افراد، بنگاه        . كند خدمات مي 
در مجموع صنايع را افزايش  مي دهـد، بلكـه كيفيـت كاالهـا و خـدمات را نيـز                     

 )(Skyrme, 2002 :6-9 .افزايش داده و رفاه كلي جامعه را باال مي برد
  

 محورشاخص هاي اقتصاد دانش
هايي كـه در   اقتصاد دانش محور از طريق تعريف و شناسايي يك دسته از شاخص  

وري ا مقوله محيط اقتـصادي و تجـاري، فنـ         4 در قالب    1ياتي جدول   ماتريس عمل 
اطالعات و ارتباطات، توسعه منابع انساني و سيستم نـوآوري بـر رشـد، توسـعه،                

 .  تأثيرگذار باشد،وري مشخص شده استنوآوري اقتصادي و كارآيي و بهره
 KBEگيري ماتريس شاخص هاي اندازه 1جدول 

توسعه منابع  سيستم نوآوري
 انساني

ICT به 
عنوان 
 زيرساخت

محيط كسب و 
 )بازار(كار 

بندي طبقه
مراحل 
 دانش
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درجه يا ميزان 
همكاري و تعامل 
 دانشگاه و صنعت

نرخ ثبت نام در 
مقطع تحصيالت 
 متوسطه و عالي

تعداد 
رايانه به 
ازاي هر 

  نفر1000

سرمايه گذاري 
 GDPخارجي

كسب 
 دانش

تعداد محققان، 
دانشمندان و 

ن به ازاي مهندسا
هر يك ميليون 
 نفر در اقتصاد

تعداد 
آموختگان  دانش

علوم مهندسي و 
 طبيعي

هزينه ناخالص  ------
R&D 

خلق 
 دانش

ميزان همكاري 
ها و  بين شركت

واحدهاي 
 اقتصادي

تعداد روزنامه ها 
به ازاي هر 

  نفر1000

 تعداد -
خطوط 

تلفن ثابت 
به ازاي هر 

  نفر1000
 خدمات –

ميزباني 
ت به اينترن

ازاي هر 
تعداد تلفن 

 ثابت
 تعداد -

خطوط 
تلفن همراه 
به ازاي هر 

انتشار  ------
 دانش
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10000 
 نفر

 تعداد كارگران  - ------
ديده و آموزش

 ماهر
 نسبت تعد اد -

كاركنان 
هاي  بخش
محور بر دانش

 كل نيروي كار

 سهم -
كاربران 

اينترنتي از 
درآمد 

حاصل كل 
جمعيت از 
تجارت 

 ونيكيالكتر

سهم صادرات 
كاالهاي با 

فناوري باال از 
GDP 

استفاده از 
 دانش

شاخص توسعه  ------
 انساني

در جه شفافيت  ------
دولت و انضباط 
پولي و مادي 

هاي  سياست
 رقابتي

------ 

با توجه به شاخص هاي معرفي شده براي اندازه گيري ميزان حركـت بـه سـوي                  
طالعات موجود به بررسي وضـعيت برخـي از         اقتصاد دانش محور وبا عنايت به ا      

هاي مزبور در ايـران وبعـضي از كـشورهاي منتخـب نظيـر مـالزي، كـره                شاخص
-46: 1383معمارنژاد،(جنوبي، سنگاپور، تركيه، آلمان، فرانسه وآمريكا مي پردازيم       

44:( 
 سهم سرمايه گذاري مستقيم خارجي از       1شده درجدول   عرضه  براساس اطالعات   

 GDP هاي مربوط به محيط اقتـصادي وتجـاري بـراي           ن يكي از شاخص   به عنوا
سـنگاپور، مـالزي     وبراي كشورهاي تركيـه و    % 3 معادل   2001كشور ايران درسال    

درصـد بـوده كـه گويـاي محـيط          76/0،  10/0،  63 ،   21/2وكره به ترتيب معـادل      
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گذاري مستقيم خـارجي در ايـن كـشورها          مناسب تر اقتصاد جهت جذب سرمايه     
 . ايران استنسبت به

هـاي ديگـر     از جملـه شـاخص     GDP بـاال از     فنـاوري سهم صادرات كاالهاي با     
% 39 براي كشور ايـران معـادل       2000مربوط به محيط اقتصادي وتجاري، در سال        

، 5/2،  52/7وبراي كشورهاي تركيه، سـنگاپور، مـالزي وكـره بـه ترتيـب معـادل                
ي ايـن كـشورهادر زمينـه       درصد بوده است كه نشان از توان بـاال         8/11 و 79/52

 .هاي اقتصادي است در بخشفناوري استفاده از 
 10000، تعداد ميزبانان اينترنتي به ازاي هر         ICTهاي مربوط به     از جمله شاخص  

نفر ونيز سهم تعداد كاربران اينترنتـي از كـل جمعيـت اسـت، كـه ارقـام ايـن دو                     
و 08/16كيـه معـادل   ، در تر5/1و / 38 براي ايـران معـادل   2001شاخص در سال  

 3/27 و 97/30 ودر مـالزي معــادل  3/36 و 18/497، بـراي سـنگاپور معــادل   6/3
تـوان تعـداد     هـاي ديگـر درايـن زمينـه مـي          به عالوه از جمله شاخص    . بوده است 

 1000خطوط تلفن ثابت، تعداد خطوط تلفن همراه و تعداد كامپيوتر بـه ازاي هـر              
هـا در ايـران معـادل        م ايـن شـاخص    ارقـا  2001در سـال  . در نظـر گرفـت     نفر را 

هـاي مـذكور در كـشور         بود واين در حالي است كه شاخص       7/69 و 7/3،168/32
در 5/256،  8/620،  7/485، در كـره معـادل       05/126،  195/314،  8/2مالزي معادل   

، 8/301، 2/285و در تركيـــه معـــادل 3/508، 1/724، 4/471ســـنگاپور معـــادل 
 گويــاي ضــعف نــسبي بخــش ذكورمــهــاي  دركــل شــاخص. بــوده اســت74/40

هـاي مناسـب     عدم وجود زير ساخت    تكنولوژي اطالعات و ارتباطات در ايران و      
ICTبراي حركت به سوي اقتصاد دانش محور است . 

 در زمينه توسعه منابع انساني نيز شـاخص مربوطـه بـراي كـشور ايـران در سـال                   
،  هـاي تركيـه    ر بوده است، در حالي كه اين رقـم بـراي كـشو            719/0معادل   2001

 بـوده   790/0، و   879/0،  884/0،  734/0سنگاپور، كره ومالزي بـه ترتيـب معـادل          
به عالوه نسبت تعداد ثبت نام شوندگان دوره متوسطه به تعداد افراد گـروه              . است
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سني مربوطه نيز به عنوان يكي ديگر از شاخص هاي توسعه انـساني بـراي ايـران                 
 براي كشورهاي مـالزي،     2001تا  2000سال  درصد و بين    58 معادل   2000در سال   

درصـد بـوده    70،  91،  88،  92،  88كره، آلمان، فرانسه وآمريكا بـه ترتيـب معـادل           
 . است كه خود نشان از عدم توجه كافي به بخش تعليم تربيت كشورمان است

 از توليد ناخالص داخلي و تعـداد محققـان كـشور بـه              R&Dسهم هزينه ساالنه    
نفر از جمله شاخص هاي سيستم نوآوري است كـه در ايـن             ازاي هر يك ميليون     

 از توليد ناخالص داخلـي      R&Dزمينه نيز طبق آمارهاي موجود سهم هزينه هاي         
هـاي كـره،      درصـد وبـراي كـشور      43/0 بـراي ايـران تنهـا معـادل          2000در سال   

، 2/69،  1/15،  2/48 ، 68/88بـه ترتيـب معـادل        سنگاپور، آلمان وفرانسه وآمريكا   
به عالوه درهمين سـال تعـداد محققـان بـه ازاي هـر يـك                . رصد بوده است  د2/2

هـاي كـره،     نفر در حالي كه اين شاخص در كشور      331ميليون نفر در ايران معادل      
 .  نفر بوده است5/3160 و 2318/4139، 6/5سنگاپور وآلمان به ترتيب معادل 

ه شـده گويـاي شـكاف علمـي وفنـي قابـل مالحظـ             عرضـه   هاي   در كل شاخص  
كشورمان با كشورهاي پيشرفته جهان و ضرورت توجه بيـشتر بـه توسـعه منـابع                

 . انساني و سرمايه گذاري در سرمايه هاي فكري كشورمان است
كشورهاي با قابليـت  : همچنين با تقسيم كشورها درزمينه فناوري كه عبارت اند از     

تايج حاصله اين   ن. بهبود وتطبيق وقابليت نوآوري     ابليت  بري، ق  كسب، قابليت بهره  
هايي است كه فقط قابليت بهره بـري از          گونه نشان داده كه كشورما در رده كشور       

تـا   .هنوز قابليت جذب فناوري را بـه صـورت مطلـوب نـدارد             ودارد  فناوري را   
زماني كه ما پايه هاي ساختمان را به صورت منطقي ايجـاد نكنـيم، حتـي جـذب                  

 ).  215:1382شفيعي،( فناوري هم براي ما كار ساده اي نيست
 

 هاي گذر به اقتصاد دانش محور سياست
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دانايي بايد روش فكر كردن تغييـر         براي گذر به اقتصاد    : اصالح فرهنگ جامعه   .1
بايد اصل تغيير پذيرفته شود و مركزيت دانايي و آموزش به طور كلي و علم               . كند

د علمـي بايـد از      رويكـر . ها پذيرفته شود   و فناوري به طور خاص در كليه فعاليت       
. ها و جوامع بدان مسلح شوند      حلقه محدود افراد دانشگاهي خارج شده و سازمان       

البته نسخه مشخصي بـراي     . براي اين منظور اصالح فرهنگ جامعه ضروري است       
از طريق نظـام    :  اما قطعاً دولت در آن نقش دارد       ،اين اصالح فرهنگي وجود ندارد    

قبول خطـر، كـه كارآفرينـان بـدان احتيـاج           آموزشي، از طريق تشويق خالقيت و       
دارند، از طريق ايجاد نهادهايي كه به ثمر رسيدن فكرها را تسهيل كند و از طريق                

 . ايجاد محيط قانوني و مالياتي مناسب كه به اين نوع فعاليت ها پاداش دهد
 براي افزايش ظرفيت دانايي بايـد بخـش آمـوزش در            : افزايش ظرفيت دانايي   .2

. ح با ايجاد رقابت در آن، هم تقويت و هـم از نظـر كيفيـت ارتقـا يابـد              كليه سطو 
تـر پـرورش     اما از آن اساسي   . گسترش آموزش علم و فناوري بسيار اساسي است       

. نيروي انساني خالق و داراي مهارت هاي ادراكي و قابليـت حـل مـشكل اسـت                
. نايي اسـت  گذاري در تحقيق و توسعه از ديگر مصاديق افزايش دا          افزايش سرمايه 

ــايي افــزايش يابــد   ــا انجــام اقــدامات زيــر بايــد ظرفيــت دان ــر ايــن ب : عــالوه ب
)2002.org.devlopmentgateway.www ( 
براي اين منظـور بايـد در گـام نخـست،        . تبديل دانايي فردي به دانايي سازماني      -

ه به دانش صريح يا نوشته شده تبديل شود و سـپس،      دانش ضمني يا دانش نانوشت    
ابعاد نوآوري افزايش يابد و فكر به شكلي كارآ به محصول قابـل تجـارت تبـديل       

 .شود
به كارگيري اين فناوري موجب ظهـور       . گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات     -

اوري ايـن فنـ   . شود ترتيبات جديدي در اداره امور كار، توليد، مبادله و آموزش مي          
هاي انتشار دانايي مـي      همچنين موجب افزايش دانايي نوشته شده و كاهش هزينه        

 .شود
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. تأكيد بر ايجاد زير بنا براي ارتقا دانش به صورتي پايدار به جاي ايجاد اشـتغال           -
در هرحال بايد   . شود هاي دانايي محور مي    وجود اين زير بنا موجب جذب شركت      

 .د در نظر گرفتسهميه اي براي دانايي در اقتصا
هـاي   ها و اسـتفاده از شـبكه   توسعه بازارها از طريق اشكال جديدي از همكاري        -

اتحاديه اروپا اكنون به جاي توسعه محصول به توسعه بـازار و          . دانايي الكترونيكي 
 . انديشد ا ميه تشويق مشاركت

هاي مناسب براي تجارت اطالعات و دانـايي در سـطح            وضع مقررات و ماليات    -
 .بين المللي و توجه به صنايع دانايي به جاي صنايع سنتي

اقتـصادي بايـد بـه    اوضـاع   در اقتـصاد دانـايي      :اي اقتصادي ه   اصالح سياست  .3
عواملي مانند رقابت، باز بـودن      . اي باشد كه رشد و كارآفريني را تسهيل كند         گونه

مايـت از   اقتصاد براي تجارت و سرمايه گذاري خارجي، كاركرد عوامل بـازار، ح           
هاي اقتصادي براي تبديل     حقوق مالكيت از جمله مالكيت معنوي، و وجود انگيزه        

البته بسياري از كشورها درصدد     . دانايي و مهارت به رشد و توسعه ضروري است        
هستند اما تعداد محدودي از آنها موفق مي شوند زيـرا           وضعيت  فراهم آوردن اين    

همه حاصل از آن است كه در       وضعيت  ها و    آنچه مهم است تركيب نهايي سياست     
انــداز ســرمايه انــساني، بــا وجــود  از چــشم. كنــد مــوارد منظــور را تــأمين نمــي

هاي انجام شده و توسـعه آمـوزش عـالي، همچنـان بـا محـدوديت          گذاري سرمايه
ظرفيت نوآوري و جريان دانايي در كشور       . نيروي انساني واجد كيفيت مواجه هستيم     

ــا ــسيار ضــعيف اســت و بني ــه اســت  نب ــدان توســعه نيافت  :هــاي تحقيــق وتوســعه چن
)2200.org.devlopmentgateway.www (  
هـاي   بـرداري از دانـايي و يافتـه        فقدان فرهنگ كار علمي و تحقيقـاتي، و بهـره          -

و نـوآوري،   ها، همچنين عدم توجه به خالقيـت         پژوهشي در كليه سطوح و بخش     
كه اين هر دو اساساً بايد از مدارس شـروع شـده و در كليـه سـطوح آموزشـي و                     

 . سپس كار و فعاليت بدان اهميت داده شود
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گيـران   آماده نبودن جامعه اجرايي و قانون گذاري، بـه ويـژه مـديران و تـصميم                -
هـاي   هاي مختلف اقتـصادي بـا سياسـت    هاي بخش عالي، براي هماهنگي سياست 

 . فناوري، و تعيين سهمي براي دانش در اقتصادعلم و
كيفيت نه چندان مناسب سرمايه انساني و عدم انطباق آن با نياز بازار، همچنـين               -

هاي كانوني در افراد شامل قابليـت حـل مـشكل،            هاي پايه و قابليت    فقدان مهارت 
قابليت كار به صورت مستقل، قابليت يادگيري به صورت مـستقل، دانـستن يـك               

 .بان بين المللي، داشتن سواد رياضي و مهارت كار با رايانهز
عدم گسترش كافي فناوري ارتباطات و اطالعات توسعه يافته، كم هزينه و قابل              -

 .دسترس براي كل جامعه
كم توجهي به تحقيقات بنيادي كـه پايـه هـاي اساسـي تحقيقـات كـاربردي و                   -

 .ه فناوري را فراهم مي آوردعتوسعه اي و توس
هـا بـراي تـشخيص       هـا و بنگـاه     ها، سـازمان   فقدان سازوكارهاي الزم در بخش     -

بــرداري از آن از يــك طــرف و شناســايي  هــاي علمــي و دانــايي و بهــره توانــايي
 .هاي پژوهشي و مديريت آن از طرف ديگر نيازمندي

سـسات  ؤوجود موانع و مقررات مختلف كه جريان دانايي بـين دانـشگاه هـا، م               -
ها و كشورها محدود و      ها، شركت  مايشگاه هاي عمومي را با سازمان     پژوهشي و آز  

مندي از منافع علمي و فناوري به صورت مشترك در سـطح نهادهـا و                امكان بهره 
 .جوامع را كاهش مي دهد

فقدان گسترش و توسعه متوازن تحقيق و توسـعه و عـدم جـذب نتـايج آن در                   -
گـذاري   هاي الزم بـراي سـرمايه      زههاي مختلف اقتصادي به دليل فقدان انگي       بخش

مؤثر در تحقيق و توسعه، نوآوري و جريان دانايي و ارتقا سـطح آن كـه ناشـي از                   
هاي بخش خصوصي    عدم برقراري سازوكار بازار در اقتصاد و محدوديت فعاليت        

 . است
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تجـاري نـشدن تحقيقــات، بـه ويـژه تحقيقــات دانـشگاهي، و در نتيجـه عــدم        -
 هاي پژوهشي در اقتصاد؛ تبرداري از ظرفي بهره

فقدان نظام حقوقي مربوط به مالكيت معنوي كه نقش اساسي در انتشار دانـايي               -
 .به منظور بهره برداري از يافته هاي علمي داردزمينه و نيز ايجاد 

هاي مالي، تسهيالت فيزيكي و تجهيزاتـي، و         فقدان عوامل انگيزشي نظير كمك     -
هاي موجود علم    برداري از ظرفيت   ع پژوهش و بهره   هاي قانوني مساعد به نف     زمينه

  .)org.devlopmentgateway.www/2002( و فناوري
 
 گيرييجهنت

اي اسـت و بـراي نيـل بـه            ترين عوامل در توسعه هـر جامعـه        منابع انساني از مهم   
 نيروي انساني متخصص و كارآمد يك اصل        توسعه پايدار و متوازن جامعه، تربيت     

ترين و بيشترين نقش در روند توسـعه يـك           منابع انساني داراي مهم   . اساسي است 
 . كشور هستند

 2 و سـرماية دانـايي     1نيروي كار دانشگر كـه اكنـون بدنـة اصـلي سـرماية انـساني              
ا ر ترين سرماية جوامع   دهند، در عصر كنوني مهم      اقتصادي را تشكيل مي   هاي    نظام

 تجـارب موجـود نـشان        كه در اقتصادهاي مبتني بر دانش چنان     . تشكيل مي دهند  
هـاي مـالي و فيزيكـي پيـشي           دهد سرماية دانايي به نحو چشمگيري از سرمايه         مي
آفريني عامـل اصـلي بقـاء و رشـد            ، دانستن و دانش     ها دانش  در اين نظام  . گيرد  مي

يگر در اقتصاد دانش محور نيز،      از سويي د  . شوند  رقابت مي وضعيت  ها در    سازمان
گـذاري در    سـرمايه (گـذاري حيـاتي كـشور        توسعه منابع انساني به عنوان سرمايه     

براي اقتصاد و جامعه به عنوان يك اولويت اصـلي محـسوب            ) هاي فكري  سرمايه
. نين خـدماتي اسـت    عرضه چ شده و مسئوليت عمده اقتصاد در اين زمينه تضمين          

                                                 
1. Human Capital 

Intellectual Capital ٢.  
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شـود،   هاي فكري يك دارايي محسوب مي      ي در سرمايه  از آنجايي كه سرمايه گذار    
در اين صورت افراد بيشتري از سطوح باالتر و بهتر تحصيلي برخـوردار خواهنـد       

 .بود
مطالعـه و تحقيـق،     . هاي جامعه دانايي محور، تنـوع شـغلي اسـت          يكي از ويژگي  

. هاي دانش نمونه هـايي از ايـن مـشاغل هـستند            آموزش و مشاوره در همه حوزه     
هاي مختلف در سطح خرد و يا كالن باعث تنوع مشاغل مي             وع دانش در حوزه   تن

هـاي   اي است كه فرصـت     ماهيت عصر آينده يا جامعه دانايي محور به گونه        . شود
شغلي به دانش نياز دارند و در واقع مشاغلي كه ماهيت و فكري و دانـشي كمتـر                  

ه به صـورتي هدفمنـد    بايد تك تك آحاد جامع،بنابراين. دارند حذف خواهند شد  
آمـوزش  . هاي جديد مشغول به كـار شـوند        ارتقاي علمي پيدا كنند و در موقعيت      

از سـوي  . اي بديهي و مهم اسـت  لهئهاي حال و آينده مس  نيازجهت  هدفمند و در    
تـرين وظيفـه دانـشگاه       مهـم . ديگر ستون اصلي نظام آموزش عالي، دانشگاه است       

كه هر كدام ذخيره پـرارزش و گرانبهـايي         مغزهايي  . پرورش مغزهاي جامعه است   
اي تبـديل   درستي پـرورده شـوند، بـه نيـروي محركـه      ه  روند كه اگر ب     به شمار مي  

ولي اگر پرورده نشود، حتي بـا       . آن شود جانشين  تواند    شوند كه هيچ چيز نمي      مي
ناسب و تمامي منابع مورد نياز توسعه، هيچ حركتي در جامعه           زمينه م فراهم آمدن   

هـاي نظـام     تواند هم خطاها و كاستي      دانشگاه مي . گيرد   جهت صورت نمي   در اين 
توانـد   دانـشگاه مـي  . آموزش و پرورش را تصحيح كند و هـم آن را تقويـت كنـد        

اش پاسـخگويي بـه       ترين وظيفـه   نيروي انساني مورد نياز نظام اقتصادي را كه مهم        
ي و كـارآيي ايـن      ور  اي تربيت كند كـه بهـره        نيازهاي مادي جامعه است، به شيوه     

نظام را چندين برابر افزايش دهد و يا برعكس به صورت عامل بازدارنده و ترمـز                
توانـد    دانـشگاه مـي   . هاي آن را از حركت بازنگه دارد       نظام اقتصادي عمل و چرخ    

 شدن به راحتي در بـازار       آموختگان  دانشاي بار آورد كه پس از         جوانان را به شيوه   
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 با تجربه و تخصص خود پيدا كنند و يا بالعكس بـر             كار براي خود شغلي مناسب    
 .شود، بيفزايد تر مي سيل بيكاراني كه هر روز بارشان بر دوش جامعه سنگين

از پايان جنـگ جهـاني دوم تـاكنون بـه نقـش آمـوزش در جهـت ايجـاد تحـول                      
ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي توجه خاصي معطوف گرديده است و آموزش بـه    

را براي خلق مهارت و دانش، و پرورش سرماية انساني از اهميـت             مثابه ابزاري كا  
هاي   ولي تجارب كشورهاي در حال توسعه طي دهه       . وااليي برخوردار شده است   

بيني دربارة نقش مؤثر آموزش در رشد و توسعة اقتصادي را تـضعيف          اخير خوش 
به همين سبب امـروزه در غالـب كـشورهاي در حـال توسـعه ايـن                 . نموده است 

گاهي به وجود آمده است كه گسترش كمي آموزش به معنـاي توسـعة دانـش و                 آ
وري نيروي كار نبوده اسـت و بـه معنـاي امكـان قابليـت                 افزايش خالقيت و بهره   

اعطـاي مـدارك    .  در صـنعت و خـدمات متناسـب نيـست          آموختگان  دانشجذب  
هـاي آنهـا      هـا و قابليـت      تحصيلي به جوانان آموزش ديده، لزوماً با ارتقاي توانايي        

 .همراه نيست
هنگامي كه جريان گسترش امكانات آموزش آغاز شد، ديگر در نيمه راه قـادر بـه                

كـه آمـوزش ابتـدايي عموميـت يافتـه اسـت، توسـعة          زمـاني . توقف نخواهد بود  
ناپذير شده و بـه همـين طريـق در پـي توسـعه آمـوزش                  آموزش متوسطه اجتناب  

در غالب كـشورهاي جهـان      .  است متوسطه؛ بسط و گسترش آموزش عالي قطعي      
بـه  . گذاري در آموزش گـشته اسـت        سوم امكانات آموزشي، سبب افزايش سرمايه     

. همين علت رابطه ميان آموزش و بازار كار دچار از هـم گـسيختگي شـده اسـت                 
در . پـذير اسـت     هاي منـسجم و هماهنـگ امكـان         بهبود اين رابطه در روند توسعه     
 نيازها و مقتضيات بازار كار ارتباطي وجود ندارد         كشور ما نيز بين نظام آموزشي و      

ها و مؤسسات آموزش عالي بدون توجه به نيازهاي بازار كار به تربيـت     و دانشگاه 
هاي مختلف مبادرت نموده و از آنجا كه به مـوازات نـرخ               نيروي انساني در رشته   
اسـت  هاي شغلي ايجاد نشده      ها فرصت  شدگان در دانشگاه    صعودي تعداد پذيرفته  
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 جذب بازار كار نشده و يا به مشاغل كـاذب،           آموختگان  دانشهمه ساله بخشي از     
آورند كه نتيجه ناشي از ايـن         غيرمرتبط با رشته تحصيلي و بيكاري پنهان روي مي        

وري   هـاي آموزشـي و كـاهش نـرخ بهـره            وضع تلف شدن منابع انساني و هزينـه       
 .استنيروي انساني 
هاي اساسي اقتصادي ـ اجتماعي و در   كي از چالشهاي اخير به ي بيكاري در سال

له بيكـاري   ئدر اين ميان، مس   . ترين تهديدهاي امنيت و توسعه ملي است       زمرة مهم 
، چرا كه از سويي     داردآموختگان آموزش عالي حساسيت و اهميت بيشتري          دانش

هر ساله بخش قابل توجهي از منابع انساني و مادي محدود كشور، صرف تربيـت               
اي ميـزان     هاي اخير، بـه نحـو فزاينـده         شود و از سوي ديگر طي دهه        گروه مي اين  

هـاي انـساني      پيشرفت و توسعة كشورها تحت تأثير نحوة استفادة آنان از سـرمايه           
هـاي انـساني      آموختگان، مظهر و نمونـه اعـالي سـرمايه          قرار گرفته است و دانش    

رض سـوء سياسـي ـ    همچنين از آنجا كـه آثـار و عـوا   . شوند جامعه محسوب مي
آموختگان به مراتب شديدتر از ساير بيكاران است، طبيعي           اجتماعي بيكاري دانش  

به نظر كـومبز، عـدم اشـتغال در         . اي داده شود    له اهميت ويژه  ئاست كه به اين مس    
 :كردگان به دو لحاظ حائز اهميت است ميان تحصيل

تواند تهديـدي بـراي       ميدوم، اين امر    . استاول، اين وضع به معناي اتالف منابع        
در واقـع،   . ثبات سياسي بوده و در نتيجه از سرعت رشد اقتصادي كـشور بكاهـد             

هـاي   تواند بالقوه در واژگوني سـاخت       كومبز نگران نقشي است كه تحصيالت مي      
سازمان توسعه و همكاري اقتـصادي در يكـي         . اجتماعي و نظام سياسي بازي كند     

چگـونگي انتقـال نيـروي      به  ،  1990 اوايل دهة    هاي خود در    ترين پروژه   از گسترده 
و بـه ايـن نتيجـه رسـيده اسـت كـه             كـرده   كار از آموزش عالي به اشتغال توجـه         

 .آموختگان آموزش عالي مانند دهه گذشته با بحران اشتغال مواجه هستند دانش
اخـتالل عمـومي بـازار      هرچند  دهد كه      نشان مي  1990مطالعات يونسكو در سال     

ر دگرفتـه اسـت،     نـشئت   آموختگان، عمدتاً از افزايش عرضه        دانشنيروي انساني   
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اين سـازمان   . انديشي بايد دو طرف عرضه و تقاضا را همزمان در نظر گرفت             چاره
هـاي درسـي، در نظـر         بر ابزارهايي نظير مشاركت كارفرمايـان در توسـعه برنامـه          

يان در  وقـت دانـشجو     هـاي درسـي، كـار نيمـه         گرفتن كارآموزي صنعتي در برنامه    
هـاي دانـشگاهي و       پـذير كـردن دوره      هنگام تحصيل در رشـته مربوطـه، انعطـاف        

از آنجـايي كـه در اكثـر        . وقت شاغلين، تأكيد نموده است      اي و تدريس نيمه     حرفه
 اقتـصادي كـه     ، بنـابراين  .كشورها، دانش ملي عامل حفـظ ثـروت ملـي آن اسـت            

پـذير   اشـد بـسيار آسـيب     هاي دانش آن از جانب بيگانگان پايه ريـزي شـده ب            پايه
اقتصادي كه ثروت ملي آن ناشي از برخورداري از منابع طبيعي است            . خواهد بود 

هـا   هـاي بـومي را در ديگـر زمينـه          ها و ظرفيـت    در صورتي كه قادر نباشد مهارت     
لـذا در برنامـه چهـارم       . تواند وضعيت فعلي خود را حفـظ كنـد         توسعه دهد، نمي  

 ساله كشور با توجه به فزوني نيـروي         20 برنامه   هاي افق  گيري توسعه و نيز جهت   
جانبه براي توانمندسـازي    ريزي همه جوان و فرهيخته، مي بايستي در جهت برنامه       

 محيطي داخل و خارج از كشور و مبتني بر اقتـصاد             اوضاع آنها در كشور منطبق با    
هـا   اين توانمندسازي بدين معناست كه در همـه بخـش         . دانش محور گام برداريم   

بر استفاده بهينه و كارآ از منـابع انـساني و بـا             ...) كشاورزي، صنعت و خدمات و    (
تأكيد بر رقابت در اقتصاد جهاني و نيز اشتغال مؤثر و مفيد بـراي جوانـان تأكيـد                  

 . شود
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 فصل سوم
شناسي روان









 
 
 
 
 

 گزارشي از وضعيت متون درسي و كمك درسي 
 هاي شناسي در دانشگاه رشته روان

 ايران در ده سال گذشته
 
 1دكتر غالمعلي افروز

 
شناسي در دنياي امروز فرش علوم انـساني و عـرش علـوم               اگر نيك بنگريم روان   

هاي بـاليني و بيماريـابي و         قشناسي ديگر در اتا      به اين معنا كه روان     ؛تجربي است 
شناسي به معناي دقيق كلمه در غالب كشورهاي پيـشرفته            روان. گويي نيست   بيمار

هـاي تخصـصي      رشـته . گيـر دارد    هـاي مختلـف جامعـه حـضور چـشم           در عرصه 
 .شوند تر مي تر و دقيق شناسي روز به روز ظريف روان

روز بـه   دارنـد   شناسـان     روان و مشاوره با      ها به اين رشته     به لحاظ نيازي كه انسان    
 .شويم ها مي روز شاهد تخصصي شدن اين رشته

 منـشعب شـده    شناسـي اجتمـاعي     شناسي رانندگي كه از روان      هايي مثل روان    رشته
 .است

                                                 
 شناسي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني رئيس گروه روان .1

گروه روان شناسي شـوراي بررسـي متـون و كتـب       بندي اجمالي فعاليت هاي ده ساله        اين گزارش جمع  
 .علوم انساني است كه در آخرين روز كنگره به شكل سخنراني عرضه شد
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شناسـي اقتـصادي و صـنعتي و          شناسـي قـانوني، روان      شناسي سياسـي، روان     روان
 و  شـود   مـي  توجـه    ابـدانه هايي هستند كه جديداً بـيش از گذشـته            سازماني رشته 

هـاي دكتـري تخصـصي        هـا دوره    هاي خوب دنيا در اين رشته       بسياري از دانشگاه  
تواند پيشرفت مطلوبي داشـته       كه اعتقاد بر اين است كه صنعت ما زماني مي         دارند  

هاي   هاي شخصيتي، خالقيت، پويايي فكري كاركنان و انگيزه         خصيصهبه  باشد كه   
شناسـان متخـصص      منظـور از وجـود روان     بـه همـين     . خدماتي آنها توجـه شـود     

  شـته رشناسـي ديگـر    شود و روان اي استفاده مي سازماني و صنعتي به نحو شايسته 
اين عنوان را با خودشـان      آموخته اين رشته شوند و        برخي دانش لوكسي نيست كه    

 .مراه داشته باشنده
سـي و   شناسي سيا   شناسي نظامي، روان    شناسي اقتصاد بحث مهمي است روان       روان
 .كند مطرح ميرا  يك قانون تصويبتبعات كه شناسي قانوني  روان
در . كنـد   اي مطـرح مـي      شناسي خدمات دولتـي مـسائل را بـه نحـو شايـسته              روان
گوينـد    د كـه مـي    يـ بين  هاي خاصي مثل باليني و تحول و تربيتي و مدرسه مي            رشته

 .شناس بايد باشد  تا معلم در كشور يك روان10براي هر 
گوييم اگـر     ما مي . شناس مدرسه داشته باشيم      كالس درس بايد يك روان     براي هر 

 امـروز مـا نيـاز بـه صـد هـزار             ،شناس داشته باشـيم     اي يك روان    براي هر مدرسه  
شناسـي در دنيـاي امـروز         هـاي مختلـف روان       رشـته  ،بنـابراين . شناس داريم   روان
هر هـزار خـانوار     در حال حاضر اگر بخواهيم براي       . شود  العاده مهم تلقي مي     فوق

 چـون ميـانگين     ،شـوند   هراز و دويست نفـر مـي        در ايران اسالمي كه حدود چهار     
ـ يك روا ،   در ايران است   2/4خانوار   شناس خـانواده داشـته باشـيم از بـسياري از          ن
 ،شـناختي   هـاي روان     و مـشاوره   كنـد   مـي هاي فردي و خانوادگي پيشگيري        آسيب

 آوري و     و بعد ازدواج و فرزند      كند عرضهمعناي دقيق كلمه را به هنگام ضرورت        
هاي تحـصيلي فرزنـدان، ارزيـابي     مشاوره. پروري خدمتي بتواند انجام بدهد    فرزند
ها و نيازها و اگر كاري بخواهد انجام بدهد براي هر هزار خـانوار، مـا بـه                   ويژگي
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در حالي كه امروز ما بيش از سـه هـزار           .شناس در كشور نياز داريم       هزار روان  17
 . نداريم،شناس واجد شرايطي كه بتوانند به چنين مهمي اهتمام داشته باشند نروا

در . العـاده جـدي اسـت        فـوق  ي نياز در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتـر        ،بنابراين
 سال آينده حداقل ما بـه      بيستانداز برنامه آتي جمهوري اسالمي ايران براي          چشم
ه تحصيالتــشان بــاالتر از شــناس و مــشاور نيــاز داريــم كــ  هــزار نفــر روان205
شناسي   ليسانس باشد كه بتوانند با دريافت پروانه اشتغال از سازمان نظام روان             فوق

 )به اين شغل مشغول شوند. (مشاوره كشور به اين مهم بپردازند
هزار جمعيت در كشورهاي مختلف دنيا حـدود          شناس براي هر صد     ميانگين روان 

العـاده فاصـله       كشور ما چهار نفر اسـت و فـوق         در. چهارده، پانزده نفر اعالم شده    
شـروع  هاي مختلف كشور آنهايي كه توان دارند           به همين معنا دانشگاه    .زياد است 

 .كند شناسي هم كمك مي به اين مهم بپردازند و نظام روانكردند 
 به لطف خدا و با پشتيباني پژوهـشگاه  ،شناسي رواندر گروه   شوراي بررسي متون    

هـاي قابـل تـوجهي داشـته          كتر گلشني در ده سال گذشته فعاليت      و جناب آقاي د   
 .است

 80فقـط جلـسات بـيش از        .  جلسه شورا داشتيم   80در ده سال گذشته ما بيش از        
العاده زياد است و علتش اين است كه اعضاي محترمـي كـه در                جلسه بود و فوق   

طـرح  كنند عموماً از اساتيد محترم، مجـرب و متخـصص و م       اين شورا شركت مي   
ها هستند و به رغم كثرت كارهاشان و اين كمبودي كه ما در اين عرصه                 اين رشته 

كنم از آقـاي      كنند، كه من از همه آنها تشكر مي          در اين جلسات شركت مي     ،داريم
آورند   دوستان ما كه تشريف مي    .اي دارم   نيا دبير اين گروه تشكر ويژه       دكتر ارجمند 

 .نمايم ر ذهن ندارم تشكر مياز همه و همه كه در حال حاضر حضو
 كتاب مهم و مطـرح دانـشگاهي        120اي كه ما داشتيم ما بيش از           جلسه 80در اين   

 كتـاب كـه مـثالً       120 كار بسيار سختي اسـت،       ،را در كشور ارزيابي كرديم و اين      
هـاي    هـاي اسـتاد     دوتا كتابش يا سه تا از اينها كتاب خود بنده بود چند تا از كتاب              
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ني آن قدر ارزيابي علمـي، تخصـصي، محتـوايي، بـا دقـت صـورت                 يع ،بنده بوده 
شناسـي و اسـتادان برجـسته         شناسان و داوران روان     ما نشست روان  .  است پذيرفته

اي از نتـايج    در مشهد مقدس چكيده . در مشهد تشكيل داديم 81اين رشته را سال     
هـا وجـود      ها را خدمت اساتيد خودمان مطرح كرديم اين نكات در كتـاب             ارزيابي

 بعضاً به جاي يك نظريه علمي، بـه جـاي يـك بررسـي منطقـي فقـط يـك                     .دارد
 يـا در    .هاي علمي اسـت     اي و فردي مطرح شده و اين دور از يافته           برداشت سليقه 

 پيرامون دوران تحول و بلـوغ جنـسي         ،ها   به آخرين يافته   فالن فصل به جاي اينكه    
 به مباحـث ديگـري پرداختـه شـده          كه با بيست سال پيش خيلي فاصله پيدا كرده        

 .پرداخته شود
 سال اسـت و در پـسرها        9االن ميانگين بلوغ جنسي در دخترها در آمريكا حدود          

ن چنـد سـال     گيـري در ايـ       در ايران هم به طور چـشم       . سال و چند ماه    11حدود  
 يكـي در واقـع تغذيـه خيلـي          :گذشته پايين آمده است و اين سه علت ساده دارد         

در واقـع اسـتفاده از      يگري  دو  برگر و همبرگر و پيتزا        غني داشتن مثل چيز   و  قوي  
كند و     چون يونهايي دارد كه غدد جنسي را تحريك مي         .ها است   بعضي از شوينده  

 وسـيع صـوتي و تـصويري مـسائل           قرار گرفتن در معرض جمجمه    علت   نسومي
 .جنسي است

  داشـتم  اي  كننـده  همثالً بنده مراجع  . و ميانگين بلوغ جنسي در كشور ما پايين آمده        
 .بلوغ جنسي رسيده استبه  ساله 12پسر و كه دختر نه ساله و سه ماه بالغ، 

ام اين بود كه االن كه بلوغ جنـسي در كـشورمان بـه ايـن صـورت                    اشاره ،بنابراين
 گزارش بدهيد و از جـدول بلـوغ جنـسي آن زمـان              1359 از آمار    ودش  نمياست  

 .استفاده كرد
استاد مشهور و ارزشمند خودمان كه فرصت نكرده بود ارزيابي بكنـد از             چنان كه   

 . استفاده كرده بود1359جدول بلوغ سال 
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خــواهم خــدمت بعــضي از دوســتان عــرض كــنم ايــن ارزيــابي را دوســتان   مــي
ها به نحو مطلوبي پذيرا بودنـد   صي نقاط كشورمان در دانشگاه    ق ا شناس ما در    روان

 .و سپاسگزار بودند و واقعاً كار مهمي بود خوب اين كار را ما انجام داديم
گونـه كـه در      توليـد و تـأليف همـان      موضـوعش   داشتيم كـه    هم   يما نشست دوم  

،  هـست   مقام معظم رهبري كه خدمت دوستان تقديم شده        هاي  ي فرمايش ا  چكيده
 ايشان فرمودند كـه قـدم بـه         .در محضر جناب آقاي دكتر گلشني خدمتشان بوديم       

 .ه استها در اين مسير پيش رفت  غالب گروه.طرف توليد برداريد
شناسـي كـشور در        اسـتاد ممتـاز روان     60با حضور بيش ار     هم  مان    نشست بعدي 

شناسي بـر     منابع جديد در قلمرو روان     .هاي جديد بود    جهت توليد و تأليف كتاب    
 .هاي فرهنگي اساس ارزش
بايست كتـاب توليـد    هاي اسالمي، مي گوييم در بستر فرهنگ و ارزش  وقتي كه مي  

شناسـي دينـي دارنـد يعنـي          شـان روان    كنيم وقتي كه آمريكاييها چنـدين دانـشگاه       
rejinal     ما هم بايد در دانشگاه تهران همين       . آلمان هم دارد  و    سايكولوژي دارند

 يعني در بستر    . آنها استفاده بكنيم    هاي ترجمه  حي بكنيم نبايد از كتاب    رشته را طرا  
هاي خودمان بايد كتاب توليد كنيم و ايـن يـك معنـاي ديگـرش                فرهنگ و ارزش  

و ايـن كمكـي اسـت كـه از           .شناسي در كشور است      روان  سازي دانش   همان بومي 
ن در شـوراي بررسـي متـون ايـ        . اسـت عرضـه شـده     طرف شوراي بررسي متون     

 .ها و اين نگاه يافته شده است نگرش
 كتـاب  120هـاي متعـددي بـه خـصوص       سال ارزيابي كتـاب 10ما بعد از حدود  

) بعضاً جامعـه داوري و دو ارزيـابي مجـدد    (هاي كشور كه با دقت        مطرح دانشگاه 
 .ها رسيديم طرح در جلسات بررسي كرديم به اين كاستي

 چـه   .هـايي داريـم     ورهـايي چـه كاسـتي     دانيم در چـه مح        ما االن در شورايمان مي    
هـا گـام      هـا و تـرميم كاسـتي        هايي داريم چگونه بايد در جهت تأمين اين نياز          نياز
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 يعني اين   ؛ها را داريم    ه بگويد كه ما اين نياز     هالبدا  برداريم و اين نيست كه مثالً في      
 .استها و منابع موجود  بيان حاصل ده سال كار جدي در ارزيابي كتاب

 خوشـبختانه   .دانشگاهي را نيز ارزيابي كرديم      شناسي پيش   چند كتاب روان  ما حتي   
نظـر    مورد توجه هم قرار گرفت و در آموزش و پرورش هم ضـرورت و تجديـد               

 .آنها را تأييد كردند و كار شروع شد
شناسي با كمـك دوسـتانمان        قرار گرفتيم كه بتوانيم در حوزه روان      وضعيتي  ما در   

شناسي بتوانيم كارهـاي      تون و هم در شوراي نظام روان      در گروه شوراي بررسي م    
 .اي را انجام دهيم يعني در توليد منابع جديد گام برداريم تازه

هـا نفـر از اسـتادان      تهران داشتيم صـد ،اي كه مادر دانشگاه در نشست پيش كنگره  
 در  ،مند شركت كردند كه چكيده آن حاصـل نشـست           برجسته و دانشجويان عالقه   

هاي   ي كه خدمت دوستان هست تقديم شده است در آنجا ما باز هم نياز             ا  خبرنامه
شناسي را مـا مطـرح كـرديم و بـه      شناسي و فرآيند بومي كردن روان       مختلف روان 

 .بررسي آن پرداختيم
 
 



 
 فصل چهارم  
 

علوم اجتماعي









 
 
 
 
 
 

 گزارشي از وضعيت متون درسي و كمك درسي رشته 
 هاي ايران در ده سال گذشته علوم اجتماعي در دانشگاه

 
 1دكتر مسعود گلچين

 
بنده مزاحم شما شدم كه گزارشي از فعاليت گروه علوم اجتماعي شوراي بررسـي           

فـراز و  هـاي گذشـته     سـال  طـول در  گـروه علـوم اجتمـاعي       . متون عرض نمـايم   
گـاه افـول داشـته اسـت  در            دورة پرفعاليـت و گـه     در  هاي فراواني داشـته       نشيب

كـه  (انـسجام بيـشتري بـه خـود بگيـرد      توانست هاي گذشته  حقيقت نهايتاً در ماه 
كنگـره  عمدتاً براي   و بعد از آن فعاليت خودش را        ) مقارن بود با اوايل ماه رمضان     

ا همكاري دوستان و همكاران ارجمندي كه در طـول          جهت بدهد و خوشبختانه ب    
توانستيم به بخـش مهمـي از افكارمـان         . اين مدت صميمانه با ما  در ارتباط بودند        

 .هايي هم داشته باشيم دست پيدا كنيم و اگر خدا قبول كند موفقيت

                                                 
  كتب علوم انسانيعضو گروه علوم اجتماعي شوراي بررسي متون و. 1

هاي ده ساله گروه علوم اجتماعي شوراي بررسـي متـون و كتـب            بندي اجمالي فعاليت    اين گزارش جمع  
 .علوم انساني است كه در آخرين روز كنگره به شكل سخنراني عرضه شد
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گيري كنگرة ملي علوم انساني شايد از قبل هم وجود داشته و حـال در                 ايدة شكل 
طراحـي كارهـاي مـا قـدري بـا تـأخير نـسبت بـه         . ي جديت پيدا كـرد    سال جار 

تـا متناسـب بـا      خواسـته شـد     از گروه علوم اجتماعي     . هاي ديگر شروع شد    گروه
هـاي    كنگره و نشست  پيش همايش   هايي با عنوان     زمينة تخصصي خودش فعاليت   

 .هايي انجام دهد طور در خود كنگره كار  و همانكندتخصصي برگزار 
اشـاره  داشتيم  چوب كنگره     هايي كه در چهار     به طور مختصر به فعاليت     طور همان
كنم و بعد اگر امكان باشد بـه نتـايج و دسـتاوردهايي كـه داشـتيم هـم اشـاره                       مي

 هـم  power pointكند و از طريـق   خواهم داشت، تا آنجايي كه ذهنم ياري مي
شناسـانه و   اه جامعهما با اين تصور كه اگر نگ رسد، نكاتي به نظر حضار محترم مي

خدمت گيريم در ارزيابي موقعيت علـوم انـساني و علـوم            ه  تخصص خودمان را ب   
ابتـدا  .  همايش را طراحي كرديم    دوتوانيم بكنيم؟ در درجه اول،          اجتماعي چه مي  

كه ) شناسي و علوم انساني     يا نسبت ميان جامعه   (شناسي علوم انساني      بحث جامعه 
كـشاند و     و اصالحات مورد انتظار در اين حوزه مـي        سازي    ما را به بحث در بومي     

اي  تحليلي از وضعيت علوم اجتماعي تحت عنـوان            سپس با يك نگاه درون رشته     
سازي و توسعه علوم اجتماعي را به بحث گذاشتيم اينهـا             بازسازي طرح جامع باز   

و به اين دليل كه روش تحقيـق و روش پـژوهش            . بودموضوع دو نشست اول ما      
 حقيقت ابزار مهم و اصلي براي مطالعة مسايل در حوزة اجتماعي اسـت              علمي در 

و مجادالتي كـه در ايـن ميـان پيداسـت بـه آنهـا و پيـدا كـردن توافـق نظرهـا و                         
هـاي نظـري يـا عملـي در بيـاورد       هايي كه بتواند مـا را از ايـن كـشمكش            راهكار

در را  ومي  همچنين ما همايش سـ    . توانست در ارتقاء علوم اجتماعي كمك كند        مي
 اين سه همايش تا قبل كنگـره  . طراحي كرديمهاي تغيير كمي و كيفي    حوزه روش 

 هـم در دو روز گذشـته    راهـايي  گـاه  اركـ ها   همان همايش جهت  برگزار شد و در     
 .برگزار كرديم
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قـسمت  به طور كلي در كنگره ما پنج ترم زماني را بـر عهـده داشـتيم كـه در دو                     
هـايي    گـاه   اي مطرح شد و در سـه مـورد كـار            رشته  رعمدتاً مقاالتي تخصصي يا غي    

هاي مختلف كشور، مراكـز       برگزار شد كه با اساتيد و همكاران ارجمند از دانشگاه         
مند مستقل هم در ايـن جمـع حـضور            پژوهشي، آموزش و پرورش و افراد عالقه      

از همـه   البته من هـم بايـد       . داشتند و مشاركت فعال و گرمي در اين زمينه داشتند         
واقعاً تشكر كنم به ويژه از جناب آقاي دكتر گلـشني           ساني كه به ما كمك كردند       ك

 .شان اين كار برگزار شده قاي دكتر نامدار كه با پايمرديآو 
هـا آن     گانـه ماقبـل از كنگـره در خبرنامـه           هاي سه   هاي همايش   اما انعكاس نشست  

بيـست مقالـه و    سـاعته بـا بـيش از    9 ، 8 يعني سه تا همـايش     .جور كه بايد نبود   
حضور حدوداً  دويست نفر از همكاران و پژوهـشگران و دوسـتاني كـه در ايـن                  

 اپچـ بتوانيم بعـداً بـا      شاءاهللا    ان. نيامدها    زمينه كار داشتند آن قدر كه بايد در خبر        
 .جبران كنيممقاالت 

پرداخـت    مقاالت ميعرضهاي كه به       يكي جلسه  :در كنگره ما دو قالب كار داشتيم      
كنم يكـي در   شان را عرض مي هايي كه من آمار كلي كار گروه .  كار گروهها  و يكي 

ديگـري در واقـع     و  واقع بحث بومي سازي علوم انساني و علـوم اجتمـاعي بـود              
مسائل و مشكالت آموزش علوم اجتماعي و سوم مسائل و مشكالت پژوهش كه             

 .گيرد ها را هم در برمي در واقع روش
شد كه ما در هـر كـدام          ب بود كه ابتدا در واقع سوال مي       هاي كار به اين ترتي      شيوه

 تعريف مفهوم ومـشكالت موجـود و مـوانعي          .ها چه مشكالتي داريم     از اين زمينه  
 .گرفت  صورت ميكه هست

 هايي كه بر آن تبيين مبتنـي         راهكار عرضهدوم تبيين اين موانع و مشكالت و سوم         
ن نشست يـك سـاعت و نـيم يـا دو            شود انتظار داشت كه ما در آ        البته نمي . ست  ا

ها به آخر خط برسيم و حرف تمام شود            واقعاً در هر كدام از اين دو زمينه        ،ساعت
و اين اساساً با مقتضيات زماني و نيروي انساني و شرايط علم هم سازگار نيـست                
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 در كار گروه اول كـه در        .ها صادقانه برداشته شد    ولي به هر حال تالش شد و گام       
 شـد    مطـرح  اين سوال . ازي علوم انساني و علوم اجتماعي مطرح شد       س  باب بومي 

نـوعي نگرانـي از   . كشاند هايي ما را به اين بحث مي    ها و چه كاستي     كه چه دغدغه  
 است و متناسب با جامعه مـا نيـست            غربي  كنيم فرآورده   اينكه آنچه ما مصرف مي    

فراطـي و   در ايـن زمينـه گـرايش ا        .به هر حال در سطوح مختلـف مطـرح اسـت          
توانم همه آنچه در آن جا         اما من در اين لحظه قاعدتاً نمي       ،تفريطي هم وجود دارد   

كه دوستان داشتند و برخي نكاتي كـه        را منتهي مالحظاتي    .عرض كنم را  گفته شد   
 .دهم تواند راهگشا باشد توضيح مي مي

حثـي درون    بايد ب  ،سازي داشته باشيم    گونه بحثي كه ما در باب بومي        اوالً اينكه هر  
علوم اجتماعي و درون علوم انـساني و فرآينـد بـه اصـطالح نقـادي و گـسترش                   
بازسازي و توسعه علم، تلقي شود نه چيزي عليه آن و نه به معناي فرآيندي كه به                 
گسست ما از واقعيت يا از مجموعه دانش بشري منجر شـود و گفتمـان مـا را بـا                    

 .ديگران در واقع به خطر بيندازد
سازي كه به معنـي        اينكه بومي  .ة اولي بود كه به هر حال مورد نظر بود         اين مالحظ 

 پژوهشي و نگرش معرفتي كه در گذشته         بازگشت به گذشته يا احياي نوعي شيوه      
توانـد    بوده به طور تام و كامل نيست و اينكه اين موضوع سطوح مختلفـي را مـي                

سازي تا اصـالحاتي كـه        تر پارادايمي تا نظريه      از سطح خيلي كلي و عميق      .بپذيرد
سازي كه در حوزه روش صورت بگيرد و سطح موضـوعي             ممكن است يا مناسب   

اي   مـسئله  انـد كـه سـطح موضـوعي و          اي است و همگـان تأكيـد داشـته          و مسئله 
 اسـت   ست كه براي ما در اين زمينه قابـل لمـس            ترين حدي ا    ترين و نزديك    عمده

كه در آن گام برداريم به اين معنا كه مـا دانـشي را كـه در واقـع در حـوزه علـوم                
آوريـم نـاظر بـه        فراهم مـي   -خصوصاً علوم اجتماعي     -انساني و علوم اجتماعي     

هـا بـا اتخـاذ منطـق         توانيم در روش    موضوعات و مسائل بومي ما باشد و البته مي        
امـا البتـه در      .ها را انجام بدهيم     يقها و تطب     سازي  كلي روش تحقيق برخي مناسب    
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طـور كـه گفتـيم       سازي حفـظ شـود و همـان         سازي بايد اسلوب كلي نظريه      نظريه
 .معطوف به مسائل بومي شود

باالترين سطحي كه ممكن است قابل دستيابي باشد و البته ايـن در فرآينـد توليـد                 
 آن چنـدان     و آگاهانـه   يست كه ايجاد عمـد       سطح پارادايمي  ،دهد  دانشگاه رخ مي  

 به اين معنـا     .شد  بندي مي   هاي ديگري هم اين امر درجه       البته از لحاظ  . ميسر نيست 
سـازي درسـتي داشـته        كه در واقع به دانش به خوبي عمل كنيم و ترجمه و معادل            

 .باشيم
در گام بعد در حقيقـت بـه مـسائل و موضـوعات بـومي بپـردازيم در گـام بعـد                      

يگران باشد در نهايت در حقيقت به اين سطح         سازي به معناي نوعي نقادي د       بومي
 .بايد باشد

بـومي بـودن، بـومي      : كـرديم سازي توجـه      چندين تعبير در حوزه بومي    به  ما البته   
 ؛ ترجيح ما بر بومي نگـري بـود        و. شدن، بومي گرايي، بومي سازي و بومي نگري       

 كلـي   با اصـول  و  اي كه جهاني بينديشيم       به معناي نوعي به اصطالح فعاليت حرفه      
 امـا در  ، در عين حال كه مالحظات بـومي را داريـم      ،دانش هم سويي داشته باشيم    

سازي به معناي يك سياست هيپاليستي در واقع دولتي ديوان ساالرانه و             واقع بومي 
 ،گرايي به معناي يك ايدئولوژي و يك روند مداخله فرا  علمي             طور يا بومي    همين

 مفـاهيم ديگـر را هـم خيلـي توضـيح            يك مفاهيم موفقيتي اسـت و در واقـع آن         
 .دهم نمي

مان كـه مـسائل آمـوزش و پـژوهش مطـرح شـد مـسائل                  هاي بعدي   در كار گروه  
افزاري از سـطح كالنـي، ميـاني و           افزاري و نرم    آموزش و پژوهش از حيث سخت     

خرد از حيث مسائل مشتركي كه در كليـت نظـام آموزشـي كـشور اعـم از علـوم          
 بسياري از مسائل مثل اينكه      .شددارد تجزيه و تحليل     انساني و علوم ديگر وجود      

آوري نيست مثل اينكه جزوات يا منابع كهنه است و آن شادابي و رونق علمـي                  نو
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 چـه در امـر مـشكالت آموزشـي و           .و فعاليت آموزش و پژوهشي وجـود نـدارد        
 .مشكالت پژوهش مشترك بود

جتماعي مسائل خـاص    البته ما در حوزه آموزش علوم اجتماعي و پژوهش علوم ا          
كـاري و  هاي  زمينه به اين معنا كه به دليل نياز بيشتر به تماس با       .خودمان را داريم  

هـاي عملـي و اجتمـاعي از ايـن بابـت آزادي عمـل بيـشتر،                   حضور در موقعيـت   
 .مان است اي بيشتري مورد نياز پشتوانه

ايي هـم اشـاره     هـ   در اين باب البته بعد از بيان مشكالت و موانع به بعضي راهكار            
 .شد

. ميان جامعـه و دانـشگاه تأكيـد داشـتند         مند    نظامبه طور كلي دوستان ما بر نسبت        
گونـه اصـالح فرآينـد آمـوزش و            اينكه هر  .دانشگاه چهار ديواري اختياري نيست    

 به احترام كلـي بـه جايگـاه علـم و     ،پژوهش در دانشگاه به نهادينه شدن كلي علم      
هـاي اجرايـي بـه محققـان          صوري دولت و دسـتگاه    تحقيق و مراجعه واقعي و نه       

هـاي موجـود در عرصـه         هاي قانوني و نگـرش      احتياج دارد و به بازسازي ساختار     
توليد و گسترش آموزش علم و كاربست علم در واقع تحقيق از حالـت دكـوري                
بودن از حالت زينتي بودن و تشريفاتي بودن در بيايـد و جـاي تحقيقـات زيـادتر                  

حـوزه هنجارهـا و     در  هايمـان    سازمانو  صل در واقع ما بايست نهاد        اما در ا   ،شود
هاي سازماني جديد كه هـر كـدام از آنهـا              اما اصوالً بر ايجاد ساختار     ،قوانين باشد 

 بلكه بـه    ،توانند به يك ديوان ساالري مزاحم منجر شوند تأكيد نداشتيم           دوباره مي 
ور ديگر بايد ديـد مـا در      ها را بايد شست، ج      گويد چشم   مصداق آن شعري كه مي    

 آقـاي رئـيس     .آمدي علم تأكيد داشتيم     ها نسبت به علم و كار      واقع بر تغيير نگرش   
 گفتند كه   ،جمهور در مسافرت اخيرشان به يزد كه همين امروز در اخبار گفته شد            

بايـد  عرضه كنـيم و     دنيا و جهان منتظر ماست كه يك الگوي فرهنگي مطلوب را            
 .در اين امر شتاب كنيم
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تر از علم و تحقيق و محققان صـادق و           اگر واقعاً چنين باشد واقعاً چه ابزاري مهم       
 .تواند وجود داشته باشد  مي،فداكار كه حاضرند در اين زمينه گام بردارند

بنابراين با احترام به اصل پژوهش و تحقيق و ايجاد نظام دسـتياري بـين اسـتاد و                  
ه استادان را صرفاً به امـر آمـوزش وادار          هايي ك   دانشجو و در واقع اصالح ساختار     

ها دارند در واقـع پـژوهش ديـدن           كند ولي بعد انتظار متعارض پژوهشي از آن         مي
هـاي   هاي مـادي درسـت و نفـي ديـوان سـاالري         هاي تحقيقي و حمايت     نامه  پايان

 . استمزاحم در امر پژوهش
هم بـراي كـل     شود هم براي علوم اجتماعي و علوم سياسي و            كنم مي   من فكر مي  

توانـد چنـين فرآينـد     هاي علمي كه مي نهاد علم كمكي كرد و البته حمايت از نهاد    
تواند اصـل     بازنگري و اصالح مداوم را با توجه به مالحظات بومي پي بگيرند مي            

 .كنم ببخشيد  در پايان از همه شما تشكر مي.مهمي باشد
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ت علوم اجتماعي جديد در ايرانوضعي 
 
 1رحيم محمدي

 
 

 چكيده
 كه موجب پيدايش و تكوين ايـن مقالـه شـد اوضـاع نابـسامان                 اي  دغدغه اساسي 

علوم اجتماعي جديد در ايران است و عمدتاً اين پرسش كه چرا علـوم اجتمـاعي           
ناتوان اسـت و     ايراني    جديد در توضيح و بيان تحوالت، تغييرات و اوضاع جامعه         

 . برقرار نمايد نتوانسته نسبتي حقيقي با اين جامعه
براي توضيح وضعيت علوم اجتماعي جديد در ايران، مقالـه در دو بخـش تنظـيم                

اي توضيح داده شده است، از        مباحث پايه اي از     مجموعهدر بخش اول    . شده است 
وضعيت، علـوم   جمله پرسش اصلي طرح شده و مفاهيم كليدي آن از قبيل مفهوم             

شناسي   اجتماعي جديد، جامعه ايراني و آشنائي ايرانيان با علوم اجتماعي و جامعه           
در بخش دوم نيز وضعيت علوم اجتمـاعي جديـد از منظـر             . شرح داده شده است   

چهار مكتب نظري تشريح شده و در عين حال تالش شـده در هـر يـك از آنهـا                    
ابتـدا از منظـر نظريـه       . وشـن شـود    ايراني ر  هنسبت علوم اجتماعي جديد با جامع     
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ترجمه وضعيت علوم اجتماعي در ايران بررسي شده است، سپس از منظر نظريـه              
در . يدگر و گادامر به وضعيت علوم اجتماعي در ايران نگـاه شـده اسـت              اتاريخ ه 

گرائي جديد كه يـك مكتـب نظـري پـر            مرحله سوم از منظر پوزيتيويسم و تجربه      
، وضعيت علوم اجتمـاعي جديـد در ايـران بررسـي            سيطره در دوران جديد است    

در نهايت از ديده نظريه پارادايم به توضـيح اوضـاع علـوم اجتمـاعي               . شده است 
 . ايم جديد در ايران پرداخته

تـوان گفـت بـه     اي كه از سراسر مباحث مقاله گرفته شده است، مي          در پايان نتيجه  
جديد در ايران نياز اساسي     حل ختم شده است و آن اينكه علوم اجتماعي            يك راه 

به قرائت مجدد و از نو فهميدن و بازانديشي دارد؛ زيرا امروزه امكان ايـن قرائـت     
كه   در حالي  ،مجدد و بازانديشي در علوم اجتماعي جديد در ايران پيدا شده است           

در گذشته و در مقطعي كه پاي علوم اجتماعي جديـد بـه ايـران بـاز شـد چنـين                     
اين امكان به ويژه پس از انقالب اسـالمي كـه        زمينه  ولي امروزه   امكاني مهيا نبود،    

 .تحول در انفس و افكار را هم موجب شده، مهيا شده است
 

علوم اجتماعي، علـوم انـساني، ايـران، جامعـه شناسـي، انقـالب               :واژگان كليدي 
 .اسالمي
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 هيم و مرور تاريخي موضوعطرح پرسش، مفا
  پرسش اصلي. 1

 علـوم اجتمـاعي     :اره اين نوشته را هدايت كرده اين اسـت        پرسش اساسي كه همو   
جديد در ايران چه وضعيتي پيدا كرده است؟ به تبع ايـن پرسـش، پرسـش هـاي                  
ديگري نيز پديد آمده است؛ وضعيت مذكور چگونـه تكـوين يافتـه اسـت؟ چـه                 
عواملي در تكوين اين وضعيت مؤثر و متداخل بوده است؟ تـداوم ايـن وضـعيت           

 تماعي در ايران، در حال حاضر چگونه است؟مسلط علوم اج
ها پديد آمده و چه اسباب و عواملي در طرح آنها مؤثر بوده               اينكه چرا اين پرسش   

طلبـد و     ها چيست؟ هر كدام شرح مفصلي مـي         است و يا اينكه معناي اين پرسش      
ولـي  . هائي پديد آمده اسـت      اساساً اين مقاله در حد وسع در ايضاح چنين پرسش         

 اساسي    يا معضله   لهئها به يك مس      مجمل بايد گفت ريشه همه اين پرسش       به طور 
معـضله علـوم اجتمـاعي در     «گردد كه در سطور آتي اين مقاله، تحت عنوان  بر مي 
آن معضله عبارت از اين است كه علـوم اجتمـاعي           .  توضيح داده شده است    »ايران

اده و همه احواالت    جديد با همه قوت و تواني كه در غرب جديد از خود نشان د             
و تحوالت اجتماعي و تاريخي غرب را تلخيص و در خـود جمـع كـرده اسـت،                  

بـا اينكـه بـيش از    . برعكس به همان اندازه در ايران عـاجز و نـاتوان بـوده اسـت           
گذرد ولي هنوز اين      شصت، هفتاد سال از ورود علوم اجتماعي جديد به ايران مي          

ايراني برقرار كند و شرحي واقعي از اوضاع          علوم نتوانسته نسبتي حقيقي با جامعه     
اين جامعه بيان كند، يا وصف و تبييني آموزنده و راهگشا در اختيار طالبـان قـرار                 

 .دهد
 
 علوم اجتماعي جديد. 2

علـومي  در اين نوشته علوم اجتماعي در معناي گسترده آن مد نظر است كه شامل             
فرهنـگ اسـت، حتـي       بـه    مربـوط اقتصاد، سياست و علـوم      ،   جامعه شناسي  چون
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، علـوم اجتمـاعي     باشددر آن ملحوظ    تواند    ميصورتي از علم تاريخ و حقوق نيز        
 پيوسـته و همبـسته اسـت و ايـن           »عصر جديـد  «جديد به نحوي با آغاز و تداوم        

فاصـله   1قديم و تجـدد ه همان اتفاقي است كه در غرب جديد رخ داد و ميان دور
به .  پديد آمد  نوآئين عوض شد و عصري       ماهيت دوران   سخن انداخت و به ديگر   

 معرفتـي و روش كـه در آغـاز    -همين علت علوم اجتماعي جديد به لحاظ بينشي  
كارش به تأسي از علوم طبيعي مشاهده و آزمايش را اصل مسلط خـود قـرار داد،                 

 .ي داردص خاهاي تخصل
ياسـت   س  و ارجمندترين آنهـا    مادر همه علوم   ،» سياست« نويسندهبه تعبير ارسطو    
هـاي اجتمـاعي در كـانون         قبل از سـاير علـوم و حـوزه         جهت نيز است و به اين     

 ولي اين واقعيت روشن است كه فيلسوفانه        )1(.انديشه فلسفي يونانيان قرار گرفت    
شناســانه   بــا جامعــه و اجتمــاعانديــشيدن و تحقيــق كــردن در موضــوع سياســت

تشابهاتي نيز در اين ميان      متفاوت است، هر چند      هاانديشيدن و تحقيق كردن در آن     
ولي تفاوت آن دو اساسي است، زيرا هر كدام ممشاي خاصـي           . وجود داشته باشد  

بنـدي   علوم اجتماعي بـر اسـاس صـورت   توان گفت  ميدر واقع   . براي خود دارند  
ر وامر جمعي يا امـ    « به   علمتوان   ، ابتناء پيدا كرد كه از آن مي       دوران جديد معرفت  
 واژه يـا  the social  اساساً مفهوم جمعي يـا واژه اروپـايي  .  تعبير كرد»اجتماعي

Collective    و  دوركـيم    ،مـاركس   در دستگاه نظري كنت،    گوناگون اشكال كه به
 نظـم    مفـاهيم كليـدي و نوظهـوري چـون         اي مؤسس   ويژه طريقظاهر شد به    وبر  

 و كـنش     وجدان جمعي  ،اجتماعيت  عليتعامل اجتماعي، تضاد طبقاتي،     اجتماعي،  
 )2(. استتماعياج

 »اخالقـي «و   » روانـي  -فـردي «ر  واي است كـه از امـ        امر جمعي، هستي ويژه    پس
 »شـناختي  معرفت« و   »وجود شناختي «متفاوت و مستقل است و لذا در قلمروهاي         

 علـوم اجتمـاعي را      در نتيجه كند،   ق و قانونمندي ويژه و مستقلي تبعيت مي       طاز من 
                                                 
١. modernity 
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 كرد و از سوي ديگر معرفـت و نظريـه           ق امر جمعي تلقي   طتوان از يك سو من     مي
خشي امـر جمعـي     ن ب  البته بالفاصله بايد اضافه كرد در ميزان استقالل و تعي          )3(.آن

 زيرا در يك طرف اين طيف، نظـام         ؛وجود ندارد شناسان    ميان جامعه اجماع كاملي   
 نظـام نظـري     ،نظري كامالً جازم ماركس و دوركيم قرار دارد و در طرف ديگر آن            

 ولي به هـر     .شناسان متأخر واقع شده است     و نسبي انديشانه وبر و جامعه     منعطف  
اي وجـود   بخشي كم و زيـاد آن، چنـدان منازعـه         نتعي حال در اصل امر جمعي و     

 .ندارد
 و مـستقالً  قابـل       جامعه به عنـوان يـك واقعيـت ويـژه         ،  در علوم اجتماعي جديد   

ء آن موضـوع    مكشوف شد و همـين امـر موجـب شـد جامعـه و اجـزا               شناخت،  
شناسي، اقتصاد، سياسـت و فرهنـگ واقـع           نظير جامعه   جديد علوماي از     مجموعه

 به علوم اجتماعي تعبيـر      ،شود كه ما امروزه از مجموعه آنها در معناي وسيع كلمه          
 .مي كنيم

شناسـي بـه معنـي خـاص، آن          پس مراد از علوم اجتماعي به معني عـام و جامعـه           
شناسـي    علوم اجتماعي يا جامعـه     ،ن اجتماعي  سخ  و  شناخت  نوع  هر بهنيست كه   
شناسي با معناي جديـد       قطعاً چنين برداشتي از علوم اجتماعي و جامعه        .گفته شود 

 يهـاي دور علمـا     دانيم از گذشـته    كه مي  زيرا چنان . نسبتي ندارد چندان  علوم  اين  
 در بـاب اجتمـاع و       انفولـس ي تـاريخ و ف    ي، علما نايبلف به ويژه اد   تهاي مخ  رشته

يـن بـاب    اهاي خاصي در     تاند و صراف   هاي فراوان گفته   هاي انساني سخن   جتمعم
ها با وجود فايـده و جايگـاهي    اند، ولي به هر حال آن نظرها و سخن به خرج داده 

 از آن    اساسي كه دارند نه تنها با علوم اجتماعي جديد يكسان نيستند، بلكه تفاوت           
مـاع و جامعـه در علـوم اجتمـاعي     كه اشاره شد شـناخت اجت  لذا چنان . ددارنهم  

 متبلور شـده اسـت و امـر         »امر جمعي «اي است كه در مفهوم       متضمن معناي ويژه  
 . استاي ويژه »معرفت نظري« و »منطق روشي«جمعي در اين معنا داراي 
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 معضله علوم اجتماعي در ايران. 1-2
چيـز  اما معضله علوم اجتماعي در ايران و به طـور كلـي در جوامـع غيـر غربـي                     

 ، بنـابراين . از منظومه عالم جديد بودئي علوم اجتماعي در غرب جز  .ديگري است 
گونه جدايي ميان اين علوم و منظومـه جديـد متـصور نبـود و پيوسـته در آن                هيچ

ولي آيا در خارج از منظومه عالم غربـي هـم چنـين             . اثرگذار و اثرپذير بوده است    
 حاكم بوده است؟وضعيتي 

انتقـال  هاي غير غربي     جهانايران و    به   »ترجمه«كه از طريق    يد  دعلوم اجتماعي ج  
 ؛آمـد    و بخشي از تجدد به حساب مي        جزئي از فرآيند بسط تجدد بود       خود ،يافت

ولـي بـه هـر حـال        . زيرا تجدد در ذات خود از علوم اجتماعي جديد جدا نيست          
 اين عـالم    ي از ئ نيز جز  »جامعه ايراني « كه   »عالم اسالمي «عوالم غير غربي به ويژه      

 ،بنـابرين . غرب واقع بـشود    ي از منطومه  ئ جز  به طور اساسي   است، نتوانست بوده  
زيرا .  اين فتور طبيعي هم هست     البتهتوسعه تجدد در اين عالم با فتور مواجه شد،          

موقـع و مقـام     يك تفاوت اساسـي از جهـت        همواره  كه اشاره خواهيم كرد      چنان
شته است كه مانع از رفاقت يا غلبـه كامـل            ميان اين و آن وجود دا      )زمان و مكان  (

در علـوم   ،   نه تنها اين تفاوت اساسـي      اذعان كرد ولي متأسفانه بايد    . آن بر اين شد   
 كشور ما رايج و مرسوم گرديـده، درك نـشده           هاي هاجتماعي جديد كه در دانشگا    

لذا بـه تبـع     . ل اساسي نيز در اين ميانه اندك بوده است        أم و ت  »طرح پرسش «حتي  
شناسي در جامعه ما از جهـات و          و جامعه   جديد مهم، علوم اجتماعي   لهئين مس هم

ابعاد گوناگون در حاشيه باقي مانده است و عمالً به علومي دشوارياب و ديريـاب             
 در نتيجه   . و سازگار نيست   هنگمبدل شده كه فعالً زمانه و زمينه چندان با آن هما          

 از اجزاء تحـوالت اجتمـاعي ايـران         علوم اجتماعي هنوز در ايران نتوانسته جزئي      
المثـل بـه      فـي . واقع شود و بتواند بر اين تحوالت اثر بگذارد و از آنها اثر بپـذيرد              

بـه ديگـر    . بيني تحوالت اجتماعي گوناگون ايران مؤفق شود        درك، توضيح و پيش   
سخن علوم اجتماعي جديد نتوانسته چنان نسبتي حقيقي با جامعه ايرانـي برقـرار              
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كنـد يـا    عرضـه    از اوضـاع جامعـه ايرانـي         »شـرحي حقيقـي   «ادر باشـد    كند كه ق  
اي از وضعيت ايران اعم از اوضاع قديم و جديـد آن در ايـن علـوم ذكـر                     خالصه

 .شده باشد
 
3 . تبحثي در مفهوم وضعي 

 هـم  پـردازد كـه در آن    ميو امور جمعي  ها    حالتي از پديده   بيانت به   مفهوم وضعي
اوضـاع   و هم     مد نظر است   مكاني و مقامي  وضعيت  در  چگونگي قرار گرفتن آنها     

زمينـه  وضعيت ها را با   پديدهنسبت به نحوي  به ديگر سخن  زماني و عصري آنها،     
مظـاهر  « كه به نحوي بـا انـسان و          اموريها و     پديده )4(.دده   مي توضيحو زمانه را    

داشـته  هاي مختلفـي   توانند وضعيت  يعني جامعه و تاريخ نسبت دارند، مي   »انساني
 هـا و    يتكه ديده شده است اجتماعات و جوامع همـواره وضـع           زيرا چنان . باشند
 ظهـور   آنهاو در هر دوراني وضع خاصي در         اند  متفاوتي را تجربه كرده    يها دوران

هـاي متفـاوتي را بـراي     كرده است و اين امـر، خـود موجبـات تكـوين وضـعيت           
روري و قهـري سـاخته      ها و موضوعات اجتماعي ممكن كرده، يا حتـي ضـ           پديده
خوب است از باب تقريب به ذهـن بـه           براي توضيح بيشتر مفهوم وضعيت       .است
اي وقتـي بـه سـر     هاي چندگانه چراغ راهنمايي تمثيل نمائيم، هـر راننـده       توضعي

در اين لحظـه    « شود، تبادر مي ذهنش م  اين سؤال به آهستگي به       ،رسد چهار راه مي  
 ايـن   »، چراغ راهنمايي در چه وضعيتي قرار دارد؟       ام كه من به سر چهار راه رسيده      

 چـون در همـان   ؛ معنايي در پـي دارد رانندهدهد هر وضعيتي براي     سؤال نشان مي  
وضعيت قرمز معني   . هاي متفاوتي براي او رخ دهد      چهار راه ممكن است وضعيت    

م كه از مثال هـ     چنان. كند  وضعيت سبز معني عبور آزاد را بيان مي        اما ،توقف دارد 
عصر مستتر است كه معناي     اوضاع  آيد در مفهوم وضعيت معنايي از زمان و          بر مي 

پـس پرسـش از     . شـود  مكان و زمينه در هر زماني تـابعي از وضـعيت زمانـه مـي              
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 توجه دارد و به دنبـال آن تفـاوت مكـان و         »تفاوت عصري «وضعيت به نحوي به     
 .مقام هم مطرح مي شود

 از  »تفاوت اساسـي  «ايضاح آن هستيم به بيان يك       اي كه ما به دنبال طرح و         لهئمس
تر به تفاوت موقـع و مقـام در          پردازد و به تعبير دقيق      مي »زمان و مكان  «دو مفهوم   

اين تفاوت از يك سـو  . سرنوشت تاريخي جامعه ايراني و غرب جديد ناظر است       
 ايراني و غرب جديـد معطـوف     اجتماعي جامعهـبه افتراق زمان و موقع تاريخي  

 از آن جهت كه هر يـك از         ،است و از سوي ديگر به تفاوت مقام و مكانت آن دو           
زيرا هر جهاني بـا     . كند توجه مي به آنها    دارند و هم زبان،       مستقل آن دو هم جهان   

 و هر زباني نمايانگر     زبان خودش نسبت دارد و هيچ زباني از جهانش جدا نيست          
 كـه بـشر در      شناسـي    و جهان  »يجهان احساس «به بيان ديگر    . تفكر آن جهان است   

ايـن جهـان   . كنـد  زبـان بيـان مـي   بـا  كنـد   هر دوره و در هر مكان خاص پيدا مـي       
شناسي كه بشر نسبت بـه عـالم و آدم و مبـادي              تر جهان  احساسي يا به تعبير رايج    

كنـد و ايـن      هاي گوناگون تفاوت پيدا مـي      كند در مواقع و مقام     عالم و آدم پيدا مي    
   )5 (.شود  را هم موجب ميخود تفاوت زبانها

در بـاب آن     هم بزنيم و پرسـشي       » ترجمه  پديده«در اينجا الزم مي آيد گريزي به        
 جهان آن زبان نيز مورد توجه       ،آيا در ترجمه از يك زبان به زبان ديگر        . طرح كنيم 
 چگونه و اگـر نـه، ايـن فراموشـي و غفلـت در               ،گيرد؟ اگر بلي   قرار مي مترجمين  

 ا چه پيامدي به دنبال دارد؟ه سرنوشت ترجمه
پس تفاوت و افتراقي كه جامعه ايراني قديم و جديد با تجـدد غربـي دارد چنـان                  

بـه  » مـسئله «كه در اينجـا بـه عنـوان يـك           دارد   اثر وجودي و معرفتي      وضعيت و 
وجـودي و معرفتـي     وضعيت  زيرا  . ه است موضوع تأمل و طرح پرسش تبديل شد      

سرنوشـت بـسياري از امـور فكـري و عينـي            ه چنان است كه تحـول و        ئلاين مس 
 مـا در    ،بنـابراين . مستقيم آن بوده است    در ايران تحت تأثير مستقيم و غير      ) واقعي(

له چه مستور باشد چـه مكـشوف، اثـر          ئله اساسي مواجهيم و مس    ئاينجا با يك مس   
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ولي تفاوت اين دو    . وضعي خود را بر معرفت و واقعيت بر جاي خواهد گذاشت          
 امكـان طراحـي بـرون رفـت و راه حـل      »ه مكـشوف ئلمـس «ه براي در آن است ك   

 چنـين امكـاني متـصور نيـست و          »مسأله مـستور  «كه براي    متصور است در حالي   
 .همانند استخوان در الي ضخم است

 گـم   »دوران معاصر ما  «اين اختالف موقع و مقام در ذيل تشابهات ظاهري          امروزه  
 به اين تفاوت و     ،شود جدد تعبير مي   دوراني كه به عصر حاكميت ت      ازشده است و    

، زيـرا در    وجـود نـدارد   بـه آن     نـسبت شود و وقوفي     اختالف چندان توجهي نمي   
 ولي به هر حال اين تفاوت       )6(.شد تجدد تقدير همه جاي عالم يكسان انگاشته مي       

و عدم توجه، پيامد و تأثير خود را در جامعه ما بر جاي گذاشته است كه يكـي از                   
در واقـع   . ي ماست  علوم اجتماعي جديد در جامعه    كنوني  ا سرنوشت   ترين آنه  مهم

له است كه در بـاال بـه   ئوضعيت علوم اجتماعي جديد در ايران تابعي از همين مس 
وضعيتي كه همواره به معضالت و سؤاالت زير دامن زده اسـت؛            . كرديمآن اشاره   

ـ هنـوز جز اي اسـت و   اي حاشيه در ايران چرا علوم اجتماعي همچنان پديده      ي از ئ
اجزاء اين خانه نشده است؟ چرا هنوز انديشمند و اثر قابل قبول علـوم اجتمـاعي                

اي دشـوارياب و     در ايران ظهور نكرده است؟ چرا علوم اجتماعي در ايران پديـده           
له ايـران و    ئديرياب شده است؟ علوم اجتماعي جديد چرا در شناخت و بيان مـس            

همـان  هايي است كه پيامـد       بخشي از پرسش  ها عاجز است؟ اينها      توضيح راه حل  
 است كه پيش از اين به طرح آن پرداختيم و نياز اساسي به تأمـل، طـرح                  اي  هلئمس

 . پرسش و تحقيق دارد
 
 بحثي در جامعه ايراني معاصر . 4

اي در ايـران تثبيـت شـده بـود كـه             قبل از عصر مشروطه وضعيت اجتماعي ويژه      
بـه مقـدار قابـل      آن وضعيت    ؛عه ايراني تعبير كرد   توان از آن به وضع قديم جام        مي

 همـان گونـه كـه    در واقـع .  اسالمي بـود ـ  تمدن ايراني»انحطاط«متأثّر از توجهي  
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تواند  اي تثبيت و باز توليد شود، انحطاط نيز مي         تواند در جامعه    عظمت و ترقي مي   
هـا    زمينه در يك جامعه تثبيت گردد و حالت ساختاري پيدا كند و خود را در كليه              

پيش از در جامعه ايراني . و الزامات تاريخي ـ معرفتي آن متعين و باز توليد نمايد  
كردنـد،   توليـد مـي   مشروطه تثبيت ساختارهاي ذهني و عيني كـه انحطـاط را بـاز           

هـاي    در حـوزه »مانـدگي تـاريخي   عقـب «موجب شده بود تا جامعه ما بـه نـوعي    
 تعبير  »عقب بودگي « اين تحقيق از آن به         معرفتي و اجتماعي دچار گردد كه ما در       

 جهت كه اين عقب بودگي بازتوليد وضع درونـي جامعـه و تـاريخ     از آنكنيم،    مي
 .بوده استن لزوماً امري بيرونيو ما بوده 

بودگي امري دروني بود و از اقتضائات اجتمـاعي و تـاريخي             اما هرچند اين عقب   
 آن أبيرونـي كـه منـش   اوضـاع  عوامـل و   اسالمي برخاسته بود ولي ـتمدن ايراني  

 آن بـه  اياي بـر  بود، ماهيت و خصلتهاي تـازه  غرب جديد و عامل نوظهور تجدد
ماندگي تاريخي را براي ايرانيان در حجاب غفلت         وجود آورد كه امكان فهم عقب     

 خـود يـابي   و خود انديشيفرو برد و تجدد عمالً مانع از آن شد كه ما بتوانيم، در       
 وقوف عالمانه حاصل    يشاجتماعي خو  م برداريم و بر هويت تاريخي و      قدم از قد  

 همـه آنهـا     أتوجه ما به خارج معطوف شد كه منش       در اين ميانه    كنيم، در حالي كه     
 .در تجدد و تجددمĤبي دوران معاصر بود

ماست، زيرا بـا      اي اساسي در تاريخ جامعه       نقطه عصر مشروطه ين منظر ظهور    ااز  
 تغييرات ساختاري جديدي هم در حوزه معرفتـي و فكـري            ها و  مشروطه گسست 

اما واقعيت آن اسـت     . و هم در حوزه اجتماعي و تاريخي بر جامعه ما عارض شد           
 بلكـه  ،معرفتي و تاريخي جامعـه ايرانـي نجوشـيده بـود          اوضاع   رونمشروطه از د  

 اي بـر  ي بـه همـين جهـت پاسـخ مناسـب          بنياد شـباهت داشـت،      بيشتر به امري بي   
 تاريخي ايران نداشت، مشروطه چيزي بود كه در عـصر جديـد در كـل                مشكالت

چاره اي نداشتيم جـز آنكـه از سـكّه رايـج زمانـه              نيز  عالم انتخاب شده بود و ما       
پيروي كنيم، يا بهتر است بگوئيم عمالً كاري غير از پيروي كردن، از دست ما بـر                 
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خـود، بـه درك شـالوده        در زمـان مناسـب       ند نتوانـست  ايرانيـان  ،بنـابراين . آمد نمي
 و پرسشي از سر دانائي از چيـستي         ندي مشروطه مؤفق شو   ملاعتقادي، نظري و ع   

 مـشكالت قـديمي مـا       شمار و لذا مشروطه خود نيز بر        يندو سرشت آن طرح نما    
 .افزوده شد

امروزه پيامدهاي اجتماعي تحوالت آغاز شده از عصر مـشروطه، تاحـدودي            ولي  
هـاي   سـاخت (ي ساختارهاي جامعـه قـديم ايرانـي،         زيرا به زود  . قابل درك است  

با گسست و تغيير اساسي مواجـه شـد و          ) اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي    
و  تكـوين    ظهـور، بـه سـرعت     زنـدگي شـهري نـوين       هاي جديدي چـون      عرصه

 ولي با اين همه هنوز از تثبيـت عـادات و سـاختارهاي جديـد در              .يافتگسترش  
ها، همـه   گسست  در پي اين تغييرات و    ، بنابراين )7(.ودنشيني نوظهور خبري نب    شهر

 ايران با آشفتگي و آشوب دروني مواجـه گرديـد كـه مـا در                اي  ههاي جامع  عرصه
در ايـم و      جامعـه ايرانـي تعبيـر كـرده        »زدگي لهئوضعيت مس « از آن به     جاي ديگر 

توسـعه اجتمـاعي را بـه عنـوان         يعنـي    نظم اجتماعي مناسب زمانه   تأسيس  پاسخ،  
 اما طُرفه اينجاست كـه تـا        )8(.ايم اساسي دانسته   حلي براي خروج از اين معضل      راه

ها و تغييـرات سـاختاري و كنـشي ايـران كـه              كنون هيچ شرح مناسبي به گسست     
 باشد، انجام نگرفته است و هيچ توجه اساسـي          »معرفت اجتماعي «مبتني بر منطق    

 نيامـده اسـت، حتـي علـوم         وجوده  براي شناخت وضعيت موجود جامعه ايراني ب      
 هنـوز   گـذرد،   بيش از هفتاد سال از انتقال آن به ايـران مـي           اجتماعي جديد هم كه     

 را تدوين نمايد، تا در ذيل آن امكان         »شناسي ايران    جامعه  نظريه عمومي «نتوانسته  
 . مهيا گرددهاي آن ها و پيوست ، گسست جديد،تبيين اوضاع اجتماعي قديم

ه سيل تغييرات اجتماعي در جامعـه مـا بـه سـرعت گـسترش                مشروط  با ،بنابراين
چنـان   نهادنـد و     »دوره گـذار  «را   اي به حكم برداشت طبعي نـام آن         يافت كه عده  

كند، اما اين عده توجهي       جامعه ايراني از سنّت به مدرنيسم گذر مي       كه  ادعا كردند   
پرسـيدند؛ چـه      زيرا اگر توجه داشتند، از خود مي       ؛به الزامات سخن خود نداشتند    
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نـوع  لزومي داشت جامعه ايراني از سنت به مدرنيسم گذر كنـد؟ آيـا اساسـاً هـر                  
تغيير ساختاري به معني گـذر بـه تجـدد و اسـتقرار در آن اسـت؟ آيـا              گسست و   

 الزامات اين گذر در ساحات اعتقادي، معرفتي و اجتماعي مهيا است؟
 پـردازيم   مياين پرسش   به   كنيم ولي  هاي فوق استنكاف مي     پرسش توضيحفعالً از   

هائي از جامعه مـا      تغييرات ساختاري و در چه بخش      كه با آغاز عصر مشروطه چه     
هـاي اقتـصادي،     بايد گفت كه اغلب ساخت     اجماالًپيش آمد؟ در پاسخ اين سؤال       

 تحوالت اساسي شد، همچنان   گسست و   سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران دچار       
ولي بايد  . يز از هجوم اين تحوالت به دور نماند       هاي معرفتي و فكري ن     كه ساخت 

و تثبيـت   متجـدد شـدن     اين نكته را اضافه كنيم كه اين تغييرات لزوماً بـه معنـاي              
 سخن  مشروطهكه از بامداد     نبود، همچنان در ايران   مدرنيسم  و  ساختارهاي تجدد   

معنـي  بيـشتر بـه     اين تحـوالت     بلكه   )9( ، آغاز شد   نيز  و قانون اسالم   »مشروعه«از  
اي كـه   هاي قديمي ايران بـود، بـه گونـه      پيدايش پريشاني دروني در اغلب ساخت     

 مستولي  ها بر آن  ساماني  و بي ثبات و آرامش پيشين آنها به هم ريخت و گسيختگي           
 .گرديد

اجتمـاع   «بايد گفت در پـي تحـوالت عـصر مـشروطه، پـنج عرصـه از                 سرانجام  
 زدگي لهئبحران مس گرديد و در نتيجه با       اساسي ايران دچار تغييرات     )10(  »يا  هجامع

 نهادهـاي اجتمـاعي؛     .1:  از  بودنـد  اين پـنج عرصـه عبـارت      . دست به گريبان شد   
نهادهائي چـون خـانواده، تعلـيم و تربيـت، نهادهـاي مـذهبي، نهادهـاي نظـارت                  
اجتماعي و باالخره نهادهاي اقتصادي و سياسي كم و بيش بـا تغييراتـي سـريع و                 

 حـاكم بـر ايـن    »قواعـد جمعـي  «اي كه در مواردي     د، به گونه  اساسي مواجه شدن  
  اقـشار و طبقـات اجتمـاعي؛ جامعـه           .2. نهادها كاركرد قبلي خود را از دست داد       

 اما در اثـر تغييـرات   ،ايراني پيش از مشروطه طبقات اجتماعي ويژه خود را داشت    
وري مواجـه   ما با تغييـرات نوظهـ       جديد نظام طبقات اجتماعي و قشربندي جامعه      

هـاي اجتمـاعي؛     سازمان. 3.  سيال قرار دارد   شد كه هنوز هم اين حوزه در  مرحله        
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در معمـوالً   .هـاي اجتمـاعي هـستند    بخشي از تركيبـات و مجموعـه  كه ها   سازمان
ـ             ه چارچوب قواعد و نظم اجتماعي مسلط و بر اساس خواست مـشترك اعـضاء ب

هـاي مـذهبي،     هاي خيريه، هيئت   زمانها، سا  ها، اتحاديه  آيند، مثل انجمن   وجود مي 
ولـي ايـن    . هاي رسمي و ديواني نيز چنين هـستند        حتي از يك منظر ديگر سازمان     

نظمـي و پريـشاني      بـي دچـار   بخش در پي تحوالت اساسي صورت گرفته هنـوز          
جنـبش  هاي اجتماعي؛ جامعه ما از عصر مشروطه به يك جامعـه              جنبش .4. است
ترين آنها انقالب مشروطه و انقالب اسـالمي         سي تبديل شده است كه اسا      هم خيز
هاي اساسي برداشـته     ها قدم  توان گفت هنوز در شناخت اين جنبش       ولي مي . است

هاي سنتي ايران غالبـاً از ميـان رفتـه يـا             هاي اجتماعي؛ گروه    گروه .5. نشده است 
هـاي فـشار،     هـاي جديـد، گـروه      هاي جديـدي چـون مرجـع        شده و گروه   عوض

  )11(.پديد آمده است... هنرمندان، ورزشكاران و روشنفكران، 

هاي ذهني از جمله زبان و ادبيات را هم به فهرسـت بـاال افـزود                  البته بايد ساخت  
ولي به جهت اينكه اين بحث از موضوع اين مقالـه خـارج اسـت بحـث در ايـن                    

 .گذاريم موضوع را به جاي ديگري وامي
گسترش تحـوالت و تغييراتـي كـه در         بايد به صورت گذرا اشاره كنيم پيدايش و         

باال گفته شد جامعه ايراني را به صورت همزمان به چندين خـصلت بنيـادي و در            
 گذر از وضع قـديم،      اند از   عبارتترين آنها    عين حال فراگير دچار ساخت كه مهم      

تمايل به توسعه، احياء اسالم و سرانجام ظهور صورتي از ستيز و تعارض با غرب               
ها و آثار خود را به صـورت   ها نشانه اين خصائل و ويژگي  روزه همهام. جديد بود 

كه ميل و ايده ترقي و ترقي خواهي         چنان.  ايراني ظاهر كرده اند     روشن در جامعه  
سالياني است ذهن ايراني را گرفتار كرده و توسـعه را بـه يـك آرزو مبـدل كـرده                  

ب اسالمي منتهـي شـد و   به همان ترتيب جنبش بيداري اسالمي نيز به انقال     . است
البته به موازات بسط ايـده      . اي پيدا كرد    جريان احياء اسالم صورت مردمي و توده      
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احياء اسالم، تعـارض بـا تمـدن و تفكـر غربـي نيـز پديـدار شـد و تهديـدات و                  
 . هاي غرب را عليه خويش برانگيخت هجمه

 جديـد در     علوم اجتماعي  : اين است  ،شود  اينك پرسشي كه در اين ميان مطرح مي       
آيـا  . هاي بنيادي و در عين حال فراگير برقـرار كـرد   ايران چه نسبتي با اين ويژگي 

 ايرانـي    علوم اجتماعي توانسته است گذار، توسـعه، احيـاء و سـتيز را در جامعـه               
بـه واسـطه همـين پرسـش و         . توضيح دهد و به تلخيص معرفتي آن مؤفـق شـود          

يد در جامعه معاصر ايران اهميتـي       هائي نظير آن بررسي علوم اجتماعي جد        پرسش
 .كند خاص پيدا مي

 كـه همـه ايـن تغييـرات در          ذكر اين مطلب نيز خالي از لطف نيـست        به هر حال    
 ايرانـي     رخ داده است، شهرنشيني كه امروزه در جامعـه         »شهرنشيني جديد «ظرف  

هاي اساسي با زنـدگي شـهري قـديم           در حال تكوين است، تفاوت     ظهور كرده و  
 ،در شناخت و درك اين وضع جديـد       هنوز  اما واقعيت آن است كه ما       . ردايران دا 

ايم و غالباً نسبت بـه    بيگانه»علوم شهري جديد«ايم و با    هاي اساسي بر نداشته    قدم
 ، بنـابراين .ايـم  خبري به سر برده زندگي شهري نوظهور در بي    اوضاع  استلزامات و   

جامعـه جديـد    تعبيـر ديگـر   يـا بـه  در راهبري و مديريت زندگي شهري جديد ـ  
ايم و هنوز زندگي شهري مـا قاعـده و انتظـام      ـ با مشكالت اساسي مواجه ايراني
 .  خود را پيدا نكرده است ويژه

 
 شناسي و علوم اجتماعي جديد  آشنايي ايرانيان با جامعه. 5

بررسي وضعيت علوم اجتماعي جديد در ايـران         ترين سؤاالتي كه در    از جمله مهم  
 نمايندگان علوم اجتماعي ايران به محـض        ياآيد اين است كه آيا ايرانيان        پيش مي 

شناسي و علوم اجتماعي جديد به فهم و درك درست و مـؤثر آن              آشنايي با جامعه  
توانـستند نـسبت درسـتي      آنـان    آيا   :نائل آمدند يا خير؟ سؤال ديگر هم اين است        
  قرار كنند؟ ي ايراني بر ميان علوم اجتماعي جديد و اوضاع جامعه
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 نماينـده   -شناسـي   امروزه كه بيش از شصت سـال از آشـنايي ايرانيـان بـا جامعـه               
گذرد هنوز اين سؤال مطرح اسـت كـه فهـم و درك                مي -شاخص علوم اجتماعي  

هـاي غـالبي    زيرا نـشانه . و امكاناتي استاوضاع شناسي در ايران داراي چه     جامعه
ي و علوم اجتماعي جديـد در ايـران         شناس  دهد فهم جامعه   وجود دارد كه نشان مي    

 سـؤال بـراي درك بهتـر ايـن    . صورت نگرفته يا اين فهم هنوز تكميل نشده است       
شناسي در ايران پديد       ايرانيان كه در آغاز پيدايش جامعه      يكي از آثار  كافي است به    

مـروري داشـته    شناسـي در ايـران بـود،           است و خود از آغاز كنندگان جامعه       آمده
 .رزيابي سؤاالت فوق بپردازيم و به اباشيم
ــان ــال   چن ــشهور اســت در س ــه م ــديقي واژه  1319ك ــسين ص ــسي غالمح  شم

اين وضع  هرچند  .  به كار گرفت   اروپايي sociology را در مقابل   »شناسي جامعه«
شناسي   بررسي كتاب اين اولين نماينده جامعه      ،رفت واژه اقدام مناسبي به شمار مي     

 نيـا  ـ كه پا »ي ايراني در قرنهاي دوم و سوم هجريهاي دين جنبش«ايران با عنوان 
دهــد معرفــت   فرانــسه بــود ـ  نــشان مــي  ازشناســي  نامــه اخــذ دكتــري جامعــه

 بلكـه   ،شناختي رد پايي اساسي در اين كتـاب نـدارد          شناسانه و بينش جامعه     جامعه
ايـن  . شناسي تاريخي اسـت    نگاري و وقايع   بينش مسلط بر تأليف اين كتاب وقايع      

قـديم  » ملل و نحل  «تر در زمره كتب      ر موضوع تاريخ اديان و به زبان دقيق       كتاب د 
يحيي مهدوي همكالسي دوران دانشجويي و بعدها همكـار او در            كه   چنان. است

 كـرده   تأكيدكتاب نوشته بر اين موضوع      اين  اي كه بر     دانشگاه تهران نيز در مقدمه    
  )12(.يراني معرفي كرده استو اين كتاب را تاريخ ايران و تاريخ فرق و اديان ا

 شـناختي   كه مفهـومي جامعـه     »جنبش« اينكه در عنوان اين كتاب از مفهوم         به رغم 
شـناختي كلمـه     است استفاده شده، ولي در متن از تحليل جنبش به معنـي جامعـه             

كـار  ه  آيد اين مفهوم از سر مسامحه در اين اثر ب          شود و به نظر مي      نشاني ديده نمي  
كه گفته شد در ايـن كتـاب سـياق غالـب تحقيـق و                زيرا چنان . گرفته شده است  

دقتي كـه نويـسنده در تعيـين        .  است »بررسي وقايع تاريخي  «روش مسلط نوشتار    
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هـايي كـه ايـشان در تعيـين          ويژه  پرسـش   ه  مصاديق و منابع تحقيق نشان داده و ب       
هاي مورخان اسـت     چگونگي وقايع مورد بررسي طرح كرده، همه از سنخ پرسش         

 در ايـن اثـر چيـزي از تحليـل           ، بنـابراين  )13(.شناسان  هاي جامعه  از سنخ پرسش  نه  
ر ايـن كتـاب     هرچنـد د  . شـود   هاي ديني ايراني مشاهده نمي     شناختي جنبش  جامعه

سعي در خور توجهي انجام گرفته تا يكي از موضوعات تاريخ ايران با رجوع بـه                
ازخواني و بازسازي شـود      و دست اول ب    »تأليفات مصدر «منابع و مراجع ايراني و      

 و حتـي راهـي       ايراني  جامعه شناختاي براي    توانست دست مايه   كه اين خود مي   
 متأسفانه حتي اين كـار      )14(براي تحقيقات بعدي اعضاء علوم اجتماعي ايران باشد       

بلكـه  نكردنـد،   اگردان و دوستان بعـدي او تعقيـب          را هم ش   مناسب دكتر صديقي  
مكان قرائت و بازسازي مصادر دست اول ايراني را          حتي توان و ا    وينسل بعد از    

اي علـوم اجتمـاعي       نسل بعدي صرفاً در آثار و افكـار ترجمـه         . هم كسب نكردند  
ور شدند و حتي قوت كار تاريخي صديقي هم درك و فهم نشد، كاري كـه                 غوطه
 ،بنـابراين . شناختي ايران در مراحل بعدي باشد       ر تحليل جامعه  ب آغازيتوانست   مي
وزه يكي از مشكالت علوم اجتماعي ايران عدم آشنائي اهـل علـوم اجتمـاعي               امر

شناسان ايراني با منابع و مصادر ايراني است و فقدان قرائت و فهـم                ايران و جامعه  
منابع و مصادر ايراني از سوي اهل علوم اجتماعي به تعريض شكاف، ميان علـوم               

امـروزه  مـا   در نتيجـه    . است  كمك كرده  ي ايراني   اجتماعي جديد و اوضاع جامعه    
 علوم اجتماعي   باايراني  و تاريخ   ي ميان تفكر    يگوو  شاهد هيچ نوع مفاهمه و گفت     

در جديد نيستيم و همين امر يكي از موانع ايراني شـدن علـوم اجتمـاعي جديـد                  
 . استنوني كاوضاع 

  شـناختي از     شناسي هم نتوانـست اثـري جامعـه          فارسي واژه جامعه   از اينكه واضع
 نشان از آن اسـت كـه        ،اع ديني ايران در قرون دوم و سوم هجري خلق نمايد          اوض

 به سادگي براي ايرانيان امكان      »شناختي  معرفت جامعه « فهم جامع و انتقال كار آمد     
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شـناختي مـستلزم     لذا بايد گفت ادراك معرفـت و بيـنش جامعـه          . پذير نبوده است  
 . است كه هنوز هم فراهم نشده استاوضاعيمقدمات و 

 
 بررسي وضعيت علوم اجتماعي در ايران از منظر چهار مكتب جديد

 نسبت ترجمه و علوم اجتماعي در ايران. 1-2
جهـان  كه به صورت فراگير و مـستمر در        وضعيت  با تكوين عصر جديد از جمله       

هـاي اروپـائي بـه مقـصد سـاير زبانهـا و               گسترده ترجمه از زبان    جريان پديد آمد 
 مشتمل بر ترجمه همـه انـواع و          نيز منظور از ترجمه  . كشورهاي جهان بوده است   

متني است كه امروزه از ادبيات، فلسفه، علـوم          هاي غير  هاي متون و ساير پيام     گونه
، در  رخ داده و ادامـه دارد     و پزشـكي    فنـون   انساني و هنر گرفته تا علوم تجربـي،         

غيـر   ادي و حيـات مـ    اي جديد در   نشان از ظهور منظومه   »  وسيع  گستره «واقع اين 
 الجرم بـه دنبـال ايـن منظومـه          .و جامعه ايراني معاصر دارد     يامع امروز ومادي ج 

هـا و   ها و تغييراتي در همه بخـش  اي وجود نداشت جز اينكه گسست       جديد چاره 
 .سطوح جامعه ما جاري گشت

 بـه   أتوانـد از زبـان مبـد        هر چند با ترجمـه چيزهـاي زيـادي مـي          گفت  بايد  البته  
ها متنوع و همه جانبه باشند و هر          منتقل شود، خصوصاً اگر ترجمه    هاي ديگر    زبان

وضـع   « تفكـر و در يـك كـالم          ،اي از تمـدن، فرهنـگ       هم پيوسـته  ه  اجزاء ب كدام  
 دوراني را كه آغـاز شـده        اوضاعتواند كليت و       را منتقل كنند، مخاطب مي     »دوران

 »حقيقـت « و   »امعنـ «تواند به     ، به ديگر سخن مي    است، بشناسد و حتي درك نمايد     
گمـان   كـسان زيـادي   در كـشور مـا      . كند دست يابـد     دوراني كه با آن محاوره مي     

ست و هيچ   اكنند كه تفكر، فرهنگ و دستاوردهاي تمدن جديد اموري جهاني            مي
هاي ممكن از جمله     ابزارها و روش  با   و در هر زمان      دشناس مرز و جغرافيائي نمي   

زيرا فرهنـگ، تفكـر و دسـتاوردهاي        . اندرس ترجمه، خود را به همه جاي دنيا مي       
ست و به هيچ قوم و ملتي تعلق ويژه ندارد و در هـر جـا و                 اتمدن اموري انساني    
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 خـصوصاً امـروزه كـه ترجمـه، زبـاني بـين             .تواند رواج يابد    مي ملتيدر ميان هر    
 ادعاي  هادر هر صورت اين   . المللي شده و همه چيز را تسريع و تسهيل كرده است          

 زيرا ايـن ادعـا در عـين جالـب           ؛ تحقيق و تأمل بايد كرد     هايست و در آن   اي ن  ساده
 ، چـون در قـرون اخيـر       سـازي هـم هـست      انگاري و ساده    نوعي ساده  مبشربودن  

د بــه نــ بــراي اينكــه خــود را از مــشكالت تحقيــق و تأمــل  خــالص كنايرانيــان
 آيـا   اين پرسش مطـرح اسـت،     در اين ميان   به هر حال   .دان  ده دست ز  »سازي ساده«

بـوده  فحـواي تمـدن و تفكـر     معنـا و    ترجمه مجرائي مناسب و مؤفق براي انتقال        
توان فهميـدن تمـدن و تفكـر جديـد را پيـدا      هميشه  ترجمه  خوانندگان آيا   ،است
ال در خور توجهي است كه بايد بـه آن          ؤال به جاي خود س    ؤكنند يا نه؟ اين س     مي

 )15(.پرداخت
اي اسـت كـه در        كنيم، وضع امروز ما به گونه       از مباحث باال صرف نظر     گر موقتاً ا

، دانـش و    فنـاوري مديريت كشور، برنامه توسعه، دانشگاه، رسانه، ورزش، علم و          
اي مـستقيم و     فلسفه، تفنن و اوقات فراغت و ساير اركان و اجزاء جامعه به گونـه             

ـ توانم به خـود جر     ايم و حتي مي    بي واسطه با پديده ترجمه پيوسته و همبسته        ت ئ
 امـروزه بـراي مـا       ،بنـابراين .  اسـت  »وابـسته «هم و بگويم بند ناف ما به ترجمه         د

تأمل و تحقيق كنيم،    فراگير  ضروري و حتي حياتي است كه همواره در اين پديده           
 بـر   ،كـه بيـان خواهـد شـد         زيرا چنان  ؛تا سر حد امكان مقهور قهاريت آن نشويم       

تفاوت نيست بلكـه در    و بي  اي بي طرف    انديشانه، ترجمه پديده   خالف گمان ساده  
البتـه  . دهي مـستور و مكنـون اسـت        ن و جهت   آن نوعي تحكم، تعي    ظاهرباطن و   

 عـصر را مجرائـي بـراي بازيـابي و            براي ما خوشايند همان است كه ايـن پديـده         
              ت علمـي و عملـي راه       بازسازي خود و تاريخ خويـشتن قـرار دهـيم و بـا جـدي

امري سـخت و    هرچند  چون تصرف   . كنيمرا به روي خويش باز        در آن  »تصرف«
 .نيستهم  به هر حال غير ممكن ،داراي هول و هراس است
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براي روشن شدن بيشتر بحث و تعيين محدوده آن، چند سؤال اساسي كه مد نظر               
ما در اين نوشته است مي آوريم و در ذيل توضيح كوتاهي بر آنها خواهيم افـزود                 

 :تا بحث مقداري ايضاح گردد
دهد ولي در برخـي      افتد يا رخ نمي    ها كم اتفاق مي     چرا در برخي دوران     ترجمه .1

 ها از جمله در دوران حاضر، فراگير، همه روزه و پر هجمه شده است؟ دوران
  دارد؟أ ترجمه چه نسبتي با وضع تمدن و ميزان عظمت زبان مبد.2
  ترجمه چه نسبتي با وضع عقب ماندگي و ركود در زبان مقصد دارد؟.3
طـرف    و مقصد بي تفاوت و بي أ آيا ترجمه نسبت به اوضاع جامعه در زبان مبد         .4

  و اجبار كننده است؟بخش جهت ،است؟ يا بر عكس امري تحكم آميز
 ترجمـه   به عبارت ديگر  اي و ترقي جويانه است؟       يك رخداد توسعه      آيا ترجمه  .5

 چه نسبتي با توسعه دارد؟
هـاي مقـصد چـه        ترجمه در جوامع و زبان      در دوران حاضر پيامدها و تأثيرات      .6

 ها كدام است؟  هاي اين پيامدها و دگرگوني گيري بوده است؟ و جهت
اجماالً بايد گفت ترجمه هم مثل هر رخداد اجتماعي و معرفتـي ديگـر يـك امـر                  

يك عنصر تاريخمند است و در يك         ـ معرفتي است، يعني در واقع ترجمه       تاريخي
  ترجمـه  )16(.دافتـ    مـي  اتفـاق  نظم مسلط دوران اسـت        كه »موقعيت تاريخي ويژه  «

اجتماعي   بلكه از فضاي اقتصادي، فرهنگي و      ، يك عنصر از فضاي معرفتي     قاعدتاًً
 ترجمـه . بخواهانه نيست  افتاده و دل   يك اتفاق منفرد، تك      پس ترجمه . زمانه است 

 . اسـت  معرفتي زمانـه پيوسـته    تمدني و   اوضاع   است و با     »مند ي قاعده  پديده«يك    
.  يك امر انتخابي و دل بخواهي نبـوده و نيـست            كه براي خود ما هم ترجمه      چنان
در نهضت ترجمه كه در ايران معاصر آغاز شده اسـت بـر خـالف نهـضت                  اساساً

ايـم    ترجمه اوليه كه در قرون دوم و سوم هجري آغاز شد انتخاب كننده ما نبـوده               
دوم پشت    اما در دوره  . ناني نبود در دوره اول هيچ فشاري از بيرون پشت علوم يو         

آن يك فشار و اجبار خارجي قرار داشت كه آن عبـارت از تمـدن مهـاجم غربـي        



  انساني در ايران معاصروضعيت علوم 

 

180

يعني در ايـن دوره مـا سـيطره و هجـوم ايـن              . كرد  بود كه اصرار بر اخذ خود مي      
اي نداشــتيم جــز اينكــه ببينــيم ايــن تمــدن چــه  تمــدن را حــس كــرديم و چــاره

آزاد از قيد و بندهاي زبان       يك رخداد بي طرف و      مهگمان نشود ترج  ) 17(.گويد مي
 بلكه ترجمه امـري اسـت كـه در هـر        ، و وضع تاريخي و معرفتي زمانه است       أمبد

نهـضت ترجمـه   «كه  چنانهمهاي خاص خودش را دارد       و ويژگي  اوضاععصري  
ترجمه در عـصر مـا      .  مسلمين با جريان امروزي ترجمه كامالً متفاوت است        »اوليه

كننده است كـه قاهرانـه از مبـدئي بلنـد             و اجبار  بخش  جهتآميز،   تحكمرويدادي  
بلنـد   ترجمه در دوران ما با عظمـت  و        . شود  شود و در مقصدي ديگر وارد مي        مي

.  اسـت  مـرتبط بـاختگي طـرف ديگـر        ماندگي و خود   پروازي يك طرف و با عقب     
 اسـت و    »ئيهاي اروپا  تراجم زبان «هاي ديگر مقهور     جهان امروز بر خالف دوران    

 . نشده بودتمدنياي است كه در گذشته به صورت مطلق نصيب هيچ  اين تجربه
 بلكـه ركـن اساسـي ادبيـات، علـوم           ،اي امروزه ترجمه در كل عالم از عناصر پايه       

 ما نيز از ايـن        است و جامعه   فناورياجتماعي، فلسفه، علوم دقيقه و      علوم  انساني،  
وجـود  دار بومي هـم      هاي ريشه   ما كوشش   نيست، هر چند در كشور     تثناسمقاعده  
هـا توسـعه هـم يافتـه           كه پس از نهضت اسالمي معاصر اين كوشـش          است داشته
در  همواره سنت مـستقلي       و ادبيات   شعر ، اسالمي معرفت به ويژه در حوزه      .است

تـوان از نقـش و جايگـاه ترجمـه در            نمي مهه اين اب. وجود داشته است  جامعه ما   
براي درك بهتر اين موضوع خوب است       .  جامعه غفلت كرد   علوم و معارف كنوني   

هـاي اروپـائي     كه همه روزه با تنوع و حجم باال، از سوي زبان          هايي    دربارة ترجمه 
هـاي    مـل كنـيم و آن را  بـا ترجمـه           أاي ت   لحظـه  ،گيـرد  به زبان فارسي صورت مي    

  رد مقايسه گي هاي اروپائي صورت مي     از فارسي به يكي از زبان      ناچيزي كه احتماالً  
كه غفلت جزء سرنوشت امـروز مـا شـده اسـت از              ولي متأسفانه از آنجائي   . كنيم

 و  درآمدنيست بايد از غفلت     ديگري   چاره   به هر حال  . تأمل در اين مسائل غافليم    
در اين امور به تأمل و تفكر ايستاد و در شئون، شرائط و چيستي ترجمه به چـون                  
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  جوئي كرد و بـه گذشـته و آينـده    را پي وذ آن و نف آثارو چرا و تحقيق پرداخت و       
 .آن انديشيد

در خفا و به صورت غيـر علنـي زيـسته           كنوني ما    اوضاعترجمه در   با وجود آنكه    
داراي چنـان گـستره و   است و هنوز نوري قوي برآن تابانيـده نـشده اسـت ولـي              

 كـه   آيـد  چنان با تحكم آميخته به احترام به سوي ما مي         آن  است و    هجمه قاهرانه 
اي به قصد مخالفت با آن برخيزند عمـل و نيـت آنـان بـه هـيچ                    اگر كسي يا عده   

البته منظور نگارنـده    . آنان مترتب نخواهد شد    ماند و هيچ اثري بر اراده و اقدام         مي
 ،مطلوب نيـست   هم مخالفت يا سد باب ترجمه نيست كه اساساً اين كار شدني و            

 آن ايستاد و در چيستي و چگـونگي آن       بلكه بايد به تفكر و چون و چرا در شئون         
را با نقد، تفكر و كوشش علمـي و فكـري            بازانديشي كرد و در صورت امكان آن      

شـعور تـاريخي    « بالنـدگي مجـدد      بـه مستقل در اين سو همراه كرد تا در نهايـت           
 .دگرد تهيد و از نو به تأسيس علم و تفكر در اين سرزمين منمنجر شو »ايرانيان

ا در همه شئون جامعه خود از علوم انساني و اجتمـاعي گرفتـه تـا                اينكه امروزه م  
زنـيم و هنـوز    علوم و فنون و حتـي سياسـت و مـديريت بـه ترجمـه چنـگ مـي            

ايم نشانه چيست؟ آيـا نـشان از نـاتواني و            گذاري نكرده  هاي مستقلي پايه   كوشش
مانـدگي گذشـته ماسـت؟ يـا بـر           عجز ماست؟ يا نشان از تداوم انحطاط و عقـب         

 جائي بودن تمدن جديد است؟ كس نشان از قوت، خلوص و همهع
. اي در جامعه و دوران ما سكه رايـج زمانـه اسـت              ترجمهوضعيت  در هر صورت    

چـون  . گويـد  البته نگارنده هم اين سخن را براي سرزنش خود يـا ديگـران نمـي              
  به ويژه علوم اجتماعي قصد     »اي بودن علوم    ترجمه« نظر به اي با     ممكن است عده  

يا بخواهنـد علـوم اجتمـاعي را         داشته باشند ديگر  اي    سرزنش يا خصومت با عده    
طرد كنند كه البته همه اينها عذر بدتر از گناه است، اگر چنين وضعي وجـود دارد                 

بلكه غرض آن است كـه بـر نقـد و سـنجش             . اند در مجموع همگان در آن دخيل     
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ل قبولي از وضـع و مقـام         قاب »آگاهي« خود بلند شويم تا به       »موقعيت و وضعيت  «
 .خويش دست يابيم و با علوم اجتماعي جديد همسخني و نسبت اساسي پيدا كنيم

 
 پيامدهاي آن در ايرانترجمه و . 1-1

 اي است كه در جامعـه مقـصد         پديدهبه ويژه تراجم فراگير امروزي       اساساً ترجمه   
بـدايع نوظهـور    زند و همه چيز را با آشوب، بي سـاماني و              همه چيز را به هم مي     

بـي سـامان   اركـان فرهنـگ و اجتمـاع را    تفكـر و  ع آگاهي، اضاو .سازد  مواجه مي 
 آنهـا  جزء الزامات تراجم امـروزي اسـت كـه           اساسي در واقع چهار پيامد      .كند  مي

پـردازي اذهـان را در       اوالً ترجمه آگاهي و حتي نوع استدالل      : عبارت از اين است   
آورد، در نتيجـه بـا       اي جديدي به وجود مـي     ه زند و اسلوب   هم مي ه  زبان مقصد ب  

به دنبـال آن  ثانياً . شود  عوض مي ) وضعيت ذهن (اين كار قواعد تفكر و انديشيدن       
ثالثاً فرهنـگ و قواعـد      . گردد  زبان، گويش، شعر و ادب متحمل تغيير و تحول مي         

جا ه  ها جاب  ارزش ها و بي   آشكار عرف اجتماعي و همچنين دستگاه ارزش      و  پنهان  
هـا و رفتارهـاي      گفته در كـنش   پيش  رابعاً پيامدهاي اتفاقات    . شوند ا آشفته مي  و ي 

آنكه مردمان خود بدانند يـا       كند، يعني بي    مردمان زبان مقصد ظهور و بروز پيدا مي       
شود يا حداقل  رفتارها سامان و         اي كرده باشند، رفتار و عمل شان عوض مي         اراده

ايـن  . شـود    نوعي بدعت و پريشاني مـي      دهد و دچار    را از دست مي    پيشيناوضاع  
 كه به نحوي مورد توجه مقاله حاضـر اسـت، بـراي مطالعـات علـوم           پيامد چهارم 

و در آن تحقيق و تأمل اساسي       دارد  شناسي ايران اهميت باالئي       اجتماعي و جامعه  
اثـر  «دهد   در واقع اين امر نشان مي     . علوم اجتماعي جديد، ضروري است     به شيوه 
امد و اثر دراز دامنـي اسـت و آثـار و پيامـدهاي آن در نهايـت در                    يك پي  »ترجمه

هـاي   كنـد و صـورت       مقصد ظهور مـي      جامعه »كنشگران اجتماعي « اعمال و رفتار  
 ايـن   .شـود   ظـاهر مـي   هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي       كنشنوي از مناسبات و     

بعـدي  ادي   تغييرات ساختاري و نهـ     أمنشبه نوبه خود    نيز  ها   كنشتغيير رفتارها و    
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 ،شناسـي   ولي علوم اجتماعي جديد در ايران از جملـه جامعـه          . دنشو در جامعه مي  
درك و توضيح اين وضع بر نيامده       عهده  از  به خوبي    سياست هنوز     و علم اقتصاد 

هاي مناسـب و اساسـي نيـز انـدك           است و متأسفانه بايد گفت هنوز طرح پرسش       
 .صورت گرفته است

 مطلب كوتاه ولي اساسـي در خـصوص سرنوشـت           چهاراين  اي كه از      نتيجه پس
يا بـه معنـي درسـت         ن است كه ترجمه   توان گرفت، اي     مي علوم اجتماعي در ايران   

و شـوند تفكـر، منطـق زبـان          مقصدي كـه وارد مـي     هر   در   »تراجم امروزي «كلمه  
در آورنـد و     سازند و در آنها آشفتگي بـه وجـود مـي           ميو منقلب   فرهنگ را متأثر    

اساساً از آثار   . شود  ها و رفتارهاي مردمان ظاهر مي      ها در اعمال، كنش    آثار آن  نهايت
نظـم اجتمـاعي    «هم ريختن سامان قبلي و      ه  و پيامدهاي مهم ورود تراجم جديد ب      

نظمي چيزي اسـت كـه در        ساماني و بي   زيرا بي .  در جوامع غيرغربي است    »پيشين
. آيـد   مقصد پديد مياثر ظهور چالش ميان نظم مكنون در تراجم و نظم موجود در  

به همين علت قواعد جمعـي كـه در جامعـه مقـصد وجـود دارد و داراي دوام و                    
 آن   افتد كه فرجام و نتيجه     به تقابل مي   ساختار طوالني است با نظم و قواعد جديد       

اي اسـت     لهئمـس  آشفتگي اجتماعي فراگير است و اين همان معضله و         پريشاني و 
اسـت و ايـن خـود نيـز         گريبانگير   است با آن     كه جامعه امروزي ما مدت مديدي     

 .  در جامعه ما شده استبعدي بسياري از مشكالت و مسائل أمنش
همـه آثـار      ترجمـه  آثار علوم اجتماعي، حتـي       ي روز رفراگير و ه    در واقع ترجمه  

زيـرا  . سيس علوم اجتماعي در ايران نيـست      أعلوم اجتماعي، به معني فهميدن يا ت      
 علوم اجتماعي با ترجمه ميسر شده ولي فهم آنها در اين سوي              انتقال آثار  هر چند 
باشـد  » بيـنش علـوم اجتمـاعي جديـد       «سيس معرفتي جديد كه متضمن      أعالم و ت  

تر از آنها از تكوين نظم اجتماعي نوپا در اعيان جامعه            ، حتي مهم  ميسر نشده است  
ــري نيــست  ــدان خب ــوم اجتمــاعي و  اينــك . هــم، چن ــا عل ســؤال اينجاســت آي
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دست ه  ب در ايران    سته است شرح درستي از اين وضعيت      توان  ميشناسي رس   عهجام
  آگاهي كاملي از اين اوضاع حاصل نمايد؟يادهد؟ 

 
 هاي ظهور ترجمه در علوم اجتماعي ايران گونه. 2-1

در باال به صورت فشرده بـه پديـده ترجمـه و شـئون مختلـف آن پـرداختيم و از         
 و  أموقعيـت و وضـعيت جامعـه و زبـان مبـد            با    مدرن جمله اشاره كرديم ترجمه   

 موجـب   مـروزي جم ا امقصد همبستگي و پيوستگي دارد و بـه همـين جهـت تـر             
پردازي و قواعد تفكر با آشـفتگي و تغييـر مواجـه              اسلوب استدالل  ؛ اوالً شوند مي

ـ         ثالثـاً فرهنـگ و     . هـم ريـزد يـا عـوض شـود         ه  شود، ثانياً منطق زبان و ادبيـات ب
رابعاً نظم مكنون در    . جا شوند يا تغيير نمايند    ه  ارزش جاب معيارهاي ارزش و ضد     

پـيش  كنـد و       امتداد پيدا مـي    »كنشگران اجتماعي « تراجم تا مرحله ظهور در كنش     
و سـاماني و تغييـرات بـديع      در نتيجه عمل و رفتار اعضاء جامعـه بـا بـي       .رود  مي

يد از  البتـه اشـاره هـم كـرديم در چنـين احـوالي، شـا              . شـود   مواجـه مـي   نوظهور  
ترين وظـايف علـوم اجتمـاعي در ايـران درك و شـناخت همـين تغييـرات                   عمده

هـاي اجتمـاعي نوظهـور اسـت ولـي          كنشي، اوضاع مناسبات اجتماعي و آشفتگي     
 .هنوز كاري اساسي در اين خصوص به انجام نرسيده است

كه در علوم اجتماعي ايران بـه       جمي  اترها و انواع      گونهاينك به صورت فشرده به      
ترجمه در علوم اجتمـاعي ايـران در          پديدهكنيم تا ببينيم      خورد اشاره مي    شم مي چ

هاي آن كدام است؟ ولي شايد الزم باشـد           كرده است و صورت    ظهورچه اشكالي   
 .در جاي ديگر به تفصيل و توضيح بيشتر آن همت شود

 ظهور كرده اسـت؛     »سه شكل عمده  «اي حداقل در     در ايران علوم اجتماعي ترجمه    
 توماس هـابز شـده   »لوياتان«اي كه از   مثل ترجمه» مستقيم  ترجمه«اول به صورت    
 ريمـون آرون    شناسـي    جامعـه  درمراحل اساسـي انديـشه      اي كه از     است يا ترجمه  

يك اثر مشخص از يك صاحب اثر اسـت         در اين شكل، منبع ترجمه    . انجام گرفته 
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در واقــع ايــن . تو نــام اثــر، نويــسنده و متــرجم  روي جلــد آن قيــد شــده اســ
 .شناسيم را مي  ما آن ترين شكل ترجمه است كه همه شده آشكارترين و شناخته

را   است كـه ممكـن اسـت نـام آن          »تقيممس  ترجمه غير «اما دومين صورت ترجمه     
ولـي در هـر حـال در ايـن          . گردآوري، اقتباس، تدوين يا حتي تأليف هم بگذارند       

 دگان نيــست و از فكــر آنــان و دنيــاينــر از آن گردآو»افكــار و آراء« ،نــوع آثــار
در اين حالت مؤلف يـا گردآورنـده بـا اسـتفاده از             .  آنان نجوشيده است   اجتماعي

چند اثر خارجي اصلي يا ترجمه شده، مطالبي را در يك موضوع خاص تهيه و به                
 به طوري كه    ردگذا مين  آسپارد و البته نام و عنوان مستقلي هم بر           دست چاپ مي  
.  اصلي است  »پديد آورنده «كند نام شخصي كه در روي اثرآمده           مي مخاطب گمان 

بينـد هـيچ      ولي مخاطب هوشمند پس از مطالعه اثر يا در همان آغـاز مطالعـه مـي               
 ،اي از سوي مؤلف و از زمان و مكان بومي نويسنده در اين اثر وجـود نـدارد                   ايده

 پديد آمده اسـت و     أبداي از افكار و آرائي است كه در زبان م           بلكه اساساً مجموعه  
از سوي گردآورنده يا نويسنده اقتباس شده و در موارد زيادي هم اقتباس نامفهوم              

در واقـع اغلـب     .  شـده اسـت    عرضـه  صورت گرفته و به فارسي زبانان        پراكندهو  
هائي كه به عنوان كتب آموزشي علوم اجتماعي در دانـشگاههاي كـشور مـا                كتاب

گيـرد تراجمـي از       يان بر پايه آنهـا انجـام مـي        شوند و آموزش دانشجو    تدريس مي 
 . همين دست هستند و خارج از اين جنس و سنخ نيستند

سومين شكل ترجمه در علوم اجتماعي ايران، ترجمه به عنوان چارچوب نظري يا             
بـه منظـور    مـستقيماً   اي   در اين حالت آراء و نظريـات ترجمـه        . نظام تحليل است  

عي، سياسـي و اقتـصادي ايـران بـه كـار گرفتـه              هاي اجتما  توضيح وقايع و پديده   
اي، غير بومي و بيگانه براي توضيح        در واقع يك چارچوب نظري ترجمه     . شود  مي
شـود و محقـق        در اين جامعه به كار گرفتـه مـي         »موقعيت يا وضع اجتماعي    «يك

 بر اين فرآيند داشته باشد و هشياري الزم را بر تنگناهـا             »وقوفي«بدون آنكه خود    
 كليـات   و ايران، جزئيـات      و معضالت چنين وضعي داشته باشد به توضيح جامعه        
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 كمـك   »ادبيـات علـوم اجتمـاعي ايـران       «پردازد و به زعم خود به گسترش         آن مي 
ي بـراي   مانـد كـه حجـاب       مـي  »هائي وهم نامه «اما در واقع چنين ادبياتي به       . كند  مي

هاي علوم اجتماعي ايران و      نامه در غالب پايان  . شناخت درست به حساب مي آيند     
 فـراهم   »چـارچوب نظـري   «حتي كتب و مقاالت بخش نسبتاً مفـصلي بـه عنـوان             

. شـود   ميگر دانشجو و نويسنده استفاده       شود كه به عنوان نظرگاه و نظام تحليل         مي
  لهئ با موضوع و مـس     »بت حقيقي نس«هاي نظري هيچ تناسب و       ولي اين چارچوب  

 تحريف فكر و حجاب معرفتي را بـراي محقـق فـراهم              ايران ندارند و حتي زمينه    
سازند و او    آورند و او را از درك درست مسائل و موضوعات ايران محروم مي             مي

 :  گفتهكه مولوي اندهند چن راهه فكري سوق مي را به بي
 نمود     زان سبب عالم كبودت مي             پيش چشمت داشتي شيشه كبود

اساساً كبود ديدن امور، موضوعات و مسائل اجتمـاعي مـستقيماً از كبـودي نظـام                
در پيش  ناهشيارانه  شود كه محقق و نويسنده         مي بعثنظري و چارچوب نظري من    

بينـي واقـف    كـه محقـق بـر ايـن كبـود       البته چون .  است به آن ملزم و متعهد    خود  
كند و بر هـر گوينـده و ناقـدي            تلقي مي نيز  شني و شفافيت    را عين رو    آن ،نيست
 . سازد اي بر زبان جاري مي گيرد كه چه سخن بيراهه  ميخرده

، اغلب كتب و مقـاالت علـوم اجتمـاعي كـه در توضـيح يكـي از امـور                  متأسفانه  
اجتماعي ايران اعـم از سياسـت، اقتـصاد و اجتمـاع تـدوين              اوضاع  وعات و   موض

در ايـن آثـار بـدون توجـه بـه تنگناهـا و عـدم               . اند  ر رنج عي د چنين وض  ازيافته،  
ناسب، آراء و نظريـات مغـرب زمـين بـا اوضـاع ايـران، متهورانـه وغافالنـه آن                    ت

هاي نظري در خدمت توضـيح مـسائل و موضـوعات ايـران بـه كـار گرفتـه                    نظام
ان هاي تاريخي، معرفتـي و جمعـي ايـر         البته اگر اين امر با مالحظه جنبه      . شوند مي

شـد،   ميو وقوف حاصل    هاي اساسي و ذاتي توجه       گرفت و بر تفاوت    صورت مي 
 . باشد برخي تحوالت قابل قبول در علوم اجتماعي ايران أتوانست منش شايد مي
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تواند ترجمه فعال يا به تعبيـر         چهارمين نوع ترجمه در علوم اجتماعي ايران مي       اما  
و الزامات چنـين    اوضاع  اگر  . مل باشد أهمراه با اجتهاد و ت    » ترجمه انتقادي « ديگر

توانـد بـا      بردار از علـوم اجتمـاعي غـرب مـي          اي مهيا گردد، مترجم و بهره      ترجمه
داشتن وقوف و آگاهي تاريخي و جمعي نسبت به اوضاع بومي ايـران، ترجمـه را       

 و تأسـيس معرفـت      »بالندگي مجدد شعور تاريخي ايرانيـان     «به درستي در خدمت     
 .لوم اجتماعي ايران قرار دهدشناختي و ع جامعه

 
2 .ت و علوم اجتماعي بي تاريخ در ايرانتاريخي 

تاريخ در نزد اهل علم به معاني مختلف به كار رفته است و به يك اعتبـار تـاريخ                   
ولـي بـه تناسـب      . هائي است كه مورد توجه بشر بوده اسـت         ترين دانش  از قديمي 

جديدي از   و   هاي متنوع   عرصه تحوالت فكري و معرفتي اعصار مختلف، معاني و       
تاريخ نبايد ما را به اشـتباه       متنوع مفهوم     كاربردهاي ،بنابراين. آن كشف شده است   

يكـي از معـاني   . هاي مختلف كاربرد آن شـود       اندازد و مانع از درك معاني و گونه       
حوادث و وقايع   ثبت  شود به معني      تاريخ كه معموالً خيلي زود به اذهان متبادر مي        

 بلكه مربـوط بـه گذشـته و         ، يعني تاريخ مربوط به زمان حال نيست       ،استگذشته  
 نـسبت معني ديگر تاريخ كه با برداشت اول نيز         . است ،آنچه در گذشته واقع شده    

حوادث، وقـايع   ي كه   دارد، عبارت از آن است كه تاريخ به عنوان يك علم يا دانش            
در نتيجـه وقـايع     . كند  تبيين مي و   تفهم   ق گوناگون،  طر بهو رخدادهاي گذشته را     

، البتـه در كنـار اينهـا    شوند  تاريخ جزء همين مقوله واقع مي      و علم  نگاري تاريخي 
 كه از تاريخ وجود دارد بـا هـيچ        ديگري   اما معني    )18(.فلسفه تاريخ هم وجود دارد    

اشخاصـي نظيـر    برداشـتي كـه     . شباهت چنداني ندارد   فوق   هاي    كدام از برداشت  
 صرفاً به گذشته معطوف نيـست، بلكـه         .اند اريخ عرضه كرده  يدگر و گادامر از ت    اه

 هر چند ممكـن  .كند را در زمان حال نيز زندگي مي  تاريخ هماني است كه بشر آن     
» جهـان مـشترك  عـالم يـا   «به سخن ديگر تاريخ     . است با گذشته هم پيوسته باشد     
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يك يا چند جامعه در يك دوران است و غـرض مـا از ايـن بحـث شـرح همـين                 
 .ي تاريخ و تعيين نسبت آن با علوم اجتماعي جديد استمعنا

  يـا در واقـع     وجود و مـسلط زمانـه و زمينـه اسـت          زمينه م  ،تاريخ در معناي اخير   
اي كـه     يعنـي موقـع و مقـام ويـژه        . استبشر دوران معهود به آن      عهدي است كه    

معنوي زندگي   طور مادي و   مشتمل بر همه اجزاء و شرايط عيني و ذهني و همين          
 اسـت كـه     »واقعاً موجود «فراگير  و  تاريخ مجموعه مناسبات جمعي     . ردمان است م

 تـاريخ هـر     جهت همين   هب.  و شايع است   حاكماي خاص، در يك جامعه       در دوره 
اي مشوق برخي امور است و مدام آنها را بسط و توسعه مـي دهـد، ولـي از                    دوره

هـا جلـوگيري    طرف ديگر مانع برخي امور ديگر است و از ظهـور و گـسترش آن              
 امور و چيزهـا  ازاي و هر موقعيت تاريخي با بعضي  پس هر زمانه و زمينه . كند  مي

چيزهـا و امـور ديگـر ناسـازگار و حتـي            از   بسياريدمساز و هماهنگ است و با       
ند، گـاهي تـاريخي      هست هاي متعدد  از اين ديد جوامع داراي تاريخ     . معارض است 

كند و افقي ديگـر   شود، افقي زوال پيدا مي آيد و تاريخي ديگر شروع مي      به سر مي  
 حتي ممكن است    .شود  يابد و عهدي ديگر بسته مي       ، عهدي پايان مي   كند  ظهور مي 

 )19(.ي خود را داشته باشند  هر يك از جوامع تاريخ ويژه،در يك مقطع زماني
 يك جامعه همسان و يكسان باشد و        »اكنون« و   »گذشته«گاهي ممكن است تاريخ     

و  يـك عـالم      ،ي ميان گذشته و اكنون آن نباشد، يعني گذشته و حال آن           هيچ تفاوت 
 و جز تغييرات انـدك و ماليمـي كـه در داخـل يـك فـضاي                  نباشدافق بيش   يك  

، در  و سـپهر عـوض نـشود       يـد تاريخي پديد مي آيد تفاوت اساسي به وجـود نيا         
قعي ممكن  ولي در موا  .  تعبير كرد  »استمرار تاريخي «توان از اين وضع به        نتيجه مي 

 از  جامعـه اي كامالًٌ متفاوت باشد، يعني تـاريخ         است تاريخ گذشته و اكنون جامعه     
جامعه با گسست و انقطـاع      كه  در اين حالت است     . پايه و اساس تفاوت پيدا كند     

يابـد    انقالب مي شود و جامعه      در واقع  زمانه تجديد عهد آغاز مي       . شود  مواجه مي 
بـه همـين   شـايد   )20(.شـود  اني ديگـر وارد مـي   به جهيعنيكند  تاريخ عوض ميو  



                                                   وضعيت علوم اجتماعي جديد در ايران

 

189

. »تجدد«اي ديگر به     شود و از دوره      تعبير مي  »قديم«است كه از يك دوره به        اعتبار
ا قديم و جديد از منظر فيزيكـي و         الّ اساساً فرق قديم و جديد فرق تاريخ است و        

 .زمان طبيعي هيچ تفاوتي با هم ندارند
 
  تاريخ به معناي جهان زندگي. 1-2

شرحي كه گادامر و امثال او از تاريخ دارند بيرون از زنـدگي بـشر نيـست، بلكـه                   
در  رفتـار و اعمـال مـشترك آدميـان           ،هـا، عواطـف    صورت و برآيندي از پنداشت    

تاريخ در اين معني عين انديـشه، گفتـار، كـردار و احـساسات بـشر                . استدوران  
ردمـان در آن زنـدگي      است و بيرون از وجود بشر نيست، بلكه عالمي است كـه م            

اي   در نتيجـه اگـر در دوره       )21(.كنند و عهدي است كه بر آن متعهـد شـده انـد              مي
انديشه، احساس و كردار بشر رحماني و الهي باشد ايـن تـاريخ، تـاريخ رحمـاني           
است و اگر انديشه، كردار و عواطف بشر در دوري از خداوند شكل گرفته باشـد                

 . طاغوت استاين تاريخ، تاريخ طغيان بشر و 
 و بورژوازي باشد يا     رفاه،  به هر حال تاريخ ممكن است مثل امروز، تاريخ توسعه         

هاي  پس تاريخ امكان  . ست ما كه سكه رايج زمانه   به تعبير ديگر تاريخ تجدد غربي       
هـا، عواطـف و      از اعمـال، انديـشه    به صـورت ويـژه      مختلفي است كه ماده ي آن       

 هـر   لذا. سازد  و در عين حال آنها را متأثر مي        آيد پديد مي عصر  گفتارهاي مردمان   
 خاص خود را دارد و اين حوالت تاريخي چيـزي نيـست كـه               »حوالت« تاريخي  

هـاي   تكليف عمومي جامعه بيرون از آن باشد و بـشر زمانـه فـارغ از امـر و نهـي                   
و  هـر تـاريخي داراي نظـم و سـامان ويـژه              اساساً. اش باشد  مكنون زمينه و زمانه   

 اجـزاء و عناصـر    ست، اين سخن بدان معناسـت كـه همـه   اخودش مخصوص به  
 يعنـي تمـام     ،تشكيل دهنده چنان نظمي، متناسب با همان سـامان تـاريخي اسـت            

. كننـد   عمل مـي   قاعده و تناسب     با ، تداوم  هم در  ها هم در تكوين و     اجزاء و مؤلفه  
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.  معرفت، فلسفه و علم متناسـب بـا همـان تـاريخ اسـت              »سامان تاريخي «در يك   
 .طور است كه فرهنگ، سياست و اقتصاد هم همين چنان

تـاريخ غـرب    (خـود   موطن  در نتيجه پيوند علوم اجتماعي جديد با زمانه و زمينه           
سطحي نيست، بلكه يك پيوند حقيقـي و جداناپـذير           يك پيوند اعتباري و   ) جديد
و لفه هـاي عينـي و ذهنـي، مـادي           ؤها و م   اي از امكان    اي مجموعه   هر زمانه  .است

معنوي، زشت و زيبا و درست و نادرست است كه در هم تنيده و جامعيتي را بـه                  
 آن چنان ،  زيند اند كه آدميان به عنوان اعضاء جامعه و زمانه در آن مي            وجود آورده 

يعنـي علـم آن     . شده اسـت  فناورانه  يدگر در عصر جديد علم، علم       اكه به تعبير ه   
 موجودات عالم كـارگر بيفتـد و ايـن          است كه به فن بينجامد و در مهار طبيعت و         

علمـي  .  است modern)( همان مسيري است كه متناسب با زمانه و تاريخ جديد         
ت نداردكه در فرجام به صنعت و تكنيك ختم نشود شأن و علمي . 

شود لزومـاً چنـين تـوقعي از           تعبير مي  »قديم«اي كه از آن به       كه از دوره   در حالي 
 علـم آن بـود كـه بـشر را از مـاده بـه مجـرد و از             ناً احيا  بلكه ،علم وجود نداشت  

 در آن تاريخ علم، علم سـعادت بـود علمـي كـه              احياناً. ناسوت به الهوت برساند   
نفوس را از ظلمت به نور ببرد، نه صرفاً علمي كه در خدمت تـن آسـاني و رفـاه                    

از علـوم اجتمـاعي     ) جامعـه ايرانـي   ( اين سـرزمين  پس اگر در    . جسم و تن باشد   
شود غرض آن نيست كه اين علوم تـاريخ ندارنـد، بلكـه               تاريخ سخن گفته مي    بي

بهرحـال   و   ه شد جداغرض آن است كه علوم اجتماعي جديد از آن زمانه و زمينه             
 ايراني نيـست و      علوم اجتماعي جديد جزء تاريخ جامعه     . متعلق به آن تاريخ است    

 آن نـدارد، مگـر اينكـه    اين تاريخ ـ اگر تاريخي باشد ـ نسبت حقيقي و ذاتـي بـا    
ن ايـ   در نتيجه   . گرفته باشد  انجام   ي و كار  آمده باشد  تصرفي در آن به عمل       حقيقتاً

 ايراني در تكوين و پيـدايش آنهـا          تاريخ اند، زيرا نه جامعه     علوم هنوز در ايران بي    
تواننـد از موقعيـت خـود         سهم و شراكت داشته است و نه آن علوم به سادگي مي           

و معرفتـي    اقتـصادي    ،خدمت توضيح اوضـاع اجتمـاعي، سياسـي       جدا شده و در     
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مگر آنكه جامعه ايراني هم جزئي از آن تاريخ باشـد يـا             .  قرار گيرند  يايرانجامعه  
اساسـاً علـوم اجتمـاعي هـر        .  را فراهم آورد   خويشخود، علوم اجتماعي مناسب     

 از آن عـالم      با نظم همان زمانه و زمينه سازگار است و اگر از آن تاريخ و              ي،تاريخ
شود و به راحتـي و بـه ميـل و خـواهش چنـد نفـر در                    خارج شود، بي تاريخ مي    

گيـرد، مگـر آنكـه اتفـاقي          هاي اجتماعي ديگر جوامع قـرار نمـي        توضيح وضعيت 
به ديگر سـخن علـوم اجتمـاعي    .  در آن صورت گيرد  »تصرفي تاريخي «اساسي يا   

تواند آنگونه كه برخي      و نمي بي تاريخ با نظم و سامان عوالم ديگر سازگار نيست           
 گـذار اجتمـاعي را در       توسـعه و  ،  ها  نظمي ، بي ها     نظم اند  كردهساده انديشانه گمان    

ال كرده اند چـرا     ؤاينكه برخي اهل تحقيق س    . ديگر جوامع به درستي توضيح دهد     
شناسي، علوم سياسي، اقتصاد و ساير علوم اجتماعي در اروپا و امريكـا    جامعه مثالً

اده كارآمد و مفيد هستند و اوضاع اجتماعي آنها را به خوبي توضـيح مـي              فوق الع 
اي   آيـد و فايـده     رنميبكنند؛ ولي در ايران از اين علوم كاري           دهند و پيش بيني مي    

 عمـده علـتش     ،شوند اي تلقي مي   كه اموري حاشيه  لاساسي بر آنها مترتب نيست، ب     
  .همين بي تاريخ بودن علوم اجتماعي در ايران است

تاريخي علـوم اجتمـاعي را توضـيح        و وابستگي   د  توان تقي   از منظر ديگري هم مي    
رياضـي ـ   / تـوان ميـان علـوم طبيعـي      مي، است دو سنخ از علومداد و آن مقايسه

بـه عمـل   اي  مقايـسه  منجر مي شوند ـ و علوم اجتماعي  فناوريعلوم دقيقه كه به 
ق شان و بـدون اطـالع از تـاريخ          توان بدون آموختن سواب     علوم دقيقه را مي   . آورد
 يعني ياد گرفتن پزشكي، فيزيـك، مكانيـك و          . و عالم كاملي شد     هم آموخت  آنها

امثال اينها متوقف بر دانستن تاريخ آن علوم نيست، هيچ دانشجوي پزشكي تاريخ             
ولـي علـوم    . نيـست گيرد، بلكـه اساسـاً نيـازي بـه آن             علم پزشكي را هم ياد نمي     

شناسي، علم سياست و اقتصاد از تـاريخ و           يست، يعني جامعه  گونه ن  اجتماعي اين 
سابقه ي خود منفك نيستند، بنابراين آموختن علوم اجتماعي از آموختن تـاريخ و              

  منظومهتواند از تاريخ خودش، يعني از         علوم اجتماعي نمي  . سابقه آنها جدا نيست   
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بـراي همـين    . شـد ها و معاصرين جـدا با      اران، كالسيك ذمعرفتي، اجتماعي، بنيانگ  
هاي درس علوم اجتماعي تحوالت اروپـا همچـون رنـسانس،            است كه در كالس   

هـاي   عصر روشنگري، انقالب صنعتي، مدرنيته و ساير تحوالت اروپـا كـه امكـان             
شود و از دانـشجويان امتحـان گرفتـه          زايش تاريخي اين علوم هستند، تدريس مي      

 و دانشگاههاي سـاير كـشورها بـه         هاي كشور ما   كه در دانشگاه    در حالي . شود  مي
دانشجويان فيزيك، شيمي و مكانيك همراه با اين دروس تـاريخ فيزيـك، تـاريخ               

اي بـه تـاريخ اروپـاي        دهند يا اساساً هـيچ اشـاره       شيمي و تاريخ مكانيك ياد نمي     
آنها فيزيك و مكانيـك  . زيرا نيازي به اين كار نيست . شود  جديد در اين علوم نمي    

ولـي بـراي    . دهند و كار درست هـم همـين اسـت          انشجويان ياد مي  بي تاريخ به د   
شناسي جدا نيـست،      شناسي از خود جامعه     شناسي، تاريخ جامعه    دانشجويان جامعه 

اند؟ آيا ما تا به حال بـه چنـين           چرا علوم اجتماعي اينگونه   . اند هم ربلكه با هم و د    
مـاعي بـا تـاريخ علـوم        دانيم اين پيوستگي علوم اجت     ايم؟ آيا مي   پرسشي انديشيده 

اجتماعي چه تأثيري در انتقال علوم اجتمـاعي از غـرب جديـد بـه ايـران در پـي                    
 داشته است؟

امـا  . هاي جديدي منتهي خواهد شد ها به سؤال و جواب قطعاً تأمل در اين پرسش   
   ها بگريزد   تواند از پنجه اين پرسش      م علوم اجتماعي در ايران نمي     هر چه باشد عال
. پايگي علوم اجتماعي در اين كـشور اسـت   مايگي و بي   نشان از بي   و اگر گريخت  

ولي بايد اذعان كرد كه اوضاع كنوني مـا چيـز ديگـري اسـت و هنـوز در طـرح                     
 .هاي خود مشكل داريم پرسش

 ايجـاد بازسازي و احياء ترابط و تعامل علوم اجتماعي و جامعه به معني             شناخت،  
شناسي وقتي نتوانـد حـال        جامعه.  است شناسي  گفت و شنيد ميان جامعه و جامعه      

را بيان كند، به معنـي       جامعه و عصر اجتماعي خود را ادراك كند و شرح حال آن           
 خويش به گفت و شنيد بنشيند و اين رابطه قطع            آن است كه او نتوانسته با جامعه      

ممكن است كسي بپرسد چگونه ممكن است در جامعه مـا بـا وجـود               . شده است 
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شناسـي و صـدها دانـشجوي علـوم اجتمـاعي و علـم                ستاد جامعـه  ها معلم و ا    ده
شناسـي و علـوم        درس جامعـه   ،هـاي دانـشگاه    سياست كه هر روز در سر كـالس       

اي ميـان جامعـه ايرانـي و         كنيد رابطـه   شنوند، شما ادعا مي    گويند و مي   سياسي مي 
 شناسي بـه  شناسي برقرار نشده است و گفت و شنودي ميان جامعه و جامعه  جامعه

اي بـه ايـن      بندي شده  وجود نيامده است؟ من بر حسب عادت امروز جواب بسته         
 تباعـدي   وپـذير اسـت       امكـان   گويم چنين چيزي   پرسش ندارم، ولي به اشاره مي     

تواند ناشي از فاصله و حتي تعـارض ميـان تـاريخ قـديم و                اين امر اوالً مي   . ندارد
 و جديـد متفـاوت اسـت و         ت جامعه در عهد قديم     وضعي زيراتاريخ جديد باشد،    

د و بر انقطاع گفت و شـنيد ميـان جامعـه و             باشاكم  حتواند ميان آن دو غربت        مي
او  چـون غربت براي عالم علوم اجتماعي بد چيزي اسـت          ولي  . عالمان دامن بزند  

ثانياً اين امر   . درمان ناتوان گشته است   و  د كه از تشخيص     مان  مثل طبيب حاذقي مي   
 در ميان ما باشد كه هـم سـئواالت و هـم             »يده ترجمه زدگي  پد«تواند ناشي از      مي

شوند و به صورت آمـاده بـه عنـوان علـوم اجتمـاعي در       ها يكجا ترجمه مي  پاسخ
اي كه در طرح سئواالت      آخر جامعه . گيرد   مي اردانشجوي ايراني قر   و اختيار استاد 

توانـد    هاي آنها سهم و مشاركتي نداشته است چگونـه مـي           يك علم و يافتن پاسخ    
 ادعائي نسبت به آن داشته باشد؟

 
 نشده در ايران تجربهمكتب تجربه گرائي و علوم اجتماعي . 3

 خـورده   پيونـد گرايي   ويسم و تجربه  يطور اساسي با پوزيت   ه  علوم اجتماعي جديد ب   
است، به زعم اغلب فيلسوفان و مؤسسان علوم اجتمـاعي ايـن علـوم بـا تجربـه،                  

در نتيجـه ميـزان علمـي بـودن علـوم           .  دارد يـادي بنمشاهده و آزمـايش پيونـدي       
حتـي مـاكس    . شـود   ن سنجيده مي  آاجتماعي با ميزان كاربرد مشاهده و آزمون در         

شناسـي و علـوم       هـاي هرمنـوتيكي و تفهمـي در جامعـه          وبر كه به مباني و روش     
پـذيري   آزمـون «اي را     سنجش هر سخن و نظريـه      ضابطهاجتماعي گرايش داشت،    
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زيرا دانشمندان اجتماعي   . ست و ميزان را مشاهده قرار داده است        دانسته ا  »تجربي
جديد عدول از اصل مشاهده و آزمون پذيري را مساوي بـا عـدم تأسـيس علـوم                  

قـوانين يـا   «توانـد   به نظر آنان اگر علوم اجتماعي مي. اجتماعي فراگير مي دانستند   
ز با داوري تجربـه      نسبتاً موجهي را كشف و بيان نمايد، اين كار ج          » اجتماعي نظم

به معني عدم علـم بـودن علـوم     يا ناديده گرفتن آن     لذا حذف تجربه    . ميسر نيست 
، بـه    زدن در عصر جديـد بـر چـسب غيـر علمـي           دانيم    مي البته    و اجتماعي است 

 .ها كم چيزي نيست اي از دانش مجموعه
علـوم  گـرا كـه كـاخ        شناسان تجربـه     اما در اين ميان دانشمندان اجتماعي و جامعه          

بدون توجـه بـه     حساب جداگانه اي دارند آنان      اجتماعي تجربي را برافراشته اند،      
ها و محاسبات منطقي افرادي همچون اصحاب حلقه وين، ويتگنـشتاين و             دغدغه
گـذاران    كنت، اسپنسر و دوركيم كـه از پايـه          مثالً .اند  مستقالً راه خود را رفته    پوپر  

هستند هرگز در كارهايـشان از محاسـبات        شناسي تجربي     علوم اجتماعي و جامعه   
ي به ايـن امـور نداشـته        تاند يا اصالً التفا    هاي زباني چيزي نگفته    منطقي و وسواس  

 و بايد آنهـا را       هستند »اشياء «دوركيم كه مي گفت واقعيات اجتماعي همچون      . اند
بر  وگفت   كرد و سخن مي    متهورانه فكر مي  ) 22(از بيرون و مانند اشياء مطالعه كرد،      

بـر آن بـود كـه       او  در عين حال    . آن بود تا قواعد و قوانين جمعي را كشف نمايد         
شناسي و علوم اجتماعي پياده       علوم طبيعي را در جامعه    از پيش مؤفق    دارد اسلوب   

 .كند مي
هائي كه در سطور باال انجام داديم به توضيح دو            در اين قسمت ما به تناسب بحث      

ي انتقال علوم اجتماعي جديـد بـه ايـران را از            مطلب دست خواهيم زد تا چگونگ     
ويــسم توضــيح داده باشــيم و تــأثيرات آنهــا را در سرنوشــت علــوم يمنظــر پوزيت

 .اجتماعي ايران نشان دهيم
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  جزئي از سلسله مراتب علوم اثباتيعلوم اجتماعي. 1-3
  جديد گرائي در علوم اجتماعي    گذاران اصلي تجربه   اگوست كنت كه از جمله پايه     

بـه  . شناسي تجربي را تعريف و تأسيس كرد       آميز جامعه  است و با كوششي تعصب    
هاي جزئي چون مشاهده، آزمايش و مقايسه توجـه داشـت، هـر چنـد ايـن                  روش

گـرا و    ي كُـل  هـا   نظريـه     كه از جمله    » اجتماعي نظريه«را از تنظيم     توجه هرگز او  
ـ  نظريهدر واقع او تعارضي ميان      . فراگير است منع نكرد    و مـشاهده جزئـي     زرگ  ب

بخشد   بلكه او گاهي تأكيد كرده، آنچه بر مشاهده سامان مي          )23(. كرد  احساس نمي 
 و  نظريـه سازد،   و در ميان امور نامتناهي مشاهده چند امر خاص را امكان پذير مي            

او خـود   . هاي اجتمـاعي و تـاريخي اسـت         نظريه منسجم در باره ي امور و پديده       
ك سو بر اساس گسست از مرجعيت سنت و نفي حجيت           گفته بود علم نوين از ي     

و مشاهده  ) نظريه(اساس تركيب مناسبي از استدالل       گذشتگان و از سوي ديگر بر     
 )24(.تكوين يافته است

پـردازي،   ت نظريـه  به كلي  جزئي     او بدون توجه به موانع انتقال از مشاهده        ،بنابراين
حاال جـاي   . سم اجتماعي پرداخت  وييزيتنظريه پو به صورت كامالً نظري به تنظيم       

 و  نظريه كلـي  آيا او واقعاً از مشاهده امرهاي جزئي به تنظيم          كه  اين پرسش است    
توانـد     تكامل اجتمـاعي او نمـي      نظريه؟ مسلماً اين طور نبود،      آمدنظري خود نائل    

هـاي   ويـست يگونه كه پوزيت   آن. نسبت منطقي با مشاهدات جزئي وي داشته باشد       
 گفته نيست تا    »اي گفتاري مشاهده « اند نظريه صرفاً     ن گمان برده  مكتب تحليل زبا  

ما . مشاهده بنا شده است    تجربه و   هاست كه بر شالوده    ز گزاره نظامي ا شود نظريه   
 كـه كنـت آنهـا را        »نظم اجتمـاعي  « و   »تكامل اجتماعي «دانيم دو قانون      نمي واقعـاً

 جوامـع تـابعي از ايـن       ن همه انگاشت و به زعم او تبيي      قوانين سراسري و كلي مي    
سـر  ه هاي مـشاهد   قوانين سراسري است، چگونه از مشاهدات جزئي و تك گزاره         

 بيرون آورد؟
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 »علـوم طبيعـي و روش آن      «در واقع آنچه كنت بر آن تكيه كرده بود، اين بود كـه              
گفـت علـوم طبيعـي در        او مي « .استو جامعه   سرمشق خوبي براي مطالعه انسان      

هاي طبيعي مؤفق بوده اسـت و توانـسته كـشف كنـد كـه                 ي پديده اثبات قانونمند 
ها گرفته تا جنبش سـيارگان، از يـك رشـته            هاي طبيعي از فرو افتادن سنگ       پديده

 توانـسته بـود روابـط و        1از نظر او علم تجربي    . كنند   پيروي مي  ،توالي منظم تحول  
 كنـد و اكنـون      قانونمندي قلمرو ظاهراً پراكنده و نابسامان جهان طبيعت را كشف         

 پـس آنچـه در كـار        )25(».شناسي نيز آماده است     صحنه براي چنين كاري در جامعه     
هـاي   از رخـداد  گـرفتن   كنت داراي اهميت بر جسته اي است اخذ الگـو و الهـام              

او در فـضائي از     در واقـع    . حتي واقعي علوم طبيعي و دانشمندان آن بود        نظري و 
 ان كارگزار از باني آن نبود، بلكه او خود        كرد كه خود    انديشه و معرفت فعاليت مي    

هـاي علـوم     ها و يافته   زيرا او توانست بخشي از رسالت     . بودنخبه و درجه اول آن      
ي جديـدي را بـه        نيز امتداد بخـشد و عرصـه       » اجتماعي علم«طبيعي را در قلمرو     

هاي ناشناخته بـاز      بيفزايد و راه را بر پيشرفت آن در عرصه         تجربيفتوحات علوم   
 . ندك

 او با استفاده از سرمشق علـوم طبيعـي پـي بـرد كـه رخـدادهاي ريـز و درشـت                  
اجتماعي و هر نوع تغيير و سكون جامعه داراي قانونمندي و نظم خاصـي اسـت                

هر چند كـه ظـاهر بينـان و تنـگ نظـران جـز               . كند  كه از اوضاع جامعه تبعيت مي     
عي همانند امور طبيعي    ساماني احساس نكنند ولي همه امور اجتما       پراكندگي و بي  

جهـان  «لذا الگوگيري كنت از علوم طبيعي آن بود كـه           . دنقانون تحول خود را دار    
هـاي مسلـسل      داراي قانونمندي و تـوالي نظـم       »جهان طبيعت «  هم مثل  »اجتماعي

لـذا  . سـازد  است كه امكان شناخت و پيش بيني در خصوص جامعه را ميـسر مـي              
هاي   قوانين حاكم بر نظم    ونظم هاي متوالي    شناسي كشف اين     وظيفه اصلي جامعه  

ستي است كه   يشناسي پوزيتيو   جامعه  ترين مميزه  پس اين اصل مهم   . اجتماعي است 
                                                 
١. Science 
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هاي مقتدر و پر نفوذ زميني       قانون نيست كه مطيع اراده     بيسامان و    جامعه امري بي  
عي بلكه هر نوع رخداد اجتماعي و هر نوع تغيير و تحول اجتمـا            . يا آسماني باشد  

 اجتمـاعي خـاص   نظـام ي شرائط خود جامعه است كه در يـك           تابعي از مجموعه  
شـود و در      كه موجب پيدايش و تكوين بسياري از امور مـي          آيد، تا جائي    مي پديد

 .گردد مقابل مانع ظهور و تكوين بسياري چيزهاي ديگر هم مي
ن ايـن    اسـت و معنـي آ      »علم اثبـاتي  «شناسي اساساً يك      كنت بر آن شد كه جامعه     

 »فايده« و   »موضوع« است، به ديگر سخن      »اين جهان «شناسي علم     است كه جامعه  
آن مستقيماً به شناخت و بهبود وضع انسان اجتماعي در اين جهان مادي معطوف              

شناسـي    زير قرار داد و اعالم كرد جامعـه   بر سه پايه ا او كار خود ر    ،ينابنابر. است
 ثانيـاً در روش، ثالثـاً  در كـاركرد و فايـده از               شـناختي،  اوالً بايد در مباني معرفت    

توانـد    ويـستي نمـي   يشناسـي پوزيت    الگوي علوم طبيعي پيروي كند و اساساً جامعـه        
توانـست    شناسي نمـي    جامعهاساساً  لذا كنت نتيجه گرفت     . بيرون از اين الگو باشد    

 چـون علـوم     ،پيش از رياضيات، هيئت، فيزيك و زيست شناسي جديد پديد آيـد           
چنان محال بود   اي است و اصالً       معرفتي ويژه ـ    اتي داراي سلسله مراتب تاريخي    اثب

شناسي تابعي از تولد علوم تجربـي پـيش از             در واقع تولد جامعه    .رخ بدهد  اتفاقي
ي عـوالم   ايـران و همـه    در    اين نظر اوالً   گيريم مطابق   نتيجه مي پس  . خودش است 

ــ      ي گسـسته از علـوم رياضـي       شناسـ    سخن گفتن از جامعـه     ،خارج از عالم غرب   
مقبولي نيست، زيرا چنـان     چندان   سخن   علوم اجتماعي دانشمندان  ظهور  طبيعي و    

شناسـي و علـوم    دانيم اين تعامل نامرئي و در عين حال پيوسته ميان جامعـه  كه مي 
ي  مثل جامعـه  اي  اما اين تعامل در وطن ترجمه.طبيعي در موطن اصلي برقرار بود   

ديگـر الهـام بخـش يكـديگر        ،  ا آغاز ترجمه گسسته شد و آن دو       ايراني همزمان ب  
شناسي در ايران كنوني حاجتمند       آيد تأسيس جامعه    از اين بحث بر مي     ثانياً. نشدند

توان از آنها بـه عنـوان مقـدمات و تمهيـدات پـيش از                 پيش نيازهائي است كه مي    
ان هم با علوم و     شناسي در اير    بر اساس اين نظر جامعه    پس  . شناسي نام برد    جامعه
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 از خودش پيوسته و همبـسته اسـت و سرنوشـت ايـن از               قبلهاي تجربي    معرفت
شناسي يك عنصر از مجموعـه عناصـر          در واقع جامعه  . سرنوشت آنها جدا نيست   

 ، لـذا  ها گره خورده است     است و تكوين و رشد آن با ساير معرفت         دورانمعرفتي  
عناصري ... ياست، اقتصاد، تاريخ  و      شناسي، س    جامعه اعم از علوم اجتماعي ما هم     

هستند كه با ساير معارف علمي چون رياضيات، نجوم، فيزيك، شـيمي و زيـست               
هـا    اي از معرفت    ي علوم در داخل منطومه      چون همه شناسي هم سرنوشت هستند     

ــد و  عمــل مــي ــأثيراتكنن ــدهمــديگراز ي و ت ــاً.  مــي پذيرن  ســخن گفــتن از ثالث
 خلدون هم در خارج از عالم غرب جاي چون و چـرا             شناسي فارابي و ابن     جامعه

ي تحوالت معرفتـي و تـاريخي        شناسي علمي است كه به سلسله       دارد، زيرا جامعه  
 ئيهـا   زمينـه چنـان توان پـيش از وقـوع     پيش از خودش كامالً وابسته است و نمي       

 .شناسي داد خبر از تولد جامعه
 
  تفاوت جهان تجربه ما و جهان تجربه آنها . 2-3

گرايـان    وجـود دارد؟ در ميـان تجربـه        »مـشاهده « و   »نظريه«  چه نسبتي ميان   اساساً
مكتـب   طرفـداران    ماننـد  هـا  هاي منطقي و ساير پوزيتيويـست      ويستياوليه، پوزيت 

برخـي  . ها مباحثات و دقـت نظرهـاي فراوانـي رفتـه اسـت             تحليل زبان و پوپري   
اند و بدون هـيچ ترديـدي       ه را در پيش گرفت    »فلسفه زبان «همچون ويتگنشتاين راه    

هـا، قـضايا و گفتارهـاي قابـل اشـتقاق از             صرفاً از گزاره  نظريه  هر  اند؛   اعالم كرده 
بـه ديگـر سـخن      . شود  آمده حاصل مي  تجربه كه مستقيماً از راه مشاهده به دست         

زبان با   بيانهاي قابل     عبارت از مجموعه مشاهداتي است كه در قالب گزاره         نظريه
 »اي مـشاهده  گفتار«  چيزي نيست جز   نظريهدر نتيجه در اين حالت      . شود ميظاهر  

  )26(. كه بر شالوده مشاهده و تجربه بنا شده است
ويسم منطقي را در پيش گرفتند و به طـور كلـي         ي اصحاب حلقه وين راه پوزيت      اما

 گروه سوم كه نتوانستند     ولي. گرائي دانستند  اثباتي كردن منطق را كار اصلي تجربه      
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گرائي را حل كنند از جمله اينكه        ويسم و تجربه  ياي پوزيت  ت و ابهامات پايه   مشكال
 . را توجيـه كننـد     »هـاي كلـي     نظريـه « و   »مشاهدات جزئـي  «نتوانستند نسبت ميان    

ويسم انتقادي كشيده شدند، كارل پوپر كه نماينـده اصـلي ايـن             يسرانجام به پوزيت  
ـ          تفكر بـدين معنـي كـه وي       . داخت است ميان مقام كشف و مقام داوري فاصله ان

 مقـام داوري را     ،مقام اكتشاف را مقامي نظـري و قياسـي دانـست ولـي در مقابـل               
آزمـون  «وي از ايـن طريـق بـه ضـرورت     . مقامي تجربي و آزمون پذير اعالم كرد     

ـ   نظريه دست يافت و در نهايت تعامل ميان مشاهده و           »ابطال پذيري    آزمـون   ا را ب
گرائي و     تا باالخره مشكل تجربه    دي است بر قرار كرد    پذيري كه آزموني انتقا    ابطال
 )27(.ويسم حل شوديپوزيت

هـاي اجتمـاعي     نظريـه  « كه همـه    »اي جهان تجربه «حاال پرسش اساسي اين است      
انـد و در قيـاس بـا آن           كه در تعامل اثباتي يا انتقادي بـا آن تكـوين يافتـه             »جديد

 ءمگـر نـه آن اسـت كـه علمـا          اند كدام جهان است؟ به ديگر سـخن          آزموده شده 
 هـا   نظريـه  م و آفريننـده  مقو،تجربي گفته اند مجموع مشاهدات و تجربيات جزئي       

پذيري آزموده    ها به عنوان استنتاجات قياسي با محك ابطال          يا برعكس نظريه   است
هـاي اجتمـاعي      آيا علماء علوم اجتماعي مغرب زمـين بـه همـه جهـان             .مي شوند 

 مؤسـسين   »تجربـه  مـاده  «هاي اجتمـاعي      آيا همه جهان   اند؟ دسترس تجربي داشته  
ر  مـا از تقـدم و تـأخّ        پيداسـت كـه    چنـان پـس   علوم اجتماعي غرب بوده است؟      

سـؤال   مـشاهده و نظريـه       قلمرو تجربـي   بلكه از    كنيم  سؤال نمي مشاهده و نظريه    
اي است كه به هر طريق ممكن تا كنـون در            ال ما در باره جهان تجربه     ؤ س .كنيم  مي
به سخن ديگر جهـان تجربـه       .  قرار داشته است   »نظريه اجتماعي «مل آزموني با    تعا

هـاي اجتمـاعي بـوده       اجتماعي كه تا كنون و در همه جاي دنيا در تعامل با نظريه            
هاي اجتماعي موجـود در   است صرفاً يك جهان اجتماعي بيش نبوده و همه جهان    

تـرين   اقـع يكـي از كليـدي      در و . انـد   در اين امر تجربي شريك نبـوده       دنياسراسر  
 مورد توجه اسـت     يويستيگرائي و پوزيت   هاي تجربه  هايي كه در ميان همه نحله      پايه
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واقـع  » فكـر تجربـي   «خود جهان تجربه يا جهان اجتماعي است كـه مبنـاي يـك              
اجتماعي كه     اين جهان تجربه   ؛پس به جاست اين پرسش را پيش بكشيم       . شود  مي

گرائي در علوم اجتماعي واقـع شـده كـدام جهـان             ه مكتب تجرب  گاه   و تكيه  شالوده
 نقش بـازي كـرده      چههاي اجتماعي    است؟ و اين جهان تا كنون در تكوين نظريه        

ابطـال  ( يا انتقادي   ) اثباتي( كه در تعامل تأييدآميز   اي    جهان تجربه سرانجام  است؟  
 علـوم   هـاي   نظريه گيري و كنترل  ها بوده است چه تأثيري در سو       با نظريه ) گرايانه  

اجتماعي بر جاي گذاشته است؟ فعالً اين نوشته در صدد آن نيست تا بـه ايـضاح                 
در علوم اجتمـاعي جديـد       » بديهي فرض  پيش«ولي يك   . هاي فوق بپردازد   پرسش

 خـارج از جوامـع غربـي نبـوده          ،وجود دارد كه ماده اصلي اين مشاهده و تجربـه         
را تجربه و احـساس     هان غرب    از ج  بيرون گرا  هبنابرين علوم اجتماعي تجرب   . است

 اسـت و    »جهان تجربه ما   « متفاوت از    »جهان تجربه آنها  « در حالي كه     نكرده است 
زيـرا هـر    .  را ناديـده گرفـت     تجربيدو جهان   هاي اين    توان به سادگي تفاوت     نمي

ثيرات پيش و پس    أ داراي ت  ،جهان اجتماعي كه در معرض تجربه علمي قرار گيرد        
هـايي اسـت كـه تجربـه و تفكـر را بـا               ثيرات زمينه أاين ت از تجربه علمي است و      

هـاي مـشتق     در نتيجه تعميم مشاهدات و انديشه     . سازد   الزامات خاصي مواجه مي   
اجتماعات مغرب زمين به خارج از جغرافيـاي اصـلي آن از مـصاديق              ي    از تجربه 

 . تعميم جزء به كل عالم است و اين تعميم داراي مشكالت منطقي و اساسي است
هـاي   ويستي و نظريـه   يبه طور خالصه سخن اصلي آن است؛ علوم اجتماعي پوزيت         

اي كه هم اينك در ايران به صـورت رسـمي در رأس آمـوزش و                اجتماعي ترجمه 
 وضـع   در مـوطن تـازه و     پژوهش ايستاده است، هنوز بر مشكالت اساسـي خـود           

، كـرده اسـت   پيـدا ن  نيز  وقوفي   حتي بر اين مشكالت      ،اي فائق نيامده است     ترجمه
منطق تجربي كه   اساساً  . شده باشد منتهي   يفكر علمي و عمل مناسب    توقوفي كه به    

در علوم اجتماعي پوزيتويستي حاكم است حاكي از آن است كه اين علـوم بـا آن                 
ماده و صورت، امكان ساكن شدن در اين خانه و كاشانه را نـدارد و اگـر بناسـت                   
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ا شود بايـستي بـه منطـق درونـي تجربـه            علوم اجتماعي تجربي در اين جامعه برپ      
گرائي آگاهي و وقوف حاصل كرده باشد و بر اسـاس همـان منطـق راهـي بـراي               

 و گرنه علوم اجتماعي تجربي به معناي صـحيح          باز كند تأسيس آن در اين جامعه      
ــاده  ــت و س ــد گرف ــا نخواه ــه پ ــا و    كلم ــه ادعاه ــر ب ــود اگ ــد ب ــشانه خواه اندي

 .شودماد هاي رايج كنوني اعت سازي سخن
 
 در ايران بدون پارادايم موقعيت پارادايمي و علوم اجتماعي . 4

احيـاء   »سـاختار انقالبـات علمـي     « را توماس كوهن براي توضيح       1مفهوم پارادايم 
هاي علوم اجتماعي و انـساني         دانشمندان ساير حوزه   توجه و از آن پس مورد       كرد

در توضـيح برخـي امـور و         را   عمـده  اين بيان نظري، يك خـأل     زيرا  . قرار گرفت 
هـاي   هـا و انقـالب     هر چند نظريه پارادايم براي توضيح پيشرفت      . مقوالت پر كرد  

 در توضـيح    رد كه در اين مفهوم وجود دا      جامعيتي ولي به دليل     به كار رفت  علمي  
بسياري از اموري كه در علوم اجتماعي محل منازعه و تحليل است به كار گرفتـه                

 )28(.شده است
اسـت كـه در يـك       و كلـي     »نظـم غالـب   «يـك    هن پـارادايم بـه منزلـه       نظر كو  در

اي از زمـان مـسلط        در برهـه   »هـاي علمـي    محـيط « اي از جامعه از جمله     محدوده
ها و ابزارهاي مخصوص     ها، روش  هر نظم پارادايمي داراي عقايد، ارزش     . شود  مي

واقـع  به خود است و ناخود آگاه مالك داوري كارهاي علمي، فكري و تحقيقاتي              
 .شود  واقع ميبرد و سرمشق آنها شود و حتي آنها را پيش مي مي

آمـوزي   پـردازي اجتمـاعي بـا ره       هاي علمي از جمله نظريـه      ي پژوهش   اصوالً همه 
 »صورت مثـالي  «پارادايم يك   . گردد  پذير مي  هاي مثالي امكان   ها و سرمشق   پارادايم

بنـابراين  . ا دارد ها و سامان خـاص خـودش ر        از جو مسلط علمي است كه ارزش      
. گيـرد   صورت مي ها    پردازي در قلمرو اعتبار پارادايم     علم آموزي، پژوهش و نظريه    

                                                 
١. Paradagim 
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يك يا چنـد    به واسطه يك انقالب علمي       »تاريخ علم «معموالً در هر مرحله اي از       
هاي جديدي جـاي     پارادايم يا پارادايم  بالفاصله  شود و     پارادايم از اعتبار ساقط مي    

نيستند ولي آمدن     »سامان علمي هميشگي   «ها    پس هر چند پارادايم    .گيرد  آنها را مي  
وضعيت بالندگي  «اي از    باط خاصي است كه نشانه    ضو رفتن آنها داراي قاعده و ان      

ـ  و   »علمي  »هـاي موجـود    پـارادايم «وقتـي در    . اريخ علـم در يـك جامعـه اسـت         ت
مي جديد منجـر     به يك انقالب عل    اين بحران كند    هنجاري و بحران راه پيدا مي      بي
هـاي    از كارهـاي علمـي و تـالش        انبـوهي  معنـي آن ايـن اسـت كـه           )29(.شود  مي

اي كـه    دانشمندان و اهل علم در فضاي پارادايمي سابق به انجام رسيده بـه گونـه              
 از آن پـس    رسـيده و      خـويش  هاي پارادايم سابق به پايان     ها و ظرفيت   امكانديگر  

 نوي را در پـيش روي       مقاصدو  دهد  را ب هاي جديد    نتوانسته است جواب پرسش   
اي در كار باشد،     لذا بدون اينكه اراده انديشنده    . حركت و بالندگي علمي قرار دهد     

 تـا بالنـدگي و حركـت        كنـد   ظهور مـي  ريزد و پارادايم جديدي      پارادايمي فرو مي  
 .هاي جديد تداوم پيدا كند علمي از حركت باز نايستد و در قالب پارادايم

هاي علوم از جملـه علـوم اجتمـاعي،           ها و حوزه   رشته  ايمي، در همه  پارادنظم  اين  
پردازي، روش شناسي و حتي      ظريهنوع ن  تحقيقاتي،   يها  سنت كننده  راهنما و تعيين  

 مهمي كه در اينجا مورد توجه ماسـت تـأثير           امر. است آنهاموضوع تحقيق و نوع     
 علـوم اجتمـاعي     .همين مقوله اساسي در سرنوشت علوم اجتماعي در ايران است         

و غير رسمي رايج و شايع است هنوز        ) دانشگاهي(كه در ايران به صورت رسمي       
بنـدي نيـز    حتي سنت هاي علمي و فكري نيم فاقد هر نوع سنت و پارادايم است،    

 رسـمي  يمحسوس نيست تا بتواند موضوع و نوع موضوعاتي كه در علوم اجتماع  
 علـوم اجتمـاعي     سـازد  روشـن     و دو غير رسمي ايران مورد توجه است تعيين كن        

 ايراني باشد و چه چيزهائي از دايره توجه ايـن            ايران شامل چه چيزهائي از جامعه     
اساساً يك شكاف و فاصله ي معني داري ميان علوم اجتمـاعي            . علوم بيرون باشد  

 بـه ايـن معنـي كـه هنـوز           ت، مستولي اسـ   واقعاً موجود   موجود در ايران و جامعه    
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 بـه موضـوع علـوم       ،ش و گذشـته و حـالش      ئها و اجزا     بخش   همه ا ايراني ب   جامعه
اساساً فقر نظري و معرفتي علوم اجتمـاعي در       . اجتماعي رسمي تبديل نشده است    

 ميـداني كـه در ايـران انجـام          هـاي    پژوهش وايران موجب شده تحقيقات پراكنده      
ـ شود مي الجتماعي فاقد معناي علم اـ هم هستند  قابلي  كه بعضي از آنها كارهاي  

به سخن ديگـر     . كرد كتوان منظور و معناي آنها را به خوبي در          نميعمالً  باشند و   
در بسياري از موارد ايـن پـارادايم و نظريـه اسـت كـه پـژوهش هـاي ميـداني و                      

سازد و آنها را بـه سـخن و          به هم مرتبط مي   دهد و     سامان مي تحقيقات پراكنده را    
      در غير اين صـورت     . سازد ات را عيان مي    تحقيق تزبان مي آورد و اهميت و جدي

شود و سره از ناسـره         نمي ممتاز كار جدي و عالمانه از تفنن و سرگرمي          فرق ميان 
 .گيرد حتي پرگوئي و پرمدعائي جاي تفكر و علم را مي. شود باز شناخته نمي

 صـرفاً بـا     ،آيد پاراديم يا همان نظم علمي راهبرنده        فوق بر مي   بحثآنچه از    پس  
 گونه شـده اسـت     كه در ايران ما اين      چنان ،گيرد  اي شكل نمي    ه و بيان ترجمه   ترجم

هـا    و بي نظمي   ها  ندگيكاصالً ترجمه محل وفاق و نظم نيست، ترجمه غالباً بر پرا          
اي هم اگر بناست صورت       ترجمهاساسا  . دامن مي زند تا يك اجماع و نظم علمي        

تعـدد و   . ه بـا ذوق فـردي متـرجم       ها صورت گيرد ن    آموزي پاراديم  گيرد بايد با ره   
شود و از ايـن        مي اهنگارادايم هم جهت و هم    با پ هاي مترجمين صرفاً     ع ذائقه وتن

توانـد بـر       آنچـه مـي    شايد. انجامد ها به انسجام و اجماع مي       پراكندگي  است طريق
اعي در  مـ فكـر اجت  تايجاد پارادايم در علوم اجتماعي ايران كمك نمايد و بر توليد            

سـوابق و   تمام  ايراني به عنوان يك جامعه با          آن است كه جامعه    رساندي  ايران يار 
تـرين و شـايد      يعنـي ايـن مهـم     .  تبديل شود  تحقيقاش به موضوع تفكر و       لواحق
و زمينـه    در پيش روي علوم اجتماعي كنوني در ايران است تا            »امكان«ترين   اصلي

ز شود و اگر همـسخني  ما و علوم اجتماعي موجود با  امكان همسخني ميان جامعه   
هـاي علمـي     هاي ديگر و حتـي پـارادايم       و تفكر در جامعه ايراني باب شود امكان       

 . استدسترسقابل 
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 انديشي  و باز»از نو خواني«علوم اجتماعي جديد در ايران مستلزم : گيري نتيجه

سـاماني يـك     ، معموالً سـامان يـا بـي       گونه كه در غرب جديد ديده شد       پس همان 
شـود، يـا بـه تعبيـر ديگـر علـوم اجتمـاعي                لوم اجتماعي تلخيص مي   جامعه در ع  

اما در ايران ايـن اتفـاق بـا مـشكالت           . شناسنامه جامعه خويش به حساب مي آيد      
جدي هم از درون و هم از بيرون مواجه است و هنوز علـوم اجتمـاعي نتوانـسته                  

تـي  است اوضاع جامعه ايراني را در وجـوه اقتـصادي، سياسـي، فرهنگـي و معرف               
كه در صفحات پيشين گفته شد اين مشكل حداقل چهـار           همچنان. تلخيص نمايد 

 .جنبه اساسي دارد
االت و  ؤ يعنـي هـم سـ      ؛اوالً علوم اجتماعي در ايران از ترجمه مستقل نشده است         

ثانياً نه علوم اجتماعي جديـد      . شوند  ها يكجا با ترجمه به ايران منتقل مي         هم پاسخ 
رب جديد قطع كرده و نه نسبتي بنيـادين بـا تـاريخ و              نسبت تاريخي خود را با غ     

ثالثاً جهان تجربـه مـا مـشاركتي در نظريـه     . ـ اسالمي پيدا كرده استعالَم ايراني  
اجتماعي و مشاهده اجتماعي نداشته است و تعميم  نـاروائي از جهـان              ) معرفت(

 رابعـاً علـوم اجتمـاعي بـراي       . غرب در باطن علوم اجتماعي جديد مكنون اسـت        
تكوين و توسعه خودش به يك فضاي گفتماني و نظم پارادايمي نيازمند است كه              

 . در ايران براي علوم اجتماعي مهيا نشده استوضعيتيفعالً چنين 
پس با وجود چنين مشكالتي علـوم اجتمـاعي جديـد در ايـران خـود در كـانون                   

 علـومي   وقتي علوم اجتماعي خود در بحران باشد، چنـين        . بحران واقع شده است   
را ميـسر و ممكـن        »اوضـاع اجتمـاعي ايـران     «امكان تفكر اجتماعي در خصوص      

توان از علوم اجتمـاعي جديـد انتظـار           ديگر در اين موقع و موقف نمي      . سازد  نمي
زيرا اين علوم خود به آشفتگي گرفتار است و متفكري كه           . توضيح و تبيين داشت   

 .ندان وقوفي نداردمدعي دانش اجتماعي است، خود به وضع خويشتن چ
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اي به اين فكر بيفتند كه علوم اجتماعي امر بي             ممكن است عده   وضعيتيدر چنين   
ولي واقعيت آن است چنين تـصوري       . وجهي است و ايراني را نيازي به آن نيست        

توان به راحتي با آن كنار آمد چون دوران و اوضاع             نياز به چون و چرا دارد و نمي       
امـا  . تواند سازگار باشـد     دا شده است با چنين ادعائي نمي      اجتماعي كه در ايران پي    

ترين راه آن است كه به قرائت مجدد و از نو فهميدن علوم اجتماعي جديـد                 جدي
هـاي    كـه نـشانه    چنـان . در ايران همت شود و اين امكان جديد از نو احياء گـردد            

 هم طرح   هاي مختلف  توان از ديدگاه    مي. خوبي نيز بر چنين همتي پيدا شده است       
اي شايد به قرائت مجدد، از نو فهميـدن، شـناخت مجـدد و بـاز      موضوع كرد عده 

. انديشي كشش داشته باشند، شايد ديگراني نيز بگويند طرح موجه ديگري دارنـد            
ولي آنچه امروزه كامالً محسوس است ظهور زمينه هاي اين امكان جديد است و              

ر ايران پـس از انقـالب اسـالمي         اين امكان در پيش روي علوم اجتماعي جديد د        
هـا گرفـت و بـر دامنـه ايـن حركـت               توان از آن بهره     كامالً قابل درك است و مي     

 .مبارك افزود
ولي آنچه كه در اين ميان حائز اهميت است توجه به الزامات اين عمـل و امكـان                  

تـوان ايـن پرسـش را پـيش كـشيد؛ قرائـت مجـدد و                  در واقـع مـي    . جديد است 
لوم اجتماعي جديد چه الزاماتي دارد؟ آيا زمينه ي  چنين الزاماتي            بازانديشي در ع  

ها يك مطلب را صريحاً بايد گفت و آن اينكـه    مهيا است؟ در پاسخ به اين پرسش      
علوم اجتماعي جديد در ايران خود قادر به اين امر نيست و بايد از يـك جايگـاه                  

كـن اسـت يـك پايگـاه        اين جايگـاه بيرونـي مم     . بيروني به اين امر مبادرت شود     
معرفتي بيرون از علوم اجتماعي باشد كه لزوماً به آن نياز است و يا ممكـن اسـت              

ي ايراني باشد و البته نياز به آن جـاي تأمـل     يك پايگاه جغرافيايي بيرون از جامعه     
 .دارد

به هر حال توضيح الزامات اين امكان جديد و همـين طـور ويژگيهـائي كـه ايـن                   
وماً بايد متضمن آن باشد نياز بـه نوشـته و مجـال ديگـري دارد،              جايگاه بيروني لز  
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ولي همين قدر اشاره بايد كرد؛ سنجش نسبت يك معرفت با هر موقـع و مـوقفي                 
مستلزم معرفتي بيروني است و البته اين بيروني بودن را ممكن است هر كسي بـه                

مـر غفلـت   نحوي بفهمد و چيزي بر آن بيفزايد ولي به هر صورت نبايـد از ايـن ا           
كرد در ايران بايستي معارفي بيرون از علوم اجتماعي جديد به مدد اين علوم بيايد               

 .و در بازخواني و بازفهمي آن كمك نمايد
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 جايگاه نقد در آموزش علوم اجتماعي
 فرهنگي -به عنوان بستري براي توسعه علمي 

 
 1فرهنگ ارشاد

 چكيده
 به خـاطر    شود، تعبير سنتي بارزي كه معموالً      نقادي بحث مي   هنگامي كه از نقد و    

آيد سنگ محك زرگران و عمل محك زدن است كـه بـه ايـن وسـيله ميـزان                    مي
بر همين پايه است كه در ادبيات كالسيك و         . سنجند ميخلوص يك قطعه طال را      

 و تشخيص امـر اصـيل از غيـر اصـيل            »گوهرشناسي«در قالب كنايه و استعاره از       
. ترين معناي نقـد، سـنجش دقيـق چيـزي باشـد            شايد روشن . شود گفت وگو مي  

كسي كه در فضاي    . سقراط عقيده داشت جهل، عين شر است وعلم عين فضيلت         
خواهـد در    كشد، البد مـي    آورد و يك گفتار را به نقد مي        ي روي مي  علمي به نقاد  

اگر گفته سـقراط را     . حقيقت پژوهي يا حقيقي تر كردن گفتار علمي گامي بردارد         
توان نتيجه گرفت كه نقد اصولي و معياري، يك فضيلت، يا حد اقـل               مي بپذيريم،

ه  توسـعه و     نقـد، تـاريخي طـوالني دارد و همـوار         . راهي به سوي فضيلت است    
دهنـد كـه يكـي از     منابع موجود گواهي مي .بالندگي علمي بانقد همراه بوده است    

ويـژه كتـاب عهـد      ه  مباني تاريخي نقد به بررسي ومراجعه به كتب مقدس ديني ب          

                                                 
 اه شهيد چمران اهوازشناسي گروه علوم اجتماعي دانشگ استاد جامعه. 1
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خواسـتند رفتـار    باسـتان هنگـامي كـه مـي     بدين معنا كه مردم عهـد   . رسد عتيق مي 
تورات يا  (يابي كنند به كتاب مقدس      مسئوالن حكومتي و خداوندان قدرت را ارز      

ميشل فوكو  . بنابراين، نقد بازگشتي به كتاب مقدس بود      . كردند مراجعه مي ) انجيل
كشد كـه ريـشه      باره دارد، اين فرض را پيش مي       اي كه در اين    هم در بحث فشرده   

 .كند تاريخي نقد با قرائت كتاب مقدس ارتباط پيدا مي
 به اين سوي و به دنبال جنبش رنسانس، علـم           ترديدي نيست كه از قرن شانزدهم     

ويژه در  ه  پيشرفت زيادي نموده، و بسياري از بزرگان علم و انديشه اين دوران، ب            
در اين ميـان    . اند  ميالدي، سهم غير قابل انكاري در شكوفايي علوم داشته         18قرن  

، نقـد . اي دارد جايگـاه برجـسته  ) 1804-1724(و در منطق نقادي، امانوئل كانـت     
 مـشهور شـده     »فلـسفه انتقـادي   «صفت مشخصه تفكر كانت است و نحله او بـه           

منابع عقل ناب و اصـول و        از ديدگاه كانت، نقد خرد ناب، تعيين حدود و        . است
تــوان گفــت كــه يكــي از  مــي. تحــصيل معرفــت اولــي و ماتقــدم اســتزمينــه 
 در چالش   علم اگر . هاي بارز هر نظريه علمي، توان انتقادپذيري آن است         خصيصه
هاي پذيرفته شـده قبلـي       ال برانگيزي قرار نگيرد و نظريه     ؤدر كشاكش س   نقادي و 

هاي  ها و راه   رين محرك ت  نقد علمي، يكي از قوي    . به نقد كشيده نشود، علم نيست     
كنند انتقاد در مباحث جامعه شناختي       بعضي تصور مي  . اعتالي آگاهي علمي است   

كنـد،   رنگ و جنبه سياسي پيدا مي     ) جتماعيو به طور كلي در علوم ا      (و اقتصادي   
 و هميـشه رنـگ سياسـي        ، نقادي در اين حوزه علمـي، ضـرورتاً        در حالي كه اوالً   

 شـود، چنـان    ، سياسي شدن نقد فقط به علوم اجتماعي محدود نمي         ثانياً گيرد؛ نمي
هـاي علمـي غيـر قابـل قبـول           كه منتقدان نسبيت و كوانتوم براي كوبيـدن نظريـه         

هــا و عمــل سياســي متوســل شــدند، و قــضيه اوپنهــايمر و   روشخودشــان، بــه
  . يك عمل سياسي بوداي، صرفاً گيري او از تحقيقات هسته گوشه

 
علوم انساني، علوم اجتماعي، نظـام آموزشـي، دانـشگاه، توسـعه              :واژگان كليدي 

 . فرهنگي–علمي 
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 طرح مسئله
ـ       امـ . اي طوالني دارد   تفكر انتقادي در جامعه ما پيشينه      ه ا، از دوران سـلجوقيان و ب

ويژه با حكومت نوادگان مغولي كـه چـراغ علـم بـه خاموشـي گراييـد، خـواهي                   
نخواهي جايي براي نقد باقي نماند، مگر در آثـار هنرمنـدان بزرگـي چـون عبيـد                  

در دوران قاجاريـه هـم كـه علـوم          . اي است  زاكاني و حافظ كه آن بحث جداگانه      
م حالت تقليدي و وارداتي علـم، تفكـر انتقـادي           جديد وارد كشور ما شد، با تداو      

هاي دوران قاجاريه، كه نهضت مـشروطيت        نوآوري. همچنان در محاق باقي ماند    
با تاسيس دارالفنـون، انتـشار روزنامـه، و بـاالخره بـا             هرچند  جنبه بارز آن است،     

.  همراه بود، ولي تفكر انتقادي راه رشد و بلـوغ خـود را نيافـت               »بيداري ايرانيان «
اي در روابـط سياسـي مـا وارد شـد، بيـشتر در محافـل                 اگر هم اين امر به گونـه      

هاي آموزشي و شـبكه نهـادي روابـط علمـي            روشنفكري مطرح بوده، ودر برنامه    
 .جاي مستقري پيدا نكرد

) پوزيتيويـسم (گرايي   ه بخواهيم بحث يا نقدي از مكتب مثبت       كدر اينجا بدون اين   
م كه علـوم نـوين در محمـل روش پوزيتيويـستي وارد             كني  اشاره مي   كنيم، عرضه

  تا حدودي بـه دليـل        1شايد بتوان گفت علوم اجتماعي و انسانيات      . كشور ما شد  
كيــد بــر پيــروي از پوزيتيويــسم و اجتنــاب از أگرايــي محــض و ت ســلطه تجربــه

ي و  ا  در جامعه ما كه هنوز حالـت ترجمـه        .تفسيرگرايي، از نقد فاصله گرفته است     
ـ          عاريتي   وضـعيت  ويـژه،   ه  بودن علم كمابيش غالب است، كمبود تفكر انتقـادي ب

 هـاي علمـي، خـصوصاً      نامطلوب تري را ايجاد نموده و حد اقل در بعضي جنبـه           
راه بالنـدگي علـم در آمـده         درقلمرو علوم اجتماعي، به صورت مانعي جـدي در        

رهنگـي بـه    شود كه استعدادهاي بالقوه توسـعه ف       به تبع آن مانع از آن مي       است، و 
هاي مختلف علـم، باالسـتقالل و منفـك از يكـديگر             ها و حوزه   رشته. آيد فعل در 

                                                 
1  .humanitiesبه صورت علوم انساني »قلمرو گستردهاي يافته و مسامحتا «  كه در كشور ما ظاهرا 

 . ترجمه مي شود
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ال ؤيابنـد، و خصيـصه مـشترك همـه علـوم، حالـت پيچيـدگي و سـ                  توسعه نمي 
علم فقـط بـا حفـظ و انباشـت دسـتاوردهاي         .   است  2پذيري  يا پرسش  1برانگيزي

اي انتقـادي و    هـ  شـود، بلكـه بـه وسـاطت چـالش          موجود، رايـج و پايـدار نمـي       
متعهـد اسـت راه توسـعه و        /هاي بنيادي معيارمند، كه حاصل انديـشه آزاد        پرسش

ال ؤكنـيم كـه بـه داليلـي چنـد، خـصلت سـ              وري مـي  آيـاد . پيمايد بالندگي را مي  
 شـديدتر از  علـوم       طلبي در علوم اجتماعي و انـسانيات، ذاتـاً         برانگيزي و پرسش  

احـسن  «اين نكته قصار را داريم كـه        ما در متون سنتي و ديني خود        . طبيعي است 
 .» نصف العلمسؤالال

ويژه در حوزه هاي موسوم به علوم انساني، متكـي بـر معلـم              ه  نظام آموزشي ما، ب   
دو واژه مرسـوم در     (سمينار و كنفـرانس     . محوري و متكلم وحده بودن وي است      

حدودي معادل لغـوي     تا در جامعه ما هنوز منزلت جدي و      ) سنت علمي اروپايي  
هاي بزرگي چون فـارابي،      با وجودي كه ما وارثان انسان     . خود را پيدا نكرده است    

كنـوني  اوضـاع   مالصـدرا هـستيم، در       بيروني، خـوارزمي، رازي، بـوعلي سـينا و        
ايم تفكر علمي را در جامعه فراگير كنيم و در واقع رواج علـم از محافـل               نتوانسته

حقيق و كنـدوكاو علمـي جايگـاه     روشنفكري و نخبگاني فراتر نرفته است و نيز ت        
 –رسد اگر سنت نقد يا جدال متكي بـر مبنـا             به نظر مي  . موثر خود را نيافته است    

 رايـج شـود، زمينـه توسـعه         –سابقه نيست    كه در تاريخ فرهنگ ما چندان هم بي       
تر اينكه تفكر انتقادي مي توانـد        نكته مهم . گردد علمي و فرهنگي بيشتر فراهم مي     

هاي علم ترويج و اشاعه يابد، زيـرا علـوم           اجتماعي به ساير حوزه   از طريق علوم    
ال كـردن را  ؤال برانگيزتر است و دانـشجو از ايـن حـوزه نحـوه سـ             ؤاجتماعي س 

هـاي    متكي بر ديدگاه   ريزي توسعه، به طور كلي و ضرورتاً       اصول برنامه . آموزد مي

                                                 
١. problematic 
٢.questionability 



 ...                                                جايگاه نقد در آموزش علوم اجتماعي 

 

215

راه توسعه ملـي    زاي علوم اجتماعي،     اجتماعي است و با رواج نقد و توسعه درون        
 .شود و فرهنگي گشوده مي

 پيش از اينكه هدف تحقيق بـه طـور خالصـه ذكـر شـود، اشـاره                  -هدف تحقيق 
، كـه   »نقـد چيـست   « سخنراني خود با موضوع      عرضهنمايد كه ميشل فوكو در       مي

باره چيـستي    كند كه اقدام او در     سپس به صورت مقاله به چاپ رسيده اعتراف مي        
دار  البته فروتني او، آن هم در بحث نقـد بـسيار معنـي            . تنقد، عملي جسورانه اس   

. نويسنده آن به مراتب بيشتر صادق است       اين حكم در مورد مقاله حاضر و      . است
بر ضرورت ترويج تفكـر انتقـادي در        كردن  كيد  أاما، هدف عمده تهيه اين مقاله، ت      

نهاد آموزش ماست؛ و محوراصلي گـزارش حاضـر ايـن اسـت كـه رواج تفكـر                  
تقادي و نقد اصولي و معيارمند، زمينه مناسبي براي اعـتال، فراگيـري، و توسـعه                ان

پرسش هاي زير مي تواند اهداف ويژه اين مطالعه را روشـن            . علم فراهم مي كند   
 :نمايد

ترويج تفكر انتقادي و شناخت موانع وسازوكارهاي حمايت از نقد علمـي تـا              . 1
 چه حد الزم و مفيد است؟

 مي چيست وتمايز آن از داوري، تاويل و تفسير چگونه است؟تعريف نقد عل. 2
 تواند داشته باشد؟ نقد در علوم اجتماعي چه جايگاهي مي. 3
 تدوين اصول معياري براي نقد علمي تا چه اندازه ممكن است؟. 4

اي متعـارف   هـا، آن هـم درمحـدوده مقالـه     بديهي است پاسخ كافي به اين پرسش 
گونه پاسـخگويي،   شود تحقيق حاضر در جهت اين ممكن نيست، ولي كوشش مي  

 .هر چند به نحو اجمال، قرار گيرد
 

 پيشينه تحقيق و مباني نظري
اين تحقيق، چگونگي دسترس به منابع نظري و كاربردي          يكي از مشكالت عمده   

بخش  .بود كه به موضوع نقد به عنوان نيازي كلي، اصولي و منطقي پرداخته باشد             
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نقد ادبي را موضوع اصـلي       موجود، كه تعداد آنها هم كم نيست،      اي از منابع     عمده
اما مشكل در اينجاست كه عنوان برخـي از ايـن منـابع بـا      . كار خود قرار داده اند    

هاي خاص نقـد ادبـي        به جنبه  عبارتي كلي بيان شده، در حالي كه متن آنها عمدتاً         
دي نقـد در آنهـا      توان مطلبي در بـاره اصـول كلـي و مبـا            پرداخته و به سختي مي    

 عرضـه باره فلسفه انتقـادي او       هايي كه در   تحليل با وجود اين، آثار كانت و      .يافت
نقـد قـوه     و   نقد خرد نـاب   هاي   كتاب. شده، منابع سودمندي در اين زمينه هستند      

اند از جمله يادگارهـاي ارزنـده كانـت بـه شـمار               كه به فارسي ترجمه شده     حكم
منبعي مفيد و   ) 1363مجتهدي،   (فلسفه نقادي كانت  همچنين آثاري مانند    . آيند مي

ـ باره است كه در تحقيق حاضر از آن بهره           آگاهي دهنده در اين    . رده شـده اسـت    ب
 منتـشر و  كانت و فلسفه معاصـر    لوسين گلدمن كه پايان نامه دكتري اش با عنوان          

گلـدمن  . به فارسي برگردانده شده نيز منبعي مساعد براي اين پژوهش بوده است           
 تا حدي عـصر نقـدگرايي       ]18قرن  [عصر ما   «كند كه    اين گفته كانت را بازگو مي     

). 38 :1381گلـدمن،    (»است و همه چيز بايد در برابر نقد سر تسليم فـرود آورد            
رود؛  هيوم عقيده داشـت       كانت در فرايند شناخت از روش تجربي هيوم فراتر مي         
ولـي كانـت عقيـده      . شود مبناي شناخت، تجربه است و تجربه با حس شروع مي         

هم در فرايند شناخت     )پيش تجربه (داشت عالوه بر حس، فاهمه و منطق انساني         
منطق و فلسفه استعاليي    . كانت به اصالت منطق استعاليي باور داشت      . سهم دارند 

 ).40-39: 1363مجتهدي، (او همان فلسفه انتقادي اوست 
هـاي علمـي از      نقد و جدل   هرچندنويسد    مي »قد چيست؟ ن«ميشل فوكو در مقاله     

ها قبل رواج داشته، نقد به معناي خاص، ارمغان تمـدن دوران جديـد اسـت                 قرن
شايد در تكميل نكته فوق بتوان گفت كه دو عامل عمده در            ). 223: 1378فوكو،  (

يكي طرح افكـار    : اند داشته – ولو در دو جهت مخالف     -ترويج نقد تاثير اساسي     
ره رفت، به تدوين فلسفه انتقادي همـت گماشـت، و           كه اشا  كانت است كه چنان   

است كه با اصالت دادن بـه تجربـه در          ) مثبت گرايي (ديگري بينش پوزيتيويستي    
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المللـي   در گزارش ساالنه انجمن بـين     . مقابل عقل، از اهميت توجه به نقد كاست       
تهيه كنندگان گزارش، ضـمن انتقـاد از   ) 1996كميسيون گلبنگيان، (شناسي   جامعه

اند كـه وضـعيت      ، به اين نتيجه رسيده     در دوران كنوني   رگشتگي علوم اجتماعي  س
ثر از تقاضاي بازار كار علـوم اجتمـاعي اسـت           أنامطلوب كنوني علوم اجتماعي مت    

گرايـي پوزيتيويـستي بهـا داده و بـه           گرايـي و واقعيـت     كه بـه نگـرش مـصلحت      
بـرون،  (ته اسـت    اعتنـايي نگريـس    هاي نظري و روحيه انتقادي بـا بـي         گيري جهت
گرايـي   ويژه هنگامي كه پوزيتيويـسم در آمريكـا و در روايـت تجربـه             ه  ب). 1999

شناسي خرد پرداخت و با محافظـه كـاري كـاركردگرايي            محض به ترويج جامعه   
ترديـد   آميخته شد، حالت انفعالي نقد را بيش از پيش در پي داشـت، هرچنـد بـي             

شناسي نقـادي در آمريكـا       لز درجامعه رايت مي . سي   افرادي چون ثورستين وبلن و    
اما در اروپا، با وجودي كه زادگاه پوزيتيويـسم اسـت و            . اي دارند  جايگاه برجسته 

گرائي آن، ضرورت نقد را كم رنگ مي كند، زمينه هاي ديگري چون ايـده                تجربه
آليسم آلماني و گرايش به تفكر فلسفي وجود دارند كه به نقـد و نظريـه انتقـادي                  

كه پس از كانت تفكر انتقادي ماركس و سـپس           چنان.  نشان داده اند   توجه خاص 
. اند گيري اصول نقد داشته    اصحاب مكتب فرانكفورت تاثير قابل توجهي در شكل       

گرايي و پسانوگرايي، با همه نقدهايي       هايي چون پساساخت   هم اكنون نيز رهيافت   
ـ            ر خـود آنهـا وارد   كه به عنوان تفكر روشنفكرانه، آنارشيستي و محافظـه كـاري ب

است، وحتي جريان پسانوگرايي به نقادي ويرانگر متهم شده است، ولـي بـه هـر                
صورت افرادي مانند ميشل فوكو و ژاك دريدا كه انديشمندان نامدار رويكردهاي            

. انـد   كـرده  عرضـه هاي فلسفي خودرا در جهت نـوعي نقـادي            بحث ،فوق هستند 
ا غير مستقيم مورد استفاده اين مقاله قرار        عالوه بر آثار فوق كه به طور مستقيم وي        

. اند، ازمنابع ديگري نيزكه با اهداف اين بحث ارتباط داشتند بهره گرفته شد             گرفته
بنابراين، در مقاله حاضر كوشش شده است كه كمتر بر تجارب شخصي نويسنده             

هرسـت  ايم كه در پايـان مقالـه ف   تكيه شود ويا اين كه آنها را مستند به آثاري كرده 
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بع مـورد ارجـاع آشـكار قـرار       اشده است، هرچند ممكن است بعضي از ايـن منـ          
 .نگرفته باشد

 در جهت درك محدوده     جو  و  جستترين كار،    رسد دراين گفتار اساسي    به نظر مي  
جـويي و    در ظاهر وبر پايه فهم عمومي، نقـد بـا عيـب           . و تعريفي براي نقد است    

المعارف آكسفورد،   نامه و دايره   ه،  لغت  ك چنان. شود ايراد گرفتن يكسان فرض مي    
اگـر  . هاي يك اثر تعريف و معنا كرده است        نقد را به مثابه نقاط ضعف و نارسايي       

توان گفت نقد، كاري سهل و ممتنع        بخواهيم با نگاهي كلي به موضوع بنگريم مي       
كـه  بدين معنا كه خرده گرفتن بر آثار ديگران كار ساده اي است، در حالي               . است

ر قرار باشد كه نقد بر پايه اصولي منطقي صورت گيرد و مورد پذيرش اهل فن                اگ
نمايد كه در نقد، كـه       نخست اين نكته منطقي مي    . باشد، كاري مشكل خواهد بود    

آيد، الزم است نقاط قوت و ضعف اثـر بـا هـم             سنجش دقيق يك اثر به شمار مي      
 .ره اي خواهد شد اشاباره در بخش بعدي مقاله مجدداً در اين. ديده شود

پيش از اين گفته شد كه بسياري از منابع موجود بيشتر كوشـش خـود را صـرف                  
گفتـاري در   بعضي هم مانند گراهام هوف با اين كه در كتـاب            . اند نقد ادبي كرده  

توجـه    به نقد ادبي پرداخته، ولي در مورد اصول كلي نقد هـم بـي         عمدتاً باب نقد 
كند كه نقد، عملي سـاده و        داند و اشاره مي    مياو نقدرا عملي مشكل     . نبوده است 

هاي ديگـر دانـش مـشخص        همگن نيست و به نظر او مرزهاي نقدبا برخي حوزه         
نشده و حتي معتقد است منتقدان هر كدام طبق عادت شغلي خودشان به اين كار               

 بـه نقـد تعلـق       پذيرد كه كشف اصولي كـه صـرفاً        او با وجود اين مي    . پردازند مي
: وي بر همين اساس در تعريفي از نقد مـي گويـد           . ، غير ممكن نيست   داشته باشد 

گيرد، اين است كه بتوانيم هـر چيـز را    علل غايي كه نقد به خاطر آن صورت مي    «
: 1365هوف،   (»درست در جاي خود درك كنيم و بهتر را از بدتر تشخيص دهيم            

نقـد علمـي     نه فقط در     »بدتر« از   »بهتر«بديهي است كاري در حد تشخيص       ). 16
با وجـود ايـن، از گفتـه او         . كه در نقد هنري يا ادبي هم چندان قانع كننده نيست          
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خواهد ميزان درستي يا نادرسـتي گفتـار،         شود كه نقد كاري است كه مي       درك مي 
نويـسد، نقـدبراي فـرد     او مـي . يا حد قابل قبول بودن يا نبـودن آن را تميـز دهـد      

قد ادامه طبيعي مطالعات هوشيارانه است و       ن.. .استتحصيل كرده، فعاليتي طبيعي     
 .)همان( است ]و گفتن[گونه نوشتن  نيز مي توان افزود كه نقد، الزمه هر

در تعبيري كلي مي توان نقد هنجاري در قلمـرو علـوم طبيعـي را تالشـي بـراي                   
توانـد   تشخيص درست از نادرست دانست، در حالي كه نقد در كارهاي هنري مي  

پيـدا كنـد و معيـار تـشخيص         ) و البته نه سليقه شخـصي     (ي  حالت ارزشي و ذوق   
رسد عمل نقد در حوزه علوم اجتمـاعي          اما به نظر مي    .شناسي باشد   ميزان زيبايي 

اجتمـاعي خـود      زيرا در عين حال كه علـوم      . تري داشته باشد   جايگاه ويژه و مهم   
، مشمول نقـد اسـت     بخش مهمي از دانش بشري است كه مانند هر مقوله علمي،          

ولي چون در اين علوم، به اقتضاي حوزه مورد بررسي، اختالف ديـدگاه و ديگـر                
انديشي امري اجتناب ناپذير است، از ايـن رو نقـد منطقـي بـه منزلـه تـشخيص                   

در علوم اجتماعي به نقد به عنـوان يـك          . درست از نادرست، هميشه ساده نيست     
انديـشي، تـوازي و رابطـه      نقـد بـا آزاد    . شود رفتار يا رابطه اجتماعي هم توجه مي      

). 14: 1384ميلـر،   (منظور از آن آزادي در گفتن، نوشتن، و نمودن اسـت             دارد، و 
رعلوم اجتماعي بـاز شناسـي و      د شايد چندان نا بجا نباشد كه عمل نقد را، مقدمتاً         

منطقـي   -باز تعريف نموده و جايگاه آن را به عنوان رابطـه و رفتـاري اجتمـاعي      
هـاي   پس با كمك گرفتن از آن، جايگاه نقـد را درسـاير رشـته             بهتر بشناسيم و س   

بديهي است كه هر فرد با توجه بـه جايگـاهي كـه          . بازيابي كنيم ) يا هنري (علمي  
امـا، ايـن آرمـان    . آورد در شبكه روابط اجتماعي دارد، هويت خود را به دست مي    

ابيش هم چندان بي اساس نيست كه هر انساني طالب آزاد زيستن است ولـي كمـ           
ها و روابـط     كند كه ضوابط و معيارهايي وجود دارد كه محدوده كنش          احساس مي 

 »آزادي معقول «شود هر انساني، بيواسطه      از اين روگفته مي   . كند افراد را تعيين مي   
اين هم بـديهي اسـت كـه در راه آزادي انـسان،             . آزمايد يا آزادي اراده خود را مي     
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اي وجود دارد كه بايد در       بيش شناخته شده  و  موانع مكانيكي و زيست شناختي كم     
شـود ايـن    صورت امكان از ميان برداشته شود، ولي بازهم در عالم نظر گفتـه مـي     

.  او چيره شـود    »آزادي اراده «موانع هر چند مشكل آفرين است ولي تمي تواند بر           
گويـد قلمـرو     او مـي  . مانـد  به گفته گلدمن در اراده ناب هميشه آزادي بـاقي مـي           

جبـر  (، ناظر بر آينده است، درست به همان گونه كه قلمرو عليت مكانيكي         آزادي
استنباط ما از گفته گلـدمن ايـن        ). 175: 1381گلدمن،  (گذشته نگر است    ) علمي

تواند هرچه را با منطق و استدالل        است كه چون انسان آزادي معقول دارد، هم مي        
ادي اراده دارد، مـستوجب     نمايد نقد كند، در همان حال چون آز        خود سازگار نمي  

 .نقد است
خواهيم بحث خود را از فلـسفه انتقـادي كانـت            در پيگيري مباني نظري نقد، مي     

همان طور كه اشاره شد منظور اين نيست كه ريـشه تفكـر انتقـادي از                . آغاز كنيم 
سـابقه   كه درتاريخ انديشه ايراني نيز نقد و نقادي بي         كانت آغاز شده است، چنان    

 اشاره بر اهميت تفكـر      اي از آن بيت پر معناي حافظ است كه كامالً          هنمون. نيست
 .انتقادي در گفتاراين شاعر دارد

        تا همه صومعه داران پي كاري گيرند؟   نقدها را بود آيا كه عياري گيرند   
 اين بيت فقط داللت بر وجود تفكـر انتقـادي در انديـشه حـافظ دارد و تحليـل                   

يـابي تـاريخي تفكـر       ريـشه .  بايد از منابع ديگر بـه دسـت آورد         را گسترده از نقد  
 شايد با گنجايش اين مقاله مناسب نباشد و بـر           ،انتقادي، هرچند كاري مفيد است    

كوشـش در   . همين اساس باز هم گشايش بحث با ديدگاه كانت موجه مي نمايـد            
يـز  تشخيص حدود نقد، داوري، اخالقيات و گرايش هاي ارزشي و آرماني و تمي            

آنها از يكديگر مي تواند دراين مقاله سـودمند باشـد و محـدوده تعريفـي نقـد را               
كانــت بــه درســتي جايگــاه نقــد را در فراينــد شــناخت انــسان . مــشخص ســازد

 در تحليـل اشـكال      1762او در رسـاله كوتـاهي بـه سـال           . نمايـد  جو مي و  جست
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به . مي گذارد  1اصل را بر حكم   ) حكم، تصور، تصديق، استدالل   (چهارگانه قياس   
 بلكه شناسايي بر اساس رابطه   ،اي از تصورات نيست    نظر كانت شناخت، مجموعه   

بـه نظـر او در بـر قـراري ايـن            .  به وجود مي آيد    2سنادي است كه بين تصورات    ا
هـاي   هاست كه ذهن و فاهمه انسان، در صورت بخـشيدن بـه داده             روابط يا حكم  

نقادي شناسايي را بايد بر اسـاس  به همين جهت بررسي و   . شود خارجي ديده مي  
تحليلـي  : در فلسفه كانت، حكم يا داوري دو نوع است        . ها آغاز كرد   مطالعه حكم 

 بـه كمـك منطـق بـه وضـوح           حكم تحليلي، پيش تجربي است و صرفاً      . و تاليفي 
بـراي كانـت    . تواند پساتجربي يا پيش تجربي باشد      ليفي مي أرسد، ولي حكم ت    مي

) يـا نقـد  (اهميت زيادي داشته و در سـنجش    ) پيش تجربي (احكام تاليفي ماتقدم    
شناخت سهم عمده اي دارد، و مي تواند ضوابطي براي سنجش شـناخت فـراهم               

 ). 26-23: 1363به نقل از مجتهدي،(كند 
 

 مرزهاي نقد و داوري
هـاي   در بخـش  . تفاوت اساسي ندارند  ) حكم( در بحث كانت نقد وداوري       ظاهراً

د كه ممكن است داوري و حكم شامل معيارهـاي ارزشـي      خواهيم دي  بعدي مقاله 
هـاي    انتظار مي رود كه نقادان خود را از تـورش    و اخالقي هم بشود، ولي معموالً     
هـاي   نظـر از تفـاوت   صرف. داوري بر حذر دارند ارزشي و به طور قطع از ارزش    

هـاي   داوري نقد و داوري، وحتي بـا رعايـت احتيـاط در آميـزش نقـد بـا ارزش                 
قي، اين گفته كانت قابل توجه است كه در هر صورت، نقد علمي نمي تواند               اخال

حكم اخالقـي كليـت دارد ويـا بـه عبـارتي، حكـم              . از حكم اخالقي معاف باشد    
رنه حكمـي اسـت كـه جنبـه         گاخالقي زماني اعتبار دارد كه كليت داشته باشد، و        

: همـان (د  شـو  مصلحت گرايانه و انتفاعي دارد و صفت اخالقي از آن سـلب مـي             

                                                 
١. gudgement 
٢. ideas 
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 براي درك   به گفته برايان في، تقابل ميان فهم ديگران و نقد ديگران، صرفاً           ). 110
ارزيـابي اينكـه عملـي يـا فكـري،          . آيـد  گذاري به شمار نمي    بيشتر است و ارزش   

او . كنـد  عقاليي يا غير عقاليي است، با داوري در باره يك عمل يا نظر فـرق مـي      
 ديگـران اسـت، نـه داوري در         ]آثـار [ درك   گويد هدف علوم اجتماعي، فهم و      مي

 .)390: 1381في، (باره آنها 
رسد حيطه نقد وداوري همپوشي زيادي دارنـد، ولـي در هـر صـورت                به نظر مي  

شايد به زبـاني سـاده بتـوان گفـت داور كـسي اسـت كـه اثـري را                    . يكي نيستند 
كـه قواعـد    خواند و آن را با توجه به موازين و اهداف نهاد يا سازماني خاص                مي

ولي عمل  . شناسد كند، آن اثر را قابل قبول يا غيرقابل قبول مي          داوري را تعيين مي   
شـايد نقـاد زمينـه را بـراي داوري فـراهم            . نقد، تابع معيارهاي كلي نقادي اسـت      

نمايد، وممكن است توسعه تفكر انتقادي، معيارهاي جديـدي را بـراي داوري              مي
او در  . كنـد   قوت و ضعف اثـري را آشـكار مـي           نقاط نقاد معموالً . به وجود آورد  

 انتظـار   كوشد اثر را به طور عملي ژرفكاوي نمايد، ولي ضرورتاً          عين حالي كه مي   
، در حالي كـه  كند عرضهرود كه در جهت رفع نقاط ضعف، پيشنهادي عملي           نمي

اي كـشيده    هـاي خـاص و حرفـه       داوري بـه حيطـه    . كنـد  داور چنين كاري را مي    
هرچنـد روالن بـارت هـم در        . قد بايد علمي و تعميم يافتني باشد      شود، ولي ن   مي

 بيشتر به نقد ادبـي عنايـت دارد، ولـي بـا اسـتنباطي كـه از                  »نقد و حقيقت  «مقاله  
داوري  باره تفـاوت نقـد و      به نظر مي رسد گفته باال در      آيد،    به دست مي  تحليل او   

كرد داوري داشـته اسـت،      كار) قديمي(او عقيده دارد نقد سنتي      . نمايد ييد مي أرا ت 
هـا   زبان ها و  نقد راستين عرف  . داند  نقد و داوري را از هم متفاوت مي        ولي اصوالً 

به معناي داوري درباره آنها نيست، بلكه تمييز دادن، جدا كـردن و اليـه بـه اليـه                   
بارت نقد قديم را با نقد نو مقايسه كرده و پندار قاضي بـودن در    . كردن آنها است  

 ).25: 1377بارت، (كند  را رد ميمورد ناقد 
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 ويلأتفاوت نقد و ت
ويل هم ماننـد داوري، وجـوه     أهمچنين، نقد با تاويل نيز متفاوت است، هر چند ت         

 در واقـع    كنـد  مي عرضـه اثري كه يك نويـسنده يـا گوينـده          . مشتركي با نقد دارد   
 .شـود  اي اجتماعي است، كه طي آن پيامي بين دو طـرف رابطـه منتقـل مـي          رابطه

  -تـاريخي  زمينـه  عمل نقد، بايد دهنده و گيرنده پيام و متن پيام را بـا توجـه بـه                 
ولي تاويل جنبه خاص دارد و با كليت        . كنداجتماعي كه ظرف پيام است، بررسي       

ويـل و داوري هـر كـدام بنـا بـه            أشـود ت    اگر گفته مي   ،بنابراين. نقد منطبق نيست  
 عرضـه  و حتي رهنمودهاي خاصي      وظيفه خود، كار مقطعي و خاصي انجام داده،       

، اما در نقد اگر هم پيامي وجود داشته باشد بيشتر در مقام كلـي و تعمـيم                  كنند  مي
انتقاد عبارت از فـن بـا       «به همين دليل است كه كروچه مي نويسد         . يافتگي است 

 ).155: 1384كروچه،  (» است] آگاهي دادن عمومييا مسامحتاً[سواد كردن مردم 
. شاره شد نقد يك رابطه اجتماعي است، نياز به تحليـل بيـشتري دارد              ا اينكه قبالً 

: عرضـه كـرد   شايد بتوان تفسير موضوع نقد در علـوم اجتمـاعي را در دو سـطح                
هـاي علمـي    خست اينكه در سطح عمومي علوم اجتماعي هم مانند سـاير رشـته           ن
هاي اجتماعي هم از طريق نقـد معيارمنـد، بالنـده و             است و تحليل    »موضوع نقد «

ـ        . شود بارورتر مي  شناسـي،   ويـژه جامعـه   ه  اما در سطح خاص، علوم اجتماعي و ب
شناسـي   در اين سطح، نقد، موضوع علم جامعه      . خود سهمي در تعريف نقد دارند     

رابطـه  . توان نقد را به منزله يك كنش يا رابطه اجتماعي بـه شـمار آورد      مي. است
جتماعي در ساده ترين شكل خود، عملي دو سويه است كه در محيطي اجتماعي              ا

 تر، نقد هم ماننـد هـر رابطـه اجتمـاعي، در خـأل              به عبارت روشن  . روي مي دهد  
. 1: پس به زبان ساده، نقد عملي يا پيـامي اسـت كـه ميـان              .جريان وقوع نمي يابد   

قد انجام مـي شـود، جريـان        محيطي كه در آن ن    . 3 نقد شونده يا اثر او، و     . 2نقاد،  
كيـد بـر    أهـاي فلـسفي و نظـري و ت         گيري در اينجا بدون توسل به جهت     . يابد مي

كنيم كـه در     كيد مي أاصالت اين يا آن عنصر از عناصرسه گانه فوق، بر اين نكته ت            
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محيط اجتماعي، ابزار   . تحقق نقد است   زمينههر صورت، محيط اجتماعي بستر و       
ممكن اسـت فـردي اسـتثنايي و نـوآور     . كند ا فراهم ميعملي شدن نقد ر زمينه  و  

امناسـب و خـالف آمـد        اوضـاع ن   آنقدر نبوغ و شهامت داشته باشد كه بتوانـد در         
نقـد هـم   وضعيت عادت، آهنگ نقد سر دهد يا بتواند در به وجود آوردن بستر و     

 بـه   ولي اين استثنايي بر قاعده كلي است و ما در اين مقاله مي خواهيم             . ثر افتد ؤم
 .ضرورت نقد به عنوان رفتاري عمومي تاكيد كنيم

 نه   جهل يا ناداني نيستند؛ ولي معموالً      هاي پيشاعلمي، ضرورتاً   فهم عامه و انديشه   
كنند كه ممكن است مانعي قدرتمند و مقـاوم در برابـر             تنها راه نقد را هموار نمي     

ه عليـه شـبكه     معرفت علمـي، از طريـق مبـارز       . توسعه علم و تفكر انتقادي باشند     
علـم  . نقد، نوعي عمل مبارزه در اين زمينه است       . شود اوهام واشتباهات بالنده مي   

 هـا و   رسـد، بلكـه از طريـق چـالش         به خـودي خـود بـه دسـتاوردهاي نـو نمـي            
پرسـشگري، نـورافكني    . هاي نظري ديگران ممكن است به نوآوري برسد        پرسش

نمايد  تر مي  تر و برجسته   شناست كه بخشي از مفاهيم موجود در يك گفتار را رو          
  سؤال همان طور كه اشاره شد گفتار علمي اصوالً       . كند و بعضي را كنار نهادني مي     

 انگيــزي در هــاي ســؤال زمينــهفــراهم كــردن . برانگيــز و پرســش طلــب اســت
تـر   هاي علمي، رابطه بـين معرفـت علمـي و واقعيـت موجـود را روشـن                 نشست

 سـؤال گوينـد    كرايـب و بنتـون مـي      . كنـد  مـي تر   شالوده علم را محكم    سازد و  مي
پذيري در سير تحول علم و در بلوغ انديشه و جامعـه علمـي               برانگيزي و پرسش  

 با استمرار و انباشت تحقق نمـي        تحول و بلوغ علمي، ضرورتاً    . ثير مستقيم دارد  أت
هـاي مـستمر از واقعيـات، تحـول علمـي            به عبارتي ديگر، با انباشت آگاهي     . يابد

 همـراه اسـت؛     1»گسست معرفت شناختي  « انگيزي با    سؤالگاهي  . دهدروي نمي   
خواهند  اين دو صاحب نظر مي    . كه به نظر آنها مي تواند آغازي براي تحول باشد         

بگويند گاهي پيشرفت علمي، نه از طريق انباشت، كه با حذف و كنار زدن برخي               
                                                 
١. epistemological break 
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بنتون (شود   اشتباهات گذشته و جايگزيني چيزي به جاي آن، پيشرفت حاصل مي          
 ).56-55: 2001و كرايب، 

 عرضـه اي  كنيم هر چند مطلبي كه از سوي گوينـده  در تكميل گفته فوق اشاره مي  
 بر انگيز باشد، كه اين      سؤالقدر نكات قابل توجه داشته باشد تا         شود، بايد آن   مي

اوضـاع  ناميم، اما در سطح كالن، آمـادگي و   را برخورد به قضيه در سطح خرد مي   
اجتماعي تا چه اندازه از پرسش كننده       اوضاع  عي شايان اهميت است، يعني      اجتما

نقد را  ، توسعه و ترويج     »نقد چيست «فوكو در مقاله    . به طور كلي استقبال مي كند     
پيامي كلي كه از مقاله او استنباط مـي كنـيم           . نمايد در محملي تاريخي تشريح مي    

 شكل بگيرد، وصيقل بخورد     »نگرش انتقادي «اين است كه نخست بايد در جامعه        
از آنجا  ). 222: 1378فوكو،  (تا منجر به شگل گيري اصول نقد سازمان يافته شود           

اگـر علـوم    «قدرت است و عقيـده دارد       /كه نظريه شناخته شده فوكو رابطه دانش      
مـستلزم  ...  توانسته اند شكل بگيرند و ايـن همـه دگرگـوني ايجـاد كننـد               ]مدرن[

دريفـوس و رابينـو،      (»در روابط قدرت بوده اسـت     حضور روابط مشخص دانش     
فوكو برهمين اساس به تعريف نقد مـي نـشيند و آن را بـا قـدرت                 ). 324: 1376

 معطـوف بـه سـه       حكومت كردن ارتباط مي دهد و مي گويد، تمركز نقـد اساسـاً            
دسته از روابط است كه يكي به ديگري يا به دوتاي ديگر بسته اسـت وايـن سـه                   

سـپس او   ). 225: 1378فوكو،  (ز قدرت، حقيقت،و فاعل شناسنده      دسته عبارتند ا  
 فاعـل   [نقد را چنين تعريف مي كند كه نقد كوششي است كه از طريق آن سوژه                

 به خود حق مي دهد، حقيقت را در خصوص معلول هاي قدرتش، بـه               ]شناسنده
مـي دانـيم كـه      . )همان  (پرسش بگيرد و قدرت را در باره گفتارهايش از حقيقت           

ثير پذيرفته و نيز از فلسفه اسـتعاليي و نقـادي كانـت نيـز               أفوكو از فلسفه نيچه ت    
كانت با توجه به رويكرد فلسفه انتقادي خود در قضاوتي كلـي            . بهره گرفته است  

معتقد بود روشنگري بايدحالت عدم بلوغ فكري ديگران را آنچنان تعالي دهد كه             
گويـد آنچـه كانـت بـا عنـوان           يفوكـو مـ   . به افرادي بالغ و رشـيد تبـديل شـوند         
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كنم و بر همين اسـاس       كند، من آن را با عنوان نقد مطرح مي         روشنگري مطرح مي  
فوكـو،  (عقيده دارد روشنگري، بعضي را در حد عـدم بلـوغ فكـري نگـه داشـته                  

نتيجه كلي از  اين نكته اينكه شايد بتوان گفـت نقـد علمـي،               ). 225-226: 1378
 . است]فردي و جمعي[كري راهي براي رسيدن به بلوغ ف

 
 ضرورت ترويج نقد

هاي علـوم    ممكن است اين پرسش به ذهن دانشجوي جوان ما، حد اقل در رشته            
 مـيالدي ايـن همـه    18اميداريم چنين باشـد كـه چـرا در قـرن       اجتماعي، بيايد و  

گذار در اروپا به عرصه روزگار آمدنـد؟ هـيچ كـس ادعـا               دانشمندان نابغه و بنيان   
 اروپاييان سده هيجدهم بهره هوشـي و اسـتعداد بيـشتري نـسبت بـه                كند كه  نمي
ادعـا  . تـر بـود    تاريخي آن قـرن مـساعد     زمينه   بلكه   ،اند هاي قبلي خود داشته    نسل
منفعل بوده و اصالت    كنيم كه افراد در مقابل محيط اجتماعي، موجوداتي صرفاً         نمي

حتي يك دانه گندم كـه   بلكه منظور اين است كه،     ،يا نقش تعيين كننده اي ندارند     
مساعد قرار نگيرد هرگز    وضعيت  به طور طبيعي استعداد رويش دارد، چنانچه در         

يك گفته علمي چنانچه در معرض گفت وشنود با مخاطبان قـرار            . نخواهد روييد 
در معرض سنجش و صيقل نقد قرار نگيرد،         نگيرد و بين اين و آن مبادله نشود و        

توان گفت بـين گوينـده ومخاطـب          تبعيت از هگل مي    به. شود  بالنده نمي  احتماالً
اي را پـرورش داده و       توانـد گفتـه    اي ديالكتيكي وجود دارد كه مـي       همواره رابطه 

در كـشورهاي   . نهاد گفت وشنود است     كه حاصل و هم    كند عرضهسنتزي جديد   
موسوم به جهان سوم رابطه بين گوينده و مخاطـب بـسيار نـاهموار و پـر دسـت                   

 گفتار گوينده موجي است كه اگـر آنچنـان كـه هـست بـه موقـع بـه                    .انداز است 
 .شود مخاطب نرسد، مستهلك مي

نقادي، نمود عملي آزادي انديشه است، از اين رو نقد بايد نخستين طرح و مبناي               
تواند آزادي را محدود كند، كـه        تنها قانوني مي  . گذاري قرار گيرد   هر جريان قانون  
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بـديهي اسـت مـا تـا        .  غايت آن تقويت آزادي باشد     از ذات آزادي ريشه گرفته و     
آنجا آزاد هستيم كه به آزادي فرد ديگري لطمه وارد نيـاوريم و ايـن روي ديگـر                  

گنجانيدن محوري در باره نقد خالق در اين        . برابري همگان در مقابل قانون است     
 نويدي قابل توجه، پيشنهادي ارزشمند، وگامي     ) كنگره ملي علوم انساني   (همايش  

حـال كـه ايـن      . شـود اسـتقبال   از آن   مثبت درتوسعه علم در ايران است كه بايـد          
كارهاي عقاليي بـراي     و انديشه مطرح شده بايد انديشمندان در جهت يافتن ساز        

همه وجـود آن     نقد واجب است و   . فراهم كردن بستر مساعد نقد همكاري نمايند      
بديهي اسـت كـه     . جود دارد اي از نقد و    در جامعه ما واهمه بي پايه     . ايجابي است 

 و  جنقد كاري منطقي و علمي است و بـا هـر          . تواند نقد كند   هر كس نبايد و نمي    
 . مرج طلبي تفاوت ماهوي دارد

ـ      شايد بيش از همه الزم باشد كه تفكر و شيوه نقد در سازمان             ه هاي آموزشي مـا ب
آموزش عـالي   راهكارهاي ترويج نقد در فضاي      دربارة  . ها رواج يابد   ويژه دانشگاه 

در سطح كالن الزم است نظام      . كردتوان در دو سطح كالن وخرد بحث         را هم مي  
. آموزشي ما و شيوه تدريس و ارزيابي دانشجو با اصول و منطق نقد سازگار شود              

پائولو فريره عقيده دارد آموزش و تدريس در كشورهاي جهان سوم حالت القايي             
ايـن وضـعيت،    . شـود  يري هر ساله تكرار مي    ها به طور انعطاف ناپذ     دارد و برنامه  

باعث ترويج آموزشي ايستا شده و در بهترين حالت بـه انباشـت علـم دسترسـي                 
در حالي كه به اعتقاد فريـره آمـوزش و تـدريس بايـد از حالـت         . شود حاصل مي 

القايي به حالت انتقادي درآيد تا از اين راه علم پويا، زاينده و فرا گير و يا به زعم               
در سطح خرد، روابط اسـتاد  ). 1368 فريره،. ك.ربراي مطالعه  . ( بومي شود  بعضي

با ساير كارگزاران آموزشي بيشتر      و دانشجو و نيز روابط دانشجويان با يكديگر و        
در اينجـا   . روش پوياي انتقادي سـازگار اسـت       عاطفي و هيجاني است و كمتر با      

ن نخبه پرور و دانشمند پرور      كنيم كه نظام آموزشي ما در بهترين وجه آ         اضافه مي 
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 آنهـا كـه خـود را نخبـه       معموالً. انديشد است، كمتر به محقق و متفكر پروري مي       
 .آيد دانند، از نقد ديگران خوششان نمي مي

گرايي كه اسـاس     تجربه. اهميت و ضرورت نقد در علوم اجتماعي دوچندان است        
ارزش . رفتـه اسـت  علم پوزيتيويستي است، آگوست كنت از علوم طبيعي الگـو گ  

تجربه براي كسب آگاهي علمي شـايان توجـه اسـت، ولـي در علـوم اجتمـاعي،                  
 مـصلح،  .ك.ربـراي نمونـه   ( كند  برخالف علوم طبيعي تجربه محض كفايت نمي      

از علوم طبيعي، در مقابل عقل اصالت را به تجربـه           پيروي  آگوست كنت   ). 1385
، معتقد است آزادي معقول پيش       شارح فلسفه انتقادي     ،در حالي كه كانت   .دهد مي

اعتقـاد   او. فرض تمامي علوم انساني است و وجه امتياز آن از علوم طبيعي اسـت          
 علم نيـست  ،ييد كندأه با عقل جور در نيايد اگر صدها تجربه هم آن را ت   چدارد آن 

براين، پوزيتيويسم كـه اصـالت را بـه تجربـه داده و راه          بنا). 175: 1381گلدمن،  (
 و حكم عقل را بسته است، در واقع به خودي خود مـانعي در برابـر             دخالت ذهن 

اما در كشور ما كه عـالوه بـر تـسلط تفكـر پوزيتيويـستي،               . نقد ايجاد كرده است   
هنوز علم ما تا حدودي تقليدي و وارداتي است، راه نقد بـيش از پـيش نـاهموار                  

راهم كنـد كـه     داوري هم ف    ممكن است راه را براي پيش      علم تقليدي ضمناً  . است
 .خود مانع ديگري براي نقد است

آيد، بعضي صاحب نظران     هنگامي كه از علم تقليدي و وارداتي سخن به ميان مي          
دانند و به دنبال سازوكارهاي بومي       شيوه مقابل علم وارداتي را علم بومي شده مي        

برخي ديگر، شيوه مقابل آن را در نهادي شدن يا فراگيـر شـدن            . شدن علم هستند  
ايـن دسـته از صـاحب       . داننـد   مـي  1علم در سطح عمومي، يا ايجاد اجتماع علمي       

بومي . دانند مل مي أنظران، بحث و راهبردهاي بومي شدن علم را به داليلي قابل ت           
شدن علم گرايش به سنتي شدن دارد كه به خودي خود نـا مطلـوب نيـست، بـه                   

 كه پيامد نهـادي شـدن       در حالي . شرطي كه راه را بر نوآوري و توسعه علم نبندد         
                                                 
١. scientific community 
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علم در سطح عمومي و ايجاد اجتماع يا جامعه علمي اين است كه علم از حالـت      
نهـادي  . بيايداي بودن و نخبه پروري بيرون آمده و به متن زندگي روزمره              حاشيه

سطح توسـعه فنـي، سـازمان اقتـصادي         : ثر از چهار جنبه كالن است     أشدن علم مت  
ايجاد جامعه علمي راه    .  خدمت، و فرهنگ جامعه    جامعه، سازمان سياسي و توزيع    

بندد، ولـي بـومي شـدن و         جهاني شدن فرهنگ نمي    را بر بين المللي شدن علم و      
راه را بـر    ودارد كنوني تك افتادگي جامعـه را در پـي   اوضاعسنتي شدن علم در  

 .)6: 1989ژنوف، (بندد  پويايي و نقد مي
 

 هاي نقد مروري بر بعضي وجوه وروش
كوشيم بر اساس مطالب گفته شده اصول كلـي و ابتـدايي در جهـت                اينجا مي در  

 : مستند نماييمبندي و احتماالً هاي نقد را به طور خالصه دسته روش
با وجودي كه در عالم نظر توافق كلي بر آن است كه در نقد يك اثر، هم نقاط                   .1

كنـد كـه      مـي  هم نقاط ضعف آن زير ذره بين بيايد، اخالق علمي ايجاب           قوت و 
 در عمـل بـه نقـاط        با وجـود ايـن، معمـوالً      . نخست به نقاط قوت اثر توجه شود      

اليوت در  . شود، و اين هم فقط مخصوص ما ايرانيان نيست         ضعف بيشتر تكيه مي   
تحليل افكار گيدنز بحثي كلي در باره رويكرد جبرگرا و اختيارگرا از نظـر گيـدنز    

ي خـود را    »نقد هـا  « و   »مزايا«ين دو رويكرد    كند كه هر كدام از ا      دارد و اشاره مي   
به هر حال ). 2001اليوت و ترنر،    ( گويي مزايا و نقد دو مقوله مجزا هستند       . دارند

اگر نقد فقط به نقاط ضعف توجه كنـد و نقـاط قـوت و مزايـا را در كفـه ديگـر                     
 .شود جويي نزديك مي ترازوي نقد قرار ندهد،  بيشتر به عيب

اگـر نقـد    . توان نقـد علمـي كـرد       عات عمومي و فهم عامه، نمي     با تكيه بر اطال   . 2
چون بر اساس   . متكي بر شعور متعارف يا فهم عمومي باشد، خود قابل نقد است           

نمايد كـه ممكـن اسـت بـديهي نباشـد، و             شعور متعارف، بعضي امور بديهي مي     
 . نمايد كه شايد مهم نباشد ها مهم مي برخي پرسش
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سنجيده وبدون گرفتار شدن در چنبره تعصبات عاطفي بـه          نقاد بايد صادقانه و     . 3
داوري  پـيش / كشف نقاط قوت و ضعف اثـر بپـردازد وگرنـه نقـد بـه كـژداوري                

ط تحقيق و نقـد     رهاي شخصي اولين ش    گسستن از تعصبات وقضاوت   . انجامد مي
 ).12: 1370 و كيوي وكامپنهود، 1384ابويي اردكان و شيخ شجاعي، (اثر علمي است 

آزادي منتقد با اتخـاذ     . ادي و مسئوليت دو خصيصه تفكيك ناپذير نقاد است        آز. 4
نقـاد  ). 27: 1380نـوريس،   (سبك مسئوالنه و پاسخگو، الزم و ملزوم هم هستند          

بايد همواره مواظب تعهد و رسالت خود باشد و بداند كه كار او در جهت آگاهي                
 : ).1384خ شجاعي، ابويي اردكان و شي(دادن، سازندگي و اعتالي علم است 

توانـد جنبـه     گيـرد و نمـي     نقد بر پايه معيارهاي كلي و قابل تعميم صورت مي         . 5
تواند با عبارات مبهم كلي و نامحدود        همچنين، نمي . خاص و مقطعي داشته باشد    

 . بيان شود
عمـل نقـد    . سلدن معتقد است نقد عملي بايد متكي بر كندوكاو نظـري باشـد            . 6

به معيارهاي نظـري، حاصـل قابـل تـوجهي نخواهـد داشـت              بدون تعهد و اتكاء     
 ).17: 1375سلدن، (
كند اين كه نقاد بايـد       كيد مي أدانند و روالن بارت روي آن ت       اي كه همه مي    نكته. 7

ييـد نظـري    أت). 1377بـارت،   (مواظب باشد كه نقد به فضل فروشي تبديل نشود          
ايـت كـرد، وگرنـه ايـن        اين امر بسيار ساده است ولـي بايـد در  عمـل آن را رع               

 .كارخود بيشتر مستوجب نقد است
گرايي پرسپكتيويسم بر اين باور است  كه         نسبي. داوري متفاوت هستند   نقد و  . 8

از ايـن رو عجيـب   . ديگران ممكن است از منظري متفاوت با ما به جهان بنگرنـد        
وجـه مـا   ت.  متفاوت از ما تجربه كنند      هستي را به نحوي نسبتاً     »واقعيت«نيست كه   

نه داوري گرايي كـه      بر افكار و اعمال ديگران بايد با مدارا و ارج گذاري باشد و            
 ). 13: 1381في، (به انديشه ديگران لطمه زده و آن را ضايع مي كند 
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 ،بنـابراين . كند عرضهوظيفه نقاد اين نيست كه براي نارسايي هاي اثر راه حل             . 9
 .ا نبايد تخطئه كردكار او ر،  ندادعرضهاگر نقادي راه حل 

تواند نقد روش شناختي و سامان دهي فكـري، نقـد سـاختاري و               نقد يك اثر مي   
در نقد روشي عالوه بر توجه به مناسـبت         . شكلي، و نقد محتوايي يا هر سه باشد       

 هاي فني كه در اثر به كار گرفته شده،  شيوه اسـتدالل، معرفـت شناسـي، و                  روش
ر نقد سـاختاري، همـان طـور كـه از عنـوان آن              د. شود انسجام مطلب ارزيابي مي   

، تقسيم بندي اجزاء متن،     )گيري مقدمه، متن، نتيجه  (مشخص است، به ساختار اثر      
 تخصـصي   و نقد محتوايي كه كاري كامالً     . شود شيوه سند دهي و ارجاع توجه مي      

و كيفي است، موكول به عمق آگاهي و تسلط نقـاد بـر موضـوع و زمينـه بحـث                    
وان گفت كه نقد روشي و ساختاري، بيـشتر نقـد هنجـاري اسـت و                ت مي. شود مي

ولي در نقد محتوايي خطر اين امر بيـشتر  . افتد تاب نقد ارزشي مي  كمتر در پيچ و   
واند نقد علمي، اخالقي، ديني، تاريخي،      ت  به گفته سلدن نقد محتوايي مي     . مي شود 

سـلدن،  ( در نيايـد     مهم اين است كه نقد بـه صـورت داوري         . يا توامان باشد  ... و  
1375 :31-33.(  

 
 گيري نتيجه

نقد علمي، سنجش دقيق شناخت وآگاهي موجـود علمـي اسـت كـه بـر اسـاس                  
امانوئل كانـت بـا مطـرح نمـودن         . معيارهاي تعميم يافته منطقي صورت مي گيرد      

د علمي است؛ و امروزه بسياري      قفلسفه استعاليي يا انتقادي از پيشگامان توسعه ن       
كساني چـون نيچـه هـم در نقـد          .  تفكر انتقادي متاثر از كانت هستند      از طرفداران 

هـاي نقـادي پـساساختگرا و        ويرانگر و بنيان كن نقشي مـوثر در پـرورش شـيوه           
بديهي است آثار و افكار افرادي مانند ماركس و طرفـداران           . پسانوگرا داشته است  

ن جريـان، و نيـز      مندان به ايـ    هنظريه انتقادي موسوم به مكتب فرانكفورت و عالق       
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رايت ميلز و پيروانشان در اشاعه تفكـر انتقـادي سـهم            . افرادي چون وبلن و سي    
 .اند  برجسته اي داشته

توان گفت، نقد مبارزه يا تالشي اسـت          تعريفي كلي و مقدماتي مي     عرضهدر مقام   
بر اساس آزادي و تعهدي كه دارد، گفتـاري علمـي را            ) سوژه(كه انسان شناسنده    

گيرد تا در جهت اعـتالء آگـاهي         شود به پرسش مي    اي بر او عرضه مي     نهكه به گو  
به اين ترتيب، نقد راهي اسـت  . فردي و جمعي و حقيقي تر كردن آن گام بر دارد    

كه از طريق آن، در مقياس كالن فراگير كردن، نهـادي كـردن، و توسـعه اجتمـاع                  
علم با انباشـت  . ودعلمي، ودر مقياس خرد بلوغ فكري و علمي افراد تامين مي ش      

آگاهي هاي موجود در جامعه فراگير و پايدار نمي شود، بلكـه از طريـق پرسـش                 
طلبي و گسست معرفت شناختي كه حاصل تفكر انتقادي است، تحول و پويـايي              

فراگيرشدن علـم و نهـادي شـدن آن بـستر مناسـبي بـراي               . علم به دست مي آيد    
 .توسعه درون زاي فرهنگي است

ار و رابطه اي اجتماعي است كه اعمال آن نياز به بـستر مناسـب و                نقد علمي، رفت  
. شرط اوليه و بيواسطه آن رواج عمومي تفكر انتقـادي اسـت           . شرايط مساعد دارد  

به عبارت روشن تـر نخـست الزم اسـت تفكـر انتقـادي در جامعـه در سـطحي                    
ه خـود   گسترده رواج يابد تا به دنبال آن نقد علمي معيارمند به طور خودجوش را             

آگاهي دادن در باره ضرورت رواج تفكـر انتقـادي و گـام نهـادن در                . را پيدا كند  
. هاي آموزشي علوم اجتماعي است     جهت تحقق آن از وظايف كارگزاران و برنامه       

 نظريــه و عرضــهزيــرا رواج تفكــر انتقــادي، نمــودي از توســعه فرهنگــي اســت 
 .شود ورده ميرهنمودهاي توسعه، به طور كلي در اين حوزه علمي پر
ـ            بـا   ويـژه اينكـه معمـوالً     ه  ترويج تفكر انتقادي به خودي خود تحقق نمي يابد، ب

) در سـطح خـرد و كـالن       ( نقد با قـدرت      از آنجا كه معموالً   . موانعي روبرو است  
كند، مهمترين مانع رواج تفكر انتقادي، سابقه تاريخي اقتـدار طلبـي و        برخورد مي 

توانـد مـانعي     هر سطح و مقطعي كه باشد مـي       رواج خوي استبدادي است، كه در       
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از ديگر موانع ترويج تفكر انتقادي، سـلطه        . در راه ترويج تفكر انتقادي ايجاد كند      
گرايي محض بها داده و بـراي        تفكر محافظه كارانه مثبت گرايي است كه به تجربه        

خره نظـام آموزشـي     ألو بـا  . تجربه در مقابل عقل و ذهن اصالت غالب قايل است         
هاي آموزشي نخبه پرور نيز از موانع اساسي رواج تفكـر            ليدي، القايي، و برنامه   تق

 .آيد انتقادي و اعمال نقد علمي به شمار مي
گيـرد و هـر      هاي نقد روشي، ساختاري، و محتوايي انجام مي        نقد علمي  در شكل    

 البته، براي . طلبد ها، معيارها و هنجارهاي مناسب خودش را مي        كدام از اين شكل   
هاي دستوري خاص صادر كرد، وگرنـه   توان اصول محدود و قالب  نقد علمي نمي  

بلكه با رواج تفكر اتنقادي و حمايـت از آن،          . ممكن است به داوري نزديك شود     
 رواج تفكر انتقادي را تقويـت       نقد علمي راه عملي خود را پيدا مي كند، و متقابالً          

. اي كلي منطقي قابل تعميم اسـت      با وجود اين، نقد علمي تابع معياره      . مي بخشد 
به طور خالصه و به عنوان جمع بندي مي توان به اهم معيارهاي كلي نقـد را بـه                   

 :شرح زير اشاره كرد
آگاهي علمي و منطقي كافي نسبت به موضوعي كه در آن به نقد پرداخته مـي                . 1

 .شود
 رعايت اصل واقع بيني. 2
  پاي بندي به اخالقيات علمي.3
 تند ومتكي بر نظريه ذهنيت مس.4
  انتقاد هدفمند در جهت سازندگي و اعتالي علمي.5
  و آمادگي براي پذيرش نقد ديگران1 خود انتقادي.6
  داشتن انديشه نظام مند و پاي بندي به نظم، دقت، ومنطق علمي.7
 خود آكاهي منتقد در باره آرمان يا ايدئولوژي كه بدان پايبند استو توجه به اين                .8

 .گذارد بندي او تا چه اندازه در تقدش اثر ميكه پاي
 . صراحت بيان و اجتناب از ابهام، كنايه، طعنه و مانند آن مي گذارد.9

                                                 
١. self-criticism  
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 فرآيند جامعه پذيري، معلم علوم اجتماعي و توسعه اجتماعي
 

 1رضوان مهرابي
 چكيده
پذيري روندي است كه فرد را براي زندگي گروهي آماده مي كند و نقش اساسي                 جامعه

جامعه پذيري فـر ايندمـستمر يـادگيري اسـت كـه بـه              .  دارد   دگيري  رفتار فر    در شكل 
ـ        ا نظـام از طريـق كـسب اطالعـات و تجربيـات بـه               موجب آن افراد ضمن آشنا شدن ب

در .بـرد    مـي    وظايف سياسي در جامعه پي     اي خويش حضوصاً  ه  وظايف حقوق و نقش   
ها،  نهادها،  اعتقادات و آداب ورسوم از جمله از نـسل بـه               رها،  ايستا   اين فرآيند ارزش  

يـا  نيـز صـورت       امكان دارد در جريان اين انتقال تغييـرات و           نسل ديگر انتقال مييابد و    
 .  هايي نيز صورت پذيرد تعديل

تـوان حـدود  عامـل دانـست و در يـك       كارگزاران جامعه پذيري را مـي   عوامل و 
 : توان آنها رابه عوامل اوليه و ثانويه تقسيم كرد طور كلي ميه بندي ب تقسيم

 )همسن( نهاد خانواده گروه همساالن:    عوامل و كارگزاران اوليه
 ..نهادها آموزشي وسايل ارتباط جمعي و مدرسه و: ران ثانويهعوامل و كارگزا

تـرين عامـل ثانويـه در        در  اين مقاله عامل مدرسه و نهادهـاي آموزشي كـه مهـم            
روش تحقيـق    ده اسـت و بـا     شـ كـاو     كنـد و   اسـت، آمـوزان    جامعه پذيري دانش  

                                                 
 كارشناس ارشد علوم اجتماعي. 1
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  و هاي پيمـايش  و طـرح پرسـشنامه         اي به تبيين مفاهيم نظري و از روش        كتابخانه
مصاحــبه به بررسي فـرآيند جامعه پــذيري همچنين درك رابطـه بـين متغيرهـا              

 )δ=0/005 (995/99د رصـد اطمينـان      ) δ φ=1(مورد نظر  با احتساب درجـه        
 .استمورد مداقه قرار گرفته 

هاي بيـان شـده كـه كتب درسي بيـشترين     هدر اين مقالــه طي جمع بندي مقايسـ      
  به مشاركت و در واقع جامعــه پــذيري را بـه دانـش                نقش را در لزوم پرداختن    

 داشته وسپس به ترتيب عوامل ديگر يعني امور تربيتـي،           لرستانمـوزان در استان    آ
 .هستندانجمن اسالمي، مديران و دبيران بر اين مهم اثر گذار 

معلـم علـوم اجتمـاعي، يكـي از         به دست   آموزان   فرايند كامل جامعه پذيري دانش    
در اين فراينـد، جامعـه      . شود  در توسعة اجتماعي جامعه محسوب مي      ثرؤعوامل م 

پذيري، فراگردي است از كنش متقابل اجتماعي كه فراگيران از طريـق آن، شـيوه               
. كنـد  سـازد و شخـصيتي كـسب مـي         اش را ملكـه ذهـن خـود مـي          زندگي جامعه 

شـان   گيرند كه با اعضاي ديگـر جامعـه        پذيري ياد مي   آموزان از طريق جامعه    دانش
هايشان را بر حسب قواعد      ههنجارهاي اجتماعي، نقش  پيروي از   همكاري و ضمن    

آمـوزان، خـانواده،  مدرسـه،     ثر در جامعه پذيري دانـش  ؤعوامل م . جامعه ايفا كنند  
هاي همگـاني اسـت كـه امـروزه بـا            ههاي هم سال و رسان     نهادهاي مذهبي، گروه  

ترين عامـل جامعـه پـذيري        صليتوجه به صنعتي شدن جوامع، خانواده به عنوان ا        
كاركردهاي خود ر از دست داده و به جاي آن نقش اصلي به مدرسه واگذار شده                

 .است
آموزان خود را از پيونـدهاي عـاطفي         سسه اجتماعي است كه دانش    ؤمدرسه يك م  

مدرسـه   در كننـد،  برقرار شده در حين جامعه پذيري اوليـه در خـانواده جـدا مـي              
عالوه بر اين، نـوعي  . كنند  سمي و توانايي فني كسب مي آموزان صالحيت ر   دانش

كنند كه آنهـا را قـادر        ها براي انگيزه كسب مي     اي ايفاي نقش  راحساس مسئوليت ب  
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در روند جامعه   .سازد تا توقعات ديگران را در مورد ايفاي نقش برآورده نمايند           مي
  .كند را ايفا ميترين نقش  معلم علوم اجتماعي همواره اصلي آموزان، پذيري دانش

 
  كتب درسي، امـور      ،جامعه پذيري علوم انساني، علوم اجتماعي،     : واژگان كليدي 

 .تربيتي، انجمن اسالمي
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 متغيرهاي تحقيق  مفاهيم و
 جامعه پذيري 

فرآيند مستمر يادگيري است كه به موجب آن افراد ضمن آشنا شـدن بـا نظـام از                  
هـاي خـويش     نقـش  قـوق و  طريق كسب اطالعـات و تجربيـات بـه وظـايف، ح           

هـا،   ها، ايستارها، نهـاد    در اين فرايند ارزش   . برد  وظايف در جامعه پي مي     خصوصاً
امكـان دارد در     يابـد و   داب و رسوم  از نسلي به نسل ديگر انتقال مي           آ اعتقادها و 

 .هايي نيز صورت پذيرد جريان  اين انتقال تغييرات و يا تعديل
 

 مديران ودبيران
ئـين نامـه نحـوه    آاختصاصي بـر اسـاس    كه حائز شرايط عمومي و    افرادي هستند   

 .موزش و پرورش در مقطع  متوسطه ميباشندآاستخدام در  انتصاب مديران و
           

 انجمن اسالمي
هاي اسالمي است كه با هدف ايجاد وحـدت       در اين تحقيق منظور اتحاديه انجمن     

بـه منظـور حراسـت از        آمـوزان و   هـاي اسـالمي دانـش      هماهنگي بـين انجمـن     و
ــه  اجــراي برنامــه وردهاي انقــالب اســالمي وادســت هــاي آموزشــي، بخــشيدن ب
 . استشدهسيس أموزان بعد از انقالب اسالمي تآ دانش

 
 امور تربيتي

 منظور سازماني است كه زير مجموعـه معاونـت پرورشـي در وزارت آمـوزش و               
مودهـاي رهبـر    كه بعد از انقالب اسـالمي بـا هـدف و تحقـق رهن             است  پرورش  

 .انقالب اسالمي مبني بر احياي هويت پرورشي و ارزشي مدارس
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 كتب درسي
الشكل  وزارت آموزش و پرورش به صورت متحد      در  هايي است كه     منظور كتاب  

آموزان ايراني در هـر سـال تحـصيلي          تعلم دانش  و موضوع مطالب جهت تعليم و     
 .چاپ و انتشار مي يابد

 
 پذيري  ص جامعهديدگاه هاي نظري در خصو

ي قـدمت زيـادي   عي شدن در قاموس علـوم اجتمـا  عپذيري يا اجتما   مفهوم جامعه 
گردد  و گئورك زيمـل در         ميالدي بر مي   1828اصطالح به سال      سابقه اين  .ندارد
در . ميالدي اين واژه را در اياالت متحده آمريكا در تحقيقي به كار برد             1895سال  

اي  هوم مورد توجه بسياري از مطالعات بين رشـته        ميالدي اين مف   1930اواخر دهه   
 . قرار گرفت

 از ديـدگاه  .نمايد انسان شناسان جامعه پذيري را به معناي فرهنگ پذيري تلقي مي  
عبارت اسـت  آن ترين  هاي خاص است كه مهم  آنان، فرهنگ انساني داراي ويژگي    

هـا و كنتـرل      ن ي تنظيم كردن رفتـار انـسا      عهاي اجتما  وحدت بخشي به ارزش   : از
 .غرائز و تميز دادن جوامع از يكديگر

ها  اينكه افراد بشر چگونه گرايش     پذيري و  شناسان براي توصيف روند جامعه     روان
برخي با  از جمله    اند  كرده عرضههاي گوناگون    كنند نظريه  عقايد خاصي پيدا مي    و
تقـسيم  و با توجه بسيار بر دوران كـودكي فـرد و             كيد بر ساختار شخصيت فرد    أت

و بررسي هر يك، معتقدد كه اگر رشد و تكامل           فرا خود،  خود، ،دنها شخصيت و 
دهـد كـه رفتـاري       رد بـه فـرد اجـازه مـي        ياين اجزا به صورت مناسبي صورت بگ      

 . مناسب و با ثبات داشته باشد
جامعه شناسان بر اين باورند كه جامعه پـذيري رونـدي اسـت كـه فـرد را بـراي                    

 .گيري رفتارهاي فرد دارد يكند ونقش اساسي در شكلزندگي گروهي  آماده م
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 پذيري  جامعه
 مـيالدي  1959اصطالح جامعه پذيري  با انتشار كتاب هر بـرت هـايمن در سـال      

هاي انديشمنداني همچون افالطون و ارسـطو        در انديشه . رسميت علمي پيدا نمود   
اي ه  اند كه ارزش   پذيري پرداخته شده است و بيان داشته       با عناوين ديگر به جامعه    

 . كردنهدر آنها نهادي مطلوب را بايد در سنين اوليه به كودكان آموخت و
تمام نظام براي ادامه حيات خود      گابريل آلموند در خصوص نظام معتقد است كه         

 : در محيط فعاليت خود به انجام هشت كار بپردازند ناگزيرند
ي، وضع قـوانين، اجـراي      سود انباشت همگاني جامعه پذير     سود انباشت گروهي،  

 .قوانين، قضاوت
 

 پذيري  مفهوم جامعه
 عرضـه پـذيري    در اينجا به طور خيلي مختصر چند مفهوم رايج و علمي از جامعه            

 :گردد مي
جامعه پذيري سياسي يادگيري تدريجي هنجارها، ايـستارها و رفتـار  قابـل  قبـل                 

 .استقبول  براي يك نظام در حال تغيير 
مانـد و    بـاقي مـي    گيـرد،  ها شكل مي   فرهنگ  آن، ادي است كه ب   جامعه پذيري رون  

 .كند تغيير مي
پـذيري چنـين     تـرين تعريـف مفهـوم جامعـه        نويسنده مقاله بهترين و شايد كامـل      

 :داند مي
جامعه پذيري فرآيند مستمر يادگيري است كه بـه موجـب آن افـراد ضـمن آشـنا             

هـاي    حقوق و نقـش    ،ايفشدن با نظام از طريق كسب اطالعات وتجربيات به وظ         
هـا، ايـستارها،     در اين فرآيند ارزش   . برد مي  وظايف در جامعه پي    خويش خصوصاً 

امكان  يابد و  اعتقادات و آداب  و رسوم،   از نسلي به نسل ديگر انتقال مي               نهادها،
 .پذيرد هاي نيز صورت مي يا تعديل دارد در جريان اين انتقال تغييرات و
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 معه پذيري عوامل كار گزاران جا

 دانست كه با توجه به درجـه        عوامليتوان   عوامل وكارگزاران جامعه پذيري را مي     
 :ندا اهميت هر كدام،آنها به دو دسته عوامل اوليه و ثانويه تقسيم شده

 )همسن(نهاد خانواده، گروه همساالن : اوليهعوامل وكارگزاران  -
ش، وسـايل ارتبـاط جمعـي،       مدرسه و نهادهاي آموز   : ثانويهعوامل وكارگزاران    -

هـا و    محله و اجتماع، نهـاد مـذهبي، حرفـه، طبقـه و منزلـت اجتمـاعي، اتحاديـه                 
 كـار، حكومـت، تمـاس مـستقيم بـا سـاختار حكـومتي،               طنهادهاي صنعتي، محي  

با توجه به لزوم اختصار در اين مقاله تحقيقي نويسنده بر           ي  هاي اجتماع  بندي گروه
ثانويـه يعنـي نهـاد       از عوامل و كـارگزار اوليـه و        عامل اصلي    وآن است كه تنها د    

 .خانواده و مدرسه و نهادهاي آموزشي را توضيح  دهد
 
 نهاد خانواده . 1

 ثر و ؤهاي جامعه پـذيري اي كـه نهـاد خـانواده در آن مـ               پژوهشگران در ميان راه   
 .پردازند تلقين والدين مي همانند سازي و كارگر است به مواردي همچون تقليد،

ه ثابت شده است كه تعميم احساس كودك يا والدين به روابط تنها به دو جنبه                البت
 : شود ميمربوط 

نها به رهبران دارند كه در اين مرحله كودك نخـست بـه             آ ميزان اعتمادي كه     ،اول
نمايـد كـه آنهـا       والدين خويش به صورت موجودات آرماني نگاه كرده، تصور مي         

در مرحله بعد آرماني كردن والـدين  . درتي دارنددانند و هر گونه ق چيز را مي  همه
تر شدن كـودك     دهند با بزرگ   يابد و والدين جاي خود را به رهبران مي         كاهش مي 

 .شود ميآرماني كردن رهبران كمتر شده و حمايت از نهادها آغاز 
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در مـورد دوم نيـز خـانواده        و  احساس آنها در مورد ميزان صـالحيت خـود           ،دوم
انـد كـه فرزنـداني كـه در          تحقيقات بيانگر اين مطلـب    . كند فا مي سزائي اي ه  نقش ب 

 .كنند تصميمات خانواد مشاركت دارند احساس صالحيت بيشتري در خود مي
 
 مدرسه و نهادهاي آموزشي . 2

جامعه موظف به جامعـه پـذيري يـا         در   مدرسه عامل يا كارگزاري است كه رسماً      
. استهاي خاصي    ها و ارزش    مهارت اجتماعي كردن كودكان و نوجوانان در زمينه      

نوجـوان در زمينـه      اولين وظيفه مدارس عبارت است از جامعه پذيري كودكـان و          
هاي شناختي از قبيل خواندن يا حساب كردن و فراهم كردن معلومـات در               مهارت

همچنـين   باره موضوعات گوناگون كه ممكـن اسـت در خـانواده فـراهم نباشـد،              
نماينـد در    ا را به طور دربست به كودك تلقـين مـي          ه مدارس در هر جامعه ارزش    

هـاي پنهـاني كـه در        تر مدرسه جامعه پذيري را در خـالل برنامـه          يك سطح دقيق  
دهد كه   ها نشان مي   بررسي. دهد هاي مدرسه نهفته است، انجام مي      محتواي فعاليت 

كند، تحصيل كردگان    هاي خويش  رابطه پيدا مي      سطح تحصيل با بسياري از جنبه     
  دهند و بـيش از ديگـران بـه مـسائل           نشان مي  مشاركت مستمر و بيشتري از خود     

 .اند هاي دسته جمعي بهتر و بيشتر خو گرفته گيري با تصميم توجه دارند و
 بـه نـدرت زمـاني از        .جامعة امروزي با سرعت در حال دگرگوني و تغييـر اسـت           

ين تغيير چه خـوب     شود كه در معرض تغيير و تحول نباشد و ا          زندگي ما پيدا مي   
پس چه بهتر كه اين تغييرات به سمت توسعه سـوق  . پيوندد و چه بد، به وقوع مي   

، همواره آموزش   است توسعه فرايندي همه جانبه و چند بعدي         هرچند. داده شود 
    .كند پرورش نقش اول را در هر فرايند توسعه ايفا مي و

توانيم بـه    آن مي با  ست كه   آموزش و پروش كليد فتح آينده است و همان مركبي ا          
 نجا خواهد بود كه ايـن وسـيله،       آدر آينده تا     سوي آينده حركت كنيم، پيشرفت ما     

پرورش هر   وضعيت امروزي آموزش و   . (توانمندي و سرعت داشته باشد     كارايي،
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 فـردا،  و هر كس بخواهد بداند كشورها،      )حكايت از فرداي آن كشور دارد      كشور،
پـرورش امـروز     تواند در آيينه آمـوزش و      د داشت، مي  چه شأن و موقعيتي خواهن    

خواهد حـال فـرداي جامعـه        هر كس مي  . آنها نظر كند و فردايشان را تماشا نمايد       
پرورش امـروز جامعـه را بـه دسـت           بايد نبض آموزش و    خود را پيش بيني كند،    

 .گيرد و بياموزد
» معلـم «ن  بايد به عنصر اصـلي و اساسـي آ         پرورش، حال براي اصالح آموزش و    

پرورش خـوب اسـت      نشان دهنده آموزش و    زيرا معلم خوب،  . توجه شود  است،
معلمي كه در توليد علم و آگاهي، انتقـال نـور و روشـنايي، تقويـت اطالعـات و                   

هـاي   علوم بشري و ايجاد انقالب علمي و اخالقي و عقيـدتي و افـزايش توانـايي               
حال با توجه به    . دارد ر مي هاي آينده، گام ب    هنري و رشد تخصص و تعهد در نسل       
ن هستيم كه بررسي نمـاييم معلـم علـوم       آنقش و كاركردهاي اساسي معلم در پي        

 اجتمـاعي،  آموزان را در جهت توسـعه فرهنگـي،        اجتماعي چگونه مي تواند دانش    
 سياسي جامعه و مشاركت جويي آنان هدايت نمايد؟

. سـعه يافتـه هـستيم     اي تو  جوي جامعه  و گوييم و در جست    ما از توسعه سخن مي    
 توسـعه در دنيـا   .اسـت البته هنوز هم در جامعه ما تعريف دقيقي از توسعه نـشده       

چگونه است؟ چه معيارها، مباني و اهدافي دارد؟ و در جامعه ما كـه يـك جامعـه             
از توسـعه پـسنديده اسـت و بايـد دنبـال آن را              الگو  اسالمي و ايراني است كدام      

ه متفكران جامعه در حوزه و دانشگاه بايـد بـه           اين هم كار بزرگي است ك      گرفت،
جوي يك جامعه پيشرفته هستيم     و  ولي به هر حال ما در جست       جد به آن بپردازد،   

 .گوييم توسعه يعني پيشرفت و اجماال مي
آن هم چه مهم است، اينكه بايد اول ديدگاه خود را نسبت به توسعه روشن كنـيم             

 ايگاه آموزش و تحقيق به طور كلـي و        آن وقت ج   كه به نظر من اگر روشن بشود،      
پرورش به طور خاص و معلمان و مربيـان بـه طـور اخـص مـشخص                  آموزش و 
 .خواهد شد
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 نظام آموزشي و توسعه
 از بـدو ورود     .استنظام آموزشي    ترين پايةتوسعه و پيشرفت در يك جامعه،       مهم

برداشـت از منـافع شخـصي و         اخـالق اجتمـاعي،    هاي تخصصي،  تا آخرين دوره  
مستقيم آموزش   برخورد با معضالت و غيره به طور مستقيم و غير          شيوة جتماعي،ا

هـا بايـد در نظـام        ريـزي  ترين برنامه  باالترين سرمايه گذاري و كيفي    . شود داده مي 
زيرا نتيجة مستقيم آن در كار اجرايـي،        ؛  آموزشي و پژوهشي يك كشور اجرا شود      

ر نظام آموزشي جـدي گرفتـه       اگ. شود گذاري منعكس مي   تصميم گيري و سياست   
كنـد و پـشتوانه      معرفت و تحقيق نيز به نوبه خود به جامعه راه پيدا مي            علم، شود،

هـاي نـو و بـديع و       برخوردها، روش  ها، انديشه. شود ا مي ه  گيري ميهميشگي تصم 
با نگـاهي دقيـق بـه جوامـع توسـعه            .گيرد موزشي مايه مي  آخالق همگي از نظام     

اي وجـود نـدارد كـه آمـوزش را ركـن اساسـي               ه هيچ جامعـه   يابيم ك  يافته در مي  
 .ريزي خود قرار داده و به توسعه دست نيافته باشد برنامه

يكي از اركان مهـم     كه  به مقوله نقش معلم      حال با توجه به اهميت نظام آموزشي،      
 .وسعه مي پردازيم است تآموزشي در فرايند 

 
 اظ فرهنگي نقش معلم علوم اجتماعي در توسعه كشور از لح

بيان  گيرد، قلمرو فرهنگ كه تمامي ابعاد زندگي فردي و جمعي انسان را در بر مي             
ثر در  ؤ ارتقاي فرهنگ عمومي يكي  از عوامل م        ،روح انسان و اجتماع است     كنندة

 به نحوي كه حتي عده اي معتقدند رشد فرهنگي نه تنهـا مقـدم بـر                 .استتوسعه  
زيرا در صورت   . استساز آن     زمينه ه اساساً بلك توسعه اقتصادي و اجتماعي است،    

موجبـات   قناعت و انفـاق،    مروت، هاي فرهنگي نظير انصاف،    عدم مراعات ارزش  
توجهي به مشكالت يكديگر و احساس نياز كاذب         رشد براي حرص و طمع و بي      

باعـث ايجـاد احـساس       گردد كه اگـر ايـن مـشكالت ارضـا شـد،            امكان پذير مي  
 در نهايـت    .هاي انحرافـي خواهـد شـد       ه سمت شيوه  محروميت و سپس گرايش ب    
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در ايـن   . پيونـدد  هاي تنزل فرهنگي و لجام گسيختگي اقتصادي به هم مـي           زنجيره
توانـد در    ي چقدر مي  عصورت است كه مشخص مي شود نقش معلم علوم اجتما         

 زيرا معلـم    ؛آموزان واقع شود   ثر دانش ؤهاي فرهنگي م   فرايند توسعه و رشد ارزش    
اعي درزمان تكوين شخصيت دانش آموزان مرتباً با آنها سر وكـار دارد             علوم اجتم 

هاي خوب را متذكر شده و تـشويق نمايـد و معايـب و               تواند محاسن ارزش   و مي 
دانـش   بـه دسـت   انجـام آنهـا،   هاي منفي را به آنان بنماياند و مانع از    مضار ارزش 
 .آموزان شود

هـاي فرهنگـي، زبـان ركـن         ارزش م و از آن جا كه در انتقال مفـاهي        عالوه بر اين،  
اصلي را دارا مي باشد و كار معلم علوم اجتماعي از طريـق گفتـار و بيـان انجـام                    

   .شود تر مي پذيرد، نقش معلم علوم اجتماعي در اين فرايند برجسته مي
 بلكه  ،سرمايه انبوه نيست   به طور كلي توسعه يافتگي كامآل تابع فناوري پيشرفته و         

بـراي بـه     اي تابع فرهنگ جامعه است كـه در ايـن چهـار چـوب،              دهبه طور فزاين  
جهت انتقال از وضعيت فعلي به وضعيت مطلـوب          حركت درآوردن افراد جامعه،   

 و همچنين جهت شكوفايي روح و ذهن و استعدادهاي آنهـا، نيـاز بـه آمـوزش و           
 .استي تعيين كننده    عنقش معلم علوم اجتما    ،باره  پرورش صحيح است كه در اين     

ها وقت صرف كرده و روي آنهـا         كند كه براي انسان    اي توسعه پيدا مي    زيرا جامعه 
 منطقـي،  هـاي وسـيع عقلـي،    ا را تحـت تربيـت  هـ سرمايه گذاري كرده باشـد و آن    

 .اجتماعي و فرهنگي قرار داده باشد
معلم علوم اجتمـاعي، مـراد رشـد و تعميـق اعتقـاد،             به دست   در توسعه فرهنگي    
هاي  ها و خالقيت   فتار فردي و اجتماعي دانش آموزان، آفرينش      انديشه، اخالق و ر   

علمي، فرهنگي و هنري است كه همه به تعليم و آموزش معلـم علـوم اجتمـاعي                 
 .گردد برمي
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 لم علوم اجتماعي به عنوان الگوي دانش آموزمع. 1
هاي ارتباطي، در نقش معلـم علـوم اجتمـاعي ظـاهر             آموز با افزايش مهارت    دانش

كند و حتي در قالبي تصنعي بـه هـم           و حركات معلم را تكرار مي       و رفتار  شود يم
 .دهد هايش درس مي كالسي

او در ضمن ايفاي اين نقش تازه ،بـه گونـه اي مـوقتي ويژگـي هـاي يـك معلـم               
اجتماعي را به خود مي بندد كه اين خود در جامعه پذيري مثبت دانش آموزان بـا                 

 .لوم اجتماعي موثر مي باشدبهره گيري از كارهاي درست معلم ع
 
 معلم علوم اجتماعي به عنوان وسيله اي براي انتقال ميراث فرهنگي. 2

 و عوامـل متعـدد ديگـري        يـست معلم تنها عامل انتقال ميـراث فرهنگـي ن        هرچند  
 زيـرا معلـم علـوم اجتمـاعي بـا           .اسـت دخالت دارند، ولي نقش وي تعيين كننده        

تاريخي، افتخارات ملي و مسائل متعـددي       كند گذشته    هاي مختلف سعي مي    شيوه
اي   عـده  باره  در اين . كند آموزان منتقل    را كه بايد نسل به نسل منتقل شود، به دانش         

 :معتقدند كه معلم علوم اجتماعي سه ويژگي مهم دارد
 . از يك سو مولد نور است و راهنماي زندگي -
هـاي كهـن توليـد       ل كه نـس   ميراثي است  از سوي ديگر، عامل انتقال و گسترش         -

 .اند كرده
انـديش وران فـراهم     به دست   از سوي سوم، نگهداري نوري كه در طول تاريخ           -

 .استآمده 
استادان و دبيـران   معلم علوم اجتماعي،به دست بنابراين، ميراث فرهنگي بشريت 

گردد و در ضمن اين انتقال، اشـتباهات علمـي گذشـتگان             آموز منتقل مي   به دانش 
هاي دانش پر فروغ تر از هميشه محول زندگي را نـور و              د و مشعل  شو اصالح مي 

 .بخشد نيز مي
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 ايجاد حس مسئوليت در دانش آموزان براي ايفاي نقش جديد . 3
فهمانـد كـه     معلم علوم اجتماعي در طي فراگرد جامعه پذيري به دانش آموزان مي           

ر شـدن، كـسب     هاي جديدي از قبيل پدر يا ماد       بايد در طول زندگي خود با نقش      
 .شغل معين و غيره آشنا شوند

 
 آموز ايجاد اعتماد به نفس در دانش. 4

اعتماد متقابل از اصول اساسي زندگي اجتماعي است و كالس درس نيـز از ايـن                
اعتمادي به شاگرد و تكذيب او به خصوص در حـضور            بي.  نيست مستثناامر مهم   
، معلم علوم اجتماعي عالوه بر      بنابراين.  منفي بر جاي خواهد گذاشت     آثارديگران  

 .اعتماد داشتن به شاگرد، در راه جلب اعتماد او نيز بايد تالش كند
 
  به فعاليت درآوردن استعدادهاي دروني. 5

در سايه تشويق و تحسين ، اسـتعدادهاي درونـي افـراد بـه فعليـت مـي رسـد و                     
اي  يـروي تـازه  ، ندگوي تحسين و تمجيد افـرا  . گردد كماالت نهايي آنها آشكار مي    

تـرين   يكـي از بـزرگ    . كنـد  بخشد و راه تعالي و تكامل را به روي آنها باز مـي             مي
 : گويد شناسان عصر حاضر، دكتر ماكدوگال مي روان

. تقريباً تمام اطفال، بدون استثناء بيش از تنبيه و خشونت، به تشويق احتياج دارند             «
، از اسـتعداد خالقـة خـوبي    چه بسياري از اطفال كه بر اثر فقدان مشوق و محرك        

 ».استخبر مانده و فقط يك تذكر كوچك قادر به ظاهر كردن آن گشته  بي
معلم علوم اجتماعي، انقالبـي عظـيم در وجـود شـاگرد            به دست   يك تشويق بجا    

كنـد، شخـصيتش     خوشبختي رهبري مي   او را به بزرگ راه سعادت و      «ايجاد كرده   
 بـه خويـشتن مطمـئن       ،كنـد   روشـن مـي    شود، نور اميد اعماق جـانش را       احيا مي 

گيرد و سرانجام به     بدون ترديد و دودلي راه تكامل خود را در پيش مي          . گرداند مي
 ».شود پيروزي درخشاني نايل مي
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 تقويت قدرت انطباق دانش آموزان با هنجارها و ارزش هاي جامعه . 6

نظـام  كـه در خـدمت      را  هـا و هنجارهـايي       معلم علـوم اجتمـاعي همـواره ارزش       
كند و مانع رفتـار ضـد ارزشـي آنهـا            آموزان منتقل مي   اجتماعي موجودند به دانش   

ـ حجابي بپرهيز  گويد كه بايد از بد     موزان مي آ   به دانش  مثالً. گردد مي  د، از تقلـب و    ن
هـاي ملـي احتـرام       به مقدسات و آرمـان    . تجاوز به حقوق ديگران خودداري كنند     

عالوه بر ايـن، معلـم در       . ر غربي پرهيز كنند   ارند، از گرايش به الگوها و ظواه      زبگ
هـا و    باال بردن ميزان آگاهي عمومي و علمـي و تخصـصي افـراد و انتقـال ارزش                

 .هنجارهاي نوين و عام ملي و حتي جهاني نيز نقش دارد
 
 ايجاد روحيه تعقل و تفكر در دانش آموزان . 7

علم بايد روحية تفكـر      م ، بنابراين .استركن اساسي در تعليم و تربيت، فكر كردن         
 زيرا بزرگاني كه تحـوالت چـشمگيري در جهـان           ؛را در شاگردان خود ايجاد كند     

، يكـي از شـاگردان حـضرت        باره  در اين . اند  اهل تفكر بوده   اند، معموالً  ايجاد كرده 
 بـر تتبـع ايـشان غلبـه         )قدس سـره  (تفكر امام خميني    «: گويد مي» ره«امام خميني   

گفتند مـن يـك مقـدار كتـاب خدمتـشان بـردم و               ميوقتي درس مكاسب    . داشت
امـام  ) يعني براي تدريس مطالعـه كنيـد      (عرض كردم كه اينها را مالحظه بفرماييد        

 » .همه را ببرند من بايد خودم فكر كنم: فرمودند
هاي فـوق، امكـان توسـعة جامعـه از طريـق افـزايش سـواد و         معلم با ايفاي نقش  

زيرا براي ادامـة رونـد توسـعه در جامعـه            .ندك گسترش روحية علمي را ايجاد مي     
آن اً بـر  اندوزي را رواج داد و اين كاري اسـت كـه معلـم مرتبـ       بايد فرهنگ دانش  

   .كند كيد ميأت
هـا، بـه دامنـه تقـسيم كـار اجتمـاعي،             باسواد شدن و كسب تخـصص و مهـارت        

ـ     أبندي مبتني بر معيارهاي تحقيق، تفاوت پذيري تو        قشر سجام م با يكپارچگي و ان



 ...پذيري، معلم علوم اجتماعي و                                       فرآيند جامعه

 

251

اجتماعي عام، استقالل فردي، نوآوري و در نتيجه به توسعة اجتماعي انسان كمك             
 .كند مي

آموزان، به توسعه و پيشرفت فرهنگـي        معلم در قالب فرايند اجتماعي كردن دانش      
شـود كـه     اي توسـعه يافتـه تلقـي مـي         زيرا جامعـه   .كند و سياسي جامعه كمك مي    

ي پذير رفتار كنند و همكاري زيادي بـا         اعضايش به شيوة حساب شده و پيش بين       
 .يابد هم داشته باشند و اين جزاز طريق جامعه پذيري صحيح تحقق نمي

 
   معلم و توسعه سياسي

آمـوزان، در جهـت جامعـه پـذيري سياسـي            عالوه بر جامعه پذيري دانـش      علم،م
 و همواره يكي از عوامل مهـم جامعـه پـذيري            استآموزان هم تعيين كننده      دانش

 .استياسي دانش آموزان از طريق مدرسه س
بعدي از پـرورش اجتمـاعي اسـت كـه         ) پرورش سياسي   ( جامعه پذيري سياسي    

. هاي سياسي يك جامعه    ست از آموزش افراد و آشنا ساختن آنها با ارزش          ا عبارت
هاي سياسي و مروج و نگـاه        به عبارت ديگر جامعه پذيري سياسي زيربناي ارزش       

تـوان در رفتارهـاي      پذيري سياسـي را مـي      طور كلي جامعه   به   .استخاص ملت م  
والن همبـستگي   ئسياسـي، اعتمـاد نـسبت بـه مـس          گوناگون سياسي و اجتماعي و    

 .نسبت به نظام مشاهده كرد
 تـرين نقـش را در      يا تعليم و تربيت رسـمي در هـر جامعـه مهـم             موزشي و  نظام آ 
درسـي، موادآموزشـي،     از طريـق مـواد    ايـن فراينـد     پذيري افـراد دارد كـه        جامعه
امـا معلـم بـه دليـل      . پـذيرد  همچنين معلمان صورت مـي     هاي تشريفاتي و   فعاليت

هاي سازندگي زنـدگي و همچنـين        برخورد مستقيم با دانش آموزان درخالل سال      
 . داردباره اي در اين نفوذ قابل توجه تفكرات سياسي آنان، نقش تعيين كننده

 معلم اولين الگوي اقتدار     .استتواناي جامعه   آموزان، معلم سخنگوي     از نظر دانش  
چگـونگي اعمـال ايـن اقتـدار        . شـود  آموز با آن مواجه مـي      كه دانش است  سياسي  
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شود، عالوه بـر موقعيـت       آموزان با مقايسه با پدر شناخته مي       دانشبه دست   جديد  
 در  اًوصمخـص . دارداحترام عمومي   اش    در جامعه اقتدار در كالس، معلم همچنين،      

 حتـي در  ،نگرنـد  مناطق روستايي، مردم به معلم به عنوان منبع تمدن و فرهنگ مي       
او بـه عنـوان   . بـرد  بعضي مناطق، معلم از شخصيت يا نمايندگي حكومت بهره مي   

 .استفتاري و ارزشي اجتماعي مورد احترام الگوي ر
ن، بايـد   آمـوزا  براي بررسي روند تأثير معلم بر فرآيند جامعه پذيري سياسي دانش          

 .مسائل زيررا در مورد آنان در نظر بگيريم
 به طور كلي دانش آموزان تا چه اندازه با كاركرد نظام سياسي آشنايي دارند؟. 1
هاي سياسي چگونـه     گيري با چهره   عوامل تصميم درباره  شناخت دانش آموزان    . 2

 است؟
 ند؟ دانش آموزان با چه اندازه درجريان مسائل جاري كشور قرار دار. 3
هـا و    شـركت در انتخابـات، راهپيمـايي      (آمـوزان    ميزان مشاركت سياسي دانش   . 4

 چگونه است؟) شركت درمراسم ملي و مذهبي
 

 معلم و توسعه اقتصادي 
 شايد بـه نظـر آيـد        .استترين ركن توسعة اقتصادي، فناوري       در دنياي امروز مهم   

ام، محور فنـاوري  كه درتوسعة صنعتي به طور خاص و توسعة اقتصادي به طور ع        
شود و يا دركنار است، و اين ناشي از برداشـت            است و انسان يا فرع محسوب مي      

 امـا اوالً كـسي كـه چنـين پنـداري            ؛غلط و تصوير نادرست از خود فناوري است       
. دارد، بر اين باور غلط است كه فناوري عبارت است از ماشين، تجهيزات و ابـزار   

 تـا بـشر انديـشمند، متفكـر و          .اسـت ن بـشر    خود ماشين و تجهيزات، آفريدة ذه     
، يعنـي ماشـين     دتواند ماشين بـساز    دانشمندي نباشد و صاحب مهارت نشود، نمي      

 .اسـت  كـه اجـزاء آن از نـسبت مشخـصي تـشكيل شـده                استفرآيند  يك  تبلور  
تجهيزات و ماشين آالت و ابزار يك جزء آن  است، اطالعـات، دانـش و آگـاهي                  
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نساني مولد، جزء سوم و مديريت و تخـصص جـزء           جزء ديگر آن است، نيروي ا     
 .استچهارم آن 

صرفنظر از اينكه ماشين آفريدة انسان اسـت، سـه بخـش ديگـر آن يقينـاً انـساني                   
 :صرف است

 كند؛  نيروي انساني كار مي -
 كه اختصاص به انسان دارد؛  ها گاهيآاطالعات و  -
 .استمديريت كه امري انساني  -

ي كه به توسعه بنگريم، انسان محـور و مـدارآن اسـت، و مـا                 با هر نگاه   ،بنابراين
اي همه جانبه و پويا و كار آمد داشته باشـيم كـه بـا معيارهـا و                   خواهيم توسعه  مي

موازين ديني ما تجزبة عقالني بشر سازگار باشد، اين است كـه انـسان محـور، و                  
  .استنيروي انساني اصل 

گيرد و از آن غفلت كنـد، نتيجـة كـار يـا     هر گونه ديدي كه اين مسائل را ناديده ب        
 .اي بدقواره و نامطلوب خواهد بود توسعه نيست و يا توسعه

اي كــه مــا در   و در توســعهباشــداگــر نيــروي انــساني در جامعــة بــشري محــور 
 ، بايـد آمـوزش و     داشـته باشـد   نيروي انساني نقش اول را       ن هستيم، آوجو   جست

تـوان   با اين ديدگاه اسـت كـه مـي        . ايدترين ركن توسعه به حساب بي      پرورش مهم 
پـرورش را حـل كـرد،        اجتماعي آموزش و  و  فني   علمي، همه مشكالت معيشتي،  

ركن جامعه و ركن توسعه و مولدترين بخـش جامعـه           را  پرورش   يعني آموزش و  
اگـر ايـن ديـد  را    .  در نظـر بگيـريم  –خواهد توسعه پيدا كند      اي  كه مي    جامعه –

خانـه و يـك وزيـر        توانيم منتظر باشيم كه يـك وزارت       مين وقت ن   آ داشته باشيم، 
اجزاء جامعه، از صدر تا      همه مشكالت را حل كند، نيازمند به تغيير بينش در همة          

هـا   هـا و تـوان     ذيل و نيازمند يك عزم ملي و به كار گرفتن همة نيروها و انديـشه              
جايگاه خود  همين كه در     پرورش را در جايگاه خود بنشانيم،      آموزش و هستيم تا   

 .پرورش حل خواهد شد ه طور طبيعي مشكالت آموزش وقرار گرفت، ب
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بـدان  هـا كمتـر      امروز، چون كم وبيش اين ديد وجود ندارد و يا در تدوين برنامه            
 رسـيدگي بـه مـسائل و       تالش نيروهاي ما صـرف امـور روزمـره،         ،شود  ميتوجه  

يـن از   غيـر از ا    هم   و واقعاً  شود، و پرورش مي  آموزش  مشكالت روزانه نيروهاي    
شـود   خانه، آن هم با وسعت، مـسائل و مـشكالت نمـي            از يك وزارت   يك وزير، 

 يك، چهارم يـا يـك، پـنجم    انتظار داشت، آن هم به عنوان يك دستگاهي كه فقط         
بلعد و باز هم همواره كمبود دارد و ايـن در حـالي اسـت كـه             بودجة كشور را مي   

خواهيم در بودجه تعديلي انجام      يد و مي  آ وقتي كه مشكالت و فشارهايي پيش مي      
هـاي   شويم كه بودجه جاري زيـادي دارنـد و لطمـه           دهيم، اول متوجه جاهايي مي    
 .اين ديد بايد عوض شود. خورد پرورش مي بزرگ، باز هم به آموزش و

گاه   جامعه مدني ابتدا در خانه و آن      . اگر ما در جست و جوي جامعه مدني هستيم        
پرورش اسـت،   گيرد و خانه نيز متأثر از آموزش و    شكل مي پرورش   در آموزش و  

 گزافه نيـست    ،بنابراين. پرورش هستند  چرا كه پدر و مادر خود پروردة آموزش و        
كه بگوئيم اگر ما بخواهيم به يك جامعه مـدني متعـادل و انـساني برسـيم، اول و                   

 .پرورش بپردازيم آخر كار اين است كه به آموزش و
بـه  ها بايـد     ريزي م و مربي نقش بسيار مهمي دارد و در برنامه         اگر چنين است، معل   

خص، دورة دبـستان،    ألپرورش و بـا    خصوص معلم آموزش و   ه  ب. شودتوجه  آنها  
ها را بايد به كـار       ترين روش  ترين كار را دارند، ظريف     هايي كه شريف   يعني بخش 

، جوانـان   ترين و اثر پذيرترين بخش جامعه كـه  كـودك، نوجـوان             ببرند، با لطيف  
اينجا كار درسـت شـود، رونـد پيـشرفت و اصـالح امـور               در  ، اگر   دسروكار دارن 

خواهـد؟   معلم از امتيازاتي كه در اين دنيا وجود دارد، چه مـي      . درست خواهد شد  
البته انساني كه معتقد به آخرت است، بسته به اينكه چقدر خـود را و درون خـود        

لت دائمي و ابدي را مي يابـد، چـه معلـم            را بسازد به خدا تقرب پيدا كند، آن منز        
 .  زندگي اين دنيا سروكار داريمباولي ما در اين دنيا  .باشد، چه غير معلم

 .قدرت، ثروت و منزلت: عوامل امتياز دراين دنيا سه عامل اصلي است
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اند ونه ثروت و نه خواستارش هستند، امـا در           خوشبختانه معلمان نه قدرت داشته    
ينكه جامعة ما رشد مـوزون و هماهنـگ داشـته باشـد و بتوانـد                درجة اول براي ا   

معلم بايد صاحب منزلت باشـد كـه ايـن ناشـي از              پيشرفت معنوي و مادي بكند،    
هاي دين مبين اسالم است و از فرهنگ اصيل ايرانـي كـه بـا اسـالم هـم                    آموزش

  در وجدان جامعة ما نوعي منزلـت       اجماالً .گيرد ميسرچشمه  اصالح و كامل شد،     
 .براي معلم  وجود داشته است

هاي مطلوب جامعة قبل از انقالب بـوده اسـت،           جمله بخش  پرورش از  آموزش و 
هاي ديگر مديريت تحت رژيم شاه بـا ديـد منفـي نگـاه               يعني كساني كه به بخش    

تـرين،   ينمتـد . پـرورش نداشـتند    كردند، هيچ گـاه ديـد منفـي بـه آمـوزش و             مي
دادنـد در    ، تـرجيح مـي    حتـي بـا تحـصيالت بـاال       ترين افراد    ترين و مستقل   متعهد

ند و اين فضا، سنگيني و ثقـل معنـوي وجـود داشـت و       نپرورش كار ك   آموزش و 
چون سروكار مستقيم معلمان با نوگالن و نوباوگان و جوانان جامعه بـود، از ايـن                

دانيد كه به خاطر وجود نيروهاي كار آمد و انديشمند و            كردند، مي  امر استقبال مي  
 االن هم اگر دقت كنـيم، بخـش       .استقل، انقالب ما وامدار آموزش و پروش        مست

هاي باال و مهم مـا كـساني هـستند كـه نظـام، آنهـا را از                   قابل توجهي از مديريت   
 .استآموزش وپرورش وام گرفته 

كه هر دو در سطح باالي مـديريت جامعـة مـا،            ) رجايي و باهنر  (دو شهيد بزگوار    
 بودنـد و كارهـاي   )هر( همة جامعه و تأييد حضرت امـام         مورد قبول مردم و اقبال    

ش مـا بـه   رنـد كـه آمـوزش و پـرو       د معلم بودند و هـدايايي بو      ،بزرگي هم كردند  
 اين منزلـت اجتمـاعي،      .استچنين  هم  امروزه  .  است مديريت جامعة انقالبي داده   

 .استجاي خود را دارد، اما از ياد نبريم كه بي مايه فطير 
تماعي اين است كه زندگي معلمان ما طوري باشد كه رغبـت            شرط اول منزلت اج   

هـاي   كرده فقط بخواهيم بهتـرين    ا زياد باشد، نه اينكه خداي ن      هابراي حضور در آن   
 . جامعة ما با دست خالي درآن جا كار كنند
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معلم ما بايد طوري باشد كه با فراغ بال و امنيت خاطر بتواند وظيفة بـزرگ خـود                  
هـاي ديگـر چنـان       نكه خداي ناكرده ناخواسته جذابيت بخـش      را انجام دهد، نه اي    

باشد كه در درجه اول هم نيروهاي كار آمد، خود را متوجـه آن جهـات بكننـد و                   
هـاي   البتـه بـسيارند معلمـان و شخـصيت        . پـرورش بياينـد    اگر نشد به آموزش و    

 همـان حرمـت و      دليـل   اي كه تحمل مشكالت فراوان مادي را دارند، به           برجسته
ويت است كه شغل معلمي دارد، ولي به هر حـال تحمـل و تـوان انـسان هـم                    معن

هـاي معنـوي      كنيم، صرف كـشش    مقل را فراه  احدي دارد و اگر ما نتوانيم آن حد       
 پويـا و    ، شـرط اول   جوابگو نيست، زندگي خشن اسـت و الزامـات دارد و يقينـاً            

م و مهـم     بخـش عظـي    اوالً: هك، به علت اين   استپرورش   پرمحتوا كردن آموزش و   
ها به آن وابـسته      وم اينكه سرنوشت  همه خانواده     د ،دهد كارمندي ما را تشكيل مي    

 دهند كه در درجة اول وضع آمـوزش و         هاي ما ترجيح مي    است و به يقين خانواده    
ن وضع مناسبي اسـت كـه بـراي         آپرورش فرزندانشان سامان داشته باشد و الزمة        

 . يعني اين خواست، خواست عمومي استمعلمان و مربيان جامعة ما پديد بيايد،
به ضرورت هم منظور اين نيست كه ميزان حقـوق و دسـتمزد بـاال بـرود، خيلـي                  

امنـي   شود كرد كه اين فراغت خاطر فراهم شود، و آن نـا            ميهم  كارهاي ديگري   
 .كند، از ميان برود ها و الزامات زندگي تحميل مي دروني كه به هر حال سختي

ه در مورد كارگران در نظر گرفته شـده         چقل آن ان بيمه يعني حد   تأمين مسكن، تأمي  
معلـم  . است، براي معلمان در نظر گرفته شود و تأمين شغلي وزندگي لحاظ گردد            

 در غيـر ايـن      .نبايد براي زندگي كردن هيچ گونـه دغدغـة خـاطري داشـته باشـد              
صورت كل آموزش وپرورش ما لطمه خواهد ديد و لطمـه ديـدن آن يعنـي وارد                 

صـورت انديـشه، آفـرينش، مهـارت كـار و            شدن خسارت به كل جامعه و در آن       
 .كارآيي در جامعه ما افول خواهد كرد

و نـه آن را در حـد شـأن واالي خـودش     اسـت   ثروت و مكنت     خواستارمعلم نه   
بيند وبه هيچ وجه معنويت معلـم بـودن را بـا هـيچ امتيـاز مـادي و رسـمي و                       مي
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به هر حال منزلت اجتماعي كه محور و كشش اصلي          ، اما   داند  مساوي نمي ظاهري  
 اي  هكشد و انگيـز    ها را به سوي خود مي      ترين انسان  است كه متعهد ترين و مستقل     

 .ايي براي آنها تأمين شوده قلااش اين است كه حد قوي است، الزمه
 آموزشي ما الزم است، يعنـي از نظـر نوسـازي علمـي              نظامدر كنار آن، تحول در      

لمـان،  معفنـاوري آموزشـي چـه در آمـوزش مـداوم            فنون،  ها و    روش دائم كه در  
  آن هـم در دنيـاي پيچيـده و         ،آموزگاران، دبيران و مربيان ما و ارتقاء دائـم دانـش          

ها با ساعت قبـل فاصـله گرفتـه اسـت و حتـي               شتاباني كه هر ساعت آن فرسنگ     
 سـبب   زمينه سازي براي ارتقاء شغلي، يعني آموزش حين خدمت، آموزش مداوم          

اي    ايـن مـسله  ،شود كه موقعيت آموزگار به دبيرو دبير به استاد ارتقاء پيدا كند            مي
است كه اگر ما بخواهيم توسعة متناسب داشته باشيم، الزم است كه در اين زمينـه                

 .هاي توسعه ديد كار بكنيم، اين را بايد در برنامه
 ه يقين در آمـوزش و     هاي ما در اسالم  و در توسعه ب         ترين اصول و ارزش    محوري

هـاي مـساوي    اگر عدالت اجتماعي، يعني ايجاد  فرصت. مين بشودأپرورش بايد ت 
ها، براي دستيابي به امكانات يك زنـدگي         براي همة افراد، همة مناطق و هم گروه       

پـرورش مـا     پس بايد اين فرصت در اختيار معلمان، اجـزاء آمـوزش و          استبهتر  
پـرورش و رغبـت بـه كـار و           رغبت در آموزش و   اگر خدا ناخواسته    . قرار بگيرد 

پرورش كاهش يابـد، ايـن آغـاز فاجعـه           تالش و پذيرش مسئوليت در آموزش و      
ريزي شود كـه در درجـه اول، بهتـرين نيروهـاي مـا،               اي برنامه   بايد به گونه   .است

درآمد زياد و دستيابي بـه      دليل  پرورش را براي كار انتخاب كنند، نه به          آموزش و 
  .هاي معنوي كافي است كه ما را به هدفمان برساند مادي، بلكه كششامكانات 

 :ستگي زير استساز مشكالت ديگر، از بين بردن دو گ
، كه امر بسيار مهمي است و بايد با ديـد           »پرورش«و  » آموزش«سستگي ميان   گ. 1

پـرورش داشـته باشـيم،  نـه اينكـه            اي كوشش كنيم تا تلفيقـي از آمـوزش و          تازه
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هـا، و پـرورش هـم جـداي از ايـن             رت باشد از انتقال بعـضي از داده       آموزش عبا 
 . آموزش بخواهد كار خود را انجام دهد

هاي فني و به آنچـه در جامعـه مـي            هاي نظري به آموزش    ارتباط دادن آموزش  . 2
گذرد و با اين نگاه، اين آموزش بايد به كار حل  مشكالت جامعه بينجامد، يعنـي                 

 شـكل   اً و محيط كار به طور عام بپردازد، زيـرا كـار صـرف             اين پيوند ميان آموزش   
 .مادي ندارد

نكتة ديگري كه  بايد به آن توجه بيشتري مبذول شـود، نهادينـه كـردن و سـامان                   
 بـه طـوري كـه    .استبخشي به گفت و گوي مستمر ميان معلمان، مربيان و اولياء         

 شبرد امـور آمـوزش و     معلم، مربي و اولياء در فرايند پي      : هر سه بخش جامعه يعني    
 .پرورش مشاركت و تعامل معنوي و مادي با يكديگر داشته باشند

انجمن اولياء و مربيان كارهاي بزرگي كرده ولي به عنوان يك نهـاد اصـلي، يـك                 
پرورش و هم در كل برنامة توسعه مـا   محوري، هم در آموزش و  جريان مستمر و  

 .لحاظ شود
ه اصالح و زمينه براي پيشرفت هـر جامعـة          اساس هر گون   بينش ، بنياد و    دانش و 

تواند اين بينش و دانـش را بـراي جامعـه         پرورش مي  آموزش و . استترقي خواه   
تضمن نموده و رسالت نشر علم و تقويـت عقـل و تهـذيب نفـوس مـردم را بـه                     

 .خوبي ادا نمايد
 

 گيري نتيجه
آن هـر روز  دارد و دامنـة   اكنون كه كشور ما در مسير تحول و توسـعه گـام برمـي        

شود، گردانندگان اين چرخ عظيم به فكر حفـظ و مراقبـت از نيـروي                تر مي  وسيع
انساني مولد و اسـتفادة بهينـه از قـشر وسـيع معلمـان، مربيـان، اسـتادان و سـاير                     
كادرهاي آموزش دهنده باشند تا بهبـود وضـع اجتمـاعي و روانـي آحـاد جامعـه                  

در زير چتر واحدي به نـام    فرهنگي رااگر ما بتوانيم كادر آموزشي و    . فراهم گردد 
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هـاي الزم در معلمـان، رسـيدن بـه           شايد بتوان با ايجاد انگيـزه      .گرد آوريم » معلم«
  .اهداف توسعه را سرعت  شتاب مناسب بخشيد

توجـه بـه     ريزان تعليم و تربيت كشور براي نيل به اهداف توسعه،          مديران و برنامه  
باشند و  ان ساز را هميشه بايد مد نظر داشته         هاي اساسي اين قشر عظيم و انس       نياز
شود  ها باعث مي   زيرا عدم ارضاي اين نياز    ؛  سرلوحة طرح هاي خود قرار دهند     در  

هـاي منفـي     باشـند كـه داراي روحيـه      داشـته   تا محـيط هـاي آموزشـي معلمـاني          
عـدم پـشتكار و سـهل انگـاري          منفي گرايـي،   كسالت، بي عالقگي،  پرخاشگري،

 معلمان فاقد انگيزة كافي براي تالش و فعاليت هستند و از شـغل              اين گونه . باشند
عـدم رضـايت    هـاي مختلـف،   برند و به گونه و موقعيت خويش به شدت رنج مي 

 آن، بـه رفتارهـاي ناپـسند غيبـت،        صورت حـاد   كنند و در   شغلي خود را ابراز مي    
 و  هـاي مكـرر    تمرد، سركشي و حتي گريز از موقعيت قبلي يا مهـاجرت           تمارض،

 هوردآشوند تا شايد بتوانند نيازهاي ارضا نشدة خـود را بـر             مي لتغيير شغل متوس  
 . ساخته و سازگاري شخصي و اجتماعي خود را باز يابند

گـرا، مراتـب زيـستي و        آبراهام مزلو يكي از رهبران توسـعة روان شناسـي انـسان           
ت اساسـي   هـا از احتياجـا      ايـن نيـاز    .اسـت رواني را در نمودار خود ترسيم كرده        

يابـد   تر رواني تكامل مي شود و در سطوح باالتر به نيازهاي پيچيده زيستي آغاز مي  
 )شكل نمودار(

 قبل از ارضاي نيازهاي هـر طبقـه،        بندي نيازهاي مزلو را بپذيريم،     اگر ما اين طبقه   
تـا زمـاني كـه معلمـان         به عبارت ديگر،  . رسيدن به طبقه بعدي امكان پذير نيست      

، قادر نيستند انرژي و نيروهاي خود را صرف         كنند خود را ارضا ن    نيازهاي اساسي 
قـوه بـه فعـل       هـاي خـود را از      كارهاي ذوقي و ابتكاري نمايند و حداكثر توانائي       

 . ورندآدر
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بـستگي تـام و    پرورش، ترين عامل در هر تغيير و تحول در كيفيت آموزش و     مهم
همايش بين المللـي    «ارش  بي جهت نيست كه در گز     . تمام به كيفيت معلمان دارد    

 :آمده است» تعريفي نو براي آسياي نوين تربيت معلم،« با عنوان »وككبان
كيفيت كـنش و    ) در ايجاد آموزش وپرورش كارآمد    (ترين عامل    در هر حال مهم   «

 ».افتد واكنشي است كه ميان معلمان و دانش آموزان اتفاق مي
ي بايد به انقالبي عظيم دست زد       موجود در اجتماع متحول كنون    اوضاع  با توجه به    

اير آگاه مردماني خود جوش و سخت كوش و دلسوز و متعهد            مكه برخاسته از ض   
باشد، تا بتوان در ساية اين نيروي اليزال مردمي با رعايت تمـامي جوانـب امـر از         

پرورش به عنـوان نخـستين        نظر كمي و كيفي بتوان به امر مقدس آموزش و          هنقط
تنهـا در سـاية ايـن    . هاي عظيم علمي و صنعتي پرداخـت  فتسنگ زير بناي پيشر   

اي زنده و پـر      هاي پويا و سازنده است كه جامعه       تالش مقدس و با پيگيري برنامه     
تحرك و آكنده از عشق و اميد به فردايي دلپذير همراه با آهنگ شتابناك پيـشرفت    

ل به اين   بديهي است براي ني   . علمي و اجتماعي و صنعتي پيش رو خواهيم داشت        
پرورش  هاي آموزش و   ههدف مقدس و رسيدن به اين نقطه اوج بايد تمامي برنام          

را تحت بازنگري مجـدد قـرار دارد و نقـاط ضـعف و قـوت آن را بـا مطالعـات                      
ران نظـ  هاد هاي سازنده و مثبـت صـاحب       ن پيش عرضهگسترده و مستمر و پيگير و       

ديران آگـاه و دلـسوز      هـاي مختلـف علمـي و تربيـت مـ           برجسته و آگاه در زمينه    
نگر در طول زمان باز شناخت و در پي حل مشكالت موجود برآمد، چرا كه                آينده

ترين پشتوانة ترقي و تعالي يك كشور در عرصة حيـات            پرورش بزرگ  آموزش و 
اجتماعي و فرهنگي است، كه الزم است از جميـع جهـات مـورد توجـه                 سياسي،
روشـن   هاي حاكم برجامعه قرار گيـرد،      هادو مديران اجرايي ن   ريزان    برنامهرهبران  

است كه اين امر در ابتدا بايـستي از مدرسـه شـروع شـده و تـا بـاالترين بخـش                      
بـاره    فرهنگي كشور يعني همان مؤسسات آموزشي عالي ادامه پيـدا كنـد، در ايـن              

گيـري فنـاوري پيـشرفته و     كـار ه استفاده از يك برنامه دقيق و همه جانبه توأم با ب         
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برگرفتـه از تعلـيم حيـات بخـش و           ي بر مقتضيات  محلي و بومي و نيز        ثر متك ؤم
هاي فعال نسل جوان را به       دان اسالمي، مغزهاي متفكر و نيرو     يمترقي فرهنگ جاو  

 در ترين مدارج مترقي و تعالي هدايت كرده تا بتوانيم از ايـن رهگـذر              سوي عالي 
زميـان ايـن همـه      كـاملي خـود را ا     عرصـه ت  دنياي پرنشيب و فراز اجتماع بشري       
اجتماعي ملل جهان به جلـو بـرانيم و بـار     -تناقصات حاكم بر سرنوشت سياسي      

نظير مترقي اسالم را كه برخاسته از يك مكتب هميشه زنده و             ديگر جهان بيني بي   
جاودان و همه سونگر از جميع جهان است به مانند روزگاران پر افتخـار گذشـتة                

و اين نسل پويا و پر تالش و متعهـد را بـه             تمدن عالي اسالمي حاكميت بخشيده      
 .جايگاه رفيع انساني خويش برسانيم

 رسـيم كـه حـل اساسـي مـشكل آمـوزش و             اين نتيجه مـي   به  خره در پايان    ألو با 
پرورش و در متن آن معلمان و مربيان، مستلزم تغيير ديـدگاه مـا در بـارة جامعـه،            

ديدگاه ثمر بخـش و     . رويم اي است كه ما به سوي آن مي        توسعه و آينده   سياست،
معلم را اسـاس و پايـة پـرورش          كار ساز اين است كه ما نسان را محور توسعه و          

در اين صـورت اسـت كـه مـا        . استعدادهاي معنوي و مادي جامعه بدانيم      انسان و 
ريزي مهمي بكنيم و به مـشكالت فرعـي و روزمـره     توانيم با فراغت بال برنامه     مي

اين مشكل حل شـدني اسـت و        . ياد مشكل را حل كنيم    خيلي توجه نكرده و از بن     
بـه آن   اهللا  شـا  الن دلـسوز ان   ئوهمت نظر خـود معلمـان و مـس         به لطف خداوند و   

 . پرورش را حل كنيم مشكل آموزش و مرحله برسيم كه از بنياد،
 

 پيشنهادها 
نوسـازي آمـوزش    بـراي   هاست كـه     هاي ملت  خواستترين    مهمتوسعة جوامع از    

 هم  ، بنابراين .استوسازي مستلزم تغيير در نظام آموزشي تربيت معلم         ن. قرار دارد 
هاي آموزشي مؤسسات تربيـت معلـم نيـز بايـد            عرض تغيير نظام آموزش، برنامه    

تغيير كند و مراكز تربيت معلم آموزش رسمي با شليك اولين تير در اين تغييرات               
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 در راستاي اين تغييـر      .هاي آموزشي قرار بگيرند    در رأس نوآوري و ابداع در نظام      
 : شود پيش نهاد مي

آمادگي نـه   . معلم را براي سازندگي و توسعه آماده كند        هاي تربيت معلم،   برنامه -
 راهي كه بايد نشان دهـد تـا بـدين           ه دليل  بلكه ب  ،قط آموزش دهد  فاينكه  دليل  به  

ـ  آمـوز  زمان و هزينه مصروفه براي تربيت دانش        تربيت معلم،  زوري ا  گونه بهره  ه ب
 . دست آيد

 .ريزي مراكز تربيت معلم قرار گيرد اساس برنامه هاي مورد نظر، هدف -
ها و اقدامات مربوطه به پرداخت       سياست ها، شيوه براي جذب بهترين داوطلب،    -

 . تدوين گردد كند، حقوق و مزايا كه در زندگي متعارف معلم را تأمين مي
اينكـه معلـم بدانـد چـه رفتارهـايي          نظام پاداش و تشويق عملي ايجاد شود، تا          -

 .سازد ارزشمند و موجبات ترقي او را در سازمان فراهم مي
بدين معني كه در قبال بروز فعاليت و        . هاي اقناع طبع معلمان تدوين شود      شيوه -

 .از آنها آن طور كه شايسته است قدرداني شود زحمات،
تماعي معلم و رعايـت     هاي كاري و اج    مديران آموزشي قادر به كاهش گرفتاري      -

 .باشند و از تبعيض جلوگيري كنند عدالت، كننده اصول انصاف،
 .هاي ايجاد و ارتباط دو سويه بين مديران بالفصل و معلمان تدوين گردد شيوه -
 .حمايت شود» پايگاه معلم« متناسب با مقام معلم از از نظر قانوني، -
حفظ و نگهداري صحيح معلـم،      بيت معلم با    رملكرد مراكز ت  ع تيجهسعي شود ن   -

هم از بعد تحكيم امنيت شغلي و پايگاه اجتماعي، هـم از بعـد بـه روز نگهـداري         
 .باال برده شود معلومات معلم،

رو و    آزاده و خالّق و گشاده     ننسل جوان ما، در عصر بيداري و تحول به معلما          -
رين افراد جامعـه    پس معلمان را دريابيم تا بهترين و خالق ت        . پر حوصله نياز دارد   

 را دريابيم تـا آنـان از بيـان شـغل خـود            نمعلما. گرايش پيدا كند   به شغل معلمي،  
 .منفعل شوند
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تا بتوانيم مدعي باشيم كه به اصول سازندگي كـه زيـر بنـاي               معلمان را دريابيم،   -
ها، سـاختن    ترين سازندگي  معلمان را دريابيم زيرا كه اصيل     . جامعه است، معتقديم  

 .است »انسان« و تربيت
هـاي آنـان، بـر روح لطيـف كودكـان تـأثير              معلمان را دريابيم تا عقـدة كاسـتي        -

 .نگذارند
 .هاي كمتري ساخته شود دامت گاهنمعلمان را دريابيم تا  -
به گـردن يكايـك      ل پرورش فرزندان ما هستند،    ئوآنان مس  معلمان را دريابيم كه    -

 . دنافراد جامعه حق دار
بيم و آنان را درتنگناهاي مشكالت رها نسازيم، چرا كـه اهمـال             معلمان را دريا   -

هـا، تـأثير منفـي خواهـد       هـا و طـرح     براثر بخشي بسياري از برنامـه      در اين زمينه،  
 .داشت
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گزارشي از وضعيت متون درسي و كمك درسي رشته علوم تربيتي 
 هاي ايران در ده سال گذشته در دانشگاه

 
 1دكتر سيد كاظم اكرمي

 
 بايـد    در همه علوم انساني با توجه به فرهنگ و تمـدن اسـالمي و ايرانـي               هرچند  

تـر و      و تربيـت ايـن كـار ضـروري          در زمينه تعلـيم    ،كارهاي بسياري انجام بگيرد   
هـاي مختلـف علـوم انـساني فعـالً نتـوانيم بـراي                اگر ما در بخـش     .تر است   الزم

 در زمينـه تعلـيم و       ،كشورهاي ديگر حتي براي كل بشريت پيـامي داشـته باشـيم           
سفانه مشكل اساسـي در ايـن زمينـه هـم           أ اما مت  .توانيم پيام داشته باشيم     تربيت مي 

 بـا  .اين است كه كاري آن چنان كه بايد و شايد انجـام نگرفتـه   ها    مانند ساير رشته  
بينيم مرحـوم     سال پيش مي     تعليم و تربيت ما قريب صد       يك تفاوت اينكه در زمينه    

 آبادي ضرورت تأسيس فلسفه تربيت اسالمي را متـذكر شـده            الدين اسد     جمال  سيد

                                                 
 رئيس گروه علوم تربيتي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني . 1

ي ده ساله گروه علوم تربيتـي شـوراي بررسـي متـون و كتـب      اين گزارش جمعبندي اجمالي فعاليت ها  
 .علوم انساني است كه در آخرين روز كنگره به شكل سخنراني عرضه شد
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ر زمينـه تعلـيم و   ها كتاب د  و حق اين بود كه در اين قرن در زبان فارسي ده است
 .تربيت اسالمي نوشته شده و ما هنوز بسيار كم كتاب در اين زمينه داريم

 قبل از انقالب تا آنجا كـه        .ند  تر  برادران مسلمان و عرب ما از اين جهت از ما جلو          
يـك كتـاب كوچـك       .آمـده بـود     من دقت كردم فقط دو كتاب به رشته تحرير در         

دكتـر شـريعتي كـه البتـه فقـط دو صـفحه              است از مرحوم     فلسفه تربيت اسالمي  
 چنـد   .آخرش به بحث فلسفي پرداخته با اين كه رشته ايشان هم ايـن كـار نبـوده                

تعليم و تربيـت در     سخن هم از مرحوم شهيد استاد مطهري داريم كه تحت عنوان            
 .آوري شده و در دسترس است  گرداسالم

 تقريباً در حـدود همـين   ،تهكارهايي كه در زمينه تعليم و تربيت اسالمي انجام گرف 
در ايـن ده سـال      . قبالً كار انجـام نـشده     . شود به اين ده سال      ده سال و محدود مي    

رشـته تحريـر    بـه   حوزه و دانشگاه انصافاً چند كتاب خوب و عالمانه            پژوهشكده
 .شود ميها استفاده  در دانشگاهكه اند  درآورده

اي تعليم و تربيت را بايـد پوشـش         ه  تعليم و تربيت كه همه رشته       در زمينه فلسفه  
منـدان معاونـت وقـت وزارت         دهد به خواهش زنده ياد مرحـوم مهنـدس عالقـه          

اند كه هنـوز      اي را تهيه كرده     آموزش و پرورش يكي از همكاران محترممان نوشته       
تعلـيم و     ها اصالً كتابي بـه نـام فلـسفه          به همين جهت ما در دانشگاه     . چاپ نشده 

شــود  آنچــه تــدريس مــي. مي و ملــي خودمــان نــداريمتربيــت اســالمي و عمــو
آليــسم گرفتــه و بــه   ه از ايــد.شــود ســت كــه در همــه دنيــا تــدريس مــي مبــاحثي

پس مشكل اساسي رشته تعليم و تربيـت اسـالمي          . شود  ليسم ختم مي  نسيااتسياگز
شناسي تربيتي تقريباً در       روان .انجام نگرفته اش    دربارهچنان     اين است كه كاري آن    

 .شناسي يادگيري تغيير يافته است  دنيا به روانهمه
هـايي در     تربيت، تربيت اخالقي معنوي، تربيت تفكر خالق، اگرچـه بحـث          دربارة  

شناسي تربيتـي     اين چند سال مطرح شد ولي هنوز به صورت منسجم ما يك روان            
 .با توجه به پيشينه معنوي اسالمي و ملي خودمان نداريم
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هم دوستان عزيز جنـاب آقـاي دكتـر افـروز در گـروه       و حاال اين كاري است كه       
شناسي پژوهشگاه بايد انجام بدهند و هـم اينكـه دوسـتانمان هـم در بخـش                   روان

البته مسائل عملي تعليم و تربيت چيزي ست كه اينجا جاي بحث            . تعليم و تربيت  
 .و طرح آن نيست

ي با گروه تعلـيم و      ها در همكار    اميدواريم كه با تالشي كه استادان محترم دانشگاه       
هـاي   هاي آينـده شـاهد نگـارش كتـاب         تربيت پژوهشگاه دارند بتوانيم براي سال     

 .شود باشيم گيرد و تدريس مي مناسب و مفيدي كه مورد قبول همگان قرار مي
 به  1374كه از سال    است  اين  انجام داده   مجموع كارهايي كه گروه تعليم و تربيت        

حسيني استاد محترم تعلـيم و تربيـت دانـشگاه          علي اكبر     رياست جناب آقاي سيد   
كـه بـه دو     ايم    كرده كتاب را ارزيابي     75شيراز اين گروه تشكيل شده و ما تاكنون         

 . كتاب را هم با يك ارزشيابي در دست كار داريم35داوري رسيده و 
در سال گذشته در مشهد مقدس همايشي داشتيم به نـام نظـام علـوم تربيتـي كـه                   

 ايـن مقـاالت آمـاده چـاپ اسـت           .در اين همايش خوانـده شـده      مقاالت بسياري   
كنم در فروردين و ارديبهشت ماه با تالشي كه جناب آقاي دكتـر   شاءاهللا فكر مي   ان

جا عالوه بر اينكه در روز آغازين جلسه از جنـاب آقـاي               نامدار دارند و من همين    
 آقـاي دكتـر   كنم بعد هـم از جنـاب   دكتر گلشني به حق و به جا تشكر كرده و مي  

 كـشيدند  زحمـات بـسياري كـه بـراي ايـن كنگـره               دليـل   كنم به  مينامدار تشكر   
شاءاهللا اميدواريم به همت ايشان اين كتاب در فروردين و ارديبهشت ماه چـاپ               ان

 .مندان علوم تربيتي قرار بگيرد ه عالق بشود و در اختيار همه
. ست ما دو سه نشـست داشـتيم         در سال جاري كه هنوز دو يا سه روز از آن باقي           

هاي نقد بود كه البتـه ناتمـام اسـت و             يك جلسه در باب نقد علوم تربيتي و معيار        
 .بايد كار بيشتري انجام بگيرد

در آثار ديگـران مـا      .  هنوز جاي بحث دارد    .هاي نقد در علوم تربيتي چيست       معيار
هايي متناسب با فرهنگ خودمان ترتيب بدهيم كه          ريم ولي بايد معيار   هايي دا   معيار
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ها ما حرفي قابل گفتن هنوز نداشته باشيم براي جهان در تعلـيم               اگر در همه زمينه   
. انـد  شان به خوبي روشن كـرده    زبان در آثار    و اين را استادان عرب    . و تربيت داريم  

يم و تربيت كـه اسـتاداني مثـل        هاي فلسفه تعل   جلسه ديگري داشتيم در باب كتاب     
 .اند آقاي دكتر كاردان، آقاي دكتر پاك سرشت، آقاي دكتر باقري شركت داشته

 .شـاءاهللا چـاپ خواهـد شـد        دو جلسه در اين زمينه كار شده و اينها بـه زودي ان            
د به علوم تربيتـي هـستند       قمنالمطالبي كه گفته شده و در اختيار همه كساني كه ع          

 مقاله مربوط بـه علـوم       در كنگره ملي علوم انساني حدود سي       .قرار خواهد گرفت  
 پذيرفتـه   عرضه مقاله آن براي چاپ و       10 مقاله تقريباً    30تربيتي داشتيم كه از اين      

 . شدعرضهتر همين كنگره  هاي كوچك شده كه بعضي از آنها در سالن
كه بـا توجـه     اي كه گروه علوم تربيتي دارد بدين قرار است            براي سال آينده برنامه   

ريـزي درسـي، مـديريت        هـاي گونـاگون علـوم تربيتـي ماننـد برنامـه             به تخصص 
آموزشي، مشاوره و راهنمـايي و تكنولـوژي آموزشـي بـه صـورت تخصـصي از                 
 .استادان محترم از سراسر كشور دعوت كنيم و يك نشست يك روزه داشته باشيم             

شود از جهـت نقـاط        يها تدريس م    هايي را كه در دانشگاه     مباحث مربوط به كتاب   
هـاي   شاءاهللا آماده شويم بـراي اينكـه كتـاب         قوت و نقاط ضعف معلوم كنيم و ان       

مناسبي با توجه به فرهنگ خودمان نوشته شود و بنويـسيم و در اختيـار اسـتادان                 
 . البته با همكاري همه استادان عزيز.محترم قرار داده شود

نزديـك بـه    به ويـژه    اري كردند   از همه كساني كه در اين مدت در اين گروه همك          
كنم، اميـدوارم كـه       همكاري كردند سپاسگزاري مي   كه   نفر استاد دانشگاه     80 ،   70

ها بيش از اين ادامه پيدا كنـد و بتـوانيم بـا همكـاري همـه اسـتادان                     اين همكاري 
هاي آينده شاهد آثـار بهتـري در         ها در سال    هاي علوم تربيتي دانشگاه     محترم گروه 
ه متفكـران و انديـشمندان و       چـ  و تربيت باشيم كه هـم دربردارنـده آن         زمينه تعليم 

اند باشيم و هـم در بردارنـده          محققان در اين زمينه در گوشه و كنار عالم كار كرده          
 .آنچه در فرهنگ اسالمي و ايراني خودمان داريم
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آنچه معصومين داريم در ادبيـات فارسـي و در            ما عالوه بر قرآن كريم و مجموعه      
 فالسفه و متفكران مسلمان نكات بسيار ارزشمندي در زمينه تعلـيم و تربيـت               آثار

ي   اهللا چهـار جلـد پژوهـشكده        شده است بحمـد   كار  البته روي آثار فالسفه     . داريم
ولي تأليف روي آنچه متفكـران، اديبـان، شـاعران و           منتشر كرده   حوزه و دانشگاه    

تربيـت گفتنـد و نوشـتند كـار       منظم در زمينه تعلـيم و         هنرمندان ما به صورت غير    
مـا متفكرانـي    . اساسي انجام نگرفته البته بعضي كارها شده ولي هنوز چاپ نـشده           

و يك نكته را اشـاره      پيش تازند   داريم كه بسياري از آنها در زمينه تعليم و تربيت           
 .كنم كه به آخر وقتم رسيدم كنم و فكر مي مي

 يك نـوع رسـوم مطـرح     دهنده   نشان اگر ما تعليم و تربيت طبيعت گرا را به عنوان         
گر اين تفكر در     دانند كه آغاز    كنيم قطعاً عزيزاني كه در جلسه تشريف دارند مي          مي

نصير الدين طوسـي اسـت كـه در اخـالق ناصـري               تعليم و تربيت مرحوم خواجه    
بيـان  پردازنـد     توجه به طبيعت كودك را به همه كساني كه به تعليم و تربيـت مـي               

كنند كه در تعليم و تربيت كه بايـد           انه دانشجويان ما هم فكر مي     متأسف. كرده است 
به آنچه ديگران كار كردند توجه كنيم  و حال آنكه ما ميـراث غنـي و بزرگـي در                    

 .زمينه تعليم و تربيت داريم
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 وم تربيتيلعهاي مدرن  زيرساخت
 

  1دكتر محمدرضا آهنچيان
  2دكتر يحيي قائدي

 چكيده
هـاي    هاي علوم تربيتي به گذشته      ها، و نظريه    به رغم اينكه بسياري از مفاهيم، سازه      

توان يكي از دسـتاوردهاي علمـي سـده بيـستم             گردد، اين رشته را مي      دور باز مي  
 و در ضـمن اسـتقبال       ختيشنا  و روان  ختيشنا  امعههاي ج   دانست كه تحول انديشه   

. هـا از نهادهـاي آموزشـي بـر سـرعت رشـد آن افـزود                 ها و ملـت     گسترده دولت 
نظران زيادي، مدعي هستند كه رويكرد غالب سده بيستم به عنوان عـصر               صاحب.

هـاي تحقيقـي همـه علـوم، از       تكامل و بسط مدرنيته، بر بنيادهاي نظـري و روش         
مجموعه معـارفي كـه     «علوم تربيتي نيز به منزله      . اني تأثير گذاشت  جمله علوم انس  

 از  »كنـد   ، كاركرد و تحول وضعيات و وقايع تربيتي را مطالعه مي          يوجودوضعيت  
هـايي    نـشانه نـشان دادن    مقاله، درصدد   .  همه جانبه و عميقي پذيرفت     آثارمدرنيته  

شـود،     كه ايجـاد مـي     در فرصتي . مبني بر اين اثرپذيري و تحليل انتقادي آن است        
هاي مرتبط با علوم انساني از منظـر مدرنيـسم معرفـي و سـپس                 ترين آموزه   اصلي

                                                 
 عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد. 1
 عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم تهران. 2
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ها و انتظارات از علـوم تربيتـي از يـك سـو و پاسـخ ايـن رشـته بـه آن                         برداشت
روشن است كـه در ايـن مجـال، علـوم           . شود  انتظارات از سوي ديگر، بررسي مي     

اي جهاني مورد نظر است و توصـيف يـا          تربيتي به منزله يك علم بشري و پديده         
 . تحليل هاي مقاله، جلوه هاي ويژه، مثال ملي يا منطقه اي به خود نمي گيرد

تربيتي، مدرنيـسم، آمـوزش و پـرورش، نظـام            علوم انساني، علوم    :واژگان كليدي 
 . آموزشي
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 مقدمه
 آن  علوم انساني، مانند ساير علوم درصدد شناخت جهان و كشف قوانين حاكم بر            

ها و چگونگي آنهـا       است تا بدين وسيله اراده و خواست بشري را بر اشياء، پديده           
وظيفه علوم انساني در مجموع همان وظيفه علم است بـه روايتـي كـه               . غالب كند 
... ايجاد قوانين كلي درباره چيزها و رويدادهاي تجربـي       ...«: كند   بيان مي  1كرلينگر

ود درباره رويدادهاي شناخته شده و مجزا را بـا          سازد تا دانش خ     كه ما را قادر مي    
انـد،    يكديگر پيوند دهيم و درباره رويدادهايي كه تا كنون براي ما ناشـناخته بـوده              

 ). 19 :1373ساروخاني،  (»هاي معتبري به عمل آوريم بيني پيش
گيرد كه هرچند از نظر     هاي فرهنگي قرار مي      دانش جزءدر اين مقاله، علوم انساني      

ي با هم تفاوت    ختشنا  ند، از لحاظ روش   كهاي طبيعي مشتر    ي با دانش  ختشنا  تمعرف
 نمـود مـاده     .1، هـستي سـه بخـش دارد؛         2بندي سـوروكين    مطابق با تقسيم  . دارند
: 1377 سـاروخاني، (نمود اجتمـاعي و فرهنگـي       . 3دار    نمود ماده جان  . 2جان،    بي
43 .( 

ش علوم فيزيكي و زيستي مطالعه      توان با رو    نمودهاي اجتماعي و فرهنگي را نمي     
انـد و آگاهانـه در       به عالوه در مقاله حاضر، دانشمندان، كـساني كـه مغـرض           . كرد

به اين معنا كه    . شوند  اند شناخته نمي    خدمت اهداف سياسي و اقتصادي قرار گرفته      
اند اين به خودي خود، گـواه بـر آن        هرچند عالمان دست اندركار پديدآوري علم     «

بـاقري،  (» يت علم به طور كامل براي آنـان آشـكار و روشـن باشـد              نيست كه ماه  
يكي از اشكاالتي كه به طور معمول رخ مـي دهـد، عـدم توجـه بـه                  ).  16 :1382
 وضـعيتي هاي اجتماعي و نظام ارزشي حاكم بـر           هاي فرهنگي، روابط پديده     زمينه

 علـوم  دربـاره . اي زاده شده يا تبييني صـورت گرفتـه اسـت         است كه در آن نظريه    

                                                 
١. Kerlinger 
٢. Sorokin 
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هاي زير مد نظر قرار       هاي علوم انساني، پيش فرض      تربيتي، به عنوان يكي از رشته     
 دارند؛ 

 . ثير مدرنيته استأ ، تحت تpedagogy1 و هم educationهم  -
اي   آموزش و پرورش، كه وظيفه مطالعه آن را علوم تربيتي بر عهده دارد پديـده               -

 يكي از دو وظيفه دشواري است كـه         تعليم و تربيت  «به قول كانت،    . پيچيده است 
به اين دليل علوم تربيتـي نيـز علمـي          ). 3 :1363شكوهي،  (» بشر ابداع كرده است   
 . ممتنع و پيچيده است

 هر چند خيلي از مفاهيم،      2تربيتي يك رشته علمي، با تاريخ طوالني نيست         علوم -
 را 4 ايـن رشـته  .3گـردد  هاي بسيار دور بـاز مـي    هاي آن به گذشته     ها، و نظريه    سازه

                                                 
 است؛ يادگيري ابزاري يا پداگوژي، كه       از گذشته دو سنت، در حوزه تدريس و يادگيري وجود داشته          . 1

آمــوزش و پــرورش  .  دهـد  يـادگيري را در خــدمت حكومـت، قــدرت سياسـي و اقتــصادي قـرار مــي    
)education(        تري است كه معلم و شاگرد از طريق آن، سرگرم            ،   كه نشان دهنده تالش غيرنفع طلبانه

ارد، اما آمـوزش و پـرورش بـر ايـن     گري و تحقيق هستند؛ پداگوژي عينيت بيشتري د       وجو  نوعي جست 
بيني است؛ به عـالوه پـداگوژي انـدازه           فرض بنياد نهاده شده كه پيامد تربيت اساساٌ باز و غير قابل پيش            

.  گرفـت   توان بر اساس هنجارهاي عمـومي انـدازه         پذير تر است، در حالي كه آموزش و پرورش را نمي          
 اندازه گرفته شود، چون هدف اصلي يادگيري تدارك         نتايج پداگوژي بايد  : دليل اين امر هم روشن است     

دوركـيم  ). 31 :2001هينچ ليـف،    ( افراد براي پاسخگويي به الزامات سياسي، اجتماعي و اقتصادي است         
 كـه بـه عمـل مربـي         »آمـوزش و پـرورش    «داند و آن را از        نيز پداگوژي را دانش آموزش و پرورش مي       

 .شود، جدا مي داند اطالق مي
در (هـاي دانـشگاهي       ورود آن را بـه عرصـه رشـته        ) Mialarete(ديشمندان چـون ميـاالره      برخي ان . 2

هـاي    تربيتـي را بـه تـالش        تولد علوم ) Cochran(اي ديگر چون كوكران       ، و پاره  1967به سال   ) فرانسه
 بـه   دموكراسي و آمـوزش و پـرورش      دار ديويي در اوايل قرن بيستم، به ويژه پس از انتشار كتاب               جهت
كاردان زمـان پديـد آمـدن و تنظـيم و           ). 23 :2001؛ كوكران،   1370مياالره،  (دانند     مربوط مي  1916سال  

 ).1 :1380(داند  تدوين اين علم جوان در جهان را در حدود يك قرن مي

استوار است كـه كوشـش در راه آن،         » دادن بشر   چگونه پرورش «تربيتي بر     چون بنيادهاي اساسي علوم   . 3
 .تمدني بشر است نخستين آثار ءجز

۴. discipline 
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 هـاي  توان يكي از محصوالت علمي سدة بيستم دانست كه تحـوالت انديـشه   مي
شناسـي از يـك سـو، و روآوري گـسترده مـردم بـه                 شناسي و روان    فلسفه، جامعه 

 .نهادهاي آموزشي از سوي ديگر بر اهميت آن افزوده است
يتي مانند سـاير  ترب ، علوم1هاي مدرنيته است ترين نشانه   سده بيستم، عرصه اصلي    -

دستاوردهاي علمي مدرن، در اين سده و در بستري از تحوالت فكري و تغييرات              
اجتماعي، اقتصادي و سياسي شكل يافته و مراحل رشد خود را پشت سرگذاشـته              

 . 2است
مجموعه معارفي اسـت كـه شـرايط وجـود و           «مدرن، علوم تربيتي    وضعيت  در   -

 ).32 :1370مياالره،  (»كند ي را مطالعه ميكاركرد و تحول وضعيات و وقايع تربيت
. شـود   هـا و رويكردهـا را شـامل مـي           مدرنيسم، دامنه بزرگي از مكاتب، نظريـه       -

روشن است كه به هم آميختن مفاهيمي كه خود در دوران مدرن، حامل تضادها و               
بنـدي بـر      اند اشكاالتي پديد خواهد آورد، اما مبنـاي طبقـه           هاي نظري بوده    تناقض
شود و  اي است كه به عنوان سنتي يا پست مدرن شناخته نمي             مدرنيته، دوره  اساس
 . آيد هاي اصلي مدرنيسم رويكرد غالب آن به حساب مي آموزه

تربيتي و تأثيرات آن بـر ايـن    ها و انتظارات مدرنيسم از علوم   در اين مقاله برداشت   
  .3شود رشته بررسي مي

                                                 
؛ اشـلي و اورشـتاين،      1996؛ كـاهون،    2001صاحب نظران زيادي با اين نظر موافقند؛ از جمله؛ گرن،           . 1

1995. 

شوند نيز تقريباً همگـي از محـصوالت سـده            هاي علمي وابسته به علوم تربيتي خوانده مي         آنچه رشته . 2
توان جامعه شناسي آموزش و پـرورش، اقتـصاد           ها مي   له آن بيستم، به ويژه نيمه دوم آن است، كه از جم         

شناسـي تربيتـي و      آموزش و پرورش، مديريت آموزش و پـرورش، آمـوزش و پـرورش تطبيقـي، روان               
  .تكنولوژي آموزشي را  نام برد

هاي  مطرح شده  در  اينجا  متأثر  از  ديدگاه  صاحب نظران  نـاموري  چـون  ژان                           بسياري از  يافته   . 3
و ) Usher and Edwards(،  اشـر و ادواردز  )Rorty(،  ريچارد رورتي )Lyotard(انسوا ليوتار فر

 . است) Carr(ويلفرد كار 
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 مدرنيسم

 فقـط عقالنـي شـدن تعريـف كـرد، امـا تأكيـد بـر                 توان  هر چند مدرنيسم را نمي    
بـه نظـر آلـن      . هاي انساني، محور انديشه مدرنيستي است       عقالنيت هدايتگر كنش  

... نـشر پيامـدهاي فعاليـت عقلـي، علمـي، فنـي و اداري اسـت               « 2، مدرنيته 1تورن
كنـد و علـم را بـه جـاي آن      مدرنيسم، خداوند را از صدرنشيني جامعه خلـع مـي         

بدين سان اين نظريه، به نحو تنگاتنگي با انديـشه عقالنيـت ممـزوج              . ..گمارد    مي
خواسـت    انديشه غربي مي  .. .استنفي يكي انكار ديگري     ] به اين معنا كه     [ است  

تر جامعه عقالنـي    از نقش اساسي شناخته شده براي عقالني شدن به انديشه وسيع          
ني را بر عهـده نـدارد،       هاي علمي و ف     عبور كند كه در آن عقل تنها هدايت فعاليت        

). 29-31 :1380تـورن،    (»بلكه حكومت انسانها و تدبير امور را نيز متكفل اسـت          
توان مدرنيسم را نهضت فلسفي منـسجم و يـك دسـتي              به طور بسيار خالصه مي    

 ): 2 :1999كريولر، (دانست كه حامل آرمان هاي زير است 
 قطعي انگاري عقل انساني؛  -
 كند؛  محدوديتي كه آزادي هويت او را محدود ميآزادسازي فرد از هر -
 مخالفت با سنت و كليسا چون دشمنان اصلي آزادي و فرايند آزادسازي؛  -
 ناسيوناليسم و تمركز بخشي به قدرت اقتصادي؛  -
 . گرايي اعتماد نامحدود به علم، توسعه اقتصادي، فني و صنعت -

گيـرد، نـشانه      ي خود در نظر مي    نگاهي به اهدافي كه آموزش طي دوران مدرن برا        
 . هاي مدرنيته با اهداف آموزش و پرورش است توافق بنيادي آموزه

 
 

                                                 
١. Alain Touraine 

 . اند كه مدرنيسم انديشه غالب آن بوده است اي تاريخي برشمرده بسياري انديشمندان مدرنيته را دوره. 2
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 تولد علم تربيت
چنانچه رنسانس را نقطه شروع مدرنيته بدانيم، تا هنگامي كه انديـشه روشـنگري              

هـاي جـدي از بـروز         توان نشانه    به رهبري كانت دچار تحول شد نمي       18در سدة   
بـا  . هاي آن مشاهده كرد     ها، و برنامه    اسي در آموزش و پرورش، هدف     تغييرات اس 

فـضاي فكـري و روال آموزشـي    «...هـا  هاي پراكنده در برخي علم      وجود دگرگوني 
ــم ــرون و  ه ــان ق ــود  چن ــده ب ــطايي مان ــب(» س ــه  ). 97 :1376زاده،  نقي ــان ك چن

زيـرا  ها همه چيز مخالف پيشرفت علم است،          در مدرسه «: گويد  بيكن مي   فرانسيس
اند كه انديشيدن به هر چيزي بيرون از روال           ها چنان ترتيب يافته     ها و تمرين    درس

 ).97-8 :همان(» كنند عادي را بس دشوار مي
هاي آموزشي را در عمل        نظام 18 تا   16هاي     مربيان سده  –هر چند آراي فيلسوف     

 با نيازهـا  هاي نظري آن را به نحوي كه دچار تغييراتي نكرد، رفته رفته زير ساخت    
از . ها و جوامع نـو شـونده و نوطلـب سـازگار باشـد تغييـر داد                  و انتظارات انسان  

نهادهاي آموزشي كه در بيشتر موارد كوچك و داراي كاركردهاي نامنظم و اتفاقي             
اي قـد بـر افـرازد كـه بـا              و زمينه مساعدي پيش آمد تا علم تـازه         شدبودند انتقاد   

 .تازه سازگار باشداوضاع 
 آثارترين اقدامات و      هاي آموزشي، به عنوان يكي از جدي         نهادها به سازمان   تبديل

نقـش  » علم تربيت «مدرنيته، در تغيير معناي آموزش و فرد تربيت شده و پيرو آن             
در نتيجه اين حركت تـدريجي در آمـوزش و پـرورش و حركـت               . اساسي داشت 

م، مدرنيـسم   شتابان گسترش علـوم  اجتمـاعي و روان شـناختي در سـدة نـوزده               
عقل به جاي خرافه، تعـصب      جانشيني  فرصت يافت تا به كمك علم تربيت براي         

 .1و كژانديشي؛ و نيز گسترش دانش عيني، حقيقت مطلق و قوانين كلي تالش كند
فرامـوش  . هـاي تربيتـي را محـصول مدرنيتـه دانـست            توان نظريه   به طور كلي مي   

س روشـنگري اسـت و اغلـب    شـنا  آموزش و پرورش فرزند وظيفـه   «كنيم كه     نمي
                                                 

 .149، 1998نقل شده از برتون و كاستيكاس، ) Harvey(اروي   اين برداشتي است از نظر ديويد ه.1
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 و انتقـاد    سـؤال مايل است تا مفروضات برگرفته از انديـشة روشـنگري را بـدون              
پس در اين زمينه بايد علمي پديـد آورد كـه           ). 24 :1994اشر و ادواردز،    (» بپذيرد

هاي روشـنگري دربـاره عقـل نقّـاد، آزادي فـرديِ انـسان گرايانـه، و                   بتواند ايدال 
بدون اينكه نيازي به بيان غير مستقيم يا        .  به مقصد برساند   خواهانه را   پيشرفت نيك 

 .1كند ها و انتظارات خود از علوم تربيتي را اعالم مي آميز باشد مدرنيته هدف ابهام
شود كـه برخـي از    هاي بزرگي بر دوش اين علم گذاشته مي       در مجموع، مسئوليت  

 :   ازاند ترين آنها عبارت مهم
هـاي منطقـي آمـوزش و         هاي يادگيري در چارچوب نظام    سامان دادن به فرايند   . 1

 پرورش؛ 
هـاي شخـصيت، و       توسعه مفهوم تربيت از لحاظ شمول سني، سازماني، جنبـه         . 2

 اقدامات تربيتي؛ 
3 .         به منظور تعيـين     »مورد تربيت «استفاده از علوم گوناگون اما مرتبط با شناخت ،

 هاي برتر يادگيري؛ بيني روش مسير رشد و پيش
هـاي    سـازي برنامـه      منطقي براي حجـيم و يكپارچـه       -هاي علمي    توجيه عرضه .4

  2آموزشي
سازي فرد از قيدهاي ذهنـي و عقيـدتي كـه             گيري فرديت و آزاد     كمك به شكل  . 5

 .3آميزبودن آن را شناسايي كرده است مدرنيسم قبالً جزمي و تعصب
                                                 

: داننـد   مدرن را عبـارت از ايـن مـوارد مـي          وضعيت  هاي علوم تربيتي در        برخي صاحب نظران هدف    .1
برابري و كيفيت، محتواي مناسب برنامه درسي، تمركز يادگيري بر نتايج دلخواه معلم در كـالس درس،                 

 ). 80، 2000آوالز، (تمركز سازماني هاي آموزشي دقيق، و  ارزيابي

هـاي    ها، مدارس، مناطق آموزشي، سازمان      كالس. كند   استانداردسازي هم در همين رابطه معنا پيدا مي        .2
بـراي مثـال يونـسكو نقطـه عطـف      .  وظايفي بـر عهـده دارنـد   بارهملي و بين المللي آموزشي در همين        

 . ين المللي استهاي ب هاي به عمل آمده براي ايجاد برنامه تالش

ضـرورت حفـظ و     «هاي آموزشي بتوانند در پـارادوكس         در اينجا علوم تربيتي بايد كمك كند تا نظام         .1
 از  »هـاي يكـه هـر فـرد         مايـه   پرورش دورن « از يك سو، و      »گسترش آموزش برابر و يكپارچه براي همه      

    .سوي ديگر آشتي ايجاد كند
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ي ساير علوم مـرتبط، و  ها تربيتي به سوي يافته هاي علوم بازبودن دايمي دريچه  . 6 
سازي براي رشد و تكامل هر چه بيشتر علـوم گونـاگون دربـستر                در مقابل، زمينه  

 .ايجاد شدة تربيتي
ها براي داشتن يك زندگي خـوب،         هاي مدرنيسم به انسان     عده  تضمين تحقق و  . 7

 . حفظ آزادي و برپايي عدالت
 .  زشكنندگان آمو ف كمك به تأمين هر چه بيشتر خواست مصر. 8
هاي منبع دانشي، و مـواد يـادگيري در گـام نخـست و         ترين بديل   يافتن مناسب . 9

پس از آن طراحي و اجراي يك برنامـه آموزشـي كـه بيـشترين ميـزان يـادگيري                   
 .آموزان را تضمين كند دانش

تالش براي حفظ و يافتن موقعيت مناسبي براي معلم در يك ساخت سلـسله              . 10
 . 1مراتبي آموزش

 
 تربيتي در خدمت مدرنيته علوم

تـرين و     در پاسخ به چنين انتظاراتي، مدرسـه در قـرن بيـستم، تبـديل بـه رسـمي                 
هدف اصلي اين مراكز، كمك به يادگيري كودكان        . فراگيرترين مراكز يادگيري شد   

هـا    هاي جدي به عمل آمد تا از طريق پژوهش          كوشش. در محيطي كامالً پربار بود    
هايي كه به نحوي بر پيامـد اصـلي مدرسـه يعنـي               جنبهو مطالعات گوناگون، همه     

هـايي كـه بـه ايـن ترتيـب بـه        گذارد شناسايي و كنترل شود؛ يافته يادگيري اثر مي 
 انبوهي از دانش را پديد آورد و در قالـب نظـام منطقـي مـدرن،                  دست آمد حجم  
 .تربيتي شد اي به نام علوم هاي گوناگون رشته تبديل به شاخه
مد كه اين رشته، مـستقل معرفـي شـود و ارزش و اهميـت آن در       تالش به عمل آ   

هـاي    نـشانه . بهبود فرايندهاي يادگيري درون و بيرون از آموزشگاه به اثبات برسد          
                                                 

ه تناسب و سازگاري معلم با تحوالتي كه پي در پي و در نتيجـه               هاي تربيتي بايد ب     ها و نظريه    پژوهش. 1
اي خـود   هـاي حرفـه   كند، و معلم بايـد بـا مراقبـت از صـالحيت      دهد كمك     هاي جديدتر روي مي     يافته
 . دهي شده است هدايت نمايد آموزان را به سوي نتايج مورد انتظار در محيطي كه به دقت سازمان دانش
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گاه درست و گاه غيرواقعي عرضـه گرديـد تـا از طريـق اثبـات سـودمندي ورود                   
طقـي  هـاي من    هاي يادگيري براي حضور و گسترش آن توجيه         تربيت به جريان    علم

تحوالتي كه در نتيجه انقالب صنعتي، اطالعـاتي و فنـاوري در            .  شود عرضهاوليه  
نيمه دوم سدة بيستم روي داد به ظرافت، با آنچه آمـوزش و پـرورش بـه دسـت                   

هـاي    مـوج كوشـش   .  باشـد   هاي تازه   خورد تا داللتي بر پيشرفت      آورد پيوند مي    مي
رات فزاينده از آموزش و پرورش      آغاز شده از آستانه سده بيستم براي تحقق انتظا        

هـاي چنـد     تـرين چـالش     فروكش نكرد به نحوي كه موضوع تربيت يكي از اصلي         
تربيتي در معـرض      به همين ترتيب علوم   .  1آيد  دهه پاياني قرن گذشته به شمار مي      

اين چالش بزرگ قرار گرفت كه آيا توانسته است به تحقق انتظارات كمكي كنـد،               
 غدغه عمومي نسبت به آثار آموزش و پرورش بكاهد؟ و د يا كمي از ترديد

 
 علم تربيت و مدرنيته

  2بـه قـول اگـر   . ، گريزي نيـست »علم«براي فهم علوم تربيتي، از درك و شناخت ،
 تربيتي صـرف،    آثارتواند بسي بيشتر از       مي... هاي مجدد در فهم علم        گيري  جهت«

اي   ليـت تعلـيم و تربيـت، وسـيله        اگر فعا . بر تعليم و تربيت تأثيراتي بر جا بگذارد       
هاي اساسـي زنـدگي،       است براي هر نسل تا با آن، ديدگاه خويش را درباره جلوه           

توانـد    علـم، مـي  »ماهيـت «اي جديد در باب  به نسل آينده منتقل سازد، پس نظريه 
بـاقري،   (» به تعليم و تربيت فـراهم آورد       ،ديدگاهي تازه نسبت به علم، و بنابراين      

1375: 169 .( 
تر رابطه مدرنيته با علوم تربيتي، مرور ديدگاه ها         به اين ترتيب، براي شناخت دقيق     

نكته جالب توجه، كه فقط در رابطه مدرنيته با علم          .  آن بر علم الزامي است     آثارو  

                                                 
د بتوان عده كمي را يافت كه مثالً به اقتصاد مشغولند، اما امروز هـر كـسي را كـه      شاي«: گويد  فارل مي . 1

 ).65، 2002فارل، (» خواهد درباره آموزش و پرورش كاري انجام دهد بنگري، مي
٢. M.Eger  
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تربيت به منزله يك علم مدرن صادق است، رابطه توسعه مبـاني علمـي بـا علـوم                  
پذيرد و بر آن اثر       ربيتي از توسعه علوم اثر مي     به اين معني كه علوم ت     . تربيتي است 

توسعه علوم زيستي و تجربي در فاصـله بـين قـرن هفـده و هجـدهم                 «. گذارد  مي
هـاي طبيعـي و آشـكار         ميالدي و همچنين توجه وعنايت به مهم شـمردن پديـده          

راه را بـراي    ... آمـوزي پيـشينيان       هـاي علـم     ساختن نارسايي و عدم كفايت روش     
طوسـي،   (»درنگ مباني علمي در آموزش و پرورش هموار ساخت        پذيرش بدون   

هاي ناشـي از تحـوالت        در قرن نوزدهم براي كمك به تحقق آرمان       ). 223 :1354
اجتماعي و سياسي بزرگ در اروپاي غربي، و در سده بيستم براي پاسخگويي بـه               

هاي   تانتظارات پراكنده و تغييرپذير عمومي به ويژه براي همگامي با سياست دول           
 . آمدند رفاه، آموزش و پرورش و علم، ابزار اصلي مدرنيته به شمار مي

. كنـد   مدرنيته جهان اجتماعي با نظمي ويژه و ضمناً معناي خاصـي را عرضـه مـي               
پس . گيرند  علم و ابزار آن مانند مشاهده و تجربه تابعي از اين نظم و معنا قرار مي               

ر علمي اسـت كـه واقعيـت سـاخت          شود منظو    مي  وقتي سخن از علم مدرن گفته     
علم مدرن كه به طور طبيعي شامل علـوم         . دهد  اجتماعي آن را مدرنيته تشكيل مي     

شود با بقيه مباني فكري و عناصري كه جامعه مـدرن   انساني و علوم تربيتي نيز مي   
 جوامع سنتي را از جوامـع مـدرن متمـايز     1مدرن شدن. سازد سازگار است را مي
هادي در دولت، اقتصاد، آموزش به منظور انطباق نهادها با علـم            تحوالت ن . كند  مي

چـون ورود علـم و   . انجامـد  گيرد و به مدرن شدن بيشتر مي و فناوري صورت مي 
اي از  شده يك ضرورت و شـاخص تمـايز چنـين جامعـه          فناوري به زندگي مدرن   

كنـد    هاي عمومي بـازي مـي       ساير جوامع است، نقشي كه آموزش به ويژه آموزش        
 . دهد  عناصر اصلي مدرن شدن را نشان مي1شكل . كليدي است

. كنـد   هاي زندگي و كار تغييـرات اساسـي ايجـاد مـي             مدرن شدن جامعه در سبك    
وضـعيت  خواهنـد كـه بتواننـد در          اقتصاد و دولت سربازان ماهر و فـداكاري مـي         

                                                 
١. modernization 
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بـراي تحقـق ايـن امـر فقـط انتقـال فـن و               . استاندارد و يكپارچـه فعاليـت كننـد       
هاي آگاهي و چگونگي دستيابي به علـم و           هاي پيچيده كافي نيست، شكل      مهارت

 .فناوري نيز بايد تناسب داشته باشند
 

 
 
 
 
 
 
 

آموزش و پرورش، هم بايد دانش و توانايي سرمايه انساني را افزايش بدهد و هم               
ر ها را متناسب با تغييرات جامعـه، تغييـ          ها و در مجموع رفتار آن       تمايالت، نگرش 

به عبارتي، آموزش كمك مي كند كه انسان سـنتي بـه انـسان مـدرن تبـديل                  . دهد
در فضاي مدرن شده، امور     . شود، فضاي مدرن شده را بشناسد و آن را تحمل كند          

ترند ، عاليق و روابط غير شخصي است، و براي آمادگي دربرابـر تغييـرات،                 نسبي
ر روشـن، آمـوزش بايـد       بـه طـو   . آيند  قطعيت و تعصب، ارزش منفي به شمار مي       

تـر را   تـر، متغيرتـر و پيچيـده    بتواند به انسان مدرن طاقت زندگي در جهان بـزرگ  
اي از  يابنـده  فرد را با طيـف رنگارنـگ و همـواره تغييـر    «  1بدهد و به قول الكمن

به اين ترتيب نقـش  ).66 :1383كلوور،   (»هاي اجتماعي مواجه كند     معاني و تجربه  
 . شود هاي آن دشوار و دشوارتر مي تر و وظيفه آموزش و پرورش كليدي

اي   مدرنيته، آموزش و پرورش را از نگريستن و انديشيدن به هستي نـه از دريچـه               
حتـي مراجعـه بـه      . دارد  كنـد بـر حـذر مـي         جز آنكه علم يا روش علمي تأييد مي       

                                                 
٢. Luckmann 



 هاي مدرن علوم تربيتي ساخت                     زير                                    

 

287

هـاي مـذهبي و سـنتي را بـراي            معرفت عمومي و بـدتر از آن اسـتفاده از توجيـه           
ها يا توضيح علت بروز آنها، نـشانه ضـعف و ناهنجـاري عقالنـي                 يدهتوصيف پد 

علمي كه با استانداردهاي مـدرن همخـوان، و يكـسره در حـال توليـد و                 . داند  مي
هاي نو شونده و دايمي آمـاده   ، يا خود را براي پاسخگوي به پرسش  1افزايش باشد 

در ايـن   . ودر  كند به سوي كاربردي شدن، صنعتي شدن يا توليدي شدن پيش مـي            
هـاي   صورت مشخص نخواهد بـود كـه بـر سـر علـم نـاب و هنجارهـا و ارزش          

ترين اقدام، علم به هـر سـمتي كـه            در نخستين و ساده   . آيد  كننده آن، چه مي     كنترل
 روشن است كه به جاي كوشش بـراي         ،بنابراين. كند   جهت پيدا مي   شودپشتيباني  

 . 2را دارد، بيشتر دغدغه توجيه خاصيت خود »يافتن حقيقت«
از نگـاه   . كنـد   نظام آموزشي مدرن، دانشمندان كوچك را به اين منظور تربيت مـي           

مدرن، كسب دانش و توانا شـدن در دريافـت و كـاربرد اطالعـات، يعنـي همـان                   
مدرنيتـه حـق تحـصيل علـم را بـراي           . تحصيل، از آموزش و پرورش جدا نيست      

هـاي علـمِ      اندازي چرخ   راي راه كند و نيروي فكري آنان را ب        مردم از نو تعريف مي    
 . كند صنعتي شده، بسيج مي

همنوايي با فرايند آموزش و پرورشِ صنعتي شده يـا توليـد محـور، بـراي علـوم                  
مراجع سياسـي و اجتمـاعي كـه خواهـان          . هاي زيادي در پي دارد      تربيتي موفقيت 

وزش ها و عوامل اقتصادي كه آمـ        پيشرفت به كمك آموزش بودند و به ويژه بنگاه        
علوم . دانستند، از علوم تربيتي پشتيباني كردند       را راهي براي ارتقاي سطح رفاه مي      
                                                 

 جدا باشد و از سـوي ديگـر          هاي اقتصاد، دولت، سنت از علم       مدرنيته از يك سو انتظار دارد تا پيرايه       . 1
در مـرور  . هاي توليد علـم، بـه رشـد آن كمـك كنـد         خواهد با پشتيباني از جريان      از دولت و صنعت مي    

 . پيشينه بحث، راهي براي حل اين پارادوكس مشاهده نشد
: گويـد   هاي آزمايشگاهي و سـرمايه در توليـد علـم مـي             ژان فرانسوا ليوتار بر اساس ضرورت پشتوانه      . 1
هـا و حقيقـت       گونه دليل يا مدركي وجود ندارد، و هيچ خبري از اثبات پـذيري گـزاره               ون پول، هيچ  بد«

هر كسي كه ثروتمندتر باشد از بيشترين شانس براي بـر حـق             ... هاي زباني علم      در بازي ... نخواهد بود   
 ). 138 :1380ليوتار، (بودن برخوردار است 
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سـازي آن بـراي تحويـل بـه           بندي مواد يادگيري و آماده      تربيتي مأمور تهيه و بسته    
جانبـه آمـوزش و پـرورش مـدرن بـا نظـام               آميـزي همـه     هـم . كننـده شـد     مصرف
هاي آموزشي در جامعه صنعتي       ظامهاي بزرگي كه براي ن      داري و مأموريت    سرمايه

تعريف شده بود باعث شد تا علوم تربيتي با الهام از مـديريت توليـد، بـه متـراكم                   
بـه قـول ايلـيچ،      . ساختن هر چه بيشتر دانش، مهارت، و اطالعات در فرد بپردازد          

 است، كـسي كـه آن را        »سرمايه دارانه «آموزش امروز داراي خصلتي به اصطالح       «
 ). 1 :1353ايليچ،  (»برد كرده باشد، بهره بيشتري ميبيشتر متراكم 

 توليـدي و گـرايش آن بـه سـوي توليـد و             ساز و كار  تبديل جريان تربيت به يك      
گـرا شـدنِ      مصرف انبوه، علوم تربيتي را در معرض فشار دايميِ ناشي از مأموريت           

تحـت ايـن الهامـات، آمـوزش و پـرورش فراينـدي جبـري و                . دهد  علم قرار مي  
هـاي تقريبـاً      شود كه بايد قواعد عملكردي خود را بـه شـكل فرمـول              يكي مي مكان

اينها كه اغلب از دنياي واقعي كـالس  . دريافت كند »1ها علوم تربيتي دان«دقيق از 
و جريان طبيعي آمـوزش دورانـد، از كارخانـه علـوم تربيتـي، كاالهـايي را بـراي                   

برداريِ   فرض آن بر قاعده      پيش دهند كه   مصرف در اختيار والدين و مربيان قرار مي       
چهاربـاغي و نيـومن بـراي چنـين آموزشـي سـه             .  ياددهي است  -فرايند يادگيري 

 ): 509 :1998(اند  فرض را مطرح كرده پيش
علوم تربيتي دانان، به قواعـد پايـداري بـراي موفقيـت فراينـد آمـوزش دسـت                   -

 . رسانند ري ميبردا ها به بهره يابند و به كمك فناوري، آن را در كالس مي
هرچه يك ملت، بر افرادي كه دانش تربيتي بيشتري دارند يـا از قواعـد تربيتـي             -

 . گذاري كند، احتمال پيروزي خود را بيشتر كرده است بيشتري آگاه هستند سرمايه
 . ماند كه مطلوبيت آن ديرپا است چنين قواعدي مانند سرمايه با دوامي مي -

اران، ذگـ   ، سرلوحة نظري قـضاوت سياسـت      »توانايي است علم   «در مدرنيته، شعارِ  
گيـريِ توقـع زيـادي        اين شعار، باعث شكل   . دانان است   اقتصاددانان و علوم تربيتي   

                                                 
١. educationalist 
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رود بـه     از علوم تربيتي انتظـار مـي      . شود  درباره همه علوم از جمله علم تربيت مي       
 فـرداي   هاي مؤثر براي تĤمين نيازهاي زندگي       آموزش و پرورش در تدارك تجربه     

هـا بپـردازد تـا        به اين منظور علوم تربيتي بايد به تبيين پديـده         . كودكان كمك كند  
علوم تربيتي در حالي بايد به اين نتيجـه برسـد           . بيني آينده را پيدا كند      قدرت پيش 

كه نه هيچ دو فردي مانند يكديگراند و نه هـيچ دو موقعيـت زنـدگي شـبيه هـم                    
 . شود فرض مي

گريزد، بلكه با جسارت خود را آمـاده انجـام آن        مĤموريت نمي  علوم تربيتي از اين   
علم تربيت مدرن با توسل بـه  . گاه در اين راه، عقل است ترين تكيه   مطمئن. كند  مي

كوشد تا راهي براي شناخت مفاهيمِ سـخت          گيرد و مي    عقل همه چيز را جدي مي     
 علـوم تربيتـي بـه    چـون . تر پيدا كنـد  و تهية نقشه براي يادگيريِ بيشتر و اثربخش       

گيري خود قائل است از همه عناصري كه به نحـوي بـا               درستيِ فهم و دقت نتيجه    
ــد، همراهــي و تابعيــت عمــومي از اصــول و    ــاط ان ــرورش در ارتب آمــوزش و پ

 . كند هاي خود را طلب مي روش
حاكميـت عقـل ابـزاري بـر عمليـات          . آيد  به اين ترتيب نتايج زيادي به دست مي       

. كنـد   علوم تربيتي، به سلطه رو به رشد نظام بر افراد كمك مـي            آموزشي به كمك    
انجامد    مي »آزادسازي فردي  «هر چند اين امر به كاهش آزادي فردي به رغم شعارِ          

هاي فرد براي تبديل شـدن بـه نيرويـي كـه نظـام اجتمـاعي                  اما در كنترل انتخاب   
 . كند خواهان آن است كامالً اثربخش عمل مي

مدرن را بـه    دورانِ پيش»ثابت و معينِ «به طور خالصه علوم تربيتي ديدگاه دانشي        
هـاي   گـذرد و بـه اليـه    يابنده و متحول كـه از سـطح دانـش مـي       تكامل«ديدگاهي  

علوم تربيتي با القـاي اشـكال از پـيش          . كند   تبديل مي  »كند  تر آن حركت مي     عميق
كرار محتواي يـادگيري، مخـالف      تعيين شدة يادگيري و تسلط بر دانش از طريق ت         

ورزد تـا از آن سـكويي         به توليد اشكال جديد دانش، اهتمام مي      «است و در مقابل     
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 طرح يـادگيري اكتـشافي در همـين       ). 287 :1998كميس،   (»براي پيشرفت بسازد  
 . شود  مطرح ميباره

علـوم تربيتـي    . دهـد   هـاي تربيـت مـدرن را نـشان مـي            فـرض   جدول زيـر، پـيش    
. ك. ر (دانـد   ها و اقدامات خود مـي       گيري  ي چون اين را، سند جهت     هاي  فرض  پيش

 . )1382آهنچيان، 
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مانند مكتب سنتي، بدون فلسفه آمـوزش  «علوم تربيتي مجاز نبود تا به قول ديويي   
ديويي،  (»و پرورش كه به نحوي منسجم، بسط يافته باشد به كار خود ادامه بدهد             

ني كه از اين رشته آگاهي داشتند به عنوان مراجع صـالح             كسا ،بنابراين). 1369،29
هـا    تربيت معرفي شدند تا برنامه يادگيري و اصالح و تغييـر در آن، بـا مجـوز آن                 

ريـزان و     برنامـه .  در علوم تربيتي انجاميـد     »ظهور استاد «اين امر به    . صورت بگيرد 
 شـده از سـوي      ها و مباني تأييد     فرض  هاي آموزشي، به پشتوانه پيش      تكنولوژيست

مجوز اين كار،   .  پرداختند »عمل تربيت «استادان علوم تربيتي، به طراحي و اجراي        
تكميل فرايند انسان شدن، مستلزم معلمـان و نظـام          «بر اين فرض استوار است كه       

هـاي نظـام      تـرين ويژگـي     جدول زيـر اصـلي    ). 44 :1384باومن،   (»ـآموزشي است 
 .دهد آموزشي مدرن را نشان مي
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 بحث
 بر اساس وضع و دستاوردهاي علوم تربيتي تا سال هـاي آغـازين سـده حاضـر،                 

 . مل و بازنگري استأموارد زير قابل ت
هاي تربيتي را      هيچ راه دقيقي وجود ندارد كه با توسل به آن بتوان آخرين نظريه             -

ي هـاي تربيتـ     گيـري يافتـه     بسياري از مربيان هنگام به كار     .  در عمل به كار گرفت    
اين واقعيت، نشان مي دهـد كـه علـم و فلـسفه، كليـدي               .دچار سردرگمي هستند  

اگـر آن قـدر   ...«تـر ؛   به سـخن روشـن  . هاي عمل نيستند  براي گشودن قفل  نظري
مجهز نيستيم كه بتوانيم درباره كاري يا عملي سـخن بگـوييم، پـس آن قـدر هـم                   

 ممكـن عمـل را بـه       بايـد تـا جـاي     . اي حرف بزنيم    مجهز نيستيم كه دربارة نظريه    
تربيتي و    شدن با علوم    ترين اقدام براي شريك      نزديك كرد، اين كار اثر بخش      نظريه

رود امـروز انتظـار مـي     . اسـت ترين مسئوليت متخصصان اين رشته        در واقع اصلي  
 اسـت در حـالي كـه از عمـل آمـوزش و          نظريـه كسي  ادعا نكند كـه متخـصص         

تواند مـدعي شـود كـه     مربي هم نمي از سوي ديگر يك     . آورد  پرورش سر در نمي   
 ).31 :2000بك،  (1»داند نمينظريه در تربيت كردن خبره است در حالي كه 

هايي است كه     تربيتي، پاسخ دادن به پرسش      ترين هدف علوم   مهم«به اعتقاد رايج     -
آموز و ساير عناصر مرتبط به آموزش و پرورش براي يـك يـادگيري                معلم، دانش 

هـاي بـه      ، در حـالي كـه تجربـه       )126 :1977هادگينسون،  (» كنند  خوب مطرح مي  
هـاي    دست آمده تا پايان سدة بيستم نشان داد كه تصورِ علمي كه بتواند به پرسش              

مـا  «؛  »كار«به قول   . هاي عقلي بدهد، دوامي ندارد      اساسي آموزش و پرورش پاسخ    
آمـوزش و   ت بنيادي دربـاره     سؤاالايم كه در آن       حاال به وضع تأسف باري رسيده     

                                                 
صان علوم تربيتي بايد بتوانند در آموزش و پـرورش تـصوير مثبتـي از خـود بـه                    بر اين اساس متخص    .1

گيرنـد و   عنوان افرادي دانشمند و حساس كه قدرت كار كردن با ديگران را دارند، از آنها چيزي ياد مـي              
 . با جامعه و محيط خود در تعامل نزديك هستند ارايه دهند
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شوند، بلكه حتي قابـل پرسـش         پرورش و مطالعات تربيتي نه فقط پاسخ داده نمي        
 ).312 :1997كار،(» نيز نيست

 اجتماعي خـود وابـسته      -هاي فرهنگي  علوم تربيتي بيشتر از ساير علوم به زمينه        -
هاي آن از   آيد و نظريه  چون علوم تربيتي بخش مهمي از فرهنگ به شمار مي         .است

شود بيش از علومي ماننـد روانـشناسي دچـار انقيـاد فرهنگـي              تباس مي فرهنگ اق 
 .اند كردهاين نكته به كمتر توجه دانان به  علوم تربيتي . است

تربيتي بـر اسـاس ايـن پنداشـت دوران روشـنگري اسـتوار شـد كـه                    بنياد علوم  -
 بـه همـين دليـل در      . از دنياي عيني كه بايد شناخته شود جدا است        » 1شناسا  فاعل«

هاي تربيتي موضوع يادگيري به عنوان امري مستقل از يادگيرنده در نظـر               پژوهش
ها   شد و به اجبار براي دستيابي به نتايج بهتر، انطباق يادگيرنده و ويژگي              گرفته مي 

توان   اما آيا واقعاً مي   . گرفت  او با موضوع يادگيري محورِ توجه قرار مي       وضعيت  و  
را كه در يك طرحوارة ذهني يا مفهومي به عنـوان           تفسيرهايِ پيشينيِ سوژة شناسا     

 گيرد ناديده گرفت؟ بخشي از متن صورت مي
رو   آميز پست مدرن روبه     اجتماعي با اين باور چالش      تربيتي مانند ساير علوم      علوم -

از نظر پست مدرنيسم آنها كه هنـوز هـم معتقدنـد تحقيقـات              «: گويد  است كه مي  
اريخ، ايدئولوژي و سـنت صـورت بگيـرد، دچـار           تواند سواي ت    عقلي تا حدي مي   

). 315 :1997كار،  (» اند كه اكنون ورشكسته، ورافتاده و منسوخ شده است          توهمي
بر اين اساس، همه مفاهيم تربيتي داراي خاستگاهي هستند كه از لحاظ تـاريخي،               

نامة شخصي هـر فـرد،        اقتضايي يا مشروط است و تاريخ اين مفاهيم، مثل زندگي         
توجهي به اين موضوع باعـث پيداشـدن          بي. كند  ني است كه يكسره تغيير مي     داستا

 .تربيتي شده است ناپذير از اثرات استفاده از علوم انتظارات پايان

                                                 
١. Knowing subject 
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نقش مطالعات تربيتيِ امروز، توليد دانش جديد نيست، بلكه درگيري در نـوعي              -
مالحظـة  . 1پرسشگريِ ديالكتيكي درباره اصول بنيادي آمـوزش و پـرورش اسـت           

 اشكالِ مدرنِ مطالعات تربيتي، نشاني از بـضاعت آن      2پاره شدة   ماهيت مجزا و پاره   
شـدن    شـاخه   ، شاخه  باره در همين ). 325  :همان(براي قبول اين مسئوليت را ندارد       

تربيتي براي تمركز دقيق بر يكي از موضوعات مرتبط، تصويري از يـك كـل                 علوم
نظـران    اي صاحب   ، كه به رغم كوشش مربيان و پاره       دهد  مينشان  از هم پاشيده را     

براي ارتباط بخشيِ منطقي، به ويژه در حين عملِ تربيتي، بـه نتـايج مـورد انتظـار                  
نگر علوم مدرن است كه بيشتر ريشه         اين وضع، شايد محصول فلسفه ويژه     . نرسيد

 . دارد» 3علوم سخت«افزارانة  هاي سخت در قابليت
  هاي تربيتي مدرن بـراي حـل برخـي پـارادكس             نظريه  به رغم همة كوششي كه     -

براي نمونه، بـه منظـور   . نماها از خود نشان دادند نتيجه قابل قبولي به دست نيامد        
هـا در راه   زمـان بـر تفـاوت    اي كه متـضمن تأكيـد هـم    يافتن راهي به سوي برنامه   

شكوفاييِ فرديت فراگيـران از يـك سـو و تقويـت روح همكـاري و همزيـستي                  
 تـالش زيـادي بـه       ،آميز به كمك يادگيري اجتماعي از سوي ديگر باشـد           سالمتم

هـا    به سخن ديگر ايـن كوشـش      . عمل آمد، اما موفقيت چشمگيري به دست نيامد       
آمـوز لطمـه      چگونه حضور در ميان ديگران، بـه فـرد بـودن دانـش            «نشان نداد كه    

يادي در دست اسـت     هاي پژوهشي بسيار ز     يافته) 822 :1997كالگانو،  (» زند؟    نمي
؛ 1999لـن،     ؛ وي 1990 هـارگريوز،    ،براي مثال (زنند    كه بر اين نقص مهر تأييد مي      

 ).2003گيلپسي، 

                                                 
شدن از  تربيتي بودن در عصر پست مدرن خالص استاد علوم«: گويد  ميباره ويلفرد كار در همين. 1

هاي خود  طلبي توانستند در چهارچوب آن جاه دست قطعيتي است كه اساتيد تعليم و تربيت گذشته مي
سازي دوران روشنگري  كه اكنون بيهوده و غيرواقعي شده است را  مند كنند، يا آرزوهاي آزاد را قاعده

 ).314 :1997(ند تداوم بخش
٢.  fragmented 
٣.  hard sciences 
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محـوري، ضـامن    ، كـارايي  1شايد تربيـت آزاد رهاشـده از اصـل فايـده بخـشي             -
ــاني، رده هــا و دانــش مهــارت بنــدي و مرزبنــدي، توافــق و تجــانس، و  هــاي پاي
پـردازي و   ، نيازمنـد ايـن همـه تئـوري    2شـهر  نـه از نيـك  هاي خيال پردازا    انگاشت

هـاي سـخت و    كوشش براي قـرار دادن تربيـت در قاعـده        . مجادالت عقلي نباشد  
 مي كند كه با روح آزادي    وضعيتيرفتارهاي مبتني بر فناوري، آن را مقيد به ايجاد          

آموزش و پرورش مـدرن نيـاز بـه آشـتي دوبـاره بـا               . طلب تربيت سازگار نيست   
 .3عت داردطبي

 
 گيري نتيجه

نفوذ مدرنيته در تعليم و تربيت آنچنان ژرف و گـسترده اسـت كـه گـاهي سـوال                   
تمايل مدرنيته  . آيد  هاي آن نيز، مجاز به شمار نمي        كردن درباره مفروضات و نظريه    

هاي علمي، در علوم تربيتي به ايـن معنـا اسـت كـه                سازي و بسط نظريه     به جهاني 
ومي براي آموزش و پرورش ارايـه داد كـه بتوانـد در درك              توان يك نظريه عم     مي

گيري و ادامه فرايند تربيـت، مـؤثر        هاي آموزشي و چگونگي شكل      ساز و كار نظام   
روشن است كه ظهور و نفوذ علوم تربيتي در آموزش و پرورش ماننـد          . واقع شود 

ن علـم ارزش اسـت و قـدرت آ        «. اي است كه فقط آثار مثبت ندارد        شمشير دولبه 

                                                 
١.  performativity 
٢.  Utopia 

طبيعت «): 4، 1993هلينكا، (گويد  فيلسوف اوكرايني مي) Skoroda, 1722(دو قرن پيش اسكورودا . 3
پشت ياد بدهي  تواني به الك تواني به يك اردك آموزش پريدن بدهي، ولي نمي مي. معلم حقيقي است

نيازي نيست به ! تواني به عقاب بياموزي كه در برابر خورشيد بازي كند، ولي به جغد نه مي. كه بپرد
تو فقط بايد از او، . درخت سيب بياموزي كه سيب بدهد؛ طبيعت قبالً اين كار را به او آموخته است

ظ بكشي، تو بايد كني و دورش را حفا ها و بزها محافظت وقتي كه هنوز نهالي است در برابر طمع خوك
تواني راه آن   نكن، اما اگر مي درخت را هرس كني و به اندازه كافي آبش بدهي، در كار طبيعت مداخله

 .»دار را هموار كن و آن را پاكيزه نگه
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هـاي زيـادي زده    تواند موانع زندگي را بردارد، اما خروجِ آن از اعتدال، آسـيب       مي
 ).160، 1371فوراسيته،  (»است

بينـي ناپـذير اسـت، تعـداد عوامـل            اي پيچيـده و پـيش        آموزش و پرورش پديده   
دهنده بسيار زياد است، روابط نامحدودي ميان اين عوامـل وجـود دارد، و                تشكيل

كوشد تـا بـراي ايـن پديـدة           علوم تربيتي مي  . ر پذير و بي ثبات اند     اين روابط تغيي  
اگر در ميـان موضـوعات علمـي، موضـوعاتي          . پيچيده قاعده و فرمول تعيين كند     

هـاي علمـي را نداشـته باشـند، علـم             پذير نباشند، يا قابليت مطالعه با روش        قاعده
هـاي    ه بـه وجـود جنبـه      با توجـ  . گيرد  گريزد يا آنها را ناديده مي       مدرن  از آنها مي    

هـاي زيـادي    عاطفي، دروني و زيباشناسي در آموزش و پرورش، اين امر خسارت       
گـرا، از آن      مـدار و تقليـل      گـرا، كميـت     آورد كه آموزش ماشـيني، عينيـت        پديد مي 

 . گيرد سرچشمه مي
در ايـن   . كنـد اين مقاله كوشيد تا اثرپذيري علـوم تربيتـي از مدرنيتـه را بررسـي                

ونگي زايش علم تربيت از دل عصر روشنگري، رشـد تـدريجي آن              چگ  به بررسي
گفته شد كه علـوم     . شدبنيادهاي نظري آن در سده پيش توجه         در سده نوزدهم و   

هاي علمـي     گزاري در اختيار مدرنيته، از امتيازات پيشرفت        تربيتي به عنوان خدمت   
ت و اين امر    راني بر آموزش و پرورش بهره گرف        و فناورانة سدة بيستم براي حكم     

 . جانبه بين مدرنيته و علم تربيت، به وجود آورد اي عميق و همه رابطه
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 انساني با تأكيد بر علوم تربيتيهاي علوم  رشته
 در نظام آموزش عالي

 
 1الدين هاشمي مقدم دكتر سيد شمس

 
 هچكيد

وه هاي سازماندهي مواد و محتواي درسـي رشـته هـاي            يبررسي وضعيت فعلي ش   
علوم انساني در نظام آموزشي ما نشان دهندة اين واقعيت است كه به رغـم نقـش                 

اربرد رشته هاي مختلف علمي در قلمرو وسيع علوم انساني، نحـوة            و اهميت و ك   
هـاي مزبـور     وه هاي عرضـة مـواد و محتـواي درسـي در رشـته             يسازماندهي و ش  

هاي رايج در سازماندهي اين مواد       روشندارد و   موقعيت و جايگاه علمي مناسبي      
ـ علمـي   هـاي    اي علوم انساني را در مقايسه با ساير رشته        ه درسي، كارآيي رشته   ا ب

له به طور مستقيم بـه سـازمان برنامـة          ئترديد و انتقاد مواجه ساخته است؛ اين مس       
هـاي عرضـة مطالـب درسـي         هاي سازماندهي مواد درسي و روش      وهيدرسي و ش  

هـاي    عناصر و اجـزا و فعاليـت       اي از  هسازمان برنامة درسي مجموع   . مربوط است 
ثر و متقابل داشـته و      مؤارتباط  ياددهي و يادگيري است كه اين عناصر با يكديگر          

هـاي جـامع،      اسـتفاده از روش    ؛انـد  در نظام برنامة درسي توالي و اسـتمرار يافتـه         
                                                 

 عضو هيئت علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه اراك. 1
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، كارآيي محتواي برنامـة درسـي اجـرا          در سازماندهي اين عناصر    ثرؤيكپارچه و م  
 درسـي را تـضمين       برنامـة  هـاي  شده در نظام آموزشي و در نتيجه تحقـق هـدف          

 .كند مي
هاي مختلف تحـصيلي     ي ما، مواد و محتواي برنامة درسي در دوره        در نظام آموزش  

 بـه شـيوة سـنتي و رايـج ماننـد شـيوة              به ويژه در نظام آموزشـي عـالي، معمـوالً         
هـاي درسـي مختلـف       هاي علمي و در چارچوب كتـاب       موضوعات مجزا يا رشته   

 مفـاهيم و موضـوعات      عرضـه  بر   اين روش سازماندهي غالباً   . شود  ميسازماندهي  
از كيد دارد و مـواد و محتـواي برنامـة درسـي             ألمي در هر رشته يا مادة درسي ت       ع

  و معمـوالً   شـود   مـي هاي علمي مجزا و مستقل از يكديگر تـشكيل           مجموعه رشته 
. هـا بـسيار ضـعيف اسـت        ارتباط، پيوستگي و هم پوشي ميان محتواي اين رشـته         

ختلـف علـوم انـساني،      هاي م  نتيجة كاربرد اين شيوة سازماندهي به ويژه در رشته        
هاي علمي به يادگيرنـدگان      مهارت حجم گسترده اي از دانش، معلومات و         عرضه

سـازماندهي عـالوه بـر      دهد كه اين شـيوة       است؛ داليل وشواهد بسياري نشان مي     
كاهش ميزان يادگيري و انگيزة فراگيران بـه مطالعـة محتـواي برنامـة درسـي، در                 

هاي علوم انساني بـه      رشتههاي درسي    امهبرنمجموع موجب كاهش ميزان كارآيي      
هـاي اخيـر     بر اين اساس، در سـال     . ده است شويژه در نظام آموزشي عالي كشور       

هاي درسي بـه اسـتفاده از        ارشناسان و طراحان كتاب   كريزان درسي،    گرايش برنامه 
رويكردها يا الگوهاي جامع، يكپارچه و درهم تنيده با عنـوان كلـي رويكردهـاي               

اي افــزايش يافتــه اســت و از ايــن رو اســتفاده از  اي يــا چنــد رشــته ميــان رشــته
ي رايـج و سـنتي، توجـه        ارويكردهاي تلفيقي يا در هم تنيده به جـاي رويكردهـ          

را بـه   ريزي درسي كشور     مندان به توسعه و بهبود نظام برنامه       پژوهشگران و عالقه  
 .استخود معطوف داشته 
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 در سـطح    1 اجراي يك پـژوهش علمـي      مقالة حاضر كه بر اساس نتايح حاصل از       
ها و مراكز آموزش عالي دولتي استان مركزي تهيه و تنظـيم شـده اسـت،                 دانشگاه

ضــمن ارزيــابي وضــعيت فعلــي روش ســازماندهي مــواد و محتــواي دروس در 
كيد بر رشته هاي علوم تربيتي در نظام آموزش عـالي،           أهاي علوم انساني با ت     رشته

 و كاربرد ايـن     كردهة درسي موضوعات مجزا را ارزيابي       ميزان كارآيي الگوي برنام   
ـ       الگو را با الگوي برنامة درسي تلفيقي مقايسه نموده اسـت؛             ه بـر اسـاس نتـايج ب

علوم (هاي علوم انساني      مواد و محتواي دروس در رشته      فعلي سازمان   دست آمده 
 مزايـا   ضمناً. هاي علمي قرار دارد    بر اساس شيوة موضوعات مجزا يا رشته      ) تربيتي

ريزان درسي به    نامهرهاي كاربرد الگوي موضوعات مجزا در گرايش ب        و محدوديت 
 ،از نظر اعضاي هيئـت علمـي و دانـشجويان         . ثر بوده است  ؤاستفاده از اين الگو م    

ي رايـج   هامزاياي الگوي تلفيقي ميزان كارآيي اين الگو را در مقايسه با ساير الگو            
استفاده از الگوي برنامة درسـي تلفيقـي        به   رو    و از اين   داده است و سنتي افزايش    

 . استشدهكيد أبه جاي الگوي موضوعات مجزا ت
 مورد اسـتفادة برنامـه ريـزان درسـي،          تواند  مينتايج حاصل از اين پژوهش علمي       

هاي درسي دانشگاهي در نظـام آمـوزش عـالي و نيـز        كارشناسان و طراحان كتاب   
پـرورش قـرار گيـرد و زمينـه را بـراي            ريزان درسي در وزارت آمـوزش و         برنامه

هـاي   توسعه تجربيات تازه در نحوة سازماندهي مواد درسي و تهيه و تدوين كتاب            
 .درسي در نظام آموزشي كشور فراهم سازد

 
 

 نظـام   - علوم تربيتي    - علوم انساني    ، كتاب درسي    ،برنامة درسي   :يكليد واژگان
 آموزش عالي

                                                 
 در دانشگاه ها و مراكز آموزش عـالي دولتـي   ،اين پژوهش با تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه اراك    . 1

 . اجرا شده است1384استان مركزي در سال 
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 مقدمه
هـاي   ات دانش و معرفت بـشري، علـوم انـساني و رشـته            ترين تقسيم  يكي از مهم  

هايي اسـت   وابسته به آن است؛ علوم انساني در يك تعريف جامع، مجموعه دانش        
كه موضوع اصلي آن شناخت، تحليل و بررسي مسائل، موضوعات و امور مربوط             

 .به انسان و زندگي انساني است
هـاي وابـسته بـه آن در      و رشـته 1ررسي تحليلي وضعيت و جايگاه علوم انـساني     ب

هاي آموزشي جهان نشان دهنده اين واقعيـت اسـت كـه بـه رغـم اهميـت و          نظام
ـ   ارزش اين حوزه از معرفت     علمـي  هـاي   اني در مقايـسه بـا سـاير حـوزه    سهاي ان

هرگونه تفكر دربارة وضع كنوني و هـر نـوع كوشـش در             . نداردموقعيت مناسبي   
بـه گذشـته اسـت؛ ايـن تفكـر يـا            تحليل يك وضع تربيتي كنوني متضمن رجوع        

 كه آموزش تـاريخي در ذهـن افـراد          آثاريكوشش ما را به تصويري از گذشته و         
؛ اهميت مطالعـة گذشـته و روشـن         )1985لئون،  ( است برمي گرداند     گذاشتهباقي  

 در  تـوان   مـي هـاي آموزشـي را       شدن اوضاع كنوني از طريق مطالعة گذشـتة نظـام         
مطالعة تحليلي وضعيت فعلـي سـازمان   . رار دادسطوح يا مراتب مختلف مد نظر ق  

هاي درسي در نظام آموزشي ما نيز مـستلزم مراجعـه بـه گذشـتة                و محتواي برنامه  
تاريخي و مطالعه چگونگي وضعيت سازماندهي مواد و محتواي برنامـة درسـي و              

 2له در فرآيند برنامه ريزي درسـي ئساير اجزاي نظام آموزشي كشور است؛ اين مس  
هاي سازماندهي مواد و محتواي دروس       ان برنامة درسي و چگونگي شيوه     به سازم 

هاي يـاددهي   ريزي كلية فعاليت ريزي درسي به معناي برنامه    شود؛ برنامه   مربوط مي 
مـشايخ،  (هـا اسـت    ايجاد تغييرات مطلـوب در رفتـار يادگيرنـده   براي  يادگيري  -

مـواد و محتـواي     دهي  سـازمان راي ايجاد اين تغييرات رفتاري مطلـوب،        ب ).1368
آيد؛ شيوه هاي سازماندهي مـواد       ها به شمار مي    ترين فعاليت  درسي مناسب از مهم   

                                                 
١. Humanities 
2. Curriculum Planning 
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ثر از رويكردهـايي بـوده اسـت كـه در طـول تـاريخ               أو محتواي درسي همواره مت    
اند؛ يكي از رايج ترين الگوهـاي سـازماندهي    هاي درسي شكل گرفته تحول برنامه 

ـ        هاي رشته يا    1امواد درسي، الگوي موضوعات مجز     ثير أ علمي است كـه تحـت ت
رويكرد برنامة درسي موضوع محور قـرار دارد؛ ايـن الگـو در سـازماندهي مـواد                 

ها و مراحل تحصيلي از جمله نظام آموزشي عالي كشور رايـج             درسي تمامي دوره  
هاي آموزشي نيز بـر      است و سازماندهي محتواي برنامة درسي در بسياري از نظام         

هاي مختلف علوم انساني در      سازمان فعلي رشته  . الگو قرار گرفته است   پايه همين   
ريزي درسي آموزش عالي نيز تابع الگوي مزبور است و طيف وسـيعي      نظام برنامه 

هاي مختلف بر پاية اين الگو سـازمان يافتـه           از مواد و موضوعات درسي در رشته      
را در حـوزة وسـيع       هـاي درسـي    اين شيوه ميزان كارآيي و اثربخشي برنامه      . است

ريـزان درسـي، طراحـان و كارشناسـان          علوم انساني كاهش داده و گرايش برنامـه       
هـاي   هاي درسي را به استفاده از الگوهاي جامع، يكپارچه و وسيع در برنامه             برنامه

 2درسي افزايش داده است؛ يكي از اين الگوها، الگـوي تلفيقـي يـا در هـم تنيـده                  
ظيم مواد و موضوعات درسي مختلـف را بـر اسـاس        اين الگو، طراحي و تن    . است

دهد و به عنـوان يـك الگـوي جـامع،            هم پوشي ميان محتواي آنها مدنظر قرار مي       
ريزان درسي جهـان را بـه خـود  معطـوف              گرايش برنامه  ،يكپارچه و در هم تنيده    

  .داشته است

تهيه و  در مقالة حاضر كه با استفادة از نتايج حاصل از اجراي يك پژوهش علمي               
تنظيم گرديده است با هدف ارزيابي وضعيت كنوني سازماندهي مـواد و محتـواي        

، ابتدا مروري بر وضـعيت      3يد بر علوم تربيتي   أكدرسي رشته هاي علوم انساني با ت      
م برنامـة   هـو مفدربـاره   و مسايل مربوط به حوزة علوم انساني خواهد شد و سپس            

                                                 
1. Separate Subjects 
٢. ntegrated 
3. Educational Sciences 
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زماندهي محتـوا، الگوهـاي     درسي، سـازماندهي محتـوا، ضـرورت و اهميـت سـا           
كيد بر دو الگوي برنامة درسي موضـوعات مجـزا    أسازماندهي محتواي دروس با ت    

هـاي    يافتـه  عرضـه ؛ در ادامه به معرفـي روش پـژوهش و           شود  ميو تلفيقي بحث    
گردد و در پايان ضمن جمع بندي مباحث، چنـد پيـشنهاد    اصلي پژوهش اقدام مي  

 . خواهد شدعرضهده دست آمه كاربردي بر اساس نتايج ب
 

  علوم انسانيو ماهيتنگاهي به وضعيت 
بررسي روابط ميان تاريخ تحـوالت آموزشـي و علـوم  انـساني در مجمـوع كـار                   

گيرد و   ت مي أدشواري است؛ در واقع اين روابط از مجموعة عوامل گوناگوني نش          
از  1ونآنتوان لئـ  . كند هايي بسياري را در ذهن پژوهشگر ايجاد مي        ت و پاسخ  سؤاال

متفكران معاصر عقيده دارد كه تاريخ به منزلة ابزار تحليـل اوضـاع كنـوني اسـت                 
هـاي    براي تحليل وضعيت فعلي نظام آموزشـي و برنامـه          ،؛ بنابراين )1985لئون،  (

گيـري   درسي موجود در آن نظام بايد به گذشته رجوع نمود؛ مطالعة رونـد شـكل              
ريزي درسي جهان مبين ايـن   نظام برنامههاي وابسته به آن در      رشته وعلوم انساني   

پيـشينة تـاريخي    كه تحوالت مربوط به اين حوزه از معرفت انساني          واقعيت است   
هاي متنوع و متعدد مربوط به ايـن حـوزه           رشتهگيري و تحول      اما شكل  كهني دارد 

 متناسب و هماهنگ با يكديگر صورت نپذيرفته است؛ بـه عقيـدة             ،در طول تاريخ  
هـاي وابـسته بـه آن بـا          هاي علـوم انـساني و رشـته        ظران، ويژگي برخي صاحب ن  

هاي مربوط به آنهـا متفـاوت اسـت؛ ايـن گـروه از        هاي ساير علوم و رشته     ويژگي
هاي  كنند و روش   هاي طبيعي و تجربي محدود مي      متفكران علم را به مطالعة پديده     

اي علمـي تلقـي     ه مبتني بر مطالعات تجربي را عامل اصلي اعتبار يا سنديت نظريه          
هـاي   از اين رو به معرفت هاي حاصل از علوم انساني به عنـوان معرفـت   . كنند مي

ي مربوط به علوم    محتوا روش هاي سازماندهي     ،بنابراين. نگرند علمي با ترديد مي   
                                                 
١. Antoine Leon 
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هـاي تجربـي و      طبيعي يا فيزيكـي بـه تـدريج در طـول تـاريخ بـر اسـاس روش                 
محتـواي  مناسبي را براي سازماندهي آزمايشگاهي توسعه يافته و چارچوب نظري  

امـا علـوم انـساني و       . هاي مربوط به علوم غير انساني فـراهم سـاخته اسـت            رشته
هـاي    نظـري و روش   طراحـي سـاختار   هاي وابسته به آن به دليل ضـعف در           رشته

سازماندهي مناسب علمي و نيز به دليل نوع موضوع و روش پژوهش مربـوط بـه                
هـاي غيـر     هاي انساني، توسعه اي متناسب با رشته       فتهاي اين حوزه از معر     رشته

كنـد كـه وضـعيت     له زماني اهميت بيشتري پيدا مـي   ئاين مس . انساني نداشته است  
ريزي درسي جهـان بـه    هاي وابسته به آن در نظام برنامه فعلي علوم انساني و رشته 

  و بـر اسـاس اصـول و معيارهـاي           شود مطالعهمحتوا  هاي سازماندهي    لحاظ شيوه 
هاي وابسته به حـوزه      سازماندهي مواد و محتواي درسي به ارزيابي وضعيت رشته        

 .علوم انساني در دوره هاي مختلف تحصيلي اقدام شود
هاي وابـسته بـه آن را         موضوع اصلي علوم انساني و رشته      گونه كه اشاره شد    همان

بل پـيش   دگي و غيرقا  يدهد و با توجه به پيچ      انسان و رفتارهاي انساني تشكيل مي     
هاي بشري،   هاي مربوط به اين حوزه از معرفت       بيني بودن رفتارهاي انساني، رشته    

دقت و اعتبار و سنديت الزم را همانند علوم غير انساني يا طبيعي ندارند و از اين                 
ثير تحوالت گـسترده و     أرو علوم انساني نتوانسته است همانند ساير علوم تحت ت         

هـاي   و پژوهـشي در رشـته   1ه از روش هاي علمي   استفاد هرچند. سريع قرار گيرد  
 استفاده از اين روش ها در مطالعـات انـساني      ،اي طوالني دارد   علوم انساني پيشينه  
و دانش مربوط به ايـن       2ها، اصول و مباني    م، نظريه ي مفاه عرضهتوسعة الزم را در     

وم هاي علـ   ماهيت مسايل و موضوعات مربوط به رشته      . ها ايجاد نكرده است    رشته
  گونـه از ايـن حاصل هاي پژوهشي در مطالعات انساني، نتايج   انساني و نوع روش   

  و شود  ميآنچه در رفتار انسان ظاهر      . ها متمايز ساخته است    علوم را از ساير دانش    
                                                 
1. Scientific Methods  
2.  Principles & Foundations  
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كنند از جنبه هـاي مختلـف بـا      كه انسان ها در آن زندگي مي     جوامعيهاي   ويژگي
ج علمـي جـامع، مـشابه و يكـسان را در             نتاي عرضه اين امر     و ندا  يكديگر متفاوت 

فلسفه تربيتـي   . هاي علوم انساني با دشواري و پيچيدگي مواجه ساخته است          رشته
 جوامع با يكديگر متفاوت است و ايـن امـر در نـوع، روش و                1و فلسفة اجتماعي  

ـ            عرضههاي انساني و     كيفيت پژوهش  ثير أ نتايج علمـي در حـوزه علـوم انـساني ت
هـاي    اين ادعا مورد پذيرش است كه در علوم انساني و رشته           .مستقيم داشته است  

هاي كمي و كيفي، روش      هاي علمي از آمار، روش     مربوط به آن همانند ساير رشته     
 در بررسـي  2مشاهده، آزمـايش، مـصاحبه، پرسـشنامه و شـيوة مطالعـات تطبيقـي        

دگي  امـا آنچـه موجـب واپـسمان        ،شـود   مـي ها استفاده    ها و فرضيه   مفاهيم و نظريه  
 علمي مطالعات مربوط به علوم انساني نسبت به ساير علوم شـده اسـت، احتمـاالً               
گرايشي است كـه در بـين برخـي از متفكـران علـوم انـساني دربـارة مطابقـت و                     

هاي فيزيكي وجود داشته اسـت؛ بـه عبـارت           هاي انساني با پديده    هماهنگي پديده 
هـاي انـساني را در       ه  پديـده    تمايل دارنـد كـ     ديگر پژوهشگران علوم انساني غالباً    

م و  ياز ايـن رو در تـشكيل مفـاه         هاي فيزيكي و طبيعي توجيه كننـد؛       قالب پديده 
هاي وابسته به علوم انساني و بررسي روابط ميان اين            رشته 3بندي نظريه ها و طبقه   

در حـوزة علـوم     هرچنـد   . انـد  دسـت نيـاورده   ه  هاي چشمگيري ب   ا موفقيت ه رشته
 ولي عوامـل مختلفـي ماننـد پيچيـدگي          ،اند هايي داشته  يشرفتانساني دانشمندان پ  

 ؛)1364شـريعتمداري،   ( اساسي باز داشته اسـت       نظريهرفتار انسان آنها را از تهيه       
 4ثير يك رويكرد آينده نگرانـه     أهاي وابسته به آن بايد تحت ت       علوم انساني و رشته   

هـاي دقيـق      طرح  آينده نگري به صورت كلي آن درصدد ترسيم        ؛قرار داشته باشد  

                                                 
١. Educational Philosophy & Social philosophy  
٢. Comparative Studies  
٣. lassification 
۴. Prospective Approach 



 هاي علوم انساني با تأكيد بر علوم تربيتي                                          رشته

 

311

ها را تحليل و دورنماهاي آينده را تعريـف كنـد            كند گرايش   بلكه سعي مي   ،نيست
 ).1370كاردان، (

اي در قلمرو حيات انـسان روبـرو         علوم انساني همواره با معضالت و مسايل تازه       
هاي چشمگيري را    بوده است و در پيش بيني اوضاع زندگي آينده انسان، موفقيت          

با تكيـه بـر     هرچند   هاي وابسته به آن     و رشته  علوم انساني .  است دست نياورده ه  ب
هاي گسترده سعي در توجيه وضـعيت فعلـي و           هاي منظم علمي و پژوهش     روش

هاي علمـي    ها و رشته    در مقايسه با ساير دانش     ،اند پيش بيني تحوالت آينده داشته    
ق علمـي و    مانند فيزيك، رياضيات، شيمي، زيست شناسي و غيره در تبيين حقـاي           

ها در   بررسي داليل و عوامل اين ناكامي     . اند  موفق نبوده   چندان تحقق اهداف خود  
هـاي گونـاگون مـستلزم انجـام      هاي مختلف و ديـدگاه    حوزة علوم انساني از جنبه    

عـدم توسـعه   ل در يـ تـرين دال  يكـي از مهـم  . هاي گسترده و جامع اسـت      پژوهش
يـزي درسـي مربـوط اسـت و در ايـن      ر  به فرآينـد برنامـه   هاي علوم  انساني    رشته

هـاي علمـي در قلمـرو علـوم انـساني       فرآيند، موضوع سازماندهي محتواي رشـته    
هاي مختلف علمي با سازماندهي       توسعة علوم و رشته    اصوالً. دارداي   اهميت ويژه 

ها ارتباط   هاي موجود در اين رشته     ها و ارزش   ها، گرايش  دانش، معلومات، مهارت  
هـاي   تـرين رشـته    دهد كـه از مهـم      د و داليل بسياري نشان مي     شواه. نزديك دارد 

هـاي   ، رشته توان ميكيد بر دانش تعليم و تربيت       أعلمي در حوزة علوم انساني با ت      
 بـر ايـن اسـاس ابتـدا بـه           .را ذكر كـرد   ريزي درسي    ريزي آموزشي و برنامه    برنامه

 و  شـود   مـي مفهوم، اهميت و ضرورت سازماندهي محتواي برنامة درسـي اشـاره            
كيـد بـر دو الگـوي       أسپس انواع الگوهاي سازماندهي محتواي برنامة درسـي بـا ت          

و در ادامه نتايج حاصـل      شود    ميريزي درسي ررسي     در قلمرو برنامه  شناخته شده   
 .شدهاي علمي تجزيه و تحليل خواهد  از اين پژوهش علمي در قالب داده

 
 مفهوم و اهميت سازماندهي محتواي برنامة درسي
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هـاي اساسـي در فرآينـد        تـرين فعاليـت    زماندهي محتواي برنامة درسي از مهـم      سا
 الزم  ،ريزي درسي است؛ قبل از اينكه مفهوم سازماندهي محتوا مطرح شـود            برنامه

 يك مفهـوم    اصوالً. دشواست به مفهوم جامعي از  برنامة درسي به اختصار اشاره            
زا و عناصر برنامة درسي باشـد       جامع در برنامة درسي بايد در بر گيرندة تمامي اج         

كيـد داشـته باشـد و       أ جنبه هاي فردي و اجتماعي زندگي يادگيرنـده ت         تماميو به   
 ؛ يادگيري را در برنامة درسي مدنظر قـرار دهـد          - فعاليت هاي ياددهي     همة ضمناً

هـاي   بر اين اساس برنامة درسي به محتواي رسمي و غيررسـمي، روش، آمـوزش             
 آنها شاگردان تحـت هـدايت مدرسـه دانـش           اگردد كه ب   يآشكار و پنهان اطالق م    

هـا را    هـا و ارزش    كنند و گرايش   ها را كسب مي    آورند، مهارت  دست مي ه  الزم را ب  
، برنامـة درسـي شـامل    1بـه عقيـدة يـاداو   ). 1379ملكـي،  (دهند  در خود تغيير مي   

ر هـاي متنـوع و متعـدد د        تماميت تجربياتي است كه يادگيرنده از طريـق فعاليـت         
سازمان برنامـة درسـي نيـز داللـت دارد بـر            ). 2002ياداو،  (كند   مدرسه كسب مي  

اي از اجزا و عناصر موجود در برنامة درسي كه با يكديگر ارتباط متقابـل     مجموعه
 سـازماندهي   ،بنـابراين .  به يكديگر وابسته است    تمامي اين عناصر  داشته و فعاليت    

رتبـاط، همـاهنگي و تنظـيم تمـامي         محتواي برنامة درسي عبارت است از نحـوة ا        
 يادگيري كه از طريـق آن يـادگيري         -ها و تجربيات ياددهي      اجزا، عناصر، فعاليت  

اصـطالح محتـوا نيـز      . شـود   مـي برنامة درسي ايجاد     تحقق اهداف جهت  ثر در   ؤم
هـايي   هـا و گـرايش     ها، دانش  ها، اصول، مهارت   مشتمل بر مجموعة مفاهيم، نظريه    

بـر ايـن اسـاس      . هداف برنامة درسي سـازمان يافتـه اسـت        است كه براي تحقق ا    
 و آن   شـود  آشكار مي اهميت و ضرورت سازماندهي مواد و محتواي برنامة درسي          

عناصـر و اجـزاي تـشكيل دهنـدة         ميـان   ايجاد ارتباط منطقي، هماهنگ و منسجم       
هـاي مختلـف      شـيوه  والگوهـا     سازماندهي محتوا بـا    ؛محتواي برنامة درسي است   

                                                 
١. Bibhuti Yadav 
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ثر از رويكردهـاي عمـده در       أ متـ  كهـا نيـز هـر يـ         اين شـيوه    و پذيرد مي صورت
  .هاي درسي است برنامه

 
 الگوهاي سازماندهي محتواي درسي

ثر ؤالگوها و رويكردهاي مـ    درباره  هاي برنامة درسي،     در روند تاريخ تحول نظريه    
بـا ايـن    .  اسـت  نشده به صورتي منظم و مدون بحث        برنامه درسي  گيري در شكل 

ريزي درسـي مبـين آن       لعة منابع تخصصي و متون علمي در حوزة برنامه         مطا حال
 ،هاي سازماندهي و عناصري كه بايد در برنامة درسي سـازمان يابـد          است كه شيوه  
 در تهيـة طـرح      1 به شمار آمده است؛ بـه عقيـده تـايلر          مسايلترين   همواره از مهم  

ي اصـلي چـارچوب   ها تنظيم يك برنامة درسي، شناخت عناصر آن به عنوان رشته    
؛ رويكردهـاي مهمـي كـه الگوهـاي         )1381تقي پور ظهير،    (برنامة ضرورت دارد    

اند با عنوان رويكردهاي فراگير محور و        ثير قرار داده  أسازماندهي محتوا را تحت ت    
 در الگوهـاي    2انـد؛ مـايرز و مـايرز       بنـدي شـده    رويكردهاي موضوع محور  طبقـه     

انـد كـه بـر       وعي طبقه بندي اسـتفاده كـرده      سازماندهي محتواي برنامة درسي از ن     
هـاي   د توجه داشت كه مدارس و يا نظـام        ياب ؛اساس دو رويكرد مذكور قرار دارد     

مختلف آموزشي كمتر از يك الگوي خاص به صورت منحـصر بـه فـرد اسـتفاده                 
فتحـي واجارگـاه،    (كنند و رويكرد غالب، استفادة تركيبي از اين الگوها اسـت             مي

بندي مزبور، رويكرد فراگير محور بـه چهـار نـوع الگـوي               طبقه ؛ بر اساس  )1381
برنامة درسي پايه مشترك، كاركرد اجتماعي، فعاليت محـور و برنامـة درسـي بـاز                

 و رويكرد موضوع محور نيز از سه نوع برنامة درسـي موضـوعات              شود  ميتقسيم  
 ؛ در رويكـرد فراگيـر محـور، اسـاس         شـود   مـي مجزا، مارپيچي و تلفيقي تـشكيل       

دهـد و    هاي فراگيـر تـشكيل مـي       محتواي برنامة درسي را نيازها، عاليق و گرايش       

                                                 
١. Ralph W.Tyler 
٢. Myers & Myers  
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هـا   فراگيران به صورت فعال و از طريـق يـادگيري بـر اسـاس عمـل در فعاليـت                  
هـاي متفكرانـي ماننـد جـان         مشاركت دارند؛ مباني نظري اين الگو بر پايه انديشه        

مان برنامـة درسـي را       قرار دارد؛ در رويكرد موضوع محـور، اسـاس سـاز           1ديوئي
هـاي مـورد نيـاز از طريـق موضـوعات درسـي         كسب معلومات، دانش و مهـارت     

. شود  ميكيد  أتشكيل مي دهد و به پرورش نيروهاي عقالني و يا ذهني فراگيران ت            
هاي علمي و مواد درسـي سـازمان يافتـه، دانـش و              در اين رويكرد از طريق رشته     

از آنجا كه نتايج حاصل از اين        .شود  ميته  هاي مورد نظر به فراگيران آموخ      مهارت
 دو الگوي برنامة درسي موضـوعات مجـزا و تلفيقـي مربـوط               ارزيابي پژوهش به 

 .رسد هاي دو الگوي مزبور ضروري به نظر مي ويژگيمروري بر ، شود مي
 

 الگوي برنامة درسي موضوعات مجزا
ه بـر اسـاس     از رايج ترين الگوهاي سازماندهي مـواد و محتـواي دروس كـ            يكي  

هـاي علمـي    رويكرد موضوع محور قرار دارد، الگوي موضوعات مجـزا يـا رشـته          
 مجـزا و مـستقل از       است؛ در اين الگو، مواد و محتواي دروس به صـورت كـامالً            

 مــشتمل بــرهــاي درســي   زمــاني مجــزا و در قالــب كتــاببرنامــةيكــديگر و در 
الگـو اعتقـاد دارنـد    طرفداران اين . شود ميموضوعات مختلف درسي سازماندهي     

هـاي علمـي    كه دانش و معلومات انساني در طول تاريخ به تدريج در قالب رشـته          
 مـواد و    ،انـد؛ بنـابراين    اند و با نظم و ساختار مشخصي شكل گرفتـه          سازمان يافته 

. موضوعات درسي نيز بايد در قالب همان نظم و ساختار معين، سازماندهي شـود             
 اول  :دهد جزا دو هدف اصلي را مدنظر قرار مي       بر اين اساس الگوي موضوعات م     
گيـري يـك      ضـمن شـكل     به تدريج و   هايي كه  اكتساب دانش، معلومات و مهارت    

 دوم رشد و پرورش نيروهاي عقالنـي يـا          ؛رشته يا مادة درسي سازمان يافته است      

                                                 
١. John Dewey  
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هايي كه سازماندهي شده     معلومات و مهارت  دانش و   ذهني فراگير از طريق انتقال      
 .است
وي موضوعات مجزا همانند سـاير الگوهـاي سـازماندهي مـواد درسـي داراي               الگ

مزايــا و محــدوديت هــايي اســت؛ مزايــاي الگــوي موضــوعات مجــزا، گــرايش  
ريزان درسي را به استفادة وسيع از اين الگو در سازماندهي مـواد درسـي در      برنامه
اين الگو،  هاي   ف تحصيلي، افزايش داده است؛ از طرفي محدوديت       لهاي مخت   دوره

هـاي سـازماندهي مـواد درسـي بـه           بازده و كارآيي آن را در مقايسه با ساير الگـو          
كيد بـر اهميـت و ارزش سـاختار و محتـواي خـاص              أشدت كاهش داده است؛ ت    

ها و مواد درسي، افزايش معلومات و مهارت هاي علمي فراگيـران، رشـد و                رشته
 عرضـه اختار معرفـت انـساني،      كيد بر س  أپرورش توانايي هاي عقالني فراگيران، ت     

  بـودن  ها و مواد درسي به صـورتي گـسترده و متنـوع، آشـنا              محتواي علمي رشته  
تـرين مزايـاي     هاي درسي با سـاختار ايـن الگـو از مهـم            طراحان و مجريان برنامه   

، ارتبـاط ضـعيف     اما در مقابل اين مزايـا     آيد؛   الگوي موضوعات مجزا به شمار مي     
ها و مـواد درسـي،       مواد درسي، مرزبندي قوي ميان رشته     ها و    محتوايي ميان رشته  

هـا و مـواد درسـي،        هاي فراگير با محتواي رشته     نبود ارتباط ميان عاليق و گرايش     
ها و مواد درسي براي تلفيـق و در هـم تنيـدن محتـواي            نبود هم پوشي ميان رشته    

از  ،ها و مواد درسي در حـل مـسايل زنـدگي واقعـي فراگيـران                رشته ضعفآنها،  
 .است موضوعات مجزا يهاي الگو ترين محدوديت مهم

  
 الگوي برنامة درسي تلفيقي

الگوي تركيب شده و الگوي موضوعات وسـيع  كه  الگوي برنامه درسي تلفيقي در  
هـا و مـواد درسـي        بر خالف الگوي موضوعات مجزا، رشته     ،  نيز ناميده شده است   

ارچـه و در قالـب يـك        مختلف به صورت موضوعات وسيع، در هم تنيـده و يكپ          
 دو شـيوة  به  معموالً   و   شود  ميها و مواد درسي تلفيق       اي از رشته   رشته يا مجموعه  
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گردد؛ از ايـن رو      هاي درسي سازماندهي مي    نامهراي در ب   ا چندرشته ياي   ميان رشته 
هـاي الگـوي برنامـة درسـي         ترين ويژگـي   از مهم » ارتباط، يكپارچگي و جامعيت   «

 سـاده از    ياي فراتـر از تركيبـ      نامة درسي تلفيقي را برنامـه     كالرك بر . تلفيقي است 
سـازي، فهـم     كند؛ به عقيده او مفهـوم      مجموعه مواد و موضوعات درسي تلقي مي      

گـري و يـادگيري      ها، روابط متقابل ميان مفاهيم سـازماندهي شـده، پرسـش           زمينه
فعال، درگيري مستقيم فراگيـر بـا موضـوعات درسـي، طـرح مـسايل و موضـوع                  

هايي است كـه الگـوي تلفيقـي را از سـاير الگوهـاي       ترين ويژگي   از مهم  ،ردهگست
 هـم پوشـي و مـشابهت ميـان محتـواي            .سـازد  سازماندهي مواد درسي متمايز مي    

هاي تلفيق و در هـم تنيـدگي بـه شـمار             ترين مالك  مهم ها و مواد درسي از       رشته
ي تعلـيم و تربيـت و        اعتقاد دارد كه تنها يك مـادة درسـي بـرا           1وايت هد . آيد مي

هـاي مختلـف آن اسـت        يادگيري وجود دارد و آن زندگي با تمامي ابعاد و جنبـه           
؛ به عقيدة او از تعليم مواد و موضوعات درسي مستقل و متعـدد و               )1383ملكي،  (

 و تنـوع مـواد و       د و بايـد از تعـد      شـود   مـي اي عايـد فراگيـر ن      پراكنده هيچ نتيجـه   
 موضوعات آموزش داده شده به طـور         بايد و ضمناًٌ موضوعات درسي كاسته شود     

بر اين اساس طرفداران برنامة درسي تلفيقي به از         .  شود عرضهعميق به يادگيرنده    
كيد دارند و با رويكردي كل نگرانه       أبين بردن مرزهاي مشخص ميان مواد درسي ت       

 هماهنـگ و    عـة به سازماندهي اجزا و عناصر مختلف برنامة درسي در يك مجمو          
الگـوي تلفيقـي ضـمن ايجـاد انـسجام و همـاهنگي در              . ورزند صرار مي منسجم ا 

 بـه   توانـد   مـي محتواي برنامة درسي و يكپارچه سازي مواد و موضوعات درسـي            
 .تحقق هدف مزبور نيز كمك نمايد

ضــرورت رويكــرد تلفيقــي در بــه  از پژوهــشگراني اســت كــه 2هايــدي جــاكوبز
هـاي اخيـر گـرايش و نيـاز بـه             سال عقيده دارد در  كرده،  كيد  أهاي درسي ت   برنامه

                                                 
١. Alfred Whitehead 
٢. Heidi Jacobs  
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ريزي درسي تلفيقي در تمامي جوامع افزايش يافته و كاربرد رويكرد تلفيقي             رنامهب
 از 1؛ اليـوت آيزنـر  )1989جـاكوبز،  (هاي آموزشـي توسـعه داده اسـت          را در نظام  

هـاي درسـي     ريزي درسي نيز معتقد اسـت هـر قـدر برنامـه            صاحب نظران برنامه  
هاي وسيع و در هم تنيده حركت        هاي درسي رشته   سمت برنامه هاي مجزا به     رشته

 و مـواد درسـي      هـا  بنـدي و مرزبنـدي ميـان رشـته         كند، قلمرو يا محـدودة طبقـه      
هماهنگي و يكپـارچگي ميـان محتـواي مـواد درسـي بيـشتر                و شود  ميتر   ضعيف

 هـاي درسـي را     مها رويكرد تلفيق در برن    2؛ اكرمن و پركينز   )1979آيزنر،  (گردد   مي
بر اساس دو موقعيـت مهـم در يـادگيري بـا عنـاوين يـادگيري محتـوا محـور و                     

هـاي    موقعيـت  دركاربرد الگوي تلفيقي    بر   و   كردهيادگيري مهارت محور بررسي     
اي بـا    در مقالـه 3 ماتيـسون و ماسـون     ؛)1988اكرمن و پركنيـز،      (كردهكيد  أمزبور ت 
»  و مـشاركتي منـد  نظـام  يـك نگـرش   ؛اي طراحي برنامة درسي ميان رشـته «عنوان  

 اساسـي در ايجـاد همـاهنگي و    يـك مـانع   آموزش موضوعات مجزا را به عنـوان        
كننـد و بـه ايجـاد تعـادل،      هـا و مـواد درسـي تلقـي مـي           ارتباط دروني ميان رشته   

در محتـواي برنامـة     هماهنگي و يكپارچگي منطقي و معنا دار بين وسعت و عمق            
 ).1989ون، ماتيسون و ماس(نمايند  كيد ميأ تدرسي

هاي مطرح شده در زمينة تلفيق و در هم تنيدن           مروري بر منابع تخصصي و نظريه     
هاي درسي در يك     دهد كه رويكرد تلفيق در برنامه      محتواي برنامة درسي نشان مي    

هاي متنوع و متفاوتي كه هر       واخت انجام نشده و در واقع روش      نقالب واحد و يك   
مهرمحمـدي،  (دارند بـه كـار گرفتـه شـده اسـت            كدام از قابليت ها و امتيازهايي       

انـد   ها بيش از حد رشد يافته      هاي رشته   عقيده دارد كه نظام    4پروفسور دنو ). 1379

                                                 
١. Elliot Eisner  
1. Ackerman & Perkins 
٣. Mathison & Mason  
٣. L. D. Hainaut  
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بنـدي و    و اين رشد ناهماهنگ و نامتعادل آنها را از نقش اصـلي خـود كـه طبقـه                 
 .)1373خلخالي، (تسهيل امر آموزش است، دور نموده است 

 اصولي قرار دارد كه ايـن الگـو را از           بر مبناي ي تلفيقي   ساختار الگوي برنامة درس   
ساير الگوهاي سازماندهي مواد درسي متمايز نموده است؛ اين اصول بـه اختـصار          

 :ند ازا عبارت
قواعد، مفاهيم و اصول مربوط به دانش منطق، شيوة فكر كـردن           : اصول منطقي . 1

يفه اصـلي برنامـة درسـي آن         وظ ، بنابراين ؛آموزد ي م و تفكر منطقي را به فراگيران     
وت ا، شيوة تفكر و نيروي قض      شده است كه از طريق مواد و محتواي درسي تلفيق        

 . را به يادگيرنده ها آموزش دهدمنطقي
 مفـاهيم و موضـوعات      عرضـه سازمان برنامة درسي بايد ضـمن       : اصول عملي . 2

 هـاي عملـي را در بـه كـارگيري دانـش و             اي از قواعـد و روش       مجموعـه  ،نظري
هاي نظري و عملي     معلومات نظري به فراگيران آموزش دهد؛ ارتباط ميان آموخته        

 بر پاية اصول عملي و رويكرد عمل        ،در سازمان دادن مطالب و موضوعات درسي      
 .گرايانه استوار است

هاي الزم را براي تعامـل ميـان         سازمان برنامة درسي بايد زمينه    : اي اصول زمينه . 3
ايجـاد  دگي واقعي او ايجاد كنـد؛ سـازماندهي تجربيـات و            عاليق يادگيرنده و زن   

 از مهـم تـرين      ،ثر از طريـق محتـواي درسـي       ؤهاي مناسب براي يادگيري مـ      زمينه
 .كاركردهاي برنامة درسي تلفيقي است

اي ضمن آنكه الگوي تلفيقي را از ساير         اصول منطقي، اصول عملي و اصول زمينه      
هـاي   سازد، در افزايش كارآيي رشـته       مي هاي سازماندهي مواد درسي متمايز     روش

هاي جديد علمي زمينـه را       تري دارد و هماهنگ با يافته      علوم انساني كاربرد وسيع   
 .سازد براي كارآيي و توسعه بيشتر علوم انساني فراهم مي

 
 روش پژوهش
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؛ اسـت روش مورد استفاده در اين پژوهش بر اساس روش توصـيفي و پيمايـشي               
ها است كه بـا هـدف    يوة منظم در گردآوري و تنظيم دادهپژوهش پيمايشي يك ش   

 و موقعيت موجود در ارتباط با نيازهاي آموزشي و تربيتـي اسـتفاده       اوضاعمطالعة  
 شود  ميها يا اطالعاتي به كار برده         اين روش تحقيق به منظور كشف داده       ؛شود  مي

؛ )1380دالور،  ( كردروابط متغيرها بحث و بررسي      درباره   توان  ميكه از طريق آن     
 در مورد وضعيت موجود بررسـي مـي كننـد و در واقـع               اين نوع تحقيقات اصوالً   

 اندازه بگيرنـد بـدون اينكـه در مـورد چرايـي آن              ،سعي دارند آنچه موجود است    
؛ با توجه به يكي از اهداف پژوهش حاضر كه          )1990آري و ديگران،    ( كنند   الؤس

هاي علـوم تربيتـي    واد درسي در رشتهارزيابي وضعيت موجود شيوة سازماندهي م  
 اسـتفاده از روش     ،از ديدگاه اعضاي هيئت علمـي و دانـشجويان اسـت، بنـابراين            

رسـد؛ جامعـة آمـاري مـورد نظـر           پيمايشي، شيوة مناسبي در اين مورد به نظر مي        
هـاي علـوم تربيتـي و        شامل تمامي اعضاي هيئت علمـي رسـمي و مـدعو رشـته            

هـاي علـوم     هاي كارشناسي ارشد و كارشناسي رشـته       رهاي از دانشجويان دو    نمونه
ريزي آموزشي   هاي تكنولوژي آموزشي و مديريت و برنامه       كيد بر رشته  أتربيتي با ت  

 نفـر اسـت كـه       210هاي دولتي استان مركزي است؛ كل جامعه آماري          در دانشگاه 
هـاي    براي جمـع آوري داده     ؛ نفر دانشجو است   170 نفر هيئت علمي و      41شامل  

 از اي  شـامل مجموعـه  ورد نياز از پرسشنامة محقق ساخته استفاده شده است كه    م
 اي درجـه ت بـر پايـة طيـف پـنج          سؤاال بيشترت باز و بسته پاسخ است كه        سؤاال

 طراحي شده است؛ قبـل از اجـراي نهـايي پرسـشنامه، روايـي و پايـايي                  1ليكرت
هـاي آمـار    ز شـاخص آوري شده با اسـتفاده ا    هاي جمع  و داده شده  ت تعيين   سؤاال

 شـده تجزيـه و تحليـل آمـاري        ) آزمون مجذورخي (توصيفي و نيز آمار استنباطي      
 .است

 
                                                 
١. Likert  
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 هاي پژوهش يافته
 .آيـد  پـژوهش بـه شـمار مـي       مهم اين    از اهداف    يكيموضوع اصلي مقاله حاضر     

 ارزيابي وضـعيت    ، پژوهش  اين ها و نتايج اصلي    هترين يافت  مهمبخشي از    ،بنابراين
كيد بـر علـوم     أهاي علوم انساني با ت     هي مواد و محتواي درسي رشته     شيوة سازماند 

؛ الزم به توضيح است كه اين نتـايج بـر پايـة             شود  ميتربيتي به شرح ذيل بررسي      
الگـوي برنامـة درسـي حـاكم بـر          نـوع   ت اصلي پژوهش در مـورد       سؤااليكي از   

هـا   ين يافتـه  ا. هاي علوم تربيتي قرار دارد     سازماندهي مواد و محتواي درسي رشته     
 :ند ازا به ترتيب عبارت

 
 وة فعلي سازماندهي مواد و محتواي دروسشي. 1

هاي   سازماندهي مواد و محتواي درسي رشته      فعلي كه شيوه    سؤالدر پاسخ به اين     
كيد بر علوم تربيتي بر پاية كدام يك از الگوهاي سازماندهي قرار           أعلوم انساني با ت   

هيئت علمي و دانشجويان سازمان فعلي محتـواي   نظر اكثر اعضاي    بر اساس  دارد،
بر پاية الگوي برنامة درسي موضوعات مجـزا        در نظام آموزش عالي،     برنامة درسي   

 : نتايج مزبور را نشان داده است1هاي علمي قرار دارد؛ جدول شمارة  يا رشته
 
 



 هاي علوم انساني با تأكيد بر علوم تربيتي                                          رشته

 

321

  ويژگي هاي اساسي الگوي برنامة درسي موضوعات مجزا.2
نامــة درســي موضــوعات مجــزا از رايــج تــرين الگوهــاي از آنجــا كــه الگــوي بر

هاي آموزشي جهان اسـت و بـا توجـه           درسي در نظام  و محتواي   سازماندهي مواد   
هـاي مختلـف تحـصيلي از جملـه نظـام            به گستردگي كاربرد ايـن الگـو در دوره        

آموزش عالي، چند ويژگي اساسي الگوي مزبور از ديدگاه اعضاي هيئت علمي و             
 است؛ نتايج حاصل نشان داده اسـت كـه اكثريـت پاسـخ              شدهزيابي  دانشجويان ار 

اند؛ جـدول     شده در الگوي مزبور نظر موافق داشته       عرضههاي   دهندگان با ويژگي  
 :دهد  اين نتايج را نشان مي2شماره 
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هاي  فراواني >p /05دهد كه در سطح      نتايج حاصل از آزمون مجذورخي نشان مي      
ـ    داده ، بنابراين .هاي مورد انتظار است    يمشاهده شده بيشتر از فروان     دسـت  ه  هاي ب
 :دهد  اين نتايج را نشان مي3؛ جدول شمارة استار د آمده به لحاظ آماري معنا

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 مطابقت سازمان فعلي مواد درسي با الگوي موضوعات مجزا. 3

هاي اصلي الگـوي برنامـة درسـي موضـوعات مجـزا، اكثريـت              با توجه به ويژگي   
هاي مزبور عقيده دارند كـه       ييد ويژگي أهيئت علمي و دانشجويان ضمن ت     اعضاي  

هـاي علـوم تربيتـي بـا         سازمان فعلـي مـواد و محتـواي برنامـة درسـي در رشـته              
 مطابقت دارد؛ نتايج حاصـل از آزمـون         هاي الگوي موضوعات مجزا كامالً     ويژگي

؛ كنـد  ميييد أ تدست آمده را مورده  مجذورخي نيز معنادار بودن داده هاي آماري ب       
 : نتايج مزبور را منعكس نموده است4جدول شمارة 
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  مزاياي الگوي برنامة درسي موضوعات مجزا.4

هر يك از الگوهاي سازماندهي مواد و محتواي دروسي داراي مزايايي اسـت كـه               
؛ الگـوي موضـوعات مجـزا نيـز داراي          مي سازد آن الگو را از ساير الگوها متمايز        

هاي درسي   ه گرايش طراحان، برنامه ريزان درسي و مجريان برنامه        مزايايي است ك  
را به استفاده از اين الگو افزايش داده است؛ مزايا و نقاط قوت اين الگو در قالـب                  

مشخص گرديده و نظر اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دربـارة ايـن       موارد ذيل   
يـت پاسـخ دهنـدگان      دهد كه اكثر    است؛ نتايج حاصل نشان مي     شدهمزايا ارزيابي   

اند؛ جدول شـمارة     نظر موافق خود را در مورد هر يك از اين مزايا منعكس نموده            
 :دهد  اين نتايج را نشان مي5
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هـاي   همچنين نتايج حاصل از آزمون مجذورخي نيز مبين آن اسـت كـه فراوانـي              
هـاي مـورد انتظـار اسـت و در           بيشتر از فراوانـي    >05/0pمشاهده شده در سطح     

 .شود ميييد أدست آمده ته اي به جه معنادار بودن دادهنتي
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  از اين الگوهثير مزاياي الگوي موضوعات مجزا در استفادأت. 5

ريـزان   ها و مزاياي الگوي برنامة درسي موضوعات مجـزا، گـرايش برنامـه             ويژگي
هاي مختلف تحـصيلي     هاي درسي را در دوره     درسي، طراحان و كارشناسان كتاب    

به ويژه در نظام آموزش عالي به استفادة بيشتر از اين الگو در سازماندهي مـواد و                 
 از  بيـشتر فاده  ت ديگـري نيـز در اسـ       داليلمحتواي دروس افزايش داده است؛ البته       

 نظـر اعـضاي     در اين زمينـه   الگوي مزبور در سازماندهي مواد درسي وجود دارد؛         
از  ة آن است كه مزاياي اين الگو        هيئت علمي و دانشجويان در مجموع نشان دهند       

؛ نتـايج آزمـون مجـذورخي نيـز معنـا دار            استاستفادة بيشتر از آن     داليل مهم در    
 اين نتـايج را     7كند؛ جدول شمارة     ييد مي أدست آمده را ت   ه  هاي آماري ب   بودن داده 
 :دهد نشان مي
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  محدوديت هاي الگوي برنامة درسي موضوعات مجزا.6
 ،الگــوي برنامــة درســي موضــوعات مجــزا داراي مزايــايي اســت       هرچنــد

هايي نيز در اين الگو وجود دارد كـه بـر ميـزان كـارآيي ايـن الگـو در                     محدوديت
ثير مستقيم دارد؛ نظر اعضاي هيئت علمـي و         أسازماندهي مواد و محتواي درسي ت     

بـه  هاي الگوي موضوعات مجـزا       ترين محدوديت  برخي از مهم  بارة  دانشجويان در 
 : استشدهشرح ذيل ارزيابي و بررسي 
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هاي مطـرح     اكثريت پاسخ دهندگان در محدوديت     شود  ميهمان گونه كه مالحظه     
انـد؛ نتـايج حاصـل از آزمـون          شده در الگوي موضوعات مجزا نظر موافق داشـته        

 : استكردهييد أدست آمده را ته هاي ب دار بودن داده مجذورخي نيز معنا
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 اين الگوهاي الگوي موضوعات مجزا در ميزان كارآيي  ير محدوديتثأ ت.7

هاي موجود در اسـتفاده از الگـوي برنامـة درسـي موضـوعات مجـزا،                 محدوديت
كارآيي اين الگو را در سـازماندهي مـواد و محتـواي درسـي كـاهش داده اسـت؛                   

ـ      ارزيابي نگرش اعضاي هيئت علمي و دانشجويان رشته        ثير أهاي علوم تربيتي در ت
دهنــده آن اســت كــه اكثريــت پاســخ دهنــدگان ايــن   هــا نــشان ايــن محــدوديت

كننـد؛   ثر در كاهش ميزان كارآيي اين الگو تلقـي مـي          ؤها را از عوامل م     محدوديت
ـ    نتايج حاصل از آزمون مجذورخي نيز، معنادار بودن داده         دسـت آمـده را     ه  هـاي ب

 :دهد نشان مي
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 مجزا با الگوي تلفيقي مقايسة الگوي موضوعات  . 8

از آنجا كه بررسي و ارزيابي كاربرد الگوي برنامة درسـي تلفيقـي در سـازماندهي                
 است و با توجـه      از اهداف اصلي اين پژوهش    هاي علوم انساني     مواد درسي رشته  

به جامعيت، يكپارچگي و كاربرد الگوي برنامة درسي تلفيقي، الگوي موضـوعات            
پـس  ند جنبه مورد مقايسه قرار گرفته است؛ از اين رو        مجزا با الگوي تلفيقي از چ     

هـاي الگـوي تلفيقـي بـه ارزيـابي نگـرش             ها، مزايا و محدوديت     ويژگي عرضه از
اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دربارة كاربرد ايـن الگـو در سـازماندهي مـواد                

حاصـل از  در مجموع نتـايج     درسي در نظام آموزش عالي كشور اقدام شده است؛          
دهد كه اكثريت پاسخ دهنـدگان الگـوي برنامـة            نشان مي  ة دو الگوي مزبور   سمقاي

درسي تلفيقي را نسبت به الگوي موضوعات مجزا، كارآمدتر و مفيـدتر تـشخيص      
 : نتايج مزبور را منعكس نموده است11اند؛ جدول شمارة  داده
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 بـر  الگوي مزبـور  معيارهاي مورد نظر در تشخيص ميزان كارآيي دو  توضيح اينكه 
؛ قـرار دارد هاي مطرح شده در الگوهـاي مزبـور     ها، مزايا و محدوديت     ويژگي پاية

ي موضوعات مجزا و تلفيقي ضـمن اينكـه داراي          هابه عقيدة پاسخ دهندگان الگو    
لگوهـاي  هرچنـد ا ؛ هـستند وجوه تمايز بسياري هستند، داراي وجـود تـشابه نيـز     

ان هزينه هاي مورد نياز در طراحي و اجـرا          مزبور از نظر سادگي در ساختار و ميز       
بـا يكـديگر ندارنـد      چشمگيري  از نظر اعضاي هيئت علمي و دانشجويان تفاوت         

هـاي   در برنامـه  گرايش پاسخ دهندگان به استفاده از الگوي برنامة درسي تلفيقـي            
بيـشتر از الگـوي موضـوعات مجـزا بـوده اسـت؛             درسي رشته هاي علوم تربيتي      

 :تايج مزبور را نشان مي دهد ن12جدول شمارة 
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ت مطـرح شـده دربـارة الگوهـاي مزبـور و            سـؤاال هـر يـك از      بديهي است كـه     
 شده اعضاي هيئت علمي و دانشجويان، از جنبه هاي مختلـف و    عرضههاي   پاسخ

هاي متفاوت قابـل بررسـي و تحليـل اسـت؛ ارزيـابي وضـعيت فعلـي                  از ديدگاه 
بـا  روس و مقايسة الگوهـاي سـازماندهي        اي سازماندهي مواد و محتواي د     ه  شيوه

به عوامل گوناگوني وابسته اسـت و مـستلزم آن اسـت كـه پژوهـشگران                يكديگر  
ريزي درسي و الگوهـا و رويكردهـاي         اطالعات جامع و دقيقي از وضعيت برنامه      

سازماندهي مواد درسي در اختيار داشـته باشـند و بـر اسـاس ايـن اطالعـات بـه                    
ود پرداختـه و راه كارهـاي مناسـب و مـوثر را بـراي      ارزيابي دقيق وضعيت موجـ   

هـاي كمـي و آمـاري حاصـل از ايـن             داده. كننـد  عرضهثرترين الگو   ؤاستفاده از م  
 سازمان مـواد درسـي       شيوة بخشي از وضعيت موجود را به لحاظ      هرچند  پژوهش  
 كيفي  از جنبة هاي آماري     اين داده  ،هاي علوم انساني منعكس نموده است      در رشته 

اسـتفاده از   هاي مزبور نيز مـستلزم        تحليل و بررسي است و تحليل كيفي داده        قابل
 موضـوع مـورد مطالعـه    در زمينـة هاي جامع تـر      انجام پژوهش هاي كيفي و     روش
 .است

 
 جمع بندي
هاي حاصل از بررسي نگـرش اعـضاي هيئـت علمـي و دانـشجويان                نتايج و داده  

بـر سـازماندهي مـواد و محتـواي         دهد كه شيوه فعلي حاكم       علوم تربيتي نشان مي   
درسي در نظام آموزش عالي ما بر پاية الگوي برنامة درسي موضـوعات مجـزا يـا                 

ريـزان   رشته هاي علمي قرار دارد؛ مزاياي الگوي مزبور از يك سو گرايش برنامـه             
هاي درسي را به استفاده از اين الگو افزايش داده اسـت و              درسي و مجريان برنامه   

هاي موجود در اين الگـو، كـارآيي آن را در مقايـسه بـا                دوديتمحسوي ديگر   از  
الگوي برنامة درسي تلفيقي كاهش داده است؛ الگـوي برنامـة درسـي تلفيقـي بـه                 

كيـد دارد و از     أ به درهم تنيدگي مواد و محتواي دروس ت        ،عنوان يك الگوي جامع   
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نظــر اعــضاي هيئــت علمــي و دانــشجويان كــارآيي بيــشتري نــسبت بــه الگــوي 
تالش در جهت استفاده از الگوي تلفيقـي در سـازماندهي           . داردضوعات مجزا   مو

 با توجه به اصل تلفيق، در هم تنيـدگي و هـم          علوم انساني مواد و محتواي درسي     
ريزان درسي در نظام آمـوزش        از وظايف اصلي برنامه    پوشي ميان محتواي دروس   

يـان فكـر را بايـد كنـار          تصور سادة زبان تنها به منزلة وسـيلة ب         .عالي كشور است  
تر بايد مورد مطالعـه   گذاشت و در هم تنيدگي زبان و فكر يا عمل و فكر را جدي           

هاي اخير تحوالت گـسترده و تغييـر در ابعـاد و             ؛ در سال  )1385باقري،  (قرار داد   
اي و تغييـر در ديـدگاه صـاحب نظـران و             هـاي رشـته     از نظـام   كدانش پاية هر ي   

ها با هدف ايجاد وحدت و يكپارچگي و حفظ توالي           اعضاي هيئت علمي دانشگاه   
هـاي   هاي مستمر در برنامه    هاي درسي، زمينه را براي پيدايش دگرگوني       بهتر برنامه 

ر اسـاخت  ضرورت تحول در     ،بنابراين. )1373خلخالي،  (درسي فراهم نموده است     
؛ از آنجا كه محـصول      شود بيش از پيش احساس مي    هاي علوم انساني     علمي رشته 

 ، بنـابراين .ابدي هاي درسي تجلي مي  سازماندهي مواد درسي معموال در قالب كتاب      
هـاي درسـي بايـد بـا مهـارت و تـسلط علمـي خـاص طراحـي و                     ساختار كتاب 

 مهـارتي پيچيـده اسـت و در         ،سازماندهي شود؛ نگارش متون درسـي و آموزشـي        
هـا و    اده از شـيوه   فرايند آن نويسنده بايد به عوامل گوناگون توجه نموده و با استف           

توجـه جـدي بـه    ). 1384آرمنـد،  (فنون مختلف بر كيفيت نگارش خـود بيفزايـد     
كيد بر اصـول طراحـي و تـدوين سـاختار           أمراحل فر آيند نگارش متون درسي، ت      

تـرين   ل علمي در تهيه و تنظيم محتواي درسـي از مهـم           حمواد درسي، رعايت مرا   
هاي علوم انـساني     د و محتواي رشته   ريزان درسي در سازماندهي موا     وظايف برنامه 

 .است
نتيجه اينكه استفاده از الگوهاي جـامع و يكپارچـه و درهـم تنيـده ماننـد الگـوي                   

هـاي علـوم انـساني زمينـه را بـراي بهبـود و               سازماندهي تلفيقي به ويژه در رشته     
مقايـسه وضـعيت فعلـي روش       . سازد ها فراهم مي   توسعه علوم انساني در دانشگاه    
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هـا در برخـي از       هاي علوم انساني با وضعيت اين رشته       ي حاكم بر رشته   سازمانده
هاي آموزشي موفق در جهان مبين ايـن واقعيـت اسـت كـه علـوم انـساني و                    نظام
 كه بـر اسـاس الگـوي تلفيقـي سـازماندهي شـده اسـت،                ،هاي وابسته به آن    رشته

 علمـي   هـاي   و جايگاه واقعي خود را در بـين سـاير رشـته            دارندوضعيت مناسبي   
مشابهت و هم پوشي ميان محتواي      . اند مانند علوم تجربي يا علوم پايه حفظ نموده       

هـاي   هاي علوم انساني، جامعيـت و گـستردگي علـوم انـساني، روش      درسي رشته 
پژوهش در علوم انساني، موضوع علـوم انـساني، نقـش علـوم انـساني در تحقـق          

 موقعيت علوم انـساني و      هايي است كه   اهداف اساسي يك جامعه از جمله ويژگي      
هاي آموزشي موفق جهان تثبيت نمـوده اسـت؛          هاي وابسته به آن را در نظام       رشته

توانـد در توسـعه و تحكـيم وضـعيت علـوم انـساني در                يكي از عواملي كـه مـي      
هـاي   ها و مراكز آموزش عالي نقـش اساسـي ايفـا كنـد اسـتفاده از روش                 دانشگاه

تـرين   هـاي علمـي اسـت و يكـي از مهـم            سازماندهي متناسب با موقعيـت رشـته      
نتايج حاصل از ايـن پـژوهش نيـز         . هاي سازماندهي نيز روش تلفيقي است      روش

اثربخشي و كـارآيي اسـتفاده از الگـوي تلفيقـي را در سـازماندهي مـواد درسـي                   
 .كند ميكيد بر علوم تربيتي تاييد أهاي علوم انساني با ت رشته

 
 پيشنهادها

  ايـن  صل از پژوهش حاضر و با توجه به مباحثي كـه در           بر اساس نتايج اصلي حا    
 :شود بيان مي  كاربردي چند پيشنهادشدمقاله بررسي 

هـاي علـوم     محتواي دروس در رشته   مواد و   از آنجا كه شيوة سازماندهي فعلي       . 1
را الگـوي موضـوعات   مـا  كيد بر علوم تربيتي در نظام آمـوزش عـالي       أانساني با ت  

ا توجـه بـه تحـوالت گـسترده در ابعـاد دانـش پايـه در                 دهد و ب   مجزا تشكيل مي  
هـاي   ام در برنامـه   جاي، ايجاد وحدت، يكپـارچگي و انـس        هاي مختلف رشته   نظام

ريـزي درسـي كـشور اسـت؛        نامـه ردرسي يك ضرورت اجتناب ناپذير در نظـام ب        
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مؤثرتر است  قي در تحقق هدف مزبور    ي استفاده از الگوي برنامة درسي تلف      ،بنابراين
هـاي علـوم انـساني، از الگـوي          حفظ توالي و يكپارچگي برنامة درسي رشته       در   و

 . موضوعات مجزا كارآمدتر است
هـاي درسـي     ريزي درسي كتاب   سسات مسئول در برنامه   ؤها، نهادها و م    سازمان. 2

) سمت( ها  مانند سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه         ،علوم انساني 
زمينـه را بـراي طراحـي و اجـراي          بايـد    علـوم انـساني      و مركز تحقيق و توسـعة     

درسـي تلفيقـي فـراهم        الگوهاي سازماندهي جامع و يكپارچه مانند الگوي برنامة       
هاي وسيع، كارآيي علمي الگوهاي سازماندهي را مقايسه          و با اجراي پژوهش    كنند

هـاي درسـي     ها را در طراحي و تـدوين كتـاب         ايج حاصل از اين پژوهش    تنكرده،  
هايي از مواد درسي سازماندهي شده بر اسـاس           تا نمونه   كنند علوم انساني استفاده  

الگــوي تلفيقــي در اختيــار اســتفاده كننــدگان قــرار گيــرد و بــا ســاير الگوهــاي  
 .ه شودسسازماندهي مقاي

هاي درسي الزم است در جريـان        مجريان، طراحان و استفاده كنندگان از برنامه      . 3
اي در   اي كه در ساختار، ماهيت و ابعاد دانش پايـه          فزايندهها و تحوالت     دگرگوني

اي در حوزة علوم انساني ايجاد شده است قرار گيرند و            هاي رشته  هر يك از نظام   
؛ آشـنا شـوند   هاي عملي در هم تنيدن و تلفيـق مـواد  و محتـواي دروس                 با شيوه 

ي سازماندهي مواد   الگوها و رويكردها   زمينه را براي مقايسة      ها آشنايي با اين شيوه   
 .دهد سازد و شناخت الزم را در اختيار آنان قرار مي درسي فراهم مي

هـاي   هاي مختلف آموزشي و پژوهشي الزم اسـت فعاليـت           فرصت ايجادراي  ب. 4
اي بـراي تغييـر نگـرش مجريـان، طراحـان، كارشناسـان و               عملي جامع و گسترده   

صـورت  كـشور   مـوزش عـالي     آنظام  ريزي درسي در     دست اندركاران نظام برنامه   
هـاي عملـي و      انـدازي همـايش    هـا طراحـي و راه      اي از اين فعاليـت      نمونه ؛پذيرد
و  پژوهشي براي استفادة اعضاي هيئـت علمـي و مجريـان             -هاي آموزشي    كارگاه

 .هاي درسي دانشگاهي است  برنامهدست اندركاران
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هـاي   ويان رشته ريزان درسي، اعضاي هيئت علمي و دانشج       پژوهشگران، برنامه . 5
هـاي    را در زمينـة شـيوه      يهـاي جـامع و متنـوع       علوم انساني الزم است پـژوهش     

 مهندسـي و    -اي مانند علوم تجربي، علـوم فنـي          هاي رشته  سازماندهي ساير نظام  
هـاي   علوم پايه اجرا كنند و ضمن ارزيابي وضعيت موجود سـازماندهي در رشـته             

و نتـايج   كننـد   ها مطالعه     را دراين رشته   مزبور، كاربرد الگوي برنامة درسي تلفيقي     
هـاي علـوم انـساني       هاي انجام شده را با نتايج حاصل در رشته         حاصل از پژوهش  

 .كنندمقايسه 

اي الز م اسـت   هـاي مختلـف رشـته    هاي جامع در نظام عالوه بر انجام پژوهش   . 6
هاي جامعي در نحوة سازماندهي مواد و محتواي دروس در ساير مراحـل              پژوهش
هاي مختلف تحصيلي مانند دورة ابتدايي، راهنمايي و متوسـطه نيـز انجـام             و دوره 

هـا در اختيـار وزارت آمـوزش و پـرورش و             شود و نتايج حاصل از اين پژوهش      
سسات مـسئول   ؤوزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار گيرد تا نهادها، مراكز و م           

 بتواننـد بـا مقايـسه و   بور هاي مز ريزي درسي در وزارت خانه  در پژوهش و برنامه   
ثر و جـامع در سـازماندهي مـواد درسـي           ؤتعميم اين نتايج علمي از الگوهـاي مـ        

 .كننداستفاده 

ي علوم انساني بايد به صـورتي       لوردهاي علمي حاصل از كنگره م     انتايج و دست  . 7
مدون و سازمان يافته و رسمي و از طريـق وزارت آمـوزش و پـرورش و وزارت             

سـسات رسـمي    ؤهـا و مراكـز و م        فنـاوري در اختيـار سـازمان        تحقيقات و  ،علوم
سسه پژوهش  ؤريزي آموزشي، م   ريزي درسي مانند سازمان پژوهش و برنامه       برنامه

 آموزش عـالي، سـازمان مطالعـه و تـدوين كتـب علـوم انـساني              ريزي در  و برنامه 
سـسات علمـي و     ؤها، مركـز تحقيـق و توسـعة علـوم انـساني و سـاير م                دانشگاه
ي قرار گيرد تا زمينه بـراي ايجـاد تغييـرات و تحـوالت اساسـي و ايجـاد                   پژوهش
 .هاي علمي و پژوهشي در قلمرو وسيع علوم انساني فراهم شود نوآوري
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  هاي بررسي سير پيدايش و گسترش مجالت در حوزه
 ن در ايرايشناس علوم تربيتي و روان
 

 1زاده دكتر عبدالحميد معرف
 

 چكيده
 نـشريات و مجـالت      ر هشتاد و شش ساله از انتـشا       هاين مقاله به بررسي يك دور     

تعــداد . پــردازد مــي1384تــا  1298 لشناســي ايــران از ســا علــوم تربيتــي و روان
شـش ماهانـه و       ،  ي دو هفتگـ   ،فـصلنامه   نامه، ماهانه،    هفته  عنوان نشريه خبري،    113

 ناز ايـ  . دهـد   مي لشناسي ايران را تشكي    ساالنه انواع نشريات علوم تربيتي و روان      
. گـردد   منتـشر مـي    اه  در شهرستان  ن عنوا 10 و   ن نشريه در تهرا   ن  عنوا  103تعداد  

 علوم تربيتـي و     هلمي و پژوهشي در حوز    هاي ع  ها، سازمان  دانشگاهرا  اين عناوين   
 :دهد ت زير پاسخ ميسؤاال هاين مقاله همچنين ب. كنند منتشر ميشناسي  روان

سوي تخصصي شدن پيش رفتند و چه عنـوان يـا           ه  عناوين منتشره از چه زماني ب     
 لند و چنـد عنـوان را تـشكي       ا  عناويني را شامل شدند؟ نشريات بخش دولتي كدام       

شـامل   و زماني شروع به انتشار نمودنـد      ات بخش خصوصي ازچه   دهند؟ نشري  مي

                                                 
 شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز عضو هيئت علمي دانشكده علوم تربيتي و روان. 1
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پژوهشي، علمي   -خبرنامه، مجله علمي    (چه عناويني بودند؟ نشريات از نظر نوع        
 چگونه بوده اند؟) ترويجي، هفته نامه و غيره

تـرين نـشريات كـدام بـوده انـد؟          ترين و ارزان   بيشترين تيراژ، كمترين تيراژ، گران    
 ...ايش علمي پژوهشي و ترويجي وبحثي درباره پيد

 
 شناسي، ايران  علوم انساني، علوم تربيتي، مجالت ادواري، روان  :واژگان كليدي
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 مقدمه
هاي توسعة فرهنگي هر كشور، ميزان عناوين و تيراژ انتشار كتاب            يكي از شاخص  

 در ايـن   .و مجله و روزنامه و به طور كلي كميت و كيفيت انتـشارات ملـي اسـت                
از دليـل داشـتن     اي، بـه     هاي تخصصي و حرفه     مطبوعات، به خصوص مجله    ميان،

هاي تخصـصي و فنـي       ارزش مجله . كنند تري ايفا مي   هاي متعدد، نقش مهم    ويژگي
ها،  هاي منتشر شده در اين مجله      هدانند مقال  بر اهل فن پوشيده نيست و همگان مي       

تـر   سنده به خواننده، ارزان    تازه بودن مطالب، سرعت انتقال نتايج تفكر نوي        دليلبه  
هـاي پيچيـدة     هاي بسيار دقيق از موضـوع       مطالب بكر و تازه، تحليل     عرضهبودن،  

ها،  تر، معرفي آخرين پژوهش    تر، دسترس آسان   علمي و فني، چاپ و توزيع سريع      
، معمـوالً   عرضـه خره تنوع مطالـب و شـكل        ألهاي اهل فن، و با     انتقادها و بررسي  

هاي علمي و فني جذابيت بيشتري دارد و از نظر كارهـاي             براي پژوهشگران رشته  
هـر چـه تعـداد     .هاي علمـي كـاربرد بيـشتري دارنـد      پژوهشي نيز نسبت به كتاب    

كميـت و كيفيـت شـاخص        هاي تخصصي در يك زمينة علمي، بيشتر باشـد         مجله
شناسـي نيـز از ايـن        هاي علوم تربيتي و روان     رشته. دهد آن رشته را نشان مي     رشد

هـاي علـوم     هـاي تخصـصي رشـته      با مروري بر تعداد مجله    .  نيستند ا مستثن فرضيه
يم از  تـوان   مـي شناسي در ايران و مقايسة آنها بـا برخـي از كـشورها               تربيتي و روان  

شناسي  هاي علوم تربيتي و روان     همين ابتدا براي وضعيت و سرنوشت علمي رشته       
د نـسبت بـه برخـي از        كشورمان نگران باشيم و در عين حال از برتري علمي خو          

 .كشورهاي همسايه نيز خوشحال گرديم
هـاي   هـاي تخصـصي رشـته      بايد خاطر نشان شود كه در اين مقاله منظور از مجله          

هـاي آن در مـورد    هـايي اسـت كـه تمـام مقالـه         شناسي، مجله  علوم تربيتي و روان   
يـب  بـدين ترت  . هـستند هاي وابـسته     شناسي و زمينه   هاي علوم تربيتي و روان     رشته
اي در زمينـة علـوم تربيتـي و          هاي مختلف كه گـاه و بيگـاه مقالـه          هاي رشته  مجله
خوشـبختانه  . گيرنـد  شوند، در اين بررسي قرار نمي      شناسي در آنها نوشته مي     روان
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، تـاريخ جرايـد و مجـالت فارسـي        ، كتاب   راهنماي مجله هاي ايران   وجود كتاب   
قـدس رضـوي،      ، آسـتان  هاي ملـي، مجلـس     فهرست مجالت موجود در كتابخانه    

كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران و سـاير منـابع كـار ايـن بررسـي را                   
هـاي مـورد اشـاره براسـاس همـين مبنـا             آسان نموده و كلية آمار و ارقام و عنوان        

 انتشارات علمـي علـوم تربيتـي و         هنبود ابزار كنترلي در زمين    . صورت گرفته است  
هاي انتشاراتي در طـول      جامعه علمي مربوطه از فعاليت     اطالع   م و عد  يشناس روان

 انتـشار مجـالت علـوم    ر به آشنايي جامعه علمي از سير تحول و تطو   زتاريخ و نيا  
 .توجه به اين مهم بوده است داليل ضرورت يشناس تربيتي و روان

 
 هاي اساسي تحقيق پرسش

 :است دست ن از اييتسؤاالت زير و سؤاالبه ي ئ پاسخگواين مقاله در صدد
اشـخاص  بـه دسـت   ها از سوي دولت و چه مجالتي   زمينهنچه مجالتي در اي . 1

 ؟شود ميا  ي منتشر شده ويحقيقي و حقوق
 عوامل ايجاد، گسترش و نيز توقف انتشار آنها چه بوده است؟. 2
 اند؟  مشخصاتي بودههصاحب امتياز آنها چة كساني و با چ. 3
  بوده است؟چگونهوضعيت تيراژ اين مجالت . 4
 هاي تخصصي اين مجالت چه بوده است؟  زمينه. 5
 ت؟ تعداد تيراژ چه بوده اسعلل افزايش تعداد عناوين و احتماالً. 6
 

 هدف تحقيق
هدف از اين تحقيق مشخص نمودن تعداد عناوين مجالت منتشره در حوزه علوم             

قعيـت و   عنوان شاخصي علمـي بـراي تعيـين مو        ه  شناسي درايران ب   تربيتي و روان  
ايران و ايجاد امكان تعيين موقعيت علمي        بالندگي علمي موضوعات مورد نظر در     

 .استشناسي و علوم تربيتي در جهان  روان



 ...هاي علوم تربيتي                 بررسي سير پيدايش و گسترش مجالت در حوزه

 

343

 
 فوائد تحقيق

شناسي ايـران و شناسـاندن آنهـا بـه           شناخته شدن مجالت علوم تربيتي و روان      . 1
 .د مجالتمنظور انجام تحقيقات گوناگون در زمينه خوه اندر كاران ب دست

هـاي دانـشگاهي و     ايجاد امكان تـدارك فهرسـت مـشترك مجـالت كتابخانـه      . 2
 .تخصصي درموضوع مورد بررسي

زمينـه علـوم تربيتـي و        شـده در    امكان ايجاد نمايه نامه كامل اطالعات توليـد        . 3
 .شناسي روان

 
 ادبيات تحقيق

شناسـي   وانمنظور آگاهي از وضعيت مجالت علمي در حوزه علوم تربيتـي و ر         ه  ب
 درجهـان صـورت     ادواريمروري به وضعيت انتشار مجـالت        الزم است درابتداء  

 .  گرددعرضهگيرد و سپس پيشينه تحقيقات و مطالعات در موضوع بررسي 
 

  ادواري در جهاناتتاريخچه نشري
هر چند روزنامه چاپي تقريباً مدتي پس از اختراع چاپ به وجـود آمـد، روزنامـه                 

خيلـي پـيش از آن در قـرن پـنجم قبـل از مـيالد در روم                  ) اپيغير چ (غير مطبوع   
 افراد خـارج    يگروهي اخبار روزانه را از اين طريق برا       . باستان وجود داشته است   
 . از پايتخت مي فرستادند

  خـورد، روزنامـه   ترين نشريه ادواري كه در تاريخ نامي از آن به چـشم مـي      قديمي
در . اسـت  سـال قبـل از مـيالد         1700ه   كه مربوط ب    است رسمي مصر باستان بوده   

 وجود داشته كه اخبار كشور      1چينگ پائو اي به نام     همان زمان در چين نيز روزنامه     
 پـيش از مـيالد، ژوليـوس        60در سال   . رسانده است  را از طريق دربار به مردم مي      

                                                 
١ . Ching Pao 
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سزار فرمان تهيه يك روزنامه دست نـويس را صـادر كـرد كـه در تـاريخ از ايـن                     
ايـن  .  ياد شده اسـت    3اكتاپاپيوس و   2اكتا پابلي كا   و   1اكتاديورناهاي   نامروزنامه به   

هاي دولتي و وقايع دربار بوده و آن را در ميـدان             روزنامه حاوي اعالنات و خطابه    
 مـيالدي   230گويـا تهيـه آن در سـال         . دادنـد  شهر در معرض ديد عموم قرار مـي       

 ).118:  1345دايره المعارف فارسي مصاحب، (متوقف شده است 
آلمـان بـه نـام      » 4اگزبـورگ « ميالدي در شـهر      1609اولين روزنامه چاپي در سال      

"Avisa, Relation der Zeitung" مجلـه  اولين مجله بـا نـام   . گرديد منتشر
 در فرانـسه  1665 نيز در پنجم ژانويـه  "Journal des Savants"يا » دانشوران

.  تغييـر يافـت  "Journal des Savants" نام آن به 1816منتشر شد كه از سال 
به فاصله كمي پس از آن يعني در ششم مارس همان سال نشريه اي در انگلـستان                 

» داد و گرفـت فلـسفي  « بـه معنـي   "Philosophical Transactions"به نـام  
 ).Szilvassy, 1996: 2(منتشر شد 

 
 ادوارييات عوامل مؤثر در ايجاد و گسترش نشر

ات ود قرون باستاني قبل از مـيالد را جـزء نـشري           اگر نشريات دست نويس و معد     
هـاي تولـد و رشـد         گفـت كـه اولـين نـشانه        تـوان   ميادواري به حساب نياوريم،     

تعريـف و   (خـوانيم    ادواري مـي  ات  اي شبيه به آنچه امروزه مـا آن را نـشري           پديده
تقريبـاً  ) هاي ادواري در فصل بعد به تفصيل مطرح خواهد شد          مفاهيم كلي نشريه  

 .گردد مي  ميالدي باز17 و اوايل قرن 16 يعني اواخر قرن ،ارصد سال قبلبه چه
اي كـه    اجتماعي، اقتصادي و تحـوالت عمـده    اوضاعبا مطالعه و بررسي بيشتر در       

 تـوان  مـي هم زمان با اين تاريخ و نيز مـدتي قبـل از آن در مغـرب زمـين رخ داد               

                                                 
١ . Acta diurna 
٢ . Acta publica 
٣ . Acta papius 
٤ . Augsburg 
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هـا را بهتـر       و انتشار ادواري   عوامل اصلي پيدايش نشريه ادواري و نيز نياز به تهيه         
 صـنعت   عاختـرا  ،)رنسانس (ينو زاي  :ند از ا  به اختصارعبارت اين عوامل   . شناخت
 .اخبار دست نويس ،ايجاد و توسعه مراكز پستي، چاپ

 
 هاي ادواري در ايران تولد نشريه

 گاه در آثار شعرا و نويـسندگان ايرانـي          »جريده« و   »روزنامه«هر چند كلماتي مثل     
، اما مراد از اين كلمات با مفهومي كه ما امروز           1خورد اي پيشين به چشم مي    ه سده

هاي ادواري در ايران به     از آنها در ذهن داريم متفاوت بوده و تاريخ پيدايش نشريه          
قبل از آن در منـابع تـاريخي ايرانـي نـشاني از     . گردد  باز مي  مريقجري   هـ 1253

 .دشو ميمطبوعات با مفهوم امروزي آن ديده ن
 چيزهاي چاپ شده، بعد از ورود به مطبعه يا چـرخ چـاپ        ]به معني [مطبوعات،  «

كلمـه روزنامـه در شـعر       . سربي و سنگي بعد از اروپا، در ايران پديد آمـده اسـت            
عنصري، فردوسي، ناصر خسرو، خاقاني، نظامي و نثـر عربـي و فارسـي ثعـالبي،                

ه ديگري را داشته كه معمول و    بيروني، ابن بلخي و ابولمعالي شيرازي مفهوم نوشت       
مصطلح ايرانيان و بازرگانان و دريانوردان قديم براي ثبت احوال و اعمال روزمره             

اي كـه بـه تـدريج صـورت معـرب آن يعنـي               همـان روزنامـه   . ايشان بوده اسـت   
درآمده و تا روزگار اخيـر      » روزنامچه «هو رزنامجه به صورت نو ساخت     » روزنامج«

در . )13 -14: 1366طباطبـايي،    (»گذشـت  دگان ديـواني مـي    بر زبان و قلم نويسن    
چهـار معنـي ذكـر شـده        » روزنامه«معين نيز براي كلمه     اثر محمد     فارسي فرهنگ

مفهـوم ايـن واژه     . باشد  مي  امروزي است، كه تنها معني چهارم آن مطابق با مفهوم        

                                                 
 :در ديوان عنصري بيتي از يك قصيده اين چنين است. 1

 اگر بخواهي دانست روزنامه بخوان به روزنامه ايام در، همه پيداست 
 :و در خمسه نظامي

 يك يك بنوشت بر جريده از قصه و قطعه و قصيده  
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ايـن  » روزنامـه « زير مدخل    فرهنگدر اين   . در گذشته با امروز متفاوت بوده است      
 : طور آمده است

 دفتري كه در آن شرح وقايع روزانه دربار شاهان و غيره را مي نوشتند؛. 1
 نامه اعمال، كارنامه، سيرت؛. 2
 ؛گزارش وقايع نگاران دولت از واليات، را پرت. 3
 ؛شود مينامه اي مشتمل بر اخبار و وقايع روزانه و غيره كه هر روز چاپ . 4
را هم معني با روزنامه ذكر كرده و معني دوم آن را ايـن            » هروزنامچ«. روزنامچه. 5

 .ه خود را در آن نويسندندفتري كه بازرگانان معامالت روزا: كند طور بيان مي
غياث الدين ابواسحق كرماني در رساله سياق خود دفتر روزنامه يـا روزنامچـه را        «

 خرج مقـرر    روزنامچه، دفتري است مشتمل بر جمع و      «: چنين تعريف كرده است   
 و آنچه در ديوان واقـع       تجاه  و غيره و صورت احكام و پروان       ت و مقاالت  جالم

اي كه در شعر و نثـر فارسـي و عربـي             ردد روزنامه گ  بدين ترتيب معلوم مي   . »شود
خوريم چنين دفتري بوده كـه اتفاقـات و حـوادث روزانـه              قديم گاهي بدان برمي   

ساس تنظيم دفترهاي ديگر ديواني ماننـد       شد و ا   ديواني يا ديوانيات در آن ثبت مي      
 .)14 :1366طباطبايي،  (»و غيره قرار مي گرفته است» اوارجه«و » توجيه«

 ه1253م نوين آن در ايران به سـال         بنابراين، تاريخ واقعي تولد مطبوعات به مفهو      
ق و در زمــان .  ه 1253 محــرم ســال 25در تــاريخ دوشــنبه . گــردد مــي ق بــاز.

اولين روزنامه ايراني به مفهـوم      » ميرزا صالح شيرازي  « قاجار،   حكومت محمد شاه  
 نام داشت كه ترجمه تحت اللفظي       كاغذ اخبار اين روزنامه   . امروزي را منتشر كرد   

متأسـفانه از مـدت و تعـداد دفعـات     .  بودNews paperواژه انگليسي آن يعني 
.  نمانـده اسـت    اي از آن نيز بـاقي       و نسخه  نيستانتشار آن اطالع دقيقي در دست       

 كاغــذ اخبــارمــدتي پــيش از انتــشار .  اســتفقــط چنــد تــصوير از آن موجــود
جـام جهـان    ،  مراه االخبار ،  اخبار ايراني : هاي فارسي زبان ديگري از جمله      روزنامه

 در هندوسـتان    گفتـار راسـت    و   سيد االخبـار  ،  آيينه اسكندري ،  شمس االخبار ،  نما
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اند از آنجا كـه      يات به زبان فارسي بوده    اين نشر هرچند  . اند شده چاپ و منتشر مي   
 را به عنوان نخستين نـشريه       كاغذ اخبار شدند بهتر است همان      در ايران چاپ نمي   

ها و منابع نيز اين طور       ادواري ايران در نظر بگيريم؛ همان طور كه در اغلب كتاب          
 .آمده است

 دسـتور ميـرزا تقـي       وقايع اتفاقيه به  .  نام داشت  وقايع اتفاقيه دومين روزنامه ايران    
.  ق منتـشر شـد      .ه 1267پنجم ربيع الثاني سـال      تاريخ جمعه    از وخان امير كبير    

وقفـه   انتشار اين روزنامه به مدت ده سـال بـي         . طور هفتگي انتشار يافت   ه  بعدها ب 
روزنامه دولت عليـه     به شكل روزنامه مصور و به نام         1277ادامه داشت و از سال      

 و  روزنامه ايـران   و بعد از آن با نام        روزنامه دولتي س با نام    سپ. انتشار يافت » ايران
. منتـشر گرديـد    ريـال    24به بهاي تك شماره نيم ريال و بهـاي اشـتراك سـاليانه              

 :مطالب روزنامه وقايع اتفاقيه و يا روزنامه رسمي از اين قرار بوده است
 اخبار وقايع پايتخت -
 اخبار واليات -
 )ممالك(اخبار خارجي  -
 قاالت علمي و ادبيم -
 نرخ كاال و خواربار -
 ها كه بهاي آن تا چهار سطر يك قران و هر سطر اضـافه ربـع قـران بـود                    آگهي -
 .)فرهنگ فارسي، ذيل واژه وقايع اتفاقيه(
 

 مطبوعات در عصر پهلوي
ا تعطيل شد و آنهايي كه بعداً        ها و مجله    تمام روزنامه  1299با كودتاي سوم اسفند     

از قربانيـان   . بودنـد  ار يافتند به ناچار بايد به حكومت پهلوي وابسته مي         اجازه انتش 
 تعـدادي   1310در دهـه    .  بـود  طوفانمطبوعات در اين دوره فرخي مدير روزنامه        

مجله پزشكي و كشاورزي شروع به انتشار كردند كه ايـن امـر ناشـي از افـزايش                  
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ه پس از پايـان جنـگ        و به ويژ   1320در دهه   . تعداد تحصيل كردگان آن دوره بود     
. جهاني دوم و آزادي نسبي در كـشور، تعـداد و تنـوع مطبوعـات افـزايش يافـت                

بسياري از مطبوعات جديد در واقع ارگان حزب هاي سياسي جديدي بودند كـه              
محتـواي مطبوعـات ايـن دوره سياسـي و          . سيس شده بود  أدر اين دهه در ايران ت     

 و  1329در  . ها عليه رقيب بـود     شاگريها و اف   اجتماعي، همراه با رواج تهمت زني     
 .داشتاي  هم زمان با ملي شدن صنعت نفت مطبوعات رشد قابل مالحظه

 فشار و سانسور بر مطبوعات، تعـداد آنهـا بـه            ل و اعما  1332 مرداد   28با كودتاي   
 1357در اين دوران و تا پايـان حكومـت پهلـوي در سـال               . سرعت كاهش يافت  

ي كـشور زيـر نظـارت شـديد و سانـسور سياسـي و               ها ها و روزنامه   همگي مجله 
اجتماعي قرار داشتند؛ هر چند، در همين دوران بود كه بـه دليـل افـزايش تعـداد                  

 بـر . هاي علمي و دولتي افـزايش يافـت   ها و مؤسسات دولتي، شمار مجله  دانشگاه
هـاي منتـشر شـده در         تعداد مجله  1350در دهه   » هاي ايران  راهنماي مجله  اساس
 :ه شرح زير بودايران ب

 
 
 
 
 
 
 
 

 مطبوعات پس از انقالب اسالمي
هـا و   با آغاز انقالب اسـالمي و بـاز شـدن فـضاي سياسـي كـشور، تعـداد مجلـه                 

هـاي سياسـي و      اما به دليل ظهور انواع حزب     . ها به سرعت افزايش يافت     روزنامه
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 تـا   1358هـاي    رواج افشاگري و تهمت در مطبوعات حزبـي و جنـاحي در سـال             
 تعـداد مطبوعـات از      1360در دهـه    . جو نامناسبي در كشور به وجود آمـد        1360

هـاي ناشـي از جنـگ     ، ضمن آنكه به دليـل محـدوديت  نداشترشد قابل توجهي  
هـا نيـز    ها و روزنامـه  تحميلي و كمبود كاغذ و ماشين آالت چاپ، شمارگان مجله   

 .رشد چنداني نداشت
هـا و    ي و نيـز توسـعه دانـشگاه       هـاي اقتـصاد     و با افزايش فعاليـت     1370در دهه   

 .داشـت سسات آموزش عالي، تعداد مطبوعات جديد از افزايش نـسبتاً خـوبي             ؤم
جامعه نيز از مطبوعات استقبال زيادي كرد و به همين دليل شـمارگان مطبوعـات               

تـري ادامـه      به شكل محـسوس    1370اين افزايش از نيمه دوم دهه       . افزايش يافت 
ي نشريه ادواري شامل مجله، روزنامه و سـالنامه          ا  حظهاكنون تعداد قابل مال   . يافت

 :1 به شرح زير است1379آمار مطبوعات در سال . شود ميدر كشور منتشر 
  عنوان960: تعداد مجله

  عنوان221: تعداد روزنامه
  عنوان285: (ISSN)ها داراي شماره استاندارد بين المللي  تعداد ادواري
  عنوان199: ها هاي شهرستان تعداد مجله
  عنوان18: هاي انگليسي تعداد مجله
  عنوان1:  عنوان، عربي ـ فارسي1: هاي فرانسه تعداد مجله
  عنوان1 : عنوان، به خط بريل1: هاي اسپانيولي تعداد مجله
  عنوان1: هاي ارمني ـ فارسي تعداد مجله
  عنوان1: هاي گيلكي ـ فارسي تعداد مجله
  عنوان1 :هاي عبري ـ فارسي تعداد مجله

 
                                                 

 مي باشد كه در سـال       1379مربوط به سال    » راهنماي مجله ها و روزنامه هاي ايران      «آخرين ويرايش   . 1
 . منتشر شده است1381
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  تخصصي در ايران–تاريخچه مجالت علمي 
هـاي توسـعه     مطبوعات به طور عام در دنياي كنوني از جمله معيارهـا و شـاخص             

داننـد   اي را توسعه يافته مي     امروزه جامعه . آيند  اجتماعي به حساب مي    –فرهنگي  
هاي اقتصادي و جمعيتي، نظير توليـد ناخـالص ملـي، درآمـد              كه در كنار شاخص   

سرانه، توليد فوالد، توليد انرژي و برق صنعتي، نرخ اميد به زندگي، نرخ مـرگ و                
هـاي ديگـر،    مير و نرخ زاد و ولد، سـاخت سـني و جنـسي جمعيـت و شـاخص       

ميـزان دانـايي   « و »اطالعـات «، يا به عبـارتي ديگـر، عنـصر       »آموزش و اطالعات  «
ي، مطبوعـات و بـه      بدون ترديد در چنين اجتمـاع     .  در آن برجسته باشد    »اجتماعي

اي بـراي توزيـع، انباشـت و          به عنـوان وسـيله     » تخصصي –نشريات علمي   «ويژه  
ها و اطالعات علمي در جهت گـسترش، شـكوفايي، تعـالي و              همچنين توليد داده  

پيشرفت همه جانبه آن، به طور روز افزون نقـش حيـاتي و اساسـي دارنـد و نيـز                
 .كنند نقش سيستم عصبي آن جامعه را ايفا مي

اي اجتماعي دانـست كـه بـراي پاسـخگويي بـه              واقعه توان  ميظهور مطبوعات را    
سـابقه روزنامـه را بـه       هرچند  . نيازهاي خاص جوامع انساني صورت گرفته است      

هاي پادشاهان را به نـوعي از نياكـان          اند و جارچيان و پيك     روم باستان نيز رسانده   
ن در قرن پانزدهم در اروپـا متولـد         دانند، روزنامه به شكل امروزي آ      ها مي  روزنامه

و فهـم تـأثير   (براي تشريح دقيق تر تاريخچه مطبوعات در كشورهاي غربـي           . شد
تاريخ مطبوعات اين كشورها را     )  تخصصي –اين روند بر ساختار مجالت علمي       

علـل  (هاي خاص آن دوره       دوره تقسيم كرد و در هر دوره به ويژگي         6 به   توان  مي
 .اشاره كرد) ر مطبوعاتو شرايط يا كندي سي

 :ند ازا ويژگي هاي اين دوره عبارت). قرن پانزدهم(دوره تولد روزنامه ها . 1
 نيازهاي جديد خبري بر اثر شرايط اقتصادي، سياسي و فكري جديـد نظيـر               )الف

عطش كسب اخبار، وسعت گرفتن افق فكري اروپائيان، پيشرفت مبادالت بـانكي            
 ؛...و بازرگاني، نياز دولت
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 ايجاد مراكز پستي؛) ب
 .اختراع صنعت چاپ) ج
هـاي ايـن     ويژگي. دوره پيشرفت و تنوع مطبوعات در قرون هفدهم و هجدهم         . 2

 :ند ازا دوره عبارت
 ها؛  اعمال كنترل شديد سياسي بر مطبوعات توسط دولت)الف
 ؛ها با تفسير اخبار و مقاالت اجتماعي و فرهنگي  همراه شدن اخبار روزنامه)ب
هـاي پيـدايش مجـالت علمـي          زمينه –د مطبوعات بر اثر تخصصي شدن        رش )ج

 تخصصي؛
ــه يــك قــدرت سياســي و پيــشگام انديــشه )د هــاي   تبــديل شــدن مطبوعــات ب

 .خواهي آزادي
دوره صنعتي شدن و دموكراتيزه شدن مطبوعات از آغاز قرون نوزدهم تا سـال              . 3

 :ند ازا هاي اين دوره عبارت  و ويژگياوضاع. 1871
هـاي اسـتبدادي از رشـد        نظير جلوگيري دولـت   ( عوامل سياسي و اجتماعي      )الف

هاي انتخاباتي، پيشرفت پارلمانتاريسم، افزايش      مطبوعات، وسعت و افزايش زمينه    
افزايش ميزان   توجه عمومي به سياست و مسايل سياسي، رشد و تعميم آموزش و           

هـاي   فـه و تـوده    با سوادي، افزايش شهرنشيني، ارتقاي سطح فرهنگي طبقـات مر         
 ؛)هاي عمومي مردم، افزايش تنوع سليقه

هـاي تهيـه مطبوعـات و گـسترش          نظير صنعتي شدن روش   ( عوامل اقتصادي    )ب
ها گرديد و روزنامه بـه       كه منجر به ارزان شدن و افزايش تيراژ روزنامه        آنها  حيطه  
 اي براي تمامي اقشار اجتماعي تبديل شد، افزايش مشتري و كاهش قيمـت             وسيله

 ؛)و در نتيجه گسترش بازار فروش مطبوعات
بـرداي از    توجـه بـه سـليقه عمـومي، بهـره         ( نگـاري   تحول شيوه هاي روزنامه    )ج

هـاي خواننـدگان، ايجـاد       هيجانات عمـومي، درج اخبـار ورزشـي مطـابق سـليقه           
 ؛)ها صفحات تخصصي در روزنامه
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 .ها  رشد بازار خبر و پيشرفت خبرگزاري)د
 :ند ازا هاي اين دوره عبارت ويژگي).  م1919-39( بزرگ هاي دوره روزنامه. 5

و مـسايلي نظيـر بـه وجـود آمـدن      ( تغيير در محتـوا و عملكـرد مطبوعـات        )الف
نشريات ادواري بر اثر موفقيت مجالت مصور خبري يا تخصـصي، رشـد سـريع               
شنوندگان راديو و آغاز فـشار بـر مطبوعـات، سـعي در افـزايش تنـوع محتـواي                   

هاي عمومي خوانندگان در جهت      رضاي نيازهاي خبري و كنجكاوي    مطبوعات و ا  
رقابت با راديو و باقي ماندن در عرصه حيـات، كـاهش صـفحات خبـري و غيـر                   

دهي و هدايت    هاي پرتيراژ، ناتواني مطبوعات در شكل      سياسي شدن نسبي روزنامه   
 ؛)افكار عمومي

و مـسايلي  (اهي خـو  هاي گوناگون و متهم كـردن اصـول آزادي    پيدايش مليت )ب
ها بر اثر تنوع انتـشارات و نيـز تحـوالت سياسـي ناهماهنـگ                نظير پيدايش مليت  

هـاي   اثر پيدايش نظـام    كشورهاي غربي، به خطر افتادن اصول آزادي مطبوعات بر        
 ؛)دموكراتيك

مسايلي نظير افزايش ايجاد تمركز به دليل نابودي        ( مشكالت اقتصادي متمركز     )ج
هاي پرتيـراژ، تـشديد      هاي كم تيراژ در اثر رقابت روزنامه       مهيا تعطيل عملي روزنا   

هاي اقتصادي، كاهش ارزش پول و افزايش        تمركز به سبب رقابت ناشي از بحران      
ها، نابود شـدن مؤسـسات مطبوعـاتي     قيمت روزنامه، كاهش منظم فروش روزنامه  

ي و كـاهش درآمـدها    ) 1929-30(كه وضع مالي خوبي نداشتند، بحران اقتصادي        
 ؛)تبليغاتي

هـاي چـاپ روتـاتيو،     استقرار ماشـين ( تغييرات تكنيكي در صنعت چاپ، نظير     )د
چينـي سـربي و      ها، باقي مانـدن فـن و حـروف         سرعت چاپ تيپوگرافيك روزنامه   

پيشرفت فن چاپ عكس و افست، پيشرفت در زمينه هليوگراور و افزايش كيفيت             
 ؛)چاپ عكس رنگي
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هـاي آسوشـيتدپرس و      تأسـيس خبرگـزاري   ( هـا   رشد و گسترش خبرگـزاري      )ه
 ).يونايتدپرس در آمريكا، رويتر در انگلستان و هاوس در فرانسه

 :ند ازا هاي اين دوره عبارت ويژگي. دوره بعد از جنگ دوم جهاني. 6
هاي خبري ديگر مثـل      نظير رقابت رسانه  (هاي جديد بازار مطبوعات       ويژگي )الف

نگاري شفاهي و تـصويري توسـط        ميل روزنامه راديو و تلويزيون يا مطبوعات، تك     
 ها، درج اخبار محلي؛ نگاري نوشتاري، تفسير اخبار توسط روزنامه روزنامه

توسـعه و تكامـل     (هاي تكنيكي و فشارهاي فزاينده عوامل اقتصادي          پيشرفت )ب
فن چاپ افست و هليوگراور كه زمينـه مـساعدي بـراي نـشر مطبوعـات ادواري                 

هـاي مـالي مؤسـسات       وفچيني، فتوگرافيك، افـزايش هزينـه     فراهم كرد، رواج حر   
هـا،   مطبوعاتي بر اثر رشد فني و تكنيكي، افـزايش درآمـدهاي تبليغـاتي روزنامـه              

هـا بـه عنـوان خـدمتي اجتمـاعي و توليـدي              تضاد ميان طبيعت دوگانـه روزنامـه      
 ).صنعتي

در توسعه دائمـي ميـدان خبـري مطبوعـات          ( ها  توسعه محتوا و تنوع موضوع     )ج
هاي عمـومي و مجـالت ماهانـه،         ارتباط با مطبوعات ادواري تخصصي يا خبرنامه      

 ).تغيير عادت مطالعه مردم در اثر رشد و گسترش تلويزيون
 يعني در قرن هفدهم و هجـدهم  –در واقع نطفه مجالت تخصصي از دوران دوم     

ره در دو . هاي الزم براي پيدايش مجالت علمـي فـراهم گرديـد           بسته شد و زمينه   
هاي عمومي گام ديگري در      سوم با افزايش ميزان سواد و شهرنشيني و تنوع سليقه         

و مجـالت علمـي بـه عنـوان يكـي از مجـالت              ( جهت رشد مجالت تخصـصي    
 .برداشته شد) تخصصي

هاي اخيرمثل تلويزيون با مطبوعـات،       تغيير در محتوا و عملكرد مطبوعات در سال       
وعات همـوارتر كـرده و مجـالت علمـي          راه را براي توسعه ميدان موضوعي مطب      

كرده و طالـب      تخصصي فراواني براي ارضاي نيازهاي جديد خوانندگان تحصيل       
 .علم پا به عرصه حيات نهادند
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 پژوهـشي سـرعت   –امروزه رشد همگام و موازي مجالت علمي با توسعه علمي   
ه  خاصه كشورهاي توسعه يافت    –و اهميت بيشتري يافته است و در سراسر جهان          

به عنـوان مثـال در      .  شاهد انتشار عناوين فراوان و متنوع مجالت علمي هستيم         –
 هزار عنوان نشريه علمـي طـي يـك سـال            2 هزار و    9آمريكا و فرانسه به ترتيب      

 .منتشر مي گردد
رغم دارا بودن غناي فرهنگي و پيشينه ارزشمند تاريخي، نه تنهـا بـا              به  جامعه ما،   
ي و جمعيتي، به عنـوان كـشوري توسـعه نيافتـه             اجتماع –هاي اقتصادي    شاخص
 اجتمـاعي و ميـزان توليـد        –هاي فرهنگـي     ، بلكه از بعد شاخص    شود  ميارزيابي  

. شود  مياطالعات و به خصوص مصرف سرانه مطبوعات نيز توسعه نيافته قلمداد            
هاي تعيـين شـده از سـوي سـازمان      آمارها نيز گوياي آن است كه ايران از حداقل  

در اين زمينه، فاصله بـسياري دارد       ) يونسكو(لمي و فرهنگي ملل متحد      تربيتي، ع 
 سال از انتـشار     135 سال از انتشار نخستين روزنامه و        162حالي كه در حدود     در  

 .گذرد نخستين نشريه علمي در ايران مي
 ژانويـه سـال     11گونه كه در باال گفته شد، نخستين مجلـه علمـي ايـران در                همان
 سـال از انتـشار نخـستين        27يعني پس از گذشـت      ) ش. هـ 1244( ميالدي   1864

 .روزنامه در ايران به دستور ناصرالدين شاه و به صورت ماهنامه منتشر شد
 و در واقع ايـن مجلـه        شود  ميتيراژ اين نشريه حدود يك هزار نسخه تخمين زده          

نفر  ميليون   10 ميليون جمعيت آن     5/11اي انتشار مي يافت كه از حدود         در جامعه 
 درصـد آن در شـهرها،       13به صورت ايلي و چادر نشيني زندگي مي كرده و فقط            

 مـيالدي تـا     1864از سـال    . ساكن بودند و تقريباً اكثريت جامعه بي سـواد بودنـد          
 ميالدي حدود دويست و پـنج نـشريه علمـي در ايـران شـروع بـه انتـشار                    1985
برخـي  ( عمر كردند     سال 6هر يك از اين مجالت به طور متوسط حدود          . نمودند

از آنها پس از چند شماره و در همان سال اول تعطيل شدند و برخي ديگـر حتـي       
 ). سال عمر كردند40تا 
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منتشر شد،  ) علميه دولت عليه ايران   (در واقع سالي كه نخستين مجله علمي ايران         
قيمت هر نسخه از نخستين مجله علمي ايـران         .  نفر بود  387تعداد محصلين فقط    

ها در آن زمان، چيزي در حـدود قيمـت           ي بود كه با توجه به سطح قيمت        شاه 15
ايـن چنـين قيمتـي      .  كيلو نان بود   132 عدد تخم مرع و يا       32 كيلو گوشت يا     4/2

 دو عامـل اصـلي   ،بنـابراين . بسيار زياد واز قدرت خريد اكثريت جامعه خارج بود 
رت خريد بـا قيمـت      براي تقاضاي نشريات علمي در ايران يعني سواد و رابطه قد          

ها به هيچ وجه براي پيـشرفت مجـالت علمـي مناسـب نبـوده                نشريه در آن سال   
 .است

 1965 (1344هــاي  تحــول واقعــي در انتــشار نــشريات علمــي در ايــران از ســال
 برابر ده سـال قبـل، تعـداد         6/2زيرا تعداد محصلين    . به بعد انجام گرفت   ) ميالدي

 برابـر ده سـال      9/3ان واردات ماشـين آالت       برابر ده سال قبل و ميـز       7/4پزشكان  
 6در حالي كـه در آن دوران تعـداد نـشريات علمـي فقـط                . قبل افزايش يافته بود   

 .نسخه بود و ده سال قبل از آن نيز تعداد نشريات علمي پنج نسخه بودهاست
 :ريشه اصلي عدم رشد نشريات علمي در آن زمان براساس دو عامل زير بود

 به اين ترتيب كه دالرهاي حاصل از فروش نفت بايـد            :افزايش درآمد نفت   )الف
مجدداً براي خريد لوازم و كاالهاي مصرفي به كشورهاي خريدار نفـت بـازگردد،              

 .پس الزم بود ايران به كشوري مصرفي و وابسته تبديل شود
 ايران بسيار ديرتر از غرب وارد كهكشان گوتنبرگ مـورد نظـر مارشـال مـك                 )ب
هان شده ضمن اينكه قبل از اقامت الزم در كهكشان گـونتبرگ، وارد كهكـشان               لو

 .ماركني شد
بــه علــت وقــوع انقــالب اســالمي در ايــران بــسياري از ) 1979 (1357در ســال 

نشريات علمي متوقف شد ولي پس از چند سال انتشار آنها با بافتي مجزا نـسبت                
خاص ناشي  وضعيت  به علت   )  ميالدي 1986 (1367سال  در  . به گذشته آغاز شد   

از بروز جنگ بين ايران و عراق، مطبوعات ايران دچار بحران كاغذ شـدند و ايـن                 
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امر موجب كاهش تيراژ و در مواردي نيز سبب عدم انتشار چند شماره از برخـي                
 روز يـك  28در اين حال نشريات غير علمي به طور متوسط هـر     . از نشريات شد  
 .يافتند  روز يك بار انتشار مي53علمي هر شدند و نشريات  بار منتشر مي

اي از توجـه بـه نـشريات علمـي در            دهند كه عصر تازه    آمارهاي موجود نشان مي   
هـا و مـوانعي كـه در         ايران بعد از انقالب اسالمي آغاز شده است كه اگر از آفـت            

 .ند نقش مهمي در پيشرفت جامعه ايفا كنندتوان ميپيش روست در امان بمانند، 
 14حـدود   )  مـيالدي  1986 (1367 متوسط نشريات علمي در ايران در سال         تيراژ

در حالي كه در همان سال متوسط تيراژ مجالت غير          .  نسخه بوده است   50هزار و   
از جملـه   ). نزديك به سه برابر نشريات علمـي      ( نسخه بود    390 هزار و    43علمي  

در حـالي كـه در   . شرايط اميدوار كننده، افزايش تعداد با سوادان در كـشور اسـت           
 سال به بـاالي كـشور بـا         6 درصد جمعيت    4/15تنها  )  ميالدي 1956 (1335سال  

 1367 درصـد و در سـال        5/47بـه   ) 1966(1345سواد بودند، اين نسبت در سال       
 .  درصد افزايش پيدا كرد9/61به ) 1986(

بديهي است هر چـه نـسبت   .  درصد رسيده است80هم اكنون اين ميزان به باالي      
ا سوادان كشور افزايش پيدا كند، بازار بالقوه مصرف مطبوعات وسيع تر خواهـد              ب

آنهـا در   آموختگـان     دانششد و از سوي ديگر، توسعه دانشگاه ها و افزايش تعداد            
 .سزايي خواهد داشته افزايش تقاضا براي مصرف نشريات علمي تأثير ب

 
 پيشينه تحقيق

 حاضر همخواني داشته باشـد      ش با پژوه   زمينه تحقيق و پژوهشي كه دقيقاً      ندر اي 
 مختلـف موضـوعي مجـالت ازجملـه بررسـي           د لـيكن در ابعـا     ،مالحظه نگرديد 

 مجالت و نوع مقاالت آنها از ديدگاه روزنامه نگاري و نيـز كتابـداران از                ايمحتو
 .معرفي مي گردد ا از آنه تعدادير انجام داده اند كه در زيي كتاب سنجهديدگا
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، نمقاله اي تحت عنوان رونـد پيـدايش نـشريات علمـي در ايـرا              با  ) 1383(زارع  
 عـدم رشـد     لكنـد و عوامـ     تاريخ پيدايش اين نشريات را به شش دوره تقسيم مي         

داند از افزايش در آمد نفت كـه          درزمان گذشته را عبارت مي     ننشريات علمي ايرا  
ر وارد  گشت و نيز دي     افزايش كشور بايستي به يك كشور مصرفي تبديل مي         نبا اي 

اما نويسنده وضـعيت نـشريات ايـران        . شدن ايران به كهكشان مارشال مك لوهان      
 بيند   متفاوت ميبعد از انقالب را كامالً

تحقيق حاضرباشد مالحظه نگرديد    در جهت     كامالً هدر تحقيقات ايراني پژوهي ك    
ابعي  آن يعني نشريات ادواري ايراني و احيانا فارسي باشد به منـ            تكليدربارة  لي   و

  .گذرد دسترسي حاصل شد كه از نظر مي
 و اهميـت نـشريات      شدر تحقيق خود سعي نموده است تـا ارز        ) 1382(مهديون  

گـاه   در كتابخانـه تخصـصي نـشان دهـد و آن          را  و اهميت آن     ها ادواري و ويژگي  
طرق مختلف گردش آنها در كتابخانه ها به منظور استفاده بيشتر جامعـه كتابخانـه               

 .ودنشان داده ش
و همكاران بـه نـشريات عامـه پـسند ايـران            ) 1381(در تحقيق ديگري مير غذايي    

سـهيل، پيـك آزادي، پيـام آور،        نـشريات عامـه پـسندي چـون          و   اند توجه داشته 
، چيدن موضـوعات مختلـف و انعكـاس         ا از نظر محتو   ها شاخص، گام و پنجشنبه   

بيري و نحـوه     اول تغييرات صـوري و خـط سـرد         ل در فص  .اند  بررسي كرده اخبار  
 بـا   همقاله و اهميت آن در هر نشريه و ارتباط سـرمقال           چيدن صفحه اول سپس سر    

.  اسـت  شده فصل بعد پرورش خبري و انواع آن بررسي          ر مطالب نشريه و د    رساي
انتخابـات رياسـت    « و   »خفـاش شـب   «،  »شاهرخ و سميه  « خاتمه سه رويداد     رو د 

 .ت شده اسبررسي»  77و 76، 75 يجمهوري در سالها
به بررسي وضعيت مجالت علمي و ميزان انعكاس آنهـا در           ) 1380(موسوي زاده   

هـا نـشان     يافتـه . المللي از بدو انقالب اسالمي تاكنون پرداخته است        هاي بين  نمايه
پوشش موضوعي، زبان، انتـشار بـه       ،   ايران از نظر تعداد    يدهد كه مجالت علم    مي
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مطلوبي وضعيت  ها در     المللي پيايند  موقع، شمارگان، چكيده انگليسي و نشانه بين      
 و بـراي    شـده علل عدم انعكاس مجـالت علمـي بحـث          دربارة   ،در مقاله . نيستند

المللي راهكارهـايي    هاي بين  بهبود وضعيت مجالت و انعكاس بيشتر آنها در نمايه        
 . شده استعرضه

ون و محمـد صـدر هاشـمي تحـت عنـوان            اهاي بزرگي چون ادوارد بر     خصيتش
ثر به اين امر ؤطور مفصل و مه  يران و تاريخ مطبوعات و جرايد ايران ب       مطبوعات ا 

طور ه طور متناوب و اكنون به سلطاني نيز بيش از سي سال است كه ب        . اند پرداخته
 اپهـاي ايـران را در دو جلـد بـه چـ             مرتب و ساالنه راهنماي مجالت و روزنامه      

 .رساند مي
توان به تـوجهي   ارزش ذاتي آنها مي    و ارزش نشريات ادواري عالوه بر        تدر اهمي 

هاي مختلف به نشريات ادواري در ايران و سير تحول و تطور آنها و           كه شخصيت 
 مـسلماً . ند اشاره نمـود ا داده فراز و نشيبي كه اين نشريات پشت سر گذاشته نشان      

برنـد بـه تبـع     عنوان ستون چهارم دموكراسي نام ميه طور كه از مطبوعات ب    همان
 بلكه ستون اصـلي خيمـه علـم و           ،توان نشريات علمي را نيز ستون چهارم       آنها مي 

 . حساب آورده دانش و تحول آن ب
 

 روش شناسي تحقيق
 عنوان مجله علوم تربيتـي و       120 جامعه آماري تحقيق شامل تعداد       :جامعه آماري 

 . گيرد  ميرهجري شمسي را در ب1385 تا 1298شناسي بوده كه از سال  روان
هـاي اينترنتـي     اي و سـايت     اسناد و مـدارك كتابخانـه      :د آوري اطالعات  ابزار گر 

 مجـالت در هـيچ      ن كه فهرست كاملي از اي     ااز آنج . مربوط به موضوع بوده است    
 حتـي كتابخانـه ملـي ايـران تمـام           اي  جاي ايران وجود ندارد و نيز هيچ كتابخانـه        

  . استكرده آوري نععناوين اين مجالت را جم
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 اطالعاتآوري  روش گرد
هاي علمي، كتـاب     هاي مختلف دانشگاهي و انجمن     ههاي مجالت كتابخان   فهرست

راهنمـاي سـاالنه    چهار جلدي تاريخ جرايد و مطبوعات محمـد صـدر هاشـمي،             
هــاي ايــران بــه آدرس اينترنتــي   پــوري ســلطاني، ســايت مجلــهمجــالت ايــران

)com.magiran.WWW (     هـاي ملـي، مجلـس       و مجموعه مجـالت كتابخانـه
هـاي   شوراي اسالمي، كتابخانه مركري و مركز اسـناد دانـشگاه تهـران و كتابخانـه              

هـائي بـوده     مركزي و دانشكده علوم تربيتي دانشگاه شهيد چمران منـابع و محـل            
شناسـي   است كه امكان جمع آوري اطالعات در باره مجالت علوم تربيتي و روان            

 .نموده استا براي محقق فراهم ايران ر
 

 آوري شده تحليل اطالعات گرد
شناسي درهم تنيدگي آنهـا از نظـر موضـوعي        ويژگي مجالت علوم تربيتي و روان     

شناسـي و مطالـب      طوري كه مطالب علـوم تربيتـي را در مجـالت روان           ه  ب. است
ـ . شـود   مالحظـه مـي    علوم تربيتي  ت در مجال  شناسي روان كـه قابليـت     طـوري ه  ب

ها بـه تفكيـك آنهـا دسـت      همه از طريق مفاهيم عنوان  اين  ندارد با   وجود فكيكت
 .ايم دهيياز

سطح عمـومي، سـطح     . شود  سه سطح مالحظه مي    يطور كل ه   مجالت ب  مدر تقسي 
 .تخصصي و سطح كاربردي

 ديـد دسـته     نبـا ايـ   . قابليت تفكيك دارند   ، و نيز هدف   ن ناشري داين مجالت از بع   
 : مل استهاي زير قابل تا بندي

 ها  گروه مجالت انجمن.3 گروه مجالت پيك .2 گروه مجالت رشد .1
 گـروه مجـالت     .5 شناسـي  هـاي علـوم تربيتـي و روان         گروه مجالت دانشكده   .4

  به اشخاص حقيقيهمستقل يا وابست
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  دوره انتشاررمجالت علوم تربيتي از نظ
ـ  دهد كه دوره انتـشار ايـن مجـال         دست آمده نشان مي   ه  اطالعات ب  صـورت  ه  ت ب

ـ    يهفتگي، دو هفتگ   ـ       ، فـصلنامه و شـش     ه، ماهانه، دو ماهان گـاه و  ه   ماهـه و گـاه ب
 انتشار متفاوت در جدول زيـر       هتعداد و درصد مجالت با دور     هرچند يكبار است    

 .آمده است
  وضعيت مجالت علوم تربيتي براساس دوره انتشار1جدول شماره 

 درصد تعداد عنوان دوره انتشار رديف
 5/3 4 يهفتگ 1
 5/3 4 يدو هفتگ 2
 40 45 ماهانه 3
 5/4 5 هدو ماهان 4
 38 43 فصلنامه 5
 4 5 )شش ماهانه(هدو فصلنام 6
 3 3 ساالنه 7
 5/3 4 گاه به گاه 8
 100 113 جمع 

 
شناسـي چـون ديگـر نـشريات ادواري داراي دوره            مجالت علـوم تربيتـي و روان      

 :هستندح زير  بشرهصورت هفتگي تا ساالنه انتشار ب
دو % 4/ 375هفتگـي % 3,125 هدو ماهان % 3/4ماهانه  % 35صورت فصلنامه   ه  ب% 45

 انتـشار  اه مقدار گاه بـه گـ   ينصورت شش ماهه و به هم     ه  هفتگي و همين اندازه ب    
ــي ــ م ــي و  1جــدول شــماره . دبابن ــوم تربيت ــشار مجــالت عل  وضــعيت دوره انت
 .دهد شناسي را نشان مي روان
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 توضعيت تيراژ مجال
اي منتـشر     از مجلـه   تهائي كه در هر نوب      يا تعداد نسخه   ژشمارگان مجالت يا تيرا   

هاي مهم ارزش علمـي و جامعـه پـسند بـودن نـشريات               شود يكي از شاخص    مي
شناسـي را     تعدد نسخ منتشره مجالت علوم تربيتـي و روان         2جدول شماره   . است

 .دهد نشان مي
 

 شناسي  و روان تيراژ مجالت علوم تربيتي2جدول شماره 
 تعداد  نسخه–تيراژ  رديف

1 200-500 6 
2 750-1000 6 
3 1500-2500 8 
4 3000-3500 7 
5 7000-10000 8 
6 12000-15000 2 
7 25000-27000 2 
8 40000 2 
9 200000 1 

10 300000 1 
11 500000 1 

 
 مورد مطالعه    آيد تيراژ يا شمارگان مجالت     ي بر م  2 شماره   لطور كه از جدو    همان

 مربـوط بـه مجلـه و        200 كـه شـمارگان      اسـت  نـسخه    500000 نسخه تا    200از  
بـديهي اسـت مجالتـي بـا     . اسـت آموز   از آن مجله رشد دانش     500000شمارگان  
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ــرا ــد    م500000 و 300000 و 200000 ژتي ــه مجــالت رش ــوط ب ــترب ــه اس  ك
 .مخصوص كودكان و نوجوانان هستند

 ناشـران مـصرند كـه    زعـده اي ا .  ذكر نمي كنند ارتعدادي از نشريات تيراژ خود      
اي حـل    جهاني مسئلهحكه اين مسئله در سط  صورتي در .تيراژ بايد محرمانه بماند 

 نبـا ايـ   . چراكه مطالعات جامعه شناختي و فرهنگي نياز بـه آمـار دارد           . شده است 
 پژوهـشي هـم كـه از معتبرتـرين مجـالت ايـران              –همه بعضي مجـالت علمـي       

ـ  عكنند ولـي در مجمـو      شوند از ذكر شمارگان خود خودداري مي       يمحسوب م  ه  ب
 .نسخه داشته باشند 1000رسد شمارگاني بيش از  نظر نمي

 
 هاي منتهي به دهه هشتاد  عناوين مجالت منتشره در دههدتعدا

 يهـا  منظور آگاهي از وضعيت و تعداد عناوين مجـالت منتـشر شـده در سـال            ه  ب
خ انتشار اولين شـماره آنهـا در راهنمـاي مجـالت علـوم              گذشته با استفاده از تاري    

 . تنظيم گرديد3جدول شماره ) 1پيوست شماره (تربيتي 
 هاي منتهي به دهه هشتاد  عناوين مجالت منتشره در دههد تعدا3جدول شماره 

 
 تعداد عناوين منتشره دوره انتشار مجالت رديف

1 1300-1298 4 
2 1310-1301 2 
4 1320-1311 0 
5 1330-1321 1 
6 1340-1331 3 
7 1350-1341 21 
8 1360-1351 19 
9 1370-1361 27 
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11 1380-1371 35 
12 -1381 1 

 113 جمع 
 

شناسـي را نـشان       وضعيت انتشار مجالت علـوم تربيتـي و روان         3جدول شماره   
 يعنـي   1360تا1298 لكه از سا   آيد درحالي  يطور كه از جدول بر م      همان. دهد مي
 مـورد مطالعـه منتـشر شـده         ه عنوان مجلـه در حـوز      53 سال فقط تعداد     63ت  مد

 58تعداد  1384 لتا سا 1360 ل از نصف مدت ذكر شده يعني از سا        راست، در كمت  
 .مجله منتشر گرديده است عنوان

 ) ISSN(شماره استاندارد بين المللي مجالت  
 نـشريه  به هرست كه  پيايندها، شماره خاص واحدي ا   يشماره استاندارد بين الملل   

ايـن شـماره در واقـع هماننـد         .  متمايز گرداند  هرا از بقي   شود تا آن   ادواري داده مي  
 پـس از    ه اسـت كـ    سمركـز اصـلي آن در پـاري       . شماره شناسنامه هر نشريه است    

اي بـراي آن      مشخـصات مجلـه يـا نـشريه ادواري، مركـز مزبـور شـماره               تدرياف
ـ    . كند مشخص مي  روي جلـد و     د طبـق قـانون بايـد در       فـر ه  اين شماره منحصر ب

اكنـون  .  عنوان در جاي مناسبي كه به سهولت قابل رؤيت باشد چاپ شود            هصفح
 جهـان   هبيشتر نشريات خارج از كـشور بخـصوص نـشريات كـشورهاي پيـشرفت             

 مجالت حـوزه علـوم      دها در مور   بررسي. هريك داراي شماره خاص خود هستند     
 اكثريـت ايـن مجـالت فاقـد ايـن شـماره             دهد كه  شناسي نشان مي   تربيتي و روان  

اما طبق اطالع محقق از طريق مقام مـسئولي در كتابخانـه ملـي              . المللي هستند  بين
المللـي   زودي بسياري از مجالت معتبر علمي داراي شماره استاندارد بـين  ه  ايران ب 

 .مجالت خواهند شد
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 توليد كنندگان مجالت
 و روانشناسيدر حوزه علوم تربيتي  مهم مجالت نناشري

وزارت آموزش و پرورش نقش اساسي در انتشار مجالت مربوط به حوزه تعلـيم              
 اراين وزارت خانه غير از انتشار مجالت علمـي بـه انتـش            .  دارد هتربيت را بر عهد   

تـوان گفـت اطالعـات      مـي عناويني از مجالت همت گماشـته اسـت، كـه تقريبـاً      
 راين وزارتخانه با انتـشا    . كند  مي تر و كاربردي   قيقدمستخرج از مجالت علمي را      

 هنشريا ت تحت عنـوان مجـالت پيـك و نـشريات رشـد در دو دور     مجموعه دو  
 متخصـصين تربيتـي و آموزشـي را تـا سـطح             هـاي زماني توانسته است نقطه نظر    

هاي پژوهـشي     عملي كردن يافته   دشايد اين روش در مور    . ابتدائي قابل فهم بنمايد   
مخـاطبين سـطوح مختلـف      . (مي كاربري داشته باشـد    هاي عل  در مورد ساير رشته   

 .) تحصيلي را مورد توجه قرار دهد
 عنـوان  46دست آمده اين وزارتخانه از ابتدا تاكنون بيش از      ه  اساس اطالعات ب   بر

نقش به  دهد كه از قديم االيام        زمينه منتشر نموده است و نشان مي       نمجله را در اي   
 اسـت و    كردهتوجه   ش آموزش و پرورش    اعتالي سطح و گستر    راطالع رساني د  

 است يا خير موضوعي است كه بايد بررسي         شده  ميها استفاده    اين تالش از  اينكه  
در اينجا به جهت اهميت مجالت كاربردي كه وزارت آموزش و پرورش از             . شود
ـ    منتشر مي  ن دبستان تا دبيرستا   حسط شـرح مبـسوطي در مـورد كليـت و          ه  نمايد ب

 :شود ي هر كدام از آنها پرداخته ميا محتواهداف اين نشريات و
 

 انتشارات پيك
 تحــصيلي لتــرين، بــا توجــه بــه ســن و ســا تــرين، متنــوع تــرين، دقيــق آموزنــده
ترين و در    ترين، از نظر چاپ پاكيزه ترين و از حيث انتشار و توزيع مرتب             مناسب

ار يافتـه،   ترين نشرياتي كه تاكنون براي كودكان و نوجوانـان انتـش           عين حال ارزان  
گانه وزارت آموزش و پرورش، مركـز        نشريات شش : سلسله انتشارات پيك است   
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 1250000انتشارات آموزشي، با همكاري مؤسسه انتشارات فرانكلين با يك تيراژ           
 ).1352 ارديبهشت   ،8ماهنامه آموزش و پرورش، ش . ك. ر (نسخه اي در سال

نتوانـسته بـا ايـن      هيچ يك از مجالت مخصوص كودكـان در بخـش خـصوصي             
. سلسله انتشارات رقابـت كنـد، چـرا كـه قـدرت مـالي و سـازماني آن را نـدارد                    

را در مؤسـسه انتـشارات      )  شـماره در سـال     15هر كدام   ( مندرجات اين مجله ها   
كنند، گروهي ديگر بررسـي و شـايد         هاي مختلف تهيه و تنظيم مي      فرانكلين گروه 

نگرند و جاي صحيح هـر كـدام          آن مي  كنند، گروه سوم از نظر فني به       تصحيح مي 
را در صفحه مخصوص خود و به روشي كه مورد قبول و خوش آينـد كـودك و                  

ايـن شـش    . نماينـد  دهند و به رنگ و چاپ آن نظارت مـي          جوان باشد ترتيب مي   
 .شوند نشريه در زير معرفي مي
تـي   توليد كننـدگان دولتـي و توليـد كننـدگان غيـر دول             هتوليد كنندگان به دو دست    

 .پردازد  مجالت در ايران مين به ناشر ي4جدول شماره . گردند تقسيم مي
 

 شناسي  مجالت علوم تربيتي و رواننناشري: 4جدول شماره 
 تعداد نام توليد كنندگان مجالت رديف
 46 وزارت آموزش و پرورش 1
 51 وزارت علو م و دانشگاهها 2
 4 انجمن هاي علمي 3
 19 حقيقاتيانستيتو ها و مراكز ت 4
 3 متفرقه 5
 113 جمع 

 
گـان مجـالت ايـن       آيد بيشترين توليد كننـد     مي بر 4طور كه از جدول شماره       همان

در مراحــل بعــد . اســتهــا وزارت علــوم و وزارت آمــوزش و پــرورش  حــوزه
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در ادامه ليست عنـاوين مجـالت       . هاي علمي و مراكز تحقيقاتي قرار دارند       انجمن
 .د كنندگان آورده شده است و تولينبراساس ناشرا

اين وزارت خانه درمـدت زمـان        : وزارت آموزش و پرورش    درمجالت منتشره   
عنوان درزمينه حوزه وسيع آموزش و پـرورش اقـدام           50بررسي به انتشار بيش از    

 نموده است
 ايـن وزارت    :هاي كشور  وزارت علوم و دانشگاه   در  مجالت و نشريات منتشره     
زمينـه حـوزه وسـيع        عنـوان در   61ه انتـشار بـيش از     خانه درمدت زمان بررسي ب    

 .آموزش و پرورش اقدام نموده است
 اين كانون درمدت زمان بررسـي بـه         : فكري كودكان و نوجوانان    ش پرور نكانو

  عنوان درزمينه حوزه وسيع آموزش و پرورش اقدام نموده است4انتشار بيش از
 

 ه آموزش رشته هاي خاص توجه دارندمجالتي كه ب
هاي مختلف آموزشي نياز به راهكارهـايي دارد كـه مجـالت              تدريس رشته  روش

 در خارج از كشور بـه       .دارندتوجه خاص   به اين موضوع مهم     تخصصي آموزشي   
 منـابع مختلفـي را      هها دارند و در هر زمين      ها و آموزش تخصص    همه ابعاد آموزش  

اي كـه بـه      ين نشريه اول.  است شدهاين مسئله توجه    به  در ايران نيز    . كنند منتشر مي 
كـه در   اسـت    »هاي خارجـه   نشريه انجمن دبيران زبان    « مجله  ،آموزش توجه نمود  

 –عناوين مجالت آموزشـي     .  نمود ارصورت فصلنامه شروع به انتش    ه   ب 1351لسا
 :استتخصصي به شرح زير 
 فصلنامه آموزش زبان

 )صنعت و معدن(آموزش هماهنگ 
 مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

 له آموزش مهندسي ايرانمج
 هاي خارجه نشريه انجمن دبيران زبان
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 تاريخ رشد آموزش 
 رشد آموزش جغرافيا

  بدنيترشد آموزش تربي
 يرشد آموزش رياض
 نرشد آموزش زبا

 رشد آموزش زبان و ادب فارسي
 رشد آموزش زيست شناسي

 رشد آموزش شيمي
 رشد آموزش فيزيك

 رشد آموزش معارف اسالمي
 كنولوژي آموزشيرشد آموزش ت

 
 بندي مجالت علمي درجه

اري مجالت علمي با توجه به سـطح متفـاوت اطالعـات آنهـا              ذگ به منظور ارزش  
 گذراند و طي آن مجالت را در سـه طبقـه            اي مصوبه 1378 لوزارت علوم در سا   

نمـود كـه از     بندي    مروري تقسيم  - ترويجي و علمي     – پژوهشي، علمي    -علمي  
 عنـوان مجـالت نـامبرده       16شناسي    و پرورش و روان     مجالت حوزه آموزش   نبي

اين .  به نوع و كيفيت اطالعات منتشره به كسب اين امتياز نائل آمدند            هزير با توج  
ت علمـي و    ئـ  بـراي اعـضا هي     كـسب شـده   درجات در ارزش گـذاري امتيـازات        

ـ  .ثر اسـت  ؤمنظور ارتقاء شغلي بسيار م    ه  پژوهشي ب  شـانزده   تعـداد  هرحـال از  ه  ب
 3پژوهشي و    -عنوان امتيازعلمي   13شناسي   مجالت علوم تربيتي و روان     زا عنوان

 .اند علمي ترويجي كسب كرده عنوان امتياز
 وزارت خانه، پنج دانشگاه     وآيد مجالت د   ي  بر م   4 شماره   لطور كه از جدو    همان

 جـدول بـه     16 مجلـه بنـد      اعالوه بر اينه  . دارد و سه انجمن علمي در ليست قرار      



 وضعيت علوم انساني در ايران معاصر 

 

368

يكي از مشخصات مجالتي كه به يكـي از درجـات      . گردد سي منتشر مي  زبان انگلي 
 .آيند داشتن چكيده مقاله به فارسي و انگليسي است علمي نائل مي

 
 گيري نتيجه

 زو ا . هاي مختلف علمي است    طور كلي از اركان گسترش رشته     ه  مجالت علمي ب  
م اين طريق است كـه مبادلـه افكـار متخصـصين در يـك رشـته موضـوعي فـراه           

پيـدايش و   . شـود  هـا حاصـل مـي      هـم نزديـك و پيـشرفت      ه  ها ب  گردد، ديدگاه  مي
. گـردد   سـال پـيش بـاز مـي        تگسترش مجالت در ايران به بيش از يكصد و بيس         

 120تحقيق حاضر سير پيدايش و گسترش مجالت علوم تربيتي را در ايران طـي               
 عرضـه ت   اطالعات كلي درباره وضـعيت مجـال       ادر ابتد .  است كردهسال بررسي   

 :گردد مي
هـاي   تـوان بـه توجـه شخـصيت         و ارزش نـشريات ادواري مـي       تدر اهمي ) الف

مختلف در زمينه نشريات ادواري در ايران و سير تحـول و تطـور آنهـا و فـراز و                    
 . اند اشاره كرد نشيبي كه اين نشريات پشت سر گذاشته

برنـد بـه تبـع     عنوان ستون چهارم دموكراسي نام ميه طور كه از مطبوعات ب   همان
 و بلكه ستون اصلي خيمه علم و        ،تواند نشريات علمي را نيز ستون چهارم       آنها مي 

 دورانت صاحب   لتوان از و ي    از دانشمندان خارجي مي   . دانش و تحول آن نام برد     
 .  استكردهبررسي  مطبوعات ايران راكه  نام برد تاريخ تمدنكتاب عظيم 

ـ    و مجالت ايران   تاريخ جرايد هاشمي صاحب كتاب     صدر) ب شريات ايـران  كه ن
 همـه آنهـا     اايد كه بيشتر ي   نم  ي عناوين زير را معرفي م     ،گيرد مي بر در 1332 لتا سا 

 ه خويش در زمين   ت دلسوزي و راهنمائي مردم با هم      به دليل اشخاص حقيقي و    را  
 مهم براي انتشار   ي منبع اند، كه صد البته اين تالش حقيقتاً       تربيتي و روانشناسي زده   

 . است ها  زمينهننشريات ديگر در اي
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هـاي ملـي، مجلـس و مركـزي دانـشگاه تهـران               مجموع كـل كتابخانـه     تقريباً )ج
 .هاي كامل مجالت علوم تربيتي را ندارند دوره

شناســي شــامل   تربيتــي و روانمهــاي داراي عنــاوين مجــالت علــو كتابخانــه) د
هـاي   و نيز كتابخانـه    هد،مركزي دانشگاه تهران، مش    -مجلس   -هاي ملي    كتابخانه
غيـره   والزهرا، مشهد    هاي تهران، شيراز، اهواز،    هاي علوم تربيتي دانشگاه    دانشكده

 .است
اي داراي مجموعه كامل از تمامي عناوين مجـالت علـوم تربيتـي و               هيچ كتابخانه 

هـايي كـه بـه نگهـداري ايـن مجـالت اقـدام               محـل . شناسي در ايران نيست    روان
 .مجموعه كاملي از عناوين موجود خود نيستنداند داراي  نموده

 ملي نگهـداري    هشناسي در كتابخان    بيشتر عناوين مجالت علوم تربيتي و روان        )ه
 .هاي ناقص بسيار زياد است شود ولي دوره مي
وزارت آموزش و پرورش نقش اساسي در انتشار مجـالت مربـوط بـه حـوزه                ) و

خانه غير از انتشار مجـالت علمـي بـه          اين وزارت   .  دارد هتعليم تربيت را بر عهد    
توان گفـت اطالعـات       عناويني از مجالت همت گماشته است كه تقريبا مي         ارانتش

 . كند مستخرج از مجالت علمي را رقيق تر و كاربردي مي
نـشريات تحـت عنـوان مجـالت پيـك و           مجموعه از    دو   راين وزارتخانه با انتشا   
 متخصـصين تربيتـي و      هـاي نقطه نظر  زماني توانسته است     هنشريات رشد در دور   

 عملـي كـردن     دشايد اين روش در مور    . آموزشي تا سطح ابتدائي قابل فهم بنمايد      
بـه  . (هاي علمي نيز كـاربري داشـته باشـد         هاي پژوهشي در مورد ساير رشته      يافته

 .) كند ميمخاطبين سطوح مختلف تحصيلي توجه 
مركـزي دانـشگاه تهـران      هـاي ملـي، مجلـس و          مجمـوع كـل كتابخانـه      تقريباً) ز

 .شناسي را ندارند هاي كامل مجالت علوم تربيتي و روان دوره
 اوليه نشان از يك ذوق شخصي بـه         تعناوين، سردبيران، صاحبان امتياز مجال    ) ح

ت ئـ هي. تدريج صاحب سبك خاص گرديدند  ه  اين مجالت ب  . دهد انتشار مجله مي  



 وضعيت علوم انساني در ايران معاصر 

 

370

ها تمايل بـه انتـشار       ي در دانشگاه  هاي آموزش  گروه... و تحريريه نيز تشكيل داد ند    
 . مجالت گام به گام به سوي تحول روي آوردند.  پيدا نمودندهمجل

 .ي علمـي پژوهـشي و علمـي ترويجـي ظهـور كـرد             اايده جديد مجالت با محتو    
بنـدي    مسئله طبقه  ،خانه و وزرات . ثير خود قرار دارد   أايران را تحت ت    ISIمجالت  

 . صورت گرفتISIثير أبندي تحت ت اين طبقه. مجالت را مطرح كرد
هاي تهران، شيراز، تبريز، اصـفهان،       دانشگاه: هاي توليد كننده نشريات    دانشگاه) ط

دار مجـالت حـوزه     عمـده و سـابقه   نالزهرا و دانشگاه شهيد چمران اهواز ناشـري       
 .هستندمورد بررسي 

زه  مجـالت حـو    رهاي غيردولتـي كـه در انتـشا        سازمان: هاي پژوهشي  سازمان) ي
 :زند اا اند عبارت مورد بررسي كوشش داشته

 شناسي انجمن ايراني روان
 هاي آموزشي انجمن پژوهش

 انجمن ايراني تعليم و تربيت
 شوند شناسي به چند دسته يا گروه تقسيم مي مجالت علوم تربيتي و روان) ك

 گروه مجالت رشد
 گروه مجالت پيك

 ها گروه مجالت انجمن
 شناسي ي علوم تربيتي و روانها گروه مجالت دانشكده

  به اشخاص حقيقيهگروه مجالت مستقل يا وابست
عناوين، سردبيران، صاحبان امتياز مجالت اوليه نشان از يك ذوق شخصي بـه             ) ل

ت ئـ هي. تدريج صاحب سبك خاص گرديدند  ه  اين مجالت ب  . دهد انتشار مجله مي  
بـه انتـشار مجلـه پيـدا        هاي آموزشـي تمايـل       گروه... تحريريه نيز تشكيل دادند و    

 . مجالت گام به گام به سوي تحول روي آوردند. نمودند
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گزارشي از وضعيت متون درسي و كمك درسي رشته علوم سياسي 
 در دانشگاه هاي ايران در ده سال گذشته

 
 1دكتر مظفر نامدار

 
  همـه ال حول و ال قوه اال باهللا العلي العظيم، با كـسب اجـازه از محـضر اسـاتيدم،               

 مبـاحثي را در خـصوص       ،پژوهاني كه در مجلس حـضور دارنـد        محققين و دانش  
 سـال فعاليـت ايـن       10بندي مسايل مربوط به گروه علوم سياسـي در طـول              جمع

 .كنم گروه در شوراي بررسي متون تقديم حضار محترم در جلسه مي
 سـال مطالعـه، بررسـي و تأمـل          10 حاصل   ،كنم  بندي تقديم مي    آنچه در اين جمع   

كمك درسي دانشگاه هـا      و   متن درسي دود نزديك به صد و نود و شش         دربارة ح 
هـاي حـساس اسـت و همچنـين           اي از گـرايش     در پـاره  و  در حوزه علوم سياسي     

                                                 
 رئيس گروه علوم سياسي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني. 1

هاي ده ساله گروه علوم سياسي شـوراي بررسـي متـون و كتـب                بندي اجمالي فعاليت   اين گزارش جمع  
 .علوم انساني است كه در آخرين روز كنگره به شكل سخنراني عرضه شد
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فراخـوان كنگـره در حـوزة       پاسـخ بـه     كه در   است  اي     مقاله 15بندي مباحث     جمع
 .علوم سياسي به دبيرخانة واصل شده است

 سال مطـرح شـده و نـوعي         10از مجموعة مباحث علوم سياسي كه در طول اين          
ر دهـة اخيـر     است به ويـژه د    شناسي جدي رشته علوم سياسي در كشور ما          آسيب

 بايـد عـرض نمـايم كـه         ،اگر جسارت به محضر بعضي از اساتيد بزرگوارم نباشد        
دهـد كـه آمـوزش علـوم سياسـي در كـشور مـا                 ها نشان مي   مجموعه اين بررسي  

در وضعيت خوبي ندارد و در حقيقت دچار مشكل اساسي اسـت و مـن معتقـدم                 
مشكلي كه در آموزش علوم سياسـي وجـود دارد بخـشي از مـشكالت               ور ما   كش

 .فراگير علوم انساني در كشور است
در حقيقت ما اگر نخـواهيم از اصـطالح بحـران بـراي توصـيف وضـعيت علـوم               

اصطالح مشكالت بهـره بگيـريم، بايـد        همان  سياسي در كشور استفاده كنيم و از        
ا مشكالت فراگير علوم انساني در كشور  كه اين مشكالت بخشي از بحران ي      گفت  

شود مسايل مربوط به علوم سياسـي         است و جداي از بحران علوم انساني هم نمي        
در بندي مباحثي كه در طول اين ده سـال            جمعدر حوزه علوم انساني     . را حل كرد  

 .به شرح زير استهايي كه انجام داديم  هايي كه داشتيم و بررسي نشست
 كه اين گزارش مربوط بـه آمـوزش         ، بايد گفت  شكالت اساسي قبل از طرح اين م    

چـون معمـوالً    . علوم سياسي در كشور است و ربطي به وضـعيت سياسـي نـدارد             
  بين آموزش علوم سياسي با وضعيت متـون          ،شود وقتي از علوم سياسي بحث مي     

ها آموزش علـوم سياسـي    خيلي. شود مربوط به سياست و مسايل سياسي خلط مي 
 وقتي از بحران در    ،بنابراين. كنند  يت علوم سياسي جامعه يكي تصور مي      را با وضع  

شـود كـه اوضـاع سياسـي كـشور            تصور مي  ،آيد حوزه سياست سخن به ميان مي     
كه منظورما در اينجا آموزش علوم سياسي اسـت و كـاري     در حالي  .بحراني است 

 :ميبه اوضاع سياسي كشور ندار
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شد و در حقيقت متـون مربـوط بـه حـوزه            اي كه مطرح      يكي از مباحث عمده   . 1
هـا نـشان      آورد   اين است كه مجموعـه بـر       ،دهد  علوم سياسي در كشور ما نشان مي      

دانم آيا    آمد و من نمي     دهد كه علوم سياسي در ايران هم عقيم است و هم ناكار             مي
اي    ولـي بهتـر از ايـن واژه        .كار بردم خوب است يا نه     ه  اين دو اصطالحي را كه ب     

 .صيف وضعيت آموزش علوم سياسي در كشور پيدا نكردمبراي تو
فرماينـد    بعضي از اساتيد كه مـي     سخن  ؛  يعني به     آمد  كار  هم عقيم است و هم نار     

 كنم عقـيم اسـت ايـن         دليل اينكه عرض مي    .خيلي ناتوان است   در انجام كار خود   
 و  بعد از پيروزي انقالب اسـالمي     به ويژه   ست كه آموزش علوم سياسي در ايران        ا
سيس نظام جمهوري اسالمي جز در  موارد انـدك، واقعـاً سـنخيتي بـا فرهنـگ                أت

اين معضل نزديك به يكصد     . عمومي، آرمان ها، اعتقادات و باورهاي جامعه ندارد       
گيـري   اين علم توليدات جديـد و چـشم  در سال و اندي است كه باعث شده  ما         

 . ا باشد، نداشته باشيمكه در توصيف مفاهيم اساسي و مشكالت سياسي جامعه م
ها مدعي هستند كه علوم سياسي در ايران توليد دانش نكرده و با اين وضـع                  خيلي

 ولي هست و قابـل      ،در آينده نيز نخواهد كرد، البته اين ادعاي بسيار بزرگي است          
هـاي اسـاتيدي كـه در ايـن حـوزه تحليـل و                تحقيق است و در بسياري از نوشته      

 علوم سياسي عمومـاً تحـت تـأثير         ،جود دارد كه در ايران    تحقيق كردند اين ادعا و    
گفتمان رسمي غرب است و در حوزه مباحث بـومي ايـران توليـد علـم و دانـش              

 .نكرده است
 چـون در حـوزة تحـوالت جديـد در ايـران             ؛علوم سياسي در ايران عقـيم اسـت       

بـودن  عقيم  . هاي جديد و الگوهاي جديد ايجاد كند       نتوانسته مفاهيم جديد، نظرية   
ن كه مقاالتـشان هـم بـه كنگـره          ااي از محقق    آموزش سياست در ايران به نظر پاره      

 هم از بعد نظري است هم از بعد نظريه سـازي اسـت و هـم از بعـد                   ،ارسال شده 
آمدي اين علم هم بايد به بعد عملـي علـم             از جنبة ناكار  . توليد الگوهاي كاربردي  

 .سياست توجه كنيم
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ايران و آموزش آن در طول يكصد و چند سـالي كـه در              سفانه علم سياست در     أمت
هـاي   گيـري   به ندرت در خـدمت جهـت  ،كشور تحت اين علوم مطرح شده است    

چه دانشجوهايي كـه در ايـن حـوزه         . توسعه اجتماعي و سياسي كشور بوده است      
نظـر و كرسـي      تحصيل كردند و چه اساتيد گرانقدري كه در ايـن حـوزه صـاحب             

 كـارآيي جامعـه در مقابـل        نظـام وان بخشي ازپيكـره جـدا از         عموماً به عن   ،هستند
يعني وقتـي علمـي در ايـران    . هايي كه در ايران حاكميت داشتند مطرح بودند       نظام

به هر دليل در موضع بي تفاوتي ويا تقابل با جامعه و حكومت  قرار گيرد عمومـاً                  
 اگر مـا    بندي كلي بايد گفت       در جمع . در خدمت فرهنگ توسعه آن كشور نيست      

هـاي علـم       اليه ترين  سطحيآموزش و كارآيي علم سياست را در ايران در مرحله           
 . تفسير كنيم شايد خطا نكرده باشيم

آشـنايي بـا       را اليـه   اليـة اول   :مي دانيم هر علمي مي تواند سه اليه داشـته باشـد           
يـري  در اين اليه به تعبير علما، دانشجو يا كسي كه بـراي فراگ            . گويند ها مي  گزاره

در اين اليه عالم    . اين علم سروكار دارد   موضوعه  علم آمده با مبادي اوليه و اصول        
كند از دل مفـاهيم قـديمي بـه مفـاهيم             تالش مي   ،اين علم با مفاهيم آشنا گرديده     

 . جديد برسد
متعلم . گويند ها مي    را الية زيرين اين گزاره يا الية توليد مفاهيم و نظريه           الية دوم 

، فرضيه و   دآور دست مي ه  كند از دل مفاهيم جديدي كه ب       له تالش مي  در اين مرح  
 .نظريه توليد كند

هـايي كـه امـروزه تحـت      ها و قالب ها، نظام الگو. است هستة يك دانش     الية سوم 
عالم اگر نتوانـد در     . شود عنوان پارادايم در علم مطرح است، در اين اليه توليد مي          

به كارآمدي مراحل قبلـي خـود   نسبت  سد بايد   اين مرحله به الگوهاي كاربردي بر     
 .ترديد كند

هـاي اول علـم    توان ادعا كرد كه علوم سياسي در ايران در سطح اليه           ت مي ئبه جر 
هـاي دوم و سـوم        نتوانسته است خودش را به اليه     متأسفانه  سياست باقي مانده و     
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ن اين رشته   اين تحليلي است كه اخيراً در رويكرد بسياري از محققان جوا          . برساند
 سال اسـت دانـشجوي ايـن        25من نزديك به    . توان مشاهده كرد    در كشور نيز مي   

 بـه   ،وجود آمـده  ه  ديدي كه در كشور ما ب     اوضاع ج علوم بوده و هستم؛ انصافاً در       
هـاي علـوم سياسـي در كـشور مـا             ندرت احساس كردم كه علوم سياسي و آموزه       

توانـد    اسي كشور را دارد و مـي      استعداد و توانايي تفسير معضالت و مشكالت سي       
اين . در اين فرايند توليد علم، توليد نظريه و فراتر از آن توليد پارادايم و الگو كند               

در حـوزه علـوم سياسـي       در كشور مـا     ترين مشكالتي است كه      شايد يكي از مهم   
 .مطرح است

 ده  ،در طـول ايـن ده سـال       . كنم  ميخدمت اساتيد گرانقدر هم عرض      را  اي    نمونه
هـاي مـا     تاب به عنوان منبع درسي براي درس مباني علـم سياسـت در دانـشگاه              ك

تدريس شده كه از اين ده كتاب هشت كتاب ترجمه است و دو كتاب هم تـأليف                 
كتـاب در حـدود دهـة       ، شـش     كتاب كه ترجمه هستند    هشتآن  از  . داخلي است 

ي  در ايران ترجمه شده و هنوز هم بـه عنـوان منبـع اصـلي و كمـك درسـ                    1350
 ، اسـت  1354و آن دو كتاب هم كه تأليف شـده يكـي توليـد سـال                هستند  مطرح  

 نوشته آقاي ابوالحمد اسـت كـه بعـد از انقـالب هـم               مباني سياست تحت عنوان   
تجديد چاپ شده و عموماً در دانشگاههاي ما بر اساس احـصايي كـه مـا كـرديم                  

و كتاب ديگر    .شود  تحت عنوان منبع درسي مباني سياست در دانشگاه تدريس مي         
متعلـق بـه     هاي علم سياست    بنياد ظاهرا نوشته شده است      1372در سال   ظاهراً  كه  

 . عنوان منبع درسي مطرح استاست و بهجناب آقاي دكتر عالم 
تواند   حاال متوني كه متعلق است به سه يا چهار دهه قبل است با چه استداللي مي               

ن دو سه دهه درگير آن بـوديم و         مباحثي را در ايران معاصرمطرح كند كه ما در اي         
توانـد دانـشجويان را بـا        همچنين اين متون كهنه و از رده خارج شده چگونه مـي           

مباحثي آشنا كند كه در جهان در حوزه سياست در اين دو دهه مطرح شده اسـت                 
استعداد را داشته باشـد تـا  از دل آن  مفـاهيم جديـد و الگوهـاي      اين مباحثي كه  
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 دانشجو به كارآيي براي در گير شدن با مـشكالت جامعـه             جديداستخراج شود و  
تـوان گفـت آمـوزش علـم          اي اسـت كـه مـي        اين شايد بهترين نمونه   . خود برسد 

هـاي اوليـه توليـد علـم          هاي سطحي يا اليه      در مرحله اليه   سياست در ايران كامالً   
 .مانده است و ما در دروس ديگر وضعيتي بهتر از اين نداريم

از آن را كـه بـه   مـورد  دارد كه حاال مـن چنـد   وجود   فراواني   مباحث و مشكالت  
كـنم و     عنوان مشكالت اساسي آموزش علم سياست در كشور اسـت مطـرح مـي             

آمد نيـست      چون چنين آموزشي  كار     ؛آن فكر اساسي نمائيم   دربارة  انصافاً هم بايد    
بيننـد   هايي كه در اين حوزه مـي  اندازي براي اين آموزش    و دانشجويان واقعاً چشم   

آن فكـر كـرد؛ كـار         دربارةتوان    هم كه مي  را   من چند نكته و چند راهكار        .ندارند
 .برم ميپايان به  و مباحث خودم را كنم ريزي كرد عرض مي كرد و برنامه

همساز نبودن آموزش علوم سياسي با مسايل جامعـه ايـران اسـت كـه عـرض                 . 1
 .كردم به ندرت در اين حوزه توليد داريم

 هاي اجرايي  رابطة توليد علم با نهادعدم . 2
 هاي علوم سياسي كاربردي نبودن آموزش. 3
ما متاسفانه توسعة دانشجو و تكثـر دانـشجو         . ها مطابق با نياز نيست      رشد رشته . 4

تـرين مـشكلي اسـت كـه         بينـيم و ايـن بـزرگ        را مطابق و مترادف توليد علم مـي       
خواهنـد     و معمـوالً وقتـي مـي       گير علوم انساني و علوم سياسي هـم شـده          گريبان

از دانـشجويان علـوم سياسـي       عـداد   تگوينـد     بگويند علوم سياسي رشد كرده مـي      
امـا همـه آنهـايي كـه بـه          .  نفر رسـيده اسـت     100000نفر در گذشته به مثالً      100

دانند كه   كنند مي  مي اصطالح حوزة توليد علم را تحليل و بررسي و نقد و ارزيابي           
چ وقت مترادف با توليد نظريه پارادايم يا همة آن مبـاحثي            ها را هي    تكثر در كميت  

 .بينند  كند نمي سازي مي كه امروزه در علم الگو سازي و نظام
عرق ملي و هويت ملي و مسئوليت پذيري و خود باوري بـه نـدرت      در كشور   . 5

حتي متوني كه مربوط به تحوالت  ايـران         . هاي علوم سياسي وجود دارد      در آموزه 
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معضل بزرگي است؛ جنـاب  براي ما و اين   .  فاقد چنين آموزه هايي است     است نيز 
در حقيقت تفاوت بـين     اي كه در كنگره ارائه كرد         در مقاله زاده فرد     آقاي دكتر امام  

هـاي علـوم      آمـوزه . علوم سياسي در ايران و اين علوم در آمريكـا را تحليـل كـرد              
هاي علوم سياسـي      ي آموزه  آنجاست ول   سياسي در آمريكا مترادف به مباحث بومي      

 و عموماً عرض كـردم      استدر كشور ما به ندرت مترادف با مباحث بومي كشور           
هاي رسمي علم سياست در غرب است و مـشخص نيـست             تحت سيطرة گفتمان  

 ها چه سودي براي جامعه ما دارد و آيا در جامعه ما مؤثر است؟ ن  كه اين گفتما
 مشخص نبودن شأن علوم سياسي . 6

دانـستم چـه       اصـالً نمـي    ،كه دانشجوي علوم سياسي بودم     افاً من خودم زماني   انص
 يعني شأن من به عنوان كسي كه دارم اين          ؛فضايي براي آيندة خود در كشور دارم      

  بايد بيايند و از اينها بهره  و  هايي را كه برايم كردند        كنم و هزينه    علم را تحصيل مي   
م مشخص نبود و اين بالتكليفي هنوز هـم         بگيرند و استفاده كنند براي خود من ه       

 بلكـه در اغلـب      ،هاي علـوم سياسـي      طبق برآوردهايي كه كرديم نه تنها در آموزه       
 .هاي علوم انساني وجود دارد رشته

 مونتاژ دروس علوم سياسي در كنار هـم         ،مشكل بعدي كه خيلي هم مهم است      . 7
ن ايـن دروس وجـود      شود كه رابطة توليدي و منطقي بـي         به ندرت ديده مي    .است
 .دارد

گردانم و ايـن حتـي        آخرين بحثي كه در حقيقت من اين را به ساختار برنمي          و  . 8
 . حرف ما در حوزة علوم انـساني اسـت         ،شايد فقط حرف علوم سياسي هم نباشد      
ها را منتسب كرديم به نظـام و سـاختار و          اينكه ما خيلي از مشكالت و ناكارآمدي      

كنم اينكه در دويست سال اخيـر،          چيز را مطرح مي    ولي يك . خيلي چيزهاي ديگر  
علومي كه تحت عنوان علوم انساني در كشور متولد شد ما به عنوان اصحاب ايـن    

خود و نسبت به اين علـوم جلـب          علوم نتوانستيم اعتماد جامعه خود را نسبت به       
براي همين است كه جامعه به ندرت و خيلي كم به آنهـايي كـه در رشـتة                  . نماييم
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كند و مسايل و      هاي علوم انساني تدريس كردند اعتماد مي       ياست ويا ساير رشته   س
 جامعه به ندرت به علوم اجتماعي مـا اعتمـاد           .كند  مشكالت خودش را مطرح مي    

هاي تخصـصي     هاي ديگر ما حتي در حوزه       اي از آموزه    و به ندرت به پاره    . كند  مي
 .شناسي و غيره ن مثل روا

ك فالگير بروند و مشكالتشان را مطرح كننـد ولـي بـه             مردم حاضر هستند پيش ي    
دهـد كـه مـشكالتي كـه در           ايـن نـشان مـي     . رونـد   شـناس مـي    ندرت پيش روان  

 بـه سـاختارهاي مـا      شناسي و يا ساير رشته هاي علوم انساني  داريـم صـرفاً             روان
 بخشي هم به اساتيدي كه به عنوان نخبگان اين حوزه مطـرح هـستند        .گردد  برنمي

و ايـن  . گردد كه نتوانستند اعتماد مردم را به هر دليل به خود جلب كننـد    هم برمي 
هم ممكن است ريشه تاريخي داشته باشدوبه كساني كه آورندگان اين علم بودند             

 .خواهم بحث كنم، بر گردد و يا به ساختار ديگر كه حاال من نمي
 و  خـون تـازه در رگ هـاي علـوم سياسـي           دوانـدن   آخرين مطلب چند پيـشنهاد      

 : استآموزش آن در كشور
حداقل مشخص  . تر كنيم   هاي خود را در حوزه علوم سياسي تخصصي         دانشگاه. 1

شناسـي را در       يعني اگر غـرب    ،آيد  شود كه توليد نظريه و علم و دانش از كجا مي          
هاي تخصـصي ديگـر را    حوزة سياست متمركز در چند دانشگاه كنيم وساير حوزه 

 توانايي در توليـد كـار كجـا اسـت و            ، خواهد شد  هاي مشخص معلوم   در دانشگاه 
. رقابت در كجا صورت مي گيرد و نظريه ها و الگوها از كجا استخراج مي شـود                  

عنوان يك طرح خام و ايده و نظريه است وشـايد هـم راهـي بـراي                   اين روش به  
 .ارتقاي علوم سياسي باشد

علوم سياسـي در    تأسيس يك مركز بازانديشي و آسيب شناسي علوم انساني و           . 2
 چون متأسـفانه اكثـر متـوني كـه     .يابي يابي باشد نه موضوع   كشور كه كارش مسئله   

وقتي كه متمركز   .  موضوع محور هستند و متمركز در مسائل نيستند        ،شود  توليد مي 
كـه اگـر روي       در حـالي  . به مسائل بومي ما نظر كنند     مجبورند  روي مسائل باشند    
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تواند جهاني باشد و در هرجايي از دنيا مطـرح              موضوع مي  ،باشندمتمركز  موضوع  
 .شود

هـايي    تخصصي كردن تحصيالت تكميلي در حوزة علوم سياسي يكي از بحث          . 3
معني نـدارد   .افتد   مختل مانده و اخيراً اتفاقاتي دارد مي       قدرياست كه در كشور ما      

يـن   بايـد ا   .كه در دورة كارشناسي ارشد علوم سياسي، علوم سياسي عام بخـوانيم           
 .ها تخصصي شده و روي آن كار انجام شود حوزه

هاي تخصصي در حوزه علوم سياسي از جمله پژوهـشكده            تأسيس پژوهشكده . 5
ـ   هاي ديگري كـه مـي       مطالعات انقالب اسالمي و پژوهشكده      در ايـن حـوزة      دتوان

 .اينها راهكارهايي براي ارتقاي علوم سياسي در كشور باشدشود تا تاسيس 
 . صبر شما سپاسگزارماز حسن توجه و



 
 
 
 
 
 

نسبت علوم سياسي در  :وضعيت علوم سياسي در ايران معاصر
هاي  رشته علوم سياسي در دانشگاه: كشور با علوم انساني در غرب

 ايران و آمريكا
 

 1  دكتر پرويز امامزاده فرد            

 
                   

  چكيده
مريكـا  آران و   موزش عالي علوم سياسي در دو كـشور ايـ         آبررسي تطبيقي ساختار    

مريكا ظـاهري غيـر     آموزشي علوم سياسي    آنظام  : دهند مالحظات زير را نشان مي    
وار حول محـور     ها و مراكز تحقيقاتي اين كشور منظومه       اما دانشكده , متمركز دارد 

موزشـي علـوم سياسـي      آدر ايـران نظـام      . كنند هاي دولت فدرال عمل مي     سياست
هـا و    هاي مختلف دانـشگاه    ثير ديدگاه أت ت گرا دارد اما به شدت تح      ظاهري تمركز 

كـه علـوم       در حـالي   ،در زمينـه محتـواي درسـي      . كنـد  هاي اساتيد عمل مي    سليقه
مـاده  آمسئله محـور و       ي،ا اي و ستانده   مريكا تابع مالحظات دقيق داده    آسياسي در   

كننـده   عرضـه براي حل مسائل داخلي جامعه خود است علوم سياسـي در ايـران              
هـا و    كـه نـوع درس     درحـالي . اسـت هـاي عـام       كلي و جهت گيـري     هاي ديدگاه

                                                 
 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد كرج. 1
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مريكـا بـا منطـق تكنوكراسـي        آنهـا در    آ اچگونگي برخورد اساتيد و دانشجويان ب     
 در ايران بيـشتر بـه شـيوه اداري و جهـت حفـظ ظـاهر مطـرح             ،شوند ارزيابي مي 

 .هستند
 

 ايـران،    دانـشگاه،  ، علـوم سياسـي    ،علوم انـساني، نظـام آموزشـي        :واژگان كليدي 
  مريكاآ
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 مقدمه
 رشته علوم سياسي را بـه عنـوان         ،اين نوشتار از طريق بررسي اسنادي و پيمايشي       

هـاي ايـران و آمريكـا،         اي از علوم انساني در دانـشگاه         و نماينده  1يك نظام درسي  
 :محورهاي مورد مقايسه به صورت زيرند. كند مقايسه مي

 هاي درس علوم سياسي اتيد در كالسها و اس هاي درسي دانشگاه ريزي  برنامه.1
 هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد  محتواي دروس آموزشي در دوره.2
 ها در مورد ارزيابي از اساتيد هاي دانشگاه  سياست.3
 هاي دو كشور هاي آموزشي و پرورشي دولت  سياست.4

وم دهد كه ميان محورهاي ياد شده بـاال در رشـته علـ              مقاله اين سؤال را پاسخ مي     
هـاي سـاختاري و    هـا و تفـاوت    هاي ايـران و آمريكـا چـه تـشابه           سياسي دانشگاه 

اي روي وضـعيت علـوم سياسـي در دو            عملكردي وجود دارند كه تأثيرات عمده     
 .گذارند كشور مي

هـاي اداري    هاي درسي و خط مـشي       ريزي  با بررسي تطبيقي مطالب درسي، برنامه     
تـوان    ي مختلـف در دو كـشور مـي        هـا   هاي آموزشي دولـت     ها و سياست    دانشگاه

 :دريافت كه
هـاي مطـرح آمريكـايي         درسي علوم سياسـي در دانـشگاه       يها  مطالب و برنامه  . 1

هـم در وجـه عمـده بـراي جامعـه            گـشا آن     مسئله محور و مشكل    ،وار  بيشتر نظام 
هــاي درســي علــوم سياســي در  ، در حــالي كــه مطالــب و برنامــههــستندآمريكــا 
گـشايي    مـشكل جهـت   الً مسئله محـور نبـوده و كمتـر در           هاي ايران اصو    دانشگاه

 .اند مسائل اجتماعي و سياسي جامعه ايراني قرار داشته
هـاي آمريكـا بـا هـدف ايجـاد            هاي علوم سياسي در دانشگاه      كه برنامه   درحالي .2

تغييرات و تحوالت خواسته شده از سوي جامعه در دانشجويان اتخاذ شـده و بـا                

                                                 
١. discipline 



 وضعيت علوم انساني در ايران معاصر 

 

388

هـا صـرفاً     هاي علوم سياسي در دانـشگاه        در ايران به برنامه    گردند،  جديت پياده مي  
 .نگرند به عنوان گامي جهت طي كردن دوران تحصيل مي

 مشكالت بر سر راه تدريس برخي واحدهاي درسي در رشته علوم سياسـي در               .3
اند، در حالي كه ايـن مـشكالت          هاي ايران داراي ابعاد گسترده و گوناگون        دانشگاه

گاهي آمريكا مطرح نيستند، ويا اگر هم وجود دارند براي حل آنها            در جوامع دانش  
 .گيرند هاي مداوم و مؤثر صورت مي كوشش

هاي   هاي ايران براي ارزيابي اساتيد، آنان را به عنوان چهره           هاي دانشگاه    سياست .4
هـاي دموكراتيـك تأكيـد دارد، در          نگرد و روي ارزش      مي 1مرتبط با حوزه عمومي   

هاي آمريكا اساتيد را بـه عنـوان اشخاصـي            هاي ارزيابي دانشگاه    تحالي كه سياس  
 .نگرد اي خاص مي اي در رشته  و متخصص و حرفه2خصوصي

هاي مختلف ايراني از گذشته تا كنـون          هاي آموزشي و پرورشي دولت       سياست -5
به طور غيرمستقيم در ساختاري شدن منفي دانشجويان علوم سياسـي و بـه طـور                

هاي فـوق در آمريكـا بيـشتر          اند، در حالي كه سياست      ني مؤثر بوده  كلي علوم انسا  
اند كه گامي مؤثر براي توسـعه و           در تحصيالت عالي را داشته     3نقش متفارق كننده  

 .رود پيشرفت به شمار مي
 

 تعاريف عملياتي
هاي آموزشي هستند كه      ريزي   آن قسمت از برنامه    4ريزي درسي    منظور از برنامه   .1

هـاي    هـا، محتواهـا و شـيوه         و داراي اهداف، روش    استو يادگيري    ياددهي   براي
 )55 :1380ميرزابيگي، . (هستندارزشيابي 

                                                 
١. public 
٢. private 
٣. differentiation 
۴. curriculum planning 
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ن دانـشگاه   ها براي ارزيابي اساتيد، اقدام مـسئوال        هاي دانشگاه   منظور از سياست  . 2
هـايي    به توزيع پرسشنامه اي به دانشجويان در پايان هر ترم است كه حاوي سؤال             

 .استه نظر دانشجويان درباره استاد خود براي پي بردن ب
هـاي مختلـف ايرانـي، اقـدام          هاي آموزشي و پرورشي دولت       منظور از سياست   .3

بنـدي كـردن      هاي مختلف ايران از تقريباً نيم قرن قبل به اين طرف در رشته              دولت
 آن به دوران دانشگاه هـم سـرايت         هاي  پيامد كه آثار و     استسيكل دوم دبيرستان    

 .تكرده اس
هـاي تحـصيلي مـرتبط بـا سياسـت، علـوم           منظور از علوم سياسي، همه رشـته       .4

 .استاي و غيره  سياسي، روابط بين الملل، مطالعات منطقه
 
هاي درسي و دروس رشته علـوم سياسـي در ايـران و      ريزي  محتواي برنامه . 1

 آمريكا
اي علـوم   هـ    چون ساير رشـته    ،ريزي درسي رشته علوم سياسي در ايران هم           برنامه

. شود  شوراي عالي انقالب فرهنگي تعيين مي     در  انساني به صورت نظام متمركز و       
هاي درسي دانشگاهي بـه       شوراي مزبور است كه جهت تدوين و نظارت بر برنامه         

تعيين سرفصل واحدهاي علوم سياسي، تعداد واحدهاي درسي و حتـي محتـواي             
ام آموزشـي دانـشگاهي اعـالم       پردازد و آن را بـه نظـ         ها مي   ها و نوع گرايش     درس
 ).223 :1383آراسته و ديگران، . (كند مي

بيشترين اسـاتيد علـوم سياسـي در        به دست    شده   عرضهمروري بر مطالب درسي     
دهد كه ميزان پايبندي مرتب و مـنظم اسـاتيد            هاي مختلف ايران نشان مي      دانشگاه

 بـه تعـداد     هاي واحدهاي درسي و محتواهاي آن كم است، امـا توجـه             به سرفصل 
 .گيرد صورت ميبه شكل كامل ها روي هم رفته  واحدها و گرايش

ريزي درسي متمركز در علوم سياسـي وجـود نـدارد،             در آمريكا چنين نظام برنامه    
. شـود   بلكه در هر دانشگاه و بنا به نظر هر استاد نگرش و برنامه خاصي تنظيم مي               
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مـواره كارهـاي خـود را       هـا و اسـاتيد سـعي دارنـد كـه ه             با اين وصف، دانشگاه   
هـاي سـطح بـاال و يـا           هاي آمريكا، اعم از دانـشگاه       تمام دانشگاه . يكنواخت كنند 

 قومي در شمال، جنوب، غـرب       –هاي فرهنگي     هاي ويژه برخي از اقليت      دانشگاه
و شرق براي استاندارد و هم شكل شدن در قالب قوانين و مقررات دولت فـدرال            

ريزي علوم سياسي در ايران       ، وضعيت نظام برنامه   به عبارت ديگر  . كنند  كوشش مي 
رسماً متمركز است ولي عمالً غيرمتمركز و حتي در برخي از موارد هرج و مـرج                 

هاي مختلـف    زيرا در برخي از واحدهاي دانشگاهي به دليل استنباط      ؛شود  گون مي 
ي ريـز  در حالي كه وضعيت نظام برنامه. شوند  ها تدريس نمي    اساتيد اصالً سرفصل  

 امـا عمـالً كـاركردي       ،هاي آمريكا رسماً غيرمتمركز است      علوم سياسي در دانشگاه   
با توجه به تغييرات و تحوالت بنيادين كـه طـي بيـست             .متمركز و يكنواخت دارد   

ريزي درسـي علـوم سياسـي را          هاي برنامه   سال گذشته در جهان روي داده و نظام       
 تـأثير قـرار داده اسـت،    ابـزار آموزشـي تحـت   نظـر  هم از نظـر محتـوا و هـم از          

رويـدادهاي سياسـي بـين المللـي و         .اند  هاي فوق بسيار بارز و نمايان شده        تفاوت
ريـزي درسـي      وري اطالعاتي و به خصوص انفجار اطالعات، وضـعيت برنامـه          افن

علوم سياسي در ايران را بيش از گذشته با مسايل و مشكالت گوناگون رو بـه رو                 
وري اطالعـاتي رو بـه      ات فـوق و بـه خـصوص فنـ         در حالي كه تحـوال    . اند  كرده

 .اند ريزي درسي اين كشور را بيش از گذشته متمركزتر ساخته گسترش نظام برنامه
 
 هاي علوم سياسي در دو كشور ايران و آمريكا نگاه و كانون توجه درس. 2

هاي علوم سياسي دو كشور ايران و آمريكـا يـك تفـاوت بـسيار مهـم و                 در درس 
.  اسـت  شـده اين عامـل در آمريكـا انتقـاد بـسياري           به   هر چند    .ردعمده وجود دا  

هاي آمريكا بيشتر به صورت دانش محلي، خاص          دروس علوم سياسي در دانشگاه    
اند به اين مفهوم كه در وجه غالب مسايل و مشكالت             و بومي آمريكا نهادينه شده    

دهنـد و     يسياسي، اجتماعي و اقتصادي و حتي فلسفي كشور آمريكا را بازتاب مـ            
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هـاي آمريكـا      در دروس علوم سياسي در دانشگاه     . داعيه حل و فصل آنها را دارند      
هاي ديگر پرداخته شده باشد چنـين كـاري شـكلي             چنانچه به كشورها و سرزمين    

 ضمن اينكه كامالً در چارچوب ديـدگاهها و         .بسيار مختصر و بيشتر نمايشي دارد     
 .دان اندازهاي آمريكايي قرار داده شده چشم

هاي ايران، برعكس، در غالب دانش عام تـدريس           دروس علوم سياسي در دانشگاه    
 به اين معنـا كـه ظـاهراً مربـوط بـه منطقـه و كـشوري خـاص نيـستند                      .شوند  مي

و حتي مشكالت مختلف سياسـي، اجتمـاعي و اقتـصادي           ) 647 :1383انتظاري،  (
و پنجـاه سـاله ايـران و        البته با توجه به رابطه فرهنگـي صـد          . تابند  ايران را برنمي  

اي اين چنين طوالني ميان ايران و كشورهاي غيرغربـي، علـوم              غرب و نبود رابطه   
بـه  . اي بيـشتر غربـي دارد       هـاي علـوم انـساني ريـشه         سياسي همچون ساير شاخه   

دروس علوم سياسي ايراني دروسي خاص و بـومي كـشور           هرچند  عبارت ديگر،   
هاي غربـي را بازتـاب        زيرا گرايش ستند؛  ني چندان هم جهان شمول و عام        ،نيستند

 .دهند مي
هاي آمريكا به حدي       علوم سياسي در دانشگاه    2 و ويژه بودن   1گرا بودن   ميزان بومي 

آنـان شـكايت   . گسترده و زياد است كه منتقدان را به خـود مـشغول كـرده اسـت         
كنند كه علوم سياسي در آمريكا فقط ايـده سياسـت و حكومـت در آمريكـا را                    مي
در علوم اجتماعي تنهـا     ) ديسيپلين(گويند كه هر نظام درسي        اين منتقدان مي  . ددار

تواند يك علم به مفهوم كامل كلمه باشد كه براساس مطالعه تطبيقـي در                زماني مي 
اجتماعي آمريكا به وجود آمده باشد و       نظام  اجتماعي مختلف و از جمله      هاي    نظام

البتـه علـوم    . خـاص را پوشـش دهـد      م  نظـا هاي يك     ها و نگراني    نه صرفاً ديدگاه  
 اين مطالعات تطبيقـي      ولي  ،سياسي در آمريكا براساس مطالعات تطبيقي قرار دارد       

هـاي حكـومتي      و نـه نظـام    هستند  هاي حكومتي محلي خود آمريكا        مبتني بر نظام  

                                                 
١. localism 
٢. parochialism 
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تعمـيم  بـه رغـم     گوينـد ايـن گونـه مطالعـات تطبيقـي             منتقدان مي . ساير كشورها 
ا تنها در چارچوب سياست و حكومت در آمريكا كافي هـستند  معتبر آنههاي   دادن

منتقـدان از دانـشمندان علـوم سياسـي و          . و نه براي علوم سياسي بـه طـور كلـي          
كنند مطالعات تطبيقي در علوم سياسـي بـين           گير آمريكا دعوت مي     مقامات تصميم 

نظـام  تـوان      چه در غير ايـن صـورت نمـي         ،آمريكا و ساير كشورها را بسط دهند      
هـاي منحـصر بـه فـرد در           سياسي آمريكا را به درستي درك كرد و نـه از ويژگـي            

منتقدان به وضـعيت علـوم سياسـي در         . هاي سياسي ديگر اطالع حاصل كرد        نظام
گويند محلي بودن و خاص جامعه آمريكا جلوه كردن اين رشته نه تنها               آمريكا مي 

 بلكـه بـسياري از      ،وشـاند پ  بسياري از واقعيات آمريكا را از چشم مردم جهان مـي          
اي كـه جـز       كند، نتيجـه    واقعيات جهان خارج را هم براي دانشوران آمريكايي مخفي مي         

 .(Riggs, 2000). هاي سياسي ندارد بيني پديده سرخوردگي علمي و ناتواني در پيش
شود علوم سياسي در ايران، برعكس علوم سياسي در آمريكـا، غيـر               اينكه گفته مي  

 و كل گراست و ايـن موضـوع كـه وضـعيت علـوم سياسـي در                  بومي، غير محلي  
آمريكا مورد انتقاد و چالش دانشوران است بدان مفهوم نيست كـه علـوم سياسـي                

در واقع، علـوم سياسـي در ايـران،    . برد  در ايران در وضعيت مساعدتري به سر مي       
برخالف علوم سياسي در آمريكا، براي حل و فصل مسايل و مـشكالت داخلـي،               

گويي در ايران، علوم سياسـي يـك كـاالي          . اي ندارد    و محلي طرح و برنامه     بومي
اند   خورد كه خسته شده     فرهنگي لوكس و تجملي است كه تنها به كار گروهي مي          

 !و حرف ديگري را براي مطرح كردن دارند
عالوه بر اين، علوم سياسي در ايران يك نظام درسي ريشه گرفته از درون نيـست                

هـاي اجتمـاعي ديگـر      نظاماي با علوم سياسي      طريق تطبيقي و مقايسه   كه بتواند از    
توجهي علوم سياسي ايران به مسايل        نداشتن ريشه دروني و بي    . تعامل داشته باشد  

توان گفت كه     ت مي ئو مشكالت داخلي سرزمين خود تا بدان حد است كه به جر           
هاي كـشور     ي دانشگاه هاي كارشناسي ارشد و دكتر      نامه  مضمون تقريباً تمامي پايان   
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اين موضوع حتـي بـه      . در روابط بين الملل مسايل و مشكالت غرب است و بس          
 .الملل هم سرايت كرده است ويژه كالس درس روابط بينه ها ب كالس

 
هـا و دانـشجويان دو    دروس علوم سياسي و چگـونگي برخـورد دانـشگاه       . 3

 كشور با آنها
 در آمريكا )الف

هـاي آمريكـا، دانـشجويان بايـستي          سياسي در دانـشگاه   در دوره كارشناسي علوم     
ها مشترك    اين واحدها كه تقريباً در همه رشته      . واحدهاي عمومي متعددي بگيرند   

 :هستندهاي زير  در وجه غالب درسهستند 
 اعداد و آناليز رياضينظريه  و هندسه، شامل 1 واحد رياضي، شامل حسابان6
 شناسي و يا زيست واحد علوم پايه مثل فيزيك، شيمي 6
 واحد انگليسي كه در برگيرنده آئين نگارش بـه طـور مفـصل و روش تحقيـق                  8

 .عمومي است
 واحد تاريخ آمريكا به صورت دو درس، يكي از ابتداي پيـدايش آمريكـا تـا                 8-6

 .ابتداي قرن بيستم و ديگري از زمان مزبور تا كنون
ش تبليغ نمودن و روش      كه در واقع روش سخنراني كردن، رو       2 واحد سخنراني  3

 .استدرس دادن 
، كه در آنها دانشجويان تقريباً بايـد بـه          4 يا حكومت آمريكا   3 واحد علوم سياسي   6

6ميزان  
6 مباني علم سياست،   1

6 مباني سياسـت و حكومـت در آمريكـا،           2
 نظـام   2

6حقوقي آمريكا و    
هاي سياسي ايـالتي كـه دانـشجو در آن بـه تحـصيل                 ويژگي 1
 . اشتغال دارد، بياموزد

                                                 
١. calculus 
٢. speech 
٣. Political Science  
۴. American Government  
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هاي عمومي فوق، دانـشجوي علـوم سياسـي بايـستي شـماري از                عالوه بر درس  
بـه عنـوان    .  را كه با علوم سياسي ارتباط دارند انتخـاب كنـد           1هاي اختياري   درس
انشناسي يا آمـوزش و پـرورش، تـاريخ ادبيـات           شناسي يا رو     واحد جامعه  6مثال،  

بقيه واحدهايي كه دانشجوي علوم سياسـي       . هاي كوتاه آمريكايي    انگليسي، داستان 
براي كسب مدرك كارشناسي را     زمينه را    واحد   140بايد بگيرد تا اينكه نزديك به       

هـا معمـوالً در سـطح      ايـن درس  . انـد   هاي علوم سياسي    احراز كند در حوزه درس    
 :دو موضوع هستندنشان دهنده اند كه  بندي شده  طبقه400 و 300، 200 ،100

، بـه ترتيـب سـال    400 و 300 سـال دوم و      200 مناسب سـال اول،      100 سطح   .1
هـاي بـاال كـه باشـد          بدين ترتيب، دانشجو در هر يكي از سـال        . اند  سوم و چهارم  

 .هاي مناسب محدودي براي گرفتن دارد درس
 يـا بيـشتر و همچنـين        200هـاي      پيش نياز درس   100طح  هاي س    معموالً درس  .2

 . و الي آخر هستند300 پيش نياز سطح 200هاي سطح  درس
. هاي دهگان و يكان كمتـري دارنـد         هاي هم سطح، پيش نيازها رقم       در ميان درس  

انديـشه سياسـي در     ) 305(مثالً انديشه سياسي در غرب از افالطون تا اكوئينانس          
 ).306(ماركس كياولي تا اغرب از م

دانـد كـه      هاي آمريكا معموالً مي     بدين ترتيب، دانشجوي علوم سياسي در دانشگاه      
 .هستندنيازهاي آن چه  هايي را بگيرد و پيش در هر سال تحصيلي خود چه درس

هـاي آمريكـا در سـطح         هاي دوره كارشناسي ارشد علوم سياسي در دانشگاه         درس
 كارشناسـي ارشـد بايـد شـماري از          برخي اوقات دانـشجوي   .  هستند 600 و   500
هاي كارشناسي را كه قبالً نگرفته بود بگيرد، و يا اينكـه شـمار دانـشجويان                  درس

 به حد نـصاب نرسـيده و كـالس          500كارشناسي ارشد براي يك درس در سطح        
مربوطه تشكيل نشده است كه در اين صورت يـك يـا دو دانـشجوي كارشناسـي          

هـاي مـشابه       اما در كالس درس    ،ثبت نام كنند   500هاي سطح     ارشد بايد در درس   
                                                 
١. elective 
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هـاي بـين المللـي        مـثالً، سـازمان   .  شركت كنند  300آن در كارشناسي و در سطح       
هاي بـين      را گرفته ولي چون كالس آن تشكيل نشده به كالس سازمان           500سطح  

ها، استاد تكـاليف و       در اين صورت  . فرستاده شود ) كارشناسي (300المللي سطح   
 كنـد   تري را براي اين دانشجوي دوره كارشناسي ارشد فراهم مي           مفصلهاي    برنامه

 .به اين ظاهراً مورد تبعيض قرار گرفتن شكايتي نداردنيست و اين دانشجو هم 
 در ايران) ب

 عرضـه هاي ايـران واحـدهاي درسـي بـسياري            در رشته علوم سياسي در دانشگاه     
بـا  . سي در آمريكـا دارنـد     شوند كه شباهت زيادي با واحدهاي رشته علوم سيا         مي

وجود اين، موارد تفاوت زيـادي هـم ميـان واحـدهاي درسـي دو كـشور يافـت                   
 :از جمله اين موارد به شرح زيرند. شوند مي
هاي ايران واحدهاي اجبـاري رياضـيات و          در دروس علوم سياسي در دانشگاه     . 1

ري علـوم    در حالي كه ايـن واحـدها در دروس اجبـا           ،اند  علوم پايه گنجانده نشده   
ايــن شــايد ديــدگاه برخــي از . هــاي آمريكــا وجــود دارنــد سياســي در دانــشگاه

ريزان درسي ايراني را بازتاب دهد كه ميان رياضـيات و علـوم پايـه از يـك        برنامه
 .سوي و علوم سياسي از سوي ديگر رابطه قابل توجهي وجود ندارد

 امـا ايـن     ،ده است در رشته علوم سياسي واحدي براي ادبيات فارسي منظور ش         . 2
هاي آمريكا، نيازهاي نگارشـي و        واحد، برعكس هشت واحد انگليسي در دانشگاه      

از آثار غني و افكار سياسي پيـشينيان   . كند  دستور زباني دانشجويان را برآورده نمي     
 .اي نشده است  استفاده،اين سرزمين هم در اين درس ادبيات

جـزء  هم  » زبان تخصصي «و  » وميزبان عم «چند واحد انگليسي، تحت عناوين      . 3
واحدهاي درسـي علـوم سياسـي گنجانـده شـده انـد كـه دانـش زبـان خـارجي                     

 .دهد دانشجويان و سطح مهارت آنان را زياد تغيير نمي
هـاي    به استثناي چندين درس اختصاصي كه به عنوان پـيش نيـاز بـراي درس              . 4

مجمـوع  هـاي اختـصاصي علـوم سياسـي در            انـد بقيـه درس      ديگر معرفـي شـده    
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ها را هر زمـان كـه         تواند اين درس    دانشجو مي . اند  بندي نشده   بندي و طبقه    اولويت
 .بخواهد بگيرد

هاي ايران، دروس عمـومي و مـشترك بـا            دانشجويان علوم سياسي در دانشگاه    . 5
هـا را در مقايـسه بـا دروس اختـصاصي علـوم سياسـي كمتـر جـدي                     ساير رشته 

اي   هاي نمـره   آور جهت جبران كسري     هايي نمره   گيرند و از آنها به عنوان درس        مي
بـي  «دانـشجويان معمـوالً اصـطالح    . گيرنـد   خود در دروس اختصاصي بهـره مـي       

برند و هـدف از گـرفتن آنهـا را            ها به كار مي     را براي اين درس   » آسان«و  » دردسر
، دانشجويان  جهتدر همين   . كنند  تنها كم كردن واحدهاي نگرفته خود تعريف مي       

به دست  و يا تدريس شده     » پر دردسر « عمومي و مشترك و به اصطالح        واحدهاي
هاي فشرده تابستان و يا حتي سال پايان تحصيل           را براي دوره  » گير  سخت«اساتيد  

گذارند، تا با استفاده از فشردگي ساعات تدريس در تابستان و يـا جلـب                 خود مي 
مـره بگيرنـد و بـه    بتواننـد ن دليـل اتمـام تحـصيالت      استاد و بـه     » رحم و مروت  «

هاي ايـران،     شود در دانشگاه    مالحظه مي . آن درس خالص شوند   » از شر «اصطالح  
ها و     شده در علوم سياسي به كلي فلسفه و هدف         عرضهدروس عمومي و مشترك     

انـد و بيـشتر بـه صـورت دروسـي منفـي          كاركردهاي اصلي خود را از دست داده      
ذراند تا بتواند بـه تحـصيل در رشـته          اند كه دانشجو بايستي آنها را بگ        مطرح شده 

 .هاي اصلي را بگيرد خود ادامه دهد و درس
هاي ايران دروس اختياري علوم سياسي را         دانشجويان علوم سياسي در دانشگاه    . 6

پندارند و هدف صـرف آنهـا گـرفتن نمـره و كـم                خود مي » دروس عمومي «شبيه  
 اهـداف قـرار گـرفتن       فلـسفه و  . اسـت آموختگي    دانشكردن فاصله خود از زمان      

هاي اجباري به طـور كلـي از بـين     هاي اختياري علوم سياسي در ميان درس        درس
هـاي اختيـاري را بـه         ها دانـشجويان درس     حتي در بسياري از دانشگاه    . رفته است 
گيرند تا بدين وسيله با آوردن        و به صورت انفرادي مي    » مراجعه به استاد  «صورت  

در اين صورت، برخي از دانشجويان حتي ممكـن         . شوندآموخته    دانشواحدهايي  
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است يك ساعت هم درس مورد نظـر را نخوانـده باشـند ولـي آن را بـه راحتـي                     
هاي عمومي    در هر دو مجموعه درس    . »شوند  از آن خالص مي   «دهند و     امتحان مي 

توان گفت تقريباً     مي. و مشترك و اختياري آمار غيبت دانشجويان بسيار زياد است         
كنند، زيرا آن را حـق خـود      شجويان سه جلسه از هر درسي را غيبت مي        تمامي دان 

 !دانند مي
هـاي عمـومي و       يكي از آثار و پيامدهاي عمده هدايت و اداره اين چنين درس           . 7

هاي ايران اين است كه دانـشجويان را          اختياري در رشته علوم سياسي در دانشگاه      
در . كنـد   مـي » پذير  جامعه«به  اي مشا   براي دروس اختصاصي علوم سياسي به گونه      

واقع، دانشجويان علوم سياسي از تجربيات خود در دروس عمومي و اختيـاري و              
گيرنـد كـه در    چگونگي برخورد اسـاتيد و مقامـات دانـشگاهي بـا آنـان فـرا مـي         

تـالش بـراي    . هاي اختصاصي علوم سياسي هم رفتار مشابهي داشته باشـند           درس
شـدن،  آموختـه     دانـش انعي شرآفرين بر سـر راه       برخورد با آن دروس به عنوان مو      

تـر    تـر و هرچـه سـاده       حجـم  تحت فشار گذاشتن اساتيد براي برگزاري هرچه كم       
هاي مربوطه و در عين حال به دست آوردن هر چه بيشتر نمـره،                ها و آزمون    درس

ها و ترغيب اساتيد به ناديده گرفتن      سعي براي هرچه بيشتر غيبت كردن در كالس       
ز اين قبيل شماري از الگوهاي رفتاري بيشتر دانشجويان علوم سياسـي در             آنها و ا  
به عبارت ديگر، اگر بگوييم رفتار دانشجويان زيـادي         . استهاي اختصاصي     درس

  اسـت راه     1هاي اختصاصي رفتار كمتـرين بيـشينه        از رشته علوم سياسي در درس     
ترين مطالـب درسـي    دهخواهند كمترين و سا  دانشجويان مزبور مي  . ايم  اغراق نرفته 

را بخوانند و امتحان دهند، كمترين حضور را در كالس داشـته باشـند و كمتـرين                 
هـا    فعاليت و تكليف خارج از كالس را داشته باشند و در عين حال بيشترين نمره              

 .را در آزمون كسب كنند
  مسائل و مشكالت بر سر راه تدريس برخي واحدهاي درسي.4

                                                 
١. minimax 
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هـاي ايـران مـشكالت تـدريس از           سياسي در دانـشگاه   هاي درس علوم      در كالس 
گاهي درس از نظر يـك      . اين مشكالت منشاءهاي متعددي دارند    . اند  مسايل عمده 

ا بيشتر اساتيد درست تعريف نشده در نتيجه برنامه درسـي يكنواخـت و     استاد و ي  
هـاي خـود برنامـه     شود و هر استاد طبـق ديـدگاه      متحد الشكلي براي آن تهيه نمي     

 اما برنامـه    ،گاهي درس كامالً تعريف شده است     . بيند  اي را تدارك مي     درسي ويژه 
نامه درسي يـك درس     گاهي بر . ريزي شده است    اي اشتباه طرح    درسي آن به گونه   

 .شود ريزي شده و هنوز همان برنامه پياده مي از نيم قرن قبل به طور اشتباه طرح
 

 ها مشكالت مربوط به شفاف نبودن تعريف و مشخصات بعضي درس ) الف
» هاي روابط بين الملل     نظريه«توان به طور خاص از درس         در مورد اين مشكل مي    

آيا منظور ايـن درس  . ابط بين الملل نام برددر كارشناسي ارشد علوم سياسي و رو      
ها در روابط بين الملل؟ چنانچه جـواب   هاي روابط بين الملل است يا نظريه     نظريه

اول درست است در آن صـورت محتـواي برنامـه درسـي اسـاتيد بايـد پيرامـون                   
 :هاي زير باشند موضوع

ز قبيـل پـارادايم    در روابط بين الملل ا    ) ها  پارادايم(بررسي مفصل سكوهاي فكري     
گرايي، نهـادگرايي، فمينيـسم، و        راليسم، ايده آليسم، ليبراليسم، پلوراليسم يا كثرت      

 .1گرايي سازه
ها به طور مفصل شرح داده شوند، تاريخچـه پيـدايش آنهـا در                بايستي اين ديدگاه  

انديشه بشري از قـديم تـا حـال، تغييـرات و تحـوالت صـورت گرفتـه در آنهـا،               
ف آنها، نقدهاي مختلفي كه براي هـر كـدام از آنهـا وجـود دارنـد            هاي مختل   گونه

و تجزيـه و تحليـل      بررسـي   اي    تـاريخي، مقايـسه   از نظر   هاي متعدد     همراه با مثال  
المللـي   به عبارت ديگر، هدف از اين درس پـرداختن بـه سياسـت بـين              . شوند  مي

ـ        بلكه روشن كردن مفاهيم باال از طريق مثال        ،نيست المللـي   ينهايي در سياسـت ب
                                                 
١.  constructivism  
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هـاي    المللي صرفاً مثال و ابـزار بـراي پيـشبرد مطالعـه انديـشه              سياست بين . است
 .اند فوق

هاي روابط بين الملل، برخي از اساتيد ديگر           نظريهدر چارچوب جواب اول، يعني      
، شـوند الملل مطالعـه     هاي روابط بين    ها و رهيافت    ها، ديدگاه    دارند كه نظريه  عقيده  
 :از قبيل
صلح از طريق قـانون،     نظريه  سياست معطوف به قدرت،     نظريه  ماركسيسم،  نظريه  
نظريـه  همگرايـي،   نظريـه   ارتباطـات،   نظريه  گيري،    تصميمنظريه  ها،    سيستمنظريه  

اين .  نظامي و رهيافت تحقيقات صلح     –راهبردي  ، ديدگاه   )داشت  چشم(انتظارات  
روم باسـتان و    هـاي يونـان و        گويـد كـه بايـستي بـه ميـراث           ديدگاه همچنين مـي   

بـه طـور جـدا      ) 1400-1800(هاي روابط بين الملل دوران چهارصد سالة          انديشه
توان دو سه مورد از محتواهاي ديدگاه اول و           ميهرچند  . جدا و مستقل توجه كرد    

توان گفت كه اين دو ديدگاه يكي هـستند و يـا اينكـه                نمي،  دوم را مشترك يافت   
 .عرضه كرداحدي توان هر دو را براي يك درس سه و مي

هـاي روابـط بـين         يعنـي نظريـه    ،پسندند  باز اساتيدي هستند كه جواب دوم را مي       
از نظر اين گروه از اساتيد بايستي       . گيرند  ها در روابط بين الملل مي       الملل را نظريه  

عوامل و عناصري كه در حال حاضر در روابط بين الملـل نقـش عمـده را بـازي                   
هاي روابط بين الملل ساخت، عـواملي از           نظريه آنها   كنند شناسايي كرد و براي      مي

 .ها و غيره جمله تروريسم، جهاني شدن، تغيير و تحول در مفاهيم امنيت، جنگ
 در آن صورت معلـوم نيـست چـه          ،چنانچه ديدگاه اين گروه از اساتيد دنبال شود       

هـم   آناست كـه  » سياست بين الملل«و » هاي روابط بين الملل     نظريه«تفاوتي ميان   
 درسي جداگانه با سه واحد در رشته كارشناسي ارشد روابط بين الملل است؟

» هاي روابط بين الملل      نظريه«كنند كه هدف درس       برخي از اساتيد نيز احتجاج مي     
هاي   سازي است و همه درس       نظريهدر واقع، هدف علم     ! خوب. سازي است    نظريه
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  نظريـه  از جملـه درس      ؛ق ببخـشند  علوم سياسي بايستي بتوانند اين هدف را تحق       
 .روابط بين الملل

هاي   دانشگاه هاي مباني در رشته علوم سياسي در        مشكالت تدريس درس  ) ب
 هاي امريكا اي با دانشگاه ايران ومقايسه

ها عـالوه   هاي عمومي و يا مشترك با ساير رشته    هاي ايران درس    در بيشتر دانشگاه  
ايـن  . با مشكالتي عملكـردي روبـرو هـستند       شد   بر مسايلي كه قبالً به آنها اشاره      

 :گيرند مشكالت بيشتر از دو مالحظه ريشه مي
 بيشتر اسـاتيد    ،ها مباني و مقدماتي هستند       با توجه به اينكه اين درس      ،مالحظه اول 

هاي درس را بـه       با استدالل به اينكه نبايستي از مباني و مقدمه خارج شوند كالس           
كننـد، گـويي، مبـاني يعنـي       تاه و كلي برگزار مي     مطالب كو  عرضهاختصارگويي و   

 . مطالب كمعرضهاختصار و 
 كه، در واقع، برعكس مالحظه اول است، بيشتر اساتيد بـا اسـتدالل              ،مالحظه دوم 

به اينكه مطالب درسي در دروس مباني بيش از حد ساده و مختصرند به توضـيح                
دانـشجويان را از مطالـب      پردازند و بـدين ترتيـب، هـم           مطالب باالتر از مباني مي    

 كـه   اند  كرده عرضههايي    اند و هم به آنان درس       مربوط به مباني درس محروم كرده     
 .گرفتند هاي ديگر فرامي هاي آينده و در درس در ترم

شناسـي و مبـاني علـم اقتـصاد           هاي مباني جامعه    توان در درس    مالحظه اول را مي   
ماري از اسـاتيد معمـوالً بـيش از         هاي علوم سياسي ديد كه متأسفانه ش        براي رشته 
اين موضوع  . كنند   نمي عرضهاز مطالب درسي موظف را      ) و حتي كمتر  (يك سوم   

 زيـرا ايـن درس سـه واحـدي          ؛در مورد مباني علم اقتصاد بسيار قابل توجه است        
هاي به عمل آمده در چندين شهر دانشگاهي بضاعت علمـي     است اما طبق بررسي   

مثـال بـراي مالحظـه دوم را        . رسـد   ك واحد هم نمـي    دانشجويان حتي به ميزان ي    
در . هاي مباني علم سياست و مباني حقـوق مـشاهده كـرد    توان در درس  بيشتر مي 

مورد مباني علم سياست بسياري از اساتيد بيشترين زمان تدريس را صرف طـرح              
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شناسـي    جامعـه فنـي   هـاي سياسـي و يـا مطالـب            مسايل پيچيده مربوط به انديشه    
به مفهوم فلـسفي ديـدن    «مباني  » اصطالح«نند و حتي اصرار دارند كه       ك  سياسي مي 
در حالي كه دانشجوي سال اول رشته علوم سياسـي هنـوز در تمـايز               » !امور است 

اي   ميان قدرت سياسي و قـدرت اقتـصادي، اجتمـاعي، بـدني، طبيعـي و انديـشه                
ني مشكل دارد و در برابر اين سؤال كه در يك دولت مشخص چه كسي يـا كـسا                 

در حـالي كـه دانـشجوي       . ماند  قدرت سياسي دارند و چه كساني نفوذ و چرا، مي         
حـل و رفـع     «،  »كـشمكش «،  »تـصميم «سال اول علـوم سياسـي مفـاهيمي چـون           

را بـه درسـتي     » سـازمان «و  » انجمن«و  » افكار عمومي «،  »نظر مردم «،  »ها  كشمكش
. دهنـد    خورد او مـي    هاي پيچيده هابرماس و فوكو و ديگران را به          داند ديدگاه   نمي

 تعـاريف و    عرضهدر حالي كه دو عنصر مهم در هر مقدمه و درس مقدماتي يكي              
هاي مباني در علوم سياسـي دو عنـصر           در بيشتر درس  است  ها    ديگري ذكر پيشينه  

 .اند فوق كمترين صفحات را به خود اختصاص داده
اني سياسـت يـا     هاي آمريكا، همان طور كه قبالً اشاره رفت، درس مبـ            در دانشگاه 

شود و طـي    ميعرضه 2 و 1در قالب دو درس سه واحدي به صورت   » حكومت«
هاي سياسي آمريكايي، مقـدماتي       هاي سياسي غرب، مباني انديشه      آن مباني انديشه  

پيرامون ساختارشناسي و عملكرد شناسي دولت فدرال آمريكا، مباني علم حقـوق            
تـدريس  ) در هر ايالت متفـاوت     (در آمريكا و مقدمات سياست و حكومت ايالتي       

 .شود مي
ــشگاه  ــوم سياســي در دان ــاني   هــاي آمريكــا درس در رشــته عل ــام مب ــه ن هــايي ب

. شناسي و اقتصاد وجود ندارند كه دانشجويان مجبور باشند آنهـا را بگيرنـد             جامعه
 .شناسي و اقتصاد به عنوان واحدهاي اختياري وجود دارند هاي جامعه اما درس

 
 



 وضعيت علوم انساني در ايران معاصر 

 

402

هاي  ن با دانشگاه  آهاي سياسي در ايران و مقايسه         تدريس انديشه  مشكالت    )ج
 مريكاآ

هـاي    حدود هفتاد سال از زماني كه يكي از نخستين آثار انديشه يوناني تحت نـام              
محمـد  بـه دسـت      سير حكمت در اروپـا     و بعد كتاب     حكمت سقراط و افالطون   

هاي سياسـي   انديشهاز آن زمان،  . گذرد  علي فروغي به فارسي به تحرير درآمد، مي       
هـاي ايـران را       هاي علوم سياسـي دانـشگاه       اي از درس    يونان و غرب بخش عمده    

اي   هـاي انديـشه     از آن زمان تاكنون روال تـدريس در ايـن درس          . دهند  تشكيل مي 
هـا    دانشجو در اين درس   . بوده است » هاي سياسي   تاريخ انديشه «بيشتر به صورت    

اقيون، كلبيون، شكاكيون و اگوستين به عنوان       مطالبي پيرامون افالطون، ارسطو، رو    
خوانـد    مـي » 2غـرب   «، هابز، روسو، بورك و غيره به عنوان           كياولياو م » 1غرب  «

اگـر پـس از   ! بدون آنكه در آخر متوجه شود چرا اين مطالـب را خوانـده اسـت؟            
هـا از دانـشجو سـؤال شـود سياسـت و حكمرانـي در نظـام                   گذراندن ايـن درس   

مالحظـاتي بـوده و ايـن مالحظـات بـا مالحظـات سياسـت و                دولتشهر بـر چـه      
هـايي داشـت، و يـا اينكـه           كشور و مدرن چه تفـاوت      -حكمراني در نظام دولت     

اي افالطون و ارسطو در مورد سياسـت دولتـشهر چـه تفـاوتي                شكل كلي انديشه  
با يكديگر داشـت اكثـر دانـشجويان در پاسـخ دادن دچـار سـختي               ) هايي  تفاوت(

هاي سياسي    ت اين است كه دانشجو در دوران تحصيل، درس انديشه         عل. شوند  مي
منتها سـينمايي كـه بـازيگران آن        ،  را همچون تماشا كردن يك سينما خوانده است       

هـاي سياسـي را بـه     او درس انديشه . افالطون و ارسطو و ديگر انديشمندان بودند      
ـ        نخوانده، شيوه مطالعه  ) ديناميك(صورت پويا    ه دنبـال كـردن     اي كه دانـشجو را ب

 .كند نيروهاي ايجاد كننده تحوالت اجتماعي و سياسي تشويق و ترغيب مي
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 شيوه تدريس انديشه سياسي در آمريكا
تدريس انديشه سياسي در آمريكا كمتـر شـكل تـاريخي دارد، و بيـشتر تجزيـه و                  

هاي مطرح فالسفه يا حـداقل        معموالً استاد يكي از كتاب    . تحليلي و تطبيقي است   
را بـه   ) و يا چند بخش از كتب متعدد هر يك از فالسـفه           (د بخش از آن كتاب      چن

دانشجويان بايد همه ايـن مطالـب را بخواننـد و           . كند  عنوان منابع درسي تعيين مي    
در پرتو وضعيت تاريخي حاكم بر زمان فالسفه مربوطـه آنهـا را تعبيـر و تفـسير                  

اي آن فالسـفه را در چـارچوب        ه  بعد هم دانشجويان بايستي بتوانند ديدگاه     . كنند
هـا در طـول       ايـن تعبيـر و تفـسيرها و توضـيح         . هاي كنوني توضيح دهند     واقعيت
شوند كه طي آن دانشجويان از كارهاي يكديگر و نيـز             هاي درس مطرح مي     كالس
همـه ايـن مطالـب منـابع الزم بـراي           . دارنـد   هـاي اسـتاد يادداشـت برمـي         توضيح
 .اند امتحان

 
 ها در مورد ارزيابي از اساتيد شگاههاي دان سياست. 5

دانشجويان كـالس   به دست   هاي ايران در مورد ارزيابي از اساتيد          سياست دانشگاه 
انـد تـا تغييـر و         ها باعـث نـشده      آنان از دير باز رواج داشته است، اما، اين ارزيابي         

ن البته مقامات دانشگاه چنـي . ها ايجاد شود   تحولي مؤثر در كار تدريس در دانشگاه      
نگرنـد و آن را نـوعي دموكراسـي آموزشـي      كاري را با نظـر بـسيار مطلـوب مـي          

تواننـد ديـدگاه شخـصي        كنند كه طي آن دانشجويان در پايان ترم مـي           توصيف مي 
دانـشجويان ارزيـابي   به دسـت  اساتيدي هم كه . پيرامون استاد خود را مطرح كنند     

بـه دسـت    ند و آنـان كـه       كن  اند از چنين رسمي در دانشگاه حمايت مي         بااليي شده 
 مــشكل را در ســخت بــودن درس و ،انــد دانــشجويان بــه خــوبي ارزيــابي نــشده

مقامات دانشگاه و اساتيد اين     . كنند  هاي يادگيري دانشجويان معرفي مي      محدوديت
 1گيرند كه استاد دانشگاه يك مقام مربوط به حوزه عمـومي            نكته مهم را ناديده مي    

                                                 
١. public official  
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رد او قابل تعميم و او بايستي در مقابل مطالبات          نيست كه اصول دموكراسي در مو     
اي و متخصص است      استاد يك شخص حرفه   . دانشجويان مسئول و جوابگو باشد    

متأسفانه تا زماني كـه     . تواند باشد   اش مسئول و جوابگو مي      كه صرفاً در قبال حرفه    
أثير هاي خود را تحت ت      شود بسياري از اساتيد برنامه      اين موضوع ناديده گرفته مي    

 .كنند ارزيابي تنظيم مي
هايي چون علوم سياسـي، اسـاتيد         هاي آمريكا، و به خصوص در رشته        در دانشگاه 

 اما نه به طور رسمي و اداري همچون         ،گيرند  به طور مستمر مورد ارزيابي قرار مي      
ها از اساتيد خود در وجـه غالـب           شيوه ارزيابي دانشگاه  . هاي ايران   اساتيد دانشگاه 

 .گيرد ه صورت ميبه دو گون
 به طور بررسي غيررسمي عملكردهاي آنان در كالس و همچنين با مالحظه             )الف

در حد قابل   (تر    گيرتر و جدي    معموالً هرچه استادي سخت   . هاي درسي آنان    برنامه
 .گردد تري مي  ارزيابي مطلوب،باشد) تحمل براي دانشجويان

هــا و مقــاالت اســاتيد  كتــاب. از طريــق بررســي كارهــاي پژوهــشي اســاتيد  )ب
بـه قـدري نقـش      . روند  هاي مهمي براي ارزيابي كردن اساتيد به شمار مي          شاخص

كارهاي تحقيقاتي اساتيد در ارزيابي موقعيت آنان مهم است كـه شـعاري هـم در                
تحقيق كنيد و نتايج كـار      : گويد  اين باره ساخته شده است كه خطاب به اساتيد مي         

 .هد تضعيف موقعيت خود خواهيد بودخود را منتشر سازيد وگرنه شا
(Either Publish or Perish!) 

 
مـدهاي آن بـراي   بندي تحصيالت سيكل دوم دبيرسـتان و پيا        سياست رشته . 6

 علوم سياسي
 رابطه بهره هوشي و پشتكار دانشجويان و تحصيل آنان در رشته علوم سياسي

هـاي    دانـشگاه  بهره هوشي، پشتكار و تحـصيل در رشـته علـوم سياسـي در                )الف
 آمريكا
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هاي مختلف آمريكا همچون ساير دانشجويان        دانشجويان علوم سياسي در دانشگاه    
هاي    دست كمي از دانشجويان رشته     1علوم انساني اين كشور از لحاظ بهره هوشي       

. تجربي يا فني و بازرگاني اين كشور ندارند هر چنـد بـاالتر از آنـان هـم نيـستند                   
تر دانشجويان آمريكايي با رشته تحـصيلي آنـان            يا پايين  اصوالً، بهره هوشي باالتر   

 .داري ندارد لزوماً ارتباط معني
همچنين ميزان پايبندي و جدي بودن دانشجو بـه دنبـال كـردن تحـصيل و درس                 

چه بـسيارند دانـشجويان   . خود در آمريكا با رشته تحصيلي او ارتباط زيادي ندارد       
خواهنـد   ود عالقه زيـاد دارنـد و مـي        رشته علوم سياسي كه به درس و تحصيل خ        

شايد اين وضعيت بدان    . ها را در دانشگاه نصيب خود كنند        ها و رتبه    بهترين معدل 
هاي دبيرستان، برنامه آموزشـي تقريبـاً يكنواخـت و            علت باشد كه در تمامي سال     

گـردد و تنهـا در كـالج و           آمـوزان آمريكـايي اعمـال مـي         مشتركي براي همه دانش   
تـازه  . شوند رشته خاصي را انتخاب كنند       آموزان مجبور مي     كه دانش  دانشگاه است 

توانند رشته خود را تغيير دهنـد در حـالي       در يكي دو سال بعد هم دانشجويان مي       
در نتيجـه ايـن     . شـوند   كه زيان چنداني هم بابت ايـن تغييـر رشـته متحمـل نمـي              

ه در علـوم    سياست آموزشي، دانشجوياني كه رشته تحـصيلي خـود را در دانـشگا            
اند بـا طيـب خـاطر و اعتمـاد بـه حـسن                 انتخاب كرده  3 يا علوم اجتماعي   2انساني

 .دهند انتخاب خود به تحصيل ادامه مي
هاي ايران ميزان پايبندي و جدي بودن دانشجو به دنبال كـردن              اما در دانشگاه  ) ب

ي و  معموالً دانشجويان پزشك  . درس خود با رشته تحصيلي او ارتباط مستقيم دارد        
و گروه اخير بيش از دانشجويان      ) علوم پايه (فني بيش از دانشجويان علوم تجربي       

 .علوم انساني و به خصوص علوم سياسي توجه به درس و تحصيل خود دارند

                                                 
١. Intelligent quota  
٢. Humanities  
٣. Social Sciences 
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نبايـد از   ،  اند  هرچند عوامل ساختاري بسياري در ايجاد اين همبستگي نقش داشته         
ز پيروزي انقالب در به وجود      هاي قبل وبعد ا     هاي آموزشي حكومت    تأثير سياست 

هـاي قبـل از       سياسـت آموزشـي دولـت     . آمدن اين وضعيت نامطلوب غافـل بـود       
انقالب در به وجود آوردن سه رشته تحصيلي از سيكل دوم دبيرستان به صـورت               

بنـدي آموزشـي متوسـطه را         هاي رياضي، طبيعي و ادبـي آثـار مثبـت طبقـه             رشته
آموزاني كـه خـود را قـوي          دانش. به بار آورد   بلكه فقط نتيجه منفي آن را        ،نداشت

رفتند و    ديدند، معموالً بدون توجه به عالقه و استعداد خود به رشته رياضي مي              مي
آوردند و آنان كه خود را        ديدند به رشته طبيعي روي مي       آنان كه خود را قوي نمي     

بندي   تهاين سياست رش  . آوردند  يافتند به ناچار از رشته ادبي سر در مي          ضعيف مي 
هـا در ايـران در دوران قبـل از انقـالب سـبب ايجـاد                  كردن سيكل دوم دبيرسـتان    

آموزان براساس عالقه و تمايل و استعداد آنان نشد كـه تحـولي                ميان دانش  1تفارق
كند، بلكه سـبب افـزايش        مثبت و كمك به افزايش ميزان توسعه در يك كشور مي          

موزان رشته رياضـي و افـزايش تمايـل         آ  اي از دانش    بيني در عده    تمايل خود بزرگ  
آمـوزان    اي ديگـر از دانـش       بيني و روحيه تسليم به سرنوشت در عده         خود كوچك 

آموزان بـسياري در رشـته رياضـي و           اين در حالي است كه دانش     . رشته ادبي شد  
طبيعي وجود داشتند كه بهره هوشي پاييني داشته و يا عالقه و پايبندي چنداني به               

آمـوزان بـسياري در رشـته ادبـي           در مقابل، دانـش   . ود نداشتند درس و تحصيل خ   
وجود داشتند كه بهره هوشي بااليي داشته و يا بـه درس و تحـصيل خـود عالقـه        

آمـوزان    هاي رياضي، طبيعي و ادبي دانـش        اما ساختاري شدن رشته   . زيادي داشتند 
 .داد تر قرار مي تر و شكننده گروه دوم را در موقعيتي ضعيف

بينـي در دوران      آموزان رشته ادبي به خـود ضـعيف          دانش 2يت ساز كردن  اين وضع 
هـاي ادبـي     جايي كه ديـپلم ؛كرد بعد از ديپلم به ويژه در دانشگاه هم ادامه پيدا مي         

                                                 
١. differentiation 
٢. construction 
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ايـن سياسـت آموزشـي      . آوردند  هاي علوم انساني و تربيت معلم روي مي         به رشته 
هاي پس از پيـروزي       سالبيني در     آموزان به خود ضعيف     ساز كردن برخي از دانش    

ها ادامه پيدا كـرده اسـت         انقالب هم به صورتي گسترده و حتي در سطح دانشگاه         
تـر بـه       و حتـي داراي بهـره هوشـي نـسبتاً پـايين             كه طي آن دانشجويان ضـعيف     

 .شوند هاي علوم انساني و به خصوص علوم سياسي جذب مي رشته
 

 گيري  نتيجه
هاي ايـران و آمريكـا را از نظـر محتـوي              نشگاهاين مقاله رشته علوم سياسي در دا      

هـاي   هاي آموزشي دو كشور مقايسه كـرده و تفـاوت   ها و سياست دروس و برنامه 
شود كـه     اي، مشاهده مي    از نظر برنامه  . كند  اي را ميان آنها مشاهده مي       قابل مالحظه 
ي ريزي درسي علوم سياسي در ايران از تمركز به عدم تمركـز و حتـ                الگوي برنامه 

ها از تعدد و تنـوع بـه          ريزي   در حالي كه در آمريكا، برنامه      ،رود  ساماني پيش مي    بي
هـاي    محتواي برنامه آموزشي و درس    . سوي يكنواختي در سطح ملي تمايل دارند      

در ايـران دانـش سياسـي غيربـومي،         : كنـد   مـي ديدگاه فوق تأكيد    بر  علوم سياسي   
در حـالي كـه در      . اسـت گـرا     توجه به مـسايل محلـي، غيركـاربردي و فلـسفي            بي

هاي آمريكا، علوم سياسي دانشي بومي شده است كه بـا شـيوه علمـي بـه       دانشگاه
 . سياسي داخلي اين كشور اهتمام دارد-حل مسايل اجتماعي 

يـن   ا هاي ايران نـشان از      هاي علوم سياسي در دانشگاه      هاي درس   ها و ترتيب    شيوه
وري جهـت نيـل بـه كارشناسـي و يـا            هاي ضر   دارند كه صرفاً براي برداشتن گام     

هـاي مزبـور در       هـاي درس    ها و ترتيب    در حالي كه شيوه   . كارشناسي ارشد هستند  
ايجـاد  جهـت   وجـود اهـداف بلنـد مـدت و كوتـاه مـدت در               دهنده    آمريكا نشان 

هاي رشته علوم     شماري از درس  . هستندتغييرات و تحوالت ارادي در دانشجويان       
ن با مسايلي از قبيل تعريف روشن نداشـتن، بـه غلـط             هاي ايرا   سياسي در دانشگاه  

هـاي قـديمي و       پيش پا افتاده بودن، به غلط پيچيـده گـشتن، و اسـتيالي نگـرش              
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يـن قبيـل روبـرو       ا هاي مبتني بر تجزيه و تحليل و تطبيقي و از           تاريخي بر نگرش  
 هاي آمريكا با مسايل فوق بـه        هاي رشته علوم سياسي در دانشگاه       اما درس . هستند

 .طور نسبي كمتر روبرو هستند
هـاي   هاي ارزيابي پيوسته از اساتيد در ايران كه از طريق توزيع پرسـشنامه              سياست

گردند تاكنون نتوانسته نتيجه مؤثر و مفيدي         كلي و تكراري به دانشجويان پياده مي      
هاي   هاي ارزيابي   در حالي كه سياست   . را براي جامعه دانشگاهي ايران داشته باشد      

هي و يا ارزيابي از طريق بررسي وضعيت پژوهشي اساتيد در آمريكـا نتـايج               گهگا
هـاي    سياسـت . پويا و مؤثري را براي جامعه دانـشگاهي آن كـشور داشـته اسـت              

بندي تحصيالت متوسطه از سيكل دوم به بعد كه از نـيم قـرن قبـل بـه ايـن        رشته
هـاي    انـد زيـان    انـد تنهـا توانـسته       هاي مختلف طراحي و پياده شده       طرف به شكل  

غيرقابــل جبرانــي بــراي علــوم انــساني و بــه خــصوص علــوم سياســي در دوره  
بنـدي    هـاي رشـته     در حـالي كـه سياسـت      . تحصيالت دانـشگاهي بـه بـار آورنـد        

 در آموزش و پـرورش صـورت گيرنـد      1تحصيالت بايستي به منظور ايجاد افتراق     
 .استكه تسهيل كننده امر توسعه اقتصادي 

                                                 
١. differentiation 
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  قمهي وحوزه علمياسيمطالعات س
 
 

 1محمد پزشكي
 

 چكيده
هايي هر چند كوتاه در شناسـايي       گامنظران    نويسندگان و صاحب  طي ساليان اخير    

علم سياست  توان از كتاب    ميمثالً  . اند  برداشتهرشته علوم سياسي در ايران معاصر       
، پـدر علـم   د عنايـت يادنامـه دكتـر حميـ   رضا ازغنـدي، يـا    اثر دكتر عليدر ايران 

هـا بـا    اي از مـصاحبه   توان به مجموعه پراكنـده    همچنين مي . سياست ايران نام برد   
بـه عنـوان    (اساتيد اين رشته كه در نشريات مختلف منتشر شده است اشاره كـرد              

امـا در ادبيـات ايـن       ). قـم ) ع(نمونه فصلنامه علوم سياسـي دانـشگاه بـاقرالعلوم          
 سـير تحـوالت ايـن رشـته پـس از انقـالب       خـصوص در بررسـي    ه  مطالعات و ب  

نـشده  هـاي حـوزوي بررسـي       اسالمي، گسترش آن در حوزه علميه قم و دانشگاه        
مقاله حاضر در صدد است كه بـا بررسـي ايـن بخـش از نظـام دانـشگاهي              . است

 شـد توجـه   بدان  اي كه كمتر    جمهوري اسالمي، توجه خوانندگان خود را به حلقه       
 . جلب نمايد

                                                 
 آموخته حوزه و دانشگاه دانش. 1
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ر سعي شده است تا نحوه پيدايش و سير تحوالت مراكـز آمـوزش              در مقاله حاض  
انـد    شـده  آمـوزش عـالي      مؤسـسه زماني كه تبديل به دانشگاه و       و نيز   سياسي قم   
  . شودتوضيح داده

، دانشگاه مفيد،   )ع(علوم انساني، علم سياست، دانشگاه باقرالعلوم     : واژگان كليدي 
 سي، حوزه علميه سسه آموزشي امام خميني، انجمن مطالعات سياؤم
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 مقدمه
.  وجـود دارد   ي مختلفـ  ي قـم آمارهـا    هيـ  حـوزه علم   يقاتي تعداد مراكز تحق   درباره

 حوزه  ي اسالم غاتي قم كه دفتر تبل    هي حوزه علم  ي مراكز پژوهش  يدركتابچه راهنما 
.  از چهارصد و پنجاه مركز نام برده شده اسـت شيباز  قم منتشركرده است،  هيعلم

 ي مراكـز را معرفـ     نيـ ا از  نود و نه مركـز     اد قم تعد  هيم حوزه عل  يمعاونت پژوهش 
 ي عمـوم  ياز آنجا كه فضا   . )1383معاونت پژوهشي حوزه علميه قم،       (كرده است 
 مقبول   دهي شد و ا   لي متما استي به شدت به س    ي پس از انقالب اسالم    هيحوزه علم 

.  گـشت  دي تـشد  ي اسـالم  ي جمهـور  ينـ ي ع يازهـا ينا   ب انتي و د  استي س يهمراه
 ، بـه دسـت هـم داده       سـت  درحوزه پس از انقـالب د      يني وع يعوامل ذهن مجموع  

 ي در حـوزه پژوهـش     زيـ  را ن  اسـت ي موسسات، قلمرو س   نيباعث شدند كه اغلب ا    
 اسـت ي كـه درقلمروس   ي تعداد مراكـز پزوهـش     ي رو به درست   نيخود قرار دهند، ازا   

 . ستي معلوم نكنندي متيفعال
 ري مانند بخش پژوهش به صورت غ      هي اول يهاتي فعال زي ن ياسي آموزش س  درمورد

 به خـود    ي زودتر شكل رسم   اري پژوهش بس  ي اما برخالف قلمرو   ، آغاز شد  يرسم
 و  ي بـه اوان انقـالب اسـالم       ي رسـم  ياسي مراكز آموزش س   سيسابقه تاس . گرفت  

 ي بـرا  ران دو نيـ  ا جيـ  از تـصورات را    يكـ ي. گـردد  ي باز مـ   يدوره انقالب فرهنگ  
  بـه شـكل      دهي ا نيدانشگاه بود كه ا     حوزه و  ي همكار ي كردن علوم انسان   ياسالم
 / ي مراكـز حـوزو    سيسـ أ مـورد ت   نيـ  در ا  گريدراهبرد  . افتي تجسم   زي ن يسازمان

 يســسه آمــوزش عــالؤدر تهــران و م) ع(دانــشگاه امــام صــادق.  بــوديدانــشگاه
درقم ) ره(يني امام خم  يپژوهش و   يسسه آموزش ؤ و م  د،ي، دانشگاه مف  )ع(باقرالعلوم

 .)1374پزشكي، . ك.ر(هستند  دهي اني ايتحقق سازمان
 هيـ  در حـوزه علم    ي و پژوهـش   ي آموزشـ  يهـا  سـازمان  ي حاضر به بررس   درمقاله

 ايـ  يورا و فن  قاتيتحق  و با مجوز وزارت علوم ،      ي كه به صورت رسم    ميپرداز يم
 .پردازندي متي به فعالياسي قم دررشته علوم سهي حوزه علمتيريمركز مد
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 1 )ع(اقرالعلوم بيسسه آموزش عالؤم. 1
  خچهيتار
 يهـا  ي سطح آگـاه   ي درباره ارتقا  ي اسالم ي گذارجمهور اني بن يودهام رهن يدرپ
ـ     رانيـ  جهان اسالم، ا   نهي قم درزم  هي طالب حوزه علم   ياسيس الملـل،   ني و روابـط ب

 يها  دوره ي مبادرت به برگذار   1363 قم درسال    هي حوزه علم  ي اسالم غاتيدفتر تبل 
  يهـا  يبا بررس .  مود ن ياسي محقق س  نيتر يوتخصص ي كوتاه مدت عموم   يآموزش

هـا بـه      دوره نيـ  ا 1364انجام شده و مشورت با استادان حوزه ودانشگاه، در سال           
 نيـ از ا. افتي ادامه 1366 تا سال ياسي سيها  و مرحله نخست آموزش ديثبت رس 

 يتر ، به صورت منسجم   غاتيتبل  دفتر ياسي آموزش س  يها سال، مرحله دوم  دوره    
 طـالب   ي عمـوم  اقي سو، و اشت   كي كشوراز   يموماوضاع ع ز شد و متناسب با      آغا

 امـر   نيـ ا.  روبـرو شـد    ياري اقدام با استقبال بس    ني ا ،ياسي س لي به مسا  ينيعلوم د 
 را   ياسـ ي، و علـوم س    ي به صورت عموم   ي علوم انسان  يها ضرورت گسترش رشته  

ه دوم در مرحلــ.  كـرد ديـ كأ حـوزه ت يهـا   ســازمانگـر ي  ديبـه خـصوص را بـرا   
 و داشـتن مـدرك      ي، اشتغال بـه دروس حـوزو      غاتي تبل دفتر ياسي س يها آموزش

 مرحلـه از   نيـ در ا . هـا بـود     دوره نيـ  در ا  رشي پـذ  ي اصل طي متوسطه از شرا   پلميد
اسـاس   سـسه بـر   ؤ م ي، برنامـه درسـ    )ع( بـاقرالعلوم    يسسه آموزش عال  ؤ م اتيح

 و  دي از اسات  ، و با دعوت   ي مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عال      ي رسم يواحدها
 1372 مرحله تـا سـال   نيا. شد يار مز معتبر، برگيها  دانشگاهيت علمئي ه ياعضا
 ي اسـالم  غـات ي دفترتبل رهي مـد  تئـ ي، ه 1372 تـا    1370 يهـا   سال يط. افتيادامه  

 فراهم كردنـد  ي وزارت فرهنگ و آموزش عاليسسه را با همكار   ؤمقدمات ثبت م  
 ي از شــورايموافقــت اصــول موفــق بــه كــسب 1370/ 8/ 7و در جلــسه مــورخ 
 1371/ 1/ 21 خي گـسترش در تـار     يشـورا .  كشور شـدند   يگسترش آموزش عال  

 خـود را بـا      ي، موافقـت اصـول    )ع( باقرالعلوم يسسه آموزش عال  ؤ م بيضمن تصو 
 نيـ بـه دنبـال ا  .  ابالغ كـرد ي علوم انساني و پژوهش  ي آموزش يها تيگسترش فعال 
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 امنـا  تئـ ي هبي بـه تـصو   1372/ 11/ 3سسه در جلسه    ؤ م يامر، چارچوب سازمان  
 -ي آموزشـ  تيـ فعال) ع( بـاقرالعلوم  يسـسه آمـوزش عـال     ؤ م خ،ي تار ني و ازا  ديرس

 .  آغاز كردي خود را به صورت رسميپژوهش
 :  شدنداني بنيسسه چنؤ مسيسأسسه، اهداف تؤبراساس اساسنامه م

  و ي علمـ  يهـا ي آگـاه  ي ارتقـا  ،ي انـسان  -ي علـوم اسـالم    نهي درزم يرشد وتعال  -
 .راني اي جامعه اسالميي و كارآقيورش قدرت ابداع، روح تتبع و تحقپر
 .راني اي جامعه اسالميني عيازهاي متخصص با توجه به ني انسانيروي نتيترب -
 و  يني علوم د  لي در مورد مسا   قي و امكانات آموزش و تحق     ها نهيفراهم آوردن زم   -

 ).7: 1383الملل،  دفتر روابط و ارتباطات بين (هي علميها  درحوزهيانسان
 

 ي سازمانساختار
 وابـسته بـه دفتـر       ي و سـازمان   يبه لحـاظ مـال    ) ع( باقرالعلوم ي آموزش عال  سسهؤم
سـس،  ؤ م تئيه(ي چهار ركن اساس   ي قم بوده و دارا    هي حوزه علم  ي اسالم عاتيتبل
 خـط   نيـي  تع فـه ي اركان وظ  نيا. است)  دانشگاه يسسه، شورا ؤ م رئيس امنا،   تئيه

 اسـت ير.  دارنـد  ه را به عهد   ي و پژوهش  ي آموزش يها يذار گ استيس  و ي كل يمش
 ي و از سـو    ي قم معرف  هي حوزه علم  ي اسالم غاتي دفتر تبل  استي ر يسسه از سو  ؤم

سسه از دو معاونـت     ؤم. شود ي  منصوب م   يورات و فن  قاي وزارت علوم، تحق   ريوز
 يهـا  از جملـه برنامـه    .  شده است  لي تشك يي و معاونت اجرا   ي  و پژوهش   يآموزش
 ي امور پژوهـش   تيري رو مد  نياز ا .  است قيسسه توجه به عرصه تحق    ؤم در يجد
 يهـا ، طـرح  ي و تخصـص   ي عمـوم  ي كـارورز  ي  واحـدها   يسسه بـا راه انـداز     ؤم

 بـه خـرج     ي امـر اهتمـام جـد      نيـ  نسبت بـه ا    يي دانشجو يها شي و هما  يپژوهش
 نخـست سـال     مـه يسـسه تـا ن    ؤ  م  ي رسـم  تي كه از آغاز فعال    يا  به گونه  ،دهند يم

 ارشـد،   ي كارشناسـ  ،يكارشناسـ ( مؤسـسه  يلي مقـاطع تحـص    هي كل 1383 يليتحص
 ، فلسفه   خي تار ،ي علوم اجتماع  ،ياسيعلوم س ( يلي تحص يها  رشته هيدر كل ) يدكتر
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 نامه بودند كـه از      اني پا ي واحد اجبار  يموظف به گذراندن تعداد   ) يو كالم اسالم  
 نامـه بـه صـورت       اني پا ي واحد اجبار  ي دوره كارشناس  ي برا 1383 دوم سال    مهين

 . است درآمده يارياخت
 در سـه    ياسي چهار رشته علوم س    ي دارا نكيا) ع( باقرالعلوم ي آموزش عال  سسهؤم

 در مقطـع    ي؛ رشـته علـوم اجتمـاع      ي ارشد، و دكتـر    ي كارشناس ،يمقطع كارشناس 
 ارشـد؛ رشـته     يكارشناسـ   و ي اسالم در مقطـع كارشناسـ      خي رشته تار  ؛يكارشناس

 عـرب در مقطـع      اتي ارشد؛ و رشته ادب    ير مقطع كارشناس   د يفلسفه و كالم اسالم   
 و  يلـ ي تكم التيسسه بـر گـسترش تحـص      ؤالن م ئواهتمام مس . باشد ي م يكارشناس

ـ   ؤ م نـك يا.  اسـت  ي ارشـد و دكتـر     ي كارشناس يها  دوره ييبرپا  اخـذ   يسـسه درپ
 اسـالم و فلـسفه و كـالم         خي تـار  يهـا   رشـته  ي بـرا  ي دوره دكتـر   يموافقت اصول 

 )8 -11: همان ( استي رشته علوم اجتماعي ارشد براياس، و كارشنياسالم
 ) ع( باقرالعلوميسسه آموزش عالؤ مياسي علوم سرشته
  ي آموزشيها تيفعال) الف

   :ياسي علوم سيكارشناس
رشـته علـوم   . اسـت  )ع( بـاقرالعلوم ي آموزش عال  مؤسسه رشته   ني رشته نخست  نيا
ار ز برگـ  ي ارشـد و دكتـر     ي كارشناسـ  ،يسسه در سه مقطع كارشناس    ؤم  در ياسيس
 : سسه عبارت است ازؤ در مياسي سي دوره كارشناسيارزهدف از برگ. شود يم

 .استي علم سياعتال -
 گـر ي د يهـا   كردن امكان تفاهم با ملـت      داي و پ  ي انسان لي اص يها  ارزش ياعتال -

 . مشتركي انسانيها براساس ارزش
 ياسـ ي س لي مسا لي و تحل  هيجز ت تي كه قابل  ي علم يي افراد كارآمد با توانا    تيترب -
 كـشور   يـي  اجرا يهـا   ارگان  و جهان را داشته باشند و بتوانند در        راني ا ياجتماع -

 . واقع شوندثمرمثمر
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 به  ي دولت يها سسات و سازمان  ؤها و م    وزارتخانه ازي مورد ن  ي انسان يروي ن نيمأت -
 .  وزارت امور خارجه، وزارت كشور، وزارت آموزش و پرورشژهيو

 نيـ ا.  واحد است  135 ياسي رشته علوم س   ي دوره كارشناس  ي درس يواحدها تعداد
) 105(ي، دروس اصـل   ) واحـد  20(ي بوده  و به دروس عمـوم       ي نظر دروس كامالً 

 يطـول دوره كارشناسـ    . شـوند  ي مـ  ميتقـس )  واحـد  10(ياريواحد، و دروس اخت   
ـ      در ي واحد ي چهار سال است و به صورت نظام آموزش        ياسيس  ميمدت هـشت ن

 دوره  يسـسه بـرا   ؤ مـرد م   انيدانـشجو . گـردد  ي م هيارا) هفده هفته (يليصسال تح 
 ايـ   ي قم و به دو صـورت آزمـون سراسـر          هي طالب حوزه علم   اني از م  يكارشناس
 قيـ داوطلبـان زن از طر    . شـوند  ي انتخـاب مـ    ي و مصاحبه علمـ    ي اختصاص آزمون

ملزم به   انتخاب شده و     وني روحان يها  خانواده اني و مصاحبه، از م    يآزمون سراسر 
 . هستندياسي در كنار دروس علوم سي حوزوالتيتحص

 علـوم   ي ده دوره كارشناسـ    1383 تـا سـال      1372سسه درسـال    ؤ م تي آغاز فعال  از
 –1376(هــا   خــانميو شــش دوره  بــرا) 1383 – 1372( انيــ آقاي بــراياســيس

 نفـر زن     151 نفـر مـرد و       343 آن   يار شده است كه طـ     زسسه برگ ؤم ،  در  )1383
 نفر زن   61 نفر مرد و     208،  1383 تعداد تا سال     نياز ا . اند ها شده   دوره نيجذب ا 
  ).15: همان (اند شدهآموخته  دانش

  :ياسي ارشد علوم سيارشناسك
 دانـش آموختگـان     يي كـارآ  ي به منظور ارتقـا    ياسي ارشد علوم س   ي كارشناس دوره

 و  رانيـ  ا ياسـ ي س لي مـسا  نهي در زم  قي، فراهم آوردن امكانات تحق    يدوره كارشناس 
هـا بـه      وزارت خانه  ي برا ي افراد كارآمد و متعهد به انقالب اسالم       تيجهان، و ترب  

 . است وزارت خارجه و وزارت كشور ژهيو
 انيـ ، از م  وسـته يسـسه، بـه صـورت ناپ      ؤ در م  ياسي ارشد علوم س   ي كارشناس دوره
 رشـته   ي و اختـصاص   يعموموضعيت   با توجه به     يدوره كارشناس آموختگان    دانش
 يآزمـون سراسـر   ( رديپـذ  ي انجـام مـ    شود، ي دانشجو اعالم م   رشي هنگام پذ  كه به 
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 در دو   رشـد  ا يسـسه در دوره كارشناسـ     ؤم). ي اختصاص ي و مصاحبه علم   يعموم
طول دوره، حـداكثر سـه      . رديپذ ي دانشجو م  راني ا لي و مسا  ياسي س شهي اند شيگرا

.  اسـت   سال نه واحد و حـداكثر چهـارده واحـد          مي هر ن  يسال و حداقل واحدها   
 يواحد دروس اختصاص  28 ( واحد   32 موظف به گذراندن     اني دوره دانشجو  نيدرا
ـ  1383 تـا    1375از سال   . هستند)  نامه اني واحد پا  4و    ارشـد   يكارشناسـ  ه دوره    نُ
 67هـا شـده و        دوره ني نفر جذب ا   102 آن   ي برگزار شده است كه ط     اني آقا يبرا

 ي ارشـد را بـرا     ي دوره كارشناسـ   1380سسه از سال    ؤم. اند شدهآموخته    دانشنفر  
 انـد   نفـر جـذب آن شـده       26 چهـار دوره،     يكرده است كه تا كنون ط       اندازي  راهها   خانم

  ).16: همان(
 ياسي علوم سي دكتردوره
 :  شديازدان  راهري زيازهايسسه، با توجه نؤ در مياسي علوم سي دكتردوره

 ليسان برجسته در مـسا    شنار مختلف به كادر متخصص و كا      يها  وزارتخانه ازين -
 . ي المللني و بياسيس
 .يها و مراكز آموزش دانشگاهي كادر علمنيمأت -
 .  كشور به محققان كارآمدي و پژوهشيقاتي مراكز تحقازين -

 لي تـشك ي و پژوهـش ي كـه از دو بخـش آموزشـ     ياسـ ي علوم س  ي دوره دكتر  طول
ال پس از امتحـان      و دو س   ي دوره آموزش  ي سال برا  ميچهار ن (  چهار سال  شود، يم

 دوره ، عـالوه بـر ضـوابط         ني ورود به ا   طيشرا. است) ي دوره پژوهش  يجامع برا 
 سـه سـال     اقـل  و حد    ،يلي تكم التي دوره تحص  ي نامه آموزش  نيي مقرر در آ   يعلم

 يبرارا   يسسه دو دوره دكتر   ؤ، م 1383 تا   1380از سال   . استدرس خارج حوزه    
 از  1384 سـال    ي دوره را برا   ني سوم ير كرده است و موافقت برگزا     برگزار انيآقا

 نيـ تاكنون ده نفر در ا.  كرده استافتي دريورا و فنقاتيوزارت خانه علوم، تحق 
 و دوره دوم در     ي در مرحلـه پژوهـش     آنهـا انـد كـه دوره اول        ها جذب شـده    دوره

 .)17: همان(د  هستنيمرحله آموزش
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  ي پژوهشيها تيفعال) ب
 ي  پژوهـش   يهـا  تيـ بـه فعال  زير  به صورت   ) ع( باقرالعلوم   ي آموزش عال  سسهؤم
 :  پردازد يم
سـسه تـا كنـون توانـسته اسـت          ؤ م ياسـ ي گروه علـوم س    ؛ي آموزش يزيبرنامه ر  -

جهـت   مخـصوص خـود را  در         ياسـ ي علـوم س   ي رشته كارشناسـ   ديسرفصل جد 
.  برسـاند بي بـه تـصو  يورĤ و فنـ قـات ي وزارت علـوم، تحق يـي زدا  تمركز استيس

 ارشـد   ي در دوره كارشناس   ياسي فقه س  ي تخصص شيگرا سيسأ ت شنهادي پ نيهمچن
 .  استيسسه در وزارت خانه در حال بررسؤ منيا

سـسه تـاكنون    ؤ م ياسـ ي گروه علـوم س    ؛ياسي گروه علوم س   يقاتي  تحق  يهاطرح -
 و  اسـالم   و دولـت در    ياسينظام س  سازمان سمت كتاب     يتوانسته است با همكار   

.  كـشور عرضـه كنـد      ي را به جامعه علم     در اسالم  ياسي و رفتار س   يپلماسيدكتاب  
 در حـال آمـاده شـدن        زي ن  متفكران مسلمان  دگاهيد از   ياسي س يجامعه شناس كتاب  
 . است

 ييگو  با اهداف پاسخ   ياسي فصلنامه در رشته علوم س     ني ا ؛ياسيفصلنامه علوم س   -
 تفكـر   نيـي  تب ،ي انقـالب اسـالم    ي نظر يادهاي بن ي معرف ،ي جامعه اسالم  يازهايبه ن 
 ي سـاز نـه ي زم،ينـ ي و دي بـوم ياسـ ي فكر س دي تول ،ياسي س شهيدر عرصه اند   عهيش
 ...  و،ياسي و كالم سياسي، فلسفه سياسي مانند فقه سييها  رشتهسيسأ تيبرا

 ديـ در دوره جد  .  خود را  پـشت سـر گذاشـته اسـت           اتي سه دوره از ح    فصلنامه
 . ست شماره از فصلنامه به صورت مرتب منتشر شده ا27)   تا كنون1377(
 راسـته ي وي فلسفه اسالمياسيوجوه س  ترجمه؛ تاكنون سه كتاب      يگروه كارورز  -

  اسـالم  ياسيزبان س  نوشته روزنتال، و      مسلمانان دگاهي از د  يمفهوم آزاد تروورث،  
انتشارات بوسـتان   را   ري ترجمه شده و دو كتاب اخ      ي به فارس  سيلوئبرنارد  نوشته  

 . استدهيكتاب به چاپ رس
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 دربـاره   ي تخصـص  ناريسسه شش سم  ؤكنون در م    تا ؛ي علم يارهاني سم يبرگزار -
 را  يي دانشجو شي سه هما  دي تعداد با  نيبه ا . ار شده است  ز برگ ياسيموضوعات س 

 . باشد يسسه مؤ مياه ه رشتي تمامرندهيبرگ  افزود كه درزين
 و  ي كارشناسـ  يهـا   نامـه  انيـ سسه تا كنون ده عنوان كتاب از پا       ؤانتشار كتاب؛ م   -

 ييها  نامه اني از پا  ري تعداد غ  ني ا .است را منتشر كرده     اني ارشد دانشجو  يكارشناس
 . سسه منتشر شده استؤاست كه در خارج از م

 ياسـ ينامـه در رشـته علـوم س        اني پا 145 در مجموع    1383ها؛ تا سال      نامه انيپا -
 ارشد و   ي نامه مربوط به دوره كارشناس     اني پا 104  اني م نيدفاع شده است كه از ا     

 .  )31 – 32 و 34 – 37: همان(است  ي نامه مربوط به دوره كارشناساني پا41
 پژوهـشكده دسـتاورد     نيـ  ، ا  ياسـ ي س شهيـ  با پژوهشكده علـوم و اند      يهمكار -

ـ نيـ  در اگري ديسسه است كه در جا   ؤمآموختگان    دانش  دربـاره آن سـخن   ه  مقال
 .  گفتميخواه
 كشور،  يها  دانشگاه گري د دياسات عالوه بر استفاده از      سسهؤم ؛ي علم اتي ه ياعضا
 . هست زي ني علمتئي هي اعضايدارا
 2 ديدانشگاه مف. 2

 است كه تحت اشـراف      ي پژوهش -ي آموزش يامؤسسه د،ي مف ي علوم انسان  دانشگاه
هـدف  .  شده اسـت سيسأ ت 1368 در سال    يلي اردب ي موسو مي الكر دعبدي اهللا س  هيآ

 بـه   1367كـه درسـال     ( امه آن    اساسـن  كيـ  دانـشگاه براسـاس مـاده        ني ا جادياز ا 
 :از بوده عبارت) دي رسي انقالب فرهنگي عالي شورابيتصو

اساس   بر ي در علوم انسان   ي و بازنگر  يني و بازب  ي درعلوم اسالم  قي مطالعه و تحق   -
 .ي اسالمني و موازيمبان
 در  ي پژوهـش  ،ي علمـ  يهـا  تي الزم جهت گسترش فعال    يها نهي فراهم آوردن زم   -

 و علـوم  ي در حـوزه معـارف اسـالم   افتـه ي انجام قاتي تحق يابيزجهان اسالم و ار   
 .يانسان
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 خدمت در دانشگاه    تي محققان برجسته و صاحب صالح     ي و عمل  ي علم تيترب -
 انجام  قاتي تحق جي نتا يري و به كارگ   ي مشابه آن و معرف    يقاتيسسات تحق ؤ م ريوسا

 شـده   انيـ ب ي اسالم يها  ملت ي و اجتماع  ي فرهنگ يشده در وجوه گوناگون زندگ    
 . است

 ي اجتماع  - ي فرهنگ يها استي س ي خطوط كل  ني تدو ي مناسب برا  يهاشنهاديپ -
 3 . جهان اسالميو عمل

 امنـا،   تئـ يسـس، ه  ؤ م تئي متشكل از چهار ركن ه     ي دانشگاه به لحاظ سازمان    نيا
 است و سـه بخـش معاونـت آمـوزش، معاونـت          ي دانشگاه، و مجمع علم    استير

 نيـ ا.  و كتابخانه و مركز اسناد اسـت دينامه مف هي نشر ،ييپژوهش، و معاونت اجرا   
 .  و فلسفه است، حقوق،ياسي علوم س،ي چهار رشته علوم اقتصاديدانشگاه دارا

 
  آموزش معاونت

 ي آزمون سراسـر   قي از دو طر   ي دانشگاه در مقطع كارشناس    ني دانشجو درا  رشيپذ
 طالب  ري غ ي برا ي، و آزمون سراسر   )يني طالب علوم د   يبرا (يو آزمون اختصاص  

 وهي، بـه دو شـ     ي كنكـور سراسـر    قيـ   دانـشجو از طر     رشيدر پـذ  . رديپذ يانجام م 
 دانـشگاه و    لهيوسـ  بـه    ي و آزمـون اختـصاص     شود ي متمركز عمل م   مهيمتمركز و ن  

 دانـشجو در مقطـع      رشي پـذ  طيشرا. گردد يتحت نظارت سازمان سنجش انجام م     
 4 :ند ازا  عبارتياسي علوم سيكارشناس

 . و مصاحبهي امتحان كتبي الزم در آزمون اختصاصازيامتاحراز  -
 بـر حـداقل اتمـام       ي مبنـ  هي حوزه علم  تيري صادر از مركز مد    يدارا بودن گواه   -

از   صـادره  كي تنها مدرك اتمام سطح      اي پلمي همراه با د    و اصول فقه مظفر    نيلمعت
 . قمهي حوزه علمتيريمركز مد

 .ي عمومفهي از نظر مقررات نظام وظلي ادامه تحصي براينداشتن منع قانون -
 لي تحصني تعهد خدمت در حايعدم اشتغال  -
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 دو برابر مـدت    زاني و خدمت در دانشگاه به م      ي حوزو التيتعهد به ادامه تحص    -
  دانشگاهازي در صورت نليتحص

 : باشندزي نري از موارد زيكي ي دارادي عالوه بر موارد باال بايراني اريطالب غ -
  ي دانشگاهشي اتمام دوره  پاي مي نظام قديراني اپلميد) الف
 رانيـ  ا ي اسالم ي وزارت آموزش و پرورش جمهور     دييأ كه به ت   ي خارج پلميد) ب

 برسد
اصـول   و   نيلمعتـ  بر حداقل اتمـام      ي مبن ي علوم اسالم  ي از مركز جهان   هيدييأت) ج

  مظفر
  يبـرا  ،يورا و فنـ   قـات ي وزارت  علـوم، تحق     ي دانشگاه براساس مجوز رسـم     نيا

ماننـد   (ي و آزمون اختصاص   ي آزمون سراسر  وهي به دو ش   يراني ا ريطالب داوطب غ  
 . رديپذيدانشجو م) يرانيطالب ا

 يلي كه از سـال تحـص      ياسي طلبه در رشته علوم س     ري غ اني دانشجو رشي پذ طيشرا
ــماز ( 1382  -83 ــرد و زناني ــان م ــد د )   داوطلب ــت، مانن ــده اس ــاز ش ــريآغ  گ

هـستند   هي مكلـف بـه پرداخـت شـهر        اني دانـشجو  نيـ  ا .ستا ي دولت يها دانشگاه
 . )3  :1383الملل  رساني دانشگاه مفيد؛ روابط عمومي و امور بين پايگاه اطالع(
 
  ياسي ارشد علوم سي دانشجو در مقطع كارشناسرشيذپ

 نيـ  درا ياسـ ي ارشد رشته علـوم س     ي مقطع كارشناس  ي دانشجو برا  رشي پذ طيشرا
 : دانشگاه عبارت است از

 الزم در رشـته  ازي  سازمان سنجش كشور و كسب امتيشركت درآزمون سراسر  -
 ياسيعلوم س

  دوره نهيپرداخت هز -
 ي عمومفهي از نظر نظام وظلي ادامه تحصي براينداشتن منع قانون -
 يورا و فنقاتي وزارت علوم،تحقديي مورد تايداشتن مدرك كارشناس -
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 قـات يتحق  وزارت علوم،  دييأ مورد ت  رشيپذ طي شرا ديبا ي م يراني ا ريداوطلبان غ  -
  را داشته باشنديوراو فن

 مبـادرت   اني از متقاضـ   ي بـه تعـداد    يلي بـورس تحـص    ي به اعطا  ني همچن دانشگاه
عبارت )  ي در كنكور سراسر   رشيعالوه بر پذ  ( استفاده از بورس     طيشرا. ورزد يم

 :است از
 هي ده حوزه علمهي اتمام پاي با گواههيطلبه حوزه علم -
 عدم اشتغال و عدم تعهد  -
  دانشگاهازي و خدمت در دانشگاه در صورت ني حوزوالتيتعهد به ادامه تحص -

ــشگاه ــ مفدان ــون ورود 1376 در ســال دي ــه اول در آزم ــه كــسب رتب ــق ب  ي موف
  دانـشگاه شـد    نيـ  موجود در ا   يها رشته ي ارشد در كل كشور در تمام      يكارشناس

 .)همان(
 شـد و در همـان سـال         سيسـ أ ت 1373اه در سـال      دانـشگ  ني ا ياسي علوم س  رشته
 ياسـ ي ارشد علـوم س    يدوره كارشناس .  خود را آغاز كرد    ي دوره كارشناس  نينخست

 جـاد ي ا ياسـ يس شهيـ  و اند  راني ا لي مسا شيدو گرا  ، در 1378 دانشگاه در سال     نيا
 طول  وس، تعداد واحدها و در    ،يدانشگاه به لحاظ مقررات آموزش    . )6. همان (شد

 .  استيورا و فنقاتي وزارت علوم،تحقنيتابع قوان...  و ليمدت تحص
دروس دوره كارشناسي علوم سياسي برابـر مقـررات وزارت علـوم، تحقيقـات و               

هاي عمومي ماننـد      واحد درس  20اين دروس بر    .  واحد است  135 فناوري جمعاً 
 واحد اختصاصي از جملـه مبـاني        105زبان فارسي، زبان خارجي، تربيت بدني و        

 غـرب،   دري سياسـي    هـا  سياست، روش تحقيـق در علـوم سياسـي، انديـشه           علم
هاي سياسي در اسالم و ايران، جامعه شناسي سياسي، اصـول روابـط بـين               انديشه

هاي سياسي تطبيقي،    واحد اختياري نظير نظام    69الملل، حقوق اساسي و سرانجام      
فتنـي اسـت    گ.  سياسي، اقتصاد بين الملل، ارتش و سياست مشتمل اسـت          ةفلسفـ
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 انتخاب كـرده، بـا موفقيـت        را واحد از دروس اختياري      10ند  ا  دانشجويان مكلف 
 .بگذرانند

در دوره كارشناسي ارشـد دانـشجويان بـه تكميـل آموختـه هـاي خـود در دورة                   
  دروس كارشناسـي  . شـوند  تري آشـنا مـي     پردازند و با مباحث ژرف     كارشناسي مي 

 واحـد   8 واحـد اختـصاصي و       24 واحـد، شـامل      32ارشد علوم سياسـي جمعـاً       
بيني شده،   ش واحد پي  16دانشجويان دروس اختياري را از ميان       . باشد اختياري مي 
بـراي اخـذ مـدرك كارشناسـي ارشـد، دانـشجو موظـف اسـت                . كنند انتخاب مي 

اي مطابق با استانداردهاي تحقيق و درباره موضوعي كه به پيشنهاد خـود او               رساله
 بررسي و تصويب شده، تدوين كند و در جلـسه اي            در كميته تحصيالت تكميلي   

پايـان نامـة تحـصيلي دورة كارشناسـي         . ت داوران از آن دفاع نمايد     ئبا حضور هي  
 .شود مي واحد درسي ارزيابي 4ارشد معادل 

و » هـاي سياسـي    انديـشه «يادآوري مي گردد ميان دو گرايش علوم سياسي يعنـي           
هـاي جديـد در علـم         جمله نظريـه   برخي دروس مشترك است، از    » مسايل ايران «

سياست، جامعه شناسي سياسي؛ و شـماري از دروس مجـزا اسـت، مـثالً دروس                
 بخـش   رهـايي هاي   هاي بزرگ و نيز ايران و نهضت       روابط خارجي ايران با قدرت    

اسـت و دروس كـاربرد      » مسايل ايران « دروس گرايش    ءاز جنگ جهاني دوم، جز    
هـاي    سمينار افكار سياسي غـرب از درس   نظريات سياسي در قرن بيستم همچنين     

 .)همان (هاي سياسي است گرايش انديشه
هاي مقطـع كارشناسـي ارشـد علـوم      براي شروع به تحصيل در هر يك از گرايش   

سياسي دانشگاه مفيد، دارا بودن مدرك كارشناسي علوم سياسي ضروري نيست و            
ورودي مهيـا اسـت؛     ها، امكان شركت در آزمون       براي دانش آموختگان ساير رشته    

نـد  ا   موظّـف  پارتمانالبته اين گروه از داوطلبان پس از پذيرش، حسب تشخيص د          
ت        24حداكثر   واحد از دروس كارشناسي علوم سياسي را اخـذ كننـد و بـا موفّقيـ 
 .بگذرانند



 مطالعات سياسي و حوزه علميه قم                                                       

 

425

 سـال و در كارشناسـي       4طول دورة تحصيل در كارشناسي علوم سياسي معمـوالً          
راي كسب اطالعات بيشتر به آيـين نامـه آموزشـي    ب.  سال است  5/2ارشد حداكثر   

كارشناسي يا آيين نامه آموزشي كارشناسي ارشد، و براي اطالع از شرايط و نحوه              
 .پذيرش در اين دپارتمان به پذيرش مراجعه كنند

 دكتري علوم سياسي و ايجاد رشته جديـد         ةدر برنامـه توسعه گروه، برگزاري دور     
 .بيني شده است فلسفه سياسي پيش

 
  پژوهش معاونت

 يزيـ ر ، و تحت عنوان دفتر برنامه     1375 دانشگاه از سال     ني ا ي پژوهش يهاتيفعال
 بـه عنـوان معاونـت       1376/ 1/ 1 خي آغاز شده اسـت؛  و تـار        يو خدمات پژوهش  

 ي ارتبـاط بـا مراكـز علمـ        ي معاونت بـه برقـرار     نيا.  است اقتهي استمرار   يپژوهش
 جـده،   زيـ العز  عبـد  دانـشگاه  مكه،   يالقر  مانند دانشگاه ام    خارج از كشور   يقاتيتحق

 لنـدن،   ي پاكستان، دانـشگاه اسـالم     ياسي مطالعات س  مؤسسه ،يبانك توسعه اسالم  
 كـا ي آمركيـ  آكـسفورد و دانـشگاه كاتول   ي لنـدن، آكـادم    ي مطالعات اسالم  مؤسسه

 و  ي داخلـ  ياهـ   شي همـا  يزير  معاونت برنامه  نياز جمله اقدامات ا   . پرداخته است 
 در انجام   اني دانش آموختگان و دانشجو    تي فعال يرا مناسب ب  نهي زم جادي ا ،يخارج
 منظـور بـه     نيـ  ا ي بـرا  يمعاونت پژوهش  و.  است ي پژوهش يها تيها و فعال   طرح

 حقوق، فلـسفه و اقتـصاد، از        ،ياسي علوم س  يجذب پژوهشگر در حوزه كارشناس    
 .  ارشد پرداخته استيكارشناسآموختگان  دانش انيم

 دانشگاه  ي معاونت پژوهش  يهاتي از فعال  ي بخش ياسي خصوص رشته علوم س    در
 :  استريبه قرار ز

 ي علميها نشستيبرگزار) الف
 ي پژوهشيها  طرحياجرا) ب
 ) همان (ياسي ارشد علوم سي كارشناسيها  نامهاني پاياجرا )ج
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  ي علمتئي هياعضا
 ديالوه بر استفاده از اسـات      باقرالعلوم، ع  ي آموزش عال  مؤسسه همانند   دي مف دانشگاه

  تئـ ي عـضو ه   ي تعـداد  ي دارا سي كشور به صورت حـق التـدر       يها  دانشگاه گريد
 ). همان(ت  اسيعلم
 1379/ 11/ 3 خي از تـار   ،ديـ نامـه مف   دانشگاه بـا عنـوان       نيرغم آنكه فصلنامه ا   به  
 فلـسفه،   يهـا   فـصلنامه تنهـا رشـته      نياما ا .  است يپژوهش - ي درجه  علم   يدارا

 فـصلنامه مبـادرت بـه       نيـ  ا خي تار ني از ا  شيپ. دهد يو حقوق را پوشش م    اقتصاد  
 .  كرده بودياسي نامه سژهيانتشار سه و

نامه آموزشي كارشناسي يا آيين نامه آموزشي كارشناسي ارشد، و بـراي اطـالع از               
 .كردشرايط و نحوه پذيرش در اين دپارتمان به پذيرش مراجعه 

جديـد    دكتري علوم سياسي و ايجاد رشته      ةي دور در برنامـه توسعه گروه، برگزار    
 .فلسفه سياسي پيش بيني شده است

 5 )ره(يني امام خمي و پژوهشي آموزشمؤسسه. 3
 ني مبـ  نيـ  د ي مبـان  نيـي با هـدف تب   ) ره(يني امام خم  ي و پژوهش  ي آموزش مؤسسه

 بـه  دني بخـش تيـ  و بـه منظـور جامع  ي مختلـف علـوم انـسان   يها اسالم درعرصه 
 روز جهـان اسـالم و انقـالب         يازهـا ي متناسب با ن   هي حوزه علم  ي علم يها تيفعال

ـ    مؤسسه ني ا نهيشيپ.  شده است  سيسأ ت ياسالم  بـاز   يسـالم  از انقـالب ا    شي بـه پ
با تأسيس بخـش آمـوزش      ) ره(مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى     . گردد يم

مؤسـسه در راه    «فعاليـت   .  ش آغاز شـد   . هـ 1353در مؤسسه در راه حق در سال        
 خدمات فرهنگى و آموزشى به جوانان و نوجوانان و مقابله        عرضهدر ابتدا با    » حق

 و ماركسيسم، آغاز شد و پـس        حيتويژه تبليغات مسي  ه  با تبليغات ضد اسالمى، ب    
هاى علـوم انـسانى ادامـه         از آن با آموزش فضالى جوان و تربيت محقق در رشته          

عه كـار آمـوزش مؤسـسه و    به ادامه و توسـ ) قدس سره(توصيه امام خمينى  . يافت
بعـد از رحلـت     . هاى معنوى و مادى ايشان بر غنا واسـتحكام كـار افـزود              حمايت
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 و بـا    )مده(اى    اهللا خامنه    آيت دريغ ي ب  و حمايت    عنايت اب)  ره(حضرت امام خمينى  
له، مؤسـسه آموزشـى و پژوهـشى امـام            هاى مادى و معنوى و نظارت معظم        كمك
 . ش تأسيس گرديد. ه1374در سال ) قدس سره(خمينى

نامه مـصوب شـوراى عـالى انقـالب فرهنگـى يـك نهـاد          مؤسسه طبق اساس  اين
تـرين   شـود و مهـم     مـي حوزوى است كه زيرنظر مقام عظماى واليـت فقيـه اداره            

هـاي مؤسـسه آموزشـي و     هـا و فعاليـت   آشنايي با برنامه (اهداف آن عبارت است   
 ).11-2: پژوهشي امام خميني

 .هاى مختلف علوم انسانى ارگيرى معارف اسالم در زمينهتبيين و به ك. 1
هـاى معـارف      هـاى كـافى در زمينـه       يتربيت متخصص با برخوردارى از آگـاه      . 2

هـاى    اسالمى و علوم انسانى كه صالحيت علمى الزم را بـراى مقابلـه بـا انديـشه                
 .انحرافى والتقاطى داشته باشد

هاى مختلف علوم انـسانى بـه         هنظر كه بتواند در حوز      پرورش محقق و صاحب   . 3
 .بپردازند پژوهش و تحقيق
 دارند  ديكأ از همه برحوزوى بودن مؤسسه ت      شي و پ  شي ب مؤسسهدست اندركاران   

 :از دانند ي را عبارت مآن سيسأو هدف از ت
ريزى وزارت علوم، تحقيقات      هاى آن قبل از تصويب شوراى عالى برنامه         برنامه. 1
 . عالى حوزه رسيده استفناورى، به تصويب شوراى و
هاى آن فقط طالبى هستند كه حداقل سطح يك دروس حـوزه را طـى                 ورودى. 2

 . طالب رسمى حوزه قلمداد شوندءجز كرده باشند و
آنهـا    و اسـت پژوهـان      برنامه ودوره تحـصيلى دانـش      ءدروس اصلى حوزه جز   . 3

 .ند در كنار دروس مؤسسه دروس حوزوى را نيز ادامه دهندا موظف
پژوهان به لحاظ مقررات ادارى كامالً تابع مقررات حوزه علميه هستند و              دانش .4

منـد    از مزاياى آن از قبيل معافيت تحصيلى وشهريه وديگر خـدمات حـوزه بهـره              
 .هستند
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هاى درسى و در حد توان        پژوهان در طول دوره، متناسب با حجم فعاليت         دانش. 5
 .پردازنديغ مبه وظايف روحانيت از جمله امر مقدس تبلي

 گـردد  ي منصوب مـ   ي اسالم ي جمهور ي رهبر ي از سو  مؤسسه تيري و مد  استير
.  سـپرده شـده اسـت      مؤسسهسس  ؤ، م يزدي اهللا مصباح    تي مقام به آ   ني ا نكيكه ا 

 از معاونـت آمـوزش، معاونـت پـژوهش، و معاونـت             ي به لحـاظ سـازمان     مؤسسه
 .)همان (. شده استلي تشكيفرهنگ

هـاى فـراوان طـالب و     نظور پاسخگويى به درخواست غير حضورى؛ به م آموزش
ــه   ــتفاده از برنام ــراى اس ــشور، ب ــاى آموزشــى مؤســسه،   روحــانيون سراســر ك ه

هـا نيـز      اى صورت گرفته تا طـالب سـاكن در شهرسـتان            هاى گسترده  ريزى  برنامه
 در حـال    برنامـه هاى مؤسسه استفاده نمايند كه در اولين دوره اين           بتوانند از برنامه  

 نفراز طلبـه زن و مـرد در سراسـر كـشور در رشـته الهيـات و                   200حدود  حاضر  
باشند و با هماهنگى حوزه علميه و آموزش         يمعارف اسالمى مشغول به تحصيل م     

 .هاى ديگر نيز فراهم گرديده است عالى، مقدمات برگزارى رشته
 

  : دانشجواعزام
ارشد مؤسسه جهـت    مقطع كارشناسى   آموختگان    دانشتاكنون حدود پانزده نفر از      
هايى كه امكان پيشرفت بيشترى در خارج          در رشته  يادامه تحصيل در مقطع دكتر    

. انگلستان، كانادا، امريكا و اتريش اعزام شده انـد        : اند به كشورهاى    از كشور داشته  
انـد و تعـدادى نيـز         بازگشته گرديده و به كشور   آموخته    دانشاز اين تعداد، جمعى     

 .هستندمشغول به تحصيل 
هاى موجود، دانش پژوهان      ها نيز به تناسب مواد دروس و زمينه          بعضى از رشته   در

 .شوند هاى كوتاه مدت داخل و خارج از كشور اعزام مى به مسافرت
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  : واليتطرح
ليت حـضرت آيـت اهللا      ئوهاى مقام معظم رهبـرى و مـس         با نظر مساعد و حمايت    

 آمـوزش مبـانى انديـشه       مصباح يزدى و همكارى نيـروى مقاومـت بـسيج، دوره          
ش  . ه 1375اسالمى ويژه اساتيد و دانشجويان بسيجى سراسر كشور از تابـستان سـال              

 .شروع شد و تاكنون ده دوره برگزار شده است
هـستى شناسـى، انـسان شناسـى،        : ند از ا   درسى مربوط به اين برنامه، عبارت      متون

ظام سياسى اسـالم كـه      مبانى معرفت دينى، غرب شناسى، منطق و تفكر انتقادى، ن         
هاى تخصصى و محققين مؤسسه تدوين گرديده و تـدريس           گروهبه دست   همگى  

 .شوديم
ريزى براى مقـاطع      هاى آموزشى و برنامه     دار اجراى فعاليت    معاونت آموزشى عهده  

مقاطعى كه بـه تـصويب      . تحصيلى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى است       
 شـامل دوره  ،ى اسالمى ايران رسـيده اسـت    شوراى عالى انقالب فرهنگى جمهور    

 كـه بـه   اسـت ) P.H.D( كارشناسى، كارشناسى ارشـد و دوره دكتـرى تخصـصى        
 و  قـات ي وزارت علـوم، تحق    يهـر دوره مـدرك رسـمى از سـو         آموختگـان     دانش
 . شود  متناسب با آن اعطا مىيفناور
ه  دانـش پـژو  1000 ازشي اكنون در مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى ب    هم

و تـا   . هـستند در مقاطع كارشناسى، كارشناسى ارشد و دكترى مشغول به تحصيل           
هايى كه مجوز آن از سوى شوراى گـسترش آمـوزش عـالى صـادر و                  كنون رشته 

 شـرح ذيـل     بـه ريزى رسـيده اسـت        هاى آن به تصويب شوراى عالى برنامه        برنامه
 :است

 م تربيتى معارف اسالمى و علو.5   معارف اسالمى و اديان    . 1
  معارف اسالمى و علوم سياسى.6   معارف اسالمى و اقتصاد  . 2
  معارف اسالمى و علوم قرآنى .7    معارف اسالمى و تاريخ   . 3
 معارف اسالمى و كالم . 8   معارف اسالمى و جامعه شناسى    . 4



 وضعيت علوم انساني در ايران معاصر 

 

430

 معارف اسالمى و فلسفه. 11          معارف اسالمى و حقوق   . 9
  معارف اسالمى و مديريت.12          اسالمى و روان شناسى معارف. 10
 آنجا كه هدف اساسى تحصيل و تحقيق در مؤسسه آموزشـى و پژوهـشى امـام         از

هاى علوم انسانى است، وصـول بـه ايـن            تبيين ديدگاه اسالم در رشته    ) ره(خمينى
 شده  طلبد كه بدون يكى از اين دو تحقق هدف ياد           هدف دو گونه معلومات را مى     

 حوزوى است كه    سرسد، بخشى از معلومات مربوط به درو        غيرممكن به نظر مى   
طالب عالوه بر گذراندن دروس مقدمات و سطح يك حوزه قبل از ورود به ايـن                
مؤسسه الزم است با مبانى و اصول اعتقادى و معرفتى اسـالمى آشـنايى كـافى و                 

 6 .تسلط نسبى پيدا كنند
 
 عاونت پژوهشم

 عرضه هاى پژوهشى و    ژوهش با تشكيل گروه    مؤسسه، معاونت پ   اهدافدر جهت   
پـردازد كـه تـا        هاى تحقيقى مـى     هاى تحقيقات بنيادين و كاربردى به فعاليت        طرح

اى از  مؤسسه، حجم نسبتاً زياد و قابـل مالحظـه     آموختگان    دانشكنون با همكارى    
 . داده استشهاى تحقيقى و پژوهشى را پوش مطالعات و فعاليت

هاى اين معاونت تدوين متون درسـى اسـت كـه در جهـت فـراهم                گر برنامه  دي از
ـ   . اسـت كـرده   سازى متون درسى كار خود را آغـاز          منظـور اسـتفاده    ه  همچنـين ب

هـاى علـوم انـسانى،        محققان و دانش پژوهان از افكار و آراى متخصـصان رشـته           
و نيـز   لمـى هاى ع   انديشمندان و صاحب نظران علوم اسالمى، از طريق گردهمايى        

وردهاى علمى مؤسسه به ديگران سـمينارهاى متعـددى انجـام گرفتـه             اانتقال دست 
 .است
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 ي فرهنگمعاونت
هايشان،    تقويت امور فرهنگى و تربيتى دانش پژوهان، كاركنان و خانواده          منظوره  ب

هاى تربيتـى، تهـذيب، تربيـت بـدنى و اردوهـا              معاونت فرهنگى با تشكيل بخش    
همچنـين بخـش ارزيـابى و       . دهـد   لت خـود را انجـام مـى       وبرگزارى مراسم، رسا  

 .دهد انجام ميهايى را  سنجش جهت شناسايى نيروهاى مستعد فعاليت
 

 ياسي علوم سرشته
 بــا برگــزاري يــك دوره 1368گــروه علــوم سياســي بــراي اولــين بــار  در ســال 

داوطلبان پس از ورود به دوره مزبور دروس        . كارشناسي ارشد پيوسته تشكيل شد    
 ارشــد ي را تـا اتمـام دوره كارشناسـ   يورا فنـ قـات، يصوب وزارت علـوم، تحق مـ 
ـ  هي مرحله را با ارا    ني و ا  گذرانند يم ـ  پا كي . رسـانند  ي نامـه بـه اتمـام مـ        اني

خـود درسـال    آموختگان    دانش اني را از م   شي خو ي دوره دكتر  نيمؤسسه اول 
 .كردبرگزار  1383 -84 يليتحص
هـاي تحـصيلي، تعـداد       احـدها، تعـداد تـرم     ها، مدت تحصيل، تعداد و      دوره تعداد

 : استري به شرح زمؤسسه... دانشجويان، مقررات آموزشي و 
 نفـر   2 نفـر رسـمي و       5( نفـر    7، تعـداد    1383 دوره، سال    1؛  دوره دكتري  )الف

هـاي معتبـر     ، مدت دوره و تعداد واحدهاي درسـي، طبـق روال دانـشگاه            )بورسيه
 كشور

 :  دوره2؛  دوره كارشناسي ارشد پيوسته )ب
 112 تـرم،    12 سـال،    6 نفـر، مـدت دوره       12، تعداد   )1374 -1368(دوره اول    -

 واحد؛ 
 112 تـرم،    12 سـال،    6 نفـر، مـدت دوره       13؛ تعداد   )1383 -1377(دوره دوم    -

 واحد؛
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 9تعـداد   )  نامه   اني در حال نگارش پا    -1381: ( دوره 1دوره كارشناسي ارشد؛    ) ج
  واحد؛76  ترم،6 سال،3نفر، مدت دوره 

 4 نفر، مـدت دوره      15ميانگين تعداد هر دوره حدود      :  دوره 5دوره كارشناسي؛   ) د
  واحد؛  120 ترم، حدود 8سال، 

 گذراندن دروس فقه و     وهاي معتبر كشور     مقررات آموزشي؛ طبق روال دانشگاه     -
 اصول       

 
  پژوهشي و آموزشي ديگرهاي فعاليت

 )هر سال يكبار(هاي متعدد  سياسي؛ شمارهنامه علوم  مجله معرفت؛ ويژه. 1
، فلسفه سياسـي  ،  فقه سياسي  :هاي تحقيق در گرايش  و  برگزاري دوره كارورزي    . 2

 الملل روابط بين، عصر پهلوي، تاريخ مشروطيت
 3و  مورد اسـت     18،  1382 سال   اني تا پا  مؤسسه دفاع شده    يها نامه اني پا مجموع

 .ز آماده دفاع استي نامه نانيپا
 ياسي سشهيژوهشكده علوم واندپ. 4

)  اسـالم  ياسـ ي س شهيـ واحـد اند   (1373 درسال   ياسي س شهي علوم واند  پژوهشكده
 )ي اسـالم  قـات ي مطالعـات و تحق    مؤسـسه (يدرپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسـالم     

 اسـالم بـه     ياسـ ي س شهيـ  اند ني قم به منظور تدو    هي حوزه علم  ي اسالم غاتيدفترتبل
 بـه   وهـشكده،  پژ نيـ درحال حاضـر ا   .  ر كرد  آغاز به كا   ي واحد پژوهش  كيعنوان  

 مربوط به حوزه پژوهش خـود       يها و معضالت فكر    به پرسش  ييمنظور پاسخ گو  
دانـش  عرضه   و   ينيد ياسي فرهنگ س  دي بازتول ي الزم برا  يها نهيو فراهم كردن زم   

 فلـسفه   يهانهي در زم  ي ساز تي و هو  ي شناس تي هو ،ي برمنابع اسالم  ي مبن ياسيس
 ي سـاله جمهـور    ستيـ  انـداز ب   م سـند چـش    ،ياسي و علوم س   ،ياسي فقه س  ،ياسيس

پژوهـشگاه علـوم و فرهنـگ       .  قرار داده اسـت    شي كار خو  ي را مبنا  راني ا ياسالم
 گـسترش وزارت علـوم،      ي شـورا  ي توانست موافقت قطعـ    1383 درسال   ياسالم
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 را گرفته و با چهار پژوهشكده، از جملـه پژوهـشكده علـوم و               يورا، فن قاتيتحق
اهـداف  . ديـ  نما تي اعالم موجود  ي رسم هشكده پژو كي به عنوان    ،يساي س شهياند
 بـه دانـش     يابي اسالم، دست    ياسي دانش س  نييتب:  پژوهشكده عبارت است از    نيا
 شهيـ  و توسعه اندي توانمندسازقي اسالم از طرياسي نظام سنيي تب ،ي اسالم ياسيس
 مكاتب  يررس نقد و ب   سه،ي مقا ،ي اسالم ياسي تراث س  ي اسالم، نقد و بررس    ياسيس
  در ياسـ ي س -ي و مشكالت فكر   ي اساس يها  به پرسش  يي پاسخ گو  ب،ي رق ياسيس

   ي نظام اسالمي فكري و مبانينيعرصه فرهنگ د
 ي پژوهش يها  طرح ي و اجرا  قي خود را مطالعه و تحق     فهي رو پژوهشكده وظ   ني ا از

 يسـ  نقـد و برر    ،ي اسـالم  ياسي دانش س  لي قلمرو، الگوها، مسا   ،ي مبان يها نهيدرزم
 يهـا   چـارچوب  نيـي  مسلمانان، تب  ياسي س شهي اند ،يراسالمي غ ياسي س ياه   شهياند
 . داندي مي اسالمياسي سينظر
 از  زيـ  و پره  ي اسـالم  لي اصـ  ي بر مبـان   ديكأ پژوهشكده ت  ي اعالم ي پژوهش استيس

 اتي و مقتـض   ديـ  جد لي انسان معاصر، توجه به مسا     ياسي س اتيالتقاط، توجه به ح   
 بـه    و موضوعات مبتال   لي توجه به مسا   ،ي و اجتماع  ياسيعرصه س   در ي مدار نيد
 . استي اسالمي جمهوري اجتماع– ياسيس

 از سـه گـروه   ،يـي  و امـور اجرا ي و دفتر امور پژوهـش     استي به جز ر   پژوهشكده
 از  كيـ هر  .  شده است  لي تشك ياسي و علوم س   ،ياسي ، فقه س   ياسي فلسفه س  يعلم
 گـروه و همكـاران      ي علم يشورا گروه،   ري خود متشكل از مد    ي پژوهش يهاگروه

 دارد كـه  قـرار  پژوهشكده ي پژوهشي مزبور شورا يهادر كنار گروه  . گروه هستند 
  7 . پژوهشكده را به عهده داردي علمتينظارت و هدا

 نيـ  ا .اسـت  ي مطالعـات  ي چهـارده قلمـرو    ي پژوهـشكده دارا   ياسـ ي علوم س  گروه
، ياســي سيســ جامعــه شنا،ي پژوهــشيهــا شــامل حــوزهي مطالعــاتيهــا حــوزه
 ماننـد  ي تـا موضـوعات  يا  الملل، مطالعـات منظقـه     ني، روابط ب  ياسي س يشناس روان
 نيـ ا ي علمـ  يشـورا . گرددي و جهان اسالم م    ي اسالم ي جمهور لي مسا ت،يروحان
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 ي و دكتـر   ي دكتـر  ي ارشد، دانشجو  يگروه متشكل ازنه عضو با مدارك كارشناس      
 .  گروه پنچ عضو هستندنيهمكاران ا.  استياسيس

 خي تـار  ،ياسـ ي فقه س  ي جامعه شناس  ،ياسيسفه فقه س  ل در حوزه ف   ياسي فقه س  گروه
 فقـه   لي مسا ،ياسي فقه س  يقي مطالعات تطب  ،ياسي فقه س  ي شناس بي، آس ياسيفقه س 

 گـروه   نيـ  ا ي موضـوع  يها تياولو. كندي م تي قرآن فعال  ياسي س ري و تفس  ،ياسيس
 موجـود فقـه     تي و نقد هو   يي شناسا ه،ي فق تي وال عه،ي ش ياسينظام س : از ندا  عبارت

 متـشكل از    ياسـ ي گروه فقه س   ي علم يشورا. ي اسالم ي جمهور لي و مسا  ،ياسيس
 انيـ  از مياسـ ي گـروه فقـه س  ياعضا. هستند نفر ازدهيهشت عضو و همكاران آن     

  و ياسـ ي علـوم س   ي، دكتـر  ي دكتـر  ي ارشد، دانـشجو   يدارندگان مدرك كارشناس  
 . اندده شخاب انتهيطالب مقطع خارج فقه حوزه علم

 زدهي و سـ   ي علمـ  ي گـروه، از ده عـضوشورا      ري عالوه بـر مـد     ياسي فلسفه س  گروه
 مـدارك   ي دارا زيـ  گـروه ن   نيـ  ا ياعـضا .  شـده اسـت    ليهمكار پژوهـشگر تـشك    

دفتـر امـور     (. هـستند  ياسـ ي علوم س  ي و دكتر  ي دكتر ي ارشد، دانشجو  يكارشناس
 .)2 -5: 1383پژوهشي 

 مـدارك  ي داراياسـ يو گـروه فقـه س     نوزده عـض   ي موجود تمام  ي اساس آمارها  بر
 نفـر مـدارك     21 ياسـ يعـضو گـروه علـوم س      23از  .  هستند ي و دانشگاه  يحوزو

گـروه فلـسفه    .  دارنـد  ي نفر تنها مدرك دانـشگاه     2 دارند و    ي و حوزو  يدانشگاه
 ي عـضو دانـشگاه    2 و   ي دانـشگاه  – ي عضو حوزو  12 يعضو دارا 14 با   ياسيس

 – يا حـوزو  هـ    نفر آن  52 است كه     عضو 56 يدر مجموع پژوهشكده دارا   . است
 .  هستندي نفر دانشگاه4 و يدانشگاه
 29 تعداد   ني طرح است كه از ا     115،  1383 پژوهشكده تا سال     قاتي تحق مجموعه

 طـرح در دسـت انتـشار        50 است، و    قي طرح در دست تحق    36طرح منتشر شده،    
ـ  كيـ اثر منتشره،    2 تعداد،   ني از ا  ياسيسهم گروه علوم س   . باشد يم دسـت   ر در  اث

 13 اثـر،    48 وع با مجم  ياسيگروه فقه س  .  است قي طرح در حال تحق    10انتشار، و   
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؛ و گـروه فلـسفه      قيـ  طـرح درحـال تحق     10اثر دردست انتشار، و      15اثر منتشره،   
 طـرح  16 اثر در دست انتـشار و   24اثر منتشر شده،     14 اثر،   54 با مجموع    ياسيس

 . است قيدرحال تحق
 و جلسات نقد كتاب     ي علم يها نشست يژوهشكده برگزار  پ يهاتي جمله فعال  از

 جلسه نقـد    3 و   ي نشست علم  19 ،   1383 خود است كه تا سال       تيدر حوزه فعال  
 ي علمـ  يهـا  آثار پژوهشكده تاكنون توانسته است نـشان      . كتاب برگزار كرده است   

 كتـاب   زه،كتـاب سـال حـو     (   را به خود اختصاص دهد      ي چند ي و استان  يكشور
 ).6 – 8: همان () پژوهان كشورني كنگره د،ييسال دانشجو

 
  قمهي حوزه علمياسي ستانجمن مطالعا. 5
 بـر   ي قم مبن  هي حوزه علم  ياسي از دانش آموختگان رشته علوم س      ي جمع ي تقاضا با
 نيـ  قـم، ا   هيـ  حـوزه علم   ي در معاونـت پژوهـش     ياسـ ي انجمن مطالعات س   سيسأت

 نيـ  موافقـت كـرد و بـه ا   1383/ 6/11 خيتـار در  جمع نيمعاونت با درخواست ا   
 سـس ؤ م تئـ ي ه .شـد  سيسأ قم ت  هي در حوزه علم   ياسي انجمن مطالعات س   بيترت

، سـه دانـش    ي با مدرك دكتـر    ياسيانجمن متشكل از چهار دانش آموخته علوم س       
 بـا   ياسي، و دو دانش آموخته علوم س      ي دوره دكتر  ي دانشجو ياسيآموخته علوم س  

 يســس از مراكــز آموزشــؤم تئــي هبيــترك. هــستند ارشــد يمــدرك كارشناســ
 ي  تمـام   رنـده يبرگهـستند كـه در واقـع در       ) ره(يني و امام خم   دي، مف )ع(باقرالعلوم

 تـشكل   نيـ  انجمـن، ا   نيـ بر اساس اساسنامه ا   . هستند يحوزو / يمراكز دانشگاه 
 يهـا   به سازماني مستقل، و بدون وابستگتي شخص ي دارا ،ي انتفاع ري غ يامؤسسه

 بوده و اعضا با نـام انجمـن         ياسي س ري غ يمن تشكل  انج .است ي دولت ري و غ  يدولت
 ي دولت جمهـور   تيانجمن تابع .  را ندارند  يزب ح ي وابستگ اي ياسي س تيحق فعال 
 دانـد ي م ي اسالم ي مقررات جمهور  هي كل تي و خود را ملزم به رعا      رد را دا  ياسالم

 . )22 – 30: همان(
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،  ياسـ يمباحـث س   و توسعه    قي تعم ي برا ي ساز نهي انجمن، زم  ني ا سيسأ از ت  هدف
 تــضارب آرا و ي مناســب بــرانــهي زمجــادي مناســب، اي انــسانيروهــايپــرورش ن

 ي در قلمـرو ي و پژوهـش ي بـه امـور آموزشـ   ي و سامان بخـش  ،ي علم يگو و گفت
 خـود   ي را بـرا   ليـ  ذ في بـه اهـداف فـوق، وظـا        ليانجمن جهت ن  .  است ياسيس
هـاي    مـايي ه  گرد لي تشك ،ي و پژوهش  يخدمات آموزش عرضه  :  كرده است  فيعرت
هـا، انتـشار كتـاب و        بـه آن   يرسـان   و اطـالع   ياسي پژوهشگران س  يي شناسا ،يلمع

 ي از استادان ممتاز، همكار    لي پژوهشگران و تجل   قي و تشو  بي ترغ ،ي علم اتينشر
 ي بـرا  ي سـاز  نـه ي و زم  ن،اهداف انجم براي   ي و پژوهش  ي علم ،يي اجرا يبا نهادها 

 ي را بـرا تيسنامه سـه نـوع عـضو     اسا.  ي الملل ني ب يحضور اعضا در مجامع علم    
 نـه ي همخـوان بـا زم     شي گرا يدارا ( وستهي پ تيعضو:  كرده است  يني ب شياعضا پ 

(  وابـسته  تي، عـضو  ) ارشد ي كارشناس اي انجمن با مدرك سطح سه حوزه        تيفعال
 . ي افتخارتي، و عضو)ي كارشناساي مدرك سطح دو حوزه يدارا

 تئي ه ،يسس، مجمع عموم  ؤ م تئيه: از ندا   عبارت ياسي انجمن مطالعات س   اركان
 انجمن به صـورت     وستهي پ ي اعضا يي از گردهما  يمجمع عموم .  و بازرسان  ره،يمد
 ي عاد ي شده است كه مجمع عموم     يني ب شيپ. شود ي م لي و فوق العاده تشك    يعاد

 يمنابع مـال  . ابدي ب تي مطلق اعضا رسم   تي و با حضور اكثر    ل،ي بار تشك  كيساالنه  
 ي ناشـ  ي اعضا، درآمدها  تي قم، حق عضو   هي حوزه علم  يها  كمك قيانجمن از طر  

 يهـا   وكمك اي هدا افتي و در  ،يا و مشاوره  ي و پژوهش  يخدمات آموزش عرضه  از  
 در  نـك ي ا ياسيانجمن مطالعات س  .  تعهد است  جاديبدون عوض مشروط به عدم ا     

 .   استي مجمع عموملي و تشكيريمرحله عضو گ
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قرار گرفته است كه از ايشان نسبت به لطفي كه بـه ايـن جانـب داشـتند                  نويسنده  
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 . شودسس انجمن مطالعات سياسي حوزه علميه قم قدرداني ميؤت مئجلسه هي
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 سمينار حـوزه و     :قم). 3(نشريه داخلي هفتمين سمينار حوزه و دانشگاه      . »آموزش
 .دانشگاه

هـاي  هـا و فعاليـت    آشنايي بـا برنامـه    . 1383 .دفترارتباطات وروابط بين الملـل    
  .)ع( آموزش عالي باقرالعلوممؤسسه: قم. )ع(العلوم آموزش عالي باقرمؤسسه

 :قـم . آشنايي با پژوهشكده علوم و انديـشه سياسـي     . 1383. دفتر امور پژوهشي  
 .م و فرهنگ اسالميپژوهشگاه علو
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گزارشي از وضعيت متون درسي و كمك درسي رشته فقه و حقوق 
 هاي ايران در ده سال گذشته در دانشگاه

 
 1دكتر سيد فضل اهللا موسوي

 
طور كه از اسمش پيداست از دو قـسمت فقـه و حقـوق                گروه فقه و حقوق همان    

هـاي    معمـوالً كتـاب    ،شـود   يهايي كه بررسي مـ       البته بيشتر كتاب   .شود  تشكيل مي 
در خصوص فقه و حقوق اصوالً سه بينش مختلـف مطـرح اسـت              . حقوقي است 

نيـاز از مـسائل حقـوقي     بيخودشان را كنند و شايد   فقط روي فقه تكيه مي      بعضي
 .شود بدانند ها تدريس مي كه در دانشگاه

 بينش   و متأسفانه يك   دهد  مي يعني اصالت را به حقوق       .بينش دوم بر عكس است    
خاصي نسبت به فقه دارند و آن را يك مقوله قديمي و مربوط به زنـدگي فـردي                  

 .دانند كه شايد هر دوي اين بينش حالت افراط و تفريط دارد اشخاص مي
رسد و نظر بنده هم اين است كه فقه در كنار حقوق است               آنچه صحيح به نظر مي    

 يـك مقولـه بـسيار گـسترده     كنند به جهت اينكه فقه معمـوالً  و با همديگر كار مي   

                                                 
 عضو گروه فقه و حقوق شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني. 1

هاي ده ساله گروه فقه و حقـوق شـوراي بررسـي متـون و كتـب                اين گزارش جمعبندي اجمالي فعاليت    
 .علوم انساني است كه در آخرين روز كنگره به شكل سخنراني عرضه شد
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شـود و صـحبت       است كه راجع به مطالب مختلفي كه به زندگي انسان مربوط مي           
كند اعم از عبادات، نماز، مطهرات ، حـج و مـسائلي از ايـن قبيـل و از جملـه         مي

مسائل حقوقي كه امروز شامل نكاح، طالق، بيع و مـسائلي از ايـن قبيـل خواهـد                  
 .شد

  فقـه بـه صـورت گـسترده همـه         و  واقعاً از هم جدا نيست       اين دو مقوله     ،بنابراين
 ،شـود   ها تدريس مـي     كند و آن حقوقي كه امروزه در دانشگاه         مطالب را بررسي مي   

البته طبيعي است كه بـا مـسائل روز در ارتبـاط            و  دهد    بخشي از آن را تشكيل مي     
وق امروز  است و اگر ما اساتيدي داشته باشيم كه هم با فقه آشنا باشد و هم با حق                

نـد و مبـاحثي كـه علمـاي فقهـي مـا بـه               نند بسيار از منابع فقهي استفاده ك      نتوا  مي
صورت بسيار ريز و جدي بررسي كردند را با زبان امروزي و با مسائل امروزي و                

 .ندنك منطبق با زمان مطرح مي
هـا و      هـزار صـفحه از كتـاب       18به هر حال گروه فقه و حقوق در حدود بيش از            

 .شود ها كتاب مي ي و بعضاً فقهي را بررسي كرده كه شامل دهمتون حقوق
البته همان طور كه عرض كردم در قسمت فقه كمتر به اين كار پرداخته ولي بعضاً                

يـا  شود  تدريس ميها  در دانشگاهو از كتب فقهي كه تحت عنوان قواعد فقه است     
هـاي    شتر كتـاب  كـرده ولـي بيـ     و داوري   مباني استنباط و از اين قبيـل را بررسـي           

هـاي مختلـف حقـوق از جملـه حقـوق خـصوصي،               حقوقي بوده كه شامل رشته    
شود مـا در حـدود        الملل، حقوق عمومي مي     شناسي، حقوق بين    حقوق جزا و جرم   

و هم دانشگاهي هستند هم حـوزوي  و نود داور داريم كه از اساتيد حقوق هستند    
 .كنيم ها استفاده مي در زمينه داوري
همـه  بـه چـاپ رسـيده       البته به صورت كتـاب نقـد اسـت          كه  هم  دو جلد كتاب    

هاي علوم انساني به طور مختصر نقد داشتند كه حدود بيست كتـاب را هـم                  رشته
چـاپ شـده و در معـرض اسـتفاده          هـا     نقـد كه ايـن    نقد كرده   گروه فقه و حقوق     

مانده وقت خودم يك توضيحي هم درباره فصلنامه علوم           دوستان است اما از باقي    
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كه گـروه فقـه و حقـوق هـم          بگويم   اين نكته را هم      .نساني خدمتتان عرض كنم   ا
 در مـشهد مقـدس داشـت تحـت          1385ماه    ها همايشي را در آذر      مانند ساير گروه  

 كه اسـاتيد محتـرم در آنجـا         »ها و توسعه حقوقي     هاي حقوق، آسيب    رشته«عنوان  
به زودي در دسترس عزيزان     شاءاهللا   اند كه مجموع مقاالتش ان      دادهارائه  هايي    مقاله

 و همـان است  اما فصلنامه علوم انساني كه محصول اين شورا    .قرار خواهد گرفت  
علـوم  در حـوزه     اسـت    كتـاب نقد و بررسي     پيداست، كارش    نامشاز  طوري كه   

ها را نقد بكنـد و در         سعي شده و برنامه اين فصلنامه اين است كه كتاب         و  انساني  
ــه ــع مقال ــن  واق ــه در اي ــايي ك ــه موجــود اســت حــدود  ه  درصــد 70 ، 60 مجل

 .كند ها را نقد مي ست كه اين كتاب هايي مقاله
اي مخلـوط از       مجموعـه  ،البته ابتدا كه ما شروع كـرديم بـراي انتـشار ايـن مجلـه              

هاي علوم انساني بود را در كنار هم داشتيم اما از             هايي كه راجع به كليه رشته       مقاله
شـود كـه تـا بـه حـال             مـي  عرضـه تخصـصي   به صـورت    ، مجله   چند شماره بعد  

هايي در خصوص علوم انساني رشـته سياسـي، اقتـصاد،             هايي و يا شماره     نامه  ويژه
  مديريت، علوم تربيتي و ادبيات عربـي چـاپ شـده و آخـرين شـماره در حـوزه                  

چند روز آينده در دسترس عزيـزان خواهـد         و  چاپ شده   كه  ادبيات فارسي است    
 . بود

 كار ما واقعاً نقد كتـاب        كه برنامه اين است   ه بايد عرض بكنم     نكته قابل توجهي ك   
بيشتر دار است و      هاي خداي ناكرده از حب و بغض        است و اين نقد فارغ از شيوه      

 .نقد علمي و ارزشي است
و دسـته نقـدهايي      .سفانه نقد در كشور ما آن طوري كه بايد جايگـاهي نـدارد            أمت

كـه متأسـفانه قابـل ارزش       اسـت   ها هست نقـدهاي سياسـي         است كه در روزنامه   
نقـدي كـه نقـد       بـه    ها آغشته است و ما واقعـاً        ها و دروغ     با توهين   نيست و بعضاً  

طـور كـه علمـاي فقـه مـا در            هماننياز داريم   در سطح دانشگاهي باشد     و  علمي  
كردنــد و واقعــاً  دل نقــد مــيهــاي يكــديگر را بــه صــورت مــست گذشــته نظريــه
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 و اين شـيوه حـوزوي اسـت و واقعـاً قابـل ارزش      استهاي ارزشمندي   مجموعه
 كتـاب يـك     ،ها ما اين را كم داريم و اگر يك كسي           سفانه در دانشگاه  أ اما مت  ،است

در ايـن كـار     هايي خواهد شد و واقعاً         باعث كدورت  ،استادي را بخواهد نقد بكند    
 .نيستخوشايندي چيز فرهنگ دانشگاهي ما 

هـا را بـه صـورت          كاري كه شروع شده اين مسئله است كه ما اين كتاب           ،بنابراين
هـا را   يعني اساتيد دانشگاه كـه كتـاب      كنيم    نقد مي ها   علمي خارج از حب و بغض     

اي است بـراي      رسد اين هديه     و واقعاً به نظر مي     بايد بكنند ند اين كار را     نك  نقد مي 
 .هايي دارد برطرف كند مؤلف كتاب كه اگر اشكال

ها هـم     گيري نيست بلكه نقد شامل گفتن خوبي         نقد فقط ايراد   ،ضمناً در اين نقدها   
شود   هاي كتاب هم گفته مي      شود اشكال    مي  هاي كتاب گفته     خوبي ، بنابراين .هست

ها برطـرف شـود و يـك          شود كه اشكال    ست كه باعث مي     نعمتياين  ه نظر من    بو  
خودشان بـا     اساتيد محترم اينجا حضور دارند و در رشته       طور كه    مقدار هم همان  
هـاي    كه اشكال شود    منتشر مي   هايي در هر رشته     سفانه كتاب أ مت ،اند  آن روبرو شده  

 .بسياري از لحاظ علمي دارد
هـاي     و اشـكال   اسـت هايي    ها يا ترجمه    بعضاً به صورت رونويسي از بعضي كتاب      

  شـود  ها  در سطح دانشگاه  مي  د باعث رشد عل   توان   اين كار مي   ،زيادي دارد بنابراين  
نامـه دارد در همـين جهـت اسـت كـه              اين مسئله نقد و اين رسالتي كه اين فصل        

 . تبديل شودها سطح دانشگاهدر شاءاهللا به ياري خدا به فرهنگي  ان
 نقـدي نوشـته      كنيم اين است كه اگر كه يك مقالـه          جالبي كه ما رعايت مي      و نكته 
كنـيم و     ارسال مـي   كتابي كه نقد شده      نامه را براي نويسنده     فصلآن شماره از    شود  

كنيم كه پاسخ علمـي خودشـان را در برابـر     كنيم و خواهش مي  از ايشان تقاضا مي   
شـاءاهللا بـراي     كنيم و شماره اخيري كـه ان        آن بدهند و ما آن را در مجله چاپ مي         

يي كـه يـك شـخص       هـا   يعني مجموعه مقاله  نام دارد   نقد بر نقد    آماده است   چاپ  
 پاسخ داده يا صاحب اثر بوده يا از خواننـدگان ديگـري كـه در آن رشـته                   ريديگ
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دوست داشتند كه پاسخ آن نقد را بدهند اينها در كنار هم جمـع               و   اند  تبحر داشته 
شده و بعضاً يك موضوع است كه چهار مورد نقد بر نقد نوشته شده يـك كتـابي                  

ده و بعد يك شـخص ثـالثي دو مرتبـه آن دو             نقد شده و بعد آن نويسنده پاسخ دا       
 .رسد كه جالب است مقاله را نقد كرده و به نظر مي

 ؛شاءاهللا در دست چاپ داريم به عنوان كتاب نقـد           ي ديگري هم ان     و يك مجموعه  
 نقد باشد و اينجا من فرصت را غنيمت        هايي كه صرفاً براي نقد و شيوه        يعني مقاله 

زيز و گرامي كه اهل فـضل هـستند و از اسـاتيد و              شمارم و از همه سروران ع       مي
هـاي خودشـان را       كنم كـه مقالـه      محققين دانشگاهي و حوزوي هستند استدعا مي      

كنـيم كـه      كاران اين فـصلنامه هـم خـواهش مـي           اندر  شاءاهللا از دست    بفرستند و ان  
 هاي دوستان و    ها را خدمتشان بفرستيم و از مقاله        آدرس را بگيرند كه ما اين مجله      

شاءاهللا ياري بكنيم كه ايـن فرهنـگ نقـد بـه              سروران ارجمند استفاده بكنيم كه ان     
 كه باعث   استصورت علمي به صورت يك فرهنگ خوبي در بيايد و اين چيزي             

از ايـن مـزاحم وقـت       بـيش   هاي ما برطرف شود مـن         شود و كاستي   ميرشد علم   
 .سپارم رگ مي شما را به خداوند بز و همه شوم سروران عزيز و گرامي نمي
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گزارشي از وضعيت متون درسي و كمك درسي رشته فلسفه و 
  در ده سال گذشته هاي ايران كالم، اديان و عرفان در دانشگاه

 
 1دكتر حسين كلباسي اشتري

 
تر آن است      شايد درست  .به اين همايش نبايد صرفاً از سر يك ضرورت نگاه كرد          

اي بـود كـه         بگوييم اين همايش تذكر به يك معنايي بود يا يك نسبت و رابطه            كه  
گفتند ودرست هم گفتند كه شـرع       . ميان ما و معارف انساني در تاريخ وجود دارد        

شـود مقـام      محيط اديان الهي بوده است و جايي كه مخاطب اديان الهي واقـع مـي              
 .شود يده مياي د اي و در يك آهنگ ويژه انسان در يك نسبت ويژه

 سـاله غـرب در بـاب مقـام          2600 يـا    2500امروز صحبت از اين است كه تاريخ        
انسان آن چيزي را كه شرق به لحاظ سنتي داشته است درك نكرده و بايد رجـوع                 

                                                 
 رسي متون و كتب علوم انسانيرئيس گروه فلسفه و كالم، اديان و عرفان شوراي بر. 1

شـوراي  فلـسفه و كـالم، اديـان و عرفـان           بندي اجمالي فعاليت هاي ده ساله گروه          اين گزارش جمع  
 .بررسي متون و كتب علوم انساني است كه در آخرين روز كنگره به شكل سخنراني عرضه شد
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هايي كه به خـصوص در        ها و كاستي  براي پر كردن خأل   . شود و آن مقام را دريابد     
هـا و     عرض بكنم كه مـسئله انـسان      خواهم     مي  دوران اخير احساس كرديم الجرم    

اي كـه مـثالً در مـسائل     مسئله علوم انساني به موضوع يك ضرورت و يك بايسته         
آگاهي تاريخي است و      اين يك خود  .  نبايد ختم شود   ،كشوري و مسائل ملي است    

 .اين مطلب را التفات بفرمايند كه التفات دارند همه استادان و سروران
 انس اسـت و ايـن انـس و      اعتقادند كه انسان از ريشهبعضي از اهل عرفان بر اين     

يك اين دليل است كه     انسان توجه شده به     به  اين قرب در جوار الهي است و اگر         
صورت الهـي اسـت     انسان  طور كه در قرآن كريم        و همان .  است لطيفه و يك ثمره   

 .در روي زمين
متفـاوت از چيـزي     اين معنا را در شرق و در سنت ايراني و اسالمي بسيار بـسيار               

در بـاب   . داريم كه شايد در غرب با اين تـاريخ معاصـر درك شـده و فهـم شـده                  
اي كه فرمودند از باب گزارش گروه فلسفه و كالم و اديان و عرفان شوراي                 وظيفه

ار و بـه طـور فـشرده و         صاي را انجام دادم كه به اختـ         بندي  بررسي متون من جمع   
بنـد اول ايـن     . بزرگـواران خـواهم رسـاند     خدمت شما   و در چند بند     وار    فهرست

هاي ديگر از باب سنت و برخـورداري تـاريخ            است كه تفاوت اين حوزه با حوزه      
 يعنـي علـوم     ،ما از سنت حكمي، عرفاني و فلسفي يك تفاوت قابل توجـه اسـت             

انساني در تمام شعباتش و در اكثر شعبات خود نوعاً موطن غيـر اسـالمي و غيـر                  
فلـسفه و كـالم و عرفـان از         . صطالح صورت وارداتي داشتند   شرقي داشتند و به ا    

 .پايي دارد  دير هايي است كه در سنت ما و در تاريخ ما ريشه جمله حوزه
در مـا بـوده اسـت حـاال مـا            كالمي، عرفاني     به لحاظ تفكر فلسفه،   پايي    سنت دير 

دانـيم و اطالعـاتي كـه بـه هـر حـال در ايـن            اطالعاتمان در حدي است كـه مـي       
 شايد بعضي از آن چيـزي       ،اند  هاي تاريخي و در واقع تراجم و رجال نوشته          ابكت

 كـه بـراي مـا       هـست هـايي     است كه واقعاً در سنت ما وجود داشته هنوز هم چيز          
 .مكتوم و ناشناخته است
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دهـد و آن ايـن اسـت كـه            جانبه سوق مـي      ما را به يك ضرورت همه      ،اين تفاوت 
 . داشته باشيماي و تذكر ويژهكنيم آوري   يادآنچه داشتيم و آنچه داريم را بايد

 فلسفه و تفكـر عقلـي حـساسيتي دارد كـه شـايد               مطلب دوم اين است كه حوزه     
 نوعـاً گفتنـد فلـسفه پاسـخ يـا پرسـش در              .هاي ديگر علوم انـساني نـدارد        حوزه

كـالم هـم تـا      . انـد   ترين سواالت بشري است و درست هم گفتـه          خصوص بنيادي 
رفان هم با لطايف معنايي و معنوي روح بـشر سـر و كـار                ع .حدودي همين است  

 فلسفه  اند  هاي بوده است كه به درستي در سنت ما گفت           اين حساسيت به گونه   . دارد
 يـا طلبگـي در رشـته فلـسفه          تكمذ اين را از باب ارادت يا        .مادر علوم بوده است   

 .كنند  اين را همه تصديق مي،كنم عرض نمي
  و يف دشــواري را بــر عهــده و گــردن نخبگــانايــن حــساسيت طبعــاً يــك وظــا

اي كه ايـن سـنت را در پيـشينه             خصوصاً جامعه  .گذارد  انديشمندان يك جامعه مي   
 . دارداش خود و در تاريخچه

 نقش علوم عقلي به ويژه تفكـر فلـسفي          ،مطلب سوم كه بسيار حائز اهميت است      
و نهادينـه   و معنـاي توسـعه گـسترش        است   توسعه     در حوزه   و در حوزه فرهنگ  

در جناب آقاي دكتر گلـشني         مطلبي كه    .ريزي  كردن علوم و حتي آموزش و برنامه      
  نسبت و رابطـه   : در همين محل در دو روز پيش اشاره فرمودند        سخنراني افتتاحيه   

 .ها اعتقاد بيشتري به آن داشتند فلسفه و علوم كاربردي و علوم جديد كه غربي
ايـن نقـش اگـر    بـه  . لكه مقوم علوم هم هست    ب ،فلسفه نه تنها مقوم فرهنگ است     

 .التفات شود به وظايف سنگيني كه بر عهده ماست بيشتر التفات و تذكر دارد
محور چهارم ضرورت آشنايي نسل نوجوانـان مـا بـا ميـراث حكمـي، فلـسفي و                  

 .ترين عامل خود آگاهي تاريخي مهمكه عرفاني اسالم و ايران است 
 به لحاظ حكمي بوده است بسيار        نسل جديد از آنچه در تاريخ     متأسفانه جوانان و    

 هنوز  ،هايي كه صورت گرفته است      تالشبه رغم   . دور است و فاصله گرفته است     
 .نكرده استواقف هاي اصلي  نسل جديد را به آن سرمايه
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بـه رغـم    المعـارف علـوم عقلـي و عرفـاني             ضرورت تـدوين دايـره     ،محور پنجم 
اي است كـه بـه خـصوص بعـد از انقـالب اسـالمي در               هاي صورت گرفته   تالش

هاي ما در اين باب صورت گرفتـه ايـن امـر             هاي ما و در دانشگاه      كشور در حوزه  
هاي آموزشي، پژوهـشي، تحقيقـاتي، فرهنگـي بـراي      مستلزم مشاركت و عزم نهاد 

 . استتحقق اين امر
پـل ارتبـاطي    كه فلسفه رابط و      اند  گفتهمحور بعدي آن است كه در تعريف علمي         

 .ميان تفكر و فعل استو  ميان دانش و كنش وميان نظر و عمل 
هاي ما در دعـوت بـه تفكـر فلـسفي             اگر فلسفه چنين توانايي را دارد نقش رسانه       

 .توجه شودبدان از ياد نرود و بايد تنظيم روابط فردي و اجتماعي بايد براي 
اي است كه     اي ميان رشته  ه  فلسفه و نقش آن در فهم و تقرير حوزه        هم  محور آخر   

هايي ماننـد فلـسفه       امروز در همين واژه   و  شود     به آن توجه مي    پيشش از   بيامروز  
هاي علـوم ايـن       ي علم و ديگر عرصه      حقوق، فلسفه هنر، فلسفه دين، حتي فلسفه      

 . استتقرير اي حقيقتاً با تعامل فلسفي قابل فهم و هاي ميان رشته حوزه
دو گـزارش   . ه گروه به هر حال اين فقرات مطرح بـوده         هاي ده سال    در اين فعاليت  

 .هاي اخير گروه عرض بكنم و عرايضم را پايان بدهم هم من درباره فعاليت
 در همـين محـل و   84هاي عملي اين گـروه سـال گذشـته سـال            به لحاظ فعاليت  

 قم همايش بررسي متون و منابع فلـسفه و كـالم            دارالشفاي  همين طور در مدرسه   
 دانـشگاه مؤسـسات     20عرفـان بـه مـدت سـه روز بـا مـشاركت تقريبـاً                اديان و   

 مقالـه در طـول ايـن سـه روز كـه دو روز در                140تحقيقاتي برگزار شد و حدود      
تهران و يك روز در قم عرضه شد و حاصل ايـن مقـاالت هـم چـاپ سـه جلـد                      

ـ   است مجموعة مقاالت بود كه اكنون در دسترس       زودي ه و جلد چهـارمش هـم ب
 تجربة سال گذشته به عنوان يك بـسيج تجـارب         . انتشار پيدا خواهد كرد    شاءاهللا ان

گانه فلسفه و كـالم و اديـان         هاي چهار   استادان و محققان و مؤلفان مترجمان حوزه      
 .و عرفان و در واقع يك تجربة بسيار موفق بود و محصولش هم قابل قبـول بـود                 
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دومـين فعـاليتي كـه      . بوديماگر من نخواهم مبالغه كنم كه خود ما دست اندر كار            
همايش و  ،  گردد  متعلق به همين سال جاري و به حدود دو يا سه هفته قبل باز مي              

. گاه تخصصي يك روزة مطالعات تطبيقي فلسفه و كالم و اديان و عرفـان بـود        كار
مـاه سـال جـاري در محـل پژوهـشگاه علـوم انـساني و مطالعـات                    در سوم اسفند  

 در واقع همايش تخصصي را تدارك ديـده بودنـد           گاهي و   فرهنگي به صورت كار   
گـو تـدارك ديـده بـوديم        و  كه چهارده سخنراني به عالوه جلسات بحث و گفـت         

آن . شـد ازظهـر تأمـل    دو سؤال مهم در اين همايش يك روزه صبح و بعـد    دربارة  
 باز به   ،كه باز عزيزان و محققان، استادان از دور و نزديك به ما گفته بودند              طوري
سـؤال مهـم جـواب داده شـده     در آن دو    يك تجربه جديد و بديع در واقع        عنوان  

 .بود
حاال در اين اصطالح تطبيـق يـا بـه لفـظ            .  چرايي تطبيق  .2 چيستي تطبيق بود       .1

ديگر مقايسه چه مفهومي نهفته است و ربط و نسبتي كه بـا حـوزه علـوم انـساني           
بحثي .  مصدع اوقات نشوم   من اينجا زياد سر شما را به درد نياورم و          .دارد چيست 

ترين مباحث و تحوالت علوم انـساني بـه خـصوص             ترين و كليد   است كه از مهم   
معارف فلسفه كالمي و عرفاني بود تحت عنوان فلسفة تطبيقـي، كـالم تطبيقـي و                

 بحث اين بود كه     ،هاي علوم انساني نيز داريم      عرفان تطبيقي چنانچه در بقية حوزه     
اي بـود كـه بـه         ا و چگونه و ميان اين هم دومين تجربـه         اساساً تطبيق در واقع چر    

ياري خداوند در فروردين ماه يـا حـداكثر اوايـل ارديبهـشت مـاه هـم مجموعـه                   
از جناب آقاي دكتر    پايان  در  . مقاالتي كه عرضه شد به نظر مخاطبان خواهد رسيد        

 .كنم  تشكر ميگلشني



 
 

 فصل نهم
مديريت









 
 
 
 
 
 
 

گزارشي از وضعيت متون درسي و كمك درسي رشته مديريت در 
 دانشگاه هاي ايران در ده سال گذشته

 
 1دكتر بهروز دري

 
 

هـا را    هاي تخصصي گـروه    بندي نشست   قرار است در فرصت بسيار محدود جمع      
 مربوطه شـروع    هاي كه قرار شد كنگره فعاليت خود را با گروه         از زماني . بيان كنيم 

مشاركت فكري و علمـي اعـضاي هيئـت علمـي           داشتن   ما با توجه به امكان       ،كند
سازي   هاي تخصصي را تدارك ديديم كه فضا       دانشگاهها در رشتة مديريت نشست    

. هاي كنگره و پيگيري مطالب مربوط داشـته باشـيم          مناسبي براي اهداف و فعاليت    
ايـن  دربـارة   گـذاري     راي سياسـت  از اين بابت در طي جلساتي كه با تشكيل شـو          

                                                 
 رئيس گروه مديريت شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني.  1

شوراي بررسي متـون و كتـب علـوم         مديريت  هاي ده ساله گروه       بندي اجمالي فعاليت   اين گزارش جمع  
 انساني است كه در آخرين روز كنگره به شكل سخنراني عرضه شد
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ترين سؤاالت خودمان را مرور كرديم و به اولـين سـؤال             مهم :موضوع تشكيل شد  
هـاي   هاي مديريت در دانشگاه     به اين ترتيب رسيديم كه اساساً چالش اصلي رشته        

و اولين سؤال به اين معنا توسـعه پيـدا كـرد كـه شـايد مـديريت                  . كشور چيست 
 . باشد الشهاي مديريت اولين چ رشته

هـاي كـشور     هاي آموزشي دانشگاه   به همين منظور نشست تخصصي مديران گروه      
 .شدچند ماه گذشته اين مطلب بررسي و در را تدارك ديديم 

هـا را سـعي    هاي مديريت دانشگاه هاي مديريت و كاركرد گروه   و نحوة ادارة رشته   
نامـة رسـمي    نهـا منـدرج در آئـي      كرديم با الهام گرفتن از وظـايف رسـمي گـروه          

 35هاي آموزشي طبق تعريف مادة       وظايف گروه . ها پيگيري كنيم   مديريت دانشگاه 
ها به اين معنا ديده شد كه گروه آموزشي واحدي اسـت       نامة مديريت دانشگاه    آئين

متشكل از اعضاي هيئت علمي متخصص در يكي از شعب دانـش بـشري كـه در                 
ت علمـي هـر گـروه مجموعـاً         ئـ يو اعـضاي ه   . اي داير است    دانشكدة آموزشكده 

اين مقولـة وظـايف مـورد بررسـي مـديران           . دهند  شوراي آن گروه را تشكيل مي     
هاي به تعبيري انجام   ها قرار گرفت و سعي كرديم كه با توجه به جنبه           محترم گروه 

هـاي    ترين مشكل فراروي مديريت رشته     ها به مهم   ها و مديران گروه    وظايف گروه 
هاي اصالحي پس از بررسي شرح وظيفة اصلي          رين رويكرد ت علمي برسيم كه مهم   

گيري  هاي علمي به اين ترتيب ديده شد كه الزم است افزايش قدرت تصميم           گروه
الب مـديران گروههـا در      غها با پشتوانة اجرايي آنها ديده شود چون          مديران گروه 

 توان كـافي    داشتند كه االن     مقررات اداري ابراز مي    اي از   مجموعهواقع تحت تأثير    
 اصالح  بارهكه در اين    . را ندارند هاي خودشان     گيري در حوزه     تصميم رايو الزم ب  

توانـد تكميـل      هاي زير كه مـي      ويژه در زمينه  ه  محتواي شرح وظايف مطرح شد ب     
 . مؤثر استها نامه مديريت دانشگاه كنندة وظايفي باشد كه در آئين

  علمي با اختيارات كافيها و مراكز  امكان مراوده مستمر با سازمان-
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ـ   به اين معنا مطرح شد كه معموالً ارتبـاط مـديران گـروه   موضوع اين   دليـل  ه هـا ب
هاي خـارج از دانـشگاه بـه شـدت           ت علمي در ارتباط   ئپشتوانه اعضاي هي  داشتن  

 .گيرد تحت تأثير بروكراسي اداري قرار مي
بيـق و پـذيرش     هـاي پـذيرش، تط     گيري مؤثر در ارتباط با ظرفيت        امكان تصميم  -

 .هاي جديد ريزي آموزشي و ايجاد دوره واحدها، برنامه
ترين مراجـع هـستند      نزديكبراي اينگونه موارد    ها طبيعتاً    نهادهاي علمي در گروه   

 .تر از گذشته خواهد بود كه اگر اينها اصالح شود طبيعتاً كاركرد گروهها مناسب
 كه  ،هاي آموزشي مطرح شد    هدومين محوري كه در ارتباط با مقولة مربوط به گرو         

 .هاي آينده است بيشتر ناظر به فعاليت
 :هاي آموزشي از طريق سازي گروه توانمند

 خصوص در مقاطع باالتر از كارشناسيه  امكان برگزيدن دانشجويان مستعد ب-
منـد و تخصـصي در گروههـاي           توسعه، پژوهش، و تحقيـق بـه صـورت نظـام           -

 آموزشي
آمـوزي    هـاي مختلـف بـراي كـار        اده مـؤثر از سـازمان      فراهم شدن امكان اسـتف     -

هـاي   وهبه دست گـر    ارزشيابي استادان    ،عالوه بر دانشجويان  . دانشجويان مديريت 
زشيابي استادان و اساتيد بسيار مسئله مهمي است كه اگـر بـه             است كه ار  آموزشي  

تيد هـا از پتانـسيل الزم اسـا        درستي انجام شود هم خود افراد و اساتيد و هم گروه          
و پيـشنهاد شـد كـه گروههـاي آموزشـي در            . تر خواهند كـرد     برداري مناسب   بهره

 .مرحلة ارزشيابي اساتيد به نحو صحيحي مؤثر باشند
هـاي   هاي مربـوط بـه گـروه    العمل ها و دستور نامه پويا در آئينداشتن ساز و كار     -

 آموزشي
ها  رح درس هاي تخصصي به منظور بررسي علمي ط         تشكيل و حمايت از كميته     -

هـا و     در عـين حـال كـه مـا ايـن دو موضـوع طـرح درس                 .هاي تدريس  و روش 
دانـيم ولـي تـالش و     هاي مهم كيفيت آموزش مي هاي تدريس را از موضوع   روش
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ـ      .توجه گروههاي علمي در خور اين حساسيت و اهميت نيست          ه  اين هم شـايد ب
و امكانـات و   كننـد     هاي تخصصي شكل رسمي پيدا نمـي        ست كه كميته   ا دليل اين 
 .را ندارندهاي الزم  پشتوانه

هـاي   ت علمـي رشـته  ئـ  ايجاد انسجام و اتحاد فكري و علمـي بـين اعـضاي هي          -
 .مديريت
 هاي ديگر هـم باشـد كـه مـا     كنم شايد مبتال به رشته اي كه من عرض مي   اين نكته 

  از نظـر اينكـه  .ها هـستيم  گي و نابساماني فكري در اداره رشته دچار يك چند پاره  
 بدون اينكه به ايـن توجـه كننـد كـه            ،روند  ها راه خودشان را مي     خيلي از دانشگاه  

و از اين بابت نيازمند يك نوع نظام فكـري          . همگي به يك مجموعه متصل هستند     
ترين مسائل مشكالت را هماهنـگ       و علمي مناسب هستيم كه بتوانيم در واقع مهم        

 .كنيم
 خـواهيم رشـتة مـديريت را بـه        اال ما مي   كه ح  است مربوط به اين     ها  ساير پيشنهاد 

در جامعـه وجـود     امـروز   متقاضي و تقاضاي بسيار بااليي كـه        جامعه عرضه كنيم    
 .توان به اين منظور رسيد  چگونه مي،دارد

 تبين و تعبير يك منشور اخالقي به عنوان يك نظام نامه
اشـتيم  اي كـه حـاال اسـمش را گذ          توانيم با تعهد به يك مجموعـه        معتقديم كه مي  

 .منشور اخالقي داراي رفتارهاي متناسب با نيازهاي علمي كشور باشيم
 احراز آن هاي  زمينهانتخاب مدير گروه و تعيين ساز و كار بازبيني 

اي است كه آيا بايد مدير گروه انتخابي          سئلهمدوستان هم مستحضر هستند كه اين       
باشد كه مدير گروه شـأن و       اي    گونهه  باشد يا انتصابي باشد ولي به هر حال بايد ب         

 . داشته باشد براي ادارة رشتة خوديجايگاه مناسب
 ايجـاد همـاهنگي و      –ت علمـي    ئـ توجه بـه حـل معـضالت رفـاهي اعـضاي هي           

هاي آموزشـي بـا عنـوان         هاي آموزشي برگزاري سمينار    همفكري بيشتر ميان گروه   
داريـم و   عنوان رشـتة مـديريت قبـول        ه  هاي آموزشي ما خودمان ب     مديريت گروه 
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قائليم كه خود ما هم همواره بايد تحت تعليم موضوع كار مديريتي قـرار بگيـريم                
تواند به پـرورش       چگونه طبيعتاً مي   ،كه اگر بخواهيم يك گروه علمي را اداره كنيم        

 . هاي مناسب منجر شود مديران گروه
 سازي مديريت حركت به سمت بومي -

سازي رشتة علوم انـساني هـم در          نوان بومي شاءاهللا بتوانيم به ع    مبحثي كه شايد ان   
 .استفاده كنيمهم مباحث پاياني كنگره 

بررسي جدي داليل عدم توجه كـافي و كـاهش انگيـزه دانـشجويان مـديريت                  -
 ها نسبت به ساير رشته

خصوص در طي دو روز قبل كه در محضر همكاران محترم خيلي مطـرح بـود                ه  ب
و علل كـاهش    .يان را به اين رشته جلب كنيم      توانيم بهترين دانشجو    كه ما چرا نمي   

 .هاي مديريت چيست انگيزه دانشجويان به رشته
رايج و يا   هاي    رانترويه از طريق      حراست از اعتبار رشتة مديريت و منع ورود بي        

و اين هم شايد يكي از      . كارشناسي در خصوص علوم مديريت      هاي غير   اظهار نظر 
 هها و هم در جامعـ      هاي بسيار جدي بود كه هم در داخل دانشگاه           و دغدغه   مسائل

 افـراد   ،تخصص مديريت نياز دارد   به  چرا بايد راجع به مواردي كه       وجود دارد كه    
ـ . نظر كننـد     اظهار متخصصغير   هـاي    گيـري   هـاي تـصميم      در زمينـه   خـصوص ه  ب

 راهبردي
شور هميـشه در    كـ گيري بيشتر و مؤثرتر از دانش و تجربـة اسـاتيد مـسلم                بهره -

 هاي آموزشي گروهتجربه مديران با 
هـاي   هاي مديريت در دانشگاه     علمي رشته  هيئتبررسي ظرفيت و توان اعضاي       -

خـصوص  ه  تي مناسب ب  كنيم كه با نداشتن يك بانك اطالعا         ما احساس مي   .كشور
كه معظلي چـه در حالـت        اي در اختيار باشد كه زماني       بانك اطالعاتي كه به گونه    

كند ما از فراخواني مناسب از اين امكانـات بتـوانيم             بحراني بروز مي    بحراني يا غير  
 . برخوردار باشيم
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ايجاد و توسعه مجالت علمي و پژوهـشي در زمينـة علـوم مـديريت در سـاير                   -
هاي مـديريت هـم بـه          علوم انساني هم يك معظل هست ولي در رشته         هاي  رشته

 .گذرگاهي را براي تبيين نظريات مديريت داشته باشيم دليل اينكه ما يك
 .ست اهاي جدي مسئله مجالت علمي و پژوهشي يكي از دغدغه

هـاي آموزشـي     هـاي عمليـاتي گـروه       توجه به اهداف كـالن جامعـه در برنامـه          -
 هاي مديريت  رشته

وجـود دارد  و ترويج تفكر مديريتي در ميان مديران جامعه كه باز هم اين سؤال     -
اند تا چقـدر از       اند يا اگر مديريت خوانده      كه آيا مديران جامعه ما مديريت خوانده      

 محـور دوم    ،هـايي كـه شـد      بر اساس بحث   .وجوه علم مديريت برخوردار هستند    
هاي مـديريت بـه هـر         ر از اينكه رشته   نگ  هايي كه ما داشتيم با يك نگاه برون        بحث

شوند خب ما صنعت را بـه معنـاي يـك             حال در جامعه چگونه تحويل گرفته مي      
و بررسي ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت را در         . كنيم  كلمة متعارف و عام مطرح مي     

 .دانيم رشتة مديريت مؤثر مي
 كردند اهـم    گران و مديران صنعت در جلسة ما نشستند و مطالبي را مطرح            صنعت

 كرد اين مطالب اينها بود كه در واقع انتظارات آنها را مطرح مي
 .هاي مديريت آموختگان رشته باال بودن توان علمي و كاربردي دانش -
 هاي واقعي صنعت ها با توجه به نياز ها و رساله نامه تدوين موضوعات پايان -
 موثر، عالمانـه و محققانـه       مرتبط نمودن ارتقاء استادان با توجه به ميزان حضور         -

 .در صنعت
شـود و     دانيم كه مقولة ارتقاء باالخره تحت يك ضوابطي انجام مـي            ما خودمان مي  

تر شود به اين معنـا كـه مـا اگـر بتـوانيم از                 يك مقدار صوري شده شايد محتوايي     
ها به نحوي     ميزان حضور عالمان و انديشمندان اساتيد در عرصه صنعت و سازمان          

انگيزش بااليي براي مشاركت اسـاتيد در مقـوالت واقعـي       . ء استفاده كنيم  در ارتقا 
 .جامعه خواهد بود
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ــ فرهنــگ ــشجويان در صــنعت جهــت  س ــراي حــضور اســتادان و دان  ازي الزم ب
 برخورداري از رفتار متناسب 

هـاي     طراحـي و سـاختار محتـواي برنامـه         –انجام تحقيقات بنيادي در صنعت       -
  صنعتهاي درسي متناسب با نياز
 استقرار اهـداف كنگـره      ،بندي و با توجه به اينكه اميدواريم        ما بر اساس اين جمع    

هـاي ايـن     ملي علوم انساني داشته باشيم براي رشته مـديريت و مجمـوع فعاليـت             
 .رشته

هـاي مـديريت در نظـام         هـاي رشـته     همايش تخصصي بررسي و تحليـل چـالش       
ايـم كـه انـشاءاهللا بـا          ريـزي كـرده      برنامه 86شاءاهللا در سال     آموزش عالي كشور ان   

 .اي كه آقاي دكتر گلشني داشتيم اين مهم هم به بار بنشيند حمايت همه جانبه
 :د ازان بينيم كه عبارت اهداف همايش را در چهار بند مي

انـداز بيـست سـاله        هاي مديريت متناسب با مقتضيات چشم       تبيين جايگاه رشته  . 1
 هاي توسعة كشور ها، برنامه سياست

هـاي مـديريت دانـشگاهها و          آموزشـي رشـته     هاي ارتقاء كيفيت علمي،     راهكار. 2
 مراكز علمي كشور

هـاي   هاي گروه   تدوين راهكارهاي ايجاد انسجام و وحدت رويه نسبي فعاليت         . 3
 علمي

آمـد دانـشگاه و صـنعت در ارتبـاط بـا              هاي ارتباط مـؤثر و كـار         راهكار عرضه. 4
 هاي توليدي و خدماتي كشور هاي تخصصي سازمان نيازمندي

هـاي بـود كـه        بنـدي از بحـث      محورهاي اين همايش كه در واقع يك نوعي جمع        
شاءاهللا از اين همـايش بـه        عرض كردم و در واقع چون به دنبال اين هستيم كه ان           

 محـور را در     16 .يك نقشه جامع علمي در رشتة مديريت برسيم        و   يك نظام نامه  
ءاهللا با كمك مجموعة فضاي علمـي دانـشگاهها دنبـال           كار گذاشتيم كه انشا     برنامه

 .خواهيم كرد
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 هاي مديريت در نظام آموزش عالي كشور سير تحوالت رشته. 1
 هاي معتبر جهان هاي مديريت در سطح دانشگاه سير تكامل رشته. 2
هاي آموزشي و پژوهشي در ارتقاء كيفيـت         ين جايگاه، نقش و ساختار گروه     يتب. 3

 .هاي مديريت يي مناسب به توسعة رشتهگو علمي و پاسخ
هاي ايجاد هماهنگي و وحدت رويه نسبي در طراحي و تـدوين برنامـه              راهكار. 4

 هاي كشور هاي علمي مديريت در دانشگاه هاي مديريت بين گروه و دروس رشته
هـاي    هاي مـديريت بـا نيـاز        ها و دروس رشته     تناسب عناوين و محتواي برنامه    . 5

  بخشي و فرابخشي
 هاي آموزشي در ارتقاء كيفيت علمي ين جايگاه و نقش گروهيتب. 6
هـاي بنيـادي، توسـعه و         هـا در زمينـه      نامـه   هاي ارتقاء تحقيقـات پايـان       رويكرد. 7

 كاربردي مديريت
هـا در زمينـة مربـوط بـه          هاي فراروي ارتباط دانشگاه با سازمان      بررسي چالش . 8

 همكـاري اثربخـشي عملـي و        هاي مـديريت و چگـونگي همـاهنگي بـراي           رشته
 تخصصي در توليد و عمل

هـاي   هـاي اجتمـاعي در بـروز چـالش         ها و بنگـاه    تأثير متقابل عملكرد سازمان   . 9
 مديريت

 هاي رشد و توسعه آنها هاي علمي مديريت و راهكار نقش و جايگاه انجمن. 10
 هـاي انديـشه اتـاق فكـر مـديريتي جهـت            هاي ايجاد و توسعه كانون      اهكارر. 11

 پردازي تقويت و ترويج نظريه
هاي مديريت بـا اسـتفاده از تجربيـات مـديران             سازي نظريه   هاي بومي   راهكار. 12

 هاي خصوصي و دولتي بخش
روز بودن و مبـاني       هاي نقد و بررسي منابع و كتب مديريت از حيث به            روش. 13

 علمي و ارزشي آنها
 ريتهاي مدي هاي منفي رشته ها و مشكالت تشكل چالش. 14
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هاي علمي مديريت با تأكيد بر ايجاد و توسـعه مجـالت              موانع و ترويج يافته   . 15
 پژوهشي -علمي 

 آفريني هاي مديريت در ايجاد و حمايت و توسعه كار  الزامات رشته.16
 علـوم انـساني     هاي ديگر   هكنم اين محورها مورد استفاده رشت       شاءاهللا كه فكر مي    ان

هاي خودشان و اميدوار هـستيم        هاي رشته   چالش براي بررسي و تحليل   . هم باشد 
هاي تخصصي بتوانيم اهـداف و محورهـاي         با تشكيل كار گروه    1386كه در سال    

در پايان براي همة شما عزيـزان آرزوي سـالمتي و توفيـق              .جامعة عمل بپوشانيم  
 .دارم

 



 
 
 
 
 
 

 شود؟كيست؟ ودركجاتربيت ميمديردولتي
 
  1غالمرضا معمارزاده

 
 چكيده

است يك رشته علمي    كه  مباني علمي و قانوني مديريت      درباره  در اين مقاله ابتدا     
كه تحـصيل در رشـته مـديريت بـه معنـاي            شود    ميكيد  أبحث و براين موضوع ت    

 علمي از جمله مـديريت       و اصوالً رشته هاي    يستها ن  كسب قابليت اداره سازمان   
متقابالً جايگاه مدير در سازمان از نظر علـم         . براي تربيت مدير تدوين نشده است     

ضـرورت آمـوزش و پـرورش مـديران بـا سـر             بر   و   شود  ميو قانون نيز بررسي     
در . گـردد   مـي كيد  أهاي درسي متفاوت و مراكز آموزش جداي از دانشگاه ت          فصل

عامل اصلي توسـعه  كه هاي خاص    د با قابليت  پايان ضرورت تربيت مديران كارآم    
 .پيشنهاد شده استاست 

 
علوم انساني، رشته مـديريت، مـديريت دولتـي، دانـشگاه، نظـام               :واژگان كليدي 

 .آموزشي
 

                                                 
 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات. 1
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 مقدمه
هاي علمي است كه     ترين رشته  ترين و در عين حال ناشناخته      مديريت يكي از مهم   

قرار گـرفتن رشـته     . مري كوتاه دارد  عمالً قدمتي به طول تاريخ و از نظر علمي ع         
يـك ضـرورت و شـايد فطـرت         است و مديريت عملي كه      يك علم   كه  مديريت  
يك طيف باعث تداخل علم و عمل شده است و اين امـر عامـل اصـلي     است در   

. ايجاد سردرگمي و تفكيك قائل شدن بين عامل و عالم در مديريت شـده اسـت               
ي ايجاد اين تداخل و ضـرورت تفكيـك         مباندرباره  در اين مقاله سعي شده است       

 .شودآنها از يكديگر بحث 
 

 مدير دولتي كيست و در كجا تربيت مي شود؟
استفاده از علوم و فنـون و  « بر  اصل دوم قانون اساسي    6بر طبق جزءبند ح از بند       

تجارب پيشرفته بشري و تالش در پيشبرد آنها به عنوان يكي از راه هاي نيـل بـه               
به عنوان يكـي    . »...االي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در          كرامت و ارزش و   

 از اصـل    4همچنين بر طبق بند     . از مباني نظام جمهوري اسالمي تأكيد شده است       
دولت موظف است همه امكانات خود را براي تقويـت روح          «سوم قانون اساسي،  

 اسـالمي از    بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي، فرهنگـي، هنـري و              
 از اصل چهل    7 در بند    ».طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان به كار برد         

اقتصاد كشور بر اساس استفاده از علـوم و فنـون و تربيـت               «و سوم قانون اساسي   
 ».افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور اسـتوار اسـت      

دهد كه وظيفه تربيت افراد      اساسي نشان مي   قانون   مذكورنگاهي اجمالي به اصول     
متخصص و محقق بـه دولـت محـول شـده اسـت و انجـام آن عمـدتاً در قالـب          

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي             خانه وزارت
 آئين نامـه آموزشـي دوره كارشناسـي         2كما اينكه در ماده     . امكان پذير شده است   
ريزي، هدف از ايجاد دوره كارشناسـي         شوراي عالي برنامه   ارشد ناپيوسته مصوب  
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 گسترش دانش و تربيت متخصصان و پژوهشگراني است كه بـا فراگيـري              ،ارشد
هاي پـژوهش علمـي، مهـارت الزم را بـراي            هاي الزم و آشنائي با روش      آموزش

نامـه دوره دكتـري آمـده        و در آئـين   . كننـد  آموزش، پژوهش و خدمات فراهم مي     
ف تربيت افرادي است كه با احاطه يافتن به آثار علمـي در يـك زمينـه                  هد ،است

ترين مباني آمـوزش و      هاي تحقيق و دستيابي به جديد      روش خاص و آشناشدن با   
هاي علمي و تحقيقي، در رفع نيازهاي كشور         د با نوآوري در زمينه    نپرورش، بتوان 

هـائي در     تـازه  ثر بوده و به   ؤو گسترش مرزهاي دانش، در رشد تخصصي خود، م        
 .  جهان دست يابند

خانه مذكور با اهدافي كـه شـرح         شود كه آيادو وزارت    اكنون اين سؤال مطرح مي    
هاي  آموزشي    وظيفه تربيت مديران را نيز به عهده دارند؟ بررسي برنامه          آن رفت، 

دهد كـه كليـه      خانه نشان مي   هاي زير مجموعه اين دو وزارت      و پژوهشي دانشگاه  
ي آنها با هدف تربيت نيروهاي متخصص و محقق تهيه شده است، و بـه               ها نامه بر

اين ترتيب با حركت از مقطع كارشناسي بـه مقطـع دكتـري از تنـوع و جامعيـت                
شود و به ما هيت تخصصي شدن، گرايـشي شـدن و پژوهـشي               دروس كاسته مي  

گاه آخرين مقطع تحصيلي دانش   آموختگان    دانشبنابراين  . شود شدن آنها افزوده مي   
حتي در رشته مديريت داراي تخصـصي بـسيار          )Ph.D(با مدرك دكتري فلسفه     

اگر پاسخ اين سؤال كه آيا چنين      . محدود و در عين حال بسيار عميق خواهند بود        
تخصصي به علت فقدان مهارت در اداره امور وسيع و متنوع سـازمان تـوان اداره                

ها  دانشگاهآموختگان    دانشفت  توان نتيجه گر   سازمان را دارد، منفي باشد، پس مي      
كنند، بلكـه در رشـته خـود         اي براي اداره سازمان را كسب نمي       هاي حرفه  قابليت

اتزيوني در پاسخ به اين سؤال كه چـه كـسي           . شوند صرفاً متخصص و محقق مي    
هاي تخصصي در حكـم نـوعي        رياست سازمان  «:دهد  بايد مافوق باشد؟ پاسخ مي    

ها را در موضوع رسـالت و وظيفـه          تعارف سازمان معماست و يكي از تضادهاي م     
از يـك سـو نقـش اصـلي بايـد در دسـت متخـصص                . دهـد   سازماني تشكيل مي  
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هـاي آن   اي باشد، تا ترتيبي اتخاذ كند كه تعهدات رئيس سـازمان بـا هـدف        حرفه
وقتي كه مرجعيت در دست فردي متخصص در رأس سازمان باشد،           . تطبيق نمايد 

بود كه فعاليت تخصصي به عنوان فعاليت عمـده سـازمان           اين بدان معني خواهد     
پذيرفته شده است، و احتياجات متخصصان به احتمال بيـشتر مـورد توجـه قـرار                

هـاي    ها احتياجـاتي دارنـد كـه بـا فعاليـت           از سوي ديگر، سازمان   . خواهد گرفت 
هـا مجبورنـد بـراي گـردش چـرخ           سازمان. خاص مربوط به هدف ربطي ندارند     

خويش، اسـتخدام كارمنـدان بـراي وظـايف گونـاگون و تخـصيص              هاي   فعاليت
هاي مختلف، اعتبـارات مـالي       اند به بخش    اعتبارات و كارمنداني كه استخدام شده     

ها بايد با توجه كافي و اعطاي اعتبارات مالي جهت           رؤساي سازمان . تحصيل كنند 
نـه بايـد   نيازهاي سازماني گوناگون و از جمله نيازهـاي ثـانوي، بداننـد كـه چگو      

سازمان را بـه صـورت دسـتگاهي يكپارچـه اداره كننـد؟ ممكـن اسـت رؤسـاي                   
هـاي مربـوط بـه هـدف اصـلي و            متخصص، در اثر توجه بيش از حد به فعاليت        

. غفلت از وظايف ثانوي، وحدت و يكپـارچگي سـازمان را بـه مخـاطره افكننـد                
ـ . امكان دارد برخي از آنان در روابط انساني فاقد مهارت باشند           ه طـور خالصـه،   ب

ــري، و  هــاي تخصــصي نيازمنــد دو رشــته جهــت  رســالت رؤســاي ســازمان گي
اگـر ايـن    . هاي مشخصي است كه با يكـديگر ناسـازگارند         خصوصيات و نگرش  

رسالت يا وظيفه به وسيله هريك از دو گروه، يعني يك رئـيس اداري عـادي يـا                  
 بـه يـك     رود كـه توجـه       اي متعارف اجرا شود، احتمـال مـي         يك متخصص حرفه  

 .سلسله از مالحضات مورد بحث به بهاي غفلت از مالحضات ديگر تمام شود
بـسياري از   . افزايـد   نوع انگيزش متخصصان متعـارف بـر شـدت ايـن معمـا مـي              

برخـي  .  به كارهاي اداري يا رياست امور اداري ندارند        اي  قهمتخصصان موفق عال  
 دانـشگاه يـا مـديريت       از آنان از قبول هر گونه نقش اداري، و از جملـه رياسـت             

هـاي تخصـصي و پيوسـتگي بـا          بيمارستان، به سـبب دلبـستگي خـود بـه ارزش          
هاي حرفه اي متخصص و همچنين به علت بيم از اينكه نتوانند نقش اداري               گروه
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حتي آن متخصصاني كه از پذيرفتن      . ورزند  را با موفقيت اجرا كنند، خودداري مي      
از وظـايف اداري كـه مقدمـة آمـوزش          ها خودداري نمـي كننـد،        رياست سازمان 

. شود، دوري مي جوينـد     ووسيلة تحرك براي نيل به اين مقاالت باال محسوب مي         
 بسياري از استادان و دانش پژوهان از قبول رياست يا معاونـت دانـشگاه         ،بنابراين

تر؛ و همچنين اگر ممكن      كنند تا چه برسد به مشاغل اداري كوچك        خودداري مي 
كـساني كـه ميـل دارنـد،     . ورزنـد  ها نيز امتناع مـي   ن رياست بخش  باشد از پذيرفت  

اي  هـاي حرفـه    متر از همكـاران خـود بـه ارزش         ك رسالت اداري قبول كنند، غالباً    
نگرنـد و آن را      تخصصي دلبستگي دارند، يا بدان به ديدة مقام و منزلتي سنتي مي           

 ).121 – 122 : 1352اتزيوني،  (كنند به عنوان يك حرفه يا پيشه تلقي نمي
ال آنكه با توجه به آنچه در ذيل مي آيد مدير شخصي است حرفه اي و تربيت                 ح

، كه قطعاً برخالف تربيـت متخـصص        استآن تركيبي خاص از آموزش و تجربه        
كه بخش اعظم آن در آزمايشگاه انجام مي پـذيرد، اجـراي آن نيـاز بـه آموزشـي                   

آنچـه بيـان    (Still, 1996 : 185) .متنوع و تدريجي و جامع توأم با تجربـه دارد 
هـا را در برگرفتـه و        شد گواه برآن است كه با توجه به محيط پويايي كه سـازمان            

هاي مربوطه، تحصيالت دانشگاهي صرفاً تخصصي براي اداره         همچنين پيچيدگي 
براي تشريح بيشتر موضوع اگر بپـذيريم كـه هـر مـديري              .يستها كافي ن   سازمان

دار ايفـاي دو نقـش رهبـري و اداره كننـده             متناسب با نوع و سطح سازمان، عهده      
 و در ،مدير در نقش رهبر، وظيفه ايجـاد دسـتور كـار   . (Morhed, 2000)است 

 بندي دستور كـار را بـر       ريزي و بودجه   ريزي، برنامه  نقش اداره كننده، وظيفه طرح    
ــه  . عهــده دارد ــده وظيف ــسان، و در نقــش اداره كنن ــرورش ان ــر، پ در نقــش رهب

خره در نقـش رهبـر      ألدهي و مديريت نيروي انساني را به عهده دارد، و با           سازمان
وظيفه اجراي مأموريت و در نقش اداره كننده وظيفه كنتـرل و ارزيـابي آن را بـر                  

توان  آنگاه مي  ،)ده است مطالب بيان شده در جدول ذيل آم      ( .عهده خواهد داشت  
 . درپي به وسعت دامنه نيازهاي مهارتي مدير ب
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 )2000مورهد،( منبع 
بـه  . اسـت هـا   نجام اين وظايف داشتن سطحي باال و وسيع از انواع مهارت   الزمه ا 

عنوان مثال مدير به منظور ايجاد دستور كـار جديـد و بـه عبـارت ديگـر ايجـاد                     
بايد خـالق و   نظمي در سازمان با هدف نيل به نظم جديد و ارتقاي سازمان مي      بي

 دستور كار جديـد را      داراي مشخصات افراد راست مغز باشد و براي اينكه بتواند         
ريزي و بودجه    ريزي، برنامه  عملياتي كند بايد از قابليت و مهارت الزم براي طرح         

 .بـه عبـارت ديگـر داراي مشخـصات افـراد چـپ مغـز باشـد                . باشدداشته  بندي  
(Morgan, 1996: 81)    ،اينجاست كه مدير بايد بتواند كار درست انجـام دهـد

ربخـشي سـازمان بينديـشد، تـصميمات        مصالح سازمان را تـشخيص دهـد، بـه اث         
بگيرد، منابع تخصيص دهد، و همه آنها را در رسـالت سـازمان متجلـي               راهبردي  

 (Hax, 1996: 50) .سازد
 

، )بـازار ( ، براي چـه كـسي؟  )محصول( رسالت سازمان حداقل از چهار جزء چه؟   
 شايـستگي منحـصر بـه فـرد        و توسط چه كسي؟   ) قلمرو جغرافيايي (براي كجا؟   

 (Ibid: 56) . شده استتشكيل

 مدير
 اداره كننده رهبر

طرح ريزي، برنامه ريزي و بودجـه        ايجاد دستور كار
 بندي

ــازماندهي و مــديريت نيــروي    پرورش انسان س
 انساني

 كنترل كننده و ارزيابي كنندهاجراي ماموريت
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مدير خالق مي تواند به دو طريق مبادرت به ايجاد دستور كار وايجاد بـي نظمـي           
هـاي نفـوذ،     راهبـرد اتخـاذ    يكي    :منجر به نظم جديد و ارتقاء داخل سازمان بكند        

 و  سازي بـراي وضـع موجـود       و متنوع ) جغرافيايي محصول، بازار، قلمرو  ( توسعه
جاد بازار جديد، گسترش قلمرو جغرافياي و ايجاد        حصول جديد، اي  دوم، عرضه م  

هاي داخلي جديد براي آينـده، كـه در هـر دو صـورت مـدير نيازمنـد                   شايستگي
 (Ibid:60). استداشتن دانشي وسيع، تجربه، و ذهن خالق 

هاي افقـي،و بـا تركيـب افقـي وظـايف            راهبردتواند با تدوين     مدير هم چنين مي   
 فناوري،ود مانند واحدهاي منابع انساني، مالي،       مشترك واحدهاي زير مجموعه خ    

تهيه و تأمين، ساخت، لجستيك، بازاريابي، خـدمات پـس از فـروش و نظـاير آن         
ايجاد سينرژي نموده و زمينـه ايجـاد شايـستگي محـوري و در نتيجـه محـصول                  

 (Ibid: 224 – 225). محوري و برتري رقابتي را فراهم آورد
هاي متنوع   يع و گسترده نيز نيازمند داشتن مهارت      بديهي است اقداماتي چنين وس    

هـاي آموزشـي و تجربيـات خـاص          و گوناگون بوده، پشتوانه ايجاد چنين مهارت      
 .باشد

به عبارت ديگر مدير براي انجام چنين اقداماتي نيازمند شـناخت محـيط و درون               
الزمه شناخت محيط آشـنايي بـا مولفـه هـاي سياسـي، اقتـصادي،               . استسازمان  

و بـراي شـناخت     . اسـت زيست محيطـي و امنيتـي       فناورانه،  ماعي، فرهنگي،   اجت
درون سازمان بايد با موضوعات سـاختار سـازماني، فرهنـگ، اخالقيـات، منـابع                

. ن آشنا باشد  آ و نظاير    فناوريانساني، منابع مالي، تهيه و تأمين، تحقيق و توسعه،          
(Ibid: 119) 

شگاه هـاي كـشور بـه خـصوص در          آموزشي با چنين وسعت در كدام يك از دان        
 واحــد درس تخصــصي و در ســطح 32گــردد؟ آيــا بــا  مــيعرضــهمقــاطع بــاال 

 واحد آن تخصـصي و مـابقي بيـشتر بـه            9 واحد درس كه     20كارشناسي ارشد و    
 واحد رسـاله كـامالً      20روش تحقيق و مباني فلسفي اختصاص داده شده است و         
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توان سطحي چنين    ريت، مي گرايشي، تخصصي و آزمايشگاهي حتي در رشته مدي       
وسيع از دانش و مهارت را در دانشجويان ايجاد كرد؟ نكته حـائز اهميـت ديگـر                 

رشته مديريت آن هـم از نـوع        آموخته    دانشاينكه آيا مديران همه سازمان ها بايد        
زيـرا طـي    .  در مديريت باشند؟ قطعاً پاسخ منفـي اسـت         (PH.D) دكتري فلسفه 

از سوي ديگر،آيـا   !ان نه ممكن است و نه ضروري  چنين دوره اي براي همه مدير     
هاي خاص قادر به انجـام      مديران با مدارك تحصيلي مختلف بدون داشتن مهارت       

وظايف خود به شرحي كه در باال آمد، خواهند بود؟ پاسخ اين سـؤال نيـز منفـي                  
هاي مختلـف    توان نتيجه گرفت كه براي تربيت مديران سازمان         مي ،بنابراين. است
و اين مهم از عهده دانـشگاه برنخواهـد         است  آموزش خاص مديران     به مراكز  نياز

مـين دليـل     ه بـه  .آمد و مسئوليتي هم در اين زمينه به دانشگاه محول نشده است           
رئـيس جمهـور مـسئوليت امـور        «وششم قانون اساسي    برطبق اصل يكصدوبيست  

هـده دارد و    برنامه و بودجـه و امـور اداري و اسـتخدامي كـشور را مـستقيماً برع                
 اگر مديران را نيـز جزئـي از امـور    ».را به عهده ديگري بگذارد   تواند اداره آنها   مي

شـود كـه مـسئوليت     آن گـاه روشـن مـي     اداري و استخدامي به حساب بيـاوريم،      
. هـاي رئـيس جمهـور اسـت        كارگيري آنها نيز از مسئوليت    ه  تربيت، استخدام و ب   

دانشگاه محـول شـده باشـد و در         غير از     وقتي مسئوليت امري به نهادي     ،بنابراين
توان نتيجه گرفـت كـه وظيفـه         اي به آن نشده باشد، مي      وظايف دانشگاه نيز اشاره   

كارگيري مديران علي القاعده به عهـده سـازماني زيـر نظـر     ه تربيت، استخدام و ب  
 .رئيس جمهور محول شده است

 مشاغل مـديريتي    ورودي چنين سازماني كساني هستند كه بالقوه صالحيت احراز        
هـاي   داراي دوره ). 115: 1382: هـدي ( را در سطوح مياني و ارشد سازمان دارند       

سابقه و تجربه كاري در      بوده، تحصيلي متناوب ومتناسب با رسالت سازمان خود      
هدف آموزش ايجاد قابليـت تجزيـه و تحليـل و شـناخت             . سازمان مربوط دارند  

، زيـست محيطـي و   فناورانـه رهنگـي،  هاي سياسي، اقتـصادي، اجتمـاعي، ف      لفهؤم
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 مديريت  ،ساختار سازماني امنيتي و همچنين آشنايي با موضوعات سازماني شامل         
خواهـد  ... ، عمليات و    فناوريتهيه و تأمين، تحقيق و توسعه،       ،  مالي، منابع انساني  

هـاي وسـيع و متنـوع و قابليـت      اي با مهـارت  خروجي سازمان افرادي حرفه . بود
 .  در سطوح مياني و باال خواهد بوداداره سازمان

 
 گيري نتيجه

در اين مقاله با رويكردي قياسي بحث تفاوت بين آموزش مديريت به عنوان يك              
ـ            عنـوان يـك رشـته      ه  رشته آموزشي و پژوهشي و تخصصي و آموزش مـديران ب

آموزشي، پرورشي مطرح گرديد و با توجه بـه مبـاني قـانوني و علمـي موجـود،                  
دست ه  ده اين نتيجه ب   يسن قرائن موجود و تجربيات شخصي نو      همچنين شواهد و  

و شـدت    آمد كه به دليل پويايي و پيچيدگي محيط كـه ناشـي از تعـدد و تنـوع،                 
، و از   اسـت ها نيازمند مديراني همه چيـزدان        ، اداره سازمان  استتغييرات متغيرها   

دي هاي تخصصي و ماهيـت پژوهـشي افـرا    طرفي دانشگاه به دليل داشتن گرايش   
كند كه به علت محدوديت دامنه تخصصي،         متخصص، محقق و مدرس تربيت مي     

لـذا بـا پـذيرش      . توانايي برخورد با مسائل متنوع و گـسترده سـازماني را ندارنـد            
هـاي متفـاوت بـا     واقعيت انكار ناپذير ضـرورت تربيـت مـديران، وجـود برنامـه          

 .ناب ناپذير استهاي دانشگاه براي آموزش و پرورش مديران امري اجت برنامه



 وضعيت علوم انساني در ايران معاصر 
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