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  مقدمه
  

 ملـي علـوم   ةخداي مهربان را سپاسگزاريم كه توفيقي عنايت فرمود تـا دومـين كنگـر   
بـا حضـور جمعـي از    بـه همـت شـوراي بررسـي متـون و كتـب علـوم انسـاني         انساني را 

ه و با همكاري رئيس و اعضـاي محتـرم دانشـگا   انديشمندان فرهيخته و پژوهشگران توانا 
چهارصـد  از آغاز فراخوان اين همـايش بـزرگ ملـي بـيش از     . برگزار نماييمشهيد بهشتي 

ـ     مقاله و چكيده مقاله از دانشگاه كنگـره   ةها و مراكز علمي و پژوهشـي كشـور بـه دبيرخان
هاي علمي و تخصصي با عضـويت   فرآيند ارزيابي و داوري مقاالت در كميته .واصل گرديد

تعدادي از استادان مجرب و محققان توانا، با توجه به محورهاي تخصصـي اعـالم شـده و    
نظـري انجـام    اول بـا دقـت و شـكيبايي و بلنـد     ةه شـده در كنگـر  مجموعه مقاالت عرض

مقاالت و چكيـده مقـاالت دريـافتي در     ةبدون شك صاحبان متعهد و دلسوز هم. پذيرفت
تدوين و تقديم آثار خود زحمات ارزشمندي را متقبل شده بودند كه در اينجا از همة ايشان 

هـاي   نتـايج تـالش   اسـت حاصـل  نچه در پيش روي شمآ. نمايم صميمانه سپاسگزاري مي
. اسـت  هـاي داوري در ارزيـابي مقـاالت دريـافتي     هاي تخصصي و هيـأت  كميتهة متعهدان

گذشـت و   بزرگـواراني كـه بـا نهايـت لطـف و محبـت،       ةدانسته و از همـ  فرصت را مغتنم
داوري مقاالت دومين كنگره ياري نمودنـد، صـميمانه تشـكر و قـدرداني      صبوري، ما را در

بررسـي متـون و   شوراي هاي تخصصي  بزرگوار و اعضاي محترم گروه از رؤساي. يمنما مي
عالقمندي و حسن تدبير در برگزاري اين كنگره همراه و همگـام   كتب علوم انساني كه با
  .نمايم سپاس وافر خود را تقديمشان مي ما بودند تشكر نموده و

دومين كنگره ملي علوم انساني در شش موضوع تخصصـي در مركـز    ةمقاالت برگزيد
المللي دانشگاه شهيد بهشتي ارائه گرديد كه در اين مجموعـه مقـاالت در    هاي بين همايش



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    ي 

اين مجموعه مقاالت  ةبخش هاي شش گان. رسد شش بخش و سه جلد كتاب به چاپ مي
يات فارسي و ادبيـات تطبيقـي در   علوم انساني و ميراث تمدن اسالمي، نقش ادب: عبارتند از

علوم انساني در تدوين الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، چشـم  نقش انتقال ميراث فرهنگي؛ 
انداز سند راهبردي علوم انساني؛ علوم انساني و نظام آموزش و پـژوهش در ايـران؛ علـوم    

ردها، و كاركردهـا و دسـتاو   ،علـوم انسـاني   ؛ريـزي درسـي در ايـران    انساني و نظام برنامـه 
اميد است صـاحب نظـران ارجمنـد و پژوهشـگران     . اندازهاي علوم انساني ها و چشم چالش

مباحث مستدل خـود   ةهاي علمي و اراي بصير با واكاوي، تأمل و نقد مقاالت و طرح ديدگاه
  .علوم انساني بيفزايند ملي ةدستاورهاي دومين كنگر بر غناي هر چه بيشتر

مهـم  ة همكاران ارجمندي كه ما را در برگزاري اين كنگر ةمدر خاتمه الزم ميدانم از ه
مطالعـات   ملي ياري نمودند به ويژه دوستان بزرگواري كه در پژوهشـگاه علـوم انسـاني و   
صـميمانه   فرهنگي و دبيرخانه و ستاد برگزاري كنگره زحمات فراواني را متقبـل گرديدنـد،  

 هـاي ارزشـمند،   زحمـات و تـالش  بـدون ترديـد، در ايـن رهگـذر      .تشكر و قدرداني نمايم
 ةكميتـ  توانمندي و حسن تدبير برادر گرامي جناب آقاي دكتر اميري طهراني، دبير محتـرم 

. تحسـين اسـت   ملي ستودني و فوق العاده قابل تقدير و ةاجرايي در برگزاري دومين كنگر
اي دكتـر  جناب آقـ  برادر مكرم ةقدر مسلم نگاه عالمانه و حمايت مدبرانه و زحمات دلسوزان

در برگـزاري ايـن    آيت اللهي، رييس محترم پژوهشگاه علوم انساني و مطالعـات فرهنگـي  
  .ملي بسيار مهم و ارزشمند بوده است ةكنگر

 همكـاران و همراهـان   ةسـعادت و توفيقـات روزافـزون همـ     از خالق مهربان سالمت،
  .بزرگ ملي را مسألت دارم ةعزيزان شركت كننده در اين كنگر ةبزرگوار و هم

        
  دكتر غالمعلي افروز                                                     

  استاد دانشگاه تهران                                                     
  ملي علوم انساني ةدبير علمي دومين كنگر
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  نظام آموزش  يدها و كاركردهايبا بر يمرور

 سوم ةهزار آغاز در
 ∗يفرامرز اكرم

  
  چكيده 
، يتعـامالت اجتمـاع   يوكمـ  يفـ يك يها وساختارنظام آموزش موجب ارتقا انيم بنيتحك

 يد برايهمراه با ام يا ندهيدار و آيپاة در داخل و موجب صلح و توسع ياسيو س ياقتصاد
 يهـا  نهين هزين بيدر ا. الملل است نيو ساختار روابط ب يالملل نيدر ابعاد ب يبشرة جامع
ة در حـال توسـع   يت منابع و امكانات در كشـورها ين آموزش و پژوهش و محدوديسنگ

و در  يعلمـ  يهـا  رقابـت ة شركت در عرص ين گروه از كشورها را براي؛ توان اياقتصاد
ن موضوع محاسـبات  يهم.  از آنان سلب كرده است يو فرهنگ ياسي، سيجه اقتصادينت
ـ يهز ة ارانيق و هوشيدق  يها ضـرور  تين فعاليا يزير ت و برنامهيريمد يده را برايفا نه 
، رسالت، اهداف و كـاركرد  يآموزش ير تحول نهادهايسوابق و مرور سة مطالع. سازد يم

 يد باشـد، قـدم  يـ اازآنچـه هسـت تـا آنچـه ب     يآموزش عالة آنها، خصوصاً در سطح حوز
نـه و  يت آموزش به طـور اعـم و بـه طـور اخـص زم     يگاه و اهمين جاييتب يبرا كوچك
ف مجدد رسالت، اهداف و كـاركرد نظـام آمـوزش    يو تعر يبازنگر يمناسب برا يفرصت
  . ن باره استينو در ا ييده هايافتن ايو  يعال

  ياجتماع، تكامل ي، توسعه، فناوريآموزش عال آموزش،: كليدواژه ها
  
  

                                                            
  تحقيقات و فناوريعضو هيأت علمي وزارت علوم، .  ∗
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  مسئله
زان متقابل ينه شدن نظام آموزش و ميبا نهاد توسعه و تكامل جوامع بدون شك مرتبط

يكي از موارد مهم نقـش  ، مثال يبرا. از آن است ياجتماعسياسي و  رش نظاميدرك و پذ
زان يـ و م يريـ گ ميو تصـم  يسـاز  ميدر تصـم  يو پژوهش يآموزش يو سطح حضور نهادها

  . از آنهاست يريگ بهره يبرات تعامل موجود ياهم
دها را يـ د از امكانـات و ام يجد يا نهي، زميه برفناورين امروزه، آموزش با تكيعالوه بر ا

ـ مثال در ا يبرا. فراهم كرده است ياقتصادة كشورها و جوامع در حال توسع يرو شيپ ن ي
ق و يـ آمـوزش، تحق ة تواند نه تنها به حـوز  يم ينو آموزش يها ياز فناور يريگ ارتباط بهره

هـاي جغرافيـايي معمـول و در     را از محدوديت مثال، آن يبرا. ببخشد  تازه يپژوهش ابعاد
ـ  يدهد؛ بلكه م ييانحصار نظام سلطه رها مقـاوم در مقابـل    يتواند آنرا از موانع سنتي محل

، يو كم بـاور  يشيباطل، جزم اند يها فرهنگ د ويمثال عقا ي؛ برايق، تتبع و نوآوريتحق
ز يـ ن... مختلـف و  ييايـ جغرافهاي  طيجوامع و مح ها، ان نسليرش در ميمتفاوت پذ ييتوانا

  . برهاند
  

  ط پيچيده و متحوليمح
 يبـرا  يمـؤثر  يا نهي، رسالت، اهداف و كاركرد نظام آموزش، زميخيمطالعه و مرور تار

هـا   فرصت ها، ضعف ها، ييشناخت توانا يمناسب برا يز فرصتيج و نيعملكرد و نتا يابيارز
جهـاني امـروز خـود    ة توسعه است كه در دهكـد  ياي برا نهيزمة دها و فراهم سازنديو تهد

 يهـا  يدگيـ چيمثـال شـناخت و تعامـل بـا پ     يبرا. ده و متحول استيچيار پيبس يموضوع
الملــل و داخلــي يكــي از ايــن       نيد بــيــط جدي، در شــراين رقابــت و برتــريمفهــوم امــروز

و ادغـام   يتـ يو فـرا مل  يتيچند مل يها چون ظهور شركت يديجد هاي دهيپد. هاست نمونه
 يدهـد رقبـا   يكـه اجـازه مـ    يطيشرا. دهد يم يد در رقابت و برتريط جديآنها خبر از شرا

ابند يگر حضور يكدي يدر بازارها ين، امروز به راحتيكا و چيروز، همچون آمريك ديدولوژيا
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ـ ا. ت برخـوردار شـوند  يـ و مالك يارگـذ  هيگر از حـق سـرما  يكدي يدر قلمرو سنت يو حت ن ي
 يسـاختار و محتـوا   يازمند بازنگرياند، ما را ن يشواهد يها دارا نهيزمة تحوالت كه در هم

حضور  يساز ها و فراهمييت توانايتقو يد برايم جدياز مفاه يريگ آموزش و بهره ينظام فعل
  .دينما يمؤثر و مقتدر در جهان متحول امروز م

  
  ها و راهبردها  ها، سياست نظريهة نياز به توسع

نظـر و تـدوين   ة ازمنـد توسـع  يبراي چيرگي و تفوق بر نظام متحول جهان امـروز مـا ن  
ك ياز  جامعه يازهايآموزش و تطابق آن با نة ها و راهبردهايي هستيم كه در مقول سياست

نظام آموزش و هـم جهـت    يهاي اساس ت و ارزشينه كردن اهميگر نهاديد يسو و از سو
  . كار گرفته شود ن دو بهيساختن ا
در كشـور،   يآموزش عـال ة سال 70ش از يبة رغم وجود سابق ؛ بهدر بعد خردمثال  يبرا

ـ فقـدان    مـا و ة در جامعـ  ياسـ يو س ي، اجتماعياقتصاد يها تيتام و تمام نبودن موفق ا ي
ر، نشـان  يـ گ ميتصـم  يدهـا در تعامـل بـا نها   يو پژوهش يآموزش يادهاينقش بن يكمرنگ

ـ ياديـ و بن يالزم و نبـود ارتبـاط منطقـ    يازخالء حضور سازوكارها ن نظـام آمـوزش و   ين ب
از مجهـوالت   يـي ل اطالعـات، ابهـام زدا  يـ د علم و تحليجامعه دارد كه سبب تول يازهاين

از  يريشـگ يپ يمناسب بـرا  يشنهادهايراهكارها و پية جه ارايو در نت يريگ ميتصم يفضا
  . تجربه و خطا دارد يان سنتيگزاف جرة نيهز

 يهـا  چـالش ، ياقتصادة افتيتوسعه  يكشورها يشرفت علميپ به موازات در بعد كالن
ة ن تفاوتهـا درچرخـ  يافته و ظهور آشكار ايش يافزا ياقتصادة جوامع درحال توسع يفرا رو
ـ    يفنـاور ة شرفتيپ يها تيفعال و  يتجـار ، ي، فرهنگـ ياسـ يروابـط س ة و آثـار آن بـر موازن

در بين اين دو طيـف از   يحيسوم مسة هزار ين جوامع، شكاف عميقي درابتدايا ياقتصاد
  . جوامع پديد آورده است
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 يكشـورها  يفرا رو يها كه از صعوبت و عمق چالش است ياساس ين شرايط بستريا
ـ گو يسـخن مـ   ياقتصـاد ة افتيتوسعه  يدر ارتباط با كشورها ياقتصادة در حال توسع . دي

ـ جد يظهور نـوع  ينه را برايزم ينترنتيا يها ق شبكهيارتباطات از طرة مثال توسع يبرا د ي
 يم تسـلط حاكمـان شـاهراهها   يتواند منجربـه تحكـ   ياز ارتباطات فراهم كرده است كه م

، مظاهر ييايجغراف ياست كه امروز مرزها ين معنين بديبرجهان شود، ا ين الملليارتباط ب
 ييجـا  بدون جابه... و ي، منافع اقتصادياسيس يها يبند و دستهها  ، جناحيث فرهنگيو موار

ـ در ا. شود يمعمول دست به دست م يها نهيو هز يلشكرها، عدوات جنگ ن خصـوص در  ي
ـ  يشـمال  يكايها در آمر ينيچ يها يگذار هياست به سرما يمثال كاف ير براياخ يسالها ا ي
همچون فرانسـه   يينفع اروپا يذ يكشورها يكه چگونه منافع سنت ميقا توجه كنيآفر يحت

 يرا بـرا  ياساس يها ن شكافي چالشيچن). 1386، ياكرم(ك را به خطرانداخته استيو بلژ
و  ي، تجـار ي، فرهنگـ ياسـ يس يهـا  نظام يساختار و نظام آموزش و پژوهش و بالطبع برا

 هـا  ن چـالش يز از گزند ايدرحال توسعه فراهم آورده است و كشور ما ن يكشورها ياقتصاد
ـ و  گرفتن آنها ين تحوالت و جدير از مطالعه ايما ناگز. ستيدر امان ن  يافتن راهكارهـا ي
  .ميت آنيريمد يمناسب برا

 ياد شده چه در بعد خرد و چه در بعـد كـالن؛ سـامانده   يمشكالت  يعمق و گستردگ
هاي  و چالشها  ديو تهدها  ل مجدد فرصتيو تحل يشناخت فعل يمجدد دانسته ها، بازساز

آمـوزش و آمـوزش عـالي    ة را خصوصـاَ در حيطـ   ياقتصـاد ة جوامع درحال توسع يرو فرا
  . سازد يم يضرور

نـه كـردن   يهـا، اهـداف، و راهكارهـا بـه منظـور نهاد      ن مجدد رسـالت يو تدو يبازنگر
ن يتـر  ياتيـ ن و حي، از مهمتـر يآمـوزش عـال  ة نظام آموزش، خصوصاً درحـوز  يسازوكارها

ت و تمدن جامعه است كه متأسفانه كمتر مـورد  يبه شخصت دادن يپرورش و هو يها جنبه
مثـال در    يآموزش و آموزش عالي اسـت؛ بـرا  ة گيران عرص توجه سياستگذاران و تصميم
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 يبـزرگ بـرا   يگـان، كـه ضـمانت   يت اصـل آمـوزش را  يسپردن اهم يبعد خرد، به فراموش
  .رقابت در جهان امروز استة حضور در عرص يدر حال توسعه برا يكشورها

درك متقابـل و   يل در اقدام برايبيان ضرورت تعج يبرا يدين مسئله تأكيبعد كالن ا
هـا   ييتوانـا  يابيا ارزيش يشناخت خو يبرا يفرصت يا حتي. ن افراد و جوامع استيتفاهم ب

ـ را درنورد ييايجغراف يتعارف مرزها ياست كه امروز ب ييدان رقابتيشركت درم يبرا ده و ي
كـه   ينگذاشـته اسـت، بـه نحـو     يتيامنية ن جهان پهناور حاشيا يك از اعضايچيه يبرا

  .دارد يا ذلت كشورها و جوامع بدان بستگيا ممات،عزت يات ياسباب ح
  

  ده شديكه بدون مقدمه برگز يبرگذشته، راه يمرور
 يكشـورها  يو صـنعت  يشـگرف فنـ  هـاي   شـرفت يما به پ يسنتة توجه نخبگان جامع

 يجنگ يها يكشت يو شكاف فاحش علمي و فني موجود با آنها؛ از آنجا كه همراه يياروپا
ـ ع نو ظهور تحـت حما يدات انبوه توسط صنايتولة و عرض يتجار يها يبا كشت  يرويـ ت ني
بـا   ياجبـار  ييارويه واسطه روبگر بود، تنها  سلطه يكشورها يمعمول برا يا وهيش ينظام
 يكشـورها  نبـرد بـا   يهـا  در جبهـه و ن يو آتشـ  گـرم ة ، ادوات و اسـلح يجنگ يها يكشت

، جلب 19و  18، درخالل قرون يتزارية س، فرانسه و روسياستعمارگر متجاوز خصوصاً انگل
  . شد

ط ير در واكنش به شـرا يركبيخان ام يرزا تقيو م يچون قائم مقام فراهان يبزرگ مردان
هـا و درك  يافتادگموجـود و كشـف علـل عقـب     ة زدودن ضعف و فاصـل  يروز جهان و برا

ـ را از دو طر يي، راهبردهـا يياروپا يدركشورها يو صنعت يع فنيشرفت سريپهاي  شيوه ق ي
  .گرفتند يپ

 يرزا و به مشاورت قائم مقام بـه شـكل اعـزام برخـ    يراهبرد نخست درزمان عبا س م 
ـ علوم جد يريفراگ يبرا) ه ش1190(ن يازمستعد د خصوصـاً طـب در دسـتور كـار قـرار      ي
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علمي ة اقدام براساس سياست حفظ استقالل و كاهش وابستگي و زدودن فاصل اين. گرفت
  . نيازي از حضور مستشاران بيگانه برگزيده شده بود موجود و بي

بود كـه در   ييمدارس اروپا ياز الگو يريبا بهره گ يجاد مدارسيراهبرد دوم طراحي و ا
مبنـاي ايـن اقـدام    . گرديـد  ر به عنوان اقدامي رسمي توسط دولت وي اتخاذيركبيزمان ام

، با توجـه بـه   )ه ش1230(ن مدارسيالبته وجود ا. سياست خودكفايي و پيشرفت علمي بود
در خصـوص   يكه ابهامات يمذهب يونرهايسيموازي توسط م يمراكز آموزش يس برخيتأس

  . اهداف حضور آنها وجود داشت، ضرورتي مضاعف و حياتي يافت
ذكر شده اين ادعا را تقويت خواهد كرد كه ساختار  يراهبردهاج حاصل از ياستخراج نتا

ناء و غنظام آموزش امروز و دانـش آموختگـان حاصـل از آن را كـه در اغلـب سـطوح اسـت       
ة ها و راهبردهاي اجرا شـد  اند، دستاورد اجراي سياست استقالل علمي اين كشور را رقم زده

ية پرست در عمـل، سـرما   تعهد و وطنبازگشت دانش آموختگان ساعي م. فوق الذكر بدانيم
ن ي، همچـون دارالمعلمـ  ين مراكز آمـوزش عـال  ياول يگذار انيبن يبا ارزش و پر بهايي برا

در (و دانشــگاه تهــران ) ش -ه 1298ت معلــم تهــران در ســال يــدانشــگاه ترب(  يمركــز
 يرانــيران اين مــديو نخســت ين مراكــز دانشــگاهيبــه عنــوان نخســت) ش -ه 1313ســال

  . به سبك نو كشور را فراهم آورد يالت اداريع و تشكيها، صنا هوزارتخان
  

  ها موانع و محدوديت
من انقـالب مشـروطه قانونمنـد    ياگرچه دانشگاهها در تعاقب تشكيل مدارس نو كه به 

مـدارس بـا هـزاران مـانع و      يريگ ز همانند شكليس آنها نيس شدند، تأسيشده بودند، تأس
بـه سـبب مشـكالت     يعـال  يگسترش مراكز آموزش ياز لحاظ بعد كم. رو بود مشكل روبه

ـ  يگانگان به خوبيب يها ر بودن كشور با جنگ و دخالتيو درگ ياسيس رفـت و   يش نمـ يپ
مثـال دانشـگاه    يبـرا . س شـدند يباً تنها در معدودي از مراكز اسـتانها تأسـ  يدانشگاهها تقر

و  1328ساله از دانشـگاه تهـران، مشـهد در سـال      12 ة و با فاصل 1325در سال  اصفهان
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س دانشـگاه تهـران   يسـال از تأسـ   15ك با اختالف يو هر  1328ز در سال  يدانشگاه تبر
 يفـ ينو در بعد ك ينظام آموزش يدر لوا ين مراكز آموزش عاليعالوه بر ا. دنديس گرديتأس

هاي  كه رسالت، اهداف و كاركرد نهاد يبودند، مشكالت رو روبه يهم با مشكالت ييو محتوا
  . كرد يما را تا حدود زيادي گمراه ، مغشوش و سر در گم م يآموزش

 يها و دخالت يانداز دستية انقالب مشروطه در سا يها گونه كه ارزش جه همانيدر نت
صـاحب منصـبان    يورز انـت يو خ يطلبـ  ، قدرتيتيكفا ي، بينيب ، كوتهياستعمارگران خارج

ـ بت ديمصة ها و مقدمات الزم و جامع رساختيو فقدان ز يداخل ده، از ايـن بعـد، فرصـت    ي
كشور نيـز در چنـين شـرايطي     يافت، نظام آموزش نوكشور و خصوصاً آموزش عالين يتجل
مـدتها   يات موجـود بـرا  يـ أت حـاكم و بـدون انطبـاق بـا واقع    يت هيهدف و بدون حما يب

بـا   ييآشنا يان برايگر اعزام دانشجويبه عبارت د. ت رها شديماح يهدف و ب يسردرگم، ب
د كه قرار يس و گسترش مدارس و دانشگاهها به سبك جديد و در تعاقب آن تأسيعلوم جد

داشـته باشـد،    يسـنت  يو پژوهشـ  يآموزشـ  يهـا  هـا و حـوزه   فراتر از مكتب يبود كاركرد
كـه انقـالب    يدرآمدند و به همـان سرنوشـت  آنروز از كار ة ات جامعيمنفك از واقع ياقدامات

سـبب سـكون و فطـرت     يخمودگة گر دوريبه عبارت د. مشروطه گرفتار شد، گرفتار شدند
ـ  يراه. مدرن شد يدر قالب ساختارها ينظام آموزش يا چند دهه ـ   يكه ب ش يمقدمـه در پ

ـ اة در جامعـ  يگرفته شده بود؛ بدون توجه به رسالت، اهداف و كـاركرد نظـام آموزشـ    ران ي
از  ياريبسـ ة شـ يتـوان بـا جرئـت آنـرا ر     يمـ  يكه حت يراه .مقدمه هم رها شد يآنروز، ب

گـاه و  يو جا يفـ يو چه بـه صـورت ك   يما چه به صورت كم يمشكالت امروز نظام آموزش
جه رسالت، اهداف و كاركرد نظام يدر نت. كرد يآن در دوران معاصر تلقة اعتبار مغفول ماند

. آن قـرار گرفتـه اسـت    يياد ابتـدا يـ بن يسست و ب يزير يمتأثر از پ  امروز ما يآموزش عال
بر اجبار  يما بلكه مبتنة جامع يو بلوغ علم ياجتماع يازهاينو نه بر اساس ن ينظام آموزش

نگر و دلسـوزي كـه در    ندهيمعدود از بزرگان و نخبگان آ يا و مصلحت و تنها بر دوش عده
در چنـين شـرايطي   . گذاشـته شـد   يرفته بودند پجهاني قرار گ ير تحوالت علميان سيجر
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 يازهايارتباط با ن يد بيمحدود بود و نظام جد يو اقتصاد ي، اجتماعي، فنيعلم يها ييتوانا
 يگـر سـاختارها  يبه عبـارت د . آنروز شكل گرفته بودة جامع ياسيو س يو فرهنگ ياجتماع
ـ تعامـل بـا نظـام جد   جـاد  يا يبـرا  يليمعمول آن عصر تمـا  يواجتماع يفرهنگ ينهاد د ي

كـه بـا    چنـان  ار شـكننده بـود، آن  يبسـ  ين نظامياد چنيبن. آن نداشتند يامدهايآموزشي و پ
بت آنهـا نظـام   يگرفت و با غ يرونق م ينده نگر نظام آموزشيحضور افراد مطلع، دلسوز و آ

ـ رفـت؛ و ا  يه ميا به سايشد  يد علم دچار ركود ميو تول يو علم اندوز يآموزش ـ ين مي  يراث
ـ هـا ا  برهـه  يافت، اگرچه در بعضيان دراز ادامه يادعاها در طول سالة رغم هم شد كه به ن ي
  . ها اشكال مؤثرتري به خود گرفته است يجانبدار

و  يقـات يز اهميـت، ارزش و اعتبـار دانشـگاهها، مراكـز تحق    ير پرافت و خيبه س ينگاه
اسـت،  ياعتبـار و نقـش آنـان در س   ت و يريو مـد  يزير ، برنامهيساز ميان در تصميدانشگاه

ـ اسـت كـه ا   يطيشـرا ة ر بازگوكننديكصد سال اخي يل اجتماعياقتصاد و مسا ن نخبگـان  ي
  .اند درآن به سر برده

دا كردن يأس از پيل يبه دل يان اعزامياز دانشجو يقابل توجهة الف ـ عدم بازگشت عد 
 يا شان تنهـا شـمه  ياستعدادهاها و يياعمال توانا يالزم براة نيا اكتساب زميگاه مناسب يجا
  . ن نهاد استيف ايگاه و اعتبارضعيجا يثبات يديگر بر ب ين ماجراست و شاهدياز ا

از  يخصوصاً آموزش عـال  يها و عملكرد نظام آموزش گر متأثر بودن برنامهيدة ب ـ نكت 
 ي، اجتمـاع ي، فرهنگياسيط سيمنفعالنه در شرا يزير و برنامه يريگ ميصمتسياستگذاري، 

ورانه با توجه به امكانات و منابع محدود  ط فوق و دور از نگاه بهرهيو تحت شرا يو اقتصاد
 يازهـا ين و حصـول اهـداف و ن  يتـأم  يدركشـور بـرا   يور بهـره  يو ضرورت حداكثرسـاز 

دانشـجو بـود كـه     2شـامل  ) ه ش1190(ن اعزام يمثال اول يبرا. است ياسيك سياستراتژ
همـان   و به ينقاش يريفراگ يبرا يگريخدمت در دربار و د يطب برا يريفراگ يبرا يكي

ـ    ين اعزام درحاليا. منظور اعزام شده بود ز يـ ش از آن نياتفاق افتاد كه درهمـان زمـان و پ
 ياز داشـت و بـرا  يـ و نظامي ن يمالة نيكشور و خصوصاً دربار به شدت به متخصص در زم
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ة ن واقعـ يا. شد ياستفاده م ياران خارجو نظامي از ديرباز از مستش يبه امور مال يده سامان
مثـال  . ز هسـت يمعاصر نة دور يخ برايما از تارة ناگرفت يها درس يايمتأسفانه گو يخيتار

نظـام   يگسـترش سـاختارها  ة و نحـو  يآموزشـ  يزير در برنامه يمعاصر آن ابهامات اساس
و هـدر   يشـغل  يتي، نارضايكاريآور ب امروز كشور است، كه حاصل آن رشد سرسام يآموزش

ـ  يليتحص يها رشته يريفراگ يجوان برا يروين يم و خداداديعظية رفتن سرما ي اسـت  ي
ـ ياسـ  يانسـان ية امـروز سـرما  . شـود  يكـار گرفتـه نمـ    كه در عمل بـه  برنامـه بـودن و    ير ب

و  يريـ گ ميان استفاده از علم در تصـم يبهره بودن آن از جر يو ب ينظام سنت يها يروزمرگ
  . است يساز ميتصم

  
  يريگ جهينت

است، اما به سبب رشـد   يميقد يمنظور ين برايامروز ييران اگرچه معنايدانشگاه در ا
جامعه، هنوز  ياسيوس يبا تكامل اجتماع يو فقدان تعامل تنگاتنگ نظام آموزش يك بعدي

كشورمان  ياجتماع ن طبقات مختلفيملموس در ب ييچه در رسالت، اهداف و كاركرد معنا
ت يـ ز نسـبت بـه ماه  يـ ن سبب، انتظارات وتوقعات روشن و مشـترك ن يبه هم. افته استين

گاه وارتباط يدانشگاه، جا يابهام در نقش اجتماع. وجود ندارد يوعملكرد آن از منظراجتماع
و  يسـاز  ميطـور مثـال ارتبـاط آن بـا تصـم      ، بهيواقتصاد يرسطوح اجتماعيدانشگاه با سا

  . اند ن جملهياز ا ييها ق و توسعه، مثالي، تحقيريگ ميتصم
ريزي، نوع تعامـل،   سازي و برنامه و روزمرگي حاكم بر سياستگذاري، تصميم يسردرگم
 يهـا  ارتباط نهادهـا و حلقـه  ة ر نهادها، نحويبا سا ارتباطات، ارتباط دانشگاه يفرم و محتوا

ما را با  رنده، همه و همهيگ دهنده و بهره ها، عوامل بهره يردولتيها و غ ي، دولتيو بعد يقبل
اهـداف و كـاركرد    ن رسـالت، ييتب يدار برا يمعن يها سازند كه تالش يت آشنا مين واقعيا

 يرسـم  يهـا  اسـت يرغـم س  گاه آنها، بهيها و جا طور اخص دانشگاه و به ينظام آموزش عال
ا مغفـول  يامده يآن، به عمل ن يم كاركردهايتحك يمسئول برا ياعالم شده توسط نهادها
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گـاه  يو جا يآموزش عال يپاسخ به سرگردان يح است برايصر يانين بيا. استگذارده شده 
دات آن را چـه درقسـمت   يـ و تول يآن در كشور ما، آنچه كه اعتبـار و ارزش آمـوزش عـال   

توانـد   يابهام فرو برده است؛ آنچـه كـه مـ   ة در بوت يافزار و چه در مرتبه سخت يافزار نرم
كنـد؛   ير متمدن معرفـ ياز تمدن و غ يبر يا جامعهمتمدن را از ة ان تمدن ساز و جامعيجر

منفعـل و   يا انـدوز را از جامعـه   آمـوز و دانـش   ساز، دانـش  ا و دانشيپوة ك جامعيآنچه كه 
  . ز سازديتوجه، فراموش كار وغفلت زده متما يب

رسـالت، اهـداف و راهكارهـا درنظـام      يبازنگر يانگر ضرورتي عاجل براين شواهد بيا
گـاه نظـام آمـوزش    ينه كردن ارزش آمـوزش و جا يگر نهاديد يو از سو يياز سو يآموزش

  . امروز ما خواهد بودة جامع يتحوالت اساسة اد هميكه بن يمياست؛ تصم
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  مفهومي زيرساختي و  ،سواد هيجاني

  فراموش شده در آموزش

  ∗احمد اماني
  **زاده فرشاد محسن

  چكيده
سـؤال بـه    يـغ توانـد از او سـؤال بپرسـد و يـا ت     انسان تنها موجودي است كه زندگي مي

ذهن جستجوگرش در تكاپوي برآورده كردن نياز به . جراحي باورها و عقايد خود بپردازد
آگاهي همواره در تالش است و او را براي كسب حـداكثر دانـش و آگـاهي بـه چـالش      

فـردي،   تالش براي شناخت محيط پيرامون و آينده او را از تحليل روابط بـين . كشاند مي
هـدف  . غافل كرده است) خودشناسي(هاي دروني خود  هيجانشناخت حاالت، خلقيات، 

عنوان عاملي زيرساختي در عرصه آموزش با تمركز بر  اين مقاله بررسي سواد هيجاني به
  . باشد آموزش دانشگاهي مي

سازي  سازي، آموزش و غني ها در گسترش علوم و روابط انساني، فرهنگ امروزه دانشگاه
دهنده و راهنمـاي   ي را برعهده دارند و اساتيد همواره جهتها نقش كليد روابط و انديشه

در اين ميان سواد هيجاني ميزان شناخت فرد . اند كليدي براي جامعه هدف دانشگاه بوده
فـردي   از احساسات، هيجانها و عواطف دروني براي مديريت كردن آنهـا در روابـط بـين   

پـردازد و   بررسي موضـوع مـي   آموزشي به ـاين پژوهشي با رويكردي ترويجي  . باشد مي
ـ عنوان يك الگوي علمي    دنبال بررسي اين سؤال است كه يك مدرس دانشگاهي به به

                                                           
   دكتري تخصصي مشاوره ـ استاديار دانشگاه كردستان ∗

  ـ دبير و مشاور آموزش و پرورش دكتري تخصصي مشاوره  **
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باشـد؟ در   اش مي انساني براي دانشجويان، آيا سواد آكادميك او منطبق بر سواد هيجاني
هـا و اهـداف اسـت، يـك      گيري آرزوها، رغبـت  دوره حساس دانشجوئي كه زمان شكل

هاي درون شخصيت خود توجه كرده اسـت؟وآيااز   هي تا چه اندازه به اليهمدرس دانشگا
امروز ه اش آگاهي دارد؟   ها امروزه بر فرآيند زندگي علمي و اجتماعي اثربخشي اين اليه

هاي درسي ، كلينيكي و مراكـز   محققين بنا به سالها تجارب باليني و آموزشي در كالس
انـد كـه    فردي در بعد استاد ـ دانشجو دريافته  مشاوره دانشجويي درخصوص تعارض بين

اي ندارند  درصد بااليي از دانشجويان از سواد آكادميك و به روز بودن اساتيد خود مسئله
 فردي در روابط درون و برون كالسي را به نحو انديشيدن، هاي بين بلكه همواره تعارض

توانـد   اين مهم خود مـي اند كه  منش شخصيتي و ايجاد رابطه مدرس خود مرتبط دانسته
دانشجو را با برخوردي ناروا از مسير اهداف و آرزوهايش منحرف كـرده و ايـن سـرمايه    

كسـب  .هاي دروني خود كنـد  ها و تعارض ساز جامعه قرباني تكانه عنوان آتي انساني را به
بينش وبصيرت از تعارض ها ي حل نشده دروني به افـزايش سـواد هيجـاني در تعامـل     

هـا   ادميك منجر شده ودرروند ارتقاء فرآيندهاي آموزشي وانسـاني در دانشـگاه  باسواد آك
  .كمك شاياني را خواهد نمود

 سواد هيجاني، سواد آكادميك، تعارضهاي دروني وبين فردي  :ها كليدواژه

  
  بيان مسئله و مقدمه

بارها زمزمه ذهن ما بوده است و هر زمان » انسان موجودي منطقي است«جمله 
او را » عقالني بودن«ايم به ابهت، اقتدار و كمال انسان تمركزي داشته باشيم خواسته

گريهاي خود باز به اين بعد براي برتريهاي بين ايم و در مقايسهسنگ محك خود قرار داده
  . ايمفردي و اجتماعي استفاده كرده

بودن  الي آرزوهاي بزرگ خود براي فرزندان، دوستان و دانشجويان هوشمنددر البه
هاي آيا در تعامالت، كنش: آنها را با انحاي مختلف خواهانيم، ولي سؤال اينجاست كه

كند؟ و با اين تفاسير باهوش بودن كفايت مي... اجتماعي، شهروندمداري، والد بودن و
  بخشيم؟ را در چه عواملي معنا مي كنيم و آنهوش را چگونه تعريف مي

ها داراي يك زيربناي هيجاني و يتمام يادگير«: سال پيش افالطون گفت 2000در 
براساس گفته افالطون از آن زمان تاكنون دانشمندان، پژوهشگران و » عاطفي هستند

فيلسوفان زيادي در جهت اثبات يا نفي نقش احساسات در يادگيري مطالعات زيادي انجام 
ها مانع انجام كار و نهيجا«سال اين بود كه  2000متأسفانه تفكر حاكم بر اين . اندداده
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اما در سه دهه گذشته » سازدشوند و تمركز حواس را مختل ميصحيح ميگيريتصميم
  ). 1385آقايار و شريفي، (حجم روبه رشد تحقيقات خالف اين مطلب را اثبات كرد 

كنند، بارها در دوران تحصيل فعاليت مي ها دانشگاههاي معلمان امروزي كه در كرسي
علم بهتر است : گرفتند كههاي انشا در معرض اين موضوع و سؤال قرار ميخود در زنگ

آموز ديروز و هاي متفاوت، دانشهاي متفاوت با برداشتيا ثروت؟ و گاه اين جمله در ذهن
كرد به رسالت معلم جواب و تالش مي: دادآميز قرار ميبستي تعارضمعلم امروز را در بن

. نايده نپندارد و همواره در پي سؤال و آگاهي و سوادآموزي بدودبله بگويد و زحمات او را 
خشم بهتر است يا سكوت؟ چگونه همديگر را : آموز ديروز نپرسيداما كسي ازآن دانش

ها را چگونه حل نماييم؟ در همين دوست بداريم؟ انسانها چگونه متنفر شوند؟ تعارض
آموز كه به حواسپرتي او يك دانش توان زمزمه ذهنلحظه چه احساسي دارند؟ چگونه مي

و صدها سؤال ديگري ... گردد را شناخت؟ ودر كالس و تعارض استاد ـ شاگردي منجر مي
معلم امروز يا هرگز از خود نپرسيده است و يا در صورت پرسش به  و آموز ديروزكه دانش

  . حالت گذار و سطحي از كنار آن گذشته است
اي و مدل قرار دادن براي رفتارها و باورهاي خود از هدهانسانها براساس يادگيري مشا

هاي همانندسازي با والدين شروع كرده و به محيط همساالن، معلم، كودكي با مكانيسم
توانند با فعال هاي دانشگاهي، اساتيد باز ميدر محيط. كندمدرسه و دانشگاه ادامه پيدا مي

گيري دانشجو و دوره گذار و حساس شكلهمانندسازي در سيستم شناختي كردن مكانيسم
يك جهت دهنده اساسي در  عنوان بهها و اهداف دانشجويان، و عملي كردن آرزوها، رغبت

اين مقاله در پي جواب اين سؤال . رشد و تكامل شخصيت جامعه هدف خود اثرگذار باشند
هر فرد در  هايتخصص(و افزايش سواد آكادميك  1گيري از ذهن خردگرااست كه با بهره

) هاي آموزشي و پژوهشيرشته مورد نظر در ابعاد تأليف و ترجمه كتاب و مقاالت و فعاليت
خودآگاهي هيجاني، همدلي، ارتباط مؤثر، ( 3و سواد هيجاني 2ذهن هيجاني توان گفتمي

سواد (يابد؟ و آيا اين دو مقوله نيز افزايش مي...) مهارت كنترل استرس و خودشناسي و
  اند؟ در يك مدرس دانشگاهي نزديك به هم يا بر هم منطبق) و سواد آكادميكهيجاني 
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  دگرا، هوش و سواد آكادميك رذهن خ
مفهوم هوش، تاريخي طوالني دارد، شايد به اندازه خود انسان قدمت داشته باشد، حتي 

، بعضي 4هاي مكتوب در تاريخ بشري، قبل از حماسه گيل گمشترين داستانقديمي
هاي انجيل از داستان. اندتوصيف كرده» كم عقل«و بعضي ديگر را » عاقل«نان را قهرما

هاي دهند، مثل حضرت سليمان، نمونههاي بسيار واضحي را ارائه ميباهوشي نمونه
به نظر . هاي مصرهاي نوح و نيز خود فرعوناند، مثل حماقت همسايهحماقت را هم آورده

ايم كه بعضي مردم در كه اين عقيده را پذيرفتههاست  ها مدت رسد ما انسانمي
اين افراد احتماالً همان اطالعات را در اختيار دارند كه . گيري بهتر از بقيه هستند تصميم

پردازند اما وقتي به سبك و سنگين كردن، ارزيابي و پردازش اطالعات مي ،ديگران دارند
  ). 1385آقايار و شريفي، (رسند كه خيلي بهتر از نتايج ديگران است به نتايجي مي

گيري رسمي و علمي هوش تالشهايي آغاز در اواخر قرن نوزدهم بود كه براي اندازه
بود كه  6اما آلفردبنيه. بود 5اولين كسي كه در اين مورد اقدام كرد فرانسيس گالتن. گرديد

هاي عاملي به بعدها نظريه. اقعي را تهيه كردهنمونه اوليه آزمون هوش و 1905در سال 
) g(عامل  ياسازه هوشي پرداختند كه ابتدا اسپيرمن به دو نوع هوش، هوش عموي تحليل

ها، عمليات و اشاره كرده گيلفورد نيز آنرا ابعاد محتوي) S(عامل  ياو هوش اختصاصي 
هر چند تعاريف متعددي براي  با اين تفاسير). 1376پاشا شريفي، (ها تقسيم نمود فرآورده

هاي شناختي، قدرت پردازش اطالعات، اين سازه وجود دارد ولي تمركز بيشتر بر توانايي
ذهن خردگرا همان . باشدهاي سازگاري از فاكتورهاي مهم در تعريف اين سازه ميتوانايي

ر و قادر به از نظر هوشياري بارزتر و فكو. مقام درك و فهم است كه نوعاً به آن آگاهيم
  . غور و تعمق است

شود كه مردم از طريق آن افكار و عقايد خود هوش هميشه به صورت چيزي تلقي مي
استنباط و استنتاج . دهندكنند، شباهتها را تشخيص ميكنند، با اعداد كار ميرا بررسي مي

قلمرو  همه اين كارها به طور واضح در. آورندكنند و مفاهيم جديدي را به دست ميمي
مردم را در اين نوع  IQهاي  و عقلي قرار دارند، و هنگامي كه آزمون) ادراكي(شناختي 

هاي شناختي دهند كه كامالً براساس تواناييهايي ارائه ميكنند، نمرهمهارتها ارزيابي مي
كه در اكثر مواقع اين آزمونها قسمت بزرگي از تجربه انسان را كه احساسات، . است

هاي بنابراين، مقياس. گيرنددهند، كامالً ناديده ميهاي او را نشان ميانگيزهتمايالت و 
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4 

مطمئناً ) هوش(اين جنبه. اندكردهي معيني از تجربه انسان تمركزهوشي همواره روي جنبه
  . ي مهم نيستجنبه مهمي است اما تنها جنبه

گاهي و تخصص حرفهدر اين ميان مدرسان دانشگاهي نيز از اين سازه براي افزايش آ
گيري از آن در عرصه آموزش و پژوهش به دستاوردها و كنند و با بهرهاي خود استفاده مي

رسند، از اين طريق مرتبهباشد ميهاي چشمگيري كه همان سواد آكادميك ميپيشرفت
چنين به هم. آورنداي را نيز بدست ميهاي ويژههاي علمي خود را افزايش داده و منزلت

  . نمائيدمعه هدف خود خدمت واال و ارزشمندي را ارائه ميجا
اش ارتقاء ببخشد ولي تواند فرد را در راستاي اهداف علميحال اين هوشمندي مي

هاي نتايج ديگري را رسيم، يافتههاي زندگي ميوقتي به رسيدن موفقيت ديگر زمينه
پذيري و از انعطاف% 25تقريباً  IQدهند كه بعضي پژوهش نشان مي. سازدروشن مي

مي% 10يا  5سازگاري شغلي را تعيين اما بعضي ديگر اين تخمين را بسيار كمتر و در حد 
سازگاري        پذيرفته شود، باز هم معناي آن اين است كه% 25حتي اگر رقم . دانند

. با همه اهميتي كه دارد IQاگر . شودنيست، بلكه از جاي ديگر ناشي مي IQشغلي نتيجه 
كند؟ باعث بوجود آمدن اين موفقيت يا تبيين آن نيست، پس چه چيزي آن را ايجاد مي

پاسخي كه از شنيدن آن تعجب نخواهيد كرد ممكن است اين باشد كه، مردم چگونه 
  ). 1383؛ ترجمه پارسا، 1995گلمن، (كنند ها را درك و از آن استفاده ميهيجان

  
  ذهن هيجاني، هوش هيجاني و سواد هيجاني 

ها سال بعد در طي ميليون. ترين ساختارهاي مغز، مراكز هيجاني سر برآوردنداز ابتدايي
پديد آمد، يعني  7هاي هيجاني، مغز متفكر يا قشر تازه مخدوران تكامل، از اين قسمت

ي مغز را تشكيل ميهاي فوقانپوسته بزرگي متشكل از بافتهايي درهم پيچيده كه اليه
از مغز هيجاني بوجود آمده است، رابطه ) ذهن خردگرا(اين واقعيت كه مغز متفكر . دهند

سازد به اين معني كه خيلي بيش از آنكه مغز منطقي ميان فكر و احساسات را آشكارتر مي
  ). 1383؛ ترجمه پارسا، 1995گلمن (پديد آيد مغز هيجاني وجود داشته است 

يكي از اولين كساني بود كه هوش هيجاني را شناخت و آن را ) 1920(8ترون ديك
او هوش اجتماعي را توانايي درك و مديريت كردن براي تعامل و . ناميد 9هوش اجتماعي
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در مطالعات خود  1952در سال  10در همين زمينه چسلر. ايجاد روابط انساني برشمرده است
عواملي ديگر وجود دارد كه در فرآيند  به اين نتيجه دست يافت كه غير از ضريب هوشي

  . اثربخشي و عملكرد فرد دخالت دارند
و  1990در سال  11ظهور تئوري هوش هيجاني توسط پيتر سالووي و جان ماير

در كتاب پرفروشش تحت عنوان  1995در سال  12گسترش اين مفهوم توسط گلمن
» و هيجان يا قلب احساس«باعث شد به خصوص نيمه دوم اين دهه را » هوش هيجاني«

دكتر ديويد كارسو . به اين ترتيب تفكر قبل به مرور به فراموشي سپرده شد. اعالم نمايند
به عبارتي » مهم است بدانيد كه هوش هيجاني ضدهوش نيست«: گويددر اين مورد مي

باشد بلكه هوش هيجاني نقطه تالقي نمي) سر(به عقل ) دل(نشانه برتري احساس 
  ). 1383سياروچي و ديگران، ترجمه، نوري و نصيري، (ست احساس و عقل ا

هوش هيجاني عبارتست از توانايي ادراك عواطف، جهت ) 1997(به نظر ما يروسالوي 
دستيابي به عواطفي سازنده كه به كمك آنها بتوان به ارزيابي افكار، فهم عواطف و دانش 

ورش احساسات و رشد هوشي عاطفي خود پرداخت و با استفاده از آن بتوان موجبات پر
هوش هيجاني يك سري مهارتهاي ) 1997( 13به نظر مارتينز. خود را فراهم ساخت

غيرشناختي، تواناييها و ظرفيتهايي است كه توانايي فرد را در مقابل مطالبات و فشارهاي 
نيز هوش هيجاني را هوش بكارگيري عاطفه ) 1998( 14ويسينگر. سازندبيروني مقاوم مي

س در جهت هدايت رفتار، افكار، ارتباط مؤثر با همكاران، سرپرستان، مشتريان و و احسا
  . كنداستفاده از زمان در چگونگي انجام دادن كار براي ارتقاء نتايج تعريف مي

داند كه در نهايت ها مياي از قابليتهوش هيجاني را مجموعه 15)2000(بار ـ ان 
او اين مجموعه از . بخشدهاي اجتماعي را بهبود ميخواستهنحوه برخورد انسان با نيازها و 

توانايي شناخت، درك و بيان احساسات خود، توانايي شناخت و ايجاد ارتباط : ها راقابليت
با ديگران، توانايي برخورد با هيجانات خود و كنترل آن و توانايي مطابقت با تغيير و حل 

هيجاني مشتمل بر شناخت احساسات خويش هوش  .آوردمسائل اجتماعي خود بشمار مي
در ). 2005، 16سان. (هاي مناسب در زندگي است گيري و استفاده از آن براي اتخاذ تصميم

. تعريفي ديگر هوش هيجاني بر اساس يك مدل توانشي چهار وجهي توصيف شده است
 را به عنوان توانايي درك هيجانات خود و ديگران، مديريت و تعديل EIاين مدل  

هيجانات، توانايي بيان موثرهيجانات و توانايي استفاده از اطالعات هيجاني ذخيره شده در 
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در واقع  EIمفهوم ). 2009(و همكاران  , هوران. (كند هاي مختلف تعريف مي موقعيت
ريشه در تئوري هوش هيجاني گاردنر دارد كه طبق آن هوش هيجاني عبارت است از 

واقعيت است كه چرا برخي افراد در روابط اجتماعي، شغلي اين  كه در پي كشف 17اي سازه
توجه هوش هيجاني به شناسايي ). 2005، 18بريكر. (اند و برخي خير و زناشويي موفق

. شوند هاييست كه براي صالحيت اجتماعي به كار برده مي هاي ذاتي ويژه و توانايي مهارت
فرايند اجتماعي شدن و (ا اكتسابي و ي) اساس نورولوژيكي(ها ممكن است ارثي  اين مهارت 

ي  اين مفهوم در حوزه ترين حضور  برجسته). 2010مارتينزوهمكاران . (باشند) الگوسازي
   . باشد اين روابط مي روابط بين فردي و رضايت از 

 
  

  ) IQ(با هوش ) EQ(تعامل هوش هيجاني 
يك فاكتور  عنوان بههاي پيراموني آور اطالعات است و محركهمواره پيام» شناخت«

وارد سيستم شناختي شده و در فيلتر درك انسان پردازش شده و منجر به تعبير و تفسير 
آور اطالعاتي است كه نيز پيام» هيجان«اما آيا . گردندفرد از خود و دنياي پيرامونش مي

ي مثال، محرك عنوان بهكند؟ هاي شناختي ـ عاطفي را وادار به كنش و واكنش ميسيستم
شود و شما را در سطح شدت و ضعف هيجاني از دانشجويي در كالس به شما وارد مي

ها نيز در سيستم شناختي ـ دارد، با اين تفاسير آيا هيجاناش به واكنش واميهيجاني
عاطفي داراي كدهاي اطالعاتي براي رمزيابي، تعبير و تفسير هستند؟ با اندكي تأمل مي

دگرا و ذهن هيجاني همديگر را در رساندن كسب آگاهي از توان تحليل كرد كه ذهن خر
كنند و براي عمل هيجانها ذهن خردگرا را تغذيه مي. كنندخود و محيط پيرامون تغذيه مي
هاي هيجاني را پااليش و دهند و ذهن خردگرا درون دادكردن آگاهي الزم را به آن مي

ين دو ذهن نيروهايي نسبتاً مستقل از هم كند، اما با وجود اينكه اگاهي اوقات نيز منع مي
باشند اما اين دو مداربندي در عين متمايزي در مغز ميهستند و هر كدام نتيجه مداربندي

  ). 1995گلمن، (اند تمايز در هم تنيده
آيد، عقل بدون عواطف از پيوند عقل با عواطف بصيرت همراه با هيجان به وجود مي

؛ به نقل از 1962 19تامكينز،(باشند ها بدونه عقل كور مياننابارور است و عواطف و هيج
احساس الزمه فكر و فكر الزمه احساس است و ). 1383سالوي، ترجمه اكبرزاده، 
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اما . باشدبينانه ميهاي واقعپذيري و تحليلهمكاري اين دو همواره نقطه آرامش، انعطاف
خورد؟ آيند اين تعامل به هم مييها به خروش مچرا وقتي كه هيجان: سؤال اينجاست كه

  افتد؟ گيري و انتخاب به دست هيجانها ميو در مغز ما اريكه قدرت براي تصميم
هاي علمي درباره هيجان در دهه گذشته در يكي از مؤثرترين كشف )1982( 20لودو

در قشر تازه مخ و ذهن هيجاني ) مغز متفكر(نشان داد كه در ساختمان مغز ذهن خردگرا 
تحقيقات او نشان داد كه عاليم حسي . پردازدبادامه مغز به پردازش اطالعات خود مي در

شوند، ابتدا به تاالموس در مغز و سپس از طريق يك كه از چشم يا گوش صادر مي
روند؛ و پس از آن، عالمت دوم كه از تاالموس ارسال ميسيناپس منفرد به بادامه مغز مي
ذهن (اين گونه انشعاب به بادامه مغز . رودز متفكر ميشود به قشرتازه مخ يعني مغ

شروع به پاسخدهي كند، ) ذهن خردگرا(دهد تا قبل از قشر تازه مخ اجازه مي) هيجاني
يعني ذهن هيجاني اطالعات را قبل از ادراك كامل و عرضه بهترين پاسخ ممكن است از 

  . آوري كندچندين سطح از مدارهاي مغز جمع
رود، چرا كه براي اولين بار انقالبي در فهم زندگي هيجاني به شمار مي تحقيقات لوود

زنند كشف كرده است، احساساتي كه مسيرهاي عصبي احساسات را كه قشر مخ را دور مي
يابند، از جمله ابتدا برترين و نيرومندترين احساسات مستقيماً به سوي بادامه مغز جريان مي

گلمن، . (كنندان در غلبه بر خرد نقش مهمي ايفا ميهستند؛ كه در تشريح نيروي هيج
  ). 1383، ترجمه پارسا، 1995

توان گفت كه ذهن خردگرا و ذهن هيجاني ضمن هاي فوق ميبا توجه به تبيين
ها هم مالك باشد، تقدم با ترين زمانهاي خود اگر حداقلتعامالت در فرآيند پردازش

ت سواد هيجاني در فرآيند تعليم و تربيت، روابط هاي هيجاني است كه اينجا اهميپردازش
  . دهدداري نقش خود را بارزتر نشان ميانساني و خويشتن

در ) 1389(توراني : توان به تحقيقاتي اساسي اشاره كرد كهدر اهميت سواد هيجاني مي
علمي را با عملكرد آموزشي آنها را بررسي كرد پژوهش رابطه هوشي هيجاني اعضاء هيئت

اعضاي  هيئت علمي ) خودآگاهي و خودمديريتي(نتايج نشان داد بين هوش هيجاني  كه
  . دار وجود داردبا عملكرد آموزشي آنها رابطه مثبت و معني

سواد هيجاني در مدرسان دانشگاهي در اين نكته است كه سواد  توجه بهاهميت 
گاه تعليم و آكادميك و متخصص بودن شرط الزم است ولي كافي نيست، رسالت دانش
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هاي حساس و سن دانشجويي از دوره. تربيت است و هيچكدام نبايد فداي ديگري گردد
در اين سن اكثر وروديهاي جديد در اواخر دوره نوجواني و . زاي فرآيند زندگي استبحران

گشتگي در مقابل بحران هويت هستند، آرزوهاي بزرگ به نظر اريكسون در مرحله گم
اند، سد كنكور را يافتهراهروياهاي بزرگ خود از محيط آموزشگاهي به دانشگاهدارند و با 

تغيير و متفاوت بودن هستند در بعد روابط استاد ـ شاگردي مدل  دنبال بهاند حال شكسته
كنند و اگر با اين نگرش دانشجويي در فضاي كالس به غير از دبيرستان را جستجو مي
م برخورد كند حتي اگر متخصص علم بااليي داشته باشد، برخوردهاي تكراري گذشته معل

هاي اي كاش و ، افسوستواند مسير عالقه و رغبت دانشجو را به دريغ، درداين فاكتور مي
يعني . است» خودشناسي«مثال تمام پيغام سواد هيجاني  عنوان به. فراواني تبديل كند

اي خود مديريتي آنها براي هشناخت حاالت، روحيات و هيجانات دروني خود و شيوه
اگر دانشجويي در كالس درسي از . پذيري بهتر و بيشتر با خود و محيطسازگاري و انعطاف

مدرسي سؤالي را بپرسد و به هر دليل مدرس توان علمي پاسخ به سؤال او را نداشته باشد 
از من  تواند با سواد هيجاني و خودمديريتي تحليل كند كه شخصيت انسانيآيا مدرس مي

تواند نوك پيكان سؤال را به كل شخصيت ا از هم هستند؟ آيا ميام جد شخصيت علمي
يت تحليل كند و حتي سؤال را منبع تغيير خود و بحث ادربا وجودي خود ربط ندهد؟ و 

گروهي در كالس نمايد؟ يا سؤال را به شخصيت انساني خود ربط داده و او نيز دانشجو را 
هاي استاد شاگردي را بيشتر ميد ترور شخصيت كرده و فاصلهبا رويكرد آموزشي خو

  كنند؟ 
توانايي آگاهي از حاالت هيجاني خود مهارتي است كه ممكن است براي برخي از 

ي هوشي هيجاني مانند كنترل تكانه، پافشاري، اشتياق و خودانگيزي، هاي كليهمقوله
؛ به نقل از 1997، بار ـ آن، 2000، 21لين(همدلي و مهارت اجتماعي بسيار بنيادي باشد 

درخصوص ارتباط و تأثير هوش هيجاني بر انعطاف توان مي چنينهم). 2001، 22فيتنس
؛ شادابي، )1999(و بار ـ آن  25گارديو(؛ سالمت روان )1991، 24و موس 23هوالمان(پذيري 

مم ؛ راسخ و مص)1998سارني، (نشاط، سرزندگي و استقالل بيشتر در كار و حرفه خود 
؛ )2000ماير و همكاران، (بودن، شخصيت مبتكر بودن و معطوف به هدف عمل كردن 

؛ توفيق شغلي، استفاده از )1998ماير و همكاران، (ترك تحصيل در دوره دانشجويي 
؛ )1385؛ به نقل از اسدپور، 2000وايالتت، (مكانيسم دفاعي سازگار رضامندي از زندگي 
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ها، همدل بودن و روابط بين؛ مديريت و ابراز هيجان)1383مزقداني، (سازگاري اجتماعي 
، به نقل از سالودي و 1997؛ وريت، 1990ماير، دي پائلووسالوودي، (فردي سالم 

ادراك و تظاهر هيجان، آگاهي و فهم ) 2006؛ به نقل از ييپ و مارتين، 2000همكاران، 
؛ به نقل از 2001ماير، (بيني ؛ خوش)2006؛ به نقل از الفن بين، 2001فيتنس، (هيجان 

  . اشاره نمود) 2006براكت، ايورز، لرنر، سالووي و شيفمن، 
از نكات قابل توجه كه در تاريخچه هوش هيجاني وجود دارد اين است كه اگرچه 

هاي باالتر رشدي قابل تغيير نيست اما هوش هيجاني را در سن) هوش شناختي(هوش 
كه اين مهم خود به امر آموزشي در اين  ،)1995من،گل(توان دستكاري و تغيير دادمي

عرصه براي ارتقاء، بهبود و غني كردن فرآيندهاي تعليم و تربيت كمك شاياني را بعمل 
هاي ضروري و بااهميتي است كه ميدآموزي هيجاني از برنامهابا اين نگاه سو. آوردمي

نده براي هدف پرواز تشبيه كرد تواند در كنار سودآموزي آكادميكي به منزله دو بال يك پر
براي شناخت بيشتر اين . كه هيچكدام در امر خطير آموزش و پرورش فداي ديگري نگردد

آموزي هيجاني را بشناسيم كه بتوانيم گان سوادجدول الفبا و واژه است مهم ضروري
  : هدفمندتر براي خودشناسي بهتر در مسير اهداف علمي و انساني خود گام برداريم

مؤلفه بنيان نهاد  15هوشي هيجاني را بر پنج خرده مقياس و ) 1997(ار ـ آن مدل ي
سوادآموزي هيجاني كمك  يكه شناخت از آنها به شناسايي مسير و چگونگي كاربر رو

  . خواهد كرد
  

  2001هاي هوشي هيجاني به نقل از ماير، مؤلفه

  مؤلفه
ـ هوش عاطفي 1

 فرديدرون
ـ هوش 2

عاطفي بين
 فردي

توان  ـ3
 سازگاري

ـ مديريت 4
 استرس

 ـ خلق كلي5

  ـ خودآگاهي هيجاني  
  ـ حرمت نفس 

  ـ خودشكوفايي 
  ـ جرأت ورزي 

 ـ استقالل 

  ـ همدلي 
ـ مسئوليت

  پذيري اجتماعي 
ـ روابط بين

 فردي 

  ـ حل مسئله 
 ـ واقعيت آزمايي 

ـ تحمل 
  استرس 

 ـ كنترل تكانه 

  ـ شادكامي 
 بيني ـ خوش
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  گيري نتيجه
هاي يك مدرس دانشگاهي خود به ياد دوران دانشجويي به فايل عنوان بهاگر امروز 

هايي كه براي مرور و تداعي به ذهن خطور خاطرات گذشته خود تلنگري بزنيد اولين فايل
كند خاطراتي از روابط بين فردي شما با اساتيد يا دوستانتان كه از ذهن هيجاني شما مي

  . شودبيشتر استخراج مي
باشد اگر در ذهن ذهن هيجاني نيز مانند ذهن خردگرا داراي الفباي خاص خود مي

برخوردار است، ذهن ) قياس در منطق(خردگرا اصولي مثل صغري، كبري و نتيجه 
هايي براي ترجمان هيجاني نيز در جدول الفباي سوادآموزي هيجاني اصول، قواعد و حرف

يند كارهاي باليني مؤلف با دانشجوياني كه بخاطر انصراف در فرآ. رفتارها و هيجانها دارد
يا تغيير رشته به مركز مشاوره دانشجويي مراجعه كرده بودند مشكل خود را در تعارض بين 

هاي سردمزاجانه مدرسان خود در كالس، فردي استاد ـ دانشجويي، خسته شدن از روابط
توجهي به يادگيري ور شخصيت، بياداره كردن كالس توسط تهديد به كم كردن نمره، تر

  . كردنداز موارد كليدي قلمداد مي... مشاركتي در كالس و
هاي علمي و شغلي در فراموش كردن سواد هيجاني و تمركز بيش از حد براي ارتقاء

هاي سرطاني ميرويه سلولهاي جسماني كه منجر به غدهمانند رشد بي ها دانشگاهمحيط 
هر چند توجه سواد هيجاني . تربيت تهديد و به مخاطره انداخته استگردد روند تعليم و 

ولي در دوره . باشدو از آن به بعد هم مي ها دانشگاهاي حياتي از پيش دبستان تا مقوله
هاي حساس دوران زندگي خود مثل دوست، شغل و دانشجويي كه فرد در مقابل انتخاب

اگر با اندكي تأمل به تولد خودمان . كندباشد اهميت قضيه را دو چندان ميازدواج مي
فردي ما قبل از زبان گشودن از طريق هيجان و عواطف ميتلنگري بزنيم آغاز روابط بين

كند و فرهنگ لغتي در ذهن هيجاني رسوب مي عنوان بهباشد و اين خاطرات هيجاني خود 
به اين خاطر . )2003همكاران ، يانگ و(كندتر مياهميت تقدم ذهن هيجاني را مبرهن

ردگراست، ذهن هيجاني مانند فنر از جا ميختر از ذهن عملكرد ذهن هيجاني بسيار سريع
هاي حياتي زندگي به اين طريق گيريشود و در تصميمها ميجهد و سريع وارد واكنش

  . نمايدنقش خود را ايفا مي
خود از خودتان هاي درسي در خلوت هاي تند در اداره كالسبارها بعد از برخورد

، سؤال اينجاست كه »راستي چرا آن رفتار را كردم» «كه دست خودم نبود«ايد پرسيده
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از . كندواقعاً پس دست كيست؟ نكند كسي در اندرون ما خفته است و ما را هدايت مي
ردگرا واكنش نشان دادن به آن يك تا دو دقيقه بيشتر از خآنجا كه ثبت محرك در ذهن 

به قلب تعلق دارد، نه » اولين تكانه«كشد، در هر موقعيت هيجاني ل ميذهن هيجاني طو
  ). 1995گلمن، (به سر 

ذهن هيجاني براساس تفكر نمادين و بر پايه تداعي استوار است، كه فرويد براي تبيين 
اين حالت از فرآيندهاي نخستين در فكر صحبت كرد كه در اين نحوه انديشيدن هر شي 

شود و به جاي آن قرار يك احساس جايگزين احساس ديگر مي. ستاي ديگر انماد شي
شود، هيچ زمان و هيچ قانون عليتي وجود ندارد گيرد، كل به اجزاء تقسيم ميمي

شود و با زبان جايگزيني لذا ذهن هيجاني فرقي ميان چيزها قائل نمي). 2006كورسيني، (
اش با استاد در تعارض بين فرديكند كه در اين خصوص دانشجويي و نمادين ترجمه مي

پرسد انگار پدرم دارد باز مرا در زير وقتي استاد از من سؤال مي:«: كردخود اذعان مي
اينجاست كه ذهن هيجاني نسبت . »دهدكند و گير ميهاي خود خورد ميها و نگاهسؤال

د بستر ين خوو ا .دهد كه گويي گذشته استاي واكنش نشان ميبه زمان حال به گونه
فردي استاد ـ شاگردي و پيامد آن نيز بر مسير زندگي دانشجو تأثير  ي تعارضات بينساز

يا هوش  با اين تفاسير براي افزايش و تمركز بر سواد هيجاني .وااليي را خواهد داشت
  : توجه به نكات زير الزامي است )1997و 1995،گلمن،2001بار ان(هيجاني در ديدگاه 

  ) شناخت و درك هيجانها و احساسات خود(ي ـ خودآگاهي هيجان
افزايش احساس مسئووليت، كاهش تكانشگري، افزايش خويشتن(ها ـ كنترل هيجان

   ).داري، افزايش توانايي تمركز
افزايش توانايي درك ديدگاه مقابل، حساسيت (ـ همدلي يا يافتن هيجانهاي خود 

  . )هاي ديگرانبتنسبت به احساسات ديگران، توانايي گوش كردن به صح
توانايي تجزيه و تحليل و درك ارتباط، مديريت (ـ حفظ روابط درون و برون فردي 

  ) حل تعارض
  . هاي گروهيـ داشتن هنر گفتگو و مذاكره، مهارت ابراز وجود، تمرين در مشاركت

  ـ داشتن استقالل و خوداتكايي 
ليم و تربيت است كه اين سان تعامل سواد آكادميك و سواد هيجاني در مسير تع بدين

ست لذا در اين راستا پيشنهاداتي جهت غني كردن رضامندي ها دانشگاهخود همان رسالت 
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  : شود در روابط، خودشناسي بهتر و ارتقاء در حيات علمي و انساني به شرح زير داده مي
هاي علمي مانند سواد هاي سواد هيجاني به ارتقاء و مرتبهـ وارد كردن مؤلفه1
  .  دميكآكا

 هاي آموزشي سيستماتيك براي اساتيد و نقش آن در ارتقاءـ برگزاري دوره و كارگاه2
  .علمي
 هاي هوشي هيجاني در ارزشيابي اساتيد از طريق دانشجويان و همكارانـ درج آيتم3

  . و بازخورد به آنها
و  ـ الزامي كردن ارزيابي هوش هيجاني از اساتيد جديد قبل از آغاز به تدريس4
  . ريزي آموزشي براي آنان در اين جهت برنامه

  
  

                                                           
1.  Rational mind 
2. Emotional mind  
3. Literacy Emotional   
4.  Gilgamesh  
5.  Francis Galton 
6.  Alfred Binet 
7. Neocortex  
8. Thorndike 
9.  Social intellgence 
10. Wechsler 
11. Jhon mayer 
12. Goleman 
13. Martinz  
14. Weissinger 
15. Bar - on 
16. san 
17. construct 
18. Bricker 
19. Tamkinze 
20. Lecoux 
21. Lane. R  
22. Fitness 
23. Hallahan 
24. Moos 

 ها نوشت پي
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سيماي علوم انساني در مطالعات آمايش آموزش عالي 
  مورد استان خراسان رضوي :كشور

 

  ∗محمدرضا آهنچيان
 

  چكيده
بررسي مباني نظري مطالعات آمـايش آمـوزش عـالي، هـدف، سـاختار،       هدف اين مقاله

تـرين دسـتاوردهاي آن در گـروه علـوم     ي اصـلي  روش و مسير مطالعه، به عالوه ارايـه 
اطالعـاتي از   ي به ايـن منظـور پـس از ارايـه    . و در استان خراسان رضوي است انساني

اولويـت بنـدي گـروه    : ، در پنج محـور 1394و  1389هاي وضعيت علوم انساني در سال
تعداد ؛ 1394هاي تحصيلي؛ تغيير در تعداد و تركيب رشته هاي علوم انساني براي سال 

توزيع رشته هاي علوم انساني بـر   مقطع؛ رشته هاي فعال گروه علوم انساني به تفكيك
حسب محل؛ و توزيع رشته هاي علوم انساني برحسب زيرنظام؛ مهمتـرين تصـميمات و   

بـر اسـاس برخـي از    . با گروه علوم انسـاني مطـرح شـد    تباطراروش هاي اتخاذ آن در 
هاي علوم انساني از الگوي معينـي  رشته ي مهمترين نتايج تحقيق روشن شد كه  توسعه

متـوازن   ي بـراي توسـعه   اي معـين  هاي آموزش عالي، نقشهتبعيت نكرده است؛ زيرنظام
ـ  اند؛ علوم انساني حكـم وسـيله  هاي تحصيلي در اين گروه نداشتهرشته مين أاي بـراي ت

فاقد امكانات  ي خواست مراجع باالسري در كشاندن آموزش عالي به شهرهاي دورافتاده
هـاي گـروه علـوم    رشـته  ي گذاري توسعهاست؛ سياستاوليه براي توسعه را بازي كرده 

منطقي بين  ي بوده است؛ هيچ رابطه "ترجيح به دليل سهولت"انساني مبتني بر رويكرد 
اي وجود ندارد؛ بـين  ناحيه-هاي داير علوم انساني، مختصات شهرينوع و فراواني رشته

نگــي، نيازهــاي علــوم انســاني بــا تغييــرات اجتمــاعي، انتظــارات جديــد فره ي توســعه
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د نداشـته اسـت؛   ملـي ربـط منطقـي وجـو     ي طور كلي الزامات توسـعه كارفرمايان، و به
هاي آموزشي كمترين اثر را در علـوم انسـاني داشـته    در بين گروه هاي فناوريپيشرفت

در مورد هيچ يك از گروههاي آمـوزش عـالي از    گذاري استانياست؛ يك نظام سياست
كمـي علـوم انسـاني بـه      ي داشته است؛ بيشترين وزن توسعهجمله علوم انساني وجود ن

  . دور استراه با رويكرد آموزش از  يانشگاهددانشگاه پيام نور واگذار شده است كه 
علوم انساني، مقاطع تحصيلي، زيرنظامها، آمايش آموزش عـالي، اسـتان    :كليدواژه ها

  خراسان رضوي
 

 مقدمه

فرصت يكي از ابعاد مهم شكاف توسعه بين جوامع، تفاوت آنان در بهره برداري از 
سطوح تحصيلي از جمله  ي هاي آموزشي در كليه هر چه فرصت. هاي آموزشي است

انساني و استفاده از  ي آموزش عالي كمتر باشد، به همان اندازه فرصت تشكيل سرمايه
نقشه  ي آموزش عالي و تهيه .طالعات توسعهاجراي م. فرصت هاي توسعه كمتر خواهد بود

در . هاست سبي در مورد توازن در ايجاد فرصتبراي آن، يكي از راههاي احراز اطمينان ن
اي و ملي كمك نمي كند  متوازن منطقه ي نه فقط آموزش عالي به توسعه ،غير اين صورت

انساني، منجر به كورتر شدن  ي كه به عكس با تشديد نابرابريها و افزايش شكاف سرمايه
هاي توسعه آموزش عالي به شناسايي نيازمندي آمايش. پايدار مي گردد ي گره توسعه

ن استعدادهاي توسعه سرزميني كمك مي كند و در اين راه بهتري ي آموزش عالي در پهنه
 ي به همين دليل برنامه .زند صورت ممكن با اين نيازمنديها پيوند مي ترينرا به متناسب

 1389-1390مطالعات آمايش يكي از محورهاي اصلي آموزش عالي كشور در سال 
  . قلمداد مي شود

ــه معنــاي در هــم كردن،آمــاده  ، آمــايش در لغــت اســم مصــدر آمــودن و آماييــدن ب
آمايش به معنـي مـديريت سـرزمين اسـت و در      .استكردن،آراسته كردن و مستعد كردن 

ه هـدف آن سـازماندهي اجتمـاعي، اقتصـادي،     واقع نوعي برنامه ريـزي توسـعه اسـت كـ    
عنـدليب و مطـوف،   (فرهنگي و زيست محيطي، به منظور تحقق آينده اي مطلـوب اسـت   

آموزش عالي، لزوم مطالعات آمـايش   ي توسعه ي پيش از اتخاذ هر تصميمي درباره). 1388
نظـور  اي اسـت كـه بـه م    در اينجا، مجموعه اقدامات سـنجيده  منظور از توسعه. محرز است

تحقق عدالت در توزيع فرصت ها، توازن بخشي به خدمات آموزش عالي بر حسب الزامات 
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هـاي آمـوزش عـالي بـا توانمنـدي هـا و        سرزميني، و متناسب ساختن برنامـه  و اقتضائات
به اين ترتيب در يك قرائت عملياتي از توسعه، . محدوديت هاي سرزمين صورت مي گيرد

منظور اقداماتي نظير ايجاد يـا لغـو    ،عالي به ميان مي آيدآموزش  ي وقتي سخن از توسعه
. اسـت ) دانشـگاهها (ها امتياز فعاليت يك يا چند رشته، در يك ناحيه، شهرستان يا زيرنظام

، توزيـع  ياندانشجو، تركيب جنسيتي دانشجو ي عدهتصميماتي همچون افزايش يا كاهش 
نـد تغييـرات در   دانشـجو، و رو -ادمقاطع مختلف تحصيلي، تناسب اسـت -دانشجوها در رشته
آمايش آموزش عالي، نتايج به دست . در چنين بستري اتخاذ مي گردد برنامه هاي آموزشي

خاص جغرافيايي را در اختيار تصميم گيرندگان قرار  ي آمده از مطالعات مرتبط در يك پهنه
تصـميماتي كـه در ايـن صـورت بـه عمـل مـي آيـد،          ي روشن است كه نتيجـه . مي دهد

هـاي  از همين نقطـه اسـت كـه موضـوع گروه     .خردمندانه تر و موفقيت آميزتر خواهد بود
هـاي پـنج   منظور از گروههـاي تحصـيلي، گروه  . ي آمايش مي شود وارد عرصه 1تحصيلي

شـده   آنها جـاي گيـر   رشته هاي داير آموزش عالي ايران دري  همهاصلي است كه  ي گانه
در . علوم انساني، علوم، كشاورزي، معماري و هنر و مهندسي: ند ازا ها عبارتاين گروه. اند

، كـه در  اسـت  حاضر، فقط آن بخش از مطالعات آمايش در استان خراسان رضوي ي مقاله
كيـد بـر گـروه علـوم     أهاي تحصيلي، مسير مطالعه و دسـتاوردهاي آن بـا ت  ارتباط با گروه

بـديهي اسـت    2.اتخاذ شد، ارايه خواهد شد زمينهمات كلي كه در اين انساني است و تصمي
هـاي  كه به دليل تمركز بر اين هدف، تحليل توسعه يا محدود سـاختن هـر يـك از رشـته    

  . گروه علوم انساني به طور مجزا، هدف اين مقاله نيست ي زيرمجموعه
  

                                                            

اجتناب از خلط واژگاني با گروههاي آموزشي كه در هر دانشكده به اجراي برنامه به منظور  .1
پردازنـد، در اينجـا از اصـطالح گـروه تحصـيلي       ي خـاص مـي   هاي آموزشي در يك رشته

  . استفاده شد
بديهي است كه نگارنده به عنوان مجري آمايش آموزش عالي استان، فقط مجـاز بـه معرفـي    . 2

پرهيـز از  . ج كلي است كه در ارتباط با علوم انساني حاصـل گرديـد  روش، تأكيدات و نتاي
ي آمار و نتايج تفصيلي شامل اطالعات زيرنظامهاي آموزش عالي به دليل قرار داشـتن   ارايه

نتايج اين مطالعات در مسير تصويب توسط مرجع باالسري يعني وزارت علوم، تحقيقات و 
  .فناوري است
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  آموزش عالي در خراسان رضوي
بنا . رودشمار ميبخشهاي اصلي در بخش خدمات بهعنوان يكي از زيرآموزش عالي به 

ترين بخش عنوان كليديبه گزارش نهايي آمايش استان خراسان رضوي بخش خدمات به
موريـت  أدر توجيه اين امر خاطر نشان مـي شـود كـه م   . استان معرفي شده است ي توسعه

بنـابراين  . اسـت  تصـادي اجتماعي، فرهنگـي و اق  ي مديريت توسعه ،كليدي بخش خدمات
در . نقش بخش خدمات در روند توسعه به عنوان مكمل ساير بخشـها انكـار ناپـذير اسـت    

هاي الزم را براي روند رشد و توسعه فراهم مي آورند، بخش  ها زمينهحالي كه ساير بخش
وسايل و  ي بخش خدمات عالوه بر اين كه تأمين كننده. خدمات، اهرم واقعي توسعه است

به خـاطر تنظـيم و سـاماندهي پيونـدهاي      ،سرزمين است ي هاي توسعهه و زمينهابزار اولي
. فضايي موجود بين نيازها و امكانات، نقش پيشگامي مديريت توسعه را نيز بـر عهـده دارد  

در ميان خدمات مختلف مورد نياز ) 1389(بر اساس نتايج آمايش سرزمين خراسان رضوي 
خـدمات اجتمـاعي انـواع     ي در حـوزه . مـاعي اسـت  جمعيت استان، اولويت با خـدمات اجت 

آموزشها شامل آموزش و پرورش، آمـوزش فنـي و حرفـه اي، آمـوزش عـالي، بـه عـالوه        
پژوهش و فرهنگ و هنر، بهداشت و درمان قرار دارد كه در قالب سرمايه گذاري و فعاليت 

  .بخشهاي عمومي و خصوصي قابل ارايه است
، اقلـيم  اجتمـاعي و قـومي  گون ساختار گونه ي غني،فرهنگ ي پيشينه استان خراسان با

هـاي  ، بسـتر فعاليت هـا تـرين دوران گمان از قـديمي جغرافيايي، بي ي موقعيت ويژهو متنوع، 
تـرين  معـروف  و دليل كهن تـرين همين به  .بشري، معيشتي، بازرگاني و نظامي بوده است

بـه  عالم را شرق ، طريقاين تاريخي ابريشم از  ي راه ارتباطي بين شرق و غرب يعني جاده
اقتصـادي و جغرافيـايي و    ي در كنـار امتيـازات برجسـته    .خته اسـت مـي سـا  تصل غرب م

ريـزي   اعي، يـك محـدوديت جـدي بـراي برنامـه     فرهنگي و اجتم ي برخورداري از پيشينه
ني، اسـتان  ادر بعد نيروي انسـ . آموزش عالي استان، به عامل انساني باز مي گردد ي توسعه

دليل اصلي اين امر سـطح بـاالي مهاجرپـذيري    . برخوردار نيست از توزيع جمعيتي مناسب
برخي از نقاط استان، به ويژه در مناطق مـرزي و جنـوب آن    نبودن شهر مشهد و برخوردار

و آثـار مفـروض آن كـه در     ه موقعيـت فرهنگـي و اجتمـاعي اسـتان    طور خالصـ به .است
  . مشخص شده است) 1(مطالعات آمايش مد نظر قرار گرفت، در جدول زير 
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  هاي استان خراسان رضوي و آثار مفروض آن در آموزش عاليبرخي ويژگي. 1جدول 
  آثار موقعيت

مواريث علمي و فرهنگي ناب و بي نظير در سـطح
ملي و جهاني ماننـد آنچـه در مـوزه هـاي آسـتان      

رضوي و ساير مراكز شهري مركز اسـتان و  قدس 
  .كتابخانه هاي غني آن وجود دارد

وجود زيرساخت هاي نرم افـزاري ماننـد فضـاهاي    
گو و امكانات سخت افزازي همچون و بحث و گفت

 ي منابع چاپي و غير چاپي يـادگيري؛ وجـود زمينـه   
آموزش هاي مبتني بـر بـوم    ي مناسب براي توسعه

  .فرهنگي و فرهنگ بومي 
مراكز آموزش هاي مذهبي يا حوزه هاي علميه كه

ح كشــور دومــين قطــب معتبــر محســوب در ســط
  .شود مي

فـــراهم آوردن بســـتر مطلـــوب بـــراي اجتمـــاع  
  .انديشمندان و طالبان علم

آن، بـه عنـوانيآثار فرهنگي نيشـابور و نظاميـه
قطب علمي جهان اسالم و وجـود محـور تـاريخي    

  .نيشابور -مشهد مشهد،-ابريشم و توس ي جاده

ــر مشــهود علمــي  ــار و مواريــث مشــهود و غي -آث
  .عنوان زيربناي آموزش دانشگاهيفرهنگي، به

فراهم كـردن امكـان محـيط چندصـدايي، تعامـل       .ميليون زاير و گردشگر به استان25ورود ساالنه 
رهنگـي در اسـتان و   هـوش ف  ي فرهنگي، و توسعه
لي را اجتماعي آموزش عـا ـ هاي   منطقه كه ظرفيت
  .     افزايش مي دهد

دولـت بـه مركـز اسـتان بـه عنـوان ي توجه ويژه
  .پايتخت معنوي ايران

آموزش عالي  يامكان تزريق منابع پشتيبان توسعه
 ي به شكل مستقيم و امكان فـراهم كـردن زمينـه   

ــادي و ا ــعه  اقتص ــراي توس ــب ب ــاعي مناس ي  جتم
  .ها به طور غير مستقيمدانشگاه

در تقويت پيونـدهاي)ع(رضانقش بارگاه حضرت
  .فرهنگي ملي و فرا ملي

فــراهم آوردن بســتر مطلــوب بــراي مهــاجرت     
معنوي  ي انديشمندان و طالبان علوم ديني، و تغذيه
  .جريان هاي دانش پژوهي و دانش افزايي

مطالعـات بـين   ي وجود بستر بسيار مناسب توسـعه .تنوع قومي و فرهنگي
ي و ختانسان شـنا  شناختي،، تاريخي، زبان فرهنگي

  .مانند اينها
ثــروت و ســطح درآمــد، گــردش مــالي، و ســطح

  .مبادالت
تسهيل امر آموزش و سـرمايه گـذاري اجتمـاعي و    

  .فردي در آن
تسهيل طرح و اجراي برنامه هاي آموزشي نيازمنـد   .هاي سرزمينيتنوع اقليمي و ويژگي

  .عمليات ميداني و كارآموزي در موقعيت
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اسـتان از مركـز كشـور و     ي هاي ناشـي از فاصـله  اساس و بـه رغـم محـدوديت   بر اين 
 شـمار همجواري با استانهاي پرجمعيت مركزي، شمالي و غربي، خراسان رضوي از لحـاظ  

 ي جمعيت دانشجويي و تعداد مراكز آموزش عالي، پس از استانهاي تهران و اصفهان رتبـه 
هاي يكـي از اسـتان   اين اسـتان، ). 1389سلطاني نژاد، الف، (سوم كشوري را در اختيار دارد 

بر اسـاس اطالعـات موجـود در سـال تحصـيلي      . برتر كشور در بخش آموزش عالي است
هاي شامل دانشـگاه (مركز آموزش عالي  158استان خراسان رضوي داراي  ،1389-1388

هـزار دانشـجو بـوده     210با قريب به ) موزش پزشكيوابسته به وزارت بهداشت، درمان و آ
ميانگين درصد تغييرات رشد دانشجو در استان خراسان رضوي به نسبت مدت مشابه . است

درصد بـراي كارشناسـي    8/40درصد براي كل مقاطع،  5/9رقم  ،سال تحصيلي قبل از آن
هاي ير اسـتان در مقايسـه بـا سـا   . استدكتراي تخصصي  ي درصد براي دوره 6/27ارشد و 

. هاي ملي آموزش عالي برخـوردار اسـت  ن رضوي از تناسب بااليي با سياستهمتراز، خراسا
بيشتر از منابع بخش خصوصي بـراي   ي به عنوان نمونه با عنايت به سياست كالن استفاده

 ي رتبـه  ي ، نشـان دهنـده  )1389سلطاني نـژاد، ب،  (آموزش عالي، آمارهاي اخير  ي توسعه
  . استغيرانتفاعي -جذب دانشجو در دانشگاههاي غيردولتي دوم استان در

هاي آموزش عالي كشور در استان خراسان رضوي توسط شـش  موريت تحقق برنامهأم
هاي دولتي، دانشگاه پيام نور، دانشگاه آزاد اسالمي، دانشـگاه جـامع   زيرنظام شامل دانشگاه

ــالي مســتقل، وز -علمــي ــوزش ع ــز آم ــاربردي، مراك ــوزش وك ــاير  ارت آم ــرورش و س پ
سسـات و مراكـز   ؤتعداد دانشـگاهها، م ) 2(جدول زير .  هاي اجرايي انجام مي شوددستگاه

  . آموزش عالي استان را به تفكيك زير نظامها ارايه داده است
  

سسات و مراكز آموزش عالي استان خراسان رضوي در ؤها، متعداد دانشگاه. 2جدول 
  1387-1388سال تحصيلي 

  *پ. بدون عكلازنسبت نسبت از كل  تعداد زيرنظام  رديف
)وزارت علوم(هاي دولتيدانشگاه  1  5 3.8  4  
    3.8 5هاي علوم پزشكيدانشگاه  2
  22.2  21.4 28دانشگاه پيام نور  3
  15  14.5 19دانشگاه آزاد اسالمي  4
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كاربردي-دانشگاه جامع علمي  5  42 31  33.3  
  16.7  16 21مراكز آموزش عالي مستقل  6
وزارت آموزش و پرورش و ساير  7

هاي اجراييدستگاه  
11 8.4  8.7  

  100  100 131كل  -
  100  126)با حذف آمار علوم پزشكي(كل  -

  دانشگاه علوم پزشكي. : پ.ع* 
  1389نژاد، اطلس استاني آموزش عالي، سلطان: نبعم
  

وابسته به دانشگاه جامع  سسات آموزش عاليؤشود م چنانكه در جدول باال مشاهده مي
كاربردي، به تنهايي در حدود يك سوم مراكـز آمـوزش عـالي اسـتان را در اختيـار      -علمي
از آنجـا  . ار مـي گيرنـد  هاي بعدي قردانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد اسالمي در رتبه. دارند

ردار دانشـجو برخـو   ي عـده ها و مراكز آموزش عالي از توازن نسبي در شاخص كه دانشگاه
ترين سسات آموزش عالي وابسته به دانشگاه جامع علمـي كـاربردي داراي بيشـ   ؤنيستند، م

دانشـجو، دانشـگاه آزاد اسـالمي بيشـترين      شـمار از نظـر   .باشـند تعداد واحد آموزشي مـي 
دانشـجويان اسـتان بـر حسـب      توزيـع ) 3(جدول زيـر  . دانشجويان استان را در اختيار دارد

  .ندكها را مشخص ميزيرنظام
  

  
سسات و مراكز آموزش عالي استان خراسان شمار دانشجويان دانشگاهها، مؤ. 3جدول 

  *1387-1388رضوي در سال تحصيلي 
نسبت از  تعداد زيرنظام  رديف

  كل
. بدون عكلازنسبت

  *پ
  13.4  12.9 26806)وزارت علوم(هاي دولتيدانشگاه  1
    3.6 7462 هاي علوم پزشكيدانشگاه  2
  28.7  27.7 57447دانشگاه پيام نور  3
  31.8  30.7 63745دانشگاه آزاد اسالمي  4
  7  6.8 14106 كاربردي-دانشگاه جامع علمي  5
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  11.4  11 22749 مراكز آموزش عالي مستقل  6
-آموزش و پرورش و ساير دستگاه  7

  هاي اجرايي
15414 7.4  7.7  

-  
-  

    100 207730 كل
  100   200268 )پزشكيبا حذف آمار علوم(كل 

  دانشگاه علوم پزشكي. : پ.ع* 
  1389نژاد، اطلس استاني آموزش عالي، سلطان: منبع

  
توزيـع دانشـجويان اسـتان در    ) 4(اين مقاله، جدول زيـر   ي تهيه مطابق با هدف اصلي

  .دهدگروههاي تحصيلي را نشان مي
  

خراسان رضوي در سال هاي تحصيلي در استان توزيع دانشجويان در گروه. 4جدول 
  *1387-1388تحصيلي 

  *پ. بدون عكل ازنسبت   نسبت از كل تعداد زيرنظام رديف
  48.5 45.6 94613علوم انساني  1
  8.8 8.3 17188علوم  2
   5.8 12068علوم پزشكي  3
  6.4 6 12483 كشاورزي و دامپزشكي  4
  32.2 30.4 63050مهندسي  5
  4 3.8 7908هنر و معماري  6
   100 207730كل  -
  100  195242 كل بدون علوم پزشكي  -

  1389سلطان نژاد، اطلس استاني آموزش عالي، : منبع                       
  

عـدم   ي دهنـده نشان) 5(از نظر توزيع دانشجو بر حسب مقطع تحصيلي نيز جدول زير 
ها بر اساس هرم جمعيت دانشـجويي وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري     توازن نسبي دوره

  . است
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توزيع دانشجويان بر حسب مقطع در استان خراسان رضوي در سال تحصيلي . 5جدول 
1388-1387*  

  نسبت از كل  تعداد زيرنظام رديف
  26.6  55355كارداني  1
  66.9  138995كارشناسي  2
  4  8234كارشناسي ارشد  3
  1.6  3323حرفه ايدكتراي  4
  09.  1823دكتراي تخصصي  5
  100  207730كل  -

  .  انددر اين آمار دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي نيز مد نظر قرار گرفته* 
  1389اطلس استاني آموزش عالي، : نبعم

  
 ها، ساختار و روش  مبناي نظري، هدف

مبناي نظري طرح آمايش آموزش عالي استان مبتني بر رويكردهاي نظـري درون بـه   
ريزي كه از دو ديـدگاه نسـبت   اختالف بين اين دو نوع برنامه. بيرون و بيرون به درون بود

در . شود در طرحهاي آمايش از جملـه ايـن طـرح داراي اهميـت اسـت     به جهان ناشي مي
ريـزي  در برنامـه . بهزيستي مجموعـه مـورد نظـر اسـت    بقا و "درون به برون"ريزي برنامه

و هر آنچه كه دانشگاه مـي  ) 1387هرمن و كافمن، (جامعه اولويت دارد ،"برون به درون"
آمـايش اسـتان    ي كميتـه . شـود تواند و بايد براي خدمت به جامعه انجام دهد مشخص مي

ضـمن   تشـخيص داد،  تـر گرايانه و عمليواقعرا  "برون به درون"خراسان رضوي رويكرد 
ها براي توسعه و تحول را نيز امـري ضـروري بـه    توجه به منابع و امكانات دانشگاهاينكه 

ها همچـون  دانشـگاه به عبارت ديگر با بـاور بـه ارزش يـك رويكـرد تلفيقـي،      . شمار آورد
بـا  بـا  بنابراين، نتيجه گرفته شـد كـه   . ندا هايي ديده شدند كه در خدمت هدفهاي جامعهوسيله
آيد و بـا  عمل ميبيشتر براي حفظ شرايط موجود تالش به"درون به برون"ديدگاه ب ب انتخاانتخا

افقهـا و  استاني و ملـي،   ي بر اساس تقاضاهاي جامعه ،"برون به درون"مراجعه به رويكرد 
 . شوندهاي آموزش عالي مطرح ميهاي جديد براي زير نظامپاسخ
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يـك سـند راهبـردي، عبـارت از     مراجع استنادي آمايش آموزش عالي استان به عنوان 
در سند تحـول راهبـردي   .هاي سند بر آن استوار شده اندمباني ارزشي و نظري بود كه پايه

علمي، فلسـفي، دينـي و خاسـتگاه     ي پشتوانه ي مثابهعلم و فناوري كشور مباني ارزشي به
اين مباني كه برگرفته از منابع ومستندات مهم . برخوردار است ويژه يفرهنگي آن از اهميت

ارزشها، و زيرسـاختهاي معرفتـي آمـايش آمـوزش      ،مباني نظريديني و ملي كشور است، 
عقالنيتـي   اي گيـري آن بـر پايـه   عالي استان را فراهم ساخت تـا مسـير مطالعـه و جهـت    

تـالش شـد    .ايراني و متكي بر نظام فرهنگي استان خراسان رضوي استوار شود –اسالمي
مباني مورد نظر در اين طرح نيز مانند ساير سندهاي توسـعه علـم و فنـاوري كشـور بـا      تا 

هـاي علمـي و   و تحليـل هاي ملي و جهاني به همراه تجزيـه  استفاده از خرد جمعي، تجربه
آمايش آموزش عالي استان با اتكـا بـه چشـم انـداز و      ي كميته. فني مورد توجه قرار گيرد

گيـري خـود در را    هاي آن، محورهاي اساسي تصميمايش و با اعتنا به ارزشبردهاي آمراه
  :دكربه شرح زير تعيين 

  ،ملي بر اساس سندهاي توسعه ي الزامات توسعه -1
آموزش عالي و سند چشم انداز  ي توسعه ي رهنمودهاي به دست آمده از برنامه -2

  ،علمي كشور
  ،استان بر اساس سندهاي توسعه ي الزامات توسعه -3
  ،هاي استانها و ناحيهاي شهرستانهتوانمنديها و محدوديت -4
كيد بر فراواني و أهاي آموزش عالي استان با تتوانمنديها و محدوديتهاي زيرنظام -5

  ،ت علمييأه ايعضاتوزيع 
  .مورد نظر ي علم در شاخه ي الزامات توسعه -6

علوم، آمايش آموزش عالي در هر اسـتان بايـد تحـت    مطابق با طرح پيشنهادي وزارت 
ستان و نمايندگان برخي از هاي اؤساي دانشگاهمركزي متشكل از ر ي راهبري يك كميته

در استان . انجام شود تان، و خبرگاني از آموزش عالي آنها و سازمانهاي كليدي اسدستگاه
مسـئوليت طراحـي و    آمايش در آغاز با تشـكيل تـيم پژوهشـي،    ي خراسان رضوي، كميته

خطير نظـارت بـر    ي دار وظيفهنظام يافته را به آن سپرد و خود عهده ي اجراي يك مطالعه
تيم پژوهشي با تشكيل كـار  . ديدحسن اجراي آمايش و تصويب اليحه هاي پيشنهادي گر

هـاي تخصصـي بـا    هر گـروه تحصـيلي، كميسـيون    ي هاي مركب از استادان برگزيدهگرو
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هاي جو به پيشبرد هـدف وهاي جستو تيم ي آموزش عالي استان كارشناسان خبرهعضويت 
  .   پرداخت) 1390خرداد  ات 1389شهريور ( ي زماني تعيين شده آمايش در بازه

همان طور كه گفته شد مطابق با هدف آمـايش، هـدف نهـايي از اجـراي ايـن طـرح،       
شكل متعادل و متـوازن، بـا بهـره    آموزش عالي استان به  ي طراحي نقشه اي براي توسعه

متنوع اسـتان و توجـه بـه     هاي گيري از مزيت هاي ملي و منطقه اي، و امكانات و قابليت
 .امكانات بالقوه و بالفعل منابع انساني و طبيعي و زير ساختي استان خراسـان رضـوي بـود   

 گيـري يمهاي زماني به عنوان يك متغير اصلي در تصمكارگروه مطالعات با درك محدوديت
هاي آمايش از يـك سـو، و بـا آگـاهي از حجـم وسـيع عمليـات        مديران ارشد و پيچيدگي

هاي علمي، از سوي ديگـر، تحقـق   طراحي و اجرا در آمايش آموزش عالي مطابق با هنجار
  . هاي طرح را دنبال كردهدف

تابعيـت از يـك مبنـاي روش     ي تحقيق و پيچيـدگي آمـايش، اجـازه    ي ابعاد چند گانه
ي گـاه ناز ايـن رو بـا   . ختي خاص و به تبع آن يـك روش تحقيـق معـين را نمـي داد    شنا

هايي كه به سوي پيمايش و جمـع آوري داده هـاي كمـي گـرايش     كاركردگرا، هم از روش
ري آمـايش، مسـيري بـراي پيشـبرد     داشت استفاده به عمل آمد و هم بر اساس الگوي نظ

عات شهرستان و استان در همبندي بـا  هاي طرح ترسيم شد كه در آن تركيبي از اطالهدف
فرصتها و تهديدهاي آن، ارزيابي از وضعيت كنوني توسعه و تـرويج رشـته هـاي مختلـف     

اطالعات آمـاري چگـونگي    ي تحصيلي در كشور و استان، تقاضاي جامعه از طريق مطالعه
ر نظران دسـرانجام اجمـاع صـاحب    هاي اسـتان، و ع مشاغل در ميان مناطق و شهرستانتوزي

اسـتان، بـه شـكل نتـايج     مقاطع در سطح  -تشخيص روند آتي رشد، حفظ يا تحديد رشته
بـه منظـور   . آموزش عالي استان به ثمر نشسـت  ي توسعه ي هاي كيفي نقشهكمي و تحليل

ناحيـه و شهرسـتان از فـن تحليلـي      يهـا  ها يـا محـدوديت  دسترسي دقيق تر به اسـتعداد 
SWOT هـاي كـاري، بـه مشـاهده و     روند، هر كدام از گروهدر اين . داستفاده به عمل آم

هاي تخصصي در يكپارچـه  كرد و كميسيونارزيابي نتايج مرحله اي كار گروه ديگر اقدام مي
آمـايش   ي در نهايـت كميتـه  . دكـر  سازي نتايج و جرح و تعديل آن نقش كليدي ايفـا مـي  

بر اعتبار نتايج  هاشنهادانتقادات و پي ي آموزش عالي استان از طريق بحث و بررسي و ارايه
  . زد و محورهاي اصلي آمايش را به تصويب مي رساند أييد ميمهر ت



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    40

آمايش، در قسمت زير فهرسـت و   به منظور انتقال دانش خلق شده در فرايند مطالعات
مطالعـات آمـايش آمـوزش عـالي      ي هاي اصلي طراحي شده در طرح تحقيق در برنامهگام

  . ده شده استاستان خراسان رضوي، نشان دا
 آمايش آموزش عالي استان خراسانهاي اصلي طراحي و اجرا شده در فهرست و گام

  رضوي
آمايش آموزش عالي استان ي شكل گيري كميته 
  تشكيل كارگروه آمايش استاني 
  نهايي كردن تركيب كارگروههاي تخصصي آمايش استاني 
  نهايي كردن تركيب كارگروههاي تخصصي آمايش استاني 
  شيوه نامه براي كارگروههاي آمايش استاني ي تهيه 
  جدول برگزاري جلسات كميته و كارگروهها ي تهيه 
  انداز آموزش عالي استانتعيين چشم 
  هاي كالن آموزش عالي استانتعيين هدف 
  تعيين راهبردهاي آموزش عالي استان 
  هاي آموزش عالي استان موريتأتعيين م 
  )SWOT(فرصت ها و تهديدهاي استان ها، و محدوديت شناسايي توانمنديها 
  SWOTاستان بر اساس تحليل به عمل آمده از فن  ي شناسايي الزامات توسعه 
هاي ملي و استاني و انطباق جز اطلس، بشناسايي منابع داده هاي آموزش عالي استان 
  مين اعتبار نسبي آمار آموزش عالي استانأها با يكديگر به منظور تداده
  استان ي هاي توسعهشناسايي اولويت 
هاي توسعه لفعل آموزش عالي استان با اولويتانطباق برنامه و تواناييهاي بالقوه و با 

  استان
و عقد قرارداد به پيمانكار  GISهاي هاي آماري به نقشهطرح تبديل داده ي تهيه 

  متخصص
  با پيمانكار   GISهاي كنترل كيفيت و انجام مذاكرات مربوط به نقشه 
ستان متشكل از نمايندگان ريزي و مديريت كميسيون تخصصي آمايش ابرنامه 

  هادانشگاه
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  هاي كميسيونبرگزاري منظم جلسه 
هاي هاي آموزش عالي به تفكيك گروهي طرح اجرايي و تشكيل كارگروه تهيه 

  آموزشي
هاي آموزش عالي با هدف اعالم نتايج مشترك كارگروه ي هماهنگي برگزاري جلسه 

  هاي تخصصيها براي شركت در جلسهتوجيه كارگروهاي و مرحله
آموزشي به منظور استخراج  ي هاي پنجگانههاي تخصصي در گروهبرگزاري جلسه 

  هاي آموزشيزيرنظام-مقطع-هاي رشتهاولويت
  و تشخيص نقاط قابل بهبود هاي آموزشي استانگروهي توسعهبندي اولويت 
  يص نقاط قابل بهبودو تشخ استان مقاطع ي توسعهبندي اولويت 
  و تشخيص نقاط قابل بهبود آموزشي استان رشته هاي ي توسعهبندي اولويت 
  و تشخيص نقاط قابل بهبود استان زيرنظام هاي ي توسعهبندي اولويت 
  هاي آموزشيآموزش عالي استان بر حسب گروه ي هاي توسعهتعيين نسبت 
  مقاطع آموزش عالي استان بر حسب ي هاي توسعهتعيين نسبت 
  آموزش عالي استان بر حسب زيرنظام ها ي هاي توسعهتعيين نسبت 
  اي جديد   رشتههاي بينتعيين حوزه 
  آموزش عالي استان ي تعيين مراكز اصلي توسعه 
  هاي آموزشي براي هر شهرستانگروه ي هاي توسعهتعيين اولويت 
  مقاطع تحصيلي براي هر شهرستان ي هاي توسعهتعيين اولويت 
  رشته هاي آموزشي براي هر شهرستان ي هاي توسعهتعيين اولويت 
  زيرنظام ها براي هر شهرستان ي هاي توسعهتعيين اولويت 
  هاي آموزشي براي هر ناحيهگروه ي هاي توسعهتعيين اولويت 
  مقاطع تحصيلي براي هر ناحيه ي هاي توسعهتعيين اولويت 
  براي هر ناحيه رشته هاي آموزشي ي هاي توسعهتعيين اولويت 
  زيرنظام ها براي هر ناحيه ي هاي توسعهتعيين اولويت 
  توسعه آموزش عالي استان ي بر اساس وضع موجود و نقشه GISهاي تهيه نقشه 
  آمايش ي توسعه آموزش عالي استان در كميته ي تصويب نقشه 
  تدوين گزارش نهايي 
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  1394و  1389هاي وضعيت علوم انساني در سال

 ي و نقشـه  1389با توجه به هدف مقاله، وضعيت رشته هاي علـوم انسـاني در سـال     
  . تعيين شد )1394(ي پنجم توسعه  توسعه آن براي سال پايان برنامه

دانشجويان كشور در گروه علـوم انسـاني شـاغل بـه      ي  عدهبيشترين  ،از لحاظ فراواني
دفتـر  (مايش در سطح ملـي اسـت   بخشي از مطالعات آ ي جدول زير كه نتيجه. ندا تحصيل

درصد از دانشـجويان   45دهد كه بيش از  ، نشان مي)1389يابي آموزش عالي، نظارت و ارز
  . مقاطع مختلف تحصيلي را دانشجويان علوم انساني به خود اختصاص مي دهند

  سهم گروه هاي آموزشي از آموزش عالي در سطح ملي. 6جدول 
 درصد رشد وضع مطلوب وضع موجود وه تحصيليگر  

 سهم جمعيت سهم جمعيت
56/4-   36  1358496 35/45 1668256  علوم انساني
11/2   10  377360 18/9 337606  علوم
25/2   37  1396232 69/33 1239175  مهندسي
85/7   9  339624 61/5 206312  هنر
94/4   8  301888 18/6 227306  كشاورزي
50./   100  3773600 100 3678655  جمع

  
درصد  6/45نشان داد در استان خراسان رضوي نيز  4كه آمار ارايه شده در جدول چنان

از اين بابت وضعيت استان مشابه . ندا از دانشجويان در گروه علوم انساني شاغل به تحصيل
  . وضع كشور است

  
  هايافته

علـوم   ي مهمترين اقدامات و يافته هاي به دست آمـده از مطالعـات آمـايش در حـوزه    
اساسي در قسمت  ي مرتبط در هر مورد، در قالب پنج يافته ي انساني و روش حصول نتيجه

  .  زير به اختصار شرح داده شده اند
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  هاي تحصيليبندي گروهاولويت) 1
داد، تصـميم  يكي از اقدامات كليدي كه زيربناي تصميمات بعدي آمايش را تشكيل مي

بـه دسـت آمـده در     ي نتيجه. هاي تحصيلي بود ي گروه هاي توسعه ي اولويت گيري درباره
  . زير ارايه شده است

  آموزش عالي استان خراسان رضوي  ي ي مصوب توسعههااولويت
  1394تا سال 

معماري ايراني، باسـتان شناسـي، موسـيقي سـنتي،     : براي نمونه(هنر و معماري . 1اولويت 
  )صنايع دستي، هنرهاي تجسمي

شرق شناسي، ادبيات فارسي، شيعه شناسـي، تـاريخ و   : براي نمونه(علوم انساني  .2اولويت 
اي مديريت آموزش منابع انساني، مطالعات بـين رشـته  تمدن ايران، فلسفه، انسان شناسي، 

  )فرهنگي و قومي
، زيست فناوري، جامعه شناسـي زيسـتي، علـوم     -نانو شيمي: براي نمونه(علوم  .3اولويت 
  )    زيست پزشكي -شيمي ،شناختي
هوافضـا، زلزلـه و باليـاي طبيعـي، فنـاوري هسـته اي،       : براي نمونه( مهندسي. 4اولويت 

فناوري اطالعات و ارتباطات، انرژي، ساخت و توليد پيشرفته شامل روباتيك، حمل و نقل، 
  )مواد نو، عمران

، مناطق بيابانيتوسعه وعمران ، مهندسي علوم خاك: براي نمونه(كشاورزي  .5اولويت 
  )مهندسي ژنتيك وژنتيك مولكولي

آموزش عالي برحسـب گـروه    ي هاي توسعهاولويت ي براي تصميم گيري درباره :روش
؛ 1404سند چشم انـداز جمهـوري اسـالمي ايـران     : عبارت بودند از ها تحصيلي، منابع داده

 ي بخـش آمـوزش عـالي؛ چهـار برنامـه      ي جامع علمي كشور؛ سـند ملـي توسـعه    ي نقشه
كشور؛ سند تحول راهبردي نظـام آمـوزش عـالي     ي پنجم توسعه ي كشور؛ برنامه ي توسعه

پس از بررسي و تحليل اسناد باالسـري، بـا   . استان خراسان رضوي ي كشور؛ و سند توسعه
 كيد بر نيازهاي استان، اولويت گروه ها در كميسيون هاي تخصصـي مـورد بحـث قـرار    أت

آمايش طرح شد و اعضاي كميته پس از  ي به دست آمده در كميته ي سپس نتيجه. گرفت
  . بندي باال موافقت كردند ر نهايت با رتبهبندي، د ي داليل اولويت بحث درباره
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ي  ها، در شرايط برابر، وزن يا ضريب ارزش يك رشته نسبت به رشتهبندي گروهاولويت
اران تسـهيل  ذگيـري را بـراي مـديران و سياسـتگ     تصـميم اين امر . كرد ديگر را تعيين مي

كـه  چنان .كمـي در يـك گـروه نبـود     ي در عين حال اين به معني ضرورت توسعه. دكر مي
ي  آمايش استان تصميم گرفت تا به استثناي گروه علـوم انسـاني، در مـورد بقيـه     ي كميته
در ايـن  . قـرار دهـد   را مـورد توجـه   1394دانشجو براي سال شمار ها امكان افزايش  گروه

ي  تصميم، مهمترين سند، طرح تحول راهبردي نظام آمـوزش عـالي كشـور و نظـام نامـه     
أكيـد قـرار   مـورد ت  آمايش آموزش عالي بود كه توسط وزارت علوم در همايشـهاي مربـوط  

  .ها به قرار زير تعيين گرديدرشته ي بندي توسعه اولويت. داشت
  محدود كردن گروه علوم انساني

  گروه مهندسي  ي توسعه
  گروه هنر  ي توسعه
  گروه كشاورزي و دامپزشكي ي توسعه
  گروه علوم  ي توسعه

  1394تغيير در تعداد و تركيب رشته هاي علوم انساني براي سال ) 2
نشـان مـي    7جـدول   1394هاي فعال موجود و در مقايسه با سال  از لحاظ تعداد رشته

افـزايش   1394رشته در سـال   230به  1389مورد در سال  172دهد كه تعداد رشته ها از 
هـا  ايرشته هايي كه افزوده خواهند شد به طور عمده مربوط بـه بـين رشـته   . خواهد يافت

  . باشدمي
  در گروه هاي مختلف 1394و سال  1389تعداد رشته هاي سال . 7جدول 

  1394رشته هاي فعال در سال   1389رشته هاي فعال در سال گروه آموزشي  رديف
  231 153 مهندسي  1
  49 35 علوم پايه  2
  230 172 علوم انساني  3
  116 59 كشاورزي  4
  43 30 هنر  5

  669 449 جمع
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 ي به مجموعه 1394 كه تا سالرا هايي عناوين برخي از مهمترين رشته) 8(جدول زير 
  . نشان مي دهد ،علوم انساني افزوده خواهد شد

فعلي  ي به مجموعه 1394عناوين برخي رشته هاي علوم انساني كه تا سال . 8جدول 
  استان افزوده مي شود

 عنـــوان رشتــه
  وري اطالعاتيريت فنامد شناسي اعتيادروان اديان و عرفان تطبيقي

شناسي سازمان وروان تربيت مترجم زبان آلماني
  مديريت

  مديريت كارآفريني

  مديريت فرهنگي و هنري شناسي مذهبيروان هاي باستانيفرهنگ و زبان
  مديريت گمرك هاي نوين آموزشيفناوري زبان چيني

يزبان و ادبيات فارسي ويژه
  دانشجويان خارجي

گرايش مطالعات  ،علوم اجتماعي مديريت آموزش منابع انساني
  جوانان

گرايش  ،تربيت بدني و علوم ورزشي شناسي رشدروان مترجمي زبان فرانسه
  بيومكانيك ورزشي

گرايش  ،تربيت بدني و علوم ورزشي شناسي رسانهروان ادبيات فرانسه
  رفتار حركتي

گرايش  ،تربيت بدني و علوم ورزشي جرم شناسي و مواد مخدر زبان و ادبيات چيني
آسيب شناسي ورزشي و حركات 

  اصالحي
گرايش  ،تربيت بدني و علوم ورزشي حقوق اقتصادي مترجمي زبان و ادبيات عربي

  مديريت ورزش همگاني
گرايش  ،تربيت بدني و علوم ورزشي جامعه شناسي حقوق )فارسي-عربي(ادبيات تطبيقي

 مديريت ورزش قهرماني

ايرشتهمطالعات بين آموزش زبان عربي
  فرهنگي و قومي

گرايش  ،تربيت بدني و علوم ورزشي
  علم تمرين

تحقيق و  ،مديريت تكنولوژي نوآوري سياستگذاري علم و فناوري مديريت سياستگذاري
  توسعه

 تاريخ و تمدن ايرانعه شناسيشي شرق شناسي
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فهرسـتي مركـب از    ي به تهيـه  رشته هاي جديد، تيم تحقيق ابتدا براي انتخاب :روش
  . رشته هاي مصوب بر اساس منابع زير پرداخت

  فهرست رشته هاي مصوب شوراي انقالب فرهنگي  −
  فهرست رشته هاي موجود و فعال زيرنظام هاي آموزش عالي استان −
  استان خراسان رضوي ي سند توسعه −
هاي استان به طور كلي و هر شهرسـتان بـه   مرور و تحليل توانمنديها و محدوديت −

  طور خاص
  :پس از آن براي پيشنهاد و تصويب رشته هاي جديد در استان، مراحل زير طي شد

جدول رشته هاي پيشنهادي جديد براي استان به همراه داليل اهميت و  ي تهيه −
  ارزش هر كدام؛ 

ت علمـي متخصـص در   أطرح و برگزاري جلسـه هـاي متشـكل از اعضـاي هيـ      −
  كارگروه علوم انساني؛ 

  ت مربوط به وضع كنوني رشته هاي علوم انساني در استان؛ اطالعا ي ارايه −
آموزش عالي كشـور مبنـي بـر     ي هاي توسعه ي اطالعات مربوط به سياست ارايه −

  دانشجويان علوم انساني؛   ي  عدهكاهش 
هـاي  آمايش آموزش عالي استان در خصوص گروه ي بندي كميته و اعالم اولويت −

 .گروه‐تحصيلي به اعضاي كار
هـا بـر اسـاس     گروه خواسته شد تا به ارزيابي از وضـعيت رشـته  ‐از اعضاي كارسپس  

  :االت زير بپردازندؤس
كدام رشـته هـاي علـوم انسـاني، در كـدام زيرنظـام هـا، و در چـه          1394تا سال  -1

  ادامه پيدا كند؟ 1389شهرستان هايي بايد بر اساس وضعيت سال 
ي، در كـدام زيرنظـام هـا، و در چـه     كدام رشته هـاي علـوم انسـان    1394تا سال    -2

  متوقف شود؟ 1389شهرستان هايي بايد بر اساس وضعيت سال 
پذيرش دانشجو در كدام رشته هاي علـوم انسـاني، در كـدام     ي عده 1394تا سال  -3

محـدود شـود يـا     1389زيرنظام ها، و در چه شهرستان هايي بايد بر اساس وضعيت سال 
  كاهش يابد؟
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پذيرش دانشجو در كدام رشته هاي علـوم انسـاني، در كـدام     ي عده 1394تا سال  -4
  افزايش يابد؟ 1389زيرنظام ها، و در چه شهرستان هايي بايد بر اساس وضعيت سال 

بدون توجه به زيرنظام و شهرستان، چـه رشـته هـاي جديـد علـوم       1394تا سال  -5
  انساني براي استان پيشنهاد مي دهيد؟

هاي پيشنهادي بـراي  جدول رشته ي ز اين مرحله، مبناي تهيهدست آمده ااطالعات به
ر گـروه  جديد د ي رشته 60به اين ترتيب در حدود . باال شد ي گانهاالت پنجؤهر كدام از س

ها و در مقاطع مختلف تحصيلي انتخاب و تصـويب شـد كـه در    علوم انساني براي زيرنظام
  . دگرديارايه  8جدول 
  
  گروه علوم انساني به تفكيك مقطعهاي فعال تعداد رشته) 3

محل هاي فعال -تعداد رشته 1394بر اساس معيارها و اولويت هاي توسعه، براي سال 
به ايـن معنـي   . معين شد 9در زيرنظام ها و شهرستان هاي مختلف استان به شرح جدول 

محل كه زير نظـام  -رشته 237علوم انساني، استان خراسان رضوي در  ي رشته 170كه از 
محـل  -رشـته  364در . نيز در آن ديده مي شود داراي دانشجوي مقطع كارداني خواهد بود

رشـته محـل    41رشته محل كارشناسي ارشـد و بـه همـين ترتيـب      124كارشناسي و به 
  .   دانشجوي دكترا خواهد داشت

به تفكيك مقطع و گروه )  1394(فعال در سال مقصد  تعداد رشته هاي. 9جدول 
 آموزشي

  رديف
                 

مقطع                
  گروه آموزشي

كارشناسي   كارشناسي  كارداني
  دكترا  ارشد

  جمع

  607 26  68 216 297 مهندسي  1
  169 20  58 72 19 علوم  2
  766 41  124 364 237 علوم انساني  3
  297 14  58 124 101 كشاورزي  4
  142  1  9 57 75 هنر  5

  1983 102  317 833 729 جمع
  100  5  16 42 36 درصد از كل رشته ها
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متناسب از تعداد و نسبت مقاطع تحصـيلي در پـنج    يبراي دست يافتن به تركيب :روش

  :  گروه آموزشي داده هاي زير تحصيل گرديد
آموزش عالي استان به طور كلي و هر شهرستان به  ي هاي توسعه ي اولويت نمره −

  طور خاص
  آمار وضع موجود آموزش عالي استان ي آخرين اطالعات درباره −

آمـايش اسـتان بـه شـرح زيـر       ي مقاطع آموزشي مصوب كميته ي بندي توسعهاولويت
  : تعيين گرديد

 كارشناسي ارشد 
 دكتراي تخصصي

 كارداني
 دكتراي حرفه اي

  كارشناسي
محل در هر گروه آموزشي، مراحـل زيـر   -آن براي تعيين سهميه يا نسبت رشته پس از
  :طي شد

محل هاي پيشنهادي جديد به هر گـروه  ـ   هاي كلي تخصيص رشته ي سياست تهيهـ 
  تحصيلي؛ 

  طرح و برگزاري كميسيون تخصصي متشكل از نمايندگان زيرنظام ها؛ ـ 
كميسيون، انطبـاق آن بـا سياسـت     محل به صورت پيشنهادي توسطـ   رشته ي ارايهـ 

  . آمايش ي دبير كميته توسطن آييد أهاي كلي تخصيص توسط تيم تحقيق و ت
  اي، ملي و فراملي حسب نيازهاي منطقهي برتوزيع رشته هاي علوم انسان) 4

 هاي علوم انساني در سطح اسـتان در سـه سـطح   رشته ي در اين محور، موضوع توسعه
  . اي، ملي و فراملي مورد بررسي قرار گرفتمنطقه
استان، شهرهاي مستعد  ي گانههاي هفتدر هر يك از ناحيه. ايدر سطح منطقه) 4-1
با دقت . هاي علوم انساني، به تفكيك مورد بررسي قرار گرفتكيفي و كمي رشته ي توسعه

هـاي برخـوردار و   نهاي گروه علوم انساني در شهرسـتا در آمار، روشن شد كه  توزيع رشته
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نسـبت بـاالتري از رشـته     ي دهنده نشان) 10(جدول زير . غير برخوردار استان نابرابر است
  . هاي علوم انساني در شهرستان هاي غيربرخوردار فعال است

  
  غيربرخوردار-حسب مناطق برخوردارتوزيع رشته هاي علوم انساني بر. 10جدول 

غيرعلوم انساني به نسبت علوم شهرستان ناحيه
  انساني

  %53 مشهد برخوردار
  %31 سبزوار
  %43 نيشابور
  %37 گناباد

  %63 تايباد غيربرخوردار
  %75 سرخس
  %82 خواف
  %100 كالت

علوم انساني در سـطح   ي بر اساس نقشي كه استان بايد در توسعه. در سطح ملي) 4-2
-هر شهر، شـهرهاي مشـهد، بـه   پذير بودن ملي داشته باشد، با محوريت شاخص دسترسي

عنوان قطب آموزش عالي كشور، سبزوار، به دليل همجواري با اسـتان سـمنان و نزديكـي    
هاي مركزي ايران و شهر تهران، قوچان، به دليل بـه دليـل همجـواري بـا     نسبي با استان

هـاي شـمالي ايـران، و گنابـاد، بـه دليـل       استان خراسان شمالي و نزديكي نسبي با استان
-هاي جنوب شرق ايران، بـه واري با استان خراسان جنوبي، و نزديكي نسبي با استانهمج

  .هاي آموزش عالي مورد نياز كشور شناخته شدندرشته ي عنوان شهرهاي مستعد توسعه
با اساس همجواري استان با دو كشور خارجي، و نقش تاريخي . در سطح فراملي) 4-3

آسياي ميانه، به جز مشهد كه از  ي و تربيت در منطقهعلم و رواج تعليم  ي استان در توسعه
هاي زميني و هوايي برخـوردار اسـت، شـهرهاي سـرخس بـه      امتياز باالي دسترسي از راه

با تقاضاي آموزش عـالي در گـروه    ارتباطآموزش فراملي در  ي شهر مستعد توسعه ي منزله
و شـهر تربـت جـام بـراي     علوم انساني براي كشور تركمنستان و كشورهاي آسياي ميانه، 

  .كشور افغانستان در نظر گرفته شد
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نسـبت از طريـق تقسـيم تعـداد رشـته هـاي علـوم انسـاني در هـر           ي محاسبه :روش
به دست آمده از ايـن اقـدام در    ي نتيجه. شهرستان به تعداد كل رشته هاي داير انجام شد

حسـب گـروه   تان برهاي اسـ  ي آموزش عالي در نواحي و شهرستان توازن بخشي به توسعه
  . 1تحصيلي به كار بسته شد

اين سياست اعمال گرديد كه در هر ناحيه  1394بر اساس اولويت هاي استان در سال 
و مبتني بر نتايج بـه دسـت آمـده از تحليـل بـه      ) 11جدول (بنا به اولويت هاي سرزميني 

كـه داراي  به عنوان نمونه، در شهرستان جوين . ، رشته ها توزيع شوندSWOTكمك فن 
درصد رشته هـا مربـوط بـه گـروه      73، 1389استعداد كشاورزي كم نظيري است، در سال 

 10، تعـداد  1394ها، در سـال  بر اساس مصوبات كميسيون و كارگروه. شدعلوم انساني مي
رشته مهندسي به رشته هاي فعال در اين شهرسـتان افـزوده خواهـد     2رشته كشاورزي و 

درصـد كـاهش    36درصد بـه   76در اين صورت، نسبت رشته هاي علوم انساني به از . شد
  . خواهد يافت

هاي  ه هاي تحصيلي در نواحي و شهرستانگرو ي اولويت بندي توسعه. 11جدول 
  استان

بندي اولويت    شمول جغرافيايي  ناحيه
هنر، مهندسي، كشاورزي، 

 علوم، علوم انساني

هاي مشهد، فريمان، كالت، چناران وشهرستان
 شانديز-طرقبه

1 

كشاورزي، مهندسي، علوم 
 انساني، علوم

شهرستان سرخس 2 

كشاورزي، علوم انساني، هنر، 
 مهندسي، علوم

تايباد و باخرزهاي تربت جام،شهرستان 3 

كشاورزي، مهندسي، علوم 
 انساني، هنر، علوم

حيدريه، كاشمر، خواف،هاي گناباد، تربتشهرستان
 والتبجستان، بردسكن، زاوه، رشتخوار، و مه

4 

مهندسي، هنر، كشاورزي، 
 علوم، علوم انساني

هاي قوچان و درگزشهرستان 5 

                                                            

  .كاربردي لحاظ نشده است-انشگاه جامع علميي آمار، د در اين محاسبه. 1
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هنر، مهندسي، كشاورزي، 
 علوم انساني، علوم 

جلگههاي نيشابور و تختشهرستان 6 

مهندسي، كشاورزي، علوم 
 انساني، علوم، هنر

 7 هاي سبزوار، جوين، و جغتايشهرستان

  
  حسب زيرنظامتوزيع رشته هاي علوم انساني بر) 5

هاي گروه علـوم انسـاني در چهـار زيرنظـام      ي توزيع رشته دهنده نشان) 12(جدول زير 
بر اساس اطالعات جدول روشن است كه نسبت بااليي از رشـته هـاي علـوم    . استان است

  . انساني در دانشگاه پيام نور فعال است
  

  توزيع رشته هاي علوم انساني بر حسب زيرنظام در دو شهرستان. 12جدول 
در اني از كل انسهاي علومنسبت رشته شهرستان زيرنظام

  شهرستان
  صفر درصد قوچان دولتي

  دانشگاه دولتي ندارد فريمان
  %75 قوچان پيام نور

  %64 فريمان
  %44 قوچان آزاد

  صفر درصد فريمان
  %50 قوچان غير انتفاعي

 دانشگاه غير دولتي ندارد فريمان
  

زيرنظام، از طريق تقسـيم  حسب ها بر ان استان، نسبت توزيع رشتهدر هر شهرست :روش
بـر  . تعداد رشته در هر گروه تحصيلي، به تعداد كل رشته در هر زير نظـام بـه دسـت آمـد    

هـر زيرنظـام،    هايت آمده و بر اساس تحليل توانمنديها و محـدوديت دساساس اطالعات به
اما بـه   ،حسب مقطع در هر زير نظام، قابل حصول بود كه انجام گرفتتوزيع دانشجويان بر

دليل عدم امكان دسترسي به اطالعـات جـامع و دقيـق از هـر زيـر نظـام از يـك سـو، و         
مراجع مركزي در اخذ تصميم مبنـي بـر تخصـيص مجـوز راه انـدازي دوره بـه        ي مداخله
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در سـطحي فراتـر از حـد قـدرت      هايي ماننـد پيـام نـور و دانشـگاه آزاد اسـالمي،     دانشگاه
  .  اني، چنين اقدامي صورت نگرفتآمايش است ي گيري كميته تصميم

  
  گيري نتيجه

شـوراي عـالي انقـالب     توسـط  جـامع علمـي كشـور    ي همزمان با تهيه و انتشار نقشه
فرهنگي و سند تحول راهبردي نظام آموزش عالي كشور توسط وزارت علوم، تحقيقـات و  

مادر از جمله دانشگاه فردوسي مشهد، خواسته شد تا  دانشگاه 31، از 1389فناوري در سال 
آموزش عـالي بـا    ي مطالعات آمايش آموزش عالي را در هر استان، به منظور تناسب توسعه

  . هاي راهبردي علم و فناوري كشور، طراحي و اجرا كنندالزامات برنامه
 ي هنـه آمـوزش عـالي در پ   ي هاي اصلي آمايش، توازن بخشي به توسعه يكي از هدف
در اين ميان عدم توازن و بي قوارگي هاي احتمالي در رشته، مقطع و زيـر  . سرزميني است

بررسي مباني نظري مطالعات آمـايش آمـوزش    هدف اين مقاله. نظام نيز روشن خواهد شد
اصلي ترين دسـتاوردهاي آن   ي عالي، هدف، ساختار، روش و مسير مطالعه، به عالوه ارايه

وضعيت علوم انساني اطالعاتي از  ي به اين منظور پس از ارايه. در گروه علوم انساني است
لي؛ تغييـر در  اولويت بندي گـروه هـاي تحصـي   : ، در پنج محور1394و  1389هاي در سال

علوم  تعداد رشته هاي فعال گروه؛ 1394هاي علوم انساني براي سال  تعداد و تركيب رشته
هـاي   هاي علوم انساني برحسب محل؛ و توزيع رشته توزيع رشته انساني به تفكيك مقطع؛

بـا   ارتبـاط در  هـا علوم انساني برحسب زيرنظام؛ مهمترين تصميمات و روش هاي اتخاذ آن
  . گروه علوم انساني مطرح شد

  :نتايج مطالعات آمايش نشان داد كه
 استان خراسان رضـوي از الگـويي معـين   در  هاي گروه علوم انسانيرشته ي توسعه -1

  تبعيت نكرده است؛
حسـب مقطـع، بيشـترين وزن    دانشجو در گروه تحصيلي و بر-رشتهاز لحاظ نسبت  -2

  ؛   1اختصاص به مقطع كارشناسي يافته است
                                                            

در مقايسه با ساير گروه ها، از لحاظ نسبت تعداد رشته در مقطع به كل، بزرگترين نسبت بـا  . 1
كمتـرين نسـبت در ايـن    . درصد به سطح كارشناسي علوم انساني اختصاص يافته است 47
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هـاي  همتـوازن رشـت   ي بـراي توسـعه   اي معـين  هاي آموزش عالي، نقشـه زيرنظام -3
  اند؛ تحصيلي در اين گروه نداشته

مين خواسـت مراجـع باالسـري در كشـاندن     اي بـراي تـأ  علوم انساني حكم وسيله -4
  فاقد امكانات اوليه براي توسعه را بازي كرده است؛ ي آموزش عالي به شهرهاي دورافتاده

ترجيح به "هاي گروه علوم انساني، مبتني بر رويكرد رشته ي گذاري توسعهسياست -5
  بوده است؛ "دليل سهولت

هاي دايـر علـوم انسـاني بـا مختصـات      اي بين نوع و فراواني رشته ي منطقي رابطه -6
  اي مشاهده نشد؛ناحيه-شهري
علوم انساني با تغييرات اجتماعي، انتظارات جديد فرهنگـي، نيازهـاي    ي بين توسعه -7

  ملي ربط منطقي مشاهده نشد؛ ي طور كلي الزامات توسعهكارفرمايان، و به
هاي آموزشي كمتـرين اثـر را در علـوم انسـاني     در بين گروه فناوريهاي پيشرفت -8

  داشته است؛
هاي آمـوزش عـالي از جملـه علـوم     در مورد گروه گذاري استانييك نظام سياست -9

  انساني وجود نداشته است؛
رشته در شمار دانشجو ـ  ها، بيشترين  رشته هاي علوم انساني در زيرنظامدر توزيع  -10

اه پيام نور بوده است، در حالي كه دشوار به نظر مي رسد اگـر تصـور شـود در    اختيار دانشگ
اين زمينه، به تفاوت هاي اساسي ناشي از كيفيت تحصيل دانشجو در دانشگاه هاي مبتني 

  نيمه حضوري توجه شده باشد؛-بر رويكرد چهره به چهره، و غير حضوري
 ي عـده خراسان رضوي از افزايش پنجم توسعه در استان  ي پنج ساله ي در برنامه -11

هدف اصلي اين تصـميم برداشـته   . دانشجويان در  گروه علوم انساني جلوگيري شده است
                                                                                                                                            

سـي ارشـد، بيشـترين    در مقطـع كارشنا . درصد در اختيار گروه مهندسي اسـت  36مقطع با 
قـرار  ) درصـد دهـم  7(و كمترين آن در اختيار گروه هنر %) 34(نسبت رشته در گروه علوم 

. مـي باشـد  % 16اين نسبت در مقطع كارشناسي ارشد براي گروه علوم انساني برابر با . دارد
و هنـر  %) 5با (در رتبه دوم %) 12(در مقطع دكترا نيز گروه علوم انساني بعد از گروه علوم 

و %) 46(در مجموع، گروه علوم انساني پـس از گـروه هـاي علـوم     . در رتبه آخر قرار دارد
محل، رتبه سوم را در مقاطع تحصيالت تكميلي با -، از لحاظ تعداد رشته%)24(اورزي كش
  .  در اختيار خواهد داشت% 21
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كمي آموزش عالي از دوش گروه علوم انساني و كمك به رشته  ي شدن بار سنگين توسعه
كيفي، از جمله راه انـدازي رشـته هـاي جديـد و      ي هاي علوم انساني در بازسازي و توسعه

  . 1تقويت دوره هاي تحصيالت تكميلي بوده است
با در نظر گرفتن تمام جوانب و با توجه به نتايج آمايش، علوم انساني اولويت دوم  -12
آموزش عالي استان خراسان رضوي پس از گروه هنر و معمـاري تشـخيص داده    ي توسعه

  . شده است
  

  و مĤخذ منابع
ي آمـايش اسـتان خراسـان     گـزارش مختصـر مطالعـات برنامـه     ).1389(اسان رضوي آمايش استان خرـ 

  . معاونت برنامه ريزي استانداري خراسان رضوي .رضوي
همـايش  : زاهـدان . گزارش طـرح آمـايش آمـوزش عـالي    ). 1389(ـ دفتر نظارت و ارزيابي آموزش عالي 
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نگاهي به وضعيت توزيع رشته هاي گروه علوم انساني در مجموع نشان مي دهـد كـه ايـن     .1
ز محل را براي مقطع كارشناسي و پـس ا -باز هم بيشترين نسبت رشته 1394گروه در سال 

اين وضعيت با گـروه هـاي   . آن كارداني، كارشناسي ارشد و دكترا در اختيار خواهد داشت
در مورد گروه علوم، بيشترين نسبت رشته ـ محل به ترتيب شامل  . علوم و هنر تفاوت دارد

در گـروه  . ي آخر كارداني خواهد بـود  مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا، و در رتبه
  .رين رشته ـ محل را مقطع كارداني در اختيار خواهد داشتمهندسي نيز بيشت



 
 
 
 
 
 

  اي در جغرافياي تاريخي رشته آموزش و پژوهش ميان
 

  ∗حسن باستاني راد
  چكيده

هاي علمي در بررسي و تحليل ساختارهاي  ترين حوزه جغرافياي تاريخي از مهم
با توجه به نيازهاي كنوني در عرصة . اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است

هاي  و راهكارهاي نوين از طريق ديدگاه ها پژوهش پيرامون تاريخ ايران، ارائة طرح
. اي، در عرصة پژوهش و آموزش پيرامون جغرافياي تاريخي ضرورت دارد رشته ميان

هاي تاريخي برگرفته از منابع جغرافيايي است، اما در  اگرچه برخي از مهمترين آگاهي
از . ستگيري از اين دانش انجام نگرفته ا اي براي بهره هاي اخير تالش بايسته دهه

آنكه بر  يابد بي هاي بسياري به اين موضوع اختصاص مي ها و مقاله نامه ديگر سو پايان
رو  از اين. هاي نظري آن باشد اي در اين حوزه و چارچوب رشته هاي ميان پاية دانش

اي توجه شود تا راهكاري  رشته بايسته است به اين موضوع علمي با ديدگاهي ميان
گيري بيشتر از جغرافياي تاريخي در نظام آموزشي و پژوهشي  هعلمي و عملي براي بهر

جغرافياي اقتصادي، : گونه موضوعات عبارتند از برخي از اين. به كار گرفته شود
شناسي  جغرافياي فرهنگي، جغرافياي اجتماعي، جغرافياي سياسي، جغرافيا و مردم

اس  آي ايي و جيپژوهي و شهرپژوهي جغرافي شناسي تاريخي، مكان تاريخي، زبان
از اين رو مسئلة اصلي اين مقاله، عوامل مؤثر بر آموزش و پژوهش . تاريخي
  .ها و راهكارهاي عملي است اي در جغرافياي تاريخي از منظر آسيب رشته ميان

شناسي  شناسي تاريخي، زبان جغرافياي تاريخي، آموزش و پژوهش، مردم: كليدواژه ها
 .اس تاريخي آي تاريخي، جي
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 استاديار گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي ∗
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  طرح مسأله
در بررسي رويدادهاي تاريخي، سه محور زمان، انسان و مكان در گردش تحوالت و 

چنانچه منظور از زمان همان سير تاريخ در هر دو معناي . نمايد واقعات تاريخي مهم مي
هاي سرگذشت احواالت انسان باشد، مشخص  ها و نانوشته گذاري و گذشته و نوشته زمان
در ميانة تاريخ و جغرافيا، تحوالت و  1»موضوع واحد«ثابة شود كه انسان به م مي

روي خويش را در سير زمان و گاه با آغاز و انجامي كه مورخان براي  رويدادهاي پيش
پرسش . اند، انجام داده و با آن تاريخ خويش را رقم زده است داري تعريف كرده ميراث

ر تاريخ انسان جستجو كرد كه در توان رويداد يا تحولي را د نخست اين است كه آيا مي
حادث شدن آن با مكاني در پيوند نباشد؟ دو ديگر اينكه، نقش مكان يا به تعبيري نقش 
طبيعت و اقليم و بستر جغرافيايي در رويدادهاي تاريخي چيست؟ و سه ديگر آنكه جغرافيا 

اين مقاله برآن  به عنوان علم بررسي مكان و رابطه آن با انسان چه پيوندي با تاريخ دارد؟
اي تاريخ و  رشته ها پاسخ دهد، كه جاي آنها در تتبعات ميان گونه پرسش نيست كه به اين

تر در دستاوردهاي پژوهشي  جغرافيا و فلسفة تاريخ و فلسفة جغرافيا و در نگاهي جامع
نگارنده بر آن است تا در اين مقاله با بيان اهميت جغرافيا در . جغرافياي تاريخي است

موزش و پژوهش تاريخ، به نقش جغرافياي تاريخي در بررسي تاريخ، جايگاه اين دانش در آ
هاي  ايران، رشد و توسعة آن در مؤسسات آموزشي و پژوهشي ديگر كشورها و زيرشاخه

توجهي به مباني اين دانش و ارائة راهكارهايي  هاي كنونيِ متأثر از كم علمي آن، آسيب
 .دازدبراي توجه علمي به آن بپر

تنوع اقليمي در ايران شرايط گوناگوني براي زندگي جوامع و اقوام اين سرزمين فراهم 
روي،  ويژه در سه دستة اصلي كوچ هاي زندگي اجتماعي به كرده است كه بر اثر آن شيوه

» هفت اقليم«از آنجا كه در اين سرزمينِ . نشيني و شهرنشيني را پديد آورده است ده
ها و  هاي گوناگون سال را تجربه كرد، اقوام با خاستگاه ن فصلتوان در يك زما مي

اند و تحوالت آن را  ها و اهداف بيش و كم متفاوت به آن توجه كرده، وارد شده انگيزه
اين مسأله همواره باعث شده تا ايران بستر رويدادهاي گوناگون . اند تحت تأثير قرار داده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب ماه و ، »معرفي كتاب جغرافياي تاريخي كشورهاي اسالمي«). 1382(حسن يگانه . 1

  .58، آذرماه، ص 2، سال هفتم، شمارة جغرافيا
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اين همه نشان . فيايي را در آن ناديده گرفتتوان نقش عوامل جغرا قرار گيرد كه نمي
دهد كه بر اساس داليل گوناگوني ايرانيان به جغرافيا پرداختند و از پيشگامان  مي
سان همواره  بدين. آيند هاي مرتبط با جغرافيا به شمار مي ريزي مباني و تأمل در دانش طرح

همپاية ديگر جوامع، نه تنها به تفكر در جغرافيا مورد نياز واقع شده و انديشمندان ايراني 
هاي فراواني در حوزة جغرافيايي ايران و اسالم همت گماشتند، بلكه  ها و رساله تأليف كتاب

هاي زندگي اجتماعي به تبيين ساختارهاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي  متناسب با شيوه
  .در اين سرزمين و متناسب با جغرافياي آن پرداختند

ي راهكارهاي پژوهشي و آموزشي جغرافياي تاريخي ايران اين از يك نگاه در بررس
شود كه جغرافيا از منظر طبيعي و حتي انساني چه تأثيري بر جامعه،  پرسش مطرح مي

فرهنگ، اقتصاد و سياست در ايران داشته است؟ از نگاهي ديگر اين پرسش نيز شايان 
پذيرفته و چگونه قابل بررسي و  پاسخ است كه جغرافياي تاريخي ايران از چه عواملي تأثير

بازشناسي است؟ در اين راستا امروزه و به ويژه در آموزش و پژوهش از كدام ابزارهاي 
شود؟ با اين همه، بايسته است  جغرافياپژوهي در عرصة جغرافياي تاريخي بهره گرفته مي

نقش بندي علمي از  هايي راهكاري مناسب براي تقسيم كه براي پاسخ به چنين پرسش
از اين رو اين نياز . جغرافيا در همة شئون تحوالت و رويدادهاي اين سرزمين ارائه كرد

هاي برآمده از درخت تناور  پژوهان بوده است كه شاخه همواره احساس شده و دغدغة تاريخ
و پر شاخ و بنِ جغرافياي تاريخي ايران كدامند و از چه رويكرد و ديدگاه و يا از چه مسير 

هاي پژوهشي و آموزشي اين حوزة  توان آنها را براي بررسي زمينه اي مي پژوهانه تاريخ
  علمي معرفي و ارائه كرد؟
آنكه جايي در  پژوهان است، بي ها، تعداد بيشماري پيش روي تاريخ از اين دست پرسش

پژوهي جغرافيايي  هاي تاريخ هاي درسي مقاطع گوناگون رشتة تاريخ و عرصه سرفصل
اي تاريخ با  رشته ساز پيوند ميان تواند زمينه از ديگر سو جغرافياي تاريخي مي. دداشته باشن

شناسي، اقتصاد،  شناسي و مردم علومي چون جغرافيا، علوم اجتماعي و از آن ميان جامعه
ها باشد كه در نتيجه باعث توسعة بيش از  هاي گوناگون اين دانش شناسي و شاخه باستان

هاي نوين  ها و شيوه هاي گوناگون و گشودن زمينه يخ در عرصهپيش آموزش و پژوهش تار
  .آن خواهد شد
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جانبه  كه همه 1كه، تا كنون تعريف در خور توجهي براي اين دانش طرح نشده  جالب آن
جغرافياي تاريخي پيوندگاه دو سوية . ها و ساختار تمام نماي آن را بنماياند باشد و چارچوب
جانبة  برخي با توجه به اين مسأله، ضرورت بررسي همه. نگاري است جغرافيا و تاريخ

اما  2اند، هاي نوين طرح كرده هاي تاريخي با توجه با دانش جغرافياي تاريخي را در پژوهش
هاي پيش همواره مورد توجه دانشمندان ايراني بوده و جاي آن  اين موضوع در طي سده

مندي  گوناگون اين رشتة علمي بهره دارد كه براي درك بهتر رويدادهاي تاريخي از وجوه
توان از دانش جغرافيا در  از آنجا كه از طريق اين حوزة علمي مي. دست آيد تر به بيش

بايسته است كه در آغاز نگاهي هرچند به اجمال و به  3هاي تاريخي كمك گرفت، بررسي
ان و اسالم نگاري جغرافيايي و دانش جغرافيا در اير ظاهر غير ضروري به پيشينة تاريخ

  .داشت و از راه بررسي آن به نيازهاي پژوهشي و آموزشي امروز توجه كرد
  

  درآمدي بر دانش جغرافياي تاريخي در ايران و اسالم
نگاري و تاريخِ تدوين انواع متون سياسي،  بررسي پيشينة جغرافيانگاري تاريخي و تاريخ

هاي نوشته و  اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي در ايران، گواه از پيوند وجوه گوناگون آگاهي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسن  ←براي آگاهي دربارة اين نظر و عدم ارائة تعريفي خاص از جغرافياي تاريخي . 1
دانشگاه اصفهان، ص : اصفهان. اي بر جغرافياي تاريخي ايران مقدمه، )1377(محمدي  بيك

. سمت: تهران. )1(جغرافياي تاريخي كشورهاي اسالمي ، )1380(؛ حسين قرچانلو 15 -2
  .7- 6ص 

2. Zdenek Kucera (2008). “Historical Geography Between Geography and 

Historiography”, in, Klaudyan: Internet Journal of Historical Geography and 

Environmental History. Volume 5, no 1, p. 5-13. → http://www.klaudyan.cz 

اربردي چنان ناگسستني است كه پيوند جغرافياي تاريخي با جغرافيا، به ويژه جغرافياي ك. .3
هاي جغرافياي كاربردي، به مانند ديگر  دانان كنوني جغرافياي تاريخي را جزو رشته جغرافي
حسين . اند دانسته...) اقتصادي، كشاورزي، شهري، روستايي و(هاي جغرافيايي  رشته

ضوي، آستان قدس ر: مشهد. هاي جغرافيايي جغرافياي كاربردي و مكتب). 1364(شكوئي 
شايان توجه است كه برخي از دانشمندان جغرافيا، از اين منظر جغرافياي كاربردي . 45ص 
همان، ص : اند دانسته» ...برداري از تاريخ به كار گرفتن علم جغرافيا در جهت بهره«را 
47.  
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كه در اين زمينه  چنان. حتي نانوشته با جغرافيا و البته با رويكرد جغرافياي تاريخي دارد
هاي جغرافيايي را در  به منابع جغرافيايي تكيه كرد، بلكه ديگر متون نيز آگاهينبايد تنها 

براي نمونه در بررسي متوني كه توأم با . گذارند پيوند با زندگي انسان در اختيار مي
 2مردم شناسي فرهنگي/ شناسي  از آن ميان ديني و ادبي، قوم( 1هاي تاريخ فرهنگي آموزه

بندي  شناسي و دسته مانند مردم( 4، اجتماعي...)اري، حكومتي و مانند اد( 3، سياسي...)و
هستند ) هاي كارورزي مانند معيشتي و وظايف و آيين( 5، و حتي اقتصادي...)اجتماعي و

اين نگاه به تاريخ، . ها، شرايط و تأثيرات جغرافيايي دريافت توان پيوندشان را با بنيان مي
رافيايي در دورة باستان و دوران اسالمي تاريخ ايران توأمان در متون جغرافيايي و غير جغ

و ) آفرينش آغازين( بندهشهاي ايراني ميانه مانند  كه در متن مورد توجه بوده است؛ چنان
اند،  هاي زردشتي نوشته شده كه به انگيزه و هدف ديني و آموزه) روحِ عقل( مينوي خرد

اي  هاي ديني به گونه دست دادن آموزه گونه آثار براي به در اين. توان اشاره كرد مي
به  بندهشهايي از كتاب  بخش. اند هاي جغرافياي تاريخي بهره برده تأثيرگذار از آگاهي

ها، رودها، جانوران، گياهان، آتش، باد، ابر، باران، شهرها  ها، درياها، درياچه چگونگي زمين
هاي جغرافيايي اختصاص يافته و  ههاي جغرافيايي به عنوان آفريد ها و ديگر مكان و مانش

هاي اهورايي و اهريمني، دوزخ، روان  هاي ديني مانند آفرينش، خوي در كنار آن آموزه
هاي  از ديگر سو مردمان، زنان و مردان، خوي. بيان شده است... درگذشتگان، رستاخيز و

هاي اجتماعي  تهاي زندگي، تبار و تخمة اقوام، تن و روان به عنوان برداش انساني، ويژگي
جستجو  مينوي خردتوان در  همين ديدگاه را مي. اند هايي را در بر گرفته در اين اثر بخش

، اقليم و طبيعت، ستارگان، كيهان، خورشيد و ماه، »هاي شاد و ناشاد زمين«كرد كه دربارة 
هاي  وزهكند، اما در پيوند با آم ها، درياها، شهرها و ديگر عناصر جغرافيايي ارائه مي كوه

ها و  ها، خوي شناسي، خصلت شناسي و قوم و نيز مردم... ديني، اندرزها، پرستش، آفرينش و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cultural History 
2. Cultural Anthropology 
3. Political History 
4. Society History 
5. Economical History 
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  1.حتي هوش و حافظه، طبقات و مسائل كاري، مزد و كارورزي اقتصادي آنها
هاي جغرافيايي براي  مندي از آگاهي چنين رويكردي گواه از آن دارد كه در ايران بهره

از ديگر . اي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي بايسته بوده استه بيان اهداف و آموزه
بندي قلمرو زميني در معناي جغرافياي سياسي آنچنان كه هخامنشيان در  سو بخش

هاي  شهرستانمانند (ها و شهرها  بندي گُست ها و ساسانيان در بخش بندي ساتراپ تقسيم
هاي  اند، با اهداف و پيوند داشته 3ميبندي قلمرو اسال و مسلمانان در استان 2)ايرانشهر

. يافت و در ساختار و نظام مملكتي كاربرد داشت گوناگون تاريخي و جغرافيايي انجام مي
ها كامالً نياز  گونه آگاهي ها به اين كه در دورة خسرو انوشيروان براي مساحي زمين چنان
  .افتاد

ان نه در دورة باستان كه در دورة مندي از جغرافيا در وجوه گوناگون زندگي ايراني بهره
اسالمي نيز بردوام ماند، كامل شد و بر پاية دستاوردهاي علمي منشاء آموزش و پژوهش 

ها و  ميراث آن نيز ارائة صدها نظرية جغرافيايي در كتاب. گسترده در حوزة اين دانش شد
  .گنجد شماري بود كه بيان آن در اينجا نه ضرورت دارد و نه مي رسائل بي

در . دانش جغرافيا مورد توجه واقع شد قرآن كريمدر دورة اسالمي نيز برگرفته از تعاليم 
ها و  اي دارد و سخن از هفت آسمان، كهكشان اين كتاب آسماني، طبيعت جايگاه ويژه

ها، درياها، برخي از شهرها و مواضع جغرافيايي، اقوام  ها، كوه افالك، ستارگان، فصل
، كشورها، جانوران، ...)پارسيان، عاد، ثمود و/ صارا، صابئه، مجوساعراب، يهوديان، ن(

سان، مسلمانان  بدين 4.مورد توجه قرار گرفته است... و) لرزه، طوفان زمين(مصائب طبيعي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، به كوشش بندهش، )1385(دادگي  فَرنَبغ ←تر از مندرجات اين دو اثر براي آگاهي بيش. 1

  .توس: ، به كوشش احمد تفضلي، تهران)1385( مينوي خردتوس؛ : مهرداد بهار، تهران
اين متن در دورة ساسانيان تدوين شده اما در دورة اسالمي بازنويسي و ترويج يافته است، . 2

، با آوانويسي و ترجمه متن از تورج دريايي، ترجمه )1388( هاي ايرانشهر شهرستان ←
  .21توس، ص: فارسي شهرام جليليان، تهران

از اين رو توجه به . تدوين شدندنگاري اسالمي، اساساً بر اين شيوه  تر منابع جغرافيا بيش. 3
  .جزييات طبيعي و انساني هر قلمرو مورد توجه قرار گرفته است

هاي هود،  ؛ سوره120- 111؛ 29 -17آيات گوناگون  سورة بقره، آية  ←براي نمونه . 4
 .گيرند كه هركدام بخشي از اين موضوعات را در بر مي... االنسان،  النمل، الفيل، الزلزله، و
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  .هاي خود قرار دادند نيز جغرافيا را در صدر دانش
صل شد كه از مسلمانان از جغرافيا براي مسائل و رفع نيازهاي گوناگون برخورداري حا

ها  گزاري و تعيين اوقات و مناسبت تعيين قبله در شهرهاي گوناگون، حج: آن ميان است
ها و ارائة راهكارها در مسائل  ها و آسيب مندي از اخترشناسي، شناخت اقليم هرچند با بهره

بندي  جوي و سماوي، ميزان درآمدها، راهنمايي عمال مالي و مأموران خراج، تقسيم
اورزي و صنعتي و بازرگاني، تمركز سازمان اداري و تسلط حكومت بر قلمرو مناطق كش

گفتة اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي، شناخت  وسيع خالفت اسالمي، وجوه پيش
  ...، و)ممالك و بلَدها(ها  و شهرها و آبادي) مسالك(ها  راه

ر جاهلي، يونانيان و النهرين، اعراب عص نزد ايرانيان، ساكنان بين 1جغرافياي نجومي
توان وجوه فرهنگي و  صحراگردان آسيايي اهميت بسياري داشت كه از وراي آن مي

اين دانش در پيوند با شناخت بروج، صور فلكي، اقمار و . اجتماعي زندگي آنان را بازشناخت
هاي  در دانش جغرافياي عمومي مسلمانان كاربرد فراوان يافت كه گاه با نام... ستارگان و

شد و در پيوند با مسائل ديني،  مطرح مي» البلدان تقويم«و » االطوال و االعراض علم«
دانش مسلمانان در جغرافياي نجومي به ويژه تا سدة چهارم  2.هيئت و جغرافيا قرار گرفت

كه آثار مربوط به اين دانش در اسپانيا  پيشرفت زيادي حاصل كرد، چنان) م10(قمري 
، )الخوارزمي(هاي الگوريسمي  ، ترجمه شد و به سرعت نام)م11( در سدة پنجم) اَندلس(

و جز اينها نشان داد كه اين دانش با نام ) بتّاني(، الباتگنيوس )فَرغاني(آلفراگانوس 
  3.هاي علمي جغرافياي نجومي و رياضي نيز كاربرد يافت دانشمندان مسلمان در عرصه

نگاري نيز براي كمك به  در اطلس 4نگاري مسلمانان توانستند عالوه بر كيهان
المصور «ها تحت عنوان  و در ترسيم نقشه»المسالك و الممالك  علم«هايشان در  دانسته

هاي علمي ايرانيان  گيري از اندوخته هاي جغرافيايي و با بهره»صورت«در تهية » الجغرافي
سدة چهارم  و يونانيان باستان، پيشرفت بسيار كنند تا جايي كه پژوهشگران به حقيقت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Astronomical Geography 

، هاي جغرافيايي در جهان اسالمي نوشته تاريخ، )1379(ايگناتي يوليانوويچ كراچكوفسكي . 2
  .6علمي و فرهنگي، ص : ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهران

  .12كراچكوفسكي، ص. 3
4. Cosmography  
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از ديگر سو در تكامل دانش خود  1.اند نگاري اسالم نام نهاده قمري را عصر طاليي اطلس
مورد » علم عجايب و غرايب«از وصف زمين و انسان عجايب و غرايب را نيز تحت عنوان 

، آثارالبالدهاي بسياري با نام  ها و رساله توجه قرار دادند كه حاصل آن كتاب
همچنين در بيان نام و نشان اعالم جغرافيايي، . پديد آمد... و المخلوقات عجايب

در پيوند با » جغرافياي لغوي«اي  شناسي در جغرافيا جايگاه مهمي يافت و به گونه لغت
  2.جغرافيا و پراكندگي قلمروهاي زباني و گويشي در متون انعكاس يافت

استفاده از اين . يد آمدها زمينة جغرافياپژوهي در ايران پد عالوه بر اين موارد ده
اين . دستاوردها در زمينة آموزش و تتبع در تاريخ، به پيوند ميان تاريخ و جغرافيا انجاميد

آنكه چنين عنواني را از ميانة  پيوند چنان استواري يافت كه دانش جغرافياي تاريخي بي
ران و اسالم هاي عرصة علم در اي ترين دانش تاريخ و جغرافيا بر خود نام نهد، جزو مهم

  .درآمد
هايي در بيان اهميت اين موضوع  خالصه آنكه، آنچه در اين بخش ارائه شد تنها نمونه

كند كه از وجوه  نگاه به دستاوردهاي گذشته اين موضوع مهم را مطرح مي. در گذشته بود
پژوهي كنوني كمك  هاي تاريخ توان در بررسي گوناگون جغرافيانگاري تاريخي، نه تنها مي

ها،  نگاري براي شناخت فرهنگ ترين منابع غيرتاريخ رفت كه منابع جغرافيانوشته، از مهمگ
بدين سان ضرورت دارد با . اي تواند بود در هر دوره... ها، باورها، دانش و اقوام، سرزمين

  . آمده در پيوند ديرينة تاريخ و جغرافيا توجه شود نگاه به گذشته به مسائل پيش
  
  وهش و آموزش جغرافياي تاريخيگرايي در پژ سنت

هاي  هاي تحصيلي و كتاب نامه پژوهشي، پايان -امروزه شمار زيادي از مقاالت علمي
هاي   شوند، اما عدم توجه به شيوه بسياري در زمينة جغرافياي تاريخي تأليف و تدوين مي

سنتي هاي  نوين پژوهشي و آموزشي در اين حوزة علمي و نيز پايبندي به برخي از شيوه
هاي  ريزي پژوهي جغرافيايي، باعث شده كه در برنامه اريخي و تاريخجغرافياپژوهي ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حوزة فرهنگ  هاي زيادي در عنوان اين دانش باعث شد تا كتاب. 10- 8كراچكوفسكي، ص . 1

  .تأليف شود األرض صورهو  مسالك و ممالك و تمدن اسالم با نام و نشان
  .119 - 96كراچكوفسكي، ص ←براي آگاهي دربارة اين بحث . 2
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شايد بتوان . ها، همچنان راه گذشته ادامه يابد درسي و ابزار آزمودن و محك زدن پژوهش
آموزي است  پژوهي و تاريخ هاي تاريخ اذعان كرد كه جغرافياي تاريخي جزو معدود حوزه

  .هاي گذشتة پژوهشي و آموزشي قرار دارد اد سنتچنان بر بني كه هم
كليات جغرافيا با تأكيد بر جغرافياي «هاي كشور دو درس  هاي تاريخ دانشگاه در گروه

شوند  از دو منظر تدريس مي 1،»هاي اسالمي سرزمين/ جغرافياي تاريخي ايران «و » ايران
هاي  الف، استادان گروه: گردد ها از سوي دو دسته از استادان برمي كه به ارائة اين درس

  . هاي تاريخ جغرافيا ؛ ب، استادان گروه
از اين دو گروه تدريس چند مشكل اساسي دامن فهم از جغرافياي تاريخي را آموزش و 

يكي آنكه چنانچه دستة نخست اين درس را ارائه دهند تاريخ و : گيرد پژوهش تاريخ مي
دانند و اگر استادان تاريخ اين درس را ارائه  نمي هاي تاريخي را كاربرد جغرافيا در پژوهش

ديگر آنكه هر كدام از . هاي تاريخي آگاهي ندارند دهند، به جغرافيا و كاربرد آن در پژوهش
هايي را ارائه دهند،  استادان تاريخ يا جغرافيا براي دانشجويان رشتة تاريخ چنين درس

كدام از  يس خود قرار دهند، زيرا هنوز هيچتوانند مباني جغرافياي تاريخي را اساس تدر نمي
هاي اين حوزه به هيچ  از ديگر سو، در سرفصل درس. اين مباني طرح و تعريف نشده است

پژوهي، مطرح نشده  هاي تاريخ روي پيوند ميان جغرافيا و جغرافياي تاريخي با ديگر حوزه
  .است

توان با اين تعبير  را مي سطح عاميانة دانش به كار گرفته شده از جغرافيا در تاريخ
در آموزش و پژوهش تاريخ، جغرافيا را به توصيف عناصر طبيعي و : جسورانه توصيف كرد

هاي جغرافيادانان گذشته دربارة شهرها و واليات  جغرافياي تاريخي را به بازشرحِ نوشته
هاي  صهبه راستي آيا جغرافيا و جغرافياي تاريخي كاربرد ديگري در عر. ايم منحصر كرده

  آموزي ندارد؟ پژوهي و تاريخ تاريخ
در پاسخ بايد گفت، اگر كاربرد ندارد، همين چند واحد را هم بايستي حذف كرد و مقاله، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جغرافياي (واحدي در مقطع كارشناسي  2هاي آموزشي تاريخ دو درس اختياري  در گروه. 1

كليات (واحدي  2درس اصلي  و يك) هاي اسالمي و جغرافياي انساني تاريخي سرزمين
شود و  ، تدريس مي)جغرافياي تاريخي ايران(و نيز در مقطع دكتري ) جغرافياي ايران

توجهي  اند، اين امر بارزترين نشانة بي بهره مانده دانشجويان دورة كارشناسي ارشد از آن بي
  .اي است رشته به اين حوزة ميان
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كشد، تأليف نكرد؛ و  را با خود يدك مي» جغرافياي تاريخي«نامه و كتابي كه عنوان  پايان
كرد تا از اين وضعيت به  چنانچه كاربرد داشته باشد، چرا چنين منفعل است و چه بايد

  درآيد؟
هاي  هاي درسي رشتة تاريخ از حوزه كه در ادامه اشاره شده است، در سرفصل چنان

اي شده باشد،  اي در تاريخ و جغرافيا يا سخني به ميان نيامده و يا اگر اشاره رشته ميان
اي  رشته ي ميانهاي گويي هنوز دانش. برند سر مي هايي در گمنامي و ناپيدايي به چنين درس

هاي آموزشي و پژوهشي اين  گروه. شوند كامالً در رشتة تاريخ بيگانه و نامفهوم تلقي مي
نيازي دارند؛  دانند و حتي نسبت به آنها احساس بي ها را بيرون از حوزة كاري خود مي دانش

اين  به راستي دانشجويان رشتة تاريخ از طريق چه كساني و يا از چه مجرايي بايد دربارة
  ها آگاهي بدست آورند؟  گونه دانش

ها زيرشاخه  ها است كه خود به ده ترين اين گونه دانش جغرافياي تاريخي از مهم
پژوهان و  شود و دريغا كه هنوز تعريف دقيق و جامعي از اين دانش توسط تاريخ تقسيم مي

جانبه ارائه  في همهتوان تعري يا پژوهشگران جغرافياي تاريخي ارائه نشده است؛ در واقع نمي
هاي تاريخي پيوند دارد و از اين نظر گسترده  كرد، زيرا جغرافياي تاريخي با ديگر حوزه

هاي وارد  است و اين گستردگي هنوز مورد تأمل واقع نشده است و اينجاست كه آسيب
اه نگارنده عنوان اين ديدگ. نماياند شده از اين ديدگاه به آموزش و پژوهش در تاريخ رخ مي

ترين ركن آن ناآگاهي دربارة  داند كه مهم مي» گرايي در جغرافياي تاريخي سنت«را 
كارگيري جغرافياي تاريخي است و مادامي كه  هاي نوين علمي در به ها و شيوه روش

  .توان براي آن راه حلي را يافت اي طرح نشود نمي رشته ديدگاه ميان
مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري  هاي انجام شده توسط دانشجويان بررسي پژوهش

هاي تحصيلي يا عنوان  نامه دهد كه بخش قابل توجهي از پايان  رشتة تاريخ نشان مي
اما  1را دارند و يا با حوزة جغرافياي تاريخي در ارتباط مستقيم هستند،» جغرافياي تاريخي«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي شهيد بهشتي،  هاي تاريخ در دانشگاه يلي گروههاي تحص نامه اين بررسي بر اساس پايان. 1

نامة مرتبط با تاريخ و  پايان 241براي نمونه از . الزهرا، تهران و اصفهان انجام گرفته است
 40نامه عنوان جغرافياي تاريخي دارند،  پايان 32شناسي در دانشگاه تربيت مدرس،  باستان
نامه كامالً  پايان 35جغرافيايي دارند و بيش از هاي  نامه در عنوان خود نام شهر و محل پايان

نامة بررسي شده در  پايان 82در دانشگاه شهيد بهشتي از . اند در ارتباط با جغرافياي تاريخي
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و » جغرافيا«هاي ارائه شده براي دانشجويان كارشناسي ارشد، عنوان درس  در ميان درس
هاي گستردة  اي نيست كه حوزه نامه به كار نرفته و هيچ پايان» جغرافياي تاريخي«يا 

همچنين اگرچه اين درس در دورة دكتري . اي را مورد توجه قرار داده باشد رشته ميان
هاي دورة دكتري عنواني مهجور است و بر خالف دورة  نامه درسي اصلي است، اما در پايان

  .اند ها اختصاصاً به اين موضوع اختصاص يافته ارشد تعداد كمتري از رسالهكارشناسي 
  

  هاي جغرافيايي آن جغرافياي تاريخي و زيرشاخه
در ارائة مفهوم جغرافياي تاريخي پيش از هر چيز پيوند جغرافيا و انسان تحت عنوان 

مكان و به تعبيري  جغرافياي انساني از ارتباط انسان با. نمايد جغرافياي انساني ضروري مي
هاي آن، تأثير و تأثر جغرافيا و انسان،  هاي اجتماعي، زندگي و شيوه پيوند با محيط در حوزه

هاي وي در منطبق ساختن خود با محيط و تغيير دادن آن به مقتضاي نيازهاي  فعاليت
روي،  هاي چندي چون جغرافياي شهري، روستايي، كوچ كند كه به شاخه خود بحث مي

هاي گوناگون براي هركدام  ي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و زيرمجموعهفرهنگ
توان جغرافياي اجتماعي را نيز مطرح كرد كه در  از اين ديدگاه مي 1.شود بندي مي تقسيم
نگاري جغرافيايي، جغرافياي شهري،  هاي جغرافياي جمعيتي، تركيب قومي، قوم حوزه

  .نهد ياي انساني را پي ميترين ركن جغراف مهم... روستايي و ايلي و
هاي جغرافياي انساني در سير تاريخ از نظر فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و  زيرشاخه

هاي آن  سياسي با هم گره خورده كه بررسي هركدام نيازمند آگاهي دربارة ديگر جنبه
فياي جغرا: بندي كرد گونه دسته توان به اجمال اين ها را از نگاهي مي اين شاخه. خواهد بود

                                                                                                                   
پايان نامه يا نام جغرافياي تاريخي دارند و يا دربارة  23مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري، 

  ).1389مهرماه (اند  هاي جغرافيايي شهرها و محل
هاي   براي آگاهي از ضرورت برقراي علمي و آموزشي ميان جغرافياي انساني و ديگر دانش. 1

هاي نوين در حوزة جغرافياي نوين انساني و شناخت  اجتماعي و همچنين براي ارائة طرح
دانشگاه : اهر. شناسي و مباني جغرافياي انساني شناخت). 1379(يداهللا فريد  ←شناسي آن 
  .يآزاد اسالم
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درآمدهاي مالي مانند خراج، (؛ اقتصادي ...)و 1حكومتي، اداري، امنيتي، نظامي(سياسي 
؛ ...)ها و هاي تجاري، بازارها، اصناف و پيشه هاي معيشت، راه جزيه و سرانه، توليدات، شيوه

نهادها و (؛ فرهنگي ...)هاي اجتماعي و بندي تبار، تركيب قومي، جمعيت، گروه(اجتماعي 
  ...).ها و باورها و  اي آموزشي، ديني، آئيني، ادبي و زباني، رسمه نظام

دربارة زمين از لحاظ حكومت انسان بر آن و از توزيع جوامع بشري  2جغرافياي سياسي
در اين ميان ژئوپليتيك . كند اي و جهاني آنها بحث مي در قلمروهاي محلي، ملي، منطقه

و از اين راه اثرگذاري مكان بر تاريخ، فرهنگ و اثرگذاري دوجانبة مكان و انسان  3تاريخي
تمدن انسان و همچنين مرزبندي جغرافيايي و سياسي و تحوالت تاريخي جوامع را مورد 

برخي برآنند كه واژة ژئوهيستوري و جغرافياي تاريخي به يك . دهد تأمل و بررسي قرار مي
رو جغرافياي حكومتي، جغرافياي از اين  4...شناختي تعلق دارند حوزة معناشناسانه و معرفت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي جغرافيايي همواره جغرافياي نظامي مورد توجه بوده است كه  نوشته در سير تاريخ. 1

در چند دهة گذشته اين . ها و سرگذشت سياسي و نظامي ايران است قاعدتاً متأثر از ويژگي
هاي پژوهشي نظامي در ايران مورد توجه قرار گرفته است  موضوع به ويژه از سوي سازمان

و ) 1315: تهران( جغرافياي نظامية جدي سلطان احتسابيان در كتاب و از زمان توج
، تا كنون آثار ها ها و شهرها و فرهنگ آبادي استانآرا در جغرافياي مفصل  تتبعات علي رزم

براي آگاهي از يك نمونة مفصل در . اند چندي با ديدگاه تاريخي به اين موضوع پرداخته
 5. اي بر جغرافياي نظامي ايران مقدمه). 1381-1378(سيد يحيي صفوي  ←اين زمينه 

  .سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح: تهران. جلد
2. Political Geography / Geopolitics 

3. Historical Geopolitics 
گرايانه از دانش ترسيم و تصوير سياسي جهان در بينش  ژئوپليتيك را رويكرد انسان

، پديد آمده )سياست(و پولتيك ) زمين(اند كه از پيوند دو واژة ژئو  سياستمداران دانسته
را در سير تاريخ رويدادهاي سياسي  مكانو  زمانكوشد تا پيوند  است و از اين راه مي

تر دربارة مباني علمي اين دانش و موضوعات مطرح  آگاهي بيش براي. بررسي كند انسان
المللي  از آن ميان سياست سرزمين و مكان، حكومت، ملت و كشور، ابعاد بين(در آن 
درآمدي نو بر ). 1389(ريچارد موير  ←در پيوند با جغرافياي تاريخي ...)ها و دولت

اهللا  جغرافيايي نيروهاي مسلح؛ عزتسازمان : تهران. ، ترجمة دره ميرحيدرجغرافياي سياسي
  .سمت: تهران. ژئوپليتيك). 1371(عزتي 

  .76ص . سمت: تهران. ها در ژئوپليتيك عوامل و انديشه). 1378(علي فراستي . 4
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توانند پيوند جغرافياي  ها، جغرافياي اداري، و موضوعاتي از اين دست مي مرزها و گستره
  .سياسي و تاريخ را بازشناسي و يررسي كنند

جغرافياي اقتصادي ساختارها و نظام اقتصادي در پراكندگي جغرافيايي جوامع، تقسيم 
ها  ها در توانمندي سرزمين) طبيعي و انساني(اي جغرافيايي ه كار، توليدات، درآمدها، ويژگي

هاي معيشت، جغرافياي تجاري و مواردي از اين دست را  هاي اقتصادي، شيوه و آسيب
  .دهد مورد آموزش و پژوهش قرار مي

ها، اشتراك و اختالف فرهنگي، جغرافياي  گوني فرهنگ به گونه 1جغرافياي فرهنگي
و ادبي، پراكندگي جغرافيايي آداب و رسوم و ديگر موضوعات مذهبي، جغرافياي زباني 

از مباحث مهمي  2هاي كنوني، جغرافياي جديد فرهنگي در پژوهش. پردازد چنيني مي اين
هاي گوناگون به پژوهش  است كه در پيوند با تاريخ و سرگذشت تاريخي اقوام و سرزمين

   3.شود گذاشته مي
 5شناسي، ژئومورفولوژي شناسي، جانورشناسي، گياه ليماق( 4همه، جغرافياي طبيعي با اين

مانند تغذيه، پوشاك، (هاي زندگي اجتماعي گذشتگان  براي بررسي شرايط و ويژگي...) و
از اهميت شاياني برخوردار ...) هاي جسمي و روحي و ها و ويژگي توليدات، شناخت خصلت

و از منظر جغرافياي تاريخي  هاي آن اين حوزة علمي با جغرافياي انساني و شاخه. است
كامالً در ارتباط است و در واقع از تأثيرپذيري و اثرگذازي انسان و طبيعت آگاهي به دست 

توان در منابع جغرافيايي كهن ايراني مشاهده كرد كه معموالً  اين نگاه را مي. دهد مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Cultural Geography 

  ←براي آگاهي از طرح اين مسئله در بررسي جغرافياي نوين تاريخي . 2
Brian Graham and Catherine Nash (2000). Modern Historical Geographies. 

London: Longman. p. 4. 

ريزي  هاي مهم در زمينة جغرافياي فرهنگي و از ديدگاه جغرافيا پژوهان كه در طرح از تالش. 3
تواند مفيد باشد مجموعه مقاالت همايش رويكرد  اين حوزه براي جغرافياي تاريخي مي

المللي رويكرد  مجموعة مقاالت همايش بين ←است ) 1379مشهد (فرهنگي به جغرافيا 
به كوشش محمد ). 1381( ها جغرافيا در بستر گفت وگوي تمدن: فرهنگي به جغرافيا
  .دانشگاه فردوسي: مشهد. حسين پاپلي يزدي

4. Physical Geography 

5. Geomorphology 
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گزير از آن بودند هايي دربارة جغرافياي انساني نا دانان براي به دست دادن آگاهي جغرافي
اين موضوع حتي امروزه الگويي است براي كساني كه  1.كه به جغرافياي طبيعي بپردازند

  2.كنند ايران تحقيق مي) ژئومورفولوژي(دربارة جغرافياي طبيعي 
و نقش طبيعت در  طبيعتدر انسان  هاي علمي كنوني، همواره بر نقش در عرصه

هاي  هاي آتي طبيعي و اقليمي دغدغه شود و از بحران زندگي و جامعة انساني تأكيد مي
تواند در بازشناسي عملكردهاي  از اين رو جغرافياي تاريخي مي. شود شماري بيان مي بي

هاي گوناگون  گذشتة انسان در اين راستا آگاهي به دست دهد كه انديشمندان عرصه
هاي طبيعي و محيط زيست،  ي شهري و روستايي، پژوهندگان گسترهريز برنامه
توانند از دستاوردهاي پژوهندگان جغرافياي  مي... ريزان اقتصادي و شناسان، برنامه باستان

هاي آموزش در  آيد مگر آنكه زمينه اما اين مهم به دست نمي. مند شوند تاريخي بهره
  .ؤسسات آموزشي تاريخ و جغرافيا فراهم آيدهاي نوين آن در م جغرافياي تاريخي و روش

  
  اي براي جغرافياي تاريخي رشته نوگرايي در آموزش و پژوهش ميان

هاي  ها و شيوه انطباق علمي دستاوردهاي نوين دو حوزة تاريخ و جغرافيا با دانسته
سنتي اين دو رشته در ايران، مقدمة نوگرايي علمي براي آموزش و پژوهش در جغرافياي 

اي در تاريخ  رشته نخست بايد اذعان كرد كه تا اين زمان، آموزش ميان. يخي خواهد بودتار
. ها و مؤسسات پژوهشيِ متولي اين امر چندان كه بايد جدي گرفته نشده است در دانشگاه
شناسي تاريخي، تاريخ اقتصادي، تاريخ  هاي تخصصي مانند جامعه اي كه رشته به گونه

يا ... ها و ساختارهاي ديواني و خي، جغرافياي تاريخي، تاريخ نظامفرهنگي، روانشناسي تاري
اند و يا در اندازة تعدادي واحد درسي در ميان بررسي تاريخ سياسي  در ايران ناشناخته مانده

هايي به بسياري از  توان با طرح چنين دانش در صورتي كه مي. جايي براي جوالن ندارند
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اصطخري و  مسالك و ممالكهايي چون  توان به مندرجات كتاب براي نمونه مي. 1
هاي محلي دربارة واليات و وجوه گوناگون زندگي  نوشته ابن حوقل و تاريخ األرض صوره

هاي جامع دربارة انسان و شرايط زندگي آن  اهالي هر محل، رجوع كرد كه همراه با آگاهي
  .اند به نقش طبيعت در ساخت شهرها و زندگي و تحوالت جامعة انساني پرداخته

قومس، بخش : تهران. ژئومورفولوژي ايران). 1380(محمود عاليي طالقاني  ←براي نمونه . 2
  .مقدمه
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شايد اين مسئله را . و پژوهش تاريخ ايران پاسخ دادها و تكرارها در آموزش  بست بن
همچنان بايد به فراموشي سپرد، چرا كه در ساختار آموزشي تاريخ هنوز نسبت به ايجاد 

هايي كه در پيوند مستقيم با تاريخ ايران هستند و به رغم اهميت شايان آنها، و عدم  رشته
مانند رشتة علمي سندپژوهي و (نشده است انديشي  اي، چاره رشته نياز به ارائة رويكرد ميان

در اين صورت شايد، چنان كه تا به امروز پنداشته شده است، بحث ). شناسي تاريخي نسخه
اي و از آن ميان جغرافياي تاريخي همچنان  رشته هاي ميان پيرامون جوالن دادن به دانش

  !بيهوده به نظر آيد
از يك سو با . اند ان كنوني نگاهي نو داشتهدر زمينة نوگرايي در مباني علمي، جغرافيدان

هاي  دستاوردهاي علمي و صنعتي جديد پيوند برقرار كرده و از آن براي طراحي رشته
در واپسين گفتار اين مقاله تالش . اند هاي پژوهشي بهرمند شده آموزشي و ايجاد زمينه

پژوهان باشد  ه تاريختواند مورد استفاد هاي جديد كه مي شود تا مواردي چند از دانش مي
  .بررسي و معرفي شوند

دارد، جغرافياي تاريخي را از » مدرنيته«برخي از پژوهشگران در دنياي كنوني كه رو به 
روي دنياي جديد در  هاي پيش در نظر اين گروه، سختي 1.اند ها برشمرده ترين دانش مهم

هاي جغرافياي  ق آگاهيالمللي از طري سازي در سطح بين مواجة سنت و مدرنيته و جهاني
. توان براي آن راهكارهايي نو انديشيد آيد و از اين راه است كه مي تاريخي به دست مي

ها از ديدگاه همه جانبة جغرافياي تاريخي،  توان با تبيين و شناخت مكان همچنين مي
ريزي و  ها و ساختارهاي نوين جهاني را بر پاية قلمروهاي فرهنگي و اجتماعي پي نظام

 2اي و جهاني گيري در سطح محلي، ملي، منطقه از اين منظر هر گونه تصميم. استوار كرد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) Historical Geography of Modernity(براي نمونه به مبحث جغرافياي تاريخي مدرنيته . 1
 Graham and Nash (2000), “Historical Geography of. :در اين پژوهش رجوع شود

Modernity” p. 13-40  
اي بر پاية تاريخ  رشته به جغرافياي تاريخي در عرصة جهاني شدن، مبتني بر دانش ميان توجه. 2

 Historical Geographies of(» جغرافياي تاريخي جهاني شدن«و جغرافيا است كه 

Globalization (بر همين اساس جغرافياي تاريخي در پيوند با اين . كنند را از آن مراد مي
كوشد تا برخي از رويدادها را در سطح جهاني آن  انيان است، ميروي جه شيوة نو كه پيش

از آن ميان است جغرافياي تاريخي اديان جهاني مانند اسالم و مسيحيت، . بررسي كند
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  .بار خواهد بود ها زيان بدون در نظر داشتن پيشينة جغرافياي تاريخي هر كدام از اين سطح
اي  رشته هاي ميان در ادامه، تنها به چند نمونه از مباحث مطرح شده در بررسي

در بررسي چنين موضوعاتي پيش از هر چيز . شود جمال اشاره ميجغرافياي تاريخي و به ا
هاي مرتبط با جغرافياي تاريخي براي به دست دادن  بندي زيرمجموعه طرح و ارائة دسته

در اين ميان بايسته است كه . نمايد نيازهاي آموزشي و پژوهشي در اين حوزه ضروري مي
  .نش با تاريخ مورد توجه و بررسي قرار گيردهاي اين دا از منظر جغرافياي انساني، پيوندگاه

  
  پژوهي تاريخي از منظر جغرافياي تاريخي مكان
ترين موضوعي كه در جغرافياي تاريخي ايران مورد توجه قرار گرفته  ترديد مهم بي

ها در  انواع آبادي. هاي انساني است ها به منزلة استقرارگاه است پژوهش پيرامون مكان
ن مانند ده، روستا، شهر، شهرستان، استان و مناطق جغرافيايي با هاي خُرد و كال دسته

جغرافياي تاريخي . تر مورد توجه پژوهشگران تاريخ در ايران بوده است گسترة پهناور بيش
هاي محلي در بررسي طبيعت و اقليم، اقتصاد، جامعه،  نوشته در اين مقوله با تكيه بر تاريخ

ها و  و در هر موضوع از ديدگاه... شناسي تاريخي و ام، راهها، مشاهير، اقو فرهنگ، يادمان
پرداختن به اين موضوع از سوي . بيان جزئيات بيش و كم مورد توجه محققان بوده است
 نخست: اي مورد توجه بوده است دودسته از محققان از نظر وابستگي قومي و منطقه

از اين رو هم . كنند آن پژوهش مياند كه دربارة  اي بوده كساني كه زاده يا پروردة منطقه
هاي قابل توجهي دربارة زادبوم خود داشته باشند و هم از ديگر سو بيم آن  توانند آگاهي مي
پژوهندگاني كه بدون  دوم. جانبه داشته باشند رود كه دربارة آن زادبوم نگاه يك مي

ن است بدون كنند كه از اين رو اگرچه ممك وابستگي نَسبي دربارة مكاني پژوهش مي
هاي كافي دربارة  رود كه آگاهي باره پژوهش كنند اما بيم آن مي در اين» تعصب و تَزَيدي«

  .اند نداشته باشند آن موضوع كه قاعدتاً با آن بيگانه
ترين حجم تحقيقات را به خود  جغرافياي تاريخي شهر و روستا چنان كه پيداست بيش

دهد كه  هاي محلي نيز براين امر گواهي مي نوشته اختصاص داده است و پيشينة تاريخ
                                                                                                                   

... داري و هاي جهاني، جغرافياي تاريخي استعماري و سرمايه جغرافياي تاريخي امپراتوري
 Graham and Nash (2000), p. 100-192. ←تر براي آگاهي بيش
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 تاريخ محليبخش قابل توجهي از منابع تاريخي و جغرافياي تاريخي در ايران با عنوان 
گذشته از اينكه تعداد منابع تاريخ محلي در ايران قابل توجه است و  .تدوين يافته است

دهد،  نشان مي دانان گذشته همين امر اهميت موضوع را در توجه مورخان و جغرافي
بررسي . هاي بسياري نيز با رويكرد جغرافياي تاريخي به سامان رسيده است پژوهش
هاي  توان كاستي هايي است كه از وراي آن مي ترين عرصه هاي انجام شده از مهم پژوهش
هايي را كه جنبة غالب آنها جغرافياي تاريخي است، مورد ارزيابي  شناسانه در پژوهش روش

ها  مكان نام(هاي انجام شده دربارة اَعالم جغرافيايي  باره پژوهش در اين. ار دادو سنجش قر
هاي پژوهشي و نگاه بيش و كم  توانند زمينه ها نيز مي المعارف ، در دايره)ها نام جاي/ 

پژوهي تاريخي بتواند برمبناي  براي آنكه شهرپژوهي و ده 1.جانبه را نشان دهند همه
  مورد توجه قرار گيرد، بايسته است كه مباني علمي آن از  جانبه هاي همه پژوهش
  2.هاي گوناگون بررسي و تدوين شود ديدگاه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها به توضيح مختصر اما تقريباً جامع دربارة  ها و دانشنامه المعارف بخش عظيمي از دايره. 1
دهد كه نگاه  اي نشان مي هاي دانشنامه بررسي مدخل. اعالم جغرافيايي اختصاص يافته است

ز منظر كه ا چنان. تر مورد توجه قرار گرفته است اي در جغرافياي تاريخي، بيش رشته ميان
شناسي تاريخي اعالم، سير تاريخي، ساختار  جغرافياي طبيعي، پيشينة نام ونشان و واژه

هاي جمعيتي،  اقتصادي، كالبد و عناصر شهري، ساخت اجتماعي، تركيب قومي، ويژگي
در هر ... ها، مشاهير و ها و فرَق، يادمان هاي اجتماعي، پراكندگي مذهبي نحله بندي گروه

گيرد و نكتة مهم آن است كه هر موضوع را پژوهندة جغرافيا،  ي قرار ميمحل مورد بررس
هاي تاريخي انجام  اما با درنظر داشتن ديدگاه و آگاهي... شناسي و شناسي، مردم تاريخ، زبان

  .دهند مي
  ←براي آگاهي دربارة پيوند ميان جغرافياي تاريخي و شهرنشيني . 2

Richard Denis (2000). “Historical Geographies of Urbanism”, in, Modern Historical 

Geographies. Edited by Brian Graham and Catherine Nash London: Longman. p. 

218-248. 

اي در موضوع  هاي ارزنده باره تا كنون راهكارهاي ارزشمندي ارائه شده و پژوهش در اين
باره و براي  هاي پژوهشي در اين گاهي دربارة زمينهبراي آ. شهرپژوهي سامان يافته است

. »ساختار اقتصاد شهري در ايران دورة سلجوقيان«). 1382(فر  شهرام يوسفي ←نمونه
همچنين براي آگاهي دربارة مباني . دانشگاه شهيد بهشتي. نامة دورة دكتري رشتة تاريخ پايان
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پژوهي تاريخي بايستي از جغرافيا، به ويژه جغرافياي طبيعي براي موضوعاتي  در مكان
امروزه  1.مند شد هاي نوين جغرافياپژوهي بهره مانند شهرپژوهي تاريخي با استفاده از شيوه

انداز پيراموني  بسياري از مؤسسات پژوهشي، از جغرافياي تاريخي براي بررسي چشم در
كه بايسته است از اين منظر با كاربرد  2شود مندي حاصل مي ها بهره شهرها و آبادي

شود، در  ، كه در ادامة بحث به آن اشاره مي»اس تاريخي آي جي«هاي نوين مانند  شيوه
هاي طبيعي مؤثر در شهرهاي ايران و پيشينة  ه ويژگيشهرپژوهي تاريخي و با توجه ب

  .مندي حاصل شود تاريخي اين شهرها بهره
  
  در پژوهش و آموزش HGIS(3(اس تاريخي  آي جي

امروزه رشتة تحصيلي و بستر پژوهشي با كاربري سيستم تحليل اطالعات جغرافيايي 
)GIS( اس، فرآيند  آي جي. شود در مؤسسات پژوهشي و آموزشي گوناگون به كار گرفته مي

اي است كه چهار قابليت اساسي در رابطه با  تحليل اطالعات جغرافيايي در سيستم رايانه
آورد و در چهار مرحله اطالعات خام را به نتيجه تبديل  هاي زمين مرجع فراهم مي داده

ها، و  ها، پردازش و تحليل داده ها، پردازش داده ورودي داده: گذارد كرده در اختيار مي
هاي دقيق دربارة ساختار  اس توانمندي دريافت آگاهي آي از آنجا كه جي. ها خروجي داده

را دارد كه با ... هاي زمين، اقليم و شرايط آب و هوايي و طبيعي، جنس خاك، ويژگي
قرار دهد، همين روند را دربارة گذشته  تحليل آنها نتايج پردازش را در اختيار محققان

هاي گوناگون طبيعي، اقتصادي، اجتماعي  توان آگاهي از طريق آن مي. تواند دنبال كند مي
اس داد  آي هاي ميداني به دست آمده از منابع تاريخي و جغرافيايي را به جي و برداشت... و

هاي كشاورزي و زندگي هاي اقتصادي و ساختار تا پس از پردازش اطالعات، توانمندي
                                                                                                                   

راي مباحث مورد نظر در اين زمينه هايي ب علمي در جغرافياي تاريخي شهر و ارائة نمونه
←  

Harold Carter (1983). An Introduction to Urban Historical Geography. London 

& New York: Hodder & Stoughton. 

1. Carter (1983), p. 1-2. 

2. Graham and Nash (2000), p. 3. 
3. Historical Geography Information Systems 
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از اين رو  1.پژوهان قرار دهد هاي پردازش شده در اختيار تاريخ دامداري را بر اساس آگاهي
مند شود، مبتني  هر پژوهش تاريخي كه از سيستم پردازش اطالعات جغرافيايي بهره

  .اس تاريخي خواهد بود آي بر روش تحقيق جي
. اند هاي جغرافيايي دانسته بنيان مكان اس تاريخي را راهي براي پي بردن به آي جي

هاي تاريخي به ويژه در جغرافياي تاريخي  تواند در بررسي اين شيوة علمي در واقع مي
  2.كمك شاياني به محققان ارائه دهد

، طراحي و به كار گرفته شد، به )ش1370(ميالدي  1990اس تاريخي از دهة  آي جي
اس ملي تاريخي ابداع كردند تا از مسير آن  آي جياي كه برخي از كشورها براي خود  گونه

  3.دهي كنند هاي نوين سامان بتوانند تحقيقات جغرافياي تاريخي را با استفاده از شيوه
هاي كاربرد  المللي چندي تا كنون دربارة ارائة راهكارها و شيوه هاي بين همچنين همايش

اس تاريخي  آي ي بيشماري دربارة جيها ها و مقاله و كتاب 4اس تاريخي برگزار شده آي جي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ياب  توان از سيسنم موقعيت هاي تاريخي مي مينه حتي براي آگاهي از موقعيتدر اين ز. 1

نما است كه در گذشته  مند شد كه در واقع نسل نوين قطب نيز بهره) GPS(جهاني 
 Global Position. :روي محققان جغرافيا و سياحان و بازرگانان و نظاميان بوده است پيش

System (GPS)   
2. Cambridge Studies in Historical Geography (2008). Historical GIS 

(Technologies, Methodologies and Scholarship), London: Cambridge University 

Press, p. 10-11. 
اس در  آي اهميت اين موضوع برخي را بر آن داشته تا سايت تخصصي آموزش جي

ربارة اطالعات يكي از اين گونه براي آگاهي د. اندازي كنند تحقيقات تاريخي را راه
  /http://hds.essex.ac.uk/g2gp/gis ←ها سايت

 National: و در آمريكا با نام  Great Britain Historical GIS: از آن ميان در انگليس با نام. 3

Historical GIS .باره  تر در اين براي آگاهي بيش←   
http://www.hgis.org.uk/what_is.htm 

  :اس در علوم انساني و اجتماعي با اين مشخصات آي از آن ميان است همايش جي. 4
GIS in The Humanities and Social Sciences, October 7-9, 2009. Academia Sinca 

Taipei, Taiwan.  
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هاي علمي كه در اين زمينه به دست آمده است،  با توجه به پيشرفت 1.انتشار يافته است
هاي تاريخي مشاورة  بايستي از اين دانش در علوم انساني استفاده و در بسياري از پژوهش

  .متخصصان اين حوزه به كار گرفته شود
اينكه، چنانچه اين شيوة پژوهشي مورد توجه محققان  آنچه در اينجا شايان توجه است

هاي مختلف  هاي طبيعي ايران و گستردگي گونه تاريخ در ايران قرار گيرد با توجه با ويژگي
هاي انبوهي كه در منابع تاريخي و جغرافيايي ايران  در شرايط و مواضع جغرافيايي و آگاهي

  .در رشتة تاريخ را برطرف كندتواند بسياري از موانع پژوهشي  وجود دارد مي
  

  شناسي تاريخي جغرافياي زباني و زبان 
اعالم  2شناسي تاريخي شود كه از وراي واژه امروزه به شدت اين نياز احساس مي

و نيز بررسي  4...)ها و كسان، اقوام، گروه 3ها، نام جاي/ ها  مكان نام(جغرافيايي و اجتماعي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اس تاريخي به سايت  آي كتاب و مقالة تخصصي دربارة جي 200براي آگاهي كلي دربارة . 1
: رجوع كنيد)  The Historical GIS Research Network(اس تاريخي  آي المللي جي بين

www.hgis.org.uk/bibliography/.htm   
2. Historical Etymology  

هاي  ها تا بدانجا است كه برخي از پژوهشگران، نام نام شناختي جاي اهميت بررسي زبان. 3
هاي جغرافيايي  نام«). 1382(عبدالرسول خيرانديش . اند خوانده» تاريخ زنده«جغرافيايي را 

 ،74، سال هفتم، شمارة و جغرافيا تاريخكتاب ماه . »به مثابة بخشي از ميراث فرهنگي
داري تاريخ  دهندة اهميت آنها در ميراث تواند نشان اين موضوع هم مي. 4 - 3آذرماه، ص 
هاي جغرافيايي  المللي باشد و هم فراروي آيندة مكان اي، ملي، فراملي و بين محلي، منطقه

ر دو مقاله نگاهي نگارنده د. شان باشد در نقش جغرافيايي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي
حسن  ←» ده و روستا«و » شهر«ها در دو دستة  نام شناسي تاريخي جاي داشته به واژه

پژوهشي  _مجله علمي ، فرهنگ، »شناسي تاريخي شهر در ايران واژه«). 1388(راد  باستاني
؛ حسن )زير چاپ( 1388، زمستان 72شمارة  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،

 _مجله علمي (تاريخ ايران ، »در ايران ده و روستاشناسي تاريخي  واژه«). 1387(راد  باستاني
  ).1388زمستان : چاپ( 5/59، شمارة )پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي

ده «و » شهر«ها در دو دستة  نام شناسي تاريخي جاي نگارنده در دو مقاله نگاهي داشته به واژه. 4
، فرهنگ، »شناسي تاريخي شهر در ايران واژه«). 1388(راد  ن باستانيحس ←» و روستا
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ا در قلمروهاي جغرافيايي، قومي و فرهنگي، بتوان سير ه ها و لهجه ها، گويش تاريخ زبان
اي كهن در ايران دارد  با آنكه جغرافياي لغوي پيشينه. تحوالت تاريخي را نيز بررسي كرد

شناسي تاريخي توجه  اما تا كنون چندان كه بايد به اين حوزة علمي و به ويژه از منظر زبان
شناسي  اي ميان دانش زبان نوز پيوند بايستهنشده است اگرچه ه 1.چنداني به آن نشده است

با پژوهش و آموزش در تاريخ ايران صورت نگرفته است،  2شناسي تاريخي و به ويژه زبان
هاي تاريخي  تواند بسياري از پرسش اما اين حلقة مفقوده چنانچه مورد توجه قرار گيرد، مي

را بايستي از منظر علم تاريخ شناسي تاريخي  برخي بر آنند كه اصوالً زبان. را پاسخ دهد
شناسانه در زمينة  شناسي و دستاوردهاي زبان گذشته از اينكه از ديدگاه زبان 3.بررسي كرد

توان روابط  شناسي تاريخي زبان و از آن ميان اعالم تاريخي و جغرافيايي مي ريشه
در شناخت اجتماعي را هم دريافت، اما چنانچه اين دانش در پيوند با جغرافياي تاريخي 

ترديد  ها و اقوام در قلمروهاي جغرافيايي به كار گرفته شود، بي جزئيات فرهنگي گروه
ها، رويدادها و  هاي مطرح شده در حوزة پيشينة اقوام، مكان تواند بسياري از پرسش مي

  . هاي فرهنگي و اجتماعي پاسخ گويد ها و اثرپذيري اثرگذاري
  

  اسي تاريخيشن اجتماعي و مردم -جغرافياي قومي
هاي  گونه كه اشاره شد، بخش قابل توجهي از منابع جغرافيايي متكي بر آگاهي بدان 
شناسي شناخت فرهنگ  هاي كنوني مردم از آنجا كه در پژوهش. شناسي تاريخي است قوم

آيد كه در تحقيقات  گيرد، اين پرسش پيش مي ها انجام مي و فولكلور قومي برپاية مكان
                                                                                                                   

، زمستان 72شمارة  پژوهشي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، _مجله علمي 
، »در ايران ده و روستاشناسي تاريخي  واژه«). 1387(راد  ؛ حسن باستاني)زير چاپ( 1388

زمستان : چاپ( 5/59، شمارة )گاه شهيد بهشتيپژوهشي دانش _مجله علمي (تاريخ ايران 
1388.(  

 ←اي دربارة ارتباط تاريخ و زبان براي آگاهي كلي دربارة زبان شناسي تاريخي و مقاله. 1
: ، ترجمة يحيي مدرسي، تهرانشناسي تاريخي زبان، درآمدي بر )1373(آنتوني آرالتو 

  .326 – 308پژوهشگاه  علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ص 
2. Historical Linguistics   

 .308، ص )1373(آرالتو . 3
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ه از منظر جغرافياي تاريخي، پژوهشگران حوزة تاريخ تا چه اندازه از دانش تاريخي و به ويژ
تواند دانش مردم  خود مي 1شناسي و تاريخ گيرند؟ پيوند ميان مردم شناسي بهره مي مردم

هاي  اگرچه در اين رابطه درسي به ارزش دو واحد از درس. را پديد آورد 2شناسي تاريخي
شناسي تاريخي  شناسي تاريخي و مردم ارشناسي با نام قوماختياري رشته تاريخ در مقطع ك

شود يا اگر هم ارائه شود از مباني  ايران وجود دارد، اما معموالً يا براي دانشجويان ارائه نمي
شناسي و نگاه جغرافيايي به اقوام در سير تاريخ فاصلة بسيار دارد و به ندرت  علمي مردم
  .حوزه كمك گرفته شودافتد كه از متخصصان اين  اتفاق مي

  
  توسعة آموزشي و پژوهشي جغرافياي تاريخي در جهان

ها و مؤسسات علمي برخي از كشورها نه تنها جغرافياي تاريخي به  امروزه در دانشگاه
شناسي تاريخي و  شناسي تاريخي، زبان اي تحصيلي تبديل شده است بلكه مردم رشته
هاي تحصيلي در سطح كارشناسي ارشد و دكتري  يا رشته) HGIS(اس تاريخي  آي جي

با توجه به . اند هاي علمي است و يا مؤسساتي با اين نام و نشان متولي اين حوزه
هاي گوناگون آموزش و پژوهش در  هاي تاريخي و جغرافيايي ايران در عرصه توانمندي

هاي  دان كه بايد در گروههاي علمي در اين دانش، امروزه چن جغرافياي تاريخي و پيشرفت
مجلة . شود هاي نوين آن حاصل نمي مندي از شيوه آموزشي و پژوهشهاي تاريخي، بهره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اي  شناسي اجتماعي در دانشگاه آكسفورد، مقاله در اين باره ايوانس پريچارد، استاد مردم. 1

 Anthropology and(با عنوان  شناسي اجتماعي جستارهايي در مردممفصل در كتاب 

History (شناسي و تاريخ و اينكه  شناسي به تبيين پيوند مردم نوشته است كه از ديدگاه مردم
چنين چرا بايد كه  شناسي كمك بگيرند و هم شناسي و قوم توانند از مردم مورخان چگونه مي

مند باشند، راهكارهايي اما با ماهيت  شناسان از دانش تاريخ بهره شناسان و انسان مردم
  ←براي آگاهي از اين بحث . ه استفلسفي ارائه كرد

E. E. Evans- Prichard (1962), Essays In Social Anthropology. London: Faber and 

Faber Limited. p. 46-65. 
2. Historical  Anthropology 
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و از  1كند ، سي و ششمين سال انتشار خود را سپري ميجغرافياي تاريخيالمللي  بين
طراحان اصلي نظريات جديد در جغرافياي تاريخي است، اما پژوهشگران ايراني با آنكه 

نشان جزو پيشگامان اين عرصة علمي و دربردارندة گنجينة عظيمي از آن است، در سرزمي
  !فهرست نويسندگان مقاالت اين گونه نشريات جايي ندارند

هاي گوناگون برگزار  المللي جغرافياي تاريخي نيز هرساله در دانشگاه همايش بين
وهش در جغرافياي هاي آموزش و پژ شود كه انديشمندان اين حوزه جديدترين شيوه مي

از اين رو الزم است هم براي نهادينه كردن اين دانش و توجه  2.دهند تاريخي را ارائه مي
تر به آن در ايران و هم براي ارائة راهكارهاي نوين پژوهشي، راهكارهايي نو در پيش  بيش

  .هايي رهنمون شوند هاي تخصصي به چنين شيوه گرفته شود و پژوهشگران در حوزه
  
  جهنتي

در . اي است هاي ميان رشته پيداست كه جغرافياي تاريخي نيازمند نوگرايي در زمينه
ارائة راهكارهاي آموزشي و پژوهشي در اين حوزه، پيش از هر چيز بايسته است كه در 

در اين راه . ها جغرافيايي تاريخي مورد توجه واقع شود هاي آموزشي تاريخ در دانشگاه گروه
نمايد، بلكه بايسته است كه  هاي تخصصي در اين زمينه ضروري مي رسنه تنها برقراري د

تواند  اين رشته مي. رشتة جغرافياي تاريخي به عنوان پيوندگاه تاريخ و جغرافيا تأسيس شود
شناخت متون : هاي پژوهشي و آموزشي گوناگوني بپردازد كه از آن ميان است به زمينه

شناسي تاريخي، جغرافياي  خي، جغرافياي زبانشناسي تاري جغرافيايي، جغرافياي مردم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Journal of Historical Geography, volume 1 (ISSU 1): January 1975- volume 36 

(ISSU 1): January 2010. → http://www.historical-geography.net 

) المللي جغرافياي تاريخي كنفرانس بين( ICHGها، با نام اختصاري  ترين اين همايش مهم. 2
در دانشگاه كيوتو ژاپن  2009شود كه چهاردهمين دورة آن در سال  هرساله برگزار مي

  .برگزار شد
“14th International Conference of Historical Geographers 23–27 August 2009, 

Kyoto, Japan”.  http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/ichg/ 2ndCircular/second _circular 

_pdf.pdf 
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ها، جغرافياي تاريخي اديان و مذاهب، جغرافياي  اقتصاد تاريخي، جغرافياي تاريخي فرهنگ
اس تاريخي، شهرپژوهي تاريخي، جغرافياي تاريخ اجتماعي،  آي تاريخي زبان و ادبيات، جي

  ...انساالري وتاريخ و جغرافياي طبيعي، ژئوپليتيك تاريخي، جغرافياي ديو
هاي آموزشي و پژوهشي مبتني بر جغرافياي تاريخي ايران و  در اين راستا ارائة شيوه

ها و مؤسسات پژوهشي تحت نظر وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري  اسالم در دانشگاه
هاي آموزشي براي استادان و دانشجويان مقطع  جا برگزاري كارگاه در همين. ضرورت دارد

بايسته است كه از اين . شود هاي ياد شده پيشنهاد مي هاي ملي در زمينه شدكتري و هماي
راهكارهاي پژوهشي و . ها و موانع پژوهشي و آموزشي موجود بررسي شود راه آسيب

آموزشي نوين و ابزار پژوهشي و آموزشي مبتني بر نيازهاي ملي بازشناسي و معرفي شود 
  .ي در اين حوزة علمي فراهم آيدتا از اين راه بسترهاي الزم براي نوگراي

آنكه  شود بي هاي بسياري در حوزة جغرافياي تاريخي انجام مي از آنجا كه پژوهش
ها و راهكارهاي نوين تحقيقي در آنها مورد توجه باشد، الزم است كه تحت نظر  زمينه
ريزي و  هاي نظري و عمليِ اين حوزه طرح آموزشي تاريخ چارچوب -هاي علمي گروه
پيش از هر . ل شود و از اين راه نظارت كاربردي بر تحقيقات محققان به انجام رسداعما

مندي از تجربيات پژوهشگران حوزة جغرافياي تاريخي كه عموماً استادان  چيز بهره
توان به موانع موجود و  از اين راه مي. رسد پيشكسوت تاريخ هستند ضروري به نظر مي

  . نوگرايي براي اين رشتة علمي، پي برد روي محققان در هاي پيش نيازمندي
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مديريت ساخت شناخت،  / الگوي مديريت دانش
  شكوفايي خالقيت و  نوآوري در آموزش علوم انساني 

  و علوم ديگر
 ∗محمدرضا بهرنگي

  چكيده
بايست خيلي پيش از اين در دوران متمادي  هدف اين مقاله بيان تحولي است كه مي 

تاريخ آموزش و پرورش با نمودهاي مشتركي چون آموزگار محوري، حفظ محتواي 
جزوات و كتابهاي با محتواي ثابت، ارزشيابي از حفظيات، شاگردان منفعل در يادگيري، 

. گرفت شاگرد و مذاكره و مفاهمه صورت ميو جو  بي تحرك، بدون ارتباط شاگرد با 
گرفت بشر را در عرصة توسعة آگاهي از طريق شكوفايي  تحولي كه اگر صورت مي
هدف . برد آوري بسيار فراتر از آنچه كه امروز است پيش مي استعدادهاي نهفته خلق و نو

ه در اي تدريس است ك دوم اين مقاله معرفي رويكردي جديد توسط سناريوي ده مرحله
آن مهارتهاي استفاده از الگوهاي نوين پردازش اطالعات در توسعة شناخت شاگردان 

آماده سازي و عرضة دانش سازمان يافته به كالس، : اين الگوها شامل. گيرد صورت مي
پردازي،  ورزي به تفكر علمي استقرايي، بديعه دريافت مفاهيم توسط شاگردان، عادت

هاي علمي، توليد دانش از طريق  ها و واقعيات به نظريه كاوشگري به شيوة تبديل داده
آوري و شكوفايي استعدادهاي انساني و  ارتباط با سرشت، فطرت و ذات در خلق و نو

به منظور . نگري است هاي علمي براي مفاهيم، تحليل و تعميم آنها با آينده توليد فرضيه

                                                   
. التحصيل دانشگاه كاليفرنياي جنوبي و يو فارغ -استاد مديريت آموزشي دانشگاه تربيت معلم ∗

  behrangimr@yahoo.com يا. ال. سي
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مديريت دانش و مديريت بر  بستر سازي مناسب براي فعاليتها و مشاركت شاگردان در
ساو، جورچين،  پردازش اطالعات استفاده از الگوهاي مختلف مشاركتي از جمله جيگ

تفحص گروهي، كاوشگري به شيوة محاكم قضايي، كشف و پذيرش ارزشها و 
به عالوه، اين مقاله هدف . شود موضعهاي منطقي،  مشاركت در يادگيري منظور مي

انتقال مهارتهاي يادگيري محتواي علوم انساني به  سومي هم دارد كه آن بررسي
در اين تحقيق از انواع روشهاي تحقيق و . يادگيري مطالب و مباحث علوم ديگر است

بندي،  ها و اطالعات از جمله مشاهده، مصاحبه، دسته آوري داده يابي و گرد حقيقت
و پيشگويي بر  عنواندهي به مفاهيم كشف شده، تحليل و توليد تعريف منطقي و علمي

ها كه نوعي استفاده از روش تحقيق مبتني بر گراند تئوري است استفاده  اساس يافته
روش تحقيق نيمه تجربي و توصيفي نيز به لحاظ بررسي اطالعات آماري و . شده است

/ ورزي به مديريت دانش استنباطي براي تحليل آثار پرورشي و آموزشي كاربست عادت
ي  معنادار، خالق و نوآور ساختن مهارت يادگيري در آموزش ساخت شناخت و يادگير

ها، دو پرسشنامة محقق ساخته براي  آوري داده ابزار گرد. علوم انساني به كار رفته است
گيري ميزان تأثيرات پرورشي و آموزشي تدريس با اين الگو است كه بر مبناي  اندازه

عدد خود نويسنده، و اسناد ديگر تهيه مشاهده و استفاده از كتابها و نتايج تحقيقات مت
شده و مراحل علمي سنجش روايي و اعتبار آن با تكرار آزمايشي فراوان انجام يافته 

نتايج تحقيقات نيمه تجربي و توصيفي بيانگر خير كثير كاربرد اين الگو و نبود . است
در . باشد شري حتي اندك در آثار پرورشي، آموزشي و پيشرفت تحصيلي شاگردان مي

ساخت شناخت در ذهن و توسعة مهارت يادگيري / ورزي به مديريت دانش واقع عادت
تواند  شود مي آوري كه منجر به تقويت مهارت شناخت انسان مي بر اساس خالقيت و نو

موجب توسعة شناخت او در پاسخ به نيازهاي بومي، اجتماعي، كشوري و بشري و توليد 
ن الگو براي تدريس علوم انساني و با كسب مهارت بنابراين اي. و توسعة دانش شود

 . يادگيري از آن براي تدريس ساير علوم توصيه گرديده است
  مديريت دانش، مديريت شناخت، يادگيري معنادار ، خالقيت و نواوري :ها كليدواژه

  
  مقدمه

مردمي كه سن وسالي دارند و زندگي چند دهة پيش را با زندگي پيچيدة امروز مقايسه 
. نگرند زيستي آن دوران و داشتن اوقات الزم براي آموزش مي  كنند با حسرت به ساده مي

. دي. اي شاگردان به مدرسه در قرب جوار منزل، نبود اينترنت و سي رفت و آمد چند دقيقه
اي، هواي تميزتر، آلودگي صوتي كمتر شهرها به دليل كمبود  يانهرام براي بازيهاي را
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هاي صنعتي در شهرها، و نبود تلويزيون و در نتيجه حضور پر رنگ   ماشين و كارخانه
گي براي بازگويي ادبيات، شعر، قصه،  فعاليتهاي فرهنگي عمومي مثل وجود محافل خانواده

در ميان مشغوليات ديگر برجسته اي را  بازيهاي محلي و ورزشها، آموزش مدرسه
هدف عمده تعليم و تربيت سواد آموزي براي پاسخ به نيازهاي سازمانهاي . ساخت مي
اما امروز با پديد آمدن اين همه تغييرات در . اي بود كه در آن زمان وجود داشت ساده

و توان پذيرفت كه چرخ عناصر تعليم و تربيت بر منوال سنتي گذشته بگردد  جهان نمي
شاگردان چنين شوند كه با احساس بي ارتباطي آموزش به نيازهايشان و محبوس شدن در 
كالسهايشان تسليم محيطي شوند كه تمام اوقاتشان را به گوش دادن و چشم نبريدن از 

محيطي كه . اي به صورت منفعل بگذرانند معلمان و گوش فرادادن به فرامين مدرسه
محور و سخنراني، ارزشيابي از حفظيات طاقت فرسا است حيات در آن با روشهاي آموزگار 

امروز آموزش . اشان رهايي از آن و استفاده از امكانات وسيع خارج از آموزش است و انگيزه
هاي اطالعات و ارتباطات از راه دور و  به روال گذشته در برابر تهاجم رقيباني چون شبكه

ها و يا اولويت شركت در كالسهاي  انهمشغولي فراوان شاگردان به استفاده از راي دل
گي كنكور و تست زني شكست خورده است و نياز به بازانديشي جدي و بازسازي  آماده

تواند انجام دهد، و آنها قادر به انجام  دارد تا خود را با آنچه كه بهتر از سازمانهاي رقيب مي
هاي متنوع غير  انبوه سرگرميتوان پذيرفت كه با  آيا مي. آفريني نمايد باشند، باز آن نمي

رسمي پركنندة اوقات فراغت شاگردان، مراكز آموزشي اين عصر پر مشغله به آن منوال و 
اند؟ آموزگار محوري، پابرجايي محتواي كتابها و  داده شيوه آموزش دهند كه در گذشته مي

تواند  نمي جزوات، حفظ مطالب آنها، غير فعال بودن شاگردان و ارزشيابي از حفظيات ديگر
اي  جهان تعليم و تربيت به نقطه. پاسخگوي نياز انسان به اين نوع آموزش و پرورش باشد

رسيده است كه الزم است با توجه به توسعة شگرف اگاهي بشر تحول بنيادي در بيان 
دنياي امروز  . اهداف، بينش، رسالت، مأموريت، روشهاي تدريس و ارزشيابي به وجود آيد

ه دست يافته است كه ديگر حركت زمين روي شاخ گاو و مسطح بودن آن را به مردمي آگا
پذيرند و فهم خود را براي درك فاصلة دنياي ماوراي كهكشانها در سطح كالن و  نمي

  .اند فراتر از اندازة نانومتر يا يك  ميلياردم متر در سطح خرد توسعه داده
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  يادگيري معنادارساخت شناخت براي /ضرورت توجه به مديريت دانش
باالخره فايدة اين آموزش سنتي چيست كه بختك پيكرة آموزش انسان و مانع تحول 
آن شده است؟ آنچه كه در گذشته معمول بوده ديگر متناسب و پاسخگوي نيازهاي جهان 

اين كه شاگردان در اين غوغاي بحرانهاي جهاني از خود بيگانه . امروز به آموزش نيست
اي براي زيستن خود ندارند و بر اساس محركات خارجي براي گرفتن  اند و فلسفه شده

مدرك، شغل و پول در آوردن مجبور به ترك مدرسه براي حضور در مؤسسات آموزش 
اگر . اي مشخص است شوند در هر مشاهده مهارتهاي تست زني و يا تارك تحصيل مي

ناخت از رسالت خود، هويت آموزش امروز نتواند شاگردان را به يادگيري مستقل، توسعة ش
بخشيدن به خود به عنوان انساني كامل، و برانگيختن استفاده از توانمنديها و استعداد 

آوري مجهز سازد و آنها نتوانند سكان هدايت رشد و توسعة  وجودي مثل خالقيت و نو
تواند آموزش مناسب  خويشتن را با بينشي وسيع و ژرف به دست گيرند اين آموزش نمي

بنابراين، الزم است دوربرگرداني در سر راه ادامة روال سنتي . ازهاي عصر موجود باشدني
كند و مانع  كه اينرسي يا لختي ناشي از بار سنگين روال گذشته را بر دوش حمل مي

  .شود به وجود آيد پذيري براي پاسخگويي به نياز امروز مي انعطاف
  

شناخت براي باز سازي ساخت /نياز به طي مراحل الگوي مديريت دانش
  آموزش متناسب عصر 

الزم است شاگردان در تهية نقشة مفهومي براي  –ورزي به مديريت دانش عادت
تر و عناوين عمده مبحث درسي مشاركت نمايند و  ترين عناوين، عناوين عمده پيوند عمده

اين  اجراي). 2و  1نمودارهاي (بدينوسيله ساخت دانش را براي يادگيري منظم سازند 
مرحله در كالسهاي درس به عنوان تكليف خارج از كالس و آماده سازي شاگردان براي 

نتايج تحقيقات انجام يافته در برخي از اياالت . يادگيري مبحث درسي روز ضروري است
در . متحدة آمريكا دربارة تأثير اين روش نشاندهندة كاهش افت تحصيلي به صفر است

ا از شاگردان خواست تا هريك نقشة مفهومي خود را از آن آموزش هر مبحثي بايد ابتد
مبحث درسي با توجه به پيوند بين عناوين و درجة وسعت هر كدام كه در كتاب آمده تهيه 

گي براي  فعاليت شاگردان در اين مرحله به منظور آماده. كنند و با خود به كالس بياورند
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ل آموزش مطالب درسي كه در دوران در روا. گيرد آموزش مطالب مبحث درسي انجام مي
گذشتة آموزش رسمي ايران و جهان مرسوم بوده، حضور شاگردان در شكل دهي به متن 

پيدايش كساني .  آموزشي بسيار كم رنگ و رعايت آن در آموزش بسيار ضعيف بوده است
ان، ، ابن سينا، ابوريح)آموزگار ثاني به دليل تسلط بر معارف جهان آن روز(چون فارابي 

گنجد زيرا آنها ار  سعدي، حافظ، فردوسي و ابن ميثم، و كسان  ديگر در اين مقوله نمي
اين . اند آموزش رسمي به اين شكل كه امروز در ايران و جهان معمول است برخوردار نبوده

گي آنها و فراهم بودن آموزگاراني عالم،  جويي فرهنگي و خانواده كه تحقيق شود كه علم
ار به انتقال و توسعة علم براي پرورش آنها شرايط مطلوب را به وجود آورده متعهد و وفاد

اي ديگر و نه در اين جا بيان كرد  است ضرورت دارد ولي نتايج اين تحقيق را بايد در مقاله
در مبحث خالقيت اين بزرگان نياز به اين . تا نويسنده را از محوريت اين مقاله دور نسازد

هاي  معلوم شود چقدر از معارف مذكور در آثارشان متعلق به پديدهكنگاش وجود دارد كه 
اند انتقال دهند و چقدر از مباحث آنان  علمي موجود در آن روزگار بوده كه آنها توانسته

البته . اند شكوفا سازند متعلق به استفاده از استعداد خالقانة خودشان بوده است كه توانسته
ة علمي و ذهني براي بروز خالقيت ضروري است اشاره و الزم است به اين نكته كه زمين
از مطالب اين مقاله  "اما، بطور كلي اين مبحث را نيز  فعال. به طور عملي نشان داده شود

روال . سازد تا فرصت بيشتري براي پرداختن به مطالب اصلي مورد نظر باقي بماند جدا مي
برخوردار از صفات مشترك روال  حاكم بر آموزش و پرورش رسمي حال و گذشته بيشتر

آموزگار محوري، يكسويه عمل كردن آموزگار در تدريس متمركز بر مطالبي كه او از روي 
كند، انفعال شاگرد در ايجاد ارتباط با ذهن شناخت و استعداد خالق  جزوه يا كتاب بيان مي

طالب درسي و خود، قطع ارتباط بين شاگردان براي مذاكره، مفاهمه، و مناظره در فهم م
به داليل بسيار متعدد ناشي از  تحقيقات فراوان انجام . ارزشيابي از متون ثابت درسي است

توان بيان كرد كه فرصت  شده در ادبيات موضوع و به استناد بر نتايج اين تحقيقات مي
ارتباط دروني برقرار كردن و استفاده از استعدادهاي فردي كمتر به شاگردان داده شده 

در آموزش مهارتهاي خالقيت به اين نكات كه آموزش بايد فرصت اين ارتباط،  .است
شناخت ساخت شناخت شاگرد توسط خود او، استفاده از زمينة او براي يادگيري و خلق 
مطالب مرتبط براي تبيين يك پديدة علمي، مهارتهاي تفكر تدبري، تفكر منطقي، تفكر 

هاي  براي حل مشكالت و يافتن و خلق راهانتقادي، تفكر علمي، و مهارتهاي عقلي 
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، 1965(به قول شوآپ . جانشين و راه حل اهم براي حل مسايل كمتر توجه شده است
هايي كه حاصل تحقيقات  كالسهاي درس كمتر به جريان پيدايش  پديده) 39-40. ص

 پردازند و كالسها بيشتر بر حفظ حاصل اين تحقيقات كه در كتابها دانشمندان است مي
اين كالسها كمتر به استفاده از الگوهاي يادگيري مشاركتي از . آمده است، تأكيد دارند

جمله مشاركت از نوع جيگ ساو و تفحص گروهي شاگردان كه زمينه را براي شكوفايي 
خالقيت همة شاگردان فراهم كند و از اين طريق به توليد دانش و نيز باز توليد دانش 

راهي براي فعال كردن و آماده ساختن شاگردان براي . شود موجود نايل آيند توجه مي
يادگيري مبحث درسي، سپردن تكليف مديريت بر دانش از طريق تهية نمودار پيوند 
عناوين و زير عناوين مبحث درسي به شاگردان و ارائة آن در آغاز درس و ارزيابي از آن 

 2و نمودار  1نمودار . تاز آنان اس) اولين ارزشيابي تكويني(هنگام حضور و غياب 
باشند كه در آن ارتباط بين عناوين، زير عناوين و نكات  هايي از كار شاگردان مي نمونه

كليدي با توجه به بخشها، فصلها و زير فصلهاي كتاب الگوهاي تدريس و كتاب سازمانها 
اين نمودار در حكم پيش سازمان دهنده به ذهن شاگردان براي . ترسيم شده است

تهية نمودار پيوند مفاهيم در الگوي . كند يري كتاب الگوهاي تدريس عمل مييادگ
مديريت بر دانش از اين نظر بيشتر كاربرد دارد و مفيد است كه نمودار به عنوان يك پيش 

شود و بر خالف   كند، توسط شاگرد و نه آموزگار تهيه مي سازماندهنده به ذهن عمل مي
موزگار كه با ترسيم نمودار خود از پيش به سازمان مبحث نظر آزوبل اين شاگرد است نه آ

سازماندهنده عقيده دارد كه بايد آموزگار در آغاز  آزوبل در تعريف پيش. برد مي درسي پي
درس مبحث درسي را در يك جملة كلي خالصه وار با رعايت پيوند آن با ساختار دانشي 

توجه به نظرات آزوبل و برونر  با. مبحث درسي و ساختار دانش ذهن شاگرد بيان كند
توان چنين برداشت نمود كه آنها معتقدند كه فرد بايد به همان طريقي به ذهن  مي) 2004(

اند به  خود دربارة مفاهيم درسي ساخت دهد كه آن مفاهيم در رشتة علمي سامان يافته
هر يك از ". نحوي كه ساخت ذهن از آن دانش و ساخت دانش در عمل يكي شود

هاي علمي داراي ساختاري از مفاهيم و يا قضايا است كه بطور سلسله مراتبي  هرشت
يابد يعني در باالترين طبقه هر رشته علمي تعدادي از مفاهيم بسيار وسيع و  سازمان مي

 "گيرند تر سازمان آن قرار مي تر در سطوح پايين مجرد وجود دارند، و مفاهيم مجسم
پيوند بين مفاهيم كه شاگرد  2و  1نمودار ). هرنگيترجمة ب 2004جويس، و ديگران، (
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بنا بر نظر ديويد آزوبل . دهند كند همين مفهوم را به طور روشن و عملي نشان مي تهيه مي
كند ساختاري شناختي براي درك  الگوي پيش سازمان دهنده به شاگردان كمك مي

ذهن خود تشكيل ها در  مطالب عرضه شده در خالل سخنراني، خواندن و ساير رسانه
كنند فراتر از  اما الگوي پيش سازماندهنده به شكل نمودار كه خود شاگردان تهيه مي. دهند

مجسم ساختن عناوين و زير . آنچه آزوبل عقيده دارد در يادگيري شاگردان مؤثر است
شوند خود نشاني از آثار  ارائه مي) سازمان دهنده به عنوان پيش(عناويني كه در نمودار 

توان  سازماندهنده در هر مبحث درسي مي با استفاده از پيش. زشي استفاده از آن استآمو
بر توانمندي يادگيري محتواي مباحث درسي، توانمندي دريافت مفاهيم در حين روخواني 

هاي ديگر افزود و نيز تمايل به  ها، و مالحظة ساير رسانه متون و شنيدن سخنراني
را، كه متأسفانه در آموزش متداول كمتر بدانها توجه  كاوشگري و عادت به تفكر دقيق

آموزگار هنگام حضور و غياب بر .  شود، و از آثار پرورشي اين الگو است، توسعه داد مي
اند و در  اند و با خود به كالس آورده آماده كرده "روي نمودار هر يك از شاگردان كه قبال

بر )  2و 1نمودار(اند  رسي را ترسيم كرهآن پيوند بين عناوين و زير عناوين هر مبحث د
تأثير اين عمل در يادگيري . گذارد مي +Bو   +A ةاساس ميزان كامل بودن آنها نمر

عنواني است  "ساخت ذهن"نام . دهي به ذهن شاگردان  قبل از آغاز درس است ساخت
اساس نظر  بر. دهنده از پيش به كار برده است كه ديويد آزوبل براي توضيح مفهوم سازمان

تواند با بيان پيش سازماندهنده در آغاز سخنان خود يادگيري  ديويد آزوبل آموزگار مي
سازمان  ةمطالب به شيو ةالگوي عرض. شاگردان را در هنگام شنيدن سخنانش فعال سازد

ي، به اين اشكال آموزش كه دادن به ذهن شاگردان پيش از بيان مطالب مبحث درس
وي آموزگار  ةبنا بر عقيد. انگيزد پاسخگو است شاگردان را بر نمي سخنراني يادگيري فعال

كلي مشتمل بر پيوند مفاهيم مرتبط گذشته در  ةدر آغاز هر مبحث درسي با بيان يك جمل
تواند  شود مي ذهن شاگرد با مفهومي كه قرار است در آن مبحث درسي آموزش داده

شناسند به يادگيري  گردان ميايادگيري شسخنراني كه عموم آن را روش غير فعال در 
در الگوي مديريت بر آموزش كه حداقلي . فعال شاگردان در آن مبحث درسي تبديل نمايد

انجام (بار بر دوش آموزگار و حداكثر كردن فعاليت يادگيري شاگردان ) صفر كردن(كردن 
دهنده  سازمان د پيشرا در نظر دارد، شاگردان خو) تمام فعاليتهاي يادگيري توسط شاگردان

آموزگار در . كنند به ذهن خود را براي آماده شدن براي يادگيري مبحث درسي تهيه مي
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شاگردان براي تسلط بر شكل پيوند مطالب مبحث  ةاين الگوي عملي نقش هدايت كنند
  . درسي دارد

  
  

  
  

بروس  ةنوشت) 1390(بخشها، فصلها، و زيرفصلهاي كتاب الگوهاي تدريس  ةـ پيوند دهند1نمودار 
  چاپ هفتم. محمدرضابهرنگي ةجويس و ديگران ترجم
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  ) دقيقه3 دقيقه اي  هر صفحه 100 جلسه 15تدريس در (  2004:الگوهاي  تدريسكتاب - نمودار 1نمودار 

 صفحه196بخش دوم- 
خانواده الگوهاي اطالعات 

 پردازي

بخش سوم-
خانواده الگوهاي 

 اجتماعي

 بخش پنجم-
خانواده الگوهاي 

رفتاري 

- بخش چهارم
خانواده الگوهاي 

انفرادي 

يادگيري تفكر به:3فصل
شيوه استقرائي

:دريافت مفهوم4فصل

:الگوي استقرائي5فصل
كلمه-تصوير

: كاوشگري علمي6فصل
و ورزيدگي آموزي در 

كاوشگري

: حفظ كردن7فصل
حقايق  در ذهن نهادن

: بديعه پردازي8فصل
 افزايش تفكر خالق

:  9فصل
يادگيري از عرضه مطالب 

دقيقه 60 صفحه 20
پيش سازماندهنده 

: 10فصل
ياران در يادگيري 

 نفره 2-  از تفحص 
تا گروهي 

: 11فصل
بررسي ارزش ها 

ايفاي نقش و 
آموزش خط مشي 

عمومي 

:  12فصل
تدريس غير 

مستقيم 
فراگيردر 

كانون 

:  13فصل
توسعه 

خويشتن 
مفهومي از 

فرد 

:  14فصل
يادگيري در 
حد تسلط 

:  15فصل
آموزش 
مستقيم 

:  16فصل 
يادگيري از  
شبيه سازها 

بخش اول-
موازين 
 داوري

 شروع:1فصل
كاوشگري. 
آماده سازي 
جمع هاي 

يادگيران خبره 

: 2فصل 
الگوهاي  

تدريس از كجا 
مي آيند؟ 

يادگيري از عرضه مطالب 9فصل - 

اثرات كاربرد  الگوجهت ا لگو 

سيستم حامياصول واكنشسيستم صفحه 5مراحل

دو سهيك جزيي ترين هدف

 فكلي ترين هد

 بخش ششم-
تفاوتهاي فردي، تنوع 

 و برنامه تحصيلي

فصل 
:سبكهاي 17

يادگيري و 
 الگوها

: 18فصل
عدالت 

:  19فصل 
مسئله 

سوادآموزي و 
الگوها 

:  20فصل
ايجادبرنامه 

هاي تحصيلي 

:  21فصل 
كاوشگري ها 
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سيستم های حقوقی 
٢ فصل

برگزيده مکاتب

نظريه سيمون 
اداری رفتار

تصميم  نظريه
گيری

نظريه  
  ديوانساالری

و)بوروکراسی(
بر

اختيار مبتنی 
بر سنت

مبتنی  اختيار
بر منطق و 

قانون

اختيار مبتنی 
بر 
کار(فرهمندی
)يزماتيک

نظريه اداری 
فايول

اصل صف و 
ستاد

اصل وحدت 
فرماندهی

هماهنگی و 
تخصص

حيطه  اصل
نظارت

به  توجه
سلسله مراتب

اصل گروه 
سازی

مديريت علمی 
تيلور

افزايش کارائی

باالترين 
بازده،صرف 

کمترين منابع و 
انرژی

  بيانگر خصيوصيات

رسمی شدن

عينيت بخشيدن 
به سازمان

مشخص 
بودن هدف

موجب ايجاد ساختار 
پايدار برای سازمان

زير ديگري از كار شاگردان براي ترسيم نمودار ارتباط بين عناوين،  ةنمون 2مودار ن
سيستمهاي حقوقي، : عناوين و نكات كليدي يك فصل از زير بخش كتاب سازمانها

باشد كه در حكم پيش سازمان  بهرنگي مي ةريچارد اسكات و ترجم ةحقيقي و باز نوشت
شاگردان نمودار . كند دهنده به ذهن شاگردان براي يادگيري تمامي مطالب فصل عمل مي

تاب سازمانها سيستمهاي حقوقي، حقيقي و باز را به فصل دوم ك ةپيوند بين عناوين عمد
 1نمودار . آورند صورت نمودار پيوند عناوين و زير عناوين كشيده و با خود به كالس مي

داد در حالي كه  مفهومي كل كتاب الگوهاي تدريس را به معرض نمايش قرار مي ةنقش
نمودارها داراي مفاهيم نويي  اين. پردازد تنها به يك فصل از كتاب سازمانها مي 2نمودار 

در زير . تواند به تحول عناصر آموزش متداول كمك كند است كه هر يك از آنها مي
  :شود مزاياي استفاده از اين نمودارها در آموزش و يادگيري بيان ميفهرستي از 

پيوند عناوين عمده و زير عناوين مبحث سيستم حقوقي از فصل دوم كتاب سازمانها  -2نمودار 
  1389چاپ سوم  -محمدرضا بهرنگي ةريچارد اسكات، ترجم ةسيستمهاي حقوقي، حقيقي و باز نوشت
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 ةزيرعناوين مباحث درسي در حكم طرح درس دورنمودار پيوند عناوين و  -1
. ببراي يك فصل از كتا  2براي كل كتاب و نمودار  1نمودار . كند آموزشي عمل مي

درسي بخشها، فصلها و عناوين زير هر فصل كتابهاي الگوهاي تدريس و  ةبرنام 1نمودار 
مان اختصاص در نمودار كتاب الگوهاي تدريس صفحات و ز. دهد سازمانها را نشان مي

به اين ترتيب ديگر . يافته به هر مبحث درسي در طول ترم به خوبي مشخص شده است
  . ني كه معلمان را آزرده خاطر ساخته است نيستنيازي به تدوين طرح درس آنچنا

ذهني براي ساماندهي به ساخت ذهن  ةاين نمودارها به كسب بينش كلي يا نقش -2
شاگردان با ترسيم اين نمودارها قبل از . كند مي بر اساس ساخت دانش به شاگردان كمك

از . آورند آموزشي را به دست مي ةآغاز آموزش ذهنيتي از كل مباحث درس در طول دور
زنند بنابراين به طور عملي از پيش  آنجا كه شاگردان خود دست به ترسيم اين نمودارها مي

  .كنند سازماندهنده استفاده مي
با ) يادگيري كل كتاب(ترين هدف  رس، كليبه عنوان طرح د 1در شكل  -3

جمالتي كه مشتمل بر افعالي چون آشنايي، درك، بينش كلي، تصور كلي، تفكر وسيع و 
ذهني از شناخت در چهار بخش خانواده الگوهاي تدريس، يك بخش براي مقدمه و  ةنقش

 - 1به طور مثال در شكل . شود شش بخش بيان مي "بخشي هم براي مؤخره كه جمعا
پردازش  ةاد چهارگانشاگردان در پايان دوره، بينشي تركيبي از درك و توجه به ابع

اي، خويشتن آگاهي، تسلط بر رفتار منطقي  مفاهمه  ةاطالعات در ذهن، مشاركت در مذاكر
استخدام آموزش براي  ةدرك نحو. كنند و شناخت تفاوتهاي فردي و عدالت كسب مي

  . ترين هدف است كلي ةزشي نيز از جمله عبارات مقولپرورش و تميز آثار پرورشي و آمو
جمالتي كه . درك هر يك از بخشهاي كتاب است 1تر در نمودار  هدف كلي -4

شموليت  ةباشند كه دامن شود داراي افعالي مي تر به كار گرفته مي براي بيان هدفهاي كلي
هدف . ها استترين هدف محدودتر و مرتبط با هر يك از بخش آنها نسبت به افعال كلي

ساخت شناخت براي يادگيري  تر با عبارتي چون درك مديريت دانش و مديريت كلي
هايي چون موازين داوري، پردازش اطالعات، روابط مشاركتي و اجتماعي،  معنادار در زمينه

درسي  بيان  ةآگاهي به خويشتن، كنترل رفتار و درك  تفاوتهاي فردي، تنوع و برنام
  .شود مي

كسب ) مربوط به بخش(تر  هدف كلي ةكه از تجزي) مربوط به فصل(هدف كلي  -5
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شود با عباراتي مشتمل بر افعالي چون شناخت آثار آموزشي و پرورشي و مراحل اجراي  يم
مطالب به  ةبه طور مثال هدف كلي در الگوي عرض. هر يك از الگوهاي تدريس است

اي است كه  اني به شيوهشكل دادن سخنر ةسازماندهنده، آشنايي با نحو پيش ةشيو
لب بيان شده را به محور اصلي يا سؤال شاگردان ضمن شنيدن سخنان آموزگار مطا

فراگيران در اين الگو با مفاهيمي چون ساخت دانش، . اساسي مبحث درسي پيوند دهند
  .شوند ساخت شناخت و نيز يادگيري معنا دار آشنا مي

ر يك از فصلهاي متعلق به هدف جزئي نيز از تجزيه و تحليل هدف كلي  ه -6
جهت، مراحل،  ةبه طور مثال هدف درك كلي شاگردان دربار. آيد بخش مربوط بدست مي

  .كاربرد و آثار آموزشي و پرورشي الگو است
آيد اگر هدف رفتاري و  هدف جزئي به دست مي ةتر كه از تجزي هدفهاي جزئي -7

تر از  تر و عملياتي محدودتر، عيني نهايي نباشد باز هم با جمالتي با افعال كلي ولي بسيار
 9به طور مثال درك زير عناوين هر يك از مباحث فصل . شوند هدف جزيي بيان مي

تر فصل  شامل سيستم احتمايي، مراحل، اصول واكنش، سيستم حامي از هدفهاي جزئي
  باشد مي

ترين اهداف در اين نظام نوين طراحي كه در  جزئي -ترين اهداف جزئي -8
نمايش داده شده است شامل كلمه كليديها با واحدهاي عملياتي هر زير  2و  1 نمودارهاي

توان زير آنها خط  دهد و در واقع مي عنوان است كه واحد مستقل مفهومي را نشان مي
شاگردان در هنگام كار با الگوي مديريت بر دانش هر يك از . كشيد و مشخص ساخت

سانند در كارتهاي مجزا نوشته و با  خود به اين كلمه كليديها را كه يك  مفهوم را بر
  . كند آموزگار در هنگام  حضور و غياب به آنها توجه كرده و ارزشيابي مي. آورند كالس مي

درسي را به  ةيك برنام ةبه خوبي مديريت تدوين دانش و تهي 2و  1نمودارهاي  -9
دگيري در الگوي منطقي براي يا ةقاعد. دهند شكل قياسي و از باال به پايين نشان مي

بايد آموزش از پايين به باال و به مديريت بر ساخت شناخت شاگردان است كه در آن 
  .شكل استقرايي با توجه به معنادار شدن مطالب در ساخت ذهن شاگرد صورت گيرد

بيانگر نگرش قياسي به محتواي درسي دوره، جلسه درسي و يا  2و 1نمودارهاي  -10
 ةنظام حاكم بر آن نشانگر پيوند منسجم و منظم هم. استهر مبحث درسي در يك جلسه 

آموزگار و شاگردان با داشتن اين تصاوير در ذهن همواره از پيش . سي استمطالب در
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يابند، ساخت دانش مربوط را  شود آشنايي كلي مي نسبت به مطالبي كه در دوره مطرح مي
. گيرند مي  انده در هر حلسه را پي م باقي ةكنند و ميزان پيشرفت خود و مقدار برنام درك مي

هاي شاگردان در هنگام آغاز  به اهميت ميزان پيش دانسته شود آموزگار با آن قادر مي
. ببرد و از آن براي تقويت و تسهيل يادگيري معناداركمك بگيرد آموزش مبحث جديد پي

رتباط بين اي نو است و الزم  است ا طرح درس به  شكل مذكور پديده ةاز آنجا كه تهي
 ةتهي ةذا در زير به نحوطرح درس دوره با طرح درس يك مبحث آموزشي روشن شود ل

مطالب به شيوه سازماندهنده  ةعرض ةكتاب الگوههاي تدريس دربار 9طرح درس فصل 
  .پردازد مي
  

  ساخت شناخت در آغاز آموزش/ مطالب با مديريت دانش ةعرض
يابد كه در هنگام آموزش مباحث جديد ذهن اي دست  آموزگار بايد به اين مهارت حرفه

شاگردان را براي شنيدن و توجه به مطالب آن مبحث آماده سازد تا يادگيري مطالب 
ساخت شناخت به انجام اين هدف كمك /الگوي مديريت دانش. تر شود برايشان آسان

به طور كند تا بتوانند مقدار زيادي اطالعات را  اين الگو به شاگردان كمك مي. كند مي
استفاده از اين الگوي آموزشي موجب تسلط ذهني شاگرد در . دار و مؤثر درك كنند معني

برداشت از مفاهيم، حفظ و نگهداري مفاهيم در ساخت شناخت، استحكام بخشيدن به 
در اصل اين الگو با . شود وار مي ساخت شناخت خود از مفاهيم، و رهايي از يادگيري طوطي

هـمچنين . سازد مي دانش قبلي فراگيران كسب اطالعات جديد را آسانافزودن بر پايداري 
از آنجا كه پيش سازمان . دهد اين روش تمايل به تفكر دقيق در فراگير را افزايش مي

ها در حقيقت همان مطالب پيش گفتار هستند كه قبل از ارائه مطالب هر مبحث  دهنده
شوند و پيوند بين مطالب پيش  مي نتر از خود مطلب درسي بيا درسي و در سطحي كلي

گفته با مطالب مبحث درسي را در خود دارند، بنابراين، همواره براي آموزش هر قسمتي از 
البته بسياري از . پيوند بين مباحث قابليت كاربرد دارند ةنمودار به عنوان مشخص كنند

تواند به عنوان  ها و پيش گفتارهايي كه در كتابهاي درسي آورده شده است نمي مقدمه
ساخت /هدف از مديريت دانش. شود پيش سازمان دهنده توسط آموزگاران به كار گرفته

شناخت بهم پيوستن مطالب درس جديد با مطالب از پيش آموخته شده و يك پارچه سازي 
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ها آنهايي هستند  در اين مديريت بهترين پيش سازمان دهنده. آن در ذهن شاگردان است
باشند به شكل مناسب به كار  مي عات و تعاريفي را كه براي فراگير آشنا كه مفاهيم، اطال

تواند به طور مستقل با استفاده  آموزش هر يك از عناوين مي 2و  1در نمودار . گرفته باشند
شوند  تر كه از زير عناوين تشكيل مي دهنده مديريت شود ولي عناوين كلي از پيش سازمان

  . بايد پس از آموزش تمام زير عنوانها آموزش داده شوند
در اين مـرحله آموزگار بايد مـطالب مبحث درسي را : مديريت بر عرضه مطالب درسي

احدهاي درسي با به شكل كلمات كليدي و "البته بايد مطالب مبحث درسي قبال. ارائه دهد
يادگيري مديريت . توجه به عناوين مبحث درسي سازمان يافته و فهرست شده باشند

ساخت شناخت در تمام زمان آموزش بايد بر اساس پيوند بين مطالب و مفاهيم /دانش
ها همواره  به هر حال نبايد فراموش كرد كه پيش سازمان دهنده. تر مورد توجه باشد كلي

در واقع . اند تر هستند كه از محتواي مبحث درسي استخراج شده كلي تر و مطالبي جامع
سازماندهنده بيان يك مطلب اساسي برگرفته از متن است كه محوريتي را از پيش براي 

آورد كه شاگرد بتواند مطالب را بر اساس اين محوريت در ذهن دريافت   ذهن بوجود مي
جه فراگيران به سازمان دهنده حفظ و در در تمام مدت ارائه مطالب درسي بايد تو. كند

توان به شكل  مي گرچه ارائه مطالب درسي را. ارائه اين مطالب نظم منطقي رعايت شود
سخنراني، بحث، فيلم و يا آزمايش انجام داد ولي الگوي يادگيري معنادار در مديريت 

و با مشاركت  ساخت شناخت تأكيد دارد كه پيش سازمدهنده بايد توسط خود شاگرد/دانش
شاگردان و به شكل نمودار تهيه شده و در فرايند فعاليتهاي جمعي شاگردان آموخته  ةهم
  .شود

ساخت شناخت به اين /الگوي يادگيري معنادار مديريت دانش: استحكام ساخت شناخت
ها، در فرايند تشكيل مفاهيم، در  داده ةدليل كه از همان آغاز آموزش، شاگردان را در تهي

دهد  هاي شاگردان مورد توجه قرار مي ل و تعريف مفاهيم و تعميم نتايج و يافتهتحلي
 تواند در اين مراحل با استاندارد سازي كه ابتكار عمل فكر كردن را از بنابراين نمي

شاگردان بگيرد و يادگيري را از طريق تست زدن و تكرار آزمونها به سبك رفتارگراها با 
ولي، براي تقويت و . ي و كمك رايانانه بوجود آورد دمساز باشدهاي خط استفاده از برنامه

 ةاستحكام و ماندگاري مطالب يادگرفته و تقويت ساختار شناخت در ذهن از تست، برنام
الگوي مديريت  بر ساخت شناخت به . تواند بخوبي استفاده نمايد ي ميا خطي كمك رايانه
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در همه حال  به تحكيم ساخت  لحاظ به كار گيري مشاركت شاگردان در يادگيري
به هر حال تكرار مطالب يادگرفته شده بايد با توجه به . كند شناختي شاگرد كمك مي

فرايند بوجود آمدن آن مفاهيم در ذهن شاگردان صورت گيرد و نه به صورت بيان فقط 
 تواند شرايط كالس را براي تقويت يادگيري مي براي اين كار آموزگار. اسامي مفاهيم

مفاهيم با ايجاد سؤاالتي كه براي رد يا قبول و تعميم يادگيري مفاهيم مفيد باشد مهيا 
بررسي و تحليل موارد مشابه و يا مغاير مفهوم دريافت شده براي تقويت، تعميم، . سازد

استحكام بخشيدن به ساختار ذهن از دانش مربوط و يا نقص مفاهيم كسب  شده مفيد 
توانند با مراجعه به منابع قابل دسترس به توسعه و تعميم  خود مي در  اينجا شاگردان. است

تكرار . مفهوم دريافت شده كمك كنند و زمينه را براي خلق مفاهيم ديگر فراهم سازند
ها در  ها و تفاوت فرايند پديد آمدن و آشنا شدن شاگردان با مفاهيم و استفاده از مشابهت

. تواند موجب استحكام ساخت شناختي شاگردان شود مي مقايسه مفاهيم مطالب درسي نيز
 ةدر حقيقت در اين مرحله ارتباط مطالب درسي با مـطالب از قبل آموختـه شده و توسع

آورد، جرياني كه با استفاده  يان يادگيري فعالي را پديد ميها به درك مفاهيم جديد جر يافته
  .تقويت نمايد آوري شاگردان را در حل مسايل تواند نو از قياسها مي

الگوي يادگيري معنادار با توجه به مديريت دانش و مديريت بر ساخت شناخت به اين 
ريت اجرايي آن دارد اي كه در مدي منظم و حساب شده ةنكات توجه دارد و خود را با برنام

مديريت ساخت شناخت الزم  است /در اجراي مديريت دانش. سازد از اين آسيبها بدور مي
به طور مثال در اين الگو براي راه . ن اصول مديريت كالس آموزش داده شودبه شاگردا

و يا آموزگار به . شود اندازي استفاده از الگوي  تفحص گروهي از تقسيم كار استفاده مي
دهد كه هنگامي شاگردي ديد كه آموزگار دست خود را باال گرفته او نيز  شاگردان ياد مي

بايد دست خود را باال بگيرد و به اين ترتيب يك مرتبه  بدون اين كه با كسي حرف بزند
. دهد شود و آموزگار به راحتي پيام خود را به كالس مي سكوت در كالس برقرار مي

دهد چگونه صندليهاي خود را براي تشكيل  همچنين آموزگار به شاگردان ياد مي
ها روي زمين گروههاي مطالعاتي حركت دهند بدون  اين كه صدايي از كشيدن صندلي

  . بگوش برسد
 پيش سازمان دهنده بايد از برخي توضيحات مقدماتي كه در ابتداي تدريس گفته

 ةبطور مثال  پرسـشهايي كه در شــروع درس از شاگردان دربار. شود تميز داده شـود مي
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توانند به عنوان پيش سازمان  شـود نمي مي مـطلب درس پـيش يا سـال پيـش پـرسـيده
يا بيان هدفهاي مربوط به مطلب درسي و اينكه در پايان درس از . محسوب شوند دهنده

توانند جزئي  مي فراگيران انتظار يادگيري چه مطلـبي وجود دارد نيز، گرچه تمـام اين موارد
پيش . تواننـد پيـش سـازمان دهــنده به حساب بيايند از يك ارائه خوب باشند، نمـي

فهوم قوي و به اعتقاد ديويد آزوبل يك داربست عقلي باشد تا سازمان دهنده بايد يك م
گان  در كل بايد گفت كه پيش سازمان دهنده. افكار و عقايد بعدي بر آنها بنا گذاشته شود

كلي، با  ةو چه به صورت جمل) موضوع مورد نظر نويسنده(چه به صورت نمودار 
اهيم و اصول را به طور مستقيم به ، مف)موضوع مورد نظر آزوبل(گيهايي كه بيان شد  ويژه

تواند يادگيري طوطي وار را رها  با استفاده از اين الگو شاگرد مي.  دهند مي شاگردان ارائه
كند، با تسلط بر مهارت دريافت مفاهيم از اطالعات، ساخت شناخت خود را استحكام 

. سازد  را آسانبخشد و در اصل با افزودن بر پايداري دانش قبلي، كسب اطالعات جديد 
 همچنين اين روش تمايل به كاوشگري و عادت به تفكر دقيق در فراگير را افزايش

  . دهد مي
تشكل مجدد .  كند آزوبل براي مديريت دانش از مفهوم تفكيك تدريجي استفاده مي

از نظر آزوبل . نيز مفهوم ديگري است كه براي ساخت شناخت شاگرد به كار گرفته است
كند سپس به تشريح و  مي تفكيك تدريجي اول مطالب كلي وانتزاعي را بيان آموزگار در

اما در تشكل مجدد اين شاگردانند كه در جريان گام به . پردازد مي تحليل مطالب جزئي
  . روند گام پيوند هر مطلب به مطالب قبلي از ابتدا تا انتها به طور فعال پيش مي
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مستخرج از  بروس جويس و . ترين اهداف با عناوين و زير عناوين و جزئي 9پيوند عنوان فصل  -3نمودار 

  يادگيري از عرضة مطالب 9الگوهاي تدريس ترجمة بهرنگي، فصل ) 2004(ديگران 
  

دانشجوي  100اكتفا نكرده و نظرات بيش از نويسنده تنها به توضيح مديريت دانش 
. اين مرحله از مديريت دانش در كالس جويا شده است ةكارشناسي ارشد و دكتري را دربار

 ةبسيار زياد موافقت عمومي خود را دربار ةتخاب گزينها با ان دانشجويان در اين نظرخواهي
در زير سه نمونه از سؤاالت ارزيابي از . اند مفيد بودن اين مديريت دانش اعالم كرده

  .نظرات شاگردان آمده است
  
  

  نظرخواهي
  شود تا چه اندازه براي يادگيري مؤثر است؟ زماني كه براي كشيدن نمودار صرف مي

  بسيار كم   بسيار زياد                   زياد                     كم           

 9فصل اهداف جزيي
صفحه  20يادگيري از مديريت دانش

دقيقه 60  

پيش سازمان دهنده -يادگيري از عرضه مطالب -9فصل   

الگو جهت  اثرات كاربرد الگو 

واكنش اصول سيستم اجتماعي ۵ مراحل  سيستم حامي 

 تر جزيياهداف 

 هدف ترين جزيي دو هس يك
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تا چه ميزان كشيدن نمودار در منزل به عنوان تكليف سبب افزايش آمادگي شاگرد 
  شود؟ براي آمادگي يادگيري مباحث درسي مي

  بسيار زياد                     زياد                        كم              بسيار كم
  هن مؤثر باشد؟تواند به ساخت دانش در ذ تا چه ميزان تهيه نمودار مي

  بسيار زياد                    زياد                       كم                بسيار كم
  
  ارزشيابي تكويني از نمودار ساخت دانش - 2

آموزگار از شاگردي كه براي دستياري او در يك مبحث درسي انتخاب شده است 
معنادار در اين الگوي مديريت  اصل مهم يادگيري(خواهد حضور و غياب را انجام دهد  مي

هر شاگرد به محض خوانده شدن نامش نمودار و ). كاهش بار بر دوش آموزگار است
دهد و او از دستيار خود  كارتهاي كلمات كليدي واحد مباحث درسي را نشان آموزگار مي

 است روي نمودار شاگرد +B)ويا +A   كه نمره(خواهد تا نمرة پيشنهادي آموزگار را  مي
گيرد و  اين حضور و غياب توسط شاگردي كه نوبت ارائة درس را دارد انجام مي. 1بنويسد

آموزگار در اين مرحله از  .كند فقط آموزگار با مالحظة نمودارها نمرة هر يك را اعالم مي
مديريت ساخت شناخت بر تشكيل ساخت دانش با استفاده از اصول /مديريت دانش

اند يا  استفاده شاگرداني كه كارهايشان را ناقص انجام دادهآموزش غير مستقيم امكان 
  .سازد اند فراهم مي اند از نمودار كساني كه نمرة خوبي گرفته انجام نداده "احيانا
  

  : به  نظر شما
تواند به آموزگار در رعايت مقررات حضور و غياب كمك  تا چه  ميزان اين عمل مي

  كند؟ مي
 زياد                     كم                      بسيار كم     بسيار زياد                 

  تواند منجر به يادگيري شاگرد از شاگرد شود؟ تا چه  ميزان اين عمل مي

                                                   
هدف اين تفويض اختيار به دستيار آموزگار كه يكي از شاگردان است كاهش بار بر دوش  .1

ريزي  آموزگار و رساندن سنگيني اين بار به صفر و افزايش اوقات آموزگار براي برنامه
  .توليد دانش توسط مشاركت شاگردان است
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  بسيار زياد                      زياد                     كم                      بسيار كم
  
تهية تصاوير مفهومي از عناوين مديريت بر ساخت شناخت شاگردان توسط  - 3
  كلي

استفاده از تصوير براي نشان دادن دريافت مفهوم در ساخت شناخت شاگردان نكتة 
آموزگار از شاگردان در تكليف . جالبي در مديريت بر ساخت شناخت شاگردان است

. گي ورودي خواسته است تا از خود تصويري براي مفاهيم عناوين كلي نقاشي كنند آماده
تواند به آنچه درون ذهن او دربارة ساخت  با مالحظة تصاوير تهيه شده توسط شاگرد مي او

توليد يك تصوير از مفاهيم عمدة نمودار ممكن است . برد گذرد پي  دانش مبحث درسي مي
اين عمل خود . با كمك از گراف در گوگل و يا ساختن آن توسط شاگرد صورت گيرد

شاگردان به توجه به اين .  شود ز نمودارهاي يكديگر ميبازدارندة كپي كردن شاگردان ا
هر چه شاگردان به اين . اشكال متنوع از مفاهيم و نيز گفتگو دربارة آنها بسيار عالقمندند

تصاوير و نقاشيها بيشتر توجه كنند ساخت شناخت خود را از ساخت دانش بيشتر استحكام 
  .بخشند مي

  :به نظر شما
  تصوير از مفاهيم مورد نظر در يادگيري شاگرد مؤثر است؟تا چه ميزان كشيدن 

  بسيار زياد                     زياد                       كم                بسيار كم       
  تواند فعال شود؟ تا چه ميزان ذهن شاگرد براي استخراج تصوير از مفهوم مي

 كم                بسيار كم                     بسيار زياد                     زياد        
 1خواهد اگر اعتراضي به نمرة ارزشيابي او دارند در گروه اصلي آموزگار از شاگردان مي

خود مطرح كنند و سپس اگر شاگرد متقاعد نشده باشد شاگرد ثالثي كه  نمرة بيشتري 
به اين صورت همة شاگردان . گرفته است اعتراض منطقي وي را به آموزگار اعالم نمايد

                                                   
. اند باشد هم نشستهگروه اصلي بهتر است مركب از چهار نفر از شاگردان كه در نزديكي  .1

كارتهاي واحدها يا كلمات  ةاين گروهها وظيفه دارند محتواي مبحث درسي را براي تهي
ساو   كنند، هر يك از آنان در موقع استفاده از الگوي مشاركتي جيگ كليدي بين خود تقسيم
كلمات كليدي به افراد مشابه خود در  اطالعات تكميلي و اصالح ةبه عنوان پيك آورند

  . كنند روههاي اصلي ديگر كالس عمل ميگ
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توانند نسبت به اصالح كار خود با  شاگردان ديگر به مذاكره و مفاهمه بپردازند و از  مي
اعالم اعتراض از سوي شاگردي كه نمرة كامل . ساخت دانش در ذهن آنان آگاه شوند

 "معموال. گرفته به اين دليل است كه از بار آموزگار در مديريت كالس كاسته شود
گرفته به اشتباه خود  +Aگرفته با مالحظة كار شاگردي كه نمرة  +Bردي كه نمرة  شاگ

  .يابد برد و دليلي براي اعتراض خود نمي پي مي
  :به نظر شما

  تواند مفيد باشد؟ تا چه اندازه يادگيري شاگرد از شاگرد در اين فرمان مي
 كم                      بسيار كم بسيار زياد             زياد                              
  كند؟  تا چه اندازه به يادگيري مستقل شاگرد كمك  مي

 بسيار زياد             زياد                                كم                      بسيار كم
  شود؟ تا چه ميزان مهارت يادگيري تقويت مي

  كم                      بسيار كم                    بسيار زياد              زياد            
  
  ارزيابي از ميزان ساخت شناخت شاگردان - 4
خواهد هر يك به طور مستقل نمودار پيوند بين عناوين و زير  آموزگار از شاگردان مي 

عناوين مبحث درسي را كه در ذهن دارند بدون كمك گرفتن از ديگري يا نمودار اولية 
آموزگار در اين مرحله از مديريت بر ساخت شناخت، از شاگردان . كنند خود ترسيم

خواهد تا نقشه كلي فصل را كه رسم نموده و طي استفاده از الگوي تسلط ياب بر آن  مي
در اين مرحله شاگردان بايد نقشه . مسلط شده بودند را به طور مستقل دوباره رسم كنند

وي كاغذ بياورند و براي اين كار آموزگار بايد زمان كلي فصل را كه در ذهن خود دارند بر ر
در اين الگو، ارزشيابي . را مشخص نموده و پس از آن از شاگردان ارزشيابي بعمل آورد

بيشتر شكل ارزشيابي تكويني داشته، در خدمت آموزش قرار گرفته و در تمام فرايند 
گار در كنار شاگرد است نه در اين روش، آموز. رود يادگيري جزو الينفك آن به شمار مي

اين ارتباط باعث از بين رفتن اضطرابهاي ناشي از برگزاري آزمون و بهبود . در مقابل او
ارزيابي از ساخت شناخت . شود روابط بين آموزگار و شاگرد و صميميت ميان آنها مي

آورانه در تعليم و تربيت است زيرا هيچ  اي مهم و نو شاگردان به اين صورت پديده
آموزگاري قادر نبوده است وارد ذهن شاگردان بشود و از دانش ساخته شده در آن اطالع 
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  .  1يابد
  : به  نظر  شما

تا چه ميزان اين فرمان سبب آگاهي شاگرد از ميزان تسلط خود بر پيوند بين مفاهيم 
  )تسلط يابي ذهني، نقشه مفهومي(شود؟  مي

 كم                      بسيار كم          بسيار زياد             زياد             
  كند؟ تا چه ميزان نقشه مفهومي يا تسلط يابي ذهني به افزايش يادگيري كمك مي

 بسيار كم        كم                     بسيار زياد             زياد                
  
  مقايسة ساخت دانش با ساخت شناخت - 5

واهد نمودار ترسيمي خود را با نمودار تهيه و كامل شدة اصلي خ آموزگار از شاگردان مي
در اين . خود مقايسه كنند و به ميزان درستي تصور خود از نمودار پيوند مفاهيم پي ببرند

به . برد كه ساخت شناخت ذهن او با دانش اصلي چقدر تفاوت دارد مرحله شاگرد پي مي
از ساخت دانش شاگرد از آن مبحث در قول آزوبل سطح قدري باالتر دانش مبحث درسي 

  . شود ذهن موجب بر انگيختن شاگرد براي يادگيري مطلب جديد مي
تا چه ميزان اين فرمان به كاهش فاصله بين نمودار ساخت شناخت شاگرد از نمودار 

  دانش مبحث درسي مؤثر است؟
  بسيار كم                 بسيار زياد               زياد                               كم    

بردن شاگرد به ميزان تسلط خود بر پيوند بين مفاهيم و فاصلة آن تا  تا چه ميزان پي
  ساخت دانش مبحث مربوط، در يادگيري مؤثر است؟

 زياد                               كم                      بسيار كم         بسيار زياد     
  
  تدريسنمودار مطلوب  - 6

بر محور الگو پذيري ) نمودار مطلوبي(خواهد نمودار جديدي  آموزگار از شاگردان مي
                                                   

تواند وارد  مكتب فلسفي اگزيستانسياليسم يا وجودگرايي به همين دليل كه آموزگار نمي .1
دارد كه شاگرد را  در آورد بيان مي او ةذهن شاگرد شده و سر از ميزان مفاهيم دريافت شد

البته در اين صورت مفاهيم . بدبايد آزاد گذارد تا به طور مستقل مفاهيم را در ذهن خود بيا
  .توانند درست يا  غلط شكل يابند مي
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خواهد  آموزگار در اين مرحله از شاگردان مي. نمودار مبحث درسي براي تدريس تهيه كنند
در گروههاي اصلي خود نمودار جديدي را با استفاده از روش جورچين مناسب با كاربرد 

شاگردان در استفاده از روش جورچين عناويني . نظر خود تهيه كنندالگوي تدريس مورد 
كه بهتر بتواند سناريوي تدريس را تقويت كند از بين عناوين موجود در نمودار وضع موجود 

. چينند كه آموزش را با استفاده از الگوهاي تدريس آسان نمايند برگزيده و به نحوي مي
ها به يادگيري و  ذاري براي هر يك از دستهگ بندي عناوين مبحث درسي و نام دسته

در واقع اين نمودار به . تشكيل ساخت شناخت شاگردان از دانش مربوط بسيار مؤثر است
اين گام به تهية سناريوي . شود عنوان نمودار مطلوب آموزش مباحث درسي محسوب مي

ناسب مباحث در تهيه سناريو بايد الگوهاي تدريس و تكنولوژي مت. دهد تدريس جهت مي
  . درسي منطبق با محتوا و آثار آموزشي و پرورشي مورد توجه قرار گيرد

  
  تهية سناريوي تدريس - 7

آموزگار بايد بتواند سناريوي تدريس خود را با توجه به زمان و محتواي مباحث درسي و 
گي شاگردان، هدفهاي رفتاري، رسانة  نيز هماهنگي همة عناصر تدريس شامل آماده

محتواي برگرفته از نكات كليدي، ارزشيابي و بازخورد بر اساس نمودار مطلبوب  مناسب،
   .1طراحي كند 6تهيه شده در مرحلة 

آموزگار در اين مرحله با توجه به كاربردي كردن سند تحول آموزشي و اسناد باال 
دست ديگر، تمام اهداف تعليم وتربيت در سطوح مختلف از جمله اهداف آرماني و يا 

تر كه ارتباطات موضوع فصل با بخش كتاب و ارتباط  ترين اهداف درس، اهداف كلي كلي
تر را برساند طرح اجرايي كردن تدريس خود در هر  هدف كلي با اهداف جزئي و جزئي

هدف هدايت توسعة شناخت و رفتار شاگرد به سوي . كند مبحث درسي را تهيه و اعالم مي
                                                   

اي به آموزگاران تعليم ديده در  از آنجا كه براي انجام اين مرحله از كار تدريس حرفه. 1
مديريت دانش و مديريت ساخت شناخت شاگردان نياز است و اين مسئله سبب تعويق 

دانش و مديريت بر ساخت شناخت  آموزش و پرورش از عملياتي كردن مديريت بر
مديريت آموزشي  ةكارشناسي و دكتري رشت ةشود لذا به كمك دانشجويان دور شاگردان مي

اند و به آن خوي  كه در طول دوران كارشناسي ارشد كه كاربرد اين الگو را مالحظه كرده
 . اند نياز است تا در نوشتن سناريوي الزم و اجراي آن به آموزگاران كمك نمايند گرفته
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مهارت توليد دانش و مهارت زندگي هدفمند نايل  يك شهروند جهاني است كه بتواند به
در طراحي سناريوي اجرايي تدريس الزم است به استفاده از نكات كليدي مبحث . آيد

  .درسي كه توسط شاگردان تهيه شده توجه شود
  
  اجراي سناريو در كالس - 8

 به نظر. آورد آموزگار سناريوي تهيه شده براي تدريس را در كالس به اجرا در مي
نويسنده هر آموزگاري بايد بتواند مهارت خود را در استفاده از حداقل پنج الگوي تدريس 

سازماندهنده، استقرايي علمي، كاوشگري، خالقيت يا  توانند الگوي پيش كه مي
الگوي مديريت  1.ساو، و تفحص گروهي باشد نشان دهد پردازي، مشاركتي جيگ بديعه

ورزي به يادگيري ناشي از  گيري مشاركتي و عادتدانش و مديريت ساخت شناخت به ياد
توان از الگوي جيگ ساو كه در آن هر  مي. مذاكره، مفاهمه و استدالل منطقي تأكيد دارد

شاگردي در گروه اصلي با تسلط بر يك قسمت از مبحث درسي به شاگردان ديگر كه در 
و بدل كردن و اطمينان آموزد و پس از رد  اند مي قسمتهاي ديگر مبحث درسي تسلط يافته

از مراحل يادگيري به گروهاي ديگر براي دريافت نكته نظرات آنان گسيل شده و با 
در . گردند به خوبي استفاده كرد هاي جديد از كل كالس به گروه اصلي خود باز مي يافته

اين مرحله از تدريس و يادگيري فعال شاگردان برانگيخته شده و با ژرف انديشي و 
از استعدادهاي خود با نگاهي انتقادي يادگيري مطالب و توسعة شناخت خود را  استفاده

  .بخشند استحكام مي
  
  مديريت ساخت شناخت/ارزشيابي پاياني از تأثير الگوي مديريت دانش - 9
ارزشيابي نهايي آموزگار از آثار آموزشي و پرورشي و پيشرفت تحصيلي شاگردان در  

ديريت ساخت شناخت شاگردان توسط سه پرسشنامة آخرين مرحلة مديريت دانش و م
مديريت ساخت شناخت پس از اجراي /محقق از مراحل تدريس با الگوي مديريت دانش

  .گيرد الگو انجام مي
                                                   

گوي انجمن علمي مديريت آموزشي ايران قرار است به آموزگاراني كه بتوانند حداقل پنج ال. 1
  .اعطا نمايد شايستگي ةتدريس را در آموزش مباحث درسي خود به كار گيرند گواهينام
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  مديريت ساخت شناخت/بازخورد و اصالح مراحل الگوي مديريت دانش -10
شاگردان بررسي آخرين مرحلة اجراي الگوي مديريت دانش و مديريت ساخت شناخت 

با اجراي دو پرسشنامة . هاي حاصل ا ز اجراي سه پرسشنامة محقق ساخته است داده
مرتبط با آثار پرورشي و آموزشي كه روايي و اعتبار آنها به تحقيق تأييد شده است ميزان 
اثربخشي در تحول كيفيت و كميت آموزش آموزگار با استفاده از روشهاي آماري و آمار 

عالوه بر اين دو پرسشنامة محقق ساخته با پرسشنامة ديگري . گردد عيين مياستنباطي ت
توان  كه براي تعيين پيشرفت تحصيلي در هر مبحث يا موضوع درسي تهيه شده است مي

اين پرسشنامه به نحوي تهيه شده است كه سطوح . برد به ميزان موفقيت آموزگار پي
هاي تحقيق كه در تحقيقات متعدد مورد  يهفرض. كند گيري مي مختلف يادگيري را اندازه

  :اند شامل موارد زير است آزمون قرار گرفته
يادگيري مباحث درسي با استفاده از الگوي مديريت دانش و مديريت ساخت شناخت 

شود به طور معناداري  اي به كار گرفته مي در كالسهايي كه اين الگو توسط آموزگار حرفه
  .است با  كالسهاي معمولي متفاوت

تفاوت معناداري در سطح دانش در ميانگين كالسهايي كه با اين الگو آموزش 
 .گيرند در مقايسه با گروه سنتي وجود دارد مي

گيرند با  تفاوت بين ميانگين نمرات شاگردان كالسهايي كه با اين الگو آموزش مي
 .كالسهاي ديگر در سطوح مختلف درك معنادار است

بر يادگيري شاگردان نسبت به كالسهاي معمول بسيار چشمگير آثار آموزشي اين الگو 
 .است

 .آثار پرورشي اين  الگو بر شاگردان نسبت به گروه كنترل بسيار معنا دار است
ها در تحقيقاتي كه به عمل آمده از تأثيرات روش نيمه  آوري داده تا كنون براي گرد

ساخت شناخت استفاده شده تجربي با متغير مستقل الگوي مديريت دانش و مديريت 
اند، خود آموزگاراني كه تدريس  نظر متخصصاني كه اجراي الگو را مشاهده كرده. است

هاي سازمان و مديريت، مديريت نظارت، الگوهاي تدريس، مبحث  نظريه: دروسي مانند(
 اي، علوم ابتدايي، و اتحادها در رياضي، كتاب تاريخ هنر جهان در هنرستانهاي فني و حرفه

اند، صاحبنظراني كه سناريوي تدريس طبق  خود را با اين الگو انجام داده) شيمي دبيرستاني
اند، شاگردان و ساير  مديريت ساخت شناخت را مالحظه كرده/الگوي مديريت دانش
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مدخل در ارزشيابي از كارآمدي اين الگو در حد بسيار عالي در طيف چهار  اشخاص ذي
 :ها در آزمونهاي نهايي به شرح زير  است نمونة گويه.  ستمقياسي ليكرت استفاده شده ا

  :اجراي سناريوي تدريس در الگوي مديريت بر آموزش: ارزشيابي آثار پرورشي
تا چه ميزان موجب افزايش مهارت شاگرد در تهية جدول از نكات عمده و مشترك 

  شود؟  مفاهيم مي
 كم                 بسيار كم            بسيار زياد                  زياد                

  كند؟ تا چه ميزان به تقويت و استحكام تفكر علمي كمك مي
 بسيار زياد                  زياد                           كم                    بسيار كم

يگر تا چه ميزان به مهارت شاگردان در تعميم مفاهيم و كاربرد در يادگيري مفاهيم د
  كند؟ كمك مي

 بسيار زياد                 زياد                          كم                     بسيار كم
تا چه ميزان به مهارت ارتباط دروني شاگرد براي يادگيري مطالب جديد كمك 

  كند؟ مي
 بسيار كم    بسيار زياد                زياد                           كم                

  
  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

  گيرند ؟ تا چه ميزان شاگردان مباحث درس را در سطح دانش ياد مي
 بسيار زياد                زياد                            كم                 بسيار كم
  گيرند؟ تا چه ميزان شاگردان مباحث درس را در سطح خلق و توليد مطالب ياد مي

  سيار زياد                زياد                           كم                 بسيار كمب
  

  ارزشيابي آثار آموزشي 
تا چه ميزان به كشاندن شاگرد به مرحلة فرضيه سازي يا تعريف مفاهيم علمي مبحث 

  كند؟ درسي كمك مي
 كم                    بسيار كم   بسيار زياد                 زياد                           

بندي و رسيدن به مفاهيم علمي  مباحث  تا چه ميزان يادگيري شاگردان از طريق دسته
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  شود؟ درسي مي
 بسيار زياد                  زياد                            كم                  بسيار كم

  كند؟ ميتا چه ميزان در به ذهن سپاري مفاهيم درسي كمك 
 بسيار زياد                زياد                            كم                 بسيار كم

تر و باالتر  يادگيري  تا چه ميزان به مهارت يادگيري مباحث درسي در سطوح عميق
  كند؟ كمك مي

 بسيار كم  بسيار زياد                 زياد                            كم               
  
هاي سازمان و  كالسهاي درسي كه تا كنون اين الگو در آنها اجر شده شامل نظريه 

مديريت، مباني نظري مديريت آموزشي دكتري، نظارت و راهنمايي آموزشي، و تجزيه و 
تحليل سيستمها در سه دانشگاه تربيت معلم حصارك كرج، تربيت معلم تهران، و دانشگاه 

در ضمن الگوي مديريت بر آموزش درس . علوم تحقيقات استآزاد اسالمي واحد 
فرمان توسط خانم نازيال كريمي به  7اي تاريخ هنر جهان در  هنرستانهاي فني و حرفه

شكلي از  كاربرد . تواند بخشي از اين الگو محسوب شود تحقيق رسيده است كه خود مي
در درس . در دست انجام استاين الگو توسط تعداد بسياري از شاگردان در دروس مختلف 

رياضي مبحث اتحاد توسط خانم عرب و در درس زيست شناسي توسط خانمها خواهران 
  .باقري نيز به كار گرفته شده است

  
  جامعه و نمونه هاي تحقيق

نفر شاگرد در اين نيمسال از فرمول كرجسي و مورگان  120با توجه به تعداد كمتر از 
گيري براي استفاده از آزمون  اين روش نمونه. شود مي تفاده براي تعيين نمونه اس) 1970(

در  05/0و درجة درستي  05/0درجة آلفا . مورد استفاده است 120تي در جامعة كمتر از 
هايي كه نتوانند مورد  عالوه بر آن براي جبران حذف پرسشنامه. شود نظر گرفته مي

در صد  10د و يا معتبر نباشند به تعداد ها قرار گيرن استفاده اين تحقيق در گرد آوري داده
نفر  113با توجه به دسترسي به . اضافه بر عدد نمونة بدست آمده توزيع خواهد شد

نفر نمونه مورد  89تحصيلي، و جدول مورگان  90 -91كالس در نيمسال اول  7شاگردان 
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استفاده از ضريب خطاي دقت نمرات به دليل رشتة علوم انساني و  . نظر قرار گرفته است
  .  در صد در نظر گرفته شده است 5اي ليكرت  مقياس چهار گزينه 

  
سؤاالت كلي در ارتباط با انتقال مهارتهاي يادگيري از علوم انساني به 

  آموزش ساير علوم
تواند موجب  مديريت ساخت شناخت مي/تا چه ميزان كاربرد الگوي مديريت دانش

كمك به توفيق يادگيري مفاهيم علوم مختلف افزايش اهميت و شأن علوم انساني در 
  شود؟

 بسيار زياد                زياد                           كم                بسيار كم
ساخت شناخت /ورزي به يادگيري مطابق با كاربرد الگوي مديريت دانش آيا عادت

  د؟تواند موجب تقويت مهارت يادگيري مفاهيم دروس علوم ديگر شو مي
 بسيار زياد                زياد                            كم                بسيار كم

  
  .سازد استنتاج آماري و استنباطي تأثير  بسيار زياد  آن را مستند مي

  
  نتايج و پيشنهادها

دهند الگوي مديريت  نتايج به دست آمده از اجراي روشهاي تحقيق نشان مي
  :شناخت شاگردان به ميزان معتنابهيمديريت ساخت /دانش
  .سبب عالقمندي آموزگاران با تغيير روش تدريس سنتي به اين روش شده است •
 .افزايش يادگيري بهتر شاگردان در مباحث درسي شده است •
 .افزايش تنوع و شور و نشاط در يادگيري شده است •
عناوين و زير نمودار پيوند (افزايش عالقمندي و مهارت تهية نقشة مفهومي  •

اي آموزگار در آغاز درس در  دهنده به جاي بيان پيش سازمان) عناوين يك مبحث درسي
 .يادگيري شده است

كمك كارتهاي نكات كليدي هر يك از عناوين و زير عناوين مبحث درسي به  •
 .درك مفاهيم درس شده است
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و زير عناوين تقويت يادگيري به دليل ارزشيابي تكويني از نمودار پيوند عناوين  •
 درسي شده است؟ 

و به طور خالصه تقويت مهارتهاي اجتماعي در مذاكره، مفاهمه، و مهارتهاي  •
 .يادگيري و زندگي جمعي شده است

وضعيت موجود پيوند عناوين مباحث درسي در يك دورة آموزشي را نشان  1نمودار 
نمودار مطلوب  به دليل نظم حاكم بر مباحث اين كتاب ضرورتي براي تهية. دهد مي

آموزگار براي تهية طرح درس و اجراي آن در كالس كافي است كه . تدريس وجود ندارد
الگوهاي تدريس خود و نيز تكنولوژي مناسب تدريس را بر اساس نمودار مذكور تدوين 

به طور مثال با مالحظة بخش دوم كه خانواده الگوهاي تدريس در مبحث پردازش . كند
سعي ) فصل 7در مجموع (دان با گردآوري نكات كليدي هر فصل اطالعات است، شاگر

كنند مشتركات اين الگوها را بيرون كشيده و در جدولي كه براي اين منظور تهيه  مي
آميز اين مرحله هر يك از گروهها بر اساس جدول  بعد از انجام موفقيت. كنند قرار دهند مي

وهاي پردازش اطالعات است تعريف تهيه شده براي مفهوم مورد نظر كه خانواده الگ
شود  اين تعريف پاية تعميم به ساير مواردي مي. كنند علمي اين خانواده الگوها را توليد مي

به اين صورت شاگردان خود موفق به بسط . كه در مبحث مذكور در كتاب نيامده است
زايش شوند و قدرت پيشگويي خود را با قياسهاي بيشتر اف تعريف علمي كشف شده مي

اگر شاگردان عالقمند به استفاده از الگوي دريافت مفهوم باشند كافي است كه . دهند مي
يعني با معرفي نكات كليدي . دو بخش دوم و سوم را براي مقايسه مورد استفاده قرار دهند

مربوط به فصلهاي خانواده الگوهاي پردازش اطالعات در مقايسه با نكات كليدي الگوهاي 
نواده الگوهاي اجتماعي شاگردان به مقايسه بين اين دو بخش و ارتباط هر متعلق به خا

  . شوند يك از كلمات كليدي هدايت مي
  :پيشنهادها براي استفاده از اين الگو بسيار زياد است از جمله الزم است

تمام سازمانهاي آموزشي بدون دغدغة خاطر از اين الگو در تدريس و آموزش  -1
  .استفاده كنند

ياتي كردن سند تحول آموزش از اين الگو براي تدريس همة مباحث در عمل -2
 .دانشگاهي و دانشگاهي استفاده شود دروس مختلف در سطوح پيش

 .با اجراي آن به شكوفايي و پرورش استعدادهاي نهفتة شاگردان توجه شود -3
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ورزي تدريس با اين الگو در انجمن علمي  كارگاههاي آموزشي براي مهارت -4
ادارة اين . آموزشي براي همة مباحث و موضوعات مختلف درسي داير شودمديريت 

اند صورت  كارگاهها توسط دانشجوياني كه به استفاده از الگو در تدريس خود مهارت يافته
 .گيرد
پژوهشهاي متعدد در  بررسي آثار پرورشي، آموزشي و پيشرفت تحصيلي براي  -5

 ...هر مبحث و موضوع درسي انجام گيرد و 
هاي مديريت  مهمترين پيشنهادها استفاده از دانشجويان آموزش ديده در دوره از -6

آموزشي سه دانشگاهي است كه محقق در آنها اين الگو را در تدريس خود به كار گرفته 
گي كافي براي راهنمايي و مشاركت با آموزگاران و استادان  اين دانشجويان از آماده. است

 .ب خود را در اختيار آنان قرار دهندتوانند تجار برخوردارند و مي
از مديريت حمايتي و تحولي و استفاده از تيمهاي دونفره مركب از آموزگار درس  -7

 و دانشجوي ورزيده در اعمال الگو استفاده شود
مدارسي در جنوب و شمال شهر براي مقايسة آثار آموزشي، پرورشي، و پيشرفت  -8

 .  ربرد اين الگو انتخاب شودتحصيلي شاگردان به عنوان تحقيق موردي كا
  

  منابع
دستة اول به منابعي كه در اين مقاله بدانها . شود فهرست منابع به دو دسته تقسيم مي

پردازد و دستة دوم به منابعي اشاره دارد كه حاصل تحقيقات متعدد نويسنده  اشاره شده مي
تدريس و مديريت است كه همگي مؤيد يادگيري اثربخش بواسطة استفاده از الگوهاي 

 .دانش و مديريت ساخت شناخت است
چاپ  ، چاپترجمه محمدرضا بهرنگيو باز   ، حقيقي حقوقي  سيستمهاي: سازمانها). 1998(، ريچارد  اسكات

 . تربيت  كمال  انتشارات 1388دوم 
محمدرضا بهرنگي، ترجمه   نامه پايان  براي  ، راهنمايي آموزشي  در مديريت  فلسفي  ذهنيت؛  ، فيليپ اسميت

 . تربيت  كمال  انتشارات 1386بهار   ششم  چاپ  تربيت  كمال  ، انتشارات تهران چاپ
، ترجمه محمدرضا بهرنگي 2004الگوهاي تدريس ). 2004(و كالهون، اميلي . ويل، مارشا. جويس، بروس

  كمال تربيت 1390چاپ هفتم 
  و  آموزشي ريزي  و بهبود برنامه تعليماتي  ، راهنمايي  مديريت در  نظارت). 2004(  ، جوزف و باندي  وايلز، جان
  تربيت  كمال  انتشارات1389چاپ دوم ترجمه محمدرضا بهرنگي، چاپ  2004  سال  درسي
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Ausubel, D. P. (1980). Schemata, cognitive structure, and advance 
organizers: A reply to Anderson, Spiro, and Anderson.  American 
Educational Research Journal, 17(3), 400-404 

  
مقاالت بر گزيده در بارة  تحقيقات انجام  يافته در زمينة مديريت دانش و مديريت 

 ساخت شناخت در يادگيري
مؤثر بر ، عوامل )1389(؛ جوادي، رفعت؛ زارع، شهرام؛ رشاد جو، حميده )نفر دوم(بهرنگي، محمدرضا 

،  هبود يادگيري از ديد دانشجويان دورة غيرباليني رشتة پزشكي عمومي دانشكده پزشكي بندرعباسب
  ، 1389، پاييز )55پياپي ( 3مجلة پزشكي علمي پژوهشي هرمزگان، سال چهاردهم، شارة 

گيري از الگوي مديريت دانش فصلنامه  بهره، )1388(؛ صفايي فخري، )نفردوم(بهرنگي، محمدرضا 
  1388تابستان  -ر دانشگاه اسالميفرهنگ د

همراه سازي نرم افزار مولتي مديا بيلدر با الگوي تدريس ، )1388(بهرنگي، محمدرضا، اسدي، آرش 
استقراي نگاره كلمه براي آموزش زبان انگليسي پاية اول راهنمايي فصلنامة تعليم و تربيت و نشرية 

 1شمارة  25مظالعات آموزش و پرورش، سال ، پژوهشگاه پژوهشي پژوهشكدة تعليم وتربيت- علمي
 1388بهار 

هاي آموزشي  ذات گرايي در ياددهي و يادگيري فصلنامه پژوهش در نظام، )1386( بهرنگي، محمدرضا 
 سال اول – تابستان علمي پژوهشي 1386

پيشرفت  ، نظريه نگاره مفهوم، اجرا و تعيين اندازه اثر آن بر)1386(بهرنگي، محمدرضا؛ فراقي وايفان
فصلنامه  86تحصيلي دانش آموزان پسر كالس چهارم ابتدايي وزارت آموزش و پرورش زمستان 

 . علمي پزوهشي تعليم و تربيت 
تحول ناشي از تدريس مشاركتي از نوع جيگ ساو در "): 1383 (بهرنگي، محمدرضا، طيبه آقاياري 

  10 شماره  آموزشي آوريهاي  نو پژوهشي  علمي   آموزان پايه پنجم فصلنامة وضعيت سنتي تدريس دانش
  زمستان سوم  سال 

  فرصت  كه  آموزشي  هاي روش  درباره  راهنمايي  دوره  معلمان  نگرش  ، بررسي)1381(بهرنگي، محمدرضا 
  شماره.  جلد پنجم.  تربيتي  هاي پژوهش. سازد مي  فراهم  را در امر يادگيري  آموزان دانش  مشاركت

  ، 4و3
  درس  مفاهيم  دريافت  براي  آموزان دانش  هاي دانسته  پردازش  نوين  ، الگوي)1375(ي، محمدرضا بهرنگ

    ، بهار و تابستان2و،1  ، شماره جديد، جلد چهارم  دوره.  تربيتي  پژوهشهاي  مجلّه
  تربيتي  هاي پژوهش " شاگرد محوري  روش"با   درس  شاگرد به  توجه  ، هدايت)1374(بهرنگي، محمدرضا 

   معلم  تربيت  ،  دانشگاه4و  3  شماره  جلد سوم
  فرصت  كه  آموزشي  روشهاي  درباره  راهنمايي  دوره  معلمان  نگرش  ، بررسي1373بهرنگي، محمدرضا، 

  ، 4و3  شماره.  جلد پنجم.  تربيتي  پژوهشهاي. سازد مي  فراهم  را در امر يادگيري  آموزان دانش  مشاركت
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  دوره  تربيتي  هاي تفكر شاگرد، پژوهش  بسط  در زمينه  اساسي  سؤاالت  طرح1370محمدرضا  بهرنگي،
   زمستان 4  شماره  اول  جديد سال

  كمك  براي  مناسب  كامپيوتري  افزارهاي نرم  وسيله  به  كاوشگري  الگوي  تكميل1370بهرنگي، محمدرضا 
 بهار  - 1  شماره  اول  جديد سال  رهدو  تربيتي  هاي پژوهش  ، مجلّه تدريس  به

جديد   دوره  تربيتي  هاي پژوهش  مجلّه -  نظر و عمل  گذرگاه -  آموزشي  مديريت1370بهرنگي، محمدرضا 
   تابستان 2  شماره  اول  سال -

، )1389(؛ ياسيني، علي؛ شيباني صفت، مهدي؛ ذوالقدر نسب، محسن )نفر اول(بهرنگي، محمدرضا 
مطالعة  -QFDو مدل  AHPسنجش عملككرد سيستم يادگيري مجازي با استفاده از فرآيند 

ريزي درسي ايران،  دهمين همايش انجمن مطالعات برنامه -موردي دانشگاه هاي الكترونيكي تهران
تهران دانشگاه تربيت دبير شهيد  1389درسي ايرانو دهم و يازدهم اسفند  عات برنامهانجمن مطال

 رجايي 
محور  كارآفريني در تحول آموزشپرورش، اولين ) تريپل تي(الگوي سه ميم  ) 1389(بهرنگي، محمدرضا 
 شيراز 1389بهمن  28و  27المللي مديريت، نوآوري و كارآفريني،  كنفرانس بين

، جالي فضاهاي آموزشي و مدرسه با  خالقيت و نوآوري، )1389(مدرضا؛ كريمي، نازيال بهرنگي، مح
 شيراز 1389بهمن  28و  27المللي مديريت، نوآوري و كارآفريني،  اولين  كنفراني بين

بررسي الگوي تدريس مديريت بر آموزش از منظر خالقيت در يادگيري ) 1389(بهرنگي، محمدرضا 
ومين  كنفرانس ملي خالقيت شناسي، تريز و مهندسي و مديريت نوآوري ايران ويادگيري خالقيت، س

 1389ماه ، تهران محتمع فرهنگي خانة معلم  آبان 6و  5، 
، نقش حمايتي محيط خانه و خانواده از خالقيت  )1389(؛ كريمي، نازيال )نفردوم(بهرنگي، محمدرضا 

معاونت پرورشي و تربيت  بدني وزارت آموزش فرزندان، مطالعة موردي بر كاركنان حوزة ستادي 
سومين كنفرانس ملي خالقيت شناسي، تريز و مهندسي و مديريت نوآوري  1389وپرورش مرداد 

 1389ماه ، تهران محتمع فرهنگي خانة معلم  آبان 6و  5ايران ، 
وجه به نحوة ، راه نفوذ درافزايش كيفيت برنامة درسي علوم ابتدايي با ت)1389(بهرنگي، محمدرضا 

 1389ارديبهشت  30و  29هاي نوين  آموزشي، همايش ملي روش. آموزش آن هنوز باز است
 دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجائي

سخنران كليدي در همايش ملي . ، از حرف  من بكاه و بر حرف شاگرد افزا)1389(بهرنگي، محمدرضا 
  تربيت دبيرشهيد رجائي دانشگاه 1389ارديبهشت  30و  29هاي نوين  آموزشي، روش

يادگيري، افزايش _، بهبود سطح كيفي فرآيند ياددهي)1389(بهرنگي، محمدرضا، طالب زاده، فاطمه 
هاي نوين  همايش ملي روش. دريافت مفاهيم و مشاركت دانشجويان با الگوهاي فعال تدريس

  دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجائي 1389ارديبهشت  30و  29آموزشي، 
، استفاده از زمينة آشناي فرهنگي دانشجويان براي تسهيل )1389(محمدرضا، كريمي نازيال بهرنگي، 
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ها و بررسي آثار آموزشي و پرورشي ناشي ازكاربرد يادگيري مفاهيم ناشناختة درس تئوري سازمان
دانشگاه تربيت دبيرشهيد  1389ارديبهشت  30و  29هاي نوين  آموزشي، همايش ملي روش. آن

 رجائي
همايش . ، بررسي آموزش با الگوهاي تدريس  در آموزش عالي)1389(هرنگي، محمدرضا، بابازاده، ناهيد ب

  دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجائي 1389ارديبهشت  30و  29هاي نوين  آموزشي، ملي روش
، هدايت ظرفيت آزاد محتواي آموزشي درس علوم )1389(؛ كهندل، مرضيه )نفر دوم(بهرنگي، محمدرضا 

هاي همايش ملي روش. آموزانتجربي دورة راهنمايي به رشد ابعاد اجتماعي، تربيتي و انساني دانش
  دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجائي 1389ارديبهشت  30و  29نوين  آموزشي، 
، امكان سنجي بكارگيري فناوري )1389(؛ ياسيني، علي؛ سعادت طلب، آيت )نفردوم(بهرنگي، محمدرضا 
يادگيري از نقطه نظر اعضاي هيئت علمي در همايش ملي -باظات در فرآيند ياددهياطالعات و ارت

  دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجائي 1389ارديبهشت  30و  29هاي نوين آموزشي، روش
دهند، استقرايي  سازمان ، توجيه تلفيق الگوهاي پيش)1388(؛ جوادي، رفعت )نفر دوم0بهرنگي، محمدرضا 

در اثربخشي آموزش مفاهيم مبحث طراحي و بهسازي برنامة درسي، نهمين و ياران در يادگيري 
ها و  چالش: برنامه درسي آموزش عالي در ايران. همايش ساالنة انجمن مطالعات برنامة درسي ايران

 تربيتي و روانشناسي دانشگاه تبريز دانشكدة علوم-تبريز 1388مهر  29و  28. اندازها چشم
،  تدوين مفاهيم كليدي اخالق )1388(؛ ضرغامي، سعيد، شالباف، معصومه )منفرسو(بهرنگي، محمدرضا 

هاي تهران، نهمين همايش  اي براي گروه مديريت آموزشي در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه حرفه
ها و  چالش: برنامه درسي آموزش عالي در ايران. ساالنة انجمن مطالعات برنامة درسي ايران

 تربيتي و روانشناسي  دانشگاه تبريز دانشكدة علوم-تبريز 1388مهر  29و  28. اندازها چشم
هاي درسي  و تلفيق در طراحي برنامه "وارونگي"، )1388(؛ جوادي، رفعت )نفردوم(بهرنگي، محمدرضا 
هاي مكمل و مغفول، نهمين همايش ساالنة انجمن مطالعات برنامة درسي  انديشه: آموزش عالي

-تبريز 1388مهر  29و  28. اندازها ها و چشم چالش: ش عالي در ايرانبرنامه درسي آموز. ايران
 تربيتي و روانشناسي دانشگاه تبريز دانشكدة علوم

، راستي اين همه هياهو راجع به الگوهاي تدريس براي )1388(پور، اصغر  بهرنگي، محمدرضا؛ شيرعلي
برنامه درسي آموزش عالي در . چيست؟ نهمين همايش ساالنة انجمن مطالعات برنامة درسي ايران

تربيتي و  دانشگاه تبريز دانشكدة علوم-تبريز 1388مهر  29و  28. اندازها ها و چشم چالش: ايران
 روانشناسي

آشناي  ، سازو كار كاهش فاصلة بين امتيازات يادگيري مبتني بر ذهن)1388(بهرنگي، محمدرضا 
نهمين همايش ساالنة : از كشورهاي تبار غربيدانشجويان و امتيازات يادگيري از مطالب بر گرفته 

 28. اندازها ها و چشم چالش: برنامه درسي آموزش عالي در ايران. انجمن مطالعات برنامة درسي ايران
 تربيتي و روانشناسي دانشگاه تبريز دانشكدة علوم-تبريز 1388مهر  29و 
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فريني ساخت مفاهيم عمدة درس آ ، باز)1388(بهرنگي، محمدرضا؛ صفايي فخري، ليلي؛ مظفرزاده 
: با همكاري.آموختگان هاي دانش  و رابطة آن با مهارت "هاي تحقيق در مديريت آمورشي روش"

: برنامه درسي آموزش عالي در ايران. نهمين همايش ساالنة انجمن مطالعات برنامة درسي ايران
 تربيتي و روانشناسي انشكدة علومدانشگاه تبريز د-تبريز 1388مهر  29و  28. اندازها ها و چشم چالش

، بررسي تأثير بكارگيري الگوي تدريس ياران در يادگيري )1388(زاده، فاطمه  بهرنگي، محمدرضا؛ طالب
: بر افزايش ميزان يادگيري دانشجويان درس آزمايشگاه الكترونيك صنعتي دانشگاه آزاد تهران سما

: برنامه درسي آموزش عالي در ايران. ايراننهمين همايش ساالنة انجمن مطالعات برنامة درسي 
 تربيتي و روانشناسي دانشگاه تبريز دانشكدة علوم-تبريز 1388مهر  29و  28. اندازها ها و چشم چالش

اندازسرماية فكري براي مديريت بر  آور به عنوان چشم ، سازمان خالق و نو)1388(بهرنگي، محمدرضا 
زنجان پارك علوم و ) 8-7مهر  ( iicm 2009اية فكري المللي مديريت سرم همايش بين. آموزش

 تحقيقات
سركوب خالقيت، تالش ناخواسته در آموزش و پرورش ايران با همكاري كريمي،  1388بهرنگي 

 1388كنفرانس خالقيت شناسي تريز آبان 
ين آوري، اول ، مديريت آموزش جهت شناخت افزائي مبتني بر خالقيت و نو)1388(بهرنگي، محمدرضا 

ارديبهشت  30-29هاي توليدي و خدماتي  هاي اثربخشي آموزشي در سازمان كنفرانس ملي چالش
 شيراز  اولين كنفرانس اثربخشي آموزشي 1388

، آموزش نظام مديريت مشاركتي با الگوي يادگيري مشاركتي ارائة مقاله )1387(بهرنگي، محمدرضا  
هاي  توليدي و خدماتي تهران مركز همايشكامل در دومين همايش مديران آموزش سازمانهاي 

 1387خرداد  -المللي هتل المپيك بين
، تدوين استراتژي سازمان به عنوان مكان مناسب توسعه فرهنگ اشتغال )1387(بهرنگي، محمدرضا 

 1387سال چاپ  –وزارت كار و امور اجتماعي . چهارمين همايش ملي=انسان ساز فرهنگ كار 
، كاخ يا كوخ نگري به جهان برنامة درسي چكيده در همايش جهاني شدن و )1387(بهرنگي، محمدرضا 

ها هشتمين همايش انجمن مطالعات برنامه درسي ايران   ها و فرصت بومي ماندن برنامة درسي چالش
 1387آبان  9و  8

ت ، ذات محوري در يادگيري از خود به ناخود هفتمين همايش انجمن مطالعا)1387(بهرنگي، محمدرضا 
 دانشگاه تربيت معلم -تهران1387فروردين  29و  28برنامه درسي ايران 

هاي نوين و نشانگان رفتار شهروندي  ها، ديدگاه ، نگاهي به ضرورتها، ريشه)1387(بهرنگي، محمدرضا 
معلمان اولين كنفرانس ملي مديريت رفتار شهروندي سازماني دانشگاه تهران  (ocb) سازماني  

 1387بهمن 
آوري در بستر مديريت دانش اولين كنفرانس ملي خالقيت  از خالقيت تا نو 1387بهرنگي، محمدرضا 

 درج در مجموعه مقاالت كنفرانس1387آوري ايران آبان  و مهندسي و مديريت نو TRIZشناسي، 
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ك هاي علوم انساني با كاهش موانع ادرا ، بستر سازي افزايش اثربخشي رشته1387بهرنگي، محمدرضا، 
 1387ها، مقاله كامل در مجموعه مقاالت كنگرة ملي علوم انساني تهران  متقابل ساير رشته

بستر سازي افزايش اثربخشي يادگيري با كاهش موانع ادراك متقابل از مقاصد برنامه ريزي محتواي 
 كنگره ملي علوم انساني. كتابهاي درسي

در برنامه درسي و آموزشي وزارت آموزش و ، الگوگيري از سروش مهرباني 1386بهرنگي، محمدرضا، 
خالصه مقاالت نخستين همايش بين المللي سيماي پيامبر 29/2/1386-پرورش سالن اجالس سران
 اعظم و برنامه هاي درسي

يكپارچه سازي مديريت آموزشي با عمل فراكنشي در استفاده از فناوري هاي  1386بهرنگي، محمدرضا، 
ر توسعه شناخت تهران مركز همايشهاي بين المللي هتل المپيك خرداد نوين اطالعات و ارتباطات د

 2/86/  29-30 اولين همايش مديران آموزش سازمانهاي توليدي و خدماتي. 1386
 -بهره گيري آموزشي از فناوري اطالعات و ارتباطات با الگوي مديريت دانش 1386بهرنگي، محمدرضا، 

  8/8/86 -رس وزارت آموزش و پرورشتوسعه مديريت دانش در مديريت كالس د
يادگيري بر مدار افزايش /، رويكرد سيستماتيك به تحول در منظومه ياددهي1386بهرنگي، محمدرضا، 

مجموعه مقاالت اولين نظام علوم تربيتي  1386-شناخت پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
  همايش تحليل و تنظيم نظام علوم تربيتي

، نقد و تحليل مديريت بر گروه آموزشي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 1386ا، بهرنگي، محمدرض
  اولين همايش تحليل و تنظيم نظام علوم تربيتي 1386فرهنگي

، تدوين استراتژي سازمان به عنوان مكان مناسب توسعه فرهنگ اشتغال 1386بهرنگي، محمدرضا، 
  چهارمين همايش ملي= انسان ساز وزارت كار و امور اجتماعي فرهنگ كار

، توسعه كار شايسته از طريق آموزش اخالق حرفه اي وزارت كار و امور 1386بهرنگي، محمدرضا، 
  چهارمين همايش ملي =فرهنگ كار  2/86/  29-30اجتماعي 

ها  ها و چالش فرصت: ، چكيده همايش ملي آموزش و پرورش نظري و مهارتي1385بهرنگي، محمدرضا، 
اي در آموزش خواندن و نوشتن كالس اول ابتدايي دانشگاه  شماره اول نظرية مفهوم پردازي نگاره

  ششمين همايش انجمن مطالعات برنامه درسي ايران  1385زمستان  –شيراز 
، بستر سازي افزايش اثربخشي يادگيري با كاهش موانع ادراك متقابل از 1384بهرنگي، محمدرضا، 

  كنگره ملي علوم انساني. مقاصد برنامه ريزي محتواي كتابهاي درسي
اولين   شناخت، افزايش بر  يادگيري / ياددهي منظومه در تحول به سيستماتيك ، رويكرد1384بهرنگي، محمدرضا 

 .1384فردوسي شهريور  م تربيتي، مشهد مقدس، دانشگاههمايش تحليل و تنظيم نظام علو
نقد و تحليل مديريت بر گروه آموزشي و انتظام ابعاد و عناصر آن در حركت  1384بهرنگي، محمدرضا 

اولين همايش تحليل و تنظيم نظام علوم تربيتي مشهد مقدس دانشگاه  -بسوي توسعه شناخت، 
 1385از  چاپ بعد1384ماه  شهريور 24و  23فردوسي 
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دانشكده روانشناسي دانشگاه : ، نقش مدارس در هدايت جهاني سازي مشاركت1383بهرنگي، محمدرضا 
 1383تهران 

مجموعه مقاالت همايش : ، نقش مدارس در استفاده از فن آوريهاي نوين1383بهرنگي، محمدرضا 
 1383فناوري، دانشگاه عالمه طباطبايي 

مجموعه : خت و نياز به پارادايم جديد در بهره وري آموزش عالي، توسعه شنا1383بهرنگي، محمدرضا 
 1383دانشگاه تربيت معلم با همكاري وزارت علوم . مقاالت همايش بهره وري در آموزش عالي

. هاي كيفيت در آموزش عاليهمايش مؤلفه: محور سازماندهي - ، ساخت دانش1383بهرنگي، محمدرضا 
 1383. واحد رودهن دانشگاه آزاد اسالمي

پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي : در عهد عتيق ، خم نظامهاي انديشه علمي1383بهرنگي، محمدرضا 
 1383جهاد دانشگاهي 
، تطبيق چند وجهي ساخت دانش و شناخت شاگرد و هماهنگي نقشهاي 1383بهرنگي، محمدرضا 

يد علم، جنبش نرم افزاري مدرسان، ناظران و مديران در معنادار كردن يادگيري، همايش نهضت تول
 .تهران 1383بهمن  15پرورش،  و و آزاد انديشي در آموزش

مجموعه مقاالت : ، نقش نظام كيفيت فراگير در ياري به توسعه شناخت1382بهرنگي، محمدرضا 
  1382رودهن،  دانشگاه آزاد اسالمي -همايش كيفيت فراگير

اي خيام و استفاده از اين  يي در آموزش بسط دوجملهاستفاده از الگوي استقرا) 1372(بهرنگي، محمدرضا 
آموزش در تحقق اهداف تعليم  و تربيت، بيست و چهارمين كنفرانس رياضي كشور، دانشگاه شهيد  

 1372فروردين  11-8بهشتي 
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مسئله محوري و روش شناسي انتقادي در محتواي 
  با هدف كارسازي كردن آن درسي علوم انساني

  
  ∗فائزه توكلي

  
  چكيده

ي  نقد در حوزه علوم انساني همراه با مسئله شناسي در اين حـوزه معرفتـي در دو حـوزه   
بررسي هسـتن انسـان در بـرون ذات و    «اگر علوم انساني را . نظر و عمل بايد بسط يابد

اش به شمار آوريم  و اگر بپذيريم كه علوم انساني معرفت ناظر بـر انسـان در    درون ذات
بـه اهميـت و   » و نهادها و ساختارهاي اجتماعي مصنوع اوست ي ذهن، زبان، رفتار آئينه

در ايـن مقالـه بـا ارائـه     . ضرورت كارسازي اين معرفت بر منهج نقد وقوع خواهيم يافت
 problem based)روش شناسي نقد متون علوم انساني، بر آموزش مبتني بر مسـئله  

learning)   هكارهـاي كارسـازي   در تدريس متون علوم انساني تأكيد گرديـده و بـه را
الزم به ذكر است از روش شناسي تفكر علوم انتقـادي در سـاير   .شود كردن آن اشاره مي

  .رشته هاي علوم نيز مي توان بهره برد
  علوم انساني، مسئله محوري، روش شناسي، نقد، محتواي درسي :كليدواژه ها

  
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيكارشناس ارشد تاريخ .  ∗
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  قدمهم
شرط ضروري تكوين و توسعه در علوم انساني و نقش آفريني آن در توسعه ساير علوم 

خـري،  او بهبود وجوه مختلف زيست فردي و جمعي جوامع شرقي و غربي و جهان اولي و 
نقـد سياسـي، اقتصـادي،    : هاي نقد رونق ابعاد و سويه. آل نقد و انتقادي بودن آن است ايده

اي از تـاريخ موجـب رونـق     در برهـه ... ي، ادبي، فلسـفي و  فرهنگي، اجتماعي، هنري، دين
پيـامبران در  . ها و سالم ذهن و ضمير شده است زندگي و ارتقاي بينش و حياتمندي انسان

شان موجب  شمار بزرگترين منتقدان اجتماعي مي باشند كه طرح و بسط پيام رهايي بخش
ير و حيـات جامعـه مخاطـب را    يعني ذهن، ضم. تاريخي شد» دوران«تحول تاريخ در تراز 

مي باشد كـه بـه   » نبا«دانش انساني نيز مانند نبوت بايد حاوي و حامل . اند ارتقاء بخشيده
  .رهايي آدمي از نوع جبر و جهل و جور انجامد

اش فـرو كـاهيم و انديشـه را     اگر به پيروي از مالي منتقد، مولوي، آدمي را به انديشـه 
تواند انقياد و نقطه مقابل آن نقد و انتقاد را نشـانه دو   م، مياي از هستن به شمار آوري نحوه

هـا و نواقصـي    هستن منقادانه در واقع حكايت از انواع و اقسام كاستي. گونه هستن دانست
ثمـر   كند كه موجب استمرار صغارت و هجر آدمي و ماندن در بر هوت لـم يـزرع و بـي    مي

رانده دشن در بن بست اسارت در تداوم زندگي تهي شدن از خود و پر شدن از غير و نهايتاً 
در برابر نقد و انتقـاد نشـانه ورود آدمـي بـه تـراز زيسـت       . در تراز زيست شناختي مي شود
نقد نشانه تجهيز آدمي به توانمنـدي روانـي از يـك سـو     . انساني، عمل بر منهج خرد است

هـاي   وي از مايـه براي فائق آمدن بر همـه نيروهـا و عـواملي اسـت كـه از تهيـايي روح       
كنند و از سوي ديگر عالئم برخـورداري از توانمنـدي ذهنـي     شخصيت و هويت تغذي مي

هاي مثبت و منفي، درست و نادرست، كارايي و ناكـارآيي   وعقالني بشر براي واكاوي سويه
در واقع نقد و معرفت حاصله از آن ابزار كار سازي است در دست بشر براي بسـط و  . است

ادهاي مجمل و متراكم خدادادي و شايد بتوان در پرتـو ايـن ايـده از حـديث     تفصيل استعد
شريفي كه متضمن خلقت انسان بر صورت خداوند است فهمي اين چنين به دست داد كـه  

  .توانايي بشر در صفت آفرينش در طول اراده ربوبي قراردارد و همانند آن است
  تعريف علوم انساني

علوم انساني معرفـت نـاظر   . وم انساني مطرح شده است در منابع تعاريف زيادي  از عل
. »ي ذهن، زبان، رفتار و نهادها و سـاختارهاي اجتمـاعي مصـنوع اوسـت     بر انسان در آئينه
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هاي روشنفكري در  هاي دانشگاهي و هم انديشي رسالت متخصصان علوم انساني در حوزه
ي آن در مواجهه سنت و جوامعي چون ايران بنا به مختصات فرهنگي و فكري كه وضع كل

  .خورد بسيار سنگين است مدرنيته و بار سنگين تقابل يا تعامل اين دو جهان رقم مي
كارسازي عقالنيت انتقادي در علوم انساني در راستاي روش شناسي، مسئله شناسي، و 

توسـعه مسـتلزم تكـوين    . سياستگذاري و تصميم گيري در حوزه نظر و عمـل بسـط يابـد   
است و اين عقالنيت بشر رشد و شكوفايي علوم تجربـي بـه عنـوان ابـزار      عقالنيت توسعه

هاي مندرج در عقالنيت توسعه است، به عبارت بهتر بذر علوم مذكور در خـاك،   تحقق ايده
در ايـن  . گـردد  يابد كه به واسطه علـوم انسـاني مهيـا مـي     هوا و آبي جوانه زده و رشد مي

هـاي   ي و بسط آن در حوزه علوم انساني و مهـارت پژوهش با تأكيد بر آموزش تفكر انتقاد
حل مسئله، بر توانـايي تفكـر بـه شـكل تفكـر انتقـادي بـه عنـوان يكـي از راهكارهـا و           

هاي اساسي در استنباط و استنتاج و روش بيني و باز انديشي بـدون حـذف و طـرد     مهارت
ها، مهارت  سيع دادهدر جامعه اطالعاتي كنوني و با حجم و. گردد هاي غير، تأكيد مي نظريه

گيري مستقل در حوزه معرفت ديني، اجتماعي، سياسي امري  برخورد با مشكالت و تصميم
شـود تـا در    در زير با تعريف تفكر انتقادي روشهاي اين مهـارت آورده مـي  . باشد حياتي مي

  .حوزه علوم انساني، سالحي براي تجهيز و توانمندي تفكر نسل جوان باشد
  

  توانايي تفكر انتقاديتعريف نظري 
بــه معنــاي  2»كــرتيكس«ي يونــاني اســت و از لغــت  داراي ريشــه 1ي انتقــادي كلمــه

انتقادي بودن به معني سؤال و پرسش كردن، احساس يا درك . گرفته شده است 3»انتقاد«
با انتقادي بودن، فرد تفكر خود و ديگران را مورد بررسـي  . باشد و تحليل كردن مي 4كردن

  5 .تفكر انتقادي فرآيندي كاربردي و عملي است. هدقرار مي د

تر و كـامالً   تر، مطمئن تر، دقيق هنر انديشيدن درباره افكار، روشها، راههاي بشر، روشن
گيـري   فرايندي هدفمند است كه با قضاوت و شناخت در راسـتاي حـل مسـائل و تصـميم    

  6.همراه است
هـاي   تفاوت دارد، تفكر معمولي وقتي اسـت كـه پاسـخ    7تفكر انتقادب با تفكر معمولي

بوده و فـرد در فرآينـدهاي تـا حـدي واكنشـي،      ) تفكر(فردي خود به خودي و بدون توجه 
در تفكر معمولي رويكرد خطي است، يعنـي ديـدن   . روزمره، غير تأملي و سريع درگير شود
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ايـن نـوع   . آن مـي باشـد  نياز، عمل كردن و دور شدن از / موقعيت/ ي بحث برانگيز مسئله
در تفكـر  . تفكر ممكن است همراه با توجه نباشـد و فقـط الزم باشـد كـاري انجـام شـود      

معمولي مسئله بحث برانگيز مورد نظر، احتماالً خيلي مهم نبوده و احتماالً عقيـده بـر ايـن    
 .است كه پاسخي سريع براي آن مناسب است

اطالعـات بااسـتفاده از   ) احسـاس (تفكر انتقادي توانايي حـل مشـكالت بوسـيلة درك    
  . و خالق است) شهودي(فرآيندهاي ذهني تحليلي، منطقي، الهامي 

ي يك عمل كامل مغـزي اسـت كـه هـر دو      در اين تعريف، تفكر انتقادي در برگيرنده
را درگيـر نمـوده و از همـه    ) منطقـي و تحليلـي  (و چپ ) الهامي و خالق(ي راست  نيمكره

 8.اوم و پيوسته مي باشدمهمتر داراي فرآيندي مد
تفكر انتقادي را فرآيند منظم عقالني از مفهوم سازي ماهرانه و فعاالنه، به كار گيـري،  
تحليل، تركيب و يا ارزشيابي اطالعات كسب شده يا توليد شـده بوسـيلة مشـاهد، تجربـه،     

. داننـد  مي، استدالل و ارتباط، به عنوان راهنمايي براي باور يا عمل )تأمل و تعمق(انعكاس 
هـا و تمـايالت    ي مهـارت  هيچ كس صد در صد متفكر انتقادي نيستف به اين دليل توسعه

  .تفكر انتقادي تالشي مادام العمر مي باشد
ي هر موضوع، محتوي، يا مشكلي اسـت كـه    تفكر انتقادي روشي از فكر كردن درباره

ي سـاختارهاي   رانـه متفكر درصدد بهبود و اصالح كيفيت تفكر خود با بـه كـار گيـري ماه   
  9.باشد ها مي اصلي تفكر و اعمال استانداردها بر آن

 
  اصول و مراحل تفكر انتقادي 

  استنباط )1
مـثالً  . آورد هاي به وقع پيوسته بـه دسـت مـي     اي است كه فرد از پديده استنباط نتيجه

 اي روشن باشد و از داخل خانه صداي موسيقي شـنيده شـود، شـخص مـي     هاي خانه چراغ
توانـد درسـت يـا     البتـه ايـن اسـتنباط مـي    . تواند استنباط كند احتماالً كسي در خانه است

نادرست باشد، مثالً ممكن است اهل خانه هنگام بيرون رفتن چراغهـا و راديـو را خـاموش    
هاي درست از نادرست از ميان اطالعـات داده   استنباط توانايي تشخيص داده. نكرده باشند

تواند عبارت صـحيح و   سنجد كه آيا دانشجو مي ش استنباط محقق ميدر بخ. باشد شده مي
  .غلط را از هم تميز دهد
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  شناسايي مفروضات) 2
شود، بديهي فرض شده و يا بـراي   مفروض عبارتي است كه از پيش در نظر گرفته مي

گوييد من در مرداد ماه فـارغ التحصـيل خـواهم     وقتي مي. گردد پذيرفته شدن پيشنهاد مي
كنيد تا مرداد ماه زنده خواهيد بود و يا دانشكده، فارغ التحصـيلي شـما را در    شد، فرض مي

شناسـايي مفروضـات در حقيقـت توانـايي     : مواردي از اين قبيـل  مرداد اعالم خواهد كرد و
ها  در بخش تشخيص پيش فرض. باشد تشخيص مفروضات پيشنهادي از عبارات بياني مي

  . هاي مطرح شده در عبارت مورد سنجش قرار گيرد وجود يا عدم وجود پيش فرض
  
  استنتاج) 3

در اسـتنتاج پـيش   . شـود  گرفتـه مـي  در استنتاج از مقدماتي منطقي نتيجه و يا نتايجي 
داوريهاي ذهني نبايستي بر قضاوت و نتيجه گيري تأثير بگذارد چرا كـه ايـن فرآينـد را از    

در استنتاج حركـت  . شود گيري نادرست مي شيوة منطقي خود خارج مي كند و باعث نتيجه
گرفتـه  ذهني از جزء به سوي كل مي باشد بدين ترتيب كه از مقدماتي جزئي نتيجة كلـي  

ها از نتيجه كلي حائز اهميـت   همچنين در استنتاج توانايي تفكيك مقدمات و داده. شود مي
تواند درك كند كه كدام نتـايج   سنجد كه آيا دانشجو مي در بخش استنتاج محقق مي. است

  .گردد هاي ذكر شده استخراج مي از موقعيت
  
  تعبير و تفسير) 4

در اين فرآيند بايد . باشد ات و تعيين اعتبار آنها ميتعبير و تفسير توانايي پردازش اطالع
هاي خود گرفتـه شـده اسـت يـا      قضاوت شود كه آيا نتايج به طور منطقي از داده و مقدمه

خير؟ بنابراين در تعبير و تفسير استنتاجي صورت نمي گيـرد بلكـه نتـايج در دسـترس مـا      
ورد تجزيه و تحليل قرار بگيرند و ها م ها و مقدمه باشد و موضوع مهم اين است كه داده مي

برآورد شود كه آيا نتايج گرفته شده از آنها درست اسـت يـا نادرسـت؟ در بخـش تعبيـر و      
تواند تعابير و تفاسـير مناسـب را از شـرح     سنجد كه آيا دانشجو مي ها محقق مي تفسير داده

  .حالهاي ذكر شده استخراج كند
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  ارزشيابي استداللهاي منطقي) 5
د مهم تصميم گيري دربارة انتخاب استداللهاي قـوي و ضـعيف،  مطلـوبتر آن    در موار

يك استدالل منطقي وقتـي  . است كه بتوانيم استداللهاي قوي و ضعيف را تشخيص دهيم
قوي است كه هم مهم و هم در ارتباط مستقيم با سؤال باشد و يك استدالل وقتي ضعيف 

يا كم ) حتي اگر از اهميت زيادي برخوردار باشد(است كه مستقيما در ارتباط با سؤال نباشد 
در بخـش  . هاي علمي و كم اهميت سـؤال در ارتبـاط باشـد    اهميت باشد و يا تنها با جنبه

تواند اعالم كند كـدام دليـل ضـعيف و كـدام      سنجد كه آيا دانشجو مي ارزشيابي محقق مي
  .دليل قوي است

  
  انواع تفكر انتقادي

تفكر انتقادي، : تفكر انتقادي را توصيف كرده است كه عبارت ازچهار نوع ) 1990(پائل 
، و تفكر انتقـادي  )حس ضعيفي از تفكر انتقادي( 11، تفكر سفسطه آميز10تفكر غير انتقادي

 .باشند مي) حس قوي از تفكر انتقادي(يا منصفانه  12بي غرض
ي كـه بـر   كند كه توسـط فـرد   تفكر انتقادي فرايندي را توصيف مي :ـ تفكر انتقادي1

چنـين فـردي تـالش مـي كنـد      . فرآيندهاي تفكر خود آگاه است، به كار برده شده اسـت 
باشـد، تفكـري   ) بـي تعصـب  (تر  ، و منصفانه)سازگارتر(تر  تر، ثابت تر، مرتبط تر، درست دقيق

متفكر انتقادي از سوگيري، پيش داوري، يك طرفـه  . باشد عميق و ضمناً همراه با شك يم
متفكـر  . هـا را از ميـان بـردارد    خودآگاه بوده و مي كوشـد تـا آن  ) رزيغرض و(بودن فكر 

  .هاي خود آگاه است ها و ندانسته انتقادي همچنين بر دانسته
نـوع تفكـر   ) تـرين  نـامطلوب (ترين  تفكر غير انتقادي ناخواستني :ـ تفكر غير انتقادي2
نطقـي، فيـر تـأملي،    تفكر غير انتقادي تفكري نامشخص، غير دقيق، مبهم، فير م. باشد مي

باشد اين نوع تفكر، خود محـور بـوده،    مي 13سطحي، بي ثبات و ناپايدار، نادرست، و بديهي
تفكر غير انتقادي از تقاضاهاي مربوط . كند يعني فرد به هر چيزي در رابطه با خود نگاه مي

  .و اصول استدالل منطقي چشم پورشي مي كند 14به شناخت شناسي خوب فكر كردن
 15ي تفكر انتقادي سفسطه آميز به اسـتدالل زيركانـه   :انتقادي سفسطه آميز ـ تفكر3

 16اين نوع تفكر از اصول استدالل منطقي براي خدمت به منافع مقرره. توصيفي اشاره دارد
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و هـم نـژاد   ) خودمـدار (كار هم خود محور   بنابراين متفكر سفسطه. متفكر استفاده مي كند
  .باشد مي) قوم مدار( 17پرست
تفكـر انتقـادي بـي غـرض يـا منصـفانه،        :تفكر انتقادي بي غرض يـا منصـفانه  ـ 4

هـا   اين نوع تفكر از اصول استدالل منطقي در همـة موقعيـت  . ترين نوع تفكر است مطلوب
متفكر . استفاده مي كند، چه وقتي كه به درد متفكر بخورد و چه وقتي كه به درد او نخورد

ت در همه حال از اصول منطق به طور يكسان هم ، به طور ثاب)منصف(انتقادي بي غرض 
پائل معتقد است كه مه بايد تالش كنند تـا  . كند براي خود و هم براي ديگران استفاده مي

  18 .متفكرين منصف و بي غرض باشند
  
  هاي آموزشي تفكر انتقادي روش

از هاي آموزشي  روشهاي آموزش تفكر انتقادر در دو دهه اخير تاكنون تحت تأثير روش
ي گروهـي، يـادگيري مشـاركتي،     قبيل؛ پرسش كردن، فعاليت در گروههاي كوچك، ارائه

مطالعات موردي، آموزش بـا كـامپيوتر، اسـتفاده از پسـت الكترونيكـي، تنظـيم و طراحـي        
هـاي يـادگيري توسـط     اي از فعاليـت  تكاليف درسي نوشتاري، خودارزيابي، تشـكيل پوشـه  

، روش يادگيري 20ي مفهومي ر حل مسئله، روش نقشه، روش مبتني ب19دانشجو يا كارپوشه
، باز انديشي، به كار گيري راهبردهاي خاص در روش سخنراني، انديشيدن در 21خودگردان

مورد تفكر، شبيه سازي و بسياري موارد ديگر را در پرورش تفكر انتقادي دانشجويان مورد 
  22 .تأييد قرار گرفته است

  
  ـ انديشيدن در مورد تفكر1

باز انديشي فردي در مورد تفكر خود در خـالل يـك موقعيـت واقعـي يـا شـبيه        همان
دانشـجويان سـؤاالتي را در مـورد موضـوع طـرح      . هاي مامايي است سازي شده با مراقبت

، )خالقيـت (كردنـد   هاي متعددي را براي پاسخ دادن بـه سـؤال پيـدا مـي     كردند، روش مي
  .نمودند بهترين روش را اجرا و نتايج را ارزشيابي مي

  
  23ـ پرسش يا آموزش به روش سقراطي2

در ايـن  . ترين، فن آموزشي در پـرورش تفكـر انتقـادي اسـت     ترين و هنوز قوي قديمي
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هـايي كـه دانشـجو     شود نه بر پاسخ روش، تمركز بر سؤاالتي است كه به دانشجو داده مي
توانيد مطمـئن   چطور مي» «دانيد؟ از كجا مي«پرسيدن سؤاالت سقراطي از قبيل؛ . دهد مي

توانيد بـا توجـه بـه ايـن مـدرك       چه نتايجي شما مي» «شويد كه اين مدرك معتبر است؟
» هاي خود استفاده مـي كنيـد؟   گيري قضاوت از چه استانداري براي اندازه» «بدست آوريد؟

  ».شما درست هستند هاي  چگونه متوجه خواهيد شد كه قضاوت«
 
  ـ تشكيل كارپوشه3

ي زماني مشـخص مثـل    باشد كه براي يك دوره از كار دانشجويان مياي  كارنما نمونه
باشـد، روشـي    اين كارنما عالوه بر اين كه روش تدريس مـي . شود يك ترم جمع آوري مي

  .شود براي خود ارزشيابي نيز هست كه به رشد تفكر انتقادي نيز منجر مي
  
  ـ ارائه مقاله4

اي براسـاس   اي پـنج صـفحه   نوشـتن مقالـه  اي براي  اين نوع تفكرات باز به عنوان پايه
كيفيت و عمق فعاليت تأملي و ارزشيابي تأمل و انديشه دانشجويان از تجربه فردي و مرور 

اي را براي ثبـت   از دانشجويان بخواهيد كه دفتر وقايع روزانه. باشد بر مطالعات و متون مي
  24 .تجارب اختصاص بدهند

  
 ـ مطالعات موردي5

سخنراني يا فيلمي در مورد موضوعي بحث گروهي در كالس صـورت  بعد از ارائه يك 
اين نـوع يـادگيي ماهيتـاً تـأملي     . كند را تقويت مي 25اين امر استدالل تشخيصي. گيرد مي

دهد كـه موضـوع را از زوايـاي مختلـف بررسـي و بررسـي        بوده و به دانشجويان اجازه مي
ادي دانشجويان به دليـل بررسـي پـيش    در اين روش تفكر انتق). انديشه آزاد(مجدد نمايند 

توانند مراقبتهاي انتخابي را شناسـايي نمـوده و اولويـت     يابد و آنها مي ها افزايش مي فرض
  26 .بندي نمايند

 :27ـ فعاليت در گروههاي كوچك و يادگيري مشاركتي6
هاي كوچك دانشجويي است كـه بـراي چنـد هفتـه از      اين روش شامل تشكيل گروه 

نهايتا كـار هـر   . كنند هاي يادگيري انتخابي خود كار مي براي توليد پروژهنيمسال تحصيلي 
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شود و پس از بـازبيني كارگروههـا مـورد بحـث و گفتگـو و       گروه به گروه ديگري داده مي
، طوفـان  28دانشـجويان بـه صـورت آزادانـه    . گيرد سوال از يكديگر و گرفتن پاسخ قرار مي

  29 .كنند نظرات خود را اعالم مي... فكري، 
 : 30ـ سخنراني7

توانيم بيشتر به نظرات دانشجو توجه نماييم، دانشجويان را وادار  در تدريس كالسي مي
سـؤال  . به بحث با هم نماييم، و سواالت دقيق و در سطوح باالتر يادگيري را مطرح نماييم

در اي كه آنها نه فقط مطالب را بفهمند بلكـه آن را تحليـل و    كردن از دانشجويان به گونه
هاي جديد به كار ببرند، همچنين تشويق دانشجويان براي تفكر بـر مطالـب ارائـه     موقعيت

  31 .شده، دادن زمان الزم براي پاسخگويي به سؤاالت در تقويت تفكر انتقادي مؤثر است

 : ـ تنظيم و طراحي تكاليف درسي نوشتاري8
بـه دانشـجو    براي جلسه بعد تكليف مشخص نماييد يا موضوعي بـراي مطالعـه فراتـر   

به كار گيري تكاليف نوشتاري در كالس و خارج از كالس به عنوان يك استراتژي . بدهيد
حل خـوب  . تواند در ارتقاء سطح يادگيري دانشجويان موثر باشد يادگيري تفكر انتقادي مي

  . مساله نوشتن خوب نشانه تفكر انتقادي خوب است
 : 32هاي مفهومي ـ درخت9

نوان روش ياددهي يادگيري به كار رفته است كه براي رشـد  نقشه سازي مفهومي به ع
هاي ديداري، به عنـوان يـك روش    هاي مفهومي يا دياگرام نقشه. تفكر انتقادي موثر است

ها، روشي  رسد كه اين نقشه اند به نظر مي آموزشي و ارزشيابي در تفكر انتقادي مطرح شده
در ايـن روش  . نماينـد  م را فـراهم مـي  را براي به خاطر آوردن و سازماندهي اطالعات مهـ 

ايي بـاالي صـفحه ثبـت شـده و مفـاهيم مـرتبط بـا آن بـه صـورت           عنوان كلي در جعبه
  .شوند هاي درخت به آن متصل شده و بسط داده مي شاخه

 : ـ روش هاي تصوير ذهني10
موضوعي را در كالس مطرح كنيد و از دانشجو بخواهيد كه در ذهن خود آن را تفسـير  

  .تصويري براي آن جستجو نمايدكند و 
 : 33ـ ايفاي نقش11

دهـيم كـه در    به يك دانشجو نقش معتاد را داده و به ديگري نقش مراقب معتاد را مي
شود كه دانش خـود را در   چون دانشجو مجبور مي. حال انجام مراقبت يا ارائه مشاوره باشد
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گيـرد، پـس    را به كار مـي خالقيت خود  مورد مراقبت بيمار و حل مشكالت وي بكار ببرد،
  .دهد سطح باالتري از يادگيري رخ مي

 ـ پست الكترونيكي12
دارد و  مدارس سوال چهارجوابي كه به دانشجويان بـا پسـت الكترونيكـي ارسـال مـي      

مـدرس سـپس   . كننـد  هاي خود را با ذكر داليل براي مدرس ارسال مـي  دانشجويان پاسخ
  .نمايد اشكاالت آنها را مرتفع مي

 : 34متحاناتـ ا13
توانند طرح شوند كه بيشـتر تفكـر انتقـادي را عـوض      اي مي سؤاالت امتحاني به گونه

اگر چهـار معيـار زيـر را بـراي طـرح سـؤاالت چهـار        . وار ارتقاء بخشند حفظ كردن طوطي
دهـد و   اي در نظر بگيريم، هم روشي است كه تفكر انتقادي را در دانشجو رشـد مـي   گزينه

ـ نوشتن 2ـ داشتن استدالل براي هر سؤال آزمون 1: ها عبارتند از اين. هم ارزيابي مي كند
ــ پاسـخ دادن بـه سـؤاالت     3 35ي شـناختي بلـوم   سؤاالت در سطح كاربرد و باالتر حيطـه 

هـاي موجـه نمـا     ــ انتخـاب از ميـان جـايگزين    4و  36مستلزم تفكر از نوع منطق چندگانه
در آزمونهاي عملكردي كـه  . داشته باشدنياز به سطوح باالي قدرت تميز ) هاي غلط گزينه(

هـاي يـادگيري دانـش     به آنها آزمونهاي واقعي يا اصيل نيز مي گويند فرآينـدها و فـراوده  
هـاي تـازه در    هاي اخير بدليل پيشـرفت  در سال. شوند آموزان به طور مستقيم سنجش مي

يق و پـرورش  روانشناسي شناختي و تاثير آن بر جريانهاي آموزش و پرورش، نياز بـه تشـو  
هـا مـورد توجـه     فرايندهاي عالي فكري و مهارتهاي تفكري انتقادي، استفاده از اين آزمون

مندي تازه متخصصين آموزش به سنجش عملكرد يـاد گيرنـدگان،    عالقه. قرار گرفته است
هاي شناختي سطح باال و تكاليف عملكردي مهم مانند ايجاد ارتباط  امكان سنجش مهارت

هـاي چنـد    له را فراهم كرده است، كه بـا آزمونهـاي عينـي مثـل آزمـون     كالمي، حل مسئ
  37.اي قابل سنجش نيستند گزينه
  

  جهت ارتقاي تفكر انتقادي بايد
اين امر حـائز اهميـت اسـت كـه     . احترام بگذاريد) دانشجويان(ـ به متفكرين انتقادي 1

تـادر آن دانشـجويان    هنگام آموزش تفكر انتقادي فضايي توأم با امنيت رواني برقرار شود،
ــ بـه متفكـرين    2. بتوانند بدون احساس تهديد يا بي احترامي و توهين به بحـث بپردازنـد  



 129...    مسئله محوري و روش شناسي انتقادي در

ها و اشارات كالمـي و غيـر    بايد به دقت به پيام. انتقادي به دقت و با توجه گوش فرا دهيد
 20محدود كـردن سـخنراني رسـمي بـه     . كالمي دانشجويان در ضمن آموزش توجه كنيد

ل وقت كالس، به اين وسيله به دانشجويان فرصت داده شود كه مطالب تـدريس  درصد ك
هاي متفكـرين انتقـادي    ـ از تالش3. شده را جذب نموده و آن چه را كه بحث شده فهمند

هـاي   شـوند، بلكـه بايـد كوشـش     دانشجويان يك شبه متفكر انتقادي نمـي . حمايت نمائيد
ـ دانشـجويان  4. در صورت پيشرفت تشويق شوندها مورد حمايت قرار گيردف و  ي آن اوليه

ـ پيشرفت را بـه طـور مـنظم ارزشـيابي     5. را براي فكر كردن به صورت انتقادي برانگيزيد
هاي مربي، تشويق دانشجويان به درگير شدن منظم آنهـا در ارزشـيابي    يكي از نقش. كنيد

كه با شناسايي الگوهـاي  تأملي يا بازتابي مهارتهاي تفكر انتقادي خود مي باشد، به طوري 
ـ به متفكرين انتقادي براي ايجاد ارتباط با سـاير  7. رفتاري به بينش و بصيرت دست يابند

الگـو و مـدلي از تفكـر انتقـادي باشـيد      . ـ يك معلم انتقادي باشيد8. منتقدين كمك كنيد
نـي بـا   يع. ها خود مي توانند رويكردي از تفكر انتقادي را براي تـدريس اتخـاذ كننـد    معلم

هـاي   گري و آزمون ايـده  ها، بهبود و ارتقاء تحقيق و پرسش استفاده از پرسيدن پيش فرض
ـ آگاه كردن دانشجويان در مورد اين كه آنها چگونـه  9. نو را در طول آموزش اتخاذ نمايند

درصد مفاهيم اساسـي   50ـ سعي بر آن نباشد كه بيش از 10. گيرند تفكر انتقادي را ياد مي
در عـوض تمركـز بيشـتر روي مهمتـرين     . ي درسي پوشش داده شـود  ر يك دورهو پايه د

ـ پرسيدن سؤاالتي عميق كه دانشـجويان را بـه   11. مفاهيم و كاربردهاي آن مفاهيم باشد
هاي زياد در كالس به طوري كه دانشجويان بتوانند بـين   ـ استفاده از مثال12. تفكر وادارد

ــ دانشـجويان ملـزم بـه نوشـتن      13. ارتباط برقرار كنندعقايد انتزاعي و كاربردهاي واقعي 
ــ اختصـاص   15ـ ملزم كردن دانشجويان به خواندن و نوشتن قبل از هر كالس 14. شوند

هاي كوچك دونفره در كالس  دادن بخشي از وقت كالس به ارائة طرح مشكالت در گروه
ـ فرصت فكر 16. عالها، همراه با تشويق و گوش كردن ف ها از گروه و سپس دريافت پاسخ

ـ استفاده از نمودارها به عنوان 17. هاي خود ي پاسخ كردن دادن به دانشجويان جهت ارائه
هاي زياد براي دانشجويان جهـت   ـ فراهم  نمودن فرصت18پايه و شروع بحث در كالس 

ــ كسـب اطمينـان از ايـن كـه      19. هـاي خـود   ها به ارزشيابي نوشته نوشتن و واداشتن آن
ـ بـه كـار گيـري    20. دهند هاي ارزشيابي اهداف تفكر انتقادي آنان را پوشش مي مكانيسم

هاي تصادفي به منظـور   ، و آزمون)همتايان(ها  هاي خود ارزيابي، ارزيابي هم كالسي روش
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  .كم كردن تكاليف كتبي كه خود شخصاً بايد ارزشيابي كنيد
  

  خصوصيات افراد با تفكر انتقادي
  .كنند فكر ميـ درباره عقايد جديد 1
  .ـ در پي كسب اطالعات بيشتر هستند2
  .آورند ـ اطالعاتشان را از منابع معتبر بدست مي3
  ).ترسند از سوال كردن نمي(كنند  ـ سوال مي4
  .كنند بين اطالعاتي كه دارند ارتباط برقرار كنند ـ سعي مي5
  .كنند ـ واقعيت را از عقيده شخصي جدا مي6
  .كنند نمي) اظهار نظر(دانند بحث  نميـ درباره چيزي كه 7
  .كنند حرف ديگران را بفهمند و حرفشان را به ديگران بفهمانند ـ سعي مي8
  .كنند ـ براساس اطالعات قضاوت مي9

  .توانند مستقل فكر كنند ـ افراد با تفكر نقاد مي10
ـ مشكالت را شناسايي كنند، اطالعـات مربـوط را جمـع آوري و تجزيـه و تحليـل      11

  .كرده و نتيجه بگيرند
هـاي ديگـران فكـر     توانند بدون تكيه كردن به نظرات و ايده ـ افراد با تفكر نقاد مي12

  . كنند و تصميم بگيرند
دنياي آموزش چنان غرق سخنان بي معنا شـده كـه اعضـاء هيئـت علمـي از تئـوري       

حـد امكـان از   لذا بايـد تـا   . شوند مختلف موجود در يادگيري و عملكرد آموزشي بيگانه مي
ارتقاء مهارتهاف عملكرد آموزشـي و درك يـادگيري دانشـجو    . سخنان بي معنا دوري كرد

رسد مراحـل تفكـر    مستلزم صرف وقت است و آنچه در ارتقا اين مهارت ضروري بنظر مي
تغييـر شـكل   . گيـرد  انتقادي است كه در اين مراحل توليد دانش و انجام عمل صورت مـي 

عمل در واقع آزمودن تئوريهاي آموزشي است كه بوسـيله مربـي    دانش و بينش حاصله به
  .يابد ارتقا مي
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  نقش استادان در رشد تفكر انتقادي
هاي مختلف آموزش، آموزش عالي همان طور كه از نامش نيز پيداسـت   در ميان شكل

اسـت  و برتـر  ) عالي(آموزش عالي وقتي باالتر . باشد برتر و باالتر از ساير انواع آموزش مي
قـادر بـه   .... كه دانشجو قادر به انجام ارزشيابي مستقل از آن چه كه ياد گرفته است باشـد 

مرتبط كردن آن به نوعي ديدگاه و قادر به ديدن نقاط قوت و همچنين نقاط ضـعف خـود   
. انـد  ها به لحاظ تاريخي براي توليـد، آزمـون و انتقـال دانـش بوجـود آمـده       دانشگاه. باشد

توانايي تحليل، تركيـب، اسـتدالل بـه طـور     : انش آموخته عبارت است ازهاي فرد د مهارت
  38 .باشد انتقادي و تفكر خالق مي

معلـم  . رود ترين كار استادان به شمار مـي  هدايت يادگيرندگان به تفكر و انديشه، اصلي
كارآمد كسي است كه يادگيرندگان را با مسائلي روبرو سازد و بـراي مسـائل مطـرح شـده     

  .به انديشيدن هدايت نمايدآنان را 
 Learning)هــاي آمــوزش و روش تــدريس، آمــوزش طــرح مســئله  يكــي از شــيوه

problem basic) در روانشناسي شناختي به فعاليت ذهني، كه عمـل بـاز آرايـي و    . است
دستكاري اطالعات به دست آمده از محيط يا نهادهاي ذخيره شده در حافظه دراز مدت را 

شـود و   اي روبـرو مـي   پس وقتي انسان با مسـئله . شود گفته مي» كرتف«. تشكيل مي دهد
كند در واقع اطالعات را بررسي كرده و براي پيش بينـي راه حـل    مي» فكر«براي حل ان 

كنـد و راه حـل    ي دراز مدت استفاده مي احتمالي مسئله، از اطالعات ذخيره شده در حافظه
عبـارت از  » تفكـر «. پـردازد  حل آن مـي  كند و سپس به مسئله را در ذهن خويش پيدا مي

يكي از روشهاي فعال تـدريس معلمـف روش   . باشد هاي ذهني براي حل مسئله مي فعاليت
فرايندي است براي كشف توالي و ترتيب صحيح راههـاي  » حل مسئله«. حل مسئله است

و اي روبـر  در موقعيتي كه انسان با مسـئله . شود كه به يك هدف يا يك راه حل منتهي مي
. شود بايد بر موانع و يا مشكالتي كه بر سر راه رسيدن به هدف وجود دارد، غلبـه كنـد   مي

عامل اصلي در حل مسئله استفاده از تجربه قبلي فرد براي رسيدن به راه حل و ارائه پاسخ 
  39 .است

اسـتادان و  . توانـد مـؤثر باشـد    استفاده از تفكر انتقادي در رويكرد حل مسئله بسيار مي
آنـان  . ن نقش مهمي در رشد تفكر انتقادي و طرح مسئله در حوزه علوم انساني دارندمعلمي

با ارتباط مؤثر، عالقه به تدريس، قابل دسترس بودن، منظم و صبور بودن، بـه روز بـودن،   
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ها نيز  دانشگاه. توانند در اين راه قدم بردارند هدف و برنامه ريزي داشتن، با توان بااليي مي
هاي علـوم بـه ويـژه     ه، از روش طرح مسئله و تفكر انتقادي در تمامي حوزهدر مسير توسع

در . هاي آموزشـي و توانمنـدي دانشـجويان قـار داد     حوزه علوم انساني را بايد در طرح واره
باشـد،   سيستم كنوني دانشگاهها تمركز بر محتواي دوره و توليد و انبار كردن اطالعات مي

ي چه چيز فكر كنند، بلكه بايد يـاد داد كـه    ياد داد كه درباره لذا به دانشجويان صرفاً نبايد
  40 .چگونه فكر كنند

 
  نتيجه

متوليان علوم انساني، منتقدان جامعه مي . علوم انساني، علوم نقد واقعيت بوده و هست
هاي اجتماعي  بررسي روابط موجود ميان نارضايتي فكري و نظريه«شان  باشند و كار عمده

هاي پيرامون يا درون وقايع و امور جوامع براسـاس   منتقدان، بازنمود واقعيت كار. بوده است
اي ديگـر، در نقـد    فهم نظري همان جامعه از امور مي باشد، نه مبنـا قـرار گـرفتن جامعـه    

تر ان كه خود اين علوم نيز از شمول نقد خارج  نكتة مهم. واقعيت بر مبنا و مقياسي بيروني
  .شوند نمي

لوم نقد جامعه باشد، خود را نيـز همـواره بايـد در معـرض نقـد داشـته و       اگر كار اين ع
چنانكه علوم انساني قديم نيز دست كم از اين جهت همواره به . موضوع سنجش قرار دهند

مشهور است كـه  : جملة مشهور ارسطو داللت روشني بر اين مدعاست. اند نقد خود پرداخته
رداخته و نظري ديگر را پـيش نهـاده بـود، از وي    در يكي از مباحثات كه به نقد افالطون پ

افالطـون را دوسـت دارم امـا    «مگر افالطون را دوست نـداري؟ و او پاسـخ داد   «پرسيدند 
  .نقد دانش انساني توسط خرد نقاد: جوهر انديشة انتقادي چنين است» ...حقيقت را بيشتر

كنـوني، بـا روش   يابـد كـه نسـل     علوم انساني در ايران در شرايطي بسط و تعمق مـي 
  .شناسي نقد و تفكر انتقادي در جامعه اطالعاتي كنوني آشنا شوند و آن را به كار برند

با همگاني شدن علم در دنياي مدرن شرايط به صورت بنيادين تغيير كـرده و بـه تبـع    
حـذف و طـرد   . آن، علوم انساني نيز وظايف و كاركردهاي جديدي را بر عهده گرفته است

هـاي   با مهارت آموزي و ايجاد كـار بسـت  . نمايد در اين حوزه را فراهم نمي علوم كارسازي
الزم در جريان آموزش نسل كنوني، تفكـر انتقـادي و مسـئله محـوري يكـي از راههـاي       

    . گشايش و تعميق اين حوزه خواهد بود
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  پي نوشت ها
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  جايگاه تاريخ در گفتمان سياسي حاكميت پهلوي اول
  

  ∗زهرا حامدي
 

 چكيده
اصلي آن ناظر بر هدايت جامعه به هاي  گفتمان سياسي حاكميت پهلوي اول كه گزاره

مقتدر بود به منظور تحقق ايدئولوژي  حكومتي متمركز و ايجاد سمت الگوهاي مدرن و
مباحث تاريخي به ويژه تاريخ  .بهره برداري كردو مباحث تاريخي ها  رسمي خود از آموزه
الزم جهت باز سازي هويت مدرن جامعه ايران برخوردار بود و  ةايران باستان از زمين

نخبگان فكري كه خود از سياست گذاران فرهنگي نظام پهلوي بودند به خوبي از اين 
هاي  البالي آثار ونوشتهگوناگون در هاي  اين مباحث را به شيوه ظرفيتها استفاده برده و

شاخص هاي  چهره مشاهير و برداري از مباحث تاريخي، در بهره. خود مطرح ساختند
اسطوره اي ايران همچنين رخدادها وآثار روزگار باستان كه به تهييج  فرهنگ باستاني و

 اين آميختگي و. كرد مورد تاكيد قرار گرفت مي احساسات ناسيوناليستي كمك
مانع  تاريخ موجب دگرگوني در مباحث تاريخي شد و راطي سياست ازبرداري اف بهره

تاريخي هاي  آسيب جدي را بر پيكره آموزه حقايق تاريخي گرديد و وها  رواج واقعيت
اين مقاله كوشش داردتا نتايج بهره برداري كه از جمله آن رواج انديشه شاه  .وارد نمود

  .ب زاي آن  بود بپردازدپرستي در مباحث تاريخي است و از عوامل آسي
 .نخبگان فكري ناسيوناليسم، تاريخ، پهلوي اول، :ها كليدواژه

  
  مقدمه

گفتمان سياسـي عصـر پهلـوي اول بـا هـدف مـدرن سـازي بـر گـزاره هـايي چـون            

                                                 
  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب ∗
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در هـا   ايـن ويژگـي  . غرب گرايـي وتمركـز گرايـي اسـتوار بـود      سكوالريسم،، ناسيوناليسم
توسط حاكميت پهلوي ترويج شد واز جمله بازتـاب   در جامعه آن روز مختلف وهاي  عرصه

. كالسيك وخواه غير رسمي قابـل مالحظـه اسـت    خواه رسمي و،آن بر ابعاد آموزش تاريخ
نگاري هـر دوره داراي مشخصـات خاصـي اسـت     هاي تاريخباتوجه به اين نكته كه ويژگي

يخ مشـاهده و  توان در عصر پهلوي اول تسلط گفتمان حاكميت را بر طرز نگـارش تـار  مي
هاي مختلف مورد توجه مصاديق بارز ايديولوژي حاكميت پهلوي كه در زمينه. ارزيابي نمود

شـد، حيطـه مهـم    گيـري مـي  هـا پـي  اولياي كشور قرار داشت و با جديت در تمام عرصـه 
هـاي  هاي اجتماعي را هم در برگرفت و تبلور اراده حكـومتي را در اجـراي خواسـت    نگرش

هاي مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي، را نيز سله آموزهحكومت ذيل يك سل
در اين ميان توجه ويژه به مطالعات تاريخي كه تقريبا همزمان بايافته هـاي  .شامل مي شد

باستان شناسان در مهم ترين بخش از بقاياي بر جاي مانـده از دوران باسـتان وحاكميـت    
امكان مناسبي را جهت تمسـك هـر چـه     شده بودـ   تخت جمشيدـ   پادشاهان هخامنشي

  .بيشتر به فر وشكوه از دست رفته ي ايران در پي آورد
كه وجـه  ،بدين ترتيب القاي ديدگاههايي با تاكيد بر جايگاه مقتدرانه ناسيوناليسم ايراني

مميزه اين دوره با دوره قاجار يه ودر ارتباط با روح حاكم غالب نظام هاي سياسـي حاكمـه   
ار داشت ؛به همراه تاكيد بر جايگاه واال ومقام قدسي شاه را به خوبي مـي تـوان   در اروپا قر

در متون تاريخي منتشر شده در مدارس وموسسات آموزشي جستجو نمود اين مقاله بـرآن  
در گفتمـان  ) تـاريخ  هاي درسيبا تكيه بر كتاب(هاي تاريخي است تا جايگاه تاريخ و آموزه
هـاي تـاريخي مطـرح و    سياسي حاكميت پهلـوي بـر آمـوزه    اين دوره تأثيرگذاري گفتمان

-انعكاس دو ديدگاه و نگرش مورد نظر حاكميت در كتب تاريخي كـه متشـكل از باسـتان   
پرستي بود را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و مشكالت بر آمده دوستي و شاهگرايي و شاه
زم است با نيم نگاهي به مقـاطع  بدين منظور ابتدا ال. ها مورد كنكاش قرار گيرداز بطن آن

هاي تاريخي تدريس شده در مدارس مورد بررسـي قـرار گيـرد و    تحصيلي اين دوره كتاب
  .سپس مضامين گفتماني حاكميت كه با مقاصد ايديولوژيك همراه بود مطرح شود

  
  ررسي وشناخت مقاطع تحصيليب

دار دوره وام شكل كلي نظـام آموزشـي و مقـاطع تحصـيلي     عصر پهلوي اول به لحاظ
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بدين معنا كه نظام آموزشي ايران متأثر از نظام آموزشي فرانسـه بـود و ايـن    . قاجاريه است
  .الگوپذيري به مرور در دوره قاجار صورت عملي به خود گرفت

مقطع دبستان پايه ي اول تـا ششـم را   . مقاطع تحصيلي شامل دبستان و دبيرستان بود
در ايـن دوره بـا توجـه بـه     . شددوره سه ساله تقسيم ميگرفت و دبيرستان به دو در بر مي

به ويژه توسعه وگسترش مقطع ابتدايي در دستور كـار دولـت قـرار گرفـت     ،افزايش مدارس
  .هرچند كه مسوالن ازافزايش سهم مقاطع ديگر غافل نماندند

-گـران در اهميت دادن به تعليمـات ابتــدايي بـه عنــوان تـأثيــر     استـدالل انديشـه
بـدين  . رترين مقطع، موجب شد بيشترين تعداد مدارس درمقطع ابتدايي تأسـيس شـود  گذا

ترتيب، با انجام اين مهم نخستين دستورهاي وزارتي عصر رضاشاه در خصـوص گسـترش   
تـرين خواسـته روشـنگران بـه     هاي آن، اساسيمقطع ابتدايي به ويژه افزايش تعداد كالس

  . اجرا درآمد
هـاي  اي از خـدمات و فعاليـت  خالصه 1305ولين شماره سال در ا مجله تعليم و تربيت
هـاي پـيش، سـال    به چاپ رساند و آن سال را نسبت به سال 1304وزارت معارف در سال 

هاي درسي در مقطع ابتدايي از از اين رو، افزايش كالس. 1پيشرفت امور معارفي اعالم كرد
در ايـن راسـتا، بـه منظـور     . فتكالس در دستور كار وزارت معارف قرار گر 6كالس به  4

تومان براي شش مـاه دوم   2340تأسيس كالس ششم ابتدايي براي ده باب مدرسه اعتبار 
نشـان از توجـه    1308تـا   1304هاي بررسي آمار مدارس در سال2.سال در نظر گرفته شد

  .وزارت معارف به مقطع ابتدايي را داشت
ششم شوراي ملي اعتبارخاصي را براي اي بود كه درمجلس اهميت اين مقطع به اندازه

تشكيل مدارس ابتدايي و تعليمات عمومي به شرحي كه در پي نوشت آمده در نظر گرفتـه  
  .شد

ايـن  . بندي آن برگرفته از نظام آموزشـي كشـور فرانسـه بـود    تحصيلي و تقسيممقاطع
بـه  سطوح تحصيلي شامل ابتدايي كه دوره آن شش سال بود، متوسطه نيز شش ساله كـه  

                                                 
، سال دوم، 1ش ،، فروردينمجله تعليم و تربيت، )1305(،»خالصه عمليات وزارت معارف«. 1

36.  
  .38همان،  .2
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  :شددو دوره تقسيم مي
هاي درسي تاريخ وبه عبارت ديگر آموزش تاريخ در ابتـداي سـلطنت رضاشـاه از    كتاب

برنامه ريـزان حاكميـت توجـه بـه تـدوين       1308از سال . شدكالس سوم ابتدايي آغاز مي
آمـوزش تـاريخ ازايـن سـال از     . هاي درسي را در دستور كار خود قـرار دادنـد  صحيح كتاب
) فرهنـگ (هـاي درسـي وزارت معـارف   شد و كميسيون تدوين كتابم آغاز ميكالس پنج

معين نمودن محتواي دروس مختلـف و بـه   . نمودهاي تاريخ را مشخص ميمحتواي كتاب
ويژه تاريخ نشان از حساسيت حاكميت پهلوي نسبت به بسـط نظـام فكـري وگفتمـاني را     

سخن ديگر مباحـث مطروحـه در    ها محوريت محتوا بر دو بخش بودبهدر اين كتاب.داشت
 .هاي درسي تاريخ در مقاطع مختلف داراي اشتراك در موضوع ومحتوا بودندكتاب
   

  ابعاد مورد بررسي
هاي  بعد مفيد آنست كه عمدتا جنبه،بعد نخست.بررسي دو بعد اجتناب ناپذير است.

تاريخ به منظور ايجاد  شود واز مي تجربه آموزي و عبرت آموزي از تاريخ در اين دوران ذكر
در هاي  گيرد كه در اين عصر آگاهي مي ملي مورد استفاده قرارهاي  هويت ملي وآگاهي

  . اين خصوص طرح گرديد
بعد دوم آسيب هايي است كه به تاريخ وارد شده است  و مورد استفاده ابزاري قرار 

وده شود از فوايد واغراض سياسي آلها  بدون شك هنگامي كه دانشي به شائبه.گرفته است
  .سازد مي اصليش  آن را دور

مقاالت متعدد  .انديشه گران مالك  قرار گرفته استهاي  فعاليت دربعد نخست 
تاريخي تاكيد هاي  نخبگان و انديشه گران بر لزوم بهره مند شدن از تاريخ وافزايش آگاهي

تاكيد ورزيده نموده واين مساله بر تجربه آموزي از تاريخ به ويژه تاريخ گذشته 
غالمرضا رشيد ،حسين كاظم زاده ايرانشهر،سردمداران اين تفكر محمد علي فروغي.اند

   .ياسمي وتعدادي ديگرند
آسيب هايي است كه به دانش تاريخ اعم از كالسيك ورسمي وغير كالسيك  بعد دوم

تاريخ ،اصوال در هر دوره اي.وارد شده است ودر پيوند مستقيم با سياست قرار گرفته است
ماند و حاكميت موجود يكي از  مي در پيوند با حاكميت قرار گيرد بسياري از حقايق مكتوم

حاكميت .دهد مي پيش از خود قرارهاي  نخستين اقداماتش كتمان نمودن خدمات سلسله
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پهلوي اول قاجارها را به انحاء مختلف تخريب نمود و در نتيجه تحوالت اين عصر به 
در كتابهاي . تعمدا مغفول ماند ت پهلوي اول ناديده گرفته شد ودنبال تبليغات حاكمي

نشريات صفحات متعددي اختصاص به  تاريخي اين دوره به ويژه كتابهاي درسي و
بارزترين نوع نگاه خصمانه نسبت به قاجارها  را رضا شاه در دوران .كوباندن قاجارها دارد

  1.نخست وزيري اش در سفر خوزستان طرح نموده است
  
آموزش  :وارد بر آنهاي  بهاي درسي تاريخ و آسيبباحث مطروحه در كتام

  كالسيك ورسمي
. بهاي درسي تاريخ اين عصر انعكاسي از ابزاري شدن اين دانش بودمحتواي كتا

شاه پرستي، پدر وطن وطرح دوران باستان از جمله مطالب ،مباحثي چون ميهن دوستي
اثير ايدئولوژي  ناسيوناليسم حاكميت  رقم زده اصلي تاريخ نويسي بود  كه بشدت تحت ت

هاي  بايد خاطر نشان ساخت اگر چه ميهن دوستي في ذاته قابل توجه بود واز آموزه.شد
شد اما چرخش فكري كه در اين عصر ايجاد گرديدموجب شد  مي عصر مشروطه محسوب

  تا اين وجه باوجوه ديگر نظير
يده رساني به تامين نظر حاكميت مبدل شاه پرستي پيوند يابد واز مسير اصلي فا

كه شاه پرست خوبي باشد وجا ن « در اين راستا ميهن دوست خوب كسي دانسته شد.گردد
    2» ومال خود را در راه مملكت و مهمتراز آن براي شخص اوكشور بدهد

  
 

  مدارس و مقاطع تحصيلي
-بـه عنــوان تـأثيــر   گـران در اهميت دادن به تعليمـات ابتــدايي   استـدالل انديشـه

بـدين  . گذارترين مقطع، موجب شد بيشترين تعداد مدارس درمقطع ابتدايي تأسـيس شـود  
ترتيب، با انجام اين مهم نخستين دستورهاي وزارتي عصر رضاشاه در خصـوص گسـترش   

تـرين خواسـته روشـنگران بـه     هاي آن، اساسيمقطع ابتدايي به ويژه افزايش تعداد كالس

                                                 
  سفر نامه خوزستان. 1
  ،سفر نامه خوزستان،)1303(رضاشاه پهلوي، . 2
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  . اجرا درآمد
هـاي  اي از خـدمات و فعاليـت  خالصه 1305در اولين شماره سال  له تعليم و تربيتمج

هـاي پـيش، سـال    به چاپ رساند و آن سال را نسبت به سال 1304وزارت معارف در سال 
هاي درسي در مقطع ابتدايي از از اين رو، افزايش كالس. 1پيشرفت امور معارفي اعالم كرد

در ايـن راسـتا، بـه منظـور     . ر وزارت معارف قرار گرفتكالس در دستور كا 6كالس به  4
تومان براي شش مـاه دوم   2340تأسيس كالس ششم ابتدايي براي ده باب مدرسه اعتبار 

نشـان از توجـه    1308تـا   1304هاي بررسي آمار مدارس در سال2.سال در نظر گرفته شد
  .وزارت معارف به مقطع ابتدايي را داشت

اي بود كه درمجلس ششم شوراي ملي اعتبارخاصي را براي ازهاهميت اين مقطع به اند
تشكيل مدارس ابتدايي و تعليمات عمومي به شرحي كه در پي نوشت آمده در نظر گرفتـه  

  .شد
ايـن  . بندي آن برگرفته از نظام آموزشـي كشـور فرانسـه بـود    تحصيلي و تقسيممقاطع

توسطه نيز شش ساله كـه بـه   سطوح تحصيلي شامل ابتدايي كه دوره آن شش سال بود، م
  :شددو دوره تقسيم مي

؛ 129ــ 122: 1306حكمـت  ( عاليـه بـود  تعليمـات  ها سه ساله و شامل  هريك از دوره 
شرط ورود به مقطـع متوسـطه يـا دبيرسـتان     . )95ـ94، 2ج ...: همچنين بنگريد به صديق

. شـد فتـه مـي  گذراندن امتحان بود، همچنين براي ورود به دوره دوم متوسطه امتحـان گر 
هاي ادبي، در شعبه ادبي بيشتر به درس. شددوره دوم به دو شعبه ادبي و علمي تقسيم مي

هـاي رياضـي، فيزيـك، شـيمي و     شد و در شعبه علمـي درس تاريخ و جغرافيا پرداخته مي
  . شدتاريخ طبيعي  مي

  :زير نمايانگر مطالب فوق است نمودار
  

              

                                                 
، سال دوم، 1ش ،، فروردينمجله تعليم و تربيت، )1305(،»خالصه عمليات وزارت معارف« . 1

36.  
  .38همان،  .2
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                       )سه ساله(دوره اول. 1
     

  
  ساله 6متوسطه 

                                                                                                                            ادبي   ادبيات فارسي و فلسفه  . 1
تاريخ و جغرافيا                                                                                   )       سه ساله(دوره دوم. 2                      

  رياضي                       
  فيزيك و شيميعلمي    . 2         

  علوم طبيعي                   
            

دربين . المعلمين بود، داروسازي، قابلگي و دارمدارس حقوق، طب :تعليمات عالي شامل
  .المعلمين سه دوره داشتدار ،اين مدارس

دوره اول به مدت چهار سال و همانند دوره اول مقطع متوسطـه بود و شـرط ورود بـه   
  . ساله ابتدايي و گذراندن امتحان 6نامه دوره آن داشتن گواهي

  .همانند دوره دوم متوسطه بود نامه سه ساله متوسطهدوره دوم داشتن گواهي
  . ساله متوسطه و گذراندن امتحاننامه ششدوره سوم داشتن گواهي

-123همـان، ( .شـد دوره عالي بود كه به سه شعبه ادبي، رياضي و طبيعي تقسـيم مـي  
  )95-94، همان؛ عيسي صديق، 124

صـورت  كه براي رفـع نيـاز معلـم،     1312با تصويب قانون تربيت معلم در اسفند سال 
  دانشسـرا  در كـل كشـور تأسـيس      25 سـال،   5بر اساس آن در طي  بايستپذيرفت، مي

  :شدسراي مقدماتي و عالي تقسيم مياين مركز به دو بخش دانش. شدمي
دورة و به ترتيب همانند بود بخش مقدماتي دوره دو ساله و بخش عالي دوره سه ساله 

طهـران،  : 1313اسـنامه قـانون اجـراي آن،   قانون تربيـت معلـم و اس  ( .متوسطهاول و دوم 
  )مطبعه روشنايي

به همين دليل، تأسـيس  . دبدون شك اعزام محصل به خارج جوابگوي نياز به معلم نبو
با بررسي . تري از نياز به معلم را رفع كندتوانست بخش وسيعدانشسراها و تربيت معلم مي

ضاشاه، تحول  چشمگيري به وجود آمار مدارس و شاگردان در دوره شانزده ساله سلطنت ر
  . كه در اين بخش از نظام آموزشي و مصاديق آن قابل تأمل است. آمد
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نفر بودند و تعداد مدارس ابتدايي ايـن   55960آموزان ابتداييتعداد دانش 1304در سال 
  ).12 و 5 :1304 سالنامه وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه،( باب بود 648مقطع 

نفـر بـالغ    210322ن ابتـدايي بـه   آمـوزا تعداد دانـش  1316-1315تحصيلي در سال  
 سـالنامه و آمـار وزارت فرهنـگ   ( بودنـد  150610دختـر و   59712از ايـن تعـداد    .شـد  مي

باب مدرسه ابتدايي  1443صيلي، در همان سال تح). 236 :)1317-1316و  1315-1316(
بدين معنا كه ظرف . )237همان، ( دباب رسي 1546وجود داشت كه دقيقاً يك سال بعد به 

 14488تعداد  1304در سال . يك سال نزديك به صد مدرسه در سراسر كشور تأسيس شد
سالنامه وزارت ( كردندميدبيرستان تحصيل  74و در ) دبيرستان(آموز مقطع متوسطه دانش

 1316-1315اين در حالي بود كـه در   ).11ـ10: 1304معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه 
سـالنامه و آمـار وزارت   ( كردنـد مـي دبيرسـتان تحصـيل    227 آمـوز در دانش 21773تعداد 

ــد  ).50: 1316-1315فرهنــگ  ــداد) 1317-1316(و يــك ســال بع ــن تع ــه  اي  24480ب
در سـال  . )51همـان،  ( بـاب رسـيد   294هـا بـه   آموز افزايش يافت و تعداد دبيرستان دانش
بـاب رسـيد و تعـداد     28194هـا بـه   نفر و دبيرستان 287245آموزان به تعداد دانش 1320
   1.باب رسيد 351ها به باب و دبيرستان 2336ها بالغ بر دبستان

الزم به ذكر است گستره آموزش به حدي بـود كـه درسـطوح پـاييني جامعـه و حتـي       
ييان به ادامه تحصيل حتـي بـا   نويسان از تمايل روستاروستاييان اين امر راه يافت سفرنامه

 .2اندآمدن به شهرهاي بزرگ صحه گذارده
روند رو به رشد مراكز آموزشي در دو مقطع دبستان و دبيرستان نشان از توجه حاكميت 

برابـر   6هـا در آخـر سـال حكومـت رضاشـاه      تعـداد دبستان. پهلوي در اين عرصـه داشت
ايـن رويكـرد نيـز بـه     . ها بودده برابر دبيرستانآموزان دبستان ها و تعداد دانـشدبيرستـان

گشت و در هاي اوليه وزارت معارف درترويج تعليمات ابتدايي در تمامي نقاط باز ميتصميم
  آموزان و تعداد مدارس در يك مقايسـه كمي بين تعداد دانش

   

                                                 
  .180يرواند آبراهاميان، همان،  .1

2. Rosalie Slaughter Morton. (1940),A Doctor’s Holiday In Iran, Funk & Wagnalls 

company, Newyork and London, 100.    



 143جايگاه تاريخ در گفتمان سياسي حاكميت پهلوي اول     

  بافت زباني، بافت موقعيتي تأثيرگذار بر كتابهاي درسي مقطع دبيرستان 
هاي تاريخ دبيرسـتان بـه ويـژه دوره    سلطنت رضاشاه گرايش به نوشتن كتاب در طول

تنها نگارنـده تـاريخ در    1307عباس اقبال تا سال . رو به تزايد گذاشت) سه سال اول(اول 
پور و  مجدزاده صهبا نيـز  حسين فرهودي وسپس عزت 1307اين سطح بود، ليكن از سال 

تـر بـا   نيـز بـه شـكل جـدي     1317از سـال   .وستندهاي تاريخ پيبه جمع نويسندگان كتاب
هـاي  هاي درسي با محوريت كتـاب دست سازي كتابتصويب وزارت فرهنگ اقدام به يك

افراد و تعـداد  . دبيرستان شد و مولفان زير نظر كميسيون تأليف كتاب، به نگارش پرداختند
يخ دبيرسـتان  هاي تـار بدين ترتيب كتاب .گرديدآنان از سوي وزارت فرهنگ مشخص مي

  .گرفتشدند كه هر بخش يك سال تحصيلي را دربر ميدر سه بخش تنظيم مي
هـاي قــديم مصـر، كلـده، آشـور، فينيقيـه،ايران تــا دوره      تمـدن  :كتـاب سـال اول   -1

  هخامنشي و يونان قديم 
روم قديم، اشكانيان و ساسانيان، تاريخ اعراب قبل از اسالم، ظهور : كتاب سال دوم -2

  اموي و عباسي و تاريخ ايران از طاهريان تا انقراض آل بويهاسالم، 
سالجقه، اتابكان، خوارزمشاهيان، مغـوالن، ايلخانـان، تيموريـان،     :كتاب سال سوم -3

قويونلو، صفويه، افشاريه، زنديه، قاجـار و پهلـوي و از تـاريخ اروپـا؛ قـرون      قره قويونلو، آق
   1.دادوسطي، جديد و قرون معاصر را پوشش مي

پـرداختن بـه عنصـر     1317هاي دبيرستان از شروع سلطنت رضاشاه تا سـال  در كتاب
ناسيوناليسم با تأكيد بر پادشاهان دوران باستان، نژاد آريا، ذكـر مفـاخر و وسـعت مـرز بـه      
منظور ايجاد حس ميهن دوستي و شـاه پرستي بـا توصـيف و بسـط بيشـتري نسـبت بـه       

  .هاي ابتدايي انجام گرفتكتاب
                                                 

: تهـران  ،سال اول متوسطه، چاپ پنجمدوره تاريخ عمومي ، )1311(عباس اقبال،: بنگريد به . 1
سال دوم متوسطـه، چاپ سـوم،   دوره تاريخ عموميمطبعه دانش ناصريه؛ حسين فرهودي، 

ــنجم،  1309طبعــه نهضـــت شــرق، م: تهــران ، تهــران؛ جــواد مجــدزاده 1313و چــاپ پ
چاپخانـه و  : سال اول دبيرسـتان، چـاپ اول، تهـران    تاريخ عمومي و ايران،  )1316(صهبا،

سـال دوم دبيرسـتان، چـاپ اول،     ايـران  تاريخ عمومي و،  )1316(كتابخانه مركزي؛ همان،
ســال ســوم  تــاريخ عمــومي و ايــران، )1317(،چاپخانــه و كتابخانــه مركزي؛همــان: تهــران

  .چاپخانه و كتابخانه مركزي: دبيرستان، چاپ دوم، تهران
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هـاي هخامنشـي و   توجه بـه وقـايع ايـران در دوران پادشـاهي     1313تا  1311سال از 
هـاي اسـالمي از جملـه صـفويه و مشـابه دانسـتن       ساساني و نسبت دادن برخي از سلسله

اقدامات شاهاني چون شاه عباس يكم با دوران ساساني از جمله مباحث مهمي است كه در 
روند آن هم چنان رو بـه تزايـد بـوده     1317و  1316هاي ها درج شده و در سالاين كتاب

  .است
هـاي ابتـدايي وقـايع تـاريخ ايـران      همانگونه كه ذكر شد، با بررسي محتـوايي كتـاب   

هـاي  بـر همـين اسـاس كتـاب    . دردوران باستان با گزينش از پيش تعيين شده همراه بـود 
ان و دوران دبيرستان نيز ويژگي گزينشي بودن و توجه بـه برخـي از شـاهان عصـر بــاست     

  .اسالمي را دارا بودند
  هاي دبيرسـتان اقـدامات داريـوش اول را بـه سـه دوره جداگانـه تقسـيم        مولفان كتاب

اند و با تعريف و تمجيد فراوان اقدام وي را ظرف سـه سـال در سـركوب گردنكشـان     كرده
نام  و بر اين اساس دوره اول سلطنت وي به 1»اندموجب تحير و تحسين جهانيان دانسته«

  نـام گـذاري    2تجديد سـلطنت هخامنشـي، دوره دوم جهانـداري و دوره سـوم جهـانگيري     
  .اندكرده

دوران پادشاهي داريوش بـزرگ را عصـر تجديـد سـلطنت هخامنشـي ودوره زدودن و      
جز عـزم راسـخ و اراده آهنـين او    «كشان به حساب آمده است كه حذف سركشان و گردن

و منظور از جهانـداري داريـوش   3»ين مشكالتي فايق آيداحدي را نيروي آن نبوده كه برچن
  .كندگذاري مياي است كه داريوش تشكيالت داخلي را پايهدوره
موجب حفظ سلطنت دودمـان  «اقدامات داريوش ابتدا  هااز نگاه نويسندگان اين كتاب 

  .استشده مي 4»ها سرمشق جهانداري پادشاهان بزرگ عالمبراي قرن«ها  شد و بعد »او
هاي درسي از داريوش به عنوان پادشاهي كه باداشتن جنبه الوهيت قدرتي فوق درمتن 

هر ايـالتش زبـان،   «در اين راستا، حكومت او را بر كشوري كه . تصور داشته، ياد شده است

                                                 
  .89سال اول دبيرستان، تاريخ عمومي و ايرانمجدزاده صهبا، .  1
  .همانجا . 2
  .98همان،   . 3
  .همانجا . 4
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تلقـي   1»مذهب و آداب و رسوم جداگانه داشته، خارج از قدرت بشر و امري خـارق عـادت  
  .اندكرده

تنبيـه  «زيرا از يك طـرف بـراي  . اريوش نيز مورد ستايش قرار گرفته استجهانگيري د
انـد و از طـرف ديگـر بـراي فـتح      كـرده كه به نواحي شمالي حمله مي)سكاها( 2»وحشيان

ها مولفان به ها و يونانيدرخصوص جنگ ايراني. اقدام كرده بود 3هندوستان و سپس يونان
در ايـن  .  انـد دانسـته  4»آذوقه و قلت نفرات به علت كمي«توجيه شكست پرداخته و آن را 

واژگاني . هاي حاكميت پهلوي بودمتن واژگان به كار رفته نمادي از تأثيرپذيري از شاخصه
نمود و تعريف و تمجيدها با استفاده از اين واژگـان بـار   كه نوعي حس غرور ملي را القا مي

دئولوژي در متون انجاميدو در بعد معنايي خاصي را نشانگر بود كه به رسوخ هرچه بيشتر اي
   .گذاشت تاثير تاريخ كتابهاي محتواي به آسيب بهبخشيدن 
هـاي  به بعـد متـون كتـاب    1309نويسان اين عصر به ويژه از سال تاريخ: ستيزيعرب

درسي در سطح دبيرستان، را به بيان وقـايع پـس از ظهـور اسـالم و فتوحـات اعـراب بـا        
بـه طـوري كـه درحقيقــت نـوعي      . انـد ن را اختصاص دادهگيري خـاصي مطالب اموضـع

هـا هجـوم عـرب بـه ايـران را يكـي از       آن. در نوشتار آنان آشـكار اسـت   »ستيزيعـرب«
5»مصايب تاريخي اين مملكـت«

هـايي كـه از سـوي    دانسته و دليـل آن را قتـل و غارت 
كـه بـه محـو و    (اعـراب  و در ادامه طرز تلقي خـود را از   6اندها صورت گرفته ذكر كردهآن

اند كه اين قوم نيمه وحشـي  اي بيان نمودهبه گونه)  اندآثار تمدني ايران اقدام كردهنابودي 
دانسته است و علت پذيرش دين اسـالم توسـط   جز قرآن چيز ديگري براي بشر الزم نمي

و تحمـل   مندي از امتيازات مسلمين در دولت عرب و فرار از پرداخت جزيهايرانيان را، بهره
                                                 

  .همانجا . 1
  .100همان، .  2
  .101همان،  . 3
به بعد توضيح بيشتر آوردنـد   1318هاي درسي تاريخ كتاب كه البته دراين مورد،.106همان،  .4

  .كه ذكر خواهد شد
: تهـران  ،سـال دوم دبيرسـتان، چـاپ پـنجم    دوره تاريخ عمومي ،  )1313(حسين فرهودي،  .5

  .257مطبعه روشنايي، 
  .همانجا .6
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هـا،  اند كه عليرغم اين پذيرش، بغض و كينـه آن اند و ادامه دادهناماليمات ديگر ذكر كرده
در ايـن  1.هاي مستقل ايراني از طاهريان به بعد  خـود را نشـان داده اسـت   با تشكيل دولت

را ) ع(نوشته كه  با نوعي اغراق همراه است، تنها علت حمايـت ايرانيـان از حضـرت علـي    
   2.اندخليفه دوم عمر دانستهدشمني با

هـا و  نشينهايي كه حكومت اعراب را پذيرا نشدند دهدر همانجا مي آورد از جمله گروه
ها از نجباي واليات بودند و دين اسـالم رابـه آسـاني نپذيرفتنـد بـه ويِـژه       نشينكوهستان

ل هاي محلي تشكيل داده و بيش ازيـك صـد سـا   مناطقي مثل طبرستان و گرگان سلسله
-مانع ورود اعراب به مناطق خود شدند و نتيجه گرفته شد كه اعراب در ايران به مقاومـت 

تـا مصـر و شـام    هـا   اي كه حتي گستره ي اين مقاومتهاي سخت ملي برخوردند به گونه
     3. كشيده شد

شد، بـه ويـژه   خوانده القا ميدر اين نوشتار نوعي حس برتري به متعلمي كه متن را مي
كه در فصول قبل از آن، با تعريف و تمجيد از شاهان دوران باستان ايران، آن دوران را بـه  
  درجه اعال رسانيده است و بدون شـك عظمتـي كـه از ايـران در عصـر باسـتان در ذهـن        

بسته در مواجهه با مطالبي كه از اعراب به عنـوان قـوم مهـاجم نيمـه     آموز نقش ميدانش
هـاي ايرانيـان   آورد كـه عامـل تمـام بـدبختي    اي را فراهم ميشده، زمينهمي وحشي  ارايه

اين تفكر ضمن ضديت با اعراب كه به هر حـال حـامالن ديـن بودنـد بـر      . اعراب بوده اند
  .   افزوده استوسعت عالقه نسبت به ايران باستان مي

  
  هاي تاريخارزيابي مباحث نژاد كتاب
اي تاريخ اين دوران درج شده و در سنوات تحصـيلي بـه   هازجمله مباحثي كه در كتاب

ويژه در سطح دبيرستان از بدو شروع كتاب صفحاتي را به خود اختصاص داده بحـث نـژاد   

                                                 
  .همانجا .1
مطلـب   آمـده و در چـاپ پـنجم آن  كـل     1309اين بخش از نوشته درچاپ سوم كتاب در  .2

و جهـت مقايسـه    163فرهودي، همان منبع، چاپ سـوم،  :  بنگريد به. حذف گرديده است
  .257بنگريد به همان، چاپ پنجم،  

  .256، همان، )1313(فرهودي، .3
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  .وزبان ايرانيان بوده است
در اين كتابها وهمچنين كتب جغرافيا يكي از اصول وحدت ملي، اشـتراك نـژاد تلقـي    

طرح اين بحـث بـه دليـل    . ايراني انعكاس داشته است گرانشده كه در افكار و آثار انديشه
كـرده هـر   ارتباط نزديك با گذشته باستاني، احساس غرورنسبت به آن دوران را تقويت مي

گـران آن دوران در مـورد نـژاد    هاي انديشهپردازياي علمي براي نظريهتوان پايهچند نمي
اند كه سراسـر عصـر پهلـوي    القا نموده ايگونهآريا منظور نمود، ليكن آنان ايدئولوژي را به

  .تلقي شده است  نژادبرترنژاد آريا به عنوان 
هاي عباس اقبال بحـث  هاي تاريخ دوران پهلوي اول از جمله در نوشتهدر يكي ازكتاب

هر چند كه پيش از آن در دوران مشروطيت، فروغي در نوشتار خود  1.نژاد مطرح شده است
رسد به دليل تقـدم زمـاني نوشـته    به نظر مي 2اختصاص داده بود بخشي را به نژاد ايرانيان

هـايي در ايـن زمينـه از او    با تفاوت ،فروغي، اقبال و ساير نويسندگان ديگر در دوره پهلوي
  .اخذ كرده باشند

تمـام سـكنه روي   «هاي تاريخ در مورد نژادهاي بشر چنين نوشته شده اسـت  در كتاب
اي از جهـت قـد و وضـع جمجمـه، قيافـه،      يستند، بلكه عدهزمين كامالً به يكديگر شبيه ن

ها يكسان نيسـت در واقـع   و هوش و استعداد آن» رنگ، لب و بيني با ديگران تفاوت دارند
بندي قرار گرفته و از اين رهگذر مشخص كننـده هـوش   هاي ظاهري مبناي تقسيمتفاوت

ها از بعـد  ي و محل استقرار آنهاي ظاهرهاي ذاتي افراد، بلكه ويژگينه بر اساس استعداد

                                                 
 ،)دوره مختصـر تـاريخ عـالم   (دوره تاريخ عمومي،  )1304(ميرزا عباس خان اقبال آشتياني، . 1

پـنجم و ششـم    دوره مختصـر تـاريخ ايـران   ، )ق 1344(،؛ همـان  3نا،بي:چاپ سوم، تهران
، سـال  دوره تاريخ عمـومي ، )1311(؛ همان،3-2مطبعه سعادت، چاپ دوم، : ابتدايي، تهران

  .19-16مطبعه دانش ناصريه، : اول متوسطه، تهران
كتابخانـه شـركت   : ، طهـران تـاريخ ملـل قديمـه مشـرق    ، )ق.هـ 1327(محمد علي فروغي، . 2

 تـاريخ ملـل قديمـه مشـرق    الزم به توضيح است نخسـتين نخسـتين كتـاب    . 9-2اسالميه، 
ميسيوســن : بنگريــد بــه. اي بــود كــه توســط محمــدعلي فروغــي انجــام گرفــت ترجمــه
الزم . ناجا، بي، ترجمه محمدعلي فروغي، بيتاريخ ملل قديمه مشرق، )ق.هـ 1317(يوبس،

ق با كمي تفاوت كتاب ديگري با همين نـام، فروغـي بـه رشـته     .هـ 1327به ذكر است در 
  . تحرير درآوردودر باال به آن اشاره شد
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افراد يك نژاد شامل مردمي است كـه بـه لحـاظ صـفات ظـاهري و از        1.جغرافيايي است
بندي نژاد، چهار نوع نژاد شـامل؛ نـژاد   در تقسيم. ترندجهت ميزان استعداد بر يكديگر شبيه

طي ماننـد  به لحاظ جغرافيـايي نـژاد سـفيد در نقـا    . سفيد، زرد، سياه و قرمز ذكر شده است
بـر همـين اسـاس    . انـد كردهاروپا، شمال آفريقا، غرب آسيا و آمريكا و اقيانوسيه زندگي مي

دار يـا خرمـايي رنـگ، بينـي باريـك و      مردم نژاد سفيد، صورت كشيده، موهاي سياه مـوج 
تـر  تـر و متمـدن  هاي نازك و ريش زياد دارند و از ساير نژادهاي ديگر بـاهوش كشيده، لب
از اين نژاد هستيم بر گذشته نژادي تاكيـدي صـورت   » ما ايرانيان«اند و با واژه قلمداد شده

  .كندو نوعي حس برتري را القا مي 2پذيرفته
نژاد زرد شامل مناطقي چون ژاپن و چين بوده كه  برخي از شـعب ايـن نـژاد بـدوي و     

  . اندبرخي ديگر مستعد و زيرك قلمداد شده
  .اندوحشي و بدون استعداد تصور شده هاي،نژاد سياه شامل؛ آفريقايي

  .3اندپوستان بودهنژاد قرمز هم ساكنان اوليه و بومي آمريكا يا همان سرخ
در بحث پيرامون مسايل نژادي به زبان توجهي خاص شده و علت اختالفـات زبـاني را   

اند و اقوامي كه زبانشـان از يـك ريشـه مشـتق شـده      نتيجه تأثيرات اوضاع طبيعي دانسته
در همـين  . اندقرار داده زبانعضاي يك خانواده برشمرده و بر همين اساس مبناي نژاد را ا

  .بندي نژادي با جهت جغرافيايي مطرح شده استرابطه تقسيم
اقوامي كه زبانشان با زبان هندي وزبان ايران قديم يك ريشه دارند، را هند و اروپـايي  

بـه ايـن   . انـد يك ريشه است را سـامي ناميـده  و تمام طوايفي كه زبانشان با زبان عربي از 
  هـا،  شـعبه هنـدواروپايي شـامل؛ ايرانـي    . ترتيب نژادسفيد به دو شعبه تقسـيم شـده اسـت   

و شـعبه سـامي شـامل    ) غير از عثماني، مجـار، فنالنـد  ( ها، اهالي قفقاز و تمام اروپاهندي
                                                 

الحسين شيباني، رضـازاده شـفق، غالمرضـا رشيدياسـمي، حسـين فرهـودي و نصـراله        عبد . 1
؛ 5-2چاپخانـه بانـك ملـي ايـران،     : سال اول دبيرستان، تهران كتاب تاريخ، )1318(فلسفي،

: ، تهرانتاريخ عمومي، )1316(؛ تربتي،3-2سال اول دبيرستان،كتاب تاريخ ، )1319(ن، هما
چاپخانه شركت طبـع  : ، چاپ نهم، تهرانتاريخ نو، )1318(پور، ؛ عزت6چاپخانه فردوسي، 

  . 10-8كتاب، 
  .5-2،همان، )1318(عبدالحسين شيباني و ديگران، . 2
  .همانجا . 3



 149جايگاه تاريخ در گفتمان سياسي حاكميت پهلوي اول     

هـا  بنـدي فـوق ايرانـي   در تقسـيم . اندهاي قديم بودهيهود، عرب، فينيقي،آشوري و كلداني
-اند و چون در باالترين رتبه قرار مـي تر و برتر از ساير نژادها تصور شدهتر، متمدنباهوش

هـاي  شده است و در عين حال ايرانيان به لحـاظ تفـاوت  تر ميگرفتند تاريخشان با اهميت
از اساس كردند كه زباني با اعراب، نوعي بيگانگي و جدايي نسبت به اين قوم احساس  مي

-هاي باسـتان استناد تاريخ نويسان درسي عصر پهلوي به پژوهش 1.ها متفاوت بودندبا آن
شناسي در قرن هجدهم كه اشتراكات زباني را دليلي بر اشتراكات نژادي قلمـداد نمـوده و   

هاي انجام شده در خصوص نژاد همه در راستاي ايجاد و تحريـك احساسـات   بنديتقسيم
  .پذيرفته است پرستانه صورتوطن

پرسـتانه بـا طـرح برتـري     هـاي مـيهن  ازاين رو مالحظه مي شودمولفان ضمن آموزش
نژادي و تمدني به تدريج زمينه مباهات و افتخار به گذشته باستاني را از طريـق رسـوخ در   

  .            اندهاي درسي فراهم نمودهمتن
    

  سالي شاخص در تدوين متون درسي تاريخ: 1317سال 
هـاي  بندي و محتواي كتابي تقسيمشيوه 1317ا به تصميم وزارت فرهنگ از سال بن

اي كـه كتـاب تـاريخ سـال اول در دو     به گونه. تاريخ مورد بازنگري قرار گرفت وتغيير كرد
بخش نخست شامل ملل شرق، يونان و روم بود كه پيش از شروع ايـن  : بخش تنظيم شد

پرداخت ودر بخش ه تاريخ، آغاز و تقسيمات تاريخ ميقسمت در آغاز به تعريف تاريخ، فايد
هـا شـروع وسـپس مـاد،     تاريخ ايران از فالت ايران و مهاجرت اقوام آريايي و نژاد آن: دوم

   2.يافتهخامنشي و تا پايان اشكانيان ادامه مي
بخـش نخسـت آن شـامل    . تاريخ سال دوم نيزدر دو بخش تنظيم وطراحي شـده بـود  

غازعصر ساسانيان وسپس حمله اعـراب، ظهـور اسـالم، خلفـاي راشـدين،      تاريخ ايران از آ
امويان، عباسيانوسلسله هاي حكومتگر طاهريان، صـفاريان، سـامانيان، علويـان، زياريـان،     
بوييان، غزنويان، سلجوقيان، خوارزمشاهيان، مغول وايلخانان مي شدو بخش دوم آن تاريخ 
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  1.گرفتاروپا در قرون وسطي را دربر مي
بخش اول از تيموريـان شـروع و تركمانـان،    . اريخ سال سوم نيز شامل؛ دو بخش بودت

. دادقوينلو، صفويه، فتنه افغان، افشاريه، زنديه، قاجار و پهلوي را پوشـش مـي  قراقوينلو، آق
بخش دوم نيزازتاريخ اروپا و انقالب فرانسه شروع و تا دوران معاصر يعنـي جنـگ جهـاني    

   2.يافتاول ادامه مي
عالوه بـر  . سال تحول بزرگي در نظام آموزشي عصر پهلوي اول بوده است 1317سال 
بندي و نثر، خط، چاپ و نوع كاغذ كه تفاوت اساسـي  ها از نظر جملهظاهري كتاب ويژگي
هـاي درونـي و محتـوايي نيـز     اين كتابها از نظر ويژگـي .هاي پيش از خود پيدا كردبا سال

هـا شـروع   از فالت ايران و مهاجرت اقوام آريـايي و نـژاد آن   سال اولكتاب. متحول شدند
   3.دادوسپس ماد، هخامنشي و تا پايان اشكانيان ادامه مي
بخـش نخسـت آن، تـاريخ ايـران از     . تاريخ سال دوم در دو بخـش تنظـيم شـده بـود    

ساسانيان آغاز، سپس حمله اعـراب، ظهـور اسـالم، خلفـاي راشـدين، امويـان، عباسـيان،        
ــا ــلجوقيان،      طاهري ــان، س ــان، غزنوي ــان، بويي ــان، زياري ــامانيان، علوي ــفاريان، س ن، ص

  خوارزمشاهيان، مغول وايلخانان و بخـش دوم آن تـاريخ اروپـا در قـرون وسـطي را دربـر       
  4.گرفتمي

بخش اول از تيموريـان شـروع و تركمانـان،    . تاريخ سال سوم نيز شامل؛ دو بخش بود
. دادنه افغان، افشاريه، زنديه، قاجار و پهلوي را پوشـش مـي  قوينلو، صفويه، فتقراقوينلو، آق

بخش دوم تاريخ از اروپا و انقالب فرانسه شروع و تا دوران معاصر يعني جنگ جهـاني اول  
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   1.يافتادامه مي
چه در اين خصوص حائز اهميت است اين است كه اوليـائ امـر بـه صـورت علنـي       آن

گراي حاكميـت پهلـوي و مـيهن دوسـتي و     م باستانها را ناسيوناليسمبناي محتواي كتاب
  اندپرستي اعالم نمودهشاه

در مقدمه تمـامي  ) 1317درسال  بر هميـن اساس اسماعيل مـرآت وزير فرهنگ وقت
  :چنين نوشته است 1317هاي دبيرستان از سال كتاب
هاي دبيرستاني بر طبق اسلوب مطلوب و موافق با اصول آمـوزش و پـرورش   كتاب...«

نگارش يافته عالوه بر مواد علمي و ادبي مويد خصال ملي و ملكات راسـخه باشـد كـه از    
گفتـاري و  پرسـتي و راسـت  پرستي و شـاه عهد باستان سرشته نهاد ايرانيان بود مانند ميهن

    2».كرداري و ديگر صفات و اخالق نيكو كه منظور اصلي از هرتعليم و تربيت باشددرست
داد، بـه وجـه ديگـري    گرايانـه را نشـان مـي   ويكـرد باسـتان  مطلب فوق ضمن آنكـه ر 

گرايانه بود؛ زيرا صفات نيكو نظير راستي و درستي را بـه  عرفي ايدئولوژيتأكيدداشت و آن 
  . دهدداد، بلكه به دين زرتشت ارتباط ميمسلماني و دين اسالم اتصال نمي

دعـوت  ) هـا بته نـه همـه آن  ال(اند،وزارت معارف از كساني كه سابقه تأليف كتاب داشته
ها بپردازند و از سال مذكور سازي و تمركز در محتواي كتاباند تا به تنظيم و يكدستكرده

  .نمودند مي هاي تاريخ را ارزيابي وبازنويسييك گروه پنج نفره محتواي كتاب
كنـد  هاي پيش از خود متفـاوت مـي  هاي تاريخ اين فاصله زماني  را با سالآنچه كتاب

  محوريـت   1317تـا پـيش از سـال    . هاسـت هاي فرهنگ و تمـدن سلسـله  جه به بخشتو
گو اينكه فرهودي و مجدزاده صهبا نيم نگـاهي  . هاي تاريخ عمدتاً  وقايع سياسي بودكتاب

اين بخش وسعت يافته است، ضمن اينكـه   1317اند، اما از سال هاي تمدني داشتهبه جنبه
شـرح  «ها افزوده شده است كـه البتـه    ل اهميت آن سلسلهها، داليدر پايان  وقايع سلسله

  هـا از سـوي مولفـان ايـن     ها نيست، بلكـه اهميـت داشـتن آن   شامل تمام سلسله» اهميت
  :توان در دو جنبه دانستها را ميكتاب
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هـاي  وسعت بخشي و افزايش مـرز و ايجاد امنيت و عدم تسليـم در برابـر قـدرت   -1 
  زمان
ها با نفوذ و سلطه فاتحان عرب و احيا زبان فارسـي و آداب و رسـوم   مبارزه سلسله -2 

  دوران باستان
اند كـه  هاي اين دوره نيز به وفور از واژه وحدت ملي، ميهن و مليت استفاده كردهكتاب

  بـراي  نمونـه در خصـوص جنبـه دوم اهميـت      . انجـام شـده اسـت   » ما«با تأكيد بر ضمير
  .انيان اينگونه آورده شده استها در مورد صفاريان و سامسلسله

از لحاظ ظهور مليت ايران داراي اهميتي به سزاسـت، حكومـت   ) صفاريان(اين سلسله «
عرب را در والياتي كه گرفته بود از بين برد، فارسي يعني همان زبـان ملـي مـا را هـم     

خطبـه از  } حتي{از اين زمان ايرانيان به زبان فارسي شعر گفتن را آغاز كردند. رونق داد
    1».عربي به فارسي شد و يعقوب اينان را تشويق كرد

چون ميهن ما  را به آيين ايراني آراسـتند و كـار   «:و در مورد اهميت سامانيان مي آورد
هاي بزرگ سامانيان بـه مـيهن   از اقدامات و خدمت 2طاهريان و صفاريان را تكميل كردند

بود و گذشته از تهيـه تـاريخ منثـور فرمـان      كردن تاريخ ايرانضمن احيا مليت ايراني زنده
دادند تا داستان ديرين ميهن ما به نظم هم سروده شود پـس نخسـتين طـرح شـاهنامه را     

   3.»شاهان ساماني ريختند
هم در كنار واژگاني چون  زبان ملـي  ومـيهن در   ها استفاده از ضمير ما آندر اين متن
نمود و نشـان از   مي همراه با نوعي قدرت را القااين موضوع؛ بزرگ نمايي . خور توجه است

آن داشت كه واژگان نيز تحت تأثيرايدئولوژي وشرايط حاكميت پهلوي اول قرار گرفته بـه  
  ايـن مـوارد درخصـوص صـفويه نيـز صـدق       . خاصـي بودنـد  اي كه داراي بار معنايي گونه

  :مي نمود به گونه اي كه در كتاب تاريخ سوم دبيرستان مي آيد
همان استان مهم ايران يعني آذربايجـان  كـه بنـا بـه عقيـده برخـي از دانشـمندان         از«

زرتشت پيامبر بزرگ ايران  از آنجا بر خاسته بـود در قـرن دهـم هجـري يـك جنـبش       
ايـن  . وحدت ملي ومذهبي ظهور كرد كه ميهن ما را بـار ديگـر بـه اوج عظمـت رسـاند     
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اردبيلي بر انگيختند كه مقـر خانـدان   الدين جنبش را  صفويان يعني فرزندان شيخ صفي
  1».ها شهر اردبيل بودآن

  :در جاي ديگردرباره شاه عباس مي آورد
بدون شبهه يكي از پادشاهان بزرگ و اليق ميهن ماست نخست اينكه رشـيد و دليـر   «

بود و در بسيج و تربيت سپاه ايران همتي بسزا به كار برد لشكري نيرومند به وجود آورد 
دوم اينكه اين پادشاه بـزرگ اهتمـام   . ين دشمنان ايران را به جاي خود نشاندترو بزرگ

خاصي داشت كه در داخله كشور مردم به امن و آسايش زنـدگي كننـد و تمـام حكـام و     
مامورين را موظف كرد كه درباره مردم راه دادگستري پيش گيرند و خود را نيـز شـب و   

غم خشك مقدسي در آن زمـان جـوانمردي و   ركرد عليروز از احوال مردم بازجويي مي
           2».بردباري كرد و  اتباع غيرمسلم  ارضي حمايت كرد

  3.و در ادامه نگاشته شده به آباداني كشور توجه كرد و تجارت را وسعت بخشيد
به  1317هاي هاي تاريخي سالهاي متنگونه كه اشارت رفت يكي از ويژگيهمان

هاي سياسي و تمدني توجه ويژه ايي شده واهميت برخي از بعد اين بود كه به جنبه
ها مورد تاكيد قرار گرفته است چنان كه جكومت صفويه كه وحدت ملي را فراهم سلسله

  .ها استآورده يكي از آن
پيش از صفويان بدبختانه رشته اتحاد و يگانگي ملت ما كه در اساس وجود دانسته از «

ايم و تمام طور كلي منسوب به يك ملت و يك نژاد بوده هم گسيخته شد ما ايرانيان به
ساكنين اين خاك از فرات و دجله تا سيحون و جيحون داراي دين و عادات و رسوم و 

اند و عالقه قلبي به قدرت و ترقي دانستهاخالق مشترك بوده و جملگي خود را ايراني 
ها ظهور سركشان نند جنگاند و گاهي حوادثي ماميهن و سرافرازي ملت ايران داشته

نادان خونخوار و ناداني مردم موجبات ستيزگي و نفاق فراهم آورد و شيرازه زندگاني و 
هاي فترت بين تيموري و صفوي رشته يگانگي اين ملت را از هم پاشيد يكي از دوره

اقامت او در ايران به حدي نبود كه رسم . تيمور مردي بود جهانگير و خونخوار. بود
پس در زمان او نظام داخلي . داري بياموزد و تنها در امور لشكري بصيرتي داشتكشور

كشور گسسته شد و جمعي كثير از شاهزادگان روساي طوايف به خيال رياست افتاده 

                                                 
چاپخانـه  : سال سـوم دبيرسـتان، تهـران    كتاب تاريخ ،)1319(عبدالحسين شيباني و ديگران، . 1

  .21بانك ملي ايران، 
  .50، همان، )1319(الحسين شيباني و ديگران،عبد . 2
  .51همان،  . 3



  ملي علوم انساني مجموعه مقاالت دومين كنگرة    154

هواي استقالل در سر پروردند به همين سبب تيمور ضعيف شد آسايش مردم از ميان 
  1.»ويران تاخت و تاز گرديد رفت نفاق و كشمكش بيشتري ايجاد شد و ايران

همچنين در ادامه ضمن توجه به اهميت وافر سلسله صفوي با طول و تفصيل از 
  : شاهان برجسته اين سلسله تعريف و تمجيد نموده است

ظهور صفويه كشور ايران را كه دوباره دستخوش ملوك الطوايف شده بود دراينجا  « 
كه هنگام جلوس شاه اسماعيل در نواحي  جويان را بعضي از مدعيان سلطنت و ستيزه

در چنين موقعي دولت صفوي ظهور و . بريماند نام ميزدهمختلف كوس خودسري مي
پادشاهان دلير آن سلسله به خصوص شاه اسماعيل اول و شاه عباس بزرگ كمر همت 

 هاي خونين مدعيان داخلي و دشمنان بيگانه رابر ميان بسته پس از  رنج بسيار و جنگ
سال در  100از ميان برداشته ايران يكباره وحدت ملي خود را به دست آورد و نزديك 

سراسر كشور از فرات تا سيحون و جيحون و از درياي خزر تا خليج فارس كه قلمرو آن 
   2».دولت بزرگ بود طغيان و نفاق پديد نيامد

ي ولفان با ارايههاي تاريخ به حاكميت صفويه اين بود كه ميكي از داليل توجه كتاب
توانستند ضمن آنكه آن را به عنوان نخستين حكومت ملي پس از وقايع اين دوران مي

  . تسلط اعراب معرفي كنند، وقايع آن را در پيوند با عصر رضاشاهي قرار دهند
در اين كتاب نيز فصلي اختصاص به دوران رضاشاه داشت كه عنوان آن اعليحضرت 

ي وقايع جنگ جهاني اول در اين در اين متن ضمن ارايه. دشاهنشاه رضاشاه پهلوي بو
حمالت  كشورهاي   3دانسته» ميدان مبارزه دول جنگجو«فاصله زماني خاك ايران را 

ارايه اوضاع . داندمختلف به ايران را دليلي بر آشكار شدن ضعف دولت مركزي مي
براساس  اين متن تنها .ستاي براي اقدامات رضاشاه قرارداده انابسامان كشور را مقدمه

كسي كه در اين هنگام براي نجات كشور كمر همت بست رضاشاه بودلذا نويسنده ضمن 
تمامي اقدامات را بر  ،هابر شمردن تمامي اصالحات رضاشاه و شرح هر كدام از آن

محوريت پادشاه، رضاشاه، قرار داده است چرا كه او با استقالل بخشيدن به كشور و 
وظيفه و قانوني نمودن آن به حيات اجتماعي قوت و قدرت بخشيده و زنده  تأسيس نظام

هاي قبل از خاطر پرستي كه در دورهدوستي و شاهي سلحشوري، ميهـني روحيـهكننـده
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ايرانيان زدوده شده بود مجدداً احيا كرد و سرآمد تمامي اقدامات رضاشاه را وحدت ملي 
بايست ي فرزندان اين آب و خاك مين مردم همهداند كه با ايجاد يگانگي در بيمي

   1.مسؤل ترقي ميهن خود شوند و كشورشان را از تاخت و تاز دشمن نگاه دارند
آميز ادعا مي شوداصالحات رضاشاهي را كه موجب اي اغراقدر اين جا به گونه

  2.»دفترها باز نتوان گفت«ي مردم شده به پيشرفت همه
پرستي ايديولوژي حاكميت هاي شاهرايه شده حاكي از جنبهمطالبي كه در اين كتاب ا

افزايش تعداد صفحات . پرستي عجين گرديده استمحوري با شاهاست و آموزش ميهن
هاي پاياني سلطنت وي و شرح و تفصيل آن عملكرد رضاشاه در اين كتاب آن هم در سال

- قبوليت و مشروعيتهمراه با تصاوير شاه و اماكني كه او تأسيس نموده در جهت م
  .       بخشيدن به اين نظام صورت پذيرفته است

  
  ويه دانش تاريخ در كتاب هاي درسيارزيابي وتحليل دور

در اينجا تبيين وتحليل ويژگي هاي محتوايي بررسي دوبعد اساسي وقابل تفكيك از 
بعد  نخست.متن مطالب طرح شده در كتب درسي تاريخ اجتناب ناپذير به نظر مي رسد

مفيد اين كتابها است ؛كه با تكيه بر همان برداشت هاي معمول وسنتي در تاريخنگاري 
اسالمي،بيشتر به جنبه هاي  عبرت  آموزي وتجربه اندوزي از تاريخ تاكيد دارد ودر -ايراني

به منظور ايجادآگاهي وهويت ملي ،اين ضمن نيز متاثر از فضاي فكري نوخاسته
فعاليت هاي علمي انديشه گران .زش  قرار مي گيرند؛موضوعات مورد طرح وپردا

حسين كاظم زاده ايرانشهر،غالمرضا رشيد ياسمي ،ونخبگاني چون محمد علي فروغي
  اما.وگروهي ديگر در اين راستا برجسته شده وقابل ارزيابي است

اما بعد ورويه ي ديگر اين كتب نشان گر استفاده ابزاري از دانش وبينش تاريخي مي 
در واقع مطالعه وبررسي محتوايي كتابهاي درسي تاريخ در اين عصر انعكاسي از  .باشد

طرح مباحثي چون ميهن دوستيوشاه پرستي وباستان گرايي از .ابزاري شدن اين دانش بود
 .جمله موضوعات اصلي تاريخ نويسي بود كه متاثر از ايديولوژي ناسيوناليسم حاكميت بود

                                                 
  .196-180 همان، .1
 .183همان،  .2
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ت اگر چه برآمدن روحيه ي ميهن دوستي به عنوان بخش در اينجا بايد خاطر نشان ساخ
مهمي از آموزه هاي عصر مشروطه كه امكان فراهم ساختن زمينه هاي توسعه را فراهم 
مي آورد قابل توجه بود اما به دنبال چرخش فكري كه در اين عصرايجاد گرديدوضعيتي 

ليسم افراطي حاكم در پديد آمد تا اين وجه با وجوه ديگري نظير شاه پرستي وناسيونا
بخشي از اروپا پيوند يابد واز مسير اصلي فايده رساني به تامين توسعه ومدرن سازي خارج 

در اينجا بايد گفت در واقع .شده وبه ابزاري صرفا سياسي در خدمت حاكميت تبديل گردد
ي  وهستهاستبداد ايراني تزيين وشاخ وبرگ دادن به نظام پادشاهي به عنوان محور اصلي 

مركزي قدرت بدون مهار تحت پوشش مفاهيمي چون ناسيوناليسم گه از قضا در عصر 
پهلوي اول با توجه به شرايط بين المللي نيز به شدت مي توانست با اقبال بسياري از 
نخبگان مواجه شود امكان رشد وتوسعه ي دانش وبينش تاريخي مورد نياز جامعه اي كه 

اجتماعي حاكمه رهايي يابد راسترون -ي سنتي سياسيتالش داشت تا از زير ساحتارها
ساخت ودر اين راستا نخبگان حاكميت پهلوي به عنوان داعيه داران تجدد ومدرنيته 
خواسته وناخواسته پوسيدهترين وپيچيده ترين مفهوم سياسي مورد تاكيد در متن تاريخ 

ويا الاقل به مهار ايران يعني پادشاهي را كه به دنبال انقالب مشروطه متزلزل شده 
مجلس در آمده بود جامه ايي نوپوشانيده وباز تعريف كردند و در مجموع پيامد پيوند تاريخ 
وسياست در اين عصر موجب وارونه جلوه دادن و كتمان  برخي از حقايق تاريخي شده 
وبشدت به اين دانش آسيب رساند وجايگاه تاريخ در اين دوره مبدل به دانشي در خدمت 

  انجاميد قدرت
  
  نتيجه

هاي درسي توان دريافت كه گفتمان سياسي حاكم بر كتاباز مجموع آنچه ذكر شد مي
پرستي، گرايي، شاهژه به نژاد آريا، ايران گرا با توجه ويتاريخ مصداق بارز ناسيوناليسم باستان

ار محوري بوده است و در طول دوران زمامداري رضاشاه از وضعيتي يكسـان برخـورد  ميهن
هـاي  هـاي حاكميـت بـر كتـاب    شد گستره شاخصهتر مينبود هر چه به پايان دوره نزديك

در حقيقـت هـم شـرايط    . گـردد پرستي بيشتر آشـكار مـي  يابد و ابعاد شاهتاريخ افزايش مي
هاي درسي تـاريخ و هـم شـرايط زبـاني قابـل      موقعيتي و زماني در گفتمان آموزشي كتاب

پرسـتي،  ه حاكميت پهلـوي بـه وجـود آورد مبتنـي بـر شـاه      نظام حقيقتي ك. مشاهده است
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هاي تاريخ بيش از محوري بود كه در اين خصوص كتابگرايي و وطنايران  گرايي،باستان
چگـونگي  ) قـدرت (هاي ديگر اين  بستر ايديولوژيك را فراهم نمود و حاكميت ساير كتاب

اه به گذشـته باسـتاني و نگـارش    نكته درخور توجه ديگر نوع نگ. طرح دانش را تعيين نمود
وقايع اعصار قبل بر اساس ديدگاه حال به گذشته تدوين شـده اسـت بـه ايـن معنـي كـه       

. انـد مولفان تمام انديشه و ذهنيت خود را در بررسـي وقـايع گذشـته بـا خـود تسـري داده      
هاي فكري زماني پهلوي تأثيرگذار بر سـنجش و ارزيـابي مولفـان از گذشـته شـده      ويژگي
  . است

  
  پي نوشت ها

  .36، سال دوم، 1ش ،، فروردينمجله تعليم و تربيت، )1305(،»خالصه عمليات وزارت معارف« -1
  .38همان،  -2
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  .95-94انتشارات دهخدا، : ، تهران2، جيادگار عمرعيسي صديق، 
 .95-94، همان؛ عيسي صديق، 124-123همان، -4
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 .50 ،1316-1315سالنامه و آمار  -10
 .51همان،  - 11
  .180يرواند آبراهاميان، همان،  - 12

131 - Rosalie Slaughter Morton. (1940),A Doctor’s Holiday In Iran, Funk & 
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  هاي تاريخي ژوهش كاربست فرضيه در پ

  
  ∗محسن خليلي 

  
براي آن كه تاريخ تا ابد دروغ باشـدكافي اسـت   

   1. حقايق را كتمان كند ، كه تنها يك نفر
  ميشله        

  
اما عدم حضـور پژوهشـگر   . شود مي با بهره گيري از اسناد معتبر انجام، پژوهش تاريخي

مورد نياز را جمـع آوري  هاي  داده، گردد نتوان به طور زنده مي در صحنه واقعه كه باعث
شـود   مـي  زيرا محقق ناچـار ، تاريخي دچار ضعف شوندهاي  شود پژوهش مي سبب، نمود

كارويژه تاريخ به منزله . گسستگي ميان مدارك به دست آمده را با حدس و تفسير پركند
ازتفسير رخدادهايي است كـه  و ب، بازآفرينش، عبارت از شناسايي، يك معرفت درجه اول
متفاوت است با آن چه كه مـورخ  ، بنابراين آن چه كه روي داده. در گذشته روي داده اند

پرسش اساسي آن اسـت كـه علـم تـاريخ     . كند مي روايت، از رويداد اكنون تاريخي شده
تواند با فرضيه همنشين شود؟فرضيه اي كه از اساس باعث جهـت دار شـدن    مي چگونه
گردد و تاريخ واقعي يك رويداد را بـه قرائتـي خـاص از     مي وانش متون تاريخيشيوه خ

كند؟وضعيت مسأله انگيز آن است كـه علـم تـاريخ از جنبـه يـك       مي يك رخداد تبديل
، گيرايـي كـافي نـدارد   ، علوم انسانيهاي  انتظام دانشورزانه بدون كناكنش با ديگر شاخه

بده بستان ، وانگهي. گردد مي اي تلنبار شده مبدلزيرا به زنجيره اي بي پايان از رويداده
                                                 

  )mohsenkhalili1346@yahoo. com. (استاديار علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد ∗
كاخ چاپ،  تهران،  ، نقدي بر تاريخ و تاريخ نگاري : شناسيتاريخ  ،   )1350( مجيد يكتايي، . 1

  . 17ص  
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فرضـيه  . گردد اصل واقعه تاريخي شناسايي نگـردد  مي كمك گيرانه آكادميك نيز سبب
  . هم ناجي است و هم نافي تيغ دودم علم تاريخ است؛، سازي

كاربسـت  ، فرضيههاي  كارويژه، فرضيه، تاريخيهاي  پژوهش، علم تاريخ: كليدواژه ها
 . دشواره علم تاريخ، فرضيه

  
تجربي سخن گفتـه  /بسياري از دانشمندان درباره ناهمانندي هاي علوم انساني ، تاكنون

: بنتلـي نوشـته اسـت   . ياد كرده انـد  ، و از ناهمساني ميان شيوه هاي پژوهش درباره آن ها
زيـرا   ، بسيار زياد به نظر مي رسـد  ، فاصله ميان علوم انساني و علوم تجربي ، دربرخي موارد

سخن گفتن از قواعد و قوانين معنا پيـدا مـي    ، به عنوان محيطي كه در آن (تمايز ميان علم
همواره نيازمند استدالل منطقي ، كه اگر صرفاً به علت آزادي اراده باشد ( و رفتار انسان )كند
گريبـان شـاخه هـاي    ، اكنـون  ، مهم آن است كه اين ناهمانندي ها1. مشخص نيست )است

علوم انساني را نيز گرفته است؛به اين معنا كه هر كدام از رشته هـاي موجـود در    گوناگون
يكسان سازي هاي  ، و انگار ، بهره مند از روش شناسي هاي گوناگون هستند  ، علوم انساني
پـردازي و  /حال آيا مـي تـوان از همسـاني فرضـيه سـازي     . كاري عبث است ، متدولوژيك

فرضـيه   سـخن بـه ميـان آورد؟    ، هش هـاي علـوم انسـاني   در پژو، كارويژه هاي فرضيه ها
مطـرح  ، پاسخي موقت و جهت يافته تلقي شده است كه پژوهشگر در برابر يك امـر واقـع   

در مـورد آن قابـل    ، مي سازد؛خواه به منظور بررسي اين امر كه آيـا قـوانين شـناخته شـده    
بطي نو و يـا پيشـنهاد تجربـه    روا، خواه جهت دستيابي به قوانيني تازه اعمال هستند يا خير؛

  2. هايي جديد
بايد به پژوهشگران كمك كنند تا از ميـان راه هـاي گونـاگون وصـول بـه      ، فرضيه ها

يا چنـد راه را كـه حـدس زده مـي شـود بـيش از همـه بـه مقصـد           ، دو ، تنها يك ، منظور
هـدف  برگزيده شوند و آسان ترين طريق و محتمل ترين راه جهت وصـول بـه    ، نزديكترند

بدون مطالعه  ، يا محقق : دو راه بيشتر وجود ندارد، براي ارائه فرضيه. پژوهش انتخاب گردد
                                                 

، نامه تاريخ پژوهان ترجمه عليرضا ماليي تواني،  ،  "بحران در روش" ،  )1385( ، بنتليميشل . 1
  . 28ص  ، 1385تابستان  ، 6شماره  ، 2سال 

اصول ومباني،  : 1جلد ، روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي،  )1385( باقرساروخاني، . 2
 . 100پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي، چاپ دوازدهم، ص  تهران، 
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بنابراين تالش مي كند داده هـايي را   (، حدس مي زند كه فالن قضيه درست است ، پيشين
پـس از بررسـي تمـامي جوانـب يـك       ، پژوهشگر، ؛يا)بر گزيند كه حدس او را تأييد نمايند

، مي كند كه يكي دو سه حدس نخستين او در باب پاسخ به مسأله پژوهشگمان ، موضوع
  . متقن تر از ساير گمان هاست

و به ويژه ، بنابر تجربه شخصي دريافته است كه در فضاي دانشگاهي كشور ما، نگارنده
، اهالي علوم سياسي و جامعه شناسي ، و بي گمان در ميان آنان(در ميان اهالي علوم انساني

هماننـد   ، راه نخست را برگزيده و در اين انديشه نادرست اند كه چرا ديگـران )از همه بيشتر 
نوعي لجاجت هم به ويژه در ميان اهالي علـوم سياسـي پديـدار    . پژوهش نمي كنند، شان

مرتكب ذنبي اليغفر شـده   ، پژوهش خود را آغاز كند ، شده كه انگار اگر كسي بدون فرضيه
  . او را به صراط مستقيم بازآورد، و خطاب درشت است كه مي بايست با عتاب
غصه وقتي افزون مي شود كه اهالي . كمتر كاري است، ديگر، با اصحاب علوم سياسي

كتاب هاي تازه انتشـار يافتـه   . تاريخ را در حال پيمودن اين راه نادرست مشاهده مي كنيم
فرصـت  ، ايـن مكتـوب   به قلـم ناقدانـه در   ، در باب روش هاي پژوهش و تحقيق در تاريخ

شيوه هايي را  ، جسارت مي دهد كه نبايستي بدون توجه به ناهمانندي هاي روش شناسانه
دركتـاب روش  ، به عنـوان نمونـه  . نادرستي هاي بسيار دارند، در پژوهش پيش انداخت كه

و  1برشـماري  ، عناصر نوزده گانه اي را براي ساختار طرح تحقيق، تحقيق با تأكيد بر تاريخ
در هـدف و   ، تنهـا  ، تمـام عنصـرها را دارد و تفـاوت    ، عا شده است كه هر طرح تحقيقـي اد

به نظر مي آيد به ماهيـت متمـايز تـاريخ بـا سـاير      . تفصيل و جنبه ها و عناصر مازاد است
همين نكته بـس كـه تحقيـق كيفـي كـه      . شعبه هاي علوم انساني كمتر التفات شده است

مناسبِ پـژوهش در تحقيـق   ، به گمان نگارنده مقاله و، ژوهش هاي تاريخي است اساس پ
كه تلخيصي است  ، آورده شده 2توسط نويسنده كتاب در بخش ضمائم  ، هاي تاريخي است

روش هـاي تحقيـق كيفـي در رشـته علـوم      "با نقل اين جمله كه ، تازه  از فقط يك كتاب؛ 

                                                 
صص  نويد شيراز،  شيراز،  ، روش تحقيق با تأكيد بر تاريخ ،  )1385( جهانبخش ثواقب، . 1
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  . طبقه شده است ، از سوي جي كاب 1"تربيتي
كه غبطه اي مـي خورنـد   (دانان جوان و جوياي نام و معرفت دوست تاريخ ، بدون ترديد

به حال ساير رشته هاي علوم انساني كه مشحون اند از نظريه ها و مدل ها و فرضيه ها و 
اشـارت مـي   ، بـه نكتـه اي ديگـر    )بسي افـزوده شـده اسـت؛    ، مفاهيم كه به جذابيت شان

مقاله هـايي دربـاره   ، تاري اسكاچيلكنند؛يعني هنگامي كه برخي از صاحب نظران به خواس
، تيلـي  ، تامپسـون  ، اندرسـون  ، بنـديكس  ، آيزنشـتاد ، پوالني، نگرش ويژه افرادي چون بلوخ

ايـن ديـدگاه را    ، در واقـع  ، 2و مور به تاريخ و رويـدادهاي تـاريخي مـي نگارنـد     ، والرشتاين 
آوري فاكـت هـا   مختص گـرد  "است كه "مجموعه اي از پژوهش هاي آرشيوي ، تاريخ "كه

كنار گذاشته و نشان داده اند كه بده  3 "درباره زمان ها و مكان هاي خاص در گذشته است
تا چـه انـدازه مـي توانـد روشـني بخـش        ، و بستان ميان انتظام هاي كالسيك دانشگاهي

  . گذشته باشد
يابد كه نوعي ساده سازي آسان گيرانه اي رواج مي  ، اما البته پذيرفتني است؛ ، اين نكته

فرصت سازي مـي  ، براي آشفتگي ذهني، در محيط هاي درسي نابسامان معمول در كشور
موجوديـت پيـدا نمـي كنـد تـا زمـاني كـه         ، تاريخ ، پذيرش اين مفروضه كه در واقع. كنند

نمـي   ، امـا  امـري سـاده اسـت؛    4روي كاغذ آورده شـود  ، بازسازي گردد و به وسيله مورخان
فه هاي الزم و كافي اي منجر گردد كه بـن مايـه شـناخت يـك     بايست به فداساختن مؤل
  . انتظام دانشگاهي است

از بسياري از رشته هاي موجود در علـوم  ، آن چه كه تاريخ را به عنوان دانش و معرفت
اين نكته است كه تا محقق كليه مدارك و مĤخذ خود را بررسـي و  ، انساني منفك مي كند

بر كيفيت پـژوهش و محتـواي اطالعـات     ، راج نكرده باشدمواد الزم براي تحقيق را استخ
امكـان تعيـين مسـأله     ، احاطه و تبحر نباشد، خود احاطه نخواهد داشت و تا بر اين نكته ها

                                                 
 . 329ص  ، همان. 1
ترجمه سيد هاشم  ، روش در جامعه شناسي تاريخي بينش و ،  )1388( تدا اسكاچپول، . 2

 .  نشر مركز تهران،  آقاجري، 
  . 499/500صص  همان، . 3

4. Geoffrey Eltoh, (2002), The Practice of History, Oxford, Blackwell Publishing, 

P. 97.  
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علـل   ، گام تحليل در سير پژوهش تاريخي بر شناخت متن واقعه: از اين منظر. 1نخواهد بود
  . مبتني است2نتايج و اثرات حاصل از واقعهو  ، وقوع رويداد و روابط آن با ديگر وقايع

 
  مقدمه 

به نوعي عبارت از گذار از قلمرو دانش به مرحله فلسـفه علـم    ، روش پژوهش در تاريخ
بنابراين سرسري نيست و صرف خواندن و دانستن و در حافظه نگه داشتن محتـواي   است؛

آن چه كه در واقع بـوده و آن   ميان ، اما. يك رخداد تاريخي را نيز به ذهن متبادر نمي كند
بايـد   : تفـاوت بسـياري اسـت    ، چه كه بعدها درباره آن رويداد به ذهن محقق خطـور كـرده  

آن گونه كه هستند و آن گونه كه فكر مـي   ، ميان چيزها ، كوچك يا بزرگ ، هميشه شكافي
تـالش   شناخت عنواني است كـه بـه  . واقعيت/ مسأله باور : وجود داشته باشد ، كنيم هستند

، گاهي شايد درايـن راه كاميـاب شـده   . اطالق مي شود ، هاي ما براي پركردن اين شكاف
مي توانيم از ايـن  ، به ندرت ، اگر نه هرگز، ولي متأسفانه. شناخت معيني به دست آورده ايم

. چيزي ديگـر  ، دانستن چيزي است و دانستن اين كه مي دانيم. كاميابي يقين حاصل كنيم
بسيار نامحتمـل اسـت كـه    ، هايي از شناخت بشري چنين يقيني به دست آيداگر در حوزه 

  3. آن حوزه ها باشد جزء ، تاريخ
مي بايسـت مسـأله را بـراي تجزيـه و تحليـل بـه دسـت تفكـر منطقـي           ، در پژوهش

از . تحليـل مـي گـردد   ، به يكي از دو شيوه استقرايي و قياسي ، موضوع مورد پژوهش سپرد؛
نـاگزير در پـژوهش هـاي علمـي و از جملـه در       ، هن را مقيد مـي كنـد  ذ ، آن جا كه قياس

ايـن حركـت جـزء بـه     . برتري دارد روش استقرايي بر روش قياسي  ، پژوهش هاي تاريخي 
براي آن است كه پژوهش نيز خود پويشي گام به گام است تا اسـتنتاجي عقـل پـذير      جزء

حدوده زمين و آن چه در آن اسـت  تحقيق درباره گذشته جهان يعني شناخت م: فراهم آيد
در اين تحقيق بايد سـير تحـوالت   . به همان صورت كه در قرون و اعصار پيش بوده است

                                                 
انشگاه ملي ايران، د تهران،  ، روش تحقيق در تاريخ نگاري ،  )1358( جهانگير قائم مقامي، . 1

  . 33ص  
  . 34ص  ، همان. 2

نشر  تهران،  ترجمه احمد گل محمدي،  ، درآمدي بر فلسفه تاريخ ، )1382 (مايكل استنفورد،  3.
 . 107ص  ني، 
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آن مسائل و علل وقوع هر يك از تحوالت و روابط آن ها با ديگر مسـائل و رويـدادها بـه    
نحوي كه عوامل زمان و مكان در مورد هر يـك از آن مسـائل و تحـوالت در نظرگرفتـه     

مورد توجه قرار گيرد و سرانجام يك استنتاج منطقي از مجموع بررسي ها بـه عمـل    ، ودش
  1. آيد

هـر   : برتر است و نمي تـوان آن را فروكاهيـد   ، اما منزلت رشته تاريخ چيز ديگري است
، پـي نوشـت  . نكته موجود در هر گزارشي درباره امري است كه پيش تر اتفاق افتاده اسـت 

همگـي از  )، اعتبار مي بخشند ، كه به آن چه گفته مي شود(كتاب شناسيو ، ارجاع به منابع
از تاريخ نويسان است كه ديگران آموخته اند قراين را بررسي . علم تاريخ به دست آمده اند

به شرط آن كه پند و اندرزي 2. و صحت امري را به اثبات برسانند، شواهد را بسنجند ، كنند
كه ادوارد هالت كار به شنوندگان سخنراني اش گوشزد مي  هنگامي : فراموش نگردد ، مهم

دسـت  ، مورخان را مطالعه كنيد پيش تر از آن كه به پژوهش دربـاره واقعيـت هـا   "كرد كه
ايـن نكتـه را روشـن سـاخت كـه بهتـرين        ، او با تكيه بر يك همانند سازي سـاده  ،  "بزنيد

بـه   ، متعارف بوده و هر كدام از آن هـا يك زاد و ولد كننده عجيب و غريب و غير  ، مورخان
بـه  ، منزله يك لنگرگاه و پناهگاهي براي پهلو گرفتن توأمـان عالئـق و دل مشـغولي هـا    

جنبـه  : محصور در هشت ميدان نبـرد اسـت  ، تاريخ ، زيرا به تعبير مارويك3حساب آمده اند؛
طبيعـت  ، افراطـي و پـوچ گرايـي   هـاي   سياسـت ، هستي شناختيهاي  متافيزيك و رهيافت

ت ، زبـان وادبيـات  ، سـاخت فرهنگـي دانـش   ، گذشته و حال و آينده جوامـع انسـاني   متنيـ ،
بـراي پـژوهش معرفـت    (و اين كه دقيقاً چه پديده اي خطر آفرين، ناهمرأيي ميان مورخان

  4. است )شناسانه تاريخي
                                                 

 . 5/6صص  ، منبع پيشين جهانگير قائم مقامي،  .1
، پژوهش و گزارشروش  : پژوهشگر نوين ،  )1385( هنري فرانكلين گراف،   ژاك بارزان؛ .2

مركز تحقيق و توسعه علوم انساني سازمان  تهران،  ترجمه مجيد خيام دار و مريم جابر،  
  . 9ص  سمت، 

3. Anthony Grafton (2007), what was History? , New York, Cambridge University 

press, P. 123.  
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از ، زيـرا ، آمـوزش و يـادگيري اسـت   هـاي   دنباله رو نظريـه ، پژوهش در تاريخ، بنابراين
ذهني جـوال  ، بايست به نحوي تاريخ آموزش داده شود كه ذهن را پويا كند ، ميهمان آغاز

 آموزش و يـادگيري هاي  نظريه: كه قدرت تميز و تفكيك درست از نادرست را داشته باشد
آمـوزش بـه عنـوان فـراهم     : چند گونه انـد  )توانند درآموزش تاريخ نيز به كار روند مي كه(

آموزش به منزله انتقـال داده هـا و يافتـه هـا از آموزشـگر بـه       ، ها كردن آگاهي ها و داده
آمـوزش بـه   ، آموزش به منزله تصوير سازي كاربست تئوري در عرصه عمل، آموزش پذير

آموزش به منزله توسعه توانـايي خبـره   ، اصول و قواعد/عنوان گسترش پيوند ميان مفاهيم
شـناخت از راهـرو چشـم انـدازهاي     فهـم و  هـاي   آموزش به منزله اكتشـاف شـيوه  ، شدن

اگـر پـژوهش   1. و آموزش به عنوان ايجاد كـردن تغييرهـا و تحـوالت مفهـومي    ، گوناگون
هاي  تاريخي فرآيندي تلقي گردد براي جستجوي نظامدار در داده ها براي پاسخ به پرسش

پـيش از آن كـه مـورخ بـه صـورت      ، توان پذيرفت كه شواهد ، ميهمپيوند با وقايع گذشته
. وجود داشته اند، دي و دسته بندي آن ها براي به سرانجام رساندن يك پژوهش بپردازدبن

بـه  ، باشـد 2مورخ نبايست اخباري و عتيقه چـي ، يكي: پرهيز از دو نكته است، مسأله اصلي
مطالعـه و جمـع   ، اين معنا كه فقط به يك مقطع خاص عالقه مند گردد و صرفاً به بررسي

، ط به رويدادها و اشياء مرتبط بـا وجـوه تمـايز آن دوره تـاريخي    آوري شواهد و اسناد مربو
يعني تالش نكنـد رويـدادهاي گذشـته را بـا     ، نيز نباشد3حال پندار، آن كه، بسنده كند؛دوم

  . تفسير نمايد، اخيرهاي  شكل گرفته در زمانهاي  بهره گيري از مفاهيم و ديدگاه
نمـي  ، خير صحيح باشد كه به رويدادهاشايد اين عبارت پردازي پديدار شده در دوران ا

  چنــد روشــي ، چندگانــههــاي  بايســت از روش مــي بلكــه، تــوان از يــك زوايــه نگريســت
  

                                                 
1. Alan Booth, (2003), Teaching History at university: Enhancing learning and 

understanding, Landon, Routledge P. 58.  

تحقيق كمي و كيفي در علوم هاي  روش، )1387(جويس گال،  والتربورگ؛ مرديت گال؛ .2
، تهران، سمت و }و ديگران{، جلد دوم، ترجمه احمد رضا نصرتربيتي و روان شناسي

  . 1132دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ سوم، ص 
  . 1160، ص همان .3
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بهـره  1، )سـه پايـه  هـاي   پـژوهش (مبتني بر سه زاويه تحقيـق هاي  و پژوهش، متدولوژيك
هـاي   تجربه ∗اجتماعيهاي  هر كدام از چهار نوع پژوهش كاربردي در پژوهش: زيرا. گرفت

اما به تنهايي كافي ، نظري فراوان درباره زندگي اجتماعي فراهم آورده اندهاي  پايا و تعميم
رقيب وجود دارند كه وراي هاي  بي شمار فرضيه، هنوز، نيستند و دچار كاستي شده اند؛زيرا

  2. و عملياتي ما هستند، تئوريك، روش شناختيهاي  ظرفيت
اگر بخواهند محقق را وادارند ، د محل ترديدندپيشيني كه خوهاي  فرضيه، در اين زمينه

راهي بـر باطـل   ، گرداند مي كه بپذيرد اين فرضيه است كه صحت و سقم داده ها را معلوم
آن چه كه پذيرفتني است اين است كه صـدق  . فرضيه چنين منزلتي ندارد ، گشوده اند؛زيرا

منظم و مستمر تشـخيص  هاي  توان از طريق مشاهده و آزمايش مي يا كذب يك نظريه را
 ميسـور اسـت؛  ، گوناگون تاريخي نيـز هاي  مشاهده و آزمون در باب داده ها و گواهي3. داد

بايسـت   مـي . گرچه به سادگي و سهولت آزمون تجربي در شواهد علوم آزمايشگاهي نباشد
زمانمند تاريخي را آزمون پذير نماينـد و  هاي  ابداع كرد كه هم گواهي ها و دادههايي  روش

شناسـايي  : چنين نوشته، هم مورخان را از دم تيغ انتقاد استنفورد رهايي دهد كه به درستي
مـا  ، از آن جا كه واقعيت جهان بسيار پيچيده اسـت . وابسته به متن يا بسترمند است، علت

 بايد بخش بسيار زياد آن را ناديده بگيريم و بر آن چه به عاليق و مقاصد كنوني ما مربوط
، علمـي ، گونـاگون نظـامي  هاي  اين نقص تقسيم تاريخ به تخصص. كز شويمشود متمر مي

خواهند علت را در حوزه تخصصي خود  مي اقتصادي و از اين قبيل است كه مورخان، ديني

                                                 
4. Michael Bloor ; Fiona Wood , (2006) , Keywords in Qualitative Methods: A 

Vocabulary of Research Concepts , London , Sage Publications , PP. 116/118 

and 170/172.  

∗ Fieldwork ,survey research, experimentation, nonreactive.  

2. John Brewer; Albert Hunter, (2006), Foundations of multimethod Research: 

Synthesizing Styles, London, sage publications, PP. 1-2.  

منصوره اتحاديه ؛حامد : ، در كتاب"بينش و روش"، )1365(ضا قلي نظام مافي، ر. 3
، تهران، نشر تاريخ ايران، ص نگاري معاصر بينش و روش در تاريخ}زيرنظر{فوالدوند

118 .  
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   1. پيداكنند
راهي كه اكنون گشوده شده است و اهالي تاريخ هم ماننـد اصـحاب علـوم سياسـي و     

ايـن اسـت كـه هـر پژوهشـگري را در آغـاز راه       ، گام گذاشـته انـد  ، در آن، جامعه شناسي
اندازند كه يـك   مي به راهي نادرست"فرضيه تو چيست"با اين پرسشِ اختناق آورِ، پژوهش

وظيفه اصلي دانش تاريخ را فراموش كند و به سادگي هر چه تمام تر و بدون آن كـه  ، سر
ه باشد و بدون آن كه متني خوانده و داده اي غربال كرده و سره اي از ناسره تشخيص داد
روايت شده ، مكانمند/فهم كند بستر تاريخ چيست و رويداد مورد نظر در كدام متن زمانمند

، پژوهش من، پراكند كه فرضيه داده ام و اكنون مي كند و تخم لق مي فرضيه سازي، است
و ، رقيـب هـاي   فرضيه، فرضيه، مفروضه، فرعيهاي  سؤال ، است؛زيرا سؤال اصلي"علمي"

منزلـت يافتـه و   ، فرضيه چيسـت كـه آن قـدر   ، به راستي. متغيرهاي مستقل و وابسته دارد
  . ياوه است، هر مكتوبي، انگار، كرسي نشين شده و فخر فروش گشته است كه بدون آن

  
  فرضيه  )يك

و فهـم يـا تبيـين    ، تعيين علت ها ، پيش بيني، توصيف: پژوهش علمي چهارهدف دارد
به كدام دليل و علت پديدار شده اند؟چرا رفتار معينـي رخ   واهند شد؟چه خ چه هستند؟ رفتار؛

فرضـيه از   ، به نظر مي رسد در هر چهار هدف پژوهش علمي ، در وهله نخست 2 داده است؟
يك بيانيـه ظنـي و حدسـي و    ، فرض ، در يك تعريف موجز. جايگاه يكساني برخوردار باشد

 باشد كه در محك آزمايش عملي سـنجيده  مي گذشته محققهاي  مبتني بر دانش و آگاهي
راه حل پيشنهادي پژوهشگر براي پاسخ گويي بـه  ، فرضيه، ديگرهايي  در تعريف3. شود مي

ابزار نيرومند براي توانا سـاختن پژوهشـگر در ارتبـاط دادن نظريـه بـه مشـاهده و       ، مسأله
، تبيين يك پديـده  يك قضيه آزمايشي پيشنهاد شده براي حل مسأله يا، مشاهده به نظريه

                                                 
  . 156/157، صص منبع پيشينمايكل استنفورد،  .1
فراهاني و  هللاحجت اترجمه  ، پايه هاي پژوهش در علوم رفتاري ، )1386( ل كازبي، پ .2

 . 9روان، ص  تهران،  ي، ضحميدرضا عري
راهنماي عملي فراهم ، )1386(عزت اهللا نادري؛مريم سيف نراقي؛فرنگيس شاهپوريان،  .3

  . 18، تهران، روان، چاپ دوم، ص سازي طرح تحقيق
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مـورد  هـاي   جمله اي براي برآورده ساختن انتظارات محقق در زمينـه پيونـد ميـان پديـده    
يك قضيه آزمايشـي پيشـنهاد شـده    ، نورافكن پرقدرت روشن كننده راه پژوهشگر، بررسي

براساس سازگاري مفاهيم آن با استناد به مـدارك  )تأييد يا رد آن (براي آزمون شوندگي اش
با اين ويژگي بنيادين كه فرضيه همواره موقـت   دانسته شده است؛ 1دانش گذشتهتجربي و 

  2. است
كـارويژه بنيـادين   . به شمار مي رود، به عنوان ابزار اصلي فرضيه معموالً ، در پژوهش ها 

فرضيه عبارت از پيشنهاد برخي تجربه ها و مشاهده هاي تـازه بـراي حـل و فصـل يـك      
و حدس و گمان درباره وقـوع برخـي   ، مل است بر توضيحمشت، يك فرضيه. دشواري است

رخدادهاي هماننـد و يـا گمانـه اي گـذرا و حدسـي موقـت اسـت بـراي كانـاليزه كـردن           
بـا ايـن فـرض اساسـي      : يك پـيش شـرط بنيـادين نيـز وجـود دارد      ، اما3. جستجوگري ها

ويليـام گـود و    ، ربه تعبيـ  ، باشد "همپيوند ، فرضيه مي بايست با پيكره اصلي يك نظريه "كه
داراي مـدلول و مصـداق    ، واضح باشـد ، يك فرضيه مي بايست از حيث مفهومي ، پال هت

  4. و مرتبط با تكنيك ها و روش هاي دست يافتني باشد ، خاص و معين باشد ، تجربي باشد
و مقدمات و مقوماتي دارد كه  ، خودبه خود يك عمل آسان گيرانه نيست ، فرضيه سازي

خلـق   ، فرضـيه  ، در ايـن معنـا  . ذهن كنجكاو يك محقق جستجوگراست ، آنشرط نخست 
: الساعه نيست و بر بنيادي از تأمل و تفكر به همراه كسب دانـش پيشـيني اسـتوار گشـته    

بيـانگر   ، با الهام ازتفكري تئوريك و بر پايه شناخت مقدماتي پديده موضوع مطالعه ، فرضيه 
مـي  ، از يـك سـو  ، بنـابراين 5. واقعي مطالعه شده است ءاستنباطي مستدل درباره رفتار اشيا

                                                 
چاپ  يش، ويرا  تهران،  ، روش تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي ،  )1385( علي دالور،  .1

  . 60/61صص  بيستم، 
  . 101ص ،  منبع پيشينباقرساروخاني،  . 2

3. C. R. Kothari, (2002), Research methodology: methods and techniques, New 

Delhi, wishwa prakashan, p. 223.  

4. Delbert Miller; Neil Salkind, (2002), Handbook of research design and social 

measurement, London, 6th edition pp. 32/36.  

، ترجمه روش تحقيق در علوم اجتماعي، )1386(ريمون كيوي؛لوك وان كامپنهود،  .5
 . 119عبدالحسين نيك گهر، تهران، توتيا، چاپ دوم، ص 
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بياني حدسي در مـورد برخـي   "به معناي(پنج منبع فرضيه يا ايده : توان چنين تلقي كرد كه
موقتي است و به دنبال شواهدي براي تأييد يـا رد آن  ، چيزها كه ممكن است صحيح باشد

پـژوهش هـاي    ، نظريـه هـا   ، امون خودمشاهده جهان پير ، عقل سليم : عبارتند از ) "بايد بود
، وارسي پيش فرض ها و آزمون فرضيه ها، تهيه ، ازديگر سو ، اما 1مسايل كاربردي؛ ، پيشين

بسيار ديـر متولـد مـي شـوند و در طـول يـك        ، همگي نشان دهنده آن اند كه فرضيه ها 2
  . پژوهش دراز آهنگ به همراه تعمق كيفي به دست مي آيند

و يا طبقه بندي فرضيه هـا كـه بـا نگـاه از زوايـه هـاي       3دار فرضيه ها گوناگوني دامنه
، متفاوت و با معيارهاي مختلف صورت پذيرفته و بـه انـواعي گونـاگون تقسـيم شـده انـد      

همگي نشان آن هستند كه نمي توان از بن مايه هاي ناهمانند پژوهشي در علوم انسـاني  4
كه به طور معمول در آغاز هر روند  (پردازي غفلت كرد و با عبارت هايي كلي از باب فرضيه

آسـان گيرانـه و سـاده سـازانه از دانشـجو مـي پرسـد كـه فرضـيه تـو           ، اسـتاد  ، پژوهشـي 
فرضـيه   بنـابراين  . رعايت شده است ، چنين نزد خود تصور كرد كه معيارهاي علمي )چيست

هنگـامي   فقـط  ، فرضـيه هـا  . ها نقشي خاص و محدود در پژوهش اجتماعي ايفا مي كنند
كند و كاو مي شود و نيز هنگـامي كـه از   ، "چرا"مناسبت مي يابند كه درباره پرسش هاي

فرضيه هـا  . استراتژي پژوهش قياسي براي پاسخ گويي به اين پرسش ها استفاده مي شود
دسـت كـم در مراحـل     ، براي استراتژي استقرايي مناسبتي ندارند و در استراتژي استفهامي

   5. ور كلي نامناسب دانسته مي شونداوليه تحقيق به ط
مي بايست روشن نمود كه كدام يك از پژوهش ها در كدام شاخه از رشـته هـاي    ، تازه

يـا  ، پرسـش چيسـتي دارنـد     بنيـاني انـد يـا كـاربردي؟     ، رواج دارند ، گوناگون علوم انساني
                                                 

 . 22، ص منبع پيشينپل كازبي،  .1
 . 103/104صص  ، منبع پيشينباقرساروخاني،  .2
تهران،  ، روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي ،  )1386(مران؛علي اكبرنيك خلق، فريدون كا .3

 . 64/66صص  چاپخش،  
بازتاب،  ، تهران، روش تحقيق با رويكردي به پايان نامه نويسي ، )1387( غالمرضا خاكي،  .4

 . 130/136صص  چاپ چهارم،  
تهران،  رجمه حسن چاووشيان، ت ، طراحي پژوهش هاي اجتماعي ،  )1387( نورمن بليكي،  .5

 . 214ص  چاپ دوم،  نشر ني،  
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، پـيش بينـي   ، تفهمـي  ، تبيينـي  ، كاركرد اكتشافي دارند يا توصـيفي  و يا چرايي؟ ، چگونگي
سبب مي شود مسـير   ، گزينش و انتخاب هر كدام از آن ها  1اثرسنجي و تغييري؟ ، ارزشيابي 

فرضيه نمي بايست محقق را از همان آغاز محدود . ديگرگون شود ، پژوهش به طور اساسي
بـا   داد؛آن را تشـخيص   ، آگاهانـه  ، بايد. در اختيار او نيستند ، به طور كامل، داده ها، زيرا كند؛

برخـي از رشـته   . آن را بـه كاربسـت   ، و به شيوه اي هوشـمندانه  صورت بندي كرد؛، مهارت
بـه دليـل داشـتن    )تاريخ ، به طرزي شاخص  ، و در ميان آن ها (هاي موجود در علوم انساني

به طرزي مداوم در مسير اكتشاف و توصيف و توضيح و تنقيح شـواهد  ، داده هاي بي شمار
كمتر مي توانند فرضيه را پيش از برشـماري   ، پيش مي روند و به طرزي منطقي ، و داده ها

بخواهند ساير گواه ها و اطالعات را تصحيح  ، برگزينند تا با توسل به آن ، داده هاي درست
جهـت دادن بـه مطالعـه منـابع      : پنج نقش در پـژوهش دارد ، فرضيه. كنند و عرضه بدارند

هاي  حساس ساختن محقق به برخي از جنبه ، ف تبيين هامعين ساختن جهت و هد، مربوط
كمـك بـه درك بهتـر پژوهشـگر از مسـأله      ، موقعيتي معنـادار از منظـر مسـأله پژوهشـي    

   2. و فراهم آوردن و ساختن چارچوبي براي گزارش نتايج ، پژوهشي
 جنبه هاي حذف شدني نيز دارد و يـا آن كـه هـر داده   ، آيا تتبع در رويدادهاي تاريخي 

آيا مي توان از پيش تعيين كرد كـه در پـژوهش در بـاب     نيست؟ ، يك تاريخ ، خود ، تاريخي
تكليـف پژوهشـگر بـا جنبـه هـاي       مي بايست جهت و هدف تبيين رامعـين نمـود؟   ، تاريخ

چه معيـاري   محذوف از تبيين چيست و از كجا معلوم كه حذفيات ما نادرست اند يا درست؟
ار در تاريخ و روايت رخداد تاريخي چيست و بـا كـدام سـنجه    موقعيت معناد دردست داريم؟

مي توان ميان معناداري و بي معنايي داده ها و شواهد سخن گفت تـا برسـيم بـه آن كـه     
چگونـه مـي تـوان بـه      ، وانگهـي  حساس سـازد؟  ، فرضيه مي بايست محقق را نسبت به آن 

به پيشامدهاي بـه طـور     قعاًآزمون فرضيه دست زد اگر همه متغيرهاي موجود در فرضيه وا
قبول داريم كه فرضيه مي بايست آزمون پذير ، زيرا تجربي مشاهده پذير ارتباط پيدا نكنند؟

  . باشد

                                                 
سمت،  تهران،  ، رهيافت و روش در علوم سياسي ،  )1387( ، }به اهتمام {عباس منوچهري،  .1

  . 357ص  
 . 61/62، صص منبع پيشين علي دالور،  -2
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پيش بيني پيوند و رابطـه ميـان دو يـا چنـد      : ويژگي هاي تدوين يك فرضيه چنين اند
اسـتنتاج هـاي   وجـود   ، بيان روشن و بدون ابهام فرضيه مبتني بر يك جمله خبـري  ، متغير

وجوب آزمون پذيري و آزمون آن بـر پايـه   ، ضمني روشن براي آزمون روابط ميان متغيرها
و تميز آن از ، چگونه مي توان بدون شناسايي داده هاي تاريخي درست1. داده هاي تجربي

وقـوف يافـت و سـپس دسـت بـه اسـتنتاج        ، به پيوند ميـان آن هـا   ، گواهي هاي نادرست
توان داده هاي تاريخي را كه اكنون قابل بازيافت نيستند و بـه مـرور زمـان    چگونه مي  زد؟

آن هـا  ، آزمون پذير ساخت و به نحوي تجربـي ، دچار گشته و به فراموشي سپرده شده اند
حال اگر حتي پس از پـژوهش عميـق در پيشـينه تـاريخي يـك موضـوع مـورد         آزمود؟، را

ادبيـات   (صـورت پذيرفتـه اسـت    ، آنپژوهش و گـردآوري تمـامي كارهـايي كـه در بـاب      
بسيار صعب الوصول  ،  به نظر مي رسد در باب رويدادهاي تاريخي، كه در نگاه اول)پژوهش

معيـار   2. نوبت مالك ها و معيارهاي ارزيابي فرضيه تحقيق است كه چند گانـه انـد   ، است
  قدرت سنجش و تبيين حقايق را دارد؟ ، مهم آن است كه آيا فرضيه

كاري دشوار و طـوالني اسـت و   ، مي رسد گردآوري و تنقيح داده هاي تاريخيبه نظر  
معلوم نيست خود داده ها تا چـه حـد    ، درست هم طرح شده باشد ، حتي اگر فرضيه پيشيني

مسير پـژوهش را   ، به طور كلي ، ممكن است داده هاي نامكشوف ، زيرا حقيقت داشته باشند؛
و تبديل فرضيه به تعريف هاي عملياتي برساخته محقـق   قابليت آزمون پذيري تغيير دهند؛

، واقعي باشند كه هسـتند  ، خود ، حال اگر رويدادهاي تاريخي. نيز به كنار ، و ديگر سنجه ها
با توسل به فرضيه هاي گوناگون كه هيچ هم معلوم نيست كـه درسـت    ، روايت آن ها ، اما 

 ∗ن تاريخ را بـه درسـتي فهميد؟فرضـيه هـا    توا مي چگونه، غير واقعي شوند، اند يا نادرست
اما همه كاره نيستند و تمامي پژوهش ها ، جهت دهنده اند، مفيدند، مهم و تعيين كننده اند

هـاي   از سـنخ ، علـوم اجتمـاعي  هـاي   حول محور آن سامان نمي يابند؛به ويژه اگر پژوهش
دچـار فـراز و   )مقبـولِ روش شناسـان پوزيتيويسـت   (مقام بي مثال فرضـيه ، گوناگون باشند

                                                 
ص  ، تهران، سمت، شناخت روش علمي در علوم رفتاري ، )1386( ،  حيدر علي هومن .1

143 . 
هران، سمت، ت ، مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني ،  )1384( محمد رضا حافظ نيا،  .2

  . 118چاپ يازدهم، ص  
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  . شود مي فرودهاي بسيار
  
  پژوهش تاريخي) دو

علم اجتماعي "علوم اجتماعي است؛بنابراينهاي  مددكار پژوهش در تمامي شاخه، تاريخ
در يـك   پژوهش تاريخي چيست و از چه ويژگي هايي برخـوردار اسـت؟  1. "مستقلي نيست

بررسي منظم در اسناد و مدارك و منابع ديگر تلقي شده كه در زمينه همپيونـد بـا    ، تعريف
پژوهش تـاريخي فرآينـد    ، از ديگر سو2. داراي حقايقي هستند ، پرسش مورخ درباره گذشته

جستجوي نظامدار داده ها براي پاسخ به پرسش هاي مربوط به وقـايع گذشـته بـا هـدف     
پـژوهش  . ناميـده شـده اسـت   3رونـدها و مسـائل كنـوني    ،عملكرد ها، درك بهتر از نهادها

كاربست روش ها و شيوه هاي جستجو در وقايع تاريخي است به منظـور   ، در واقع، تاريخي
بازشناسي آن ها به همراه به دست آوردن تصويري واقعي يا نزديك به واقع از آن چه كـه  

  . در گذشته روي داده است
راهنماي عمـل اجتمـاعي از    : سه كاركرد دارد، انسانيدر حوزه علوم  ، تاريخ، از يك سو

، نهـادي بـراي آمـوزش    مضامين و روي داده هاي گذشته بـه حـال؛   ، طريق انتقال مفاهيم
، جامعـه ، و نهادي براي سازمان دهي و سامان دهـي امـور سياسـت    انتقال و اشاعه مدنيت؛ 
ماننـد   ، ذيرفتني است كـه تـاريخ  اين نكته پ ، از ديگر سو4فرهنگ و اقتصاد در حال و آينده؛ 

در . برحدسيات و گمانه زني ها استوار است ، و از اين قبيل ، كارآگاهي ، زمين شناسي ، شكار
هاي  نتايج و يافته ابطال ناپذير نيست و، حتي حدسيات متخصص، حدسيات، همه اين موارد

                                                 
، ترجمه خسرواسدي، تهران، اميركبير، علوم اجتماعيهاي  روش، )1375(موريس دوورژه، . 1

  . 57چاپ سوم، ص
ساواالن، چاپ  ، تهران، هاي تحقيق در علوم رفتاري روش ، )1387( رمضان حسن زاده،  .2

  . 190ششم، ص 
روش هاي تحقيق كمي و كيفي در علوم  ، )1387( جويس گال،  مرديت گال؛والتربورگ؛ .3

تهران، سمت، چاپ  ، جلد دوم، }وديگران{ترجمه احمدرضا نصر ، تربيتي و روان شناسي
 . 1129/1130سوم، صص 

درك  : ضرورت بازانديشي تاريخ و كاركرد آن در علوم انساني " ،  )1387(فائزه توكلي،  .4
 . 35ص  ، 1387زمستان  ، 16شماره  ، 4سال  ، پژوهان نامه تاريخ، "تأثير برآينده گذشته، 
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همـواره سـعي دارنـد    "، آنان حال وظيفه پژوهشگرِ تاريخ چيست؟1. امر مسلم نيست ، ها آن
، امـا . نايل آيند ، وقايع گذشته را بازسازي كنند و به نزديك ترين و دقيق ترين تصور از آن

بيشـتر  ، به جاي ياري رساندن در خالص سازي واقعيت ، خود ، اين روش ها و ابزارها "گاهي
  2. "آن را به پندارهاي مورخ مي پااليند

ي سرو كار دارند كـه بنـا بـه يـك تعبيـر از هـم       مورخان نيز با داده ها و شواهد تاريخ
، آن چيزها و خبرهايي است كه مورخ در كندوكاو خويش به آن ها، يافته تاريخي: متفاوتند

دسـتĤورد  ، داده تـاريخي ، اما دست مي يابد و به عنوان مواد خام در اختيارش قرار مي گيرد؛
ارزيـابي شـده اي كـه    /هاست؛اطالعات غنـي مبتني بر تحقيق و تأمل مورخ از ميان يافته 

بـه گمـان   ، بـه راسـتي آن هـا   ، برابر اصول و روش هاي تاريخي، مورخ يا پژوهشگر تاريخ
شواهد به منزله زير بناي تاريخ و سـازنده   ، با اين همه حال ، اما3. دست يافته است ، خويش

ها برقرار مـي كننـد    پيوندي كه آن. خود نمي توانند سخن بگويند، پل ميان گذشته و حال
   4. پيچيده و دشوار است، اين درك. بايد به وسيله ذهن انساني درك شود

بهـم  ، هنـوز بـاقي اسـت    ، كار عمده مورخ : اجتناب ناپذير است، بديهي گفتن يك نكته 
، اين همان كارست كه توجيه و تفسير واقعيـات مـي خواننـد و بـي آن    . پيوستن اين اجزاء

اينجاست كه مورخ بايـد نخسـت خـود را    . اهد بود از واقعيات پراكندهتاريخ فقط عبارت خو
آن چه ضرورت دارد به گمـان مـن رهـايي از حـال     . براي ادراك درست گذشته آماده كند

مورخ كه مي خواهد يك قسمت از گذشته را ادراك درست كند و آن . از زمان حاضر، است
بايد فاصله يـي را كـه بـين او و     را درست در مختصات زماني و مكاني خويش جاي بدهد

گوناگوني روش ها و منش هـاي پـژوهش حتـي در رشـته      ، حال5. گذشته هست در نوردد
                                                 

 . 113ص  ، منبع پيشين مايكل استنفورد،  .1
، 6، شماره 2سال  ، ه تاريخ پژوهاننام ،  "نسبت حقيقت و روش"،  )1385( علي معموري،  .2

 . 86، ص 1385تابستان  
، 2، سال نامه تاريخ پژوهان ،  "تاريخ تحليلي يا تحليل تاريخ" ، )1385(سيد عليرضا واسعي،  .3

 . 142ص  ، 1385تابستان  ، 6شماره  
 . 115ص  ، منبع پيشيناستنفورد،  .4
، تهران، امير كبير، چاپ سوم، ازوتاريخ در تر ،  )1370(عبدالحسين زرين كوب،  .5

  . 163/164صص 
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روش كمي كه انگار ويژه بخش هايي رياضي گونـه   ، از يك سو تاريخ نيز پديدار مي گردد؛
هنگامي كه يك مورخ سـرگرم توصـيف و تحليـل    : از علوم اجتماعي است كاربرد مي يابد

زيـاد بـه   ، به ناچار رقم و عدد ، چه در زمان حال و چه در زمان گذشته ، امعه انساني استج
و تعـداد  ، تعـداد همسـران   ، ميـزان ثـروت و دارايـي    ، تاريخ تولـد  ، سن و سال : كار مي بندد

ارقامي اند براي پرده برداري از زندگي يك شخص و توصيف شخصيت ، فرزندان؛اين همه
و  ، فرانسـويان ، كردن مردمان و كاربست واژگـاني چـون طبقـه متوسـط     اما گروه بندي. او

نشان مي دهـد چـرا   ، منوط به داشتن رقم و عددي است كه سر جمع ، نيز ، محافظه كاران
زيرا با عدد و رقم بهتر مي توان مختصـات او  ، يك فرد فقير يا ثروتمند و جوان يا پير است

، يـك بـار  . ندي هاي باالتر و ممتاز تر دست يافترا بررسي و طبقه بندي كرد و به گروه ب
رقمي است قابل احصاء؛ولي ، به طرز دقيق، سال تولد كسي را به عدد مي گوييم و اين امر 

رقمي كيفي است ولي مگر  ، يك بار به كسي مي گوييم او فاشيست است و گرچه اين عدد
ن هـايي اسـت كـه چنـين     حاصل اندازه گرفتن رقمي از انسـا  ، نه اين است كه همين عدد

  1. بنابراين مورخان نيز سر و كارشان باحساب و كتاب است. منظر و رفتاري را برگزيده اند
: نشان از سادگي رشـته تـاريخ نيسـت   ، گوناگوني گيج كننده متدولوژي ها نيز، وانگهي

اسـي  انواع بنيـادين تئـوري هـا و روش شن    "نمودار،  "تاريخ تاريخ نگاري ساختارگرا "نمودار 
رهيافت هاي روش شناسانه به تاريخ ساختار گرا بـا عطـف توجـه بـه     "و، "هاي اجتماعي
هـاي   همگي نشانگر اين قضيه هستند كه فرضِ وجود فرضيه در پژوهش، 2"مباني فلسفي
، از اخـتالف نظرهـاي بسـيار   ، توانند مورد عنايت پژوهشـگر قـرار گيرنـد    مي گوناگوني كه

هـاي   بـا چـالش  ، محـرز پـژوهش هاسـت   هاي  يكي از پايه كه، شود و فرضيه مي برخوردار
از سـير سـاده روش    ، يـك پـژوهش تـاريخي   ، در آغـاز  ، امـا  ∗∗. گردد مي مواجه، گوناگون

بـر   ، پـژوهش تـاريخي   : مانند ساير پژوهش هاي علـوم اجتمـاعي  ، شناختي برخوردار است
تهيـه   ، عنوان تحقيق/موضوعانتخاب  " : و پياپي استوار است ، اساسي ، هشت مرحله مستقل

                                                 
1. Roderick Floud, (1990), An Introduction to quantitative methods for 

historians, London, Routledge, pp. 1-2.  

2. Christopher Lioyd, (1995), The structures of history, Oxford, Blackwell, PP. 17, 

41, 70 – 71.  
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تحليـل   ، تعيين مسـأله ، تصفيه، گردآوري مدارك و اطالعات و مواد تحقيق، طرح مقدماتي
روايتي مشابه نيز هست كـه نشـان   1. نگارش/و تأليف، تهيه طرح نهايي پژوهش، اطالعات

پژوهش تـاريخي را بـر   ، كيتسن كالرك نيز. مي دهد مقومات روش شناختي يكسان است
ارائـه   ، نقد شواهد، وسايل الزم ، انتخاب موضوع، هدف از تحقيق : هايي استوار مي داندپايه 

  . 2يادداشت هاي تحقيق كننده، شواهد
بيكـر  . دشواري ها خود را نشان مي دهند ، آغاز مي گردد، هنگامي كه پژوهش تاريخي

ابـزار كمـي كـردن    ، گردآوري شـواهد ، تعيين منابع ، از مواردي چون تعيين موضوع مطالعه
از تعريف مشكل يـا مسـأله   ، نيز ، بورگ و گال ، گال. ياد مي كند 3و گزارش نويسي، شواهد

تلخيص و ارزيابي داده ها و ارائه منسجم داده  ، جستجو و تهيه منابع تاريخي، مورد بررسي
، به عنوان گام هاي گوناگون يك پژوهش تاريخي 4، هاي مرتبط در يك چارچوبه تحليلي

چنان موضوع گسترده اي است كه هرگز بـه شـرح   ، از آن جا كه تاريخ"، اما. ياد مي كنند 
تاريخ فقط مطالعه اموري را در بر مي گيرد كه ممكن اسـت  ، كامل آن نمي توان نايل آمد

همين خارج ساختن الگـو و طـرح از   5. براساس آثار بازمانده براي تاريخ دان مكشوف گردد
سبب مي شود نتوان به سهولت دربـاره   6جزئيات موضوع مورد مطالعه ميان انبوه داده ها و

حتي اگر ، نوعي داوري پيشيني، خود به خود، در فرضيه، داوري نمود؛به ويژه آن كه، تاريخ
  . وجود دارد، ارزشگذارانه هم نباشد

فرضيه آزمايي كرد و يا داليـل همپيونـد بـا     ، شايد بتوان به كمك تحليل هاي تاريخي
محـدود كـردن مطالعـه تـاريخي بـه يـك       "، يك رويداد تاريخي را دريافت نمود؛اما وقوع

                                                 
  . 10، صمنبع پيشين جهانگير قائم مقامي،  .1
، ترجمه مقدمه اي بر روش تحقيق در تاريخ، )1362( جرج رابرت سيدني كيتسن كالرك،  .2

 . 23/60آوانس آوانسيان، تهران، اساطير، صص 
، ترجمه هوشنگ نايبي، تهران، نشر ني، نحوه انجام تحقيقات اجتماعي ،  )1386(ترز بيكر،  .3

 . 330/332صص  
 . 1138، ص منبع پيشين جوديت گال،  والتربورگ؛ مرديت گال؛ .4
  . 326، ص منبع پيشين ترز بيكر،  .5
ترجمه رضا فاضل، جلد دوم،  ، روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي ،  )1386( ارل ببي،  .6

 . 687ص  چاپ چهارم،  تهران، سمت، 
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آزمودن ارتباط هاي علّي را محدود مي كنـد و   ، موقعيت يا صحنه تاريخي خاص در گذشته
. دلبخواه و آزمون نشده جلوه مي دهـد ، هر گونه تبيين را كه پژوهشگر پيشنهاد كرده است

چند  ، شگر تالش مي كند تا به جاي تأكيد بر آن يك واقعهپژوه ، براي غلبه بر اين مشكل
مورد را براي تطبيق بيابد تا به كمك مقايسه در مقام بهتري براي آزمـودن فرضـيه علّـي    

تركيب هاي بسيار متفاوت عوامل علّي و كمبـود مـوارد تـاريخي    ، مشكل ديگر. خود باشد
ايـن   1. "تفـاوت ذكرشـده اسـت   كافي براي انجام مقايسه هاي كامل ميان تركيب هاي م

امكان دارد كژي ها و كاستي هايي داشته باشـد   ، جاست كه هر پژوهشگر پژوهش تاريخي
به تأثير ارزش ها و عاليق شخصي در  : به عنوان نمونه و آن ها را در كار خود نمايان سازد؛

ـ  گزينش و تحليل و تفسير منابع تاريخي پي نبرد؛ وط بـه ديگـر   به طور نابجا از مفاهيم مرب
براي توضيح رويدادهاي گذشته استفاده كند؛و به استنباط ، رشته هاي علمي يا دوره كنوني

هاي علي نادرست بپردازد و به جاي در نظر گرفتن علل مختلف براي توضيح يـك پديـده   
  2. فقط به يك عامل بسنده نمايد، تاريخي

طراحـي مـي   ، مطالعه كـافي وجود فرضيه هاي پيشيني است كه بدون ، مشكل اساسي
اين نكته با امـا و اگرهـاي    ، وگرنه شوند و مسير پژوهش را به دلخواه خود تعيين مي كنند؛

در تحقيقات تاريخي هميشه فرضيه ها به طور صـريح بيـان   : گوناگوني پذيرفتني است كه
وده شواهد را جمع آوري نمـ ، مورخ. معموالً به طور ضمني مطرح مي گردند، نمي شوند؛اما

اگر شـواهد جمـع آوري شـده بـا پيامـدهاي      . و صحت آن ها را به دقت ارزشيابي مي كند
از پژوهش كمي در تحقيق تاريخي بهره   3. فرضيه تأييد مي شود، هماهنگ باشند، فرضيه

جنس رويدادها نشان مي دهـد  . كمي نيست ، شيوه پژوهش در تاريخ ، ولي ، گيري مي شود
  . مبني بر پژوهش كيفي است  عموماً ، كه حقيقت يابي درتاريخ

  

                                                 
پژوهشكده مطالعات فرهنگي  ، تهران، سياسيپژوهش در علوم  ،  )1386( كاووس سيدامامي،  .1

 . 417ص  و اجتماعي و دانشگاه امام صادق، 
 . 1177، صمنبع پيشينمرديت گال؛والتربورگ؛جوديت گال،  .2
، ترجمه حسن روش هاي تحقيق در علوم تربيتي و رفتاري،  )1381(جان بست،  .3

 . 181ص  چاپ نهم،  رشد،  تهران،  ،  پاشاشريفي و نرگس طالقاني
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  پژوهش هاي كيفي )سه
مدعاي تازه اي  ، اين ادعا كه پژوهش تاريخي جزيي از سنّت پژوهش هاي كيفي است

در حـال فراموشـي    ، بـه تـدريج   ، به نظر مـي رسـد   يادآوري نكته اي است كه  ، بلكه نيست؛
روش شناختي و تنـوع هـاي متـدولوژيك     به جذابيت فزاينده ، تاريخ دانان جوان ، زيرا است؛

كوشش مـي كننـد    ، غبطه مي خورند و به طرزي طبيعي ، برخي از شاخه هاي علوم انساني
از پـژوهش   ، و گـال  ، بـورگ ، گـال . روش شناسي هاي گوناگون را به درون تاريخ بكشانند

دارد كـه   اين مفـروض اساسـي وجـود    ، هاي مابعد اثبات گرايانه نام مي برند كه در آن ها
جلوه هاي محيط اجتماعي به عنوان تفسيرهايي به وسيله افـراد سـاخته مـي شـود و ايـن      

دانـش از طريـق   ، در پژوهش هاي كيفـي . شكل گذرا و وابسته به موقعيت دارند ، تفسيرها
گردآوري داده هاي كالمي و متني همراه با مطالعه جدي و عمقي به همـراه عرضـه ايـن    

، نقش اكتشافي دارد و نه تأييدي ، پژوهش كيفي. فراهم مي آيد، حليليداده ها به استقراء ت
فرض گرفته مي شود كه واقعيت اجتمـاعي بـه    ، در آن ، مبتني بر تفسير معاني داده هاست 

در تبيين روابط علّي ميـان پديـده هـاي     ، ساخته مي شود، وسيله مشاركت كنندگان در آن
معناهـايي  ، مطالعه مي شـوند  ، موارد، اده مي شودنقشي عمده به مقاصد بشري د، اجتماعي

، و مهم تـر از همـه  ، را كه افراد مي آفرينند و پديده هاي دروني ديگر  را مطالعه مي كنند
  1. "مفاهيم و نظريه هايي را كشف مي كنند ، گردآوري شدند، بعد از آن كه داده ها"آن كه 

پسـيني   ، فرضـيه هـا   ، كيفي اين حقيقت نشان مي دهد كه دست كم در پژوهش هاي 
پـژوهش هـاي    تجزيه و تحليـل تـاريخي را جـزء   ، مارشال و راس من نيز. اند و نه پيشيني

به ويژه در موردي مفيد است كه پژوهشگر مي كوشد در زمينـه  "كيفي قلمداد كرده اند كه
پاسـخ قطعـي داده نشـده     ، دانشي كسب كند و پرسش هايي را كه به آن هـا ، اي ناآزموده

مـي تـوان صـحت گفتـار      ، با استفاده از تحقيق تاريخي. بررسي نمايد ، يك بار ديگر ، ستا
رابطه علت و معلولي برقرار ساخت و چنين رابطه اي را  ، بين رويدادها، گذشته را تأييد كرد

، بسياري از روش هاي تحقيق بر پايه تاريخ يا محتـوا قـرار دارنـد   ، در واقع. شناسايي نمود

                                                 
روش هاي تحقيق كمي و كيفي در علوم  ، )1387( جويس گال،  والتربورگ؛ مرديت گال؛ .1

، جلد اول، تهران، سمت، چاپ }وديگران{ترجمه احمد رضا نصر ، تربيتي و روان شناسي
 . 63چهارم، ص 
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موجب افزايش درجه اعتبار و اعتماد تحقيـق مـي   ، تجزيه و تحليل منظم تاريخيبنابراين 
مادرِ همه پـژوهش هـا در علـوم انسـاني اسـت كـه       ، از اين جهت، تاريخ، بنابراين1. "شود

  . وظيفه اساسي تهيه داده هاي صحيح و تميز آن ها از داده هاي نادرست را بر عهده دارد
، هارت هاي ضروري در تحقيق كيفي نـام مـي برنـد   موقعي كه استراس و كوربين از م

معلوم مي گردد كه تاريخ دانان چه خدمت بزرگي به ساير رشته هـاي علـوم انسـاني مـي      
، تشخيص پيشداوري هـا  ، تجزيه و تحليل انتقادي شرايط ، فاصله گرفتن از موضوع" : كنند

اگر داده  2. "و تفكر انتزاعي، كسب اطالعات معتبر و قابل اعتماد ، اجتناب از ارزشداوري ها
اهالي علوم انساني مي خواهند متدولوژي گونـاگون خـود    ، ها و شواهد معتبر موجود نباشند

را درباره كدام پديده ها به كاربرند و چگونه مي خواهند تفسير و تعبير نمايند پديدارهايي را 
تعبيري بودن و پـرداختن بـه   " ، بنابراين. نمي دانند درست اند يا نادرست ، كه از همان آغاز

عناصر معني دار و تجزيه و تحليل و تبيين استوار بر درك محتوا و پيچيدگي ها و ظرافـت  
همگي نشان دهنده طوالني بـودن رونـد پـژوهش در    3، "هاي موضوع هاي مورد پژوهش

و نشانگر آن نيست كه با ساختن يك فرضيه پيشيني كـه هنـوز هـيچ     تحقيق كيفي است؛
مـي  ، يست از كدام منبع درست يا نادرست فرضيه سازي به بيـرون تراويـده اسـت   معلوم ن

امـري جداگانـه    ، توان آغاز يك پژوهش تاريخي را نويد داد؛درستي يا نادرستي خود فرضيه
  . است

كـاري  ، آفـرينش و برسـازي معنـا    ، زيـرا ، پيچيده و دشوار اسـت ، فرآيند پژوهش كيفي
اين  ، تحليل داده هاي كيفي را دشوار مي يابند ، ز مردمعلت اين كه بسياري ا. مشكل است

بلكـه فرآينـدي از اسـتدالل     است كه اين تحليل يـك فرآينـد مكـانيكي يـا فنـي نيسـت؛      

                                                 
ترجمه علي پارساييان و  ، روش تحقيق كيفي ،  )1386( گرچن راس من،  ؛كاترين مارشال .1

 . 125/126صص  چاپ سوم،  تهران، دفتر پژوهش هاي فرهنگي،  سيد محمد اعرابي، 
رويه ها  نظريه مبنايي،  : اصول روش تحقيق كيفي ،  )1387( جوليت كوربين،  آنسلم استراس؛ .2

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،  هران، ت ترجمه بيوك محمدي،  ، ها و شيوه ها
 . 18ص  چاپ دوم، 

، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و درآمدي بر روش تحقيق كيفي ،  )1387( بيوك محمدي،  .3
 . 24/25صص  مطالعات فرهنگي، 
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فرآينـد  ، پيچيـدگي رويـدادهاي تـاريخي بـه كنـار     1. تأمل و نظريه پردازي است، استقرايي
، تحليلي پيچيده و چند وجهي از علمنوعي تركيب  ، تبديل داده هاي كيفي خام به يافته ها

. سرِ سازگاري با ساده گيري در فرضيه پـردازي نـدارد   هنر خالق و تفكر شخصي است كه  
نخست از ايـن راه   ، توصيف عميق رويدادهاي تاريخي به همراه برسازي معناهاي گوناگون

  . نادرست است ، و كدام يك ، درست ،  به دست مي آيد كه كدام داده
فرآيندي تعـاملي  ، بهره گيري مي شود ، از چند روش يا تكنيك ، وهش هاي كيفيدر پژ

يابـد؛زيرا هـم از    مـي  رواج ، 2تكثـر روش شـناختي  ، و در آن ، و فرآورده اي كوالژگونه دارد
مصاحبه و مشاهده و هم از تفسير اسناد شخصي و تاريخي بهره گرفته مي شـود؛از تعامـل   

و طبقه اجتماعي و نژاد و قوميت پژوهشگر و كساني كـه در  تاريخ و زندگي نامه و جنسيت 
نشـانگر محصـولي پيچيـده و    ، حاصـل كـار  . شكل مي گيرد ،   موقعيت مورد بررسي هستند

نمايانگر فهم و تفسيرهاي به دسـت  ، متراكم و تأملي از پديده مورد بررسي است و در واقع
امكـان فراتـر    ، يـل تـاريخي  اگـر بخـواهيم تحل  . آمده محقق از جهان مورد پژوهش اسـت 

مي بايست بپذيريم كـه ديگـر نمـي     ، را به پژوهشگر اعطا كند3"از حيطه زمان خود"رفتن
تاريخ و پژوهش تاريخي را محدود و منوط نمود به متـدولوژي هـايي كـه در ديگـر     ، توان

بازگشت به همـان كـارويژه اي اسـت    ، راه درست. رشته هاي علوم انساني كاربرد يافته اند
سـه   ، اگـر . فـراهم آوري داده هـاي درسـت   : كه رشته درسي تاريخ بر عهده داشـته اسـت  

، را به عنوان گام پنجم از پژوهش كيفـي بپـذيريم   4"جداسازي ، دست چين ، كاهش"عمل
مبتني بر وجود فرضيه هـاي پيشـيني    ، مي بايست در نظر آوريم كه هيچ كدام از مرحله ها

نـه در مرحلـه   ، نه در گام كدگـذاري و رمزگـذاري   ، داده هانه در مرحله جمع آوري  نيستند؛
نه در گام توليد مفهوم بر اسـاس داده هـاي كدگـذاري     ، مقايسه داده هاي كد گذاري شده

حـذف دسـته بنـدي هـاي بـي      (و نه در مرحله آخر كه محقق به عمل هاي سه گانه، شده
ان پشـتوانه اي بـراي   بهره گيري دست چين شده از پژوهش هاي مرتبط بـه عنـو  ، ارتباط

                                                 
 . 462، صمنبع پيشينكاووس سيد امامي،  .1
 . 162، ص منبع پيشين عباس منوچهري،  .2
 . 239ص  تهران، پيام پويا،  ، روش تحقيق كيفي ،  )1387(جه سفيري، خدي .3
 . 141/142صص  ، منبع پيشينمريم سيف نراقي،  عزت اهللا نادري؛ .4
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و انفكاك متغيرهاي اصلي براي توضـيح شـرايط وقـوع آن     ، دسته بندي حاصل از داده ها
  . دست مي زند، )ها

: بنـابراين . فراهم آوردن داده هاي صحيح و حذف داده هاي سقيم است، آن چه هست
به جـاي   ،نظريه پردازي داده محور بر خالف فرآيند تحقيق خطي و نشأت گرفته از نظريه 

نظريـه هـا را   . اولويت مي دهـد ، به داده ها و ميدان مورد مطالعه ، پيش فرض هاي نظري
بلكه نظريه ها از طريق كار روي داده ها و ، اعمال كرد)سوژه ها(نبايد بر افراد مورد مطالعه

در اين جا فرض بر اين است كـه محقـق بايـد    . كشف و صورت بندي مي شوند، در ميدان
بـه  . موقتـاً كنـار بگـذارد   ، دست كـم ، يشيني را كه با خود به ميدان مي آورددانش نظري پ

تأخير انداختن ساختاربندي به معناي دست برداشتن از صورت بندي پيشـيني فرضـيه هـا    
  1. است

  
  فرضيه در پژوهش تاريخي ) چهار

هيچ ، نقشه قبلي ندارد؛در تاريخ ، تاريخ : مبتني بر ديدگاهي ويژه است، پژوهش در تاريخ
اگـر چيـزي كشـف شـد      ، در ضمن مطالعه و كنجكـاوي . چيز را نمي توان پيش بيني كرد

آن لطايفي كه اصل شعر و صنعت . چنان كه صنعتگر و شاعر همچنين هستند ، مغتنم است
شـخص محقـق   . اتفـاقي اسـت  ، در تاريخ هـم . الهامي است ،  است از نقشه بيرون نمي آيد

. هـزاران نكتـه از نظـر او دور مـي مانـد     ، الب توجه او مي شودج، نكته ، اسناد را مي خواند
جالب بودن و نبودن نكات هم بسته به سابقه ذهني و ساختمان فكري و اغراض شخصـي  

، نتـايج تحقيقـات تـاريخي    : طبيعـي اسـت اگـر   ، با اين همه حـال 2. و اجتماعي مورخ است
بعضـي   ، درجـات هسـت   ، نو شكي نيست كه ميان اخبار از حيث قرب به يقي مظنون است؛

در ايـن  3. و قسمتي نزديك بـه يقـين هسـتند    ، قسمتي مخدوش ، برخي مظنون ، مشكوك
رابطه مـورخ  . مورخ نه غالم حلقه به گوش و نه فرمان رواي خودكام امور واقع است : ميان

                                                 
صص  نشر ني،  تهران،  ترجمه هادي جليلي،  ، درآمدي بر تحقيق كيفي ،  )1387( اووه فليك،  .1

108/109 . 
 . 90ص  شركت سهامي چاپ،  بي جا،  ، نگارش تاريخآيين  ،  )1316( رشيد ياسمي،  .2
 . 86ص ، همان .3
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دسـت بـه كـار     ، مورخ بـه طـور مـداوم   . و واقعياتش بر پايه برابري و دادوستد استوار است
  1. و تفسيرات به قالب واقعيات است ، تن واقعيات به قالب تفسيراتسرش

حـق نـدارد هـر    ، نقشي مهم دارد يعني  ، خود بخود ، در پژوهش تاريخي ، مورخ ، بنابراين
هنگامي آغاز مي شود كه   معموالً ، پژوهش تاريخي: چيزي را با خود به متن پژوهش بياورد
درباره دوره يا مرحله اي كه در مـورد آن بـه انـدازه    مورخان مي خواهند چيزهاي بيشتري 

اين پژوهش هميشه با پرسش هاي معيني آغاز مي شود كـه  . كافي مطالعه كرده اند بدانند
مورخـان بـا   . مورخان درباره آن چه تاكنون عقيده داشـتند درگذشـته رخ داده مـي پرسـند    

كه انتظار دارنـد بتواننـد    شواهدي را جست و جو مي كنند ، پرسش هايي كه در ذهن دارند
آن هـا هـم بـه    ، براي تفسير آن شواهد. استنباط كنند، اطالعات مورد نياز خود را از آن ها

متوسـل مـي    ، شناختي كه از رويدادهاي خاص شكل گرفته در دوره مـورد بررسـي دارنـد   
  2 .و هم به شناخت خود از فرآيندهايي كه معموالً در آن دوره وجود داشته است ، شوند
برخـي  : ساماني ديگر دارد ، ∗∗∗به عنوان يك انتظام دانشگاهي ، رشته درسي تاريخ  ، اما 

سـازمان مـي   ، با گردآوري مشاهدات درباره نوع معيني از رخـدادها  ، دانش ها و معرفت ها
داده هاي  ، در شرايط دقيقاً كنترل شده اي ، يابند و مشاهده پذير مي شوند؛برخي معرفت ها

بـا   ، و برخي ديگر از دانـش هـا   خود را ايجاد مي كنند و سازمان داده مي شوند؛ منتسب به
با نهايت دقت و با استدالل و در جهت استخراج نتـايج   ايجاد فرضيه هايي خاص و حركت

سازمان ، تاريخ به هيچ يك از اين طريقه ها"به تعبير كالينگوود. صورت مي پذيرند ، خاص
تاريخ و اهالي تاريخ را بر صـدر علـوم انسـاني     ، و بداهه سازيجدانوازي 3. "داده نمي شود

مورخ بـا گزيـده اي اوليـه از امـور      : متكي به كار و حرفه مورخ است، نيز ، اين همه نشانده؛
به دست آمـده  ، توسط خودش يا ديگران، و نيز تفسيري اوليه كه در پرتو گزيده فوق، واقع
تفسـير و گزيـده و تقـدم و تـأخر      ، پيش مي رودهمچنان كه . شروع به كار مي كند، است

                                                 
چاپ  خوارزمي،  تهران،  ، ترجمه حسن كامشاد،  تاريخ چيست؟ ،  )1378(ادوارد هالت كار،  .1

 . 59ص  پنجم، 
ترجمه  ، چيستي و اعتبار شناخت تاريخي : بنيادهاي علم تاريخ ، )1387( سي بين مكاال،  .2

 . 85ص نشر ني،  تهران،  ي، احمدگل محمد
تهران،  ترجمه علي اكبر مهديان،  ، مفهوم كلي تاريخ ،  )1385( رابين جورج كالينگوود،  .3

 . 316ص  اختران،  
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و شـايد تـا    ، دستخوش تغييرهـاي ظريـف   ، ازطريق عمل متقابل يكي بر ديگري ، واقعيات
، تقابل حال و گذشته را نيز شـامل مـي گـردد   ، و اين عمل متقابل. حدي ناهشيار مي شود

الزم و  ، امور واقـع تـاريخ  مورخ و  متعلق به گذشته؛ ، چون مورخ جزء حال است و امور واقع 
و امور واقع هم بدون مـورخ   مورخ بدون واقعياتش بي ريشه و عبث است؛. ملزوم يكديگرند

تاريخ كنش و واكنش مداوم مورخ و امـور واقـع نسـبت بـه     . . . مرده و بي معنايند ، خويش
  1. و گفت و شنود بي پايان حال و گذشته، يكديگر است

، در برخي پژوهش هاي تـاريخي : نيز مي توان پذيرفت، ديگراين سخنان را به تعبيري 
: دشواري ويژه اي پديدار مي گردد، در اين زمينه. متكي بر گواهي هاي مراجع است، مورخ

و در ، آن را از مـتن جـدا   ، چيزي مناسب مقصود خود يافته است ، مورخ در اين نقل قول ها 
و به تاريخ خـود  ، باز مي ريزد ، مي داندصورت لزوم ترجمه مي كند و به سبكي كه مناسب 

در خواهد يافت ، اظهارات فراواني براي مراجعه به آن ها داشت، وقتي او ، قاعدتاً. مي افزايد
آن ها هـر دو يـا همـه     ، چيزي به او مي گويدكه ديگري نمي گويد؛پس ، كه يكي از آن ها

اگر ، قص مي كند؛در اين صورتديگري را ن ، گاهي يكي از آن ها. آن ها را اضافه مي كند
چنـان  ، بايد تصميم بگيرد يكي را كنار بگذارد و اين ، بيابد ، نتواند طريقي براي آشتي آن ها

او را درگير مالحظه انتقادي درجه نسبي قابليت اعتماد مراجع ضد و ، چه شعور داشته باشد
گوناگون و تركيـب آن هـا   تاريخ بنا شده از قطعات گواهي مراجع  ، من. . . نقيض مي سازد

به نـوعي همگـوني   ، مورخ و تاريخ، بنابراين 2. تاريخ سرهم بندي شده مي خوانم، را با هم
چـه نـوع چيزهـايي را    ، تـاريخ : سخني دارد، كالينگوود وظيفه تاريخ چيست؟. پيدا مي كنند

. اسـت افعال آدميان كه در گذشته انجام شده  : كرده ها ، من پاسخ مي دهم كشف مي كند؟
پرسش هاي ديگري بر مي انگيزد كه بسـياري از آن هـا مجادلـه انگيـز     ، اگرچه اين پاسخ

اعتبار اين قضيه را نفي نمـي كننـد   ، پاسخ ها، پاسخ داده شود ، اما هر گونه به آن ها، است
تالش براي پاسخ دادن به پرسش هاي مربوط به افعال آدميان در  ، كه تاريخ علم كرده ها

  3گذشته است؛

                                                 
 . 59ص  ، منبع پيشينادوارد هالت كار،  .1
  . 325/326صص  ، منبع پيشينرابين جورج كالينگوود،  .2
 . 17ص ، همان .3
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آن چيست در تاريخ كه واقعـاً تـاريخي   ، اين سؤال كه : ياسپرس سخني ديگر مي گويد
سبب مي شود كه مـا در جسـتجوي آن بـرآييم و بكوشـيم      ، است و تحققي از ابديت است

، ولي ما هرگز نمي توانيم درباره تمام يك پديده تاريخي حكم قطعي بـدهيم . رؤيتش كنيم
اوري كنيم بلكـه آدميـاني هسـتيم كـه چشـم و گوشـمان را       زيرا خدا نيستيم كه بتوانيم د 

بيشـتر بـه    ، هر چه بيشتر مي فهمـيم  ، بازكرده ايم تا از تاريخيت بهره ور شويم و از اين رو
يعنـي مـي گوييـد تـاريخ آن      : پذيراي همين نكته است ، نيز ، توين بي ؛ 1. حيرت مي افتيم

چون فرآينـد ادراكـي مـورخ     ، روي داده استنه آن چه واقعاً  ، است كه مورخان مي نويسند
، مدعي نيسـتند  ، مورخان2. مفهوم مي بخشد، تنها عاملي است كه به انبوه پراكنده واقعيات

ساختن و پرداختن توصيف رويدادهاي تاريخي بر پايه شواهد درسـت در دسـترس و   : بلكه
علم غيب يا نـوعي  متكي بر ، اين دسترسي. كار مورخان است، سپس تفسير ماهيت آن ها

بخشي از يـك  ، توصيف هاي تاريخي"بلكه مورخان ادعا مي كنند كه ، سحر و جادو نيست
يـا در واقـع بخشـي از بهتـرين تبيـين قابـل       ، تبيين عالي درباره شواهد در دسترس آنـان 

  . است 3"تصور
حقـايق    نزديـك شـد؛  ، بايد بدون تعصب بـه داده هـا   : پيش شرطي هم وجود دارد ، اما

شواهد بايـد تنهـا از شـاهدهاي بـي طـرف       لم بايد به روشني از آرا تفكيك داده شوند؛مس
مورد تحليل منتقدانـه قـرار گيرنـد؛با سـركوب درسـت تعصـبات        ، پذيرفته شوند و به موقع

و گزارشي كه سپس به روي كاغذ مي آيد بايـد بـه    شخصي بايد عيني گرايي را حفظ كرد؛
معرفـت  : صعب اسـت  ، راه وصل به حقيقت تاريخي، ولي 4.شكل موشكافانه اي دقيق باشد

بـه جـز از   ، هيچ راهي براي دست يافتن به گذشـته . مبتني بر تفسير شواهد است ، تاريخي
اسـناد و   ، شـامل ويرانـه هـا    ، ايـن  و  وجود نـدارد؛ ، طريق آن چه در زمان حاضر باقي است

درباره تفسـير   جا كه افراد غالباً  از آن، به عالوه. خاطرات و چيزهاي ديگر مي شود، مدارك
                                                 

خوارزمي،  تهران،  ترجمه محمد حسن لطفي،  ، آغاز و انجام تاريخ ، )1363( كارل ياسپرس،  .1
 . 313ص  

 . 24ص  خوارزمي،  ترجمه حسن كامشاد، تهران،  ، مورخ و تاريخ، )1370( آرنولد توين بي،  .2
 . 38، ص منبع پيشينسي بين مكاال،  .3
و پست  باستاني، مدرن، دورنماهاي  چيست و چرا؟ : تاريخ ،  )1379( بورلي ساثگيت،  .4

 . 29/30صص  نگاه سبز،  تهران،  ، ترجمه رؤيا منجم، مدرن
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معرفـت   ، بايد نتيجـه گرفـت كـه در بسـياري از مـوارد      ، اختالف نظر دارند ، شواهد موجود
پـس از پشـت    1.چيزي بيشـتر از در نظـر گـرفتن و سـنجش احتمـاالت نيسـت       ، تاريخي

قـوانين   تـابع ، اگر تاريخ : سرگذاشتن اين مصائب است كه تاريخ منزلت خود را باز مي يابد
ممكن است به علمي مستقل با قوانين خاص خـود   ، يكي از شاخه هاي علوم طبيعي نباشد

اين قوانين را نمي توان به طريق تجربي ثابت كرد و بنابراين به دقـت    مطمئناً. مبدل گردد
بـه اتكـاي روش هـاي    ، علوم توصيفي، از سوي ديگر. فرمول بندي رياضي نخواهد رسيد

. تي را نشان مي دهند كه از دقت كافي براي كاربرد عملي برخودار هسـتند تشابها ، تطبيقي
حتـي  . نمونه اي از يك علم طبيعي است كه تاريخ مي تواند از آن تقليد كنـد  ، علم تشريح

، امـا بـا شـكافتن چنـدين جسـد     . دوكالبد انسان كه از هر لحاظ همانند باشند وجود نـدارد 
تنظيم جدول عمـومي  ، يده گرفتن خصوصيات استثناييمقايسه نتايج مشاهده شده و با ناد

بدن انسان كه در مورد تمام اعضاي نوع آن يعنـي انسـان انديشـه ورز نيـز صـادق اسـت       
   2. امكان پذير گرديده است

در پـي   ، تاريخ بر خالف علوم طبيعي: به نظر مي رسد سرو كار تاريخ و مورخ با چيست؟
بلكه بـا مسـير دقيـق رويـدادهاي      ، نيست، دها باشنداصول و قواعد كلي كه حاكم بر رويدا

منفرد و مستقل سروكار دارد و تالش مورخ مصروف اين مي شود كه اين گونه رويدادها را 
بتـوان از يـك   ، شايد در فرآيند تمامي پژوهش ها در علوم انساني و اجتمـاعي 3. بازگو كند

، م با استدالل و هم با تجربـه كه ه، فرآيند پژوهش : بهره گرفت، طرحواره كلي و مشترك
برنامه اي است كه دانشمندان براي توليد معرفت از آن بهـره مـي   ، اثبات پذير است/امكان
، مسـأله ": الگوي تحقيق علمي و بر هفت مرحله اصلي استوار است، فرآيند پژوهش. گيرند

 يم تحليــل داده هــا و تعمــ ، جمــع آوري داده هــا ، انــدازه گيــري، طــرح پــژوهش، فرضــيه

                                                 
سمت  ترجمه مسعود صادقي، تهران،  ، درآمدي بر تاريخ پژوهي ،  )1384( مايكل استنفورد،  .1

 . 190ص  و دانشگاه امام صادق، 
، مازيار، چاپ دوم، ص تهران ، ترجمه محمد تقي فرامرزي، تاريخ ،  )1355( گوردون چايلد،  .2

105 . 
شماره  ، 4، سال مطالعات تاريخي،  "آيا تاريخ مي تواند علم باشد؟" ،  )1371( علي حقي،  . 3

 . 37ص  ، 1371بهار و تابستان  ، 14و  13پياپي  ، 2و  1هاي 
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، برخي رشته ها، اما 1. متأثر مي شود ، بر نظريه تأثير مي گذارد و از آن، كه هر گام داده ها؛
مشـاهده   ، يكي از عناصر اصلي كار تحقيقـي  : بعضي موارد را ماهيتاً نمي توانند پذيرا باشند

و مبناي بنيادي آگاهي ها و اطالعات در باره فرآينـد هـا   ، مشاهده در همه دانش ها. است
داشـته  2"قصـد قبلـي  "مـي بايسـت  ، از يـك سـو  ، مشاهده علمي ثمربخش. رويدادهاست

پيش بيني شده و معين و منظم و بـا هـدف مشـخص و    ، يعني براي مسأله پيشاپيش باشد؛
بتوان بـه جداسـازي و بازسـازي رويـداد      ، آن كه ، كارآمد و سيستماتيك به كار رود؛و ديگر

ناهمانندي هايي اساسـي را در   ، ماهيت متفاوت علوم ، به ديگر سخن. دست يازيد 3تاريخي
اسـتوار بـر گـام     ، شيوه پژوهش در علوم تجربي: به ارمغان مي آورد ، شيوه و منش پژوهش

آغـاز مـي   ، هايي است كه از مشاهده ساده و فرضيه سازي و تجربه يا مشاهده و آزمـايش 
اثبات فرضيه  ، درستي فرضيهشود و تجربه وممارست هاي عيني به كار بررسي درستي يا نا

امكان تكرار مشاهده هـا  ، اما در بررسي هاي تاريخي. مي روند 4و ابراز احتمالي يك قانون
و هـم  ، هـم شـيوه هـاي نگـارش    ، هـم پرسـش هـا   . ناممكن است، و بازسازي تجربه ها

  . واحدهاي تحليل و بررسي در يك پژوهش تاريخي از ديگر پژوهش ها متفاوتند
كمك كار محقـق اسـت تـا او بهتـر بتوانـد بـر        ، پرسش هاي يك پژوهش ، از يك سو

پرسش هاي موجود در پژوهش هاي تاريخي با عطـف توجـه بـه    . موضوع پرتوافكني كند
ــه  ــوع ك ــن موض ــاريخي  "اي ــون ت ــه مت ــام مطالع ــؤالِ   ، در هنگ ــنج س ــد پ ــواره باي هم

مكـاني   ، زماني ، چيستي ، به پنج پرسشِ كيستي، را در نظر آورد 5چرا؟ چگونه؟ كجا؟ كي؟ كي؟ 
بـه چهـار    ، نيـز  ، نگارش يك پژوهش تـاريخي  ، از ديگر سو گروه بندي مي شوند؛ ، و چرايي
بـازگويي   ، در واقـع  ، توصـيف . و چرايي، تحليلي ، نقلي/روايي ، توصيفي : ممكن است، سياق

ان نوعي داستان نويسـي يـا داسـت   ، در روايت و نقل. تجربه هاي حسي محيط اطراف است
                                                 

ترجمه  ، روش هاي پژوهش در علوم اجتماعي ،  )1381( ديويد نچمياس،  چاوا فرانكفورد؛ .1
 . 31ص  سروش،  ل الريجاني و رضا فاضلي، تهران، فاض

 . 14جوان، ص  ، ترجمه محمد تقي زاد، بي جا،  تاريخ چيست؟، )بي تا(يروفه يف، . آ. ن .2
 . 142ص  ، همان .3
 . 19ص  آيت،  بي جا،  ، مقدمه اي بر روش تحقيق در تاريخ ،  )بي تا( ذاكر، . م .4
دستنامه تحقيق  راهنماي نگارش در تاريخ،  ،  )1387( ، }تأليف و ترجمه{ مرتضي نورايي،  .5

 . 45ص  جهاد دانشگاهي،  ، مشهد، براي دانشجويان
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موجوديت مي يابد كه در آغاز بـا طـرح يـك مشـكل يـا يـك       ، سرايي معطوف به واقعيت
مطمـح  ، توضيح و تحليل يك پيوند علّي و دالّي ، در روش تحليلي. همزاد مي شود ، دغدغه

نويسنده به موضع گيري در يـك موضـوع بحـث انگيـز و     ، و در چرايي ، نظر قرار مي گيرد
  . دست مي زند 1جنجالي

، نه ملت هـا هسـتند   ، واحدهاي صحيح بررسي تاريخي : حليل نيز متفاوت استسطح ت
جامعه به منزلت مجموع شـبكه   ، در اين معنا2. نه دوره ها؛بلكه جامعه ها به شمار مي روند 

بلكـه بـه    ، هاي موجود در روابط ميان افراد بشر در مي آيد كه امر منحصر به خود نيسـت 
فرضيه پردازي به معناي معمـول  ، بنابراين. قابل فهم است ، عنوان جزيي از يك كل بزرگ

دچـار مشـكل    ، در انتظام آكادميك تاريخ، موجود در روال هاي پژوهشي در علوم اجتماعي
چون  ، يكي : سد مي نمايند ، امر تشكيل فرضيه را در مطالعات تاريخي، دو مشكل : مي شود

ره رويدادهاي مورد مطالعـه بـه دسـت آيـد     اين امكان وجود دارد كه اطالعات تازه اي دربا
نمي تواند بـا اطمينـان نسـبت بـه روابـط       ، پژوهنده اي كه روش تاريخي را برگزيده است

چون احتمال دارد كه تحقيقات آينده بـر كميـت و    ، اظهار نظر كند؛ديگري ، واقعي رويدادها
اتخـاذ تصـميم   ، فزايـد كيفيت وقايع و حقايق شناخته شده مربوط به رويداد مورد مطالعه بي

: بنـابراين  3. درباره مقدار و يا حجم شواهد و مدارك در يك مطالعه تاريخي مشـكل اسـت  
هدف تاريخ نگاري علمي اين است كه هر چه بيشـتر از مرحلـه وقـايع نگـاري و توصـيف      

آن چه تاريخنگاران در صـدد آن  . به تاريخ بنگرد، صرف فاصله بگيرد و به صورت روشمند
منسـجم و بـه هـم پيوسـته     ، شرحي منظم، بلكه، زگويي وقايع از هم گسسته نيستبا ، اند

است كه در آن رخدادها به گونه اي قرار مي گيرند كه گويي در جايگـاه واقعـي و طبيعـي    
  . 4جزيي از يك كل قابل درك را شكل داده اند، خود قرار گرفته و هر يك از آن ها

                                                 
 . 72/ 63صص  ، همان .1
وحيد مازندراني، . ترجمه ع ، تحقيقي در باب تاريخ ، )1356 (، }2536{آرنولد توين بي،  .2

 . 12ص  ، چاپ دوم تهران، توس،  
، مطالعات تاريخي ،  "نكات اساسي در تحقيقات تاريخي " ،  )1368( محمد حسين دياني،  .3

 . 167، ص 1368تابستان  ، 2، پياپي 2شماره  سال اول،  
ص  نشر ني،  تهران،  ، درآمدي بر روش پژوهش در تاريخ ،  )1386( عليرضا ماليي تواني،  .4

38 . 
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كيفي است و نمي تـوان  ، مايه پژوهش در تاريخ نشانگر آن هستند كه بن ، اين نكته ها
فرضيه ساخت و از قالب هاي ساير شاخه هـاي علـوم انسـاني گرتـه     ، به سرعت و سادگي

بـه ويـژه   ، اين نكته نيز درست است كه فرضيه در همه انـواع پـژوهش هـا    . برداري نمود
ـ  ، كاربرد ندارد و صرفاً در پژوهش هاي تاريخي ، تحقيقات توصيفي ي و تبيينـي مـي   تحليل

يكي از وجوه عمـده تمـايز ميـان تحقيقـات      ، شايد همين امر. توان آن را به خدمت گرفت
، عقلــي ، علمــي(از تــاريخ تبينــي ). . . وقــايع نگارانــه و ، روايــي ، نقلــي(توصــيفي/ تــاريخي

اما نكته مهم اين است كه فرضيه در پژوهش هاي تاريخي چگونه سـاخته  1. است )تحليلي 
اگر ماهيت پژوهش در تاريخ به دليل ماهيت و محتـواي بـه كلـي    ، شوند؟يكي آن كهمي 

قيـاس بـا    "ناهمانند باشد چگونه مي تـوان از  ، با ديگر منش هاي پژوهشي ، متفاوت تاريخ
مطالعه و ارزيابي ديدگاه هاي پيشـينيان در ارتبـاط بـا     ، تهيه پيش فرض ها، نظرات مشابه

خ گويي به سؤاالت فرعي و تركيب همه پاسخ ها در جمـالت و  و يا از طريق پاس ، موضوع
و ، تاريخ را سروكار با داده ها اسـت  ،  ديگر آن كه فرضيه ساخت؟، 2"تعابير فشرده و متراكم

حـذف  ، غربال نگردند و نادرسـت هـا  ، تميز داده نشوند و در يك پژوهش كيفي، تا داده ها
تاريخ مبتني بر داده هايي بي كـران  . هش نموداين امكان وجود ندارد كه بتوان پژو، نشوند

اسير كردن آن در كالبد فرضيه هاي با دامنه . زمانمند و مكانمند در دوران هاي بسيار است؛
جذابيت متدولوژيك برخي رشته هاي علوم انساني نبايسـتي معيـار   . نادرست است، محدود

در علـوم انسـاني اسـت و     مكـاني مكـين  ، فرضيه سازي در تاريخ قرار گيرند كه تـاريخ را 
  : 3به واژگان موجود در فرضيه هاي زير دقت كنيد. جايگاهي رفيع

  فرضيه اصلي  )الف
بحران هاي سياسي مشروعيت و مشاركت كه دامنگير نظام شاهنشاهي در سال هـاي  

علت اصلي تشكيل احزاب گوناگون دولتي به شمار مي ، مرداد شده بود 28پس از كودتاي 
  . رفت

  ضيه مكمل يا فرعي فر  )ب

                                                 
 . 74ص  ، همان .1
 . نهما .2
  . 77، ص همان .3
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نمايش چهـره دموكراتيـك از حكومـت در نظـام بـين      ، هدف از تشكيل احزاب دولتي
  . المللي و مهار يا سركوب اپوزيسيون در داخل بود

  فرضيه رقيب يا جانشين    )ج
احزاب دولتي يكي از منابع عمده جامعه پذيري سياسي بود و مي توانسـت بـا كانـاليزه    

و  مانع از شكل گيري مراكز قدرت عليه شاه شود؛، از يك سو، يكردن مخالفت هاي سياس
  . به توسعه سياسي كشور بينجامد ، از ديگر سو

   كدام يك از اين واژگان تاريخي اند؟ 
بحران سياسـي   ، بحران سياسي مشاركت، مشروعيت، مشاركت ، بحران سياسي، بحران
نظـام   ، نمايش دموكراتيك ، دموكراسي ، احزاب دولتي ، احزاب ، نظام شاهنشاهي، مشروعيت
جامعه پذيري ، جامعه پذيري، سركوب اپوزيسيون ، مهار اپوزيسيون ، اپوزيسيون ، بين المللي

، مراكـز قـدرت  ، قدرت، كاناليزه كردن مخالفت سياسي، مخالفت سياسي، مخالفت ، سياسي
  . شورتوسعه سياسي ك، كشور، توسعه سياسي ، توسعه، شكل گيري مراكز قدرت

، روابـط بـين الملـل    ، جامعـه شناسـي  ، مي توان نشان اين كلمه ها را در علوم سياسـي 
آيـا سـبب   ، و جغرافياي سياسي پي گيري نمود؛ولي ، علوم اجتماعي ، جامعه شناسي سياسي 

. تنـزل نمـي دهـد   ، برتري آن ها بر تاريخ نمي شود و تاريخ را به يك رشته مصرف كننده
تـاريخي انـد و فرضـيه هـم     ، در جـاي خـود  ، كتابي كه به گمان نگارندهبنگريم به دوازده 

  . ندارند
هدف از نوشتن كتاب را ارائه ديدگاه وسيع تري ، اتحاديه ، كتاب مجلس و انتخاباتدر 

سـطوح ديگـري از تـاريخ    ، مطابق باور بـرودل ، داند كه در آن مي از تاريخ سنتي و سياسي
نويسنده بحث درباره تحـوالت  . شود مي در نظر گرفته مردمهاي  نگريسته و جامعه و گروه

، و در آن ميـان ، گيرد مي پي، مجلس و مشروطه ايران را از طريق جستجو درباره انتخابات
جرياني سيال از مجلس و ، در اين كتاب. آورد مي شرايط جامعه و قوانين انتخابات را مدنظر

شته شده است بدون آن كه نويسنده خود انتخابات و فرآيند دموكراسي نوبنياد به بحث گذا
فرضيه اي كه ظاهري علمي دارد و مجـاب  ، را اسير فرضيه اي كند بي بنياد و ظاهر فريب

توخالي است و كما بيش با وقايع و حقايق رويـدادهاي  ، اما، كننده براي شكل گرايان است
  . در تناقض، تاريخي
، انتخابـات از مشـروطه تـا پايـان قاجاريـه     مجلس و )1375(منصوره اتحاديه: به. ك. ر
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  . نشرتاريخ ايران، تهران
  

توصيفي مشحون از جزئيات مربوط به ويژگي ها و رخدادهاي جامعه فئـودالي را  ، بلوخ
بدون آن كه بر فرضـيه اي  . مطابق با شيوه تحليلي مبدعانه مكتب آنال فراهم آورده است

جغرافياي ، گران بهاي همپيوند با باستان شناسينوشتار بلوخ مملو از اطالعات . شود استوار
و جنگ و صـلح  ، كليسا و روحانيت، حقوق و قضاوت، صنعت و هنر، آداب زراعي، اجتماعي

درباره عصري از تاريخ اروپاست كه زمينه ساز پيدايش بورژروازي و انقالب صـنعتي بـوده   
ي فئوداليسـم و  يعنـ ، توصـيف طبقـه ميرنـده اجتمـاع و طبقـه نـوين      ، شـاهكار وي . است

بوده است؛بدون آن كه فرضيه اي دست و پاگير را پيشه خود سازد و خواننـده را  ، بورژوازي
كـه در  هـايي   زنجير كند در جمله، و نيز خود را، محصور كند در آن چه كه خود ديده است

  . چندان هم معلوم نباشد كه تا چه حد درست اند، بررسي سير وقايع
  . آگاه، تهران، ترجمه بهزاد باشي، جامعه فئودالي، )1363(، مارك بلوخ: به. ك. ر

  
 بـه تصـوير  ، 1924تـا   1891هاي  تراژدي مردم را در انقالب روسيه بين سال، فايجس

آورد براي آن چه كه تاريخ محنت و رنـج   مي كشد؛ساختاري منسجم و استداللي فراهم مي
اي سقوط را در دامان خشـونت و  انقالبي مردمي كه بذره. مردمان روسيه ناميده شده است
سنجشـي  ، بدون برداشتن بار گران و گزاف فرضـيه ، اين بار، ديكتاتوري كاشت و سايجس

دسـتاورد انـواع   ، تاريخي كرده و نشـان داده اسـت كـه انقـالب روسـيه     هاي  ژرف در داده
. رخونبار ديگـ هاي  زاينده نهضت ها و انقالب، گوناگون خيزش ها و انقالب ها بوده و خود

داستان مردمـي را بـه تصـوير    ، اجتماعي انتزاعيهاي  وي كوشيده است به جاي ايدئولوژي
واال داشتند ولي رهسپار جاده فقر و رنج و زجر و خشـم و خشـونت   هايي  بكشاند كه آرمان

  . شدند
، 1891 – 1924، انقـالب روسـيه  : تـراژدي مـردم  ، )1388(، اورالندوفايجس: به. ك. ر

  . نشر ني، تهران، عليقليانترجمه احد 
  

 بار ديگـر سرشـت فاجعـه آفـرين بشـر را روايـت      ، افسون قلم تاكمن در سير نابخردي
. كنـد  مـي  اسير قلـم ، و خطاهاي بزرگ تاريخي را براي اندرز گذشته و عبرت حال، كند مي



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    192

بي خردنـد و بـر   ، دهد و بر اين باور است كه زمامداران مي بي كفايتي حكومت ها را نشان
رهاسـت و  ، بر  فرضيه استوار نيست و قلم، اين نيز. كنند مي خالف عقل ومنافع خود عمل

 گيرد و تابلويي نفيس از سير بي خردي را نشان مي خواهد به خدمت مي هر واقعه اي را كه
 كنـد و تـدبري كيفـي در سـير وقـايع را      مـي  جادو، قلم، چون اسير فرضيه نيست. دهد مي
  . دارد و ديگران مي با خود در ستيز است و زحمت خود، سر يك، نماياند كه بشر مي

، ترجمه حسن كامشاد، ازترويا تا ويتنام: سير نابخردي، )1375(، باربارا تاكمن: به. ك. ر
  . فرزان روز، تهران
  

نمونه اي از تجزيه و تحليـل تـاريخي دربـاره    ، عصر انقالب دموكراتيك به خامه پالمر
در پرتـو مراجـع و مسـتندات    ، فرانسه از تاريخ مدرن اروپا و آمريكا استتأثير وتأثر انقالب 

اسـير  ، فرضيه نـدارد و نـه نويسـنده و نـه خواننـده     ، اما، استوار استهايي  بر مفروضه. تازه
مدام با خود بجنگند كه نشان فرضيه ، پيشين نمي شوند تا در حين خواندن متنهاي  يافته

آن چه معياري براي تبيين شـده اسـت فقـط    . ده استكجاست و چگونه در متن نمودار ش
عبارت از تشكيالت حكومتي و قوانين اساسي است و بحث در باب ماهيت حاكميت ملي و 

  . حقوق خصوصي در پرتو تحوالت تاريخي برخاسته از انقالب فرانسه
ترجمـه حسـين   ، عصـر انقـالب دموكراتيـك   ، )1381(، رابرت روزول پـالمر : به. ك. ر

  . چاپ دوم، اميركبير، تهران ،فرهودي
  

داستان ناشناخته مائو را به رشته تحريـر كشـيده انـد؛كتابي آكنـده از     ، چنگ و هاليدي
تنهـا  ، گسـترده اسـت  ، اسناد تازه ياب با بهره گيري از مĤخذ بسيار كه تا حـدي حيـرت آور  

قـرن   متفاوت تـر از يكـي از برجسـته تـرين سياسـتمداران     /تازه/براي آن كه روايتي دقيق
استوار شده تا ، چشمگير است و بر دريايي مواج از داده ها، فقدان فرضيه. بيستم ارائه گردد

بـه شـناختي عميـق از    ، پيشـيني هاي  خواننده بدون اسير شدن در قيد زنجير كننده فرضيه
مردي افسانه اي به نام مائو در سرزميني افسانه اي به نـام چـين بـا تـاريخي هـزار تـو و       

  . يابد پيچيده دست
ترجمـه بيـژن   ، داسـتان ناشـناخته  : مائو، )1387(، جان چنگ و جان هاليدي: به. ك. ر

  . ثالث، تهران، اشتري
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موضوع به زعم وي اسف انگيـز جنـگ جهـاني اول را در مـتن روايـت هـايي        ، تاكمن

ايـدئولوژي   ، تغيير نهادهاي حكومتي ، تحول اقتصادي ، ادبيات ، گوناگون از پيشرفت صنعتي
و منازعات بين كشوري و سپس بين المللي مي نهد و از دريايي از داده هاي  ، هاي سياسي

تاريخي بهره مي گيرد تا نشان دهد مي توان اين گونه استنتاج كرد كه پديده نحس جنگ 
تغييـر بسـيار شـتاب آلـود و      ، بـرج فـرازان تـاكمن   . از يك عصر طاليي بر نمي خيزد، اول

، امـا  بشريت را پديد آورنده بحران بدخيم جنگ اول تلقي مـي كنـد؛  دگرگون ساز در تاريخ 
بلكـه دسـتاورد   ، گفتن اين نكته نه بر مبناي تأسيس شده برآمده از يـك فرضـيه پيشـيني   

مطالعه اي عميق در سير تحول تاريخ اروپا و در پناه تصـورات متـداخل فـراوان نويسـنده     
  . است
، ترجمـه عـزت اهللا فوالدونـد    ، بـرج فـرازان  ،  )1383(، باربارا ورتهايم تـاكمن  : به. ك. ر
  . چاپ دوم، سخن، تهران
  

مورد تحليل و بررسي جـامعي قـرارداده    ، اروپا را از دوران ناپلئون تا قرن بيستم ، تامسن
و  ، نپرداختـه  ، نيـز  ، اما به كارِجمع آوري و بر هم انباشتن اطالعات ، است؛فاقد فرضيه است
، تامسن. نموده است كه فرآيندهاي تغيير تاريخي را پديدار مي سازند خود را درگير بافتاري

تنها به آن دليل كه بـر ايـن بـاور بـوده     ، پاي خود را از حد روايت و توصيف فراتر گذاشته
، و انديشه هـا ، شخصيت ها، وقايع، است كه مورخ مي بايست پيوندي متقابل ميان شرايط

مـورخ مـي    ، بـه تعبيـر او  . خود وقايع را نيز آشكار سـازد ارتباط دروني ، برقرار سازد؛آن گاه 
و تفسير هم بهره گيرد تا بتواند از دل توالي وقايع و از دل  ، توضيح ، بايست از فنون تحليل

فهـم عميـق تـري راجـع بـه      ، شناخت ما از تأثيرهاي اين رخدادها بـر سرنوشـت آدميـان   
روندهاي كلي و عمومي قابـل تشـخيص   ، آنگاه. بيرون بكشد ، چگونگي رخ دادن رويدادها

چيـره دسـتي   /سبب ساز گشاد ، فقدان فرضيه . در ميان ملت هاي گوناگون را فراچنگ آورد
اسـير   ، او در نگارش سير تاريخ معاصر اروپا شده است تا جايي كه خواننده به طرزي مـواج 

  . قدرت قلم او در توصيف و تحليل و تبيين رخدادهاي تاريخي مي گردد
ترجمه خشـايار   ،  )1789-1970(اروپا از دوران ناپلئون  ،  )1387(، ديويدتامسن : به. ك. ر

  . نشرني ، تهران ، ديهيمي و احدعليقليان
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ذهـن انتقـادي را رهنمـون قلـم     ، وي. شاهكار فريدون آدميت است، امير كبير و ايران
، رك اصـيل تـاريخي  خويش ساخته و تاريخ سياسي ايران در دوران امير را با تكيه بـر مـدا  

، در اين كتـاب نيـز  . با روشي تحليلي و انتقادي و با تقيد در واقعه يابي تصنيف نموده است؛ 
، اما ، سويي دارند و رغبتي ، داوري هاي بسيار در باب تاريخ معاصر ايران شده و همگي هم

نيسـت و   ، مبتني بر يك فرضيه پيشيني كه دست و پا و ذهن و قلم و زبان محقق را ببندد 
  . يله و رهاست ، قلم
  . چاپ نهم، خوارزمي، تهران ، امير كبير و ايران،  )1385(، فريدون آدميت : به. ك. ر
  

آدميت در كتاب مستغني از تعريف خود درباره انديشه ترقـي و حكومـت قـانون عصـر     
طـرزي  به تاريخ تحول ذهن و انديشه سياسي و اجتماعي ايران دوران نوين به ، سپهساالر

تحليلي مي نگرد و تاريخ جديد آسيا را به عنوان تاريخ تسلط تمدن جديد مغرب بر فرهنگ 
سرگذشـت زنـدگي ميـرزا حسـين خـان       ، كتـاب ، به تعبيـر او . كهن مشرق زمين مي نگرد

بلكه پژوهش دربـاره دوره اي  ، محدود نشده ، نيز ، سپهساالر نيست و به دوران زمامداري او
غيير بود و در همـه زمينـه هـاي سياسـي و اجتمـاعي و اقتصـادي و       است كه لوگوي آن ت

زيـرا   ، اين پژوهش نيز فاقد فرضيه هاي سوگيرانه پيشـيني اسـت  . بسط مي يافت ، حقوقي
تدبري كيفي در ميان داده هاي گوناگون تاريخي است بـراي بـازنمون ايرانـي آن چـه در     

  . به ترقي و قانون نامبردار شده بود، فرنگستان
، عصـر سپهسـاالر   : انديشه ترقي و حكومت قـانون  ،  )1385(، فريدون آدميت : به. ك .ر
  . چاپ سوم ، خوارزمي، تهران
  

روايتـي ديگرگـون از رخـدادهاي دوران     ، مادلونگ در كتاب جانشيني حضـرت محمـد  
خلفاي نخست پس از پيامبر را تحليل مي كند و با پيش انداختن تحليل ها و روايت هايي 

كوشـش مـي كنـد بـا تحقيـق در مـتن       ، أله جانشيني را به سادگي برگزار مي كنندكه مس
مقدس و بسياري از روايت هاي تاريخي نشان دهد كه دليل موجهي وجود دارد كـه بـا آن   

ترديد ، مي توان درباره اعتبار نظريه مشترك اسالم شناسان غربي در مورد جانشيني محمد
نگـاه تـازه   ، مي بايست براي ارزيابي صحت و سقم آن  ،روا داشت؛تا جايي كه به تعبير وي

، امـا  فاقد فرضيه به معناي معمـول قضـيه اسـت؛    ، اين نيز. افكنده شود ، اي به منابع مربوط
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تحليلي است يكه تازانه كه از طريق تدبر كيفي در منابع و بدون اتصال بـه فرضـيه هـاي    
روايتي تازه از آن چـه   ، بايست بينديشدمتداولي كه از پيش تعيين مي كنند محقق چه مي 

به نگـارش  ، ژه دوران پس از رحلت پيامبر گرامي رفته بوده كه بر تاريخ صدر اسالم و به وي
  . آورده است

پژوهشـي پيرامـون    : جانشـيني حضـرت محمـد   ،  )1386(، ويلفـرد مادلونـگ   : به. ك. ر
يـاد پـژوهش هـاي اسـالمي     بن ، مشهد ، }و ديگران {ترجمه احمد نمايي، خالفت نخستين

  . چاپ سوم، آستان قدس رضوي
  

بـه ويژگـي هـاي جغرافيـايي و كاراكترهـاي       ، در كتاب تاريخ صدر اسالم ، ژاد زرگري ن
جتماعي شبه جزيره عرب و شيوه هاي گوناگون تأثير چنان محـيط جغرافيـايي بـر    /انساني

آن كه خود را اسير فرضـيه  بدون   تاريخ صدر اسالم در دوره هاي مكي و مدني مي پردازد؛
شـرحي  . هاي بي بنيادي كند كه دستاورد نگاه هاي سوگيرانه به رويدادهاي تـاريخي انـد  

قابل تقدير از تاريخ تحوالت عصر نبوي مي دهد كه روشنگر تاريخ صدر اسـالم و سـپس   
، فرضيه هاي نادرست درباره تاريخ صدر اسالم و عصـر نبـوي  . تاريخ خلفاي راشدين است

، چنان فراوان است كه ارزش دارد تمامي آن ها ، از سوي مخالفان هم از سوي موافقانهم  
  . صورت مي گيرد ، نايده انگاشته شوند و تحليلي مبتني بر پژوهشي كيفي در باره آن ها

، تهـران  ،  )عصـر نبـوت  (تاريخ صدر اسالم ، )1387(، ژاد غالمحسين زرگري ن : به. ك. ر
  . چاپ پنجم، سمت 

  
  گيري  نتيجه

، گفته مي شود پژوهشگر پس از آن كه مسأله پـژوهش را بـراي خـود    ، به طور معمول
، به طرزي عقالنـي . پاسخي موقت و مبتني بر حدس و گمان فراهم مي آورد، تصوير نمود

، بـه طـور اساسـي    ، مي توان پذيرفت كه بنيان گرفتن فرضيه بر پايـه داده هـاي نادرسـت   
مي كند؛اين پرسش نيز به كنار كـه از كجـا و چگونـه و بـا بهـره       پژوهش را دچار اعوجاج

فرض گرفته شده است كـه برخـي داده هـا نادرسـت انـد و مـالك       ، گيري از كدام روش
مي مانـد ارائـه و صـورت بنـدي فرضـيه      . نادرستي آن از چه شيوه اي به دست آمده است
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دام روش ها و با طي كدام پرسش اينجاست كه با بهره گيري از ك برپايه داده هاي درست؛
در ، بنـابراين  داده درست از داده نادرست تميز داده شده اسـت؟  ، مراحل و گام هاي تحقيقي

. سـقيم ، و كدام، فرضيه پا نمي گيرد تا وقتي كه معلوم شود كدام داده ها صحيح اند، تاريخ
مگـر جـز آن اسـت كـه مـي بايسـت مطـابق واقـع          مالك بخردانه بودن حدس چيسـت؟ 

شد؟مالك مطابقت داده با واقع چيست و چگونه كسب مي شود؟حدسي كه بنيان فرضيه با
برتر است ، انتظار پژوهشگر ، در تاريخ. پاسخ دهد ، است مي بايست به توقع و انتظار محقق

آيـا توقـع    مالك برتري و كهتري و مهتري هر كدام از آن هـا چيسـت؟   يا واقعيت داده ها؟
از ، ار و يكسويه نمي كند و فاقـد معنـا و حقيقت؟تـازه در تـاريخ    داده ها را جهت د ، محقق

مالك برتر شمردن  به چه دليل؟ كدام يك از فرضيه هاي گوناگون مي بايست بهره گرفت؟
و گزينش يكي از آن ها چيست و چه معياري براي مردود شـمردن بهـره گيـري از انـواع     

بيش از آن كه نافع ، تيغ دودم است فرضيه فرضيه هاي ديگر وجود دارد؟بايد مواظبت كرد؛
فراهم آوردن زمينـه مناسـب بـراي فرضـيه پـردازي      ، وظيفه رشته تاريخ. باشد مضرّ است

  . بخردانه در ديگر رشته هاي علوم انساني است
  

  
                                                 

نگارنده در باب فرضيه، منابعي گوناگون را مطالعه نموده و حيف است كه سـر خـط آن هـا را     ∗
دالور از آزمون فرضيه و مالك هاي تدوين فرضيه؛سرمد و بازرگان و . خواننده عالقمند نداند

حجازي از منطق تدوين فرضيه؛فرهنگي و صفر زاده از اصـول انتخـاب و نگـارش و ارزيـابي     
ني و منابع فرضيه، قالب هاي فرضيه سازي، و تفاوت هاي فرضـيه و نظريـه؛از   مبا فرضيه ها، 

كيا و دربان از انواع تعريف فرضيه، كاركرد فرضيه، انواع فرضيه و منابع فرضيه ها؛تقي زاده و 
تاري از الگوريتم انتخاب روش تحقيق، و نمودار انواع فرضيه هاي تحقيـق؛ريچ و مانهـايم از   

و استقرايي براي فرضيه سازي و آزمون فرضيه ها؛ببي از چگونگي ساختن دو نوع راه قياسي 
قياس ها و استقراءها براي توليد فرضيه؛حافظ نيا از ويژگي هاي يك فرضـيه خـوب؛و سـيد    
عباس زاده از طرز نوشتن فرضيه هاي پژوهشي، سخن به ميان آورده اند كه نگارنده نيـازي  

  . اندنديد كه آن ها را به درون مقاله بكش
   : براي شناخت سير تاريخي چگونگي تكامل معرفت تاريخي مي توانيد رجوع كنيد به )الف ∗∗

  ها  نوشت پي
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Arthur Marwick, (2001), The New Nature of History, Hampshire, Palgrave, 

PP. 51/150.  
براي پژوهش در باب روش ها و رهيافت هاي گوناگوني كه تاكنون در عرصه تاريخ پژوهـي   )ب
در ايـن كتـاب، در هـر    . د آمده است، مي توانيد به كتابي درخشان و جـامع رجـوع كنيـد   پدي

موضوع و زمينه اي كه در عرصه هاي مختلف تاريخ پژوهي به كـار مـي آيـد، از نـام آورتـرين      
  : نويسندگان، مكتوبي آورده شده است

Adam Budd, (2009), The Modern Historiography Reader: Western Sources, 
NewYork, Routledge.  

كه تاريخ را بـه سـادگي يـك    "بري. بي. جي"تفاوت در مكاتب تاريخ نگارانه را خالف گفته )پ
  : علم، نه كمتر، نه بيشتر ناميده بود، مي توان در اين منبع مطالعه نمود

Robert Harrison ; Aled Jones ; Peter Lambert , (2004) , " Methodology: 
Scientific history and the problem of objectivity " , cited in: peter Lambert ; 
Phillip Schofield , History: an introduction to the history and practices of a 
discipline , Newyork , Routledge , pp. 26/37.  

گامي كه از شاخه هاي يوناني تفكر در باب تاريخ نام مـي بـرد، حتـي در    هن جرج نواك،  )ت
نظريـه   ،  نظريه انسان بـزرگ   ،  همان زمان، از تئوري هاي گوناگوني چون نظريه خداي بزرگ

  : به. ك. ر. نظريه طبيعت بشرنام به ميان مي آورد  و ،  نظريه بهترين مردم  ذهن كبير، 
George Novack, (1995), History: Marxist Essays, Newyork, Pathfinder, 
third printing, pp. 18-20.  

خواننـده عالقـه منـد را در چنـين قلمروهـايي بـه        نگارنده براي جلوگيري از اطناب مخـل،   ∗∗∗
بست از معضل تعميم در پـژوهش   : كتاب هايي كه نام برده مي شود رجوع مي دهد/موضوع

نـادري و سـيف نراقـي از موافقـان و مخالفـان       بـودن تـاريخ؛  هاي تاريخي و علمي يا علمي ن
سـيد امـامي از    تحقيق تاريخي؛هروي از مراحل پژوهش علمي در تاريخ مشتمل بـر فرضـيه؛  

مراحل پژوهش در مطالعات تاريخي، و دشواري هاي فهم و تفسـير پديـده هـاي تـاريخي؛و     
   .سخن به ميان آورده اند ويژگي ها و مراحل پژوهش تاريخي، 

  
  منابع

بـه  {مركـز بررسـي اسـناد تـاريخي     : ، در كتـاب "سند و تحليل"، )1381(ابراهيم زاده، حسن، 
، مجموعه مقاالت همايش اسناد و تاريخ نگاري معاصر، بي جا، مركز بررسي اسـناد  }كوشش

  . 25/33تاريخي وزارت اطالعات، جلد سوم، صص
 . كاربردي تحقيق، تهران، كيهانهاي  روش) 1382(ازكيا، مصطفي؛دربان آستانه، عليرضا، 



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    198

                                                                                                                   
نظريه مبنايي، رويه هـا و  : اصول روش تحقيق كيفي، )1387(استراس، آنسلم؛كوربين، جوليت، 

شيوه ها، ترجمه بيوك محمدي، تهران، پژوهشگاه علوم انساني ومطالعـات فرهنگـي، چـاپ    
  . دوم

تهـران،  . حمـد گـل محمـدي   ، درآمدي بر فلسـفه  تـاريخ، ترجمـه  ا   )1382(استنفورد، مايكل، 
  . ني نشر

، ترجمه مسعود صـادقي، تهـران، سـمت و    درآمدي بر تاريخ پژوهي،  )1384(استنفورد، مايكل، 
  . دانشگاه امام صادق

، بينش و روش در جامعه شناسي تاريخي، ترجمه سيد هاشم آقاجري، )1388(اسكاچپول، تدا، 
  . تهران، نشر مركز

مركـز بررسـي   : ، در كتـاب "هميت اسناد در تاريخ نگاري معاصـر ا"، )1381(اكبري، علي اكبر، 
، مجموعه مقاالت همايش اسناد و تاريخ معاصـر، بـي جـا، مركـز     )به كوشش(اسناد تاريخي 

  . 223/226بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات، جلداول، صص 
مـديران، چـاپ    تهران،، تحقيق در علوم اجتماعيهاي  روش، )1385(ايران نژاد پاريزي، مهدي، 

 . سوم
، فرهنگ روابـط بـين الملـل، ترجمـه حميـرا مشـير زاده و       )1381(ايوانز، گراهام؛نونام، جفري، 

  . حسين شريفي، تهران، ميزان
روش پژوهش و گـزارش، ترجمـه   : پژوهشگر نوين، )1385(بارزان، ژاك؛گراف، هنري فرانكلين، 

 . مجيد خيام دار و مريم جابر، تهران، سمت
علمي، ترجمه رضا فاضل، تهران، /نظري: تحقيق در علوم اجتماعيهاي  روش، )1386(ارل، ببي، 

 . سمت
تحقيق در علوم تربيتي و رفتاري، ترجمه حسن پاشا شـريفي و  هاي  روش، )1381(بست، جان، 

 . نرگس طالقاني، تهران، رشد، چاپ نهم
چاوشيان، تهران، نشرني،  اجتماعي، ترجمه حسنهاي  طراحي پژوهش، )1387(بليكي، نورمن، 
 . چاپ دوم

، ترجمه عليرضا ماليي تـواني، نامـه تـاريخ پژوهـان،     "بحران در روش"، )1385(بنتلي، ميشل، 
  . 18/35، صص 1385، تابستان 6، شماره 2سال 

  . نحوه انجام تحقيقات اجتماعي، ترجمه هوشنگ نايبي، تهران، نشر ني، )1386(بيكر، ترز، 
 . روش تحقيق با تأكيد بر تاريخ، شيراز، نويد شيراز، )1385(ثواقب، جهانبخش، 

  . ، تاريخ و تاريخ نگاري، شيراز، نويد شيراز)1376(تاجبخش، احمد، 
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، الگوي گرافيكي روش تحقيق در علوم انسـاني، تهـران،   )1388(تقي زاده، هوشنگ؛تاري، غفار، 

  . حفيظ، چاپ دوم
درك گذشـته،  : ي تاريخ و كاركرد آن در علوم انسـاني ضرورت بازانديش"، )1387(توكلي، فائزه، 

  . 29/46، صص 1387، زمستان 16، شماره 4، نامه تاريخ پژوهان، سال "تأثير بر آينده
وحيد مازندراني، تهران، . ، تحقيقي در باب تاريخ، ترجمه ع)1356(، }2536{توين بي، آرنولد، 

  . توس، چاپ دوم
  . خوارزمي تهران، . و تاريخ، ترجمه حسن كامشاد، مورخ )1370(آرنولد،  توين بي، 

، ترجمـه مهـران اسـماعيلي، نامـه تـاريخ      "تاريخ نگاري سـاختارگرا "، )1385(تيمومي، هادي، 
  . 36/45، صص 1385، تابستان 6، شماره 2پژوهان، سال 

  . راهنماي تهيه و تدوين پيشنهاد پژوهش، تهران، فرهنگ زبان، )1386(جواهري زاده، ناصر، 
  . مازيار، چاپ دوم تهران، . ، تاريخ، ترجمه محمد تقي فرامرزي)1355(چايلد، گوردون، 

مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني، تهران، سمت، چـاپ  ، )1384(حافظ نيا، محمدرضا، 
 . يازدهم

 . تحقيق در علوم رفتاري، تهران، ساواالن، چاپ ششمهاي  روش، )1387(حسن زاده، رمضان، 
و 1هاي  ، شماره4، مطالعات تاريخي، سال"باشد؟"علم"تواند آيا تاريخ مي"، )1371(علي،  حقي،
  . 33/51، صص 1371، بهار و تابستان 14و 13، پياپي 2

روش تحقيق با رويكردي به پايان نامه نويسي، تهران، بازتـاب، چـاپ   ، )1387(خاكي، غالمرضا، 
 . چهارم

، دفتـر اول،  3، گنجينه اسناد، سال "ار يا اسناد خطيروش ك"، )1372(خانمحمدي، علي اكبر، 
  . 86/97، صص 1372بهار 

، تجزيه و تحليل تصميم گيري در سياست خـارجي، تهـران،   )1375(خوشوقت، محمد حسين، 
  . دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه

تهـران، ويـرايش، ويراسـت    روش تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي، ، )1385(دالور، علي، 
 . چهارم، چاپ بيستم

 . طرح تحقيق در تحقيقات اجتماعي، ترجمه هوشنگ نايبي، تهران، آگه، )1387(دواس، ديويد، 
علوم اجتماعي، ترجمه خسرو اسدي، تهـران، اميـر كبيـر،    هاي  روش، )1375(دوورژه، موريس، 

 . چاپ سوم
متعـارض در روابـط بـين الملـل، ترجمـه      هاي  يه، نظر)1376(دوئرتي، جيمز؛فالتزگراف، رابرت، 

  . عليرضا طيب و وحيد بزرگي، تهران، قومس، جلد دوم، چاپ دوم
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روابط بين الملل، ترجمه وحيـد بزرگـي، جهـاد    هاي  ، نظريه)1375(، }و ديگران{دويچ، كارل، 

  . دانشگاهي، جلد دوم
، مطالعـات تـاريخي، سـال    "نكات اساسي در تحقيقات تاريخي"، )1367(دياني، محمد حسين، 

  . 159/168، صص 1368، تابستان 2، پياپي 2اول، شماره 
  . ، مقدمه اي بر روش تحقيق در تاريخ، بي جا، آيت)بي تا(، . ذاكر، م

، 3ي، سـال  تـاريخ هـاي   ، پـژوهش "معرفـت تـاريخي  "، )1379(رئيس السادات، سـيد حسـين،   
  . 199/208، صص 1379زمستان / ، بهار5/ 8هاي  شماره

  . امير كبير، چاپ سوم ، تاريخ در ترازو، تهران، )1370(زرين كوب، عبدالحسين، 
  . چيست و چرا؟، ترجمه رؤيا منجم، تهران، نگاه سبز: ، تاريخ)1379(ساثگيت، بورلي، 
اصول و مباني، تهـران،  : اجتماعي، جلد اولتحقيق در علوم هاي  روش، )1385(ساروخاني، باقر، 

 . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چاپ دوازدهم
تحقيق در علوم رفتـاري، تهـران،   هاي  روش، )1387(سرمد، زهره؛بازرگان، عباس؛حجازي، الهه، 

 . آگه، چاپ پانزدهم
  . روش تحقيق كيفي، تهران، پيام پويا، )1387(سفيري، خديجه، 

 . روش شناسي در علم سياست و روابط بين الملل، تهران، قومس، )1384(ي، عليرضا، سنجاب
پژوهش در علوم سياسي، تهران، پژوهشكده مطالعـات فرهنگـي و   ، )1386(سيدامامي، كاووس، 

 . اجتماعي ودانشگاه امام صادق
دانشـگاه   علمي تحقيق در علوم انساني، اروميـه، هاي  روش، )1386(سيدعباس زاده، ميرمحمد، 

 . اروميه
تصميم گيري در سياست خارجي، تهـران،  هاي  ، مباني و مدل)1376(سيف زاده، سيد حسين، 

  . دفتر مطالعات سياسي وبين المللي وزارت امور خارجه، چاپ دوم
سياسـي و  هـاي   شـيوه كـاربرد اسـناد و مـدارك در پـژوهش     "، )1369(شيخ االسالمي، جـواد،  

سالمي، جواد، افزايش نفوذ روس و انگليس در ايران عصر قاجار، شيخ اال: ، در كتاب"تاريخي
  . 143/195تهران، كيهان، صص 

، "اهميت و چگونگي طبقه بندي و جرح و تعـديل در اسـناد تـاريخي   "، )1381(عقيلي، نوراهللا، 
، مجموعه مقاالت همايش اسـناد و تـاريخ   }به كوشش{مركز بررسي اسناد تاريخي: دركتاب

  . 101/109مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات، جلد اول، صص  معاصر، بي جا،
  . ، مقدمه اي بر شناخت اسناد آرشيوي، تهران، سمت)1377(فدايي عراقي، غالمرضا، 
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پژوهش در علوم اجتماعي، ترجمـه فاصـل   هاي  روش، )1381(فرانكفورد، چاوا؛نچمياس، ديويد، 

 . الريجاني و رضا فاضلي، تهران، سروش
 . درآمدي بر تحقيق كيفي، ترجمه هادي جليلي، تهران، نشر ني، )1387(فليك، اووه، 

  . ، مقدمه ايي بر شناخت اسناد تاريخي، تهران، انجمن آثار ملي)1350(قائم مقامي، جهانگير، 
  . ، روش تحقيق در تاريخ نگاري، تهران، دانشگاه ملي ايران)1358(قائم مقامي، جهانگير، 

  . خوارزمي، چاپ پنجم: تهران. ، تاريخ چيست؟ترجمه حسن كامشاد)1378(هالت، كار، ادوارد 
فراهـاني وحميدرضـا   . . . پژوهش در علوم رفتاري، ترجمه حجت اهاي  پايه، )1386(كازبي، پل، 

 . عريضي، تهران، روان
مركـز بررسـي   : ، در كتـاب "كاركرد اسناد در واقعه نگاري تـاريخي "، )1381(كاظمي، محسن، 

، مجموعه مقاالت همايش اسناد و تاريخ نگاري معاصر، بـي جـا،   }به كوشش{ناد تاريخياس
  . 213/223مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات، جلد دوم، صص 

  . اختران ، ترجمه علي اكبر مهديان، تهران، مفهوم كلي تاريخ، )1385(كالينگوود، رابين جورج، 
تحقيـق در علـوم اجتمـاعي، تهـران،     هاي  روش، )1386(، كامران، فريدون؛نيك خلق، علي اكبر

 . چاپخش
، مقدمه اي بـر روش تحقيـق در تـاريخ، ترجمـه     )1362(كيتسن كالرك، جورج سيدني روبرتز، 

  . آوانس آوانسيان، تهران، اساطير
ــوك وان،   ــامپنهود، ل ــوي، ريمون؛ك ــه   ، )1386(كي ــاعي، ترجم ــوم اجتم ــق در عل روش تحقي

 . تهران، توتيا، چاپ دوم عبدالحسين نيك گهر،
تحقيـق كمـي و كيفـي در علـوم     هـاي   روش، )1387(گال، مرديت؛بورگ، والتر؛گـال، جـويس،   

، تهـران، سـمت و دانشـگاه شـهيد     ]و ديگران[تربيتي و روان شناسي، ترجمه احمدرضا نصر
 . بهشتي، جلد اول و دوم، چاپ چهارم

تحقيقي كيفي، ترجمه علي پارساييان و سـيد  روش ، )1386(مارشال، كاترين؛راس من، گرچن، 
 . فرهنگي، چاپ سومهاي  محمداعرابي، تهران، دفتر پژوهش

سـاماران،  : ، ترجمه اقدس يغمـايي، در كتـاب  "حرفه تاريخ نويسي"، )1375(مارو، هنري ايرنه، 
، 4و  3پژوهش در تاريخ، مشهد، آستان قدس رضوي، جلـدهاي  هاي  ، روش}زير نظر{شارل

  . 295/371، صص چاپ دوم
تحليل تجربي، ترجمه : تحقيق در علوم سياسيهاي  روش، )1385(مانهايم، يارول؛ريچ، ريچارد، 

 . لي ال سازگار، تهران، مركز نشر دانشگاهي، چاپ دوم
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اسـناد و  "، )1377(، }تهيـه  تنظـيم از  {؛فياضي، عماد الـدين،  }گفتگو با{مجتهد زاده، پيروز، 

  31، پيـاپي  4و  3، دفتر 8، گنجينه اسناد، سال "ملي و تاريخياهميت آن در اثبات هويت 
  . 115/122، صص 1377، پاييز و زمستان 32و 

درآمدي بر روش تحقيق كيفـي، تهـران، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و      ، )1387(محمدي، بيوك، 
  . مطالعات فرهنگي

بـه  { مركز بررسي اسناد تـاريخي،  : ، در كتاب"سند و تحليل سياسي"، )1381(مرادي، يداهللا، 
، مجموعه مقاالت همايش اسناد و تـاريخ معاصـر، بـي جـا، مركـز بررسـي اسـناد        }كوشش

  . 93/99تاريخي وزارت اطالعات، جلد اول، صص 
، 6، شـماره  2سـال   ، نامـه تـاريخ پژوهـان،   "نسـبت حقيقـت و روش  "، )1385(معموري، علي، 

  . 85/93، صص 1385تابستان 
  . ، بنيادهاي علم تاريخ، ترجمه احمد گل محمدي، تهران، نشرني)1387(بين، . مكاال، سي

  . درآمدي بر روش پژوهش در تاريخ، تهران، نشرني، )1386(ماليي تواني، عليرضا، 
  . سي، تهران، سمت، رهيافت و روش در علوم سيا)1387(، }به اهتمام{منوچهري، عباس، 

راهنماي سنجش و تحقيقات اجتماعي، ترجمه هوشنگ نـايبي، تهـران،   ، )1387(ميلر، دلبرت، 
 . نشرني، چاپ سوم

راهنمـاي عملـي فـراهم    ، )1386(؛سيف نرافـي، مريم؛شـاهپوريان، فـرنگيس،    . . . نادري، عزت ا
 . سازي طرح تحقيق، تهران،  روان، چاپ دوم

تحقيـق و چگـونگي ارزشـيابي آن در    هاي  روش، )1387(نراقي، مريم،  ؛سيف. . . نادري، عزت ا
 . علوم انساني با تأكيد بر علوم تربيتي، تهران، ارسباران، ويرايش پنجم، چاپ سوم

اتحاديه، منصـوره؛فوالد ونـد، حامـد،    : ، در كتاب"بينش و روش"، )1365(نظام مافي، رضا قلي، 
  . 115/130ي معاصر، تهران، نشر تاريخ ايران، صص ، بينش و روش در تاريخ نگار}زير نظر{

، راهنمــاي نگــارش در تــاريخ، مشــهد، جهــاد )1387(، }تــأليف و ترجمــه{نــورايي، مرتضــي، 
  . دانشگاهي

، 2، نامـه تـاريخ پژوهـان، سـال     "تاريخ تحليلي يا تحليل تاريخ"، )1385(واسعي، سيد عليرضا، 
  . 137/156، صص 1385، تابستان 6شماره 

، مباني تحليل سياست بين الملل، ترجمه بهـرام مسـتقيمي و   )1376(تي، كالوي جاكوي، هالس
  . مسعود طارم سري، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، چاپ دوم

 . روش تحقيق و پژوهش علمي در تاريخ، تهران، اميركبير، )1386(هروي، جواد، 
 . وم رفتاري، تهران، سمتشناخت روش علمي در عل، )1386(هومن، حيدرعلي، 
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، آموزش تاريخ، ترجمه مهدي جاللي، تهران، كميسيون ملـي يونسـكو   )1334(هيل، چارلزپيتر، 

  . در ايران
  . ، آغاز و انجام تاريخ، ترجمه محمد حسن لطفي، تهران، خوارزمي)1363(ياسپرس، كارل، 
  . ، آيين نگارش تاريخ، بي جا، شركت سهامي چاپ)1316(ياسمي، رشيد، 

  . ، تاريخ چيست؟ترجمه محمد تقي زاد، بي جا، ؛جوان)بي تا(آ، . يروفه يف، ن
  . نقدي بر تاريخ و تاريخ نگاري، تهران، كاخ چاپ : ، تاريخ شناسي)1350(يكتايي، مجيد، 
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بررسي مروري جايگاه تفكر انتقادي و خالق در تعليم و 
 تربيت دانشگاهي و كاربست آن در برنامه  ريزي درسي

  
 ∗مازيار رستمي
  ∗∗زهرا خمبه بيني

  
  چكيده

تفكر انتقادي و خالّق را بعنوان برونداد اصلي تعليم و تربيت نوين ، امروزه صاحبنظران
تفكرانتقادي و  . پايه براي يادگيري بشمار مي آورندمعرفي كرده و تدريس تفكر را نكته 

و تحليـل و كاربرد اطالعات مي پردازد و  تجزيه، خالق برپاية اطالعات به تقسيم بندي
هاي جديد به روند توليد علم شـدت  برهمين اساس با كشف قوانين علمي و ارائة نظريه

در گذشته . اي دارد يگاه ويژهاين نوع تفكر در تعليم و تربيت اسالمي نيزجا. بخشد مي
اعتقاد  . افـراد را متفكر و خالق بارآورد بتوان    است تصور بر اين بود كه ممكـن 

كيفياتي ذاتي و موروثي ، همگانـي دربـارة ماهيت تفكراين بود كه اين مشخصات
اما دانش ،  كنترل و دخـل و تصرف درآنها وجود ندارد امكان وجه هيچ هستند كه به

هاي  حل مشكل و خالقيت پديده، وزي نمايانگر اين نكته است كه تفكرامر
بلكه تفكر يك واقعيت و پديـده اي طبيعي است كه تمام ، متـافيـزيكي نيستند

بنابراين . در آن صادق است رفتار انسان  بر  حاكم   قـوانيـن و نظامها و اصول
، اهم كردن شرايط قابل كنترلتوان افراد را با فر تفكررفتـاري يادگرفتني است و مي

بررسي مروري جايگاه تفكر انتقادي و خالق ، هدف اين مطالعه. متفكر و خالق بارآورد
   . در تعليم و تربيت دانشگاهي و كاربست آن در برنامه ريزي درسي بود

                                                            
 . دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي درسي، شاغل در دانشگاه علوم پزشكي گلستان ∗
  . دانشجوي كارشناسي تحقيقات آموزشي، شاغل در دانشگاه علوم پزشكي گلستان ∗∗
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مروري بر متون بصورت اين مطالعه به روش كتابخانه اي و همچنين  :هامواد و روش
 .googleاز طريق سايتهاي ، در راستاي تفكر انتقادي و خالق وتحقيقات مرتبط

magiran. irandoc. sidوiran medex  او كتابچه خالصه مقاالت كنگره هاي
    . پذيرفتانجام ، منبع بود 13مرتبط كه در مجموع داخلي 
در سال هاي پاياني تحصيل در بين دانشجويان ، نتايج مطالعه نشان داد :هايافته 

نمودها و ، )درسيستم هاي آموزش عالي(، تحصيلي كارشناسي ارشد و دكترامقاطع 
  انتقادي و خالق را شاهد هستيممصاديق تفكر 

براي اينكه فراگيران خوب تربيت شوند و افراد مفيدي در آينده باشند  :نتيجه گيري 
و اين تنها در سايه انتقال اطالعات  . نقاد و داراي بينش علمي باشند، خالق، بايد متفكر

هاي درسي مدارس و  شود بلكه در برنامه به ذهن شاگردان و دانشجويان حاصل نمي
هاي  قابليت، هايي گنجانده شود كه از طريق آنها دانشجويان بايد روش، دانشگاه ها

رند و با مره خود به كار ب چگونه آموختن را از طريق نظم فكري بياموزند و در زندگي روز
بايد به صورتي ، هاي حاكم بر آنها هاي آموزشي و روش توجه به نقش اساسي محيط

سازي حقايق علمي با مسائلي كه در  را به جاي ذخيره، سازماندهي شوند كه دانشجويان
  . شوند درگير سازند زندگي واقعي با آنها مواجه مي

برنامه ريزي ، يت دانشگاهيتعليم و ترب ،تفكر خالّق، تفكر انتقادي :كليدواژه ها
  . درسي

  
  مقدمه و بيان مساٌله

روش تدريس و ديدگاه . قدمتي ديرينه دارد» انتقادي تفكر« هاي خردمندانه ريشه
اهميت پرسش سؤاالت عميق   وي. است  اين مطلب بوده سال قبل مؤيد 2500سقراط در 

و نيز اهميت  آن بپردازد در اي به تفكر انسان قبل از پذيرش ايده شوند راكه موجب مي
. داد نشان، اساسي  تحليل مفاهيم و ها فرضيه،  استدالل، آزمايش دقيق، جستجوي شواهد

  . 427ص )1(.ارسطو دنبال گرديد افالطون و  روش سقراط بوسيلة، بعدها
سرفصل كارنظريه پردازان آموزشي قرار گرفت ، تفكر انتقادي، اوايل قرن بيستم

در صدد برآمدند كه شيوه هاي تفكر انتقادي را با ، برنامه ريزي درسيومتخصصين حوزه 
  )2(.برنامه هاي درسي مدارس ممزوج سازند

در عصري كه كتاب هاي درسي به سرعت كهنه مي شوند و نوآوري دائماً تجربه مي 
 روشهاي، به عبارت ديگر . اهداف نهايي و كلي تعليم و تربيت ناگزير بايد تغيير يابد، شود
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سنتي تدريس و يادگيري يعني جايگاه منفعل فراگيران در محيط آموزشي و تكيه بر پر 
ديگر جوابگوي نيازهاي تربيتي نسل حاضر و آينده نخواهد بود و ، كردن ذهن از اطالعات

خالقانه ونقادانه و به طور علمي بيا ، براي تربيت صحيح فراگيران نياز است تا آنها آزادانه
  )3(.نديشند
اين امـر لزومـاً   ، تحول آموزشي بيشتري به خود ديده است، نسبت به قبل عه جهانيجام

اي  آمـوزش رسـمي همچنـان در سـطح گسـترده     . به معناي بهينه تر شدن آموزش نيست
، دانش از طريق محتواي موضوعي است كه به جاي تدريس چگونه انديشيدن مشغول ارائه

انشگاه بخواهد در جامعه تكثرگـرا و جهـاني   اگر د. بيشتر معطوف به پرورش مهارتها است
بيش از هر چيز نيازمندبه كسب توانايي تفكر در سـطح بـاال     دانشجويان، باشد  امروز موفق

ارزيابي صحت گرايشها فكري خودو قضاوت ، آنها نيازمند تفكيك واقعيت از تفسير. هستند
  . 265ص -1. درستي از شواهد و مدارك مي باشند

پيدا كردن منابع علمي مورد  . پژوهش و تحقيقات است، وظيفه دانشگاهيانبزرگترين 
تدوين كتابهايي با ، ارائه روشهاي صحيح آموزشي، اطمينان و قابل استناد در ايران

هاي متنوع آموزشي براي اقشار مختلف جامعه از جمله مهمترين فعاليتهايي است كه  سبك
ر سنگين مسئوليت ترويج آموزش تفكر انتقادي و با . ها عهده دار آن مي باشند دانشگاه

خالق در جامعه امروز بر عهده پژوهشگران و محققان دانشگاهي كشور است كه قبل از 
هر چيز بايد در پي يافتن منابع الزم براي شروع يك اقدام گسترده عملي در آموزش اين 

نامه هاي كارشناسي  تنها تعداد معدودي كتب ترجمه شده و پايان . دو نوع تفكر باشند
نمي تواند نياز آموزشي اين موضوع را فراهم كند؛ بنابراين بيش از هر ، ارشد در اين زمينه

از طرف ديگر ضرورت آموزش تفكر  . چيز نيازمند تدوين و تأليف منابع الزم مي باشيم
بايد قبل انتقادي و خالق در بين قشر دانشگاهي كشور در اولويت قرار دارد؛ زيرا اين افراد 

توانايي هاي الزم را كسب نموده باشند تا بتوانند با بينش صحيح ، از اقدام به تدوين منابع
  . 177ص -1. به اين امر مهم بپردازند
تفكر انتقادي و خالّق را بعنوان برونداد اصلي تعليم و تربيت نوين ، امروزه صاحبنظران

  )4(.يري بشمار مي آورندمعرفي كرده و تدريس تفكر را نكته پايه براي يادگ
آموزش و پرورش كمك به دانش آموزان است تا ياد بگيرند چگونـه   يكي ازاهداف مهم

ايجـاد ايـده   (تفكـر خـالق    با) ارزيابي ايده ها(ب تفكر انتقادي به طور مولّد از طريق تركي
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دسـت   بـه است از بازآرايي يا دستكاري اطالعات   تفكرعبارت. انديشه ورزي كنند) هاي تازه
انـواع مختلـف    ايـن تعريـف كلـي   . از محيط و نمادهاي ذخيره شده درحافظه درازمدت آمده

واژه خالقيت نيز صاحب نظـران   براي. شود تفكرازجمله تفكرآفرينشي يا خالق را شامل مي
  :  اند؛از جمله  كرده از جنبه هاي مختلف تعاريف متعددي ارائه

خالقيـت  "،  كـه  كنـد  مي  بيان) 1959و1945(ميربه نقل از ورتها) 1999(توني پروتكور 
دوبـاره   شكسـتن و  عبارت است از توانايي نگاه جديد به يك موضوع و به عبـارتي فراينـد  

. "دست آوردن بينش جديد نسبت به ماهيت آن به و  ساختن دانش خود درباره يك موضوع
ده هاي جديـد و مفيـد   خالقيت عبارت است از توليد اي"بيان مي دارد ) 1996(ترزا آمابيلي 
) دربرابـر تفكـر همگـرا   (خالقيت را تفكـر واگـرا   ") 1954(گيلفورد . "هاست در همه زمينه

ترين راه حل را تفكر واگرا گويند و  بررسي راه حل هاي گوناگون و انتخاب مناسب(داند  مي
  ".كاربرد دانش و قوانين براي كاستن از تعداد راههاي ممكن را تفكر همگرا گويند

چشم ، رو يكردهاي نو، فكر خالّق يا مولّدنوعي از تفكراست كه ايجاد بينشهاي جديدت
  )5(.شود راههاي جديد و يكپارچه فهميدن و ادراك را موجب مي، اندازهاي تازه

  
  قتفكرخالّ

بـا   . و هم به تصميم گيري هاي مناسـب كمـك مـي كنـد     تفكر خالق هم به مسأله
و پيامدهاي هر يك از آنها بررسي مـي   حلهاي مختلف مسألهراه ،  استفاده از اين نوع تفكر

سازد تا مسائل را از وراي تجارب مستقيم خود دريابـد و   فرد را قادر مي، مهارت اين . شوند
سـازگاري و   بـا ، وجود ندارد و تصميم گيري خاصي مطرح نيسـت  حتي زماني كه مشكلي

دو سطح ) 1954(به نقل از مازلو ) 1999(پروكتور . انعطاف بيشتر به زندگي روزمره بپردازد
  .اوليه و ثانويه براي تفكرخالق و نوآوري قائل مي باشد

هاسـت كـه شـامل     هاو نـوآوري  عبارت از آن دسته از خالقيت: خالقيت و نوآوري اوليه
نظريـه مكانيـك     . اصول و مفاهيم جديد و خلق پارادايم نـوين مـي شـود    ايجاد و توسعه

نظريـه هـاي رفتـارگرايي واتسـون و اسـكينز و      ، يه نسبيت انيشتيننظر، كوانتومي پالنك
نظريه شناختي پياژه از جمله خالقيت ها و نوآوري هاي علمي اوليه يا بزرگ اند كه باعـث  

  . ايجاد تحوالت عميق علمي و شروع رويكردهاي جديد شده اند
كـه شـامل   آن دسته خالقيت ها و نـوآوري هـايي هسـتند    : خالقيت و نوآوري ثانويه 
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و مفاهيم شناخته شده قبلي و تكميـل و بسـط خالقيـت     كاربرد جديد و متفاوتي از اصول
هاي بزرگ علمـي   دستاوردهاي علمي پژوهشگران كه مبتني بر نظريه . هاي اوليه هستند

   . است از موارد خالقيت ثانويه است
هـان بـه   آنچه مسلم است آموزش و پرورش و آموزش عالي كشور مي بايد دانـش پژو 

هاي علمي سوق دهد و دروس رشته  خصوص رشته هاي علوم انساني را به سوي خالقيت
هاي علوم انساني نيز بايد زمينه ساز اين نوع تفكر را فراهم سازند و در ايـن راسـتا دانـش    
پژوهان ما ضمن مطالعه نظريه هاي نظريه پردازان بزرگ و بسط و تعميم آنهـا خـود بايـد    

ي جديد گردند كه مطابق با نيازها و فرهنگ جامعه خودشـان باشـد در   صاحب ايده و تفكر
حالي كه متأسفانه دانش پژوهان ما آنقدر سرگرم آموختن تفكر ديگران هسـتند كـه خـود    

  !!فرصت فكر كردن ندارند 
دانـش  ، ممكنست تعليم و تربيت كـامپيوتري «:فيلسوف آمريكايي مي گويد   من پست 

ولي لزوماً از آنها شـهرونداني بـا تفكـر    ، راسي صاحب شغل گرداندآموزان را در نظام بوروك
  . »سازد كه بتوانند در يك نظام دموكراتيك مشاركت كنند انتقادي نمي

مي داند ؛ ) در برابر تفكر عمودي) (يا افقي( خالقيت را تفكرجانبي) 1968(ادوارد دبونو 
اي ديگرآن را ابـزار حـل    وعدهخالقيت را مترادف حل مسأله دانسته ، برخي صاحب نظران

تفكـر  ، استاين معتقد است كه افراد آفريننده يا خالق داراي فكر انتقـادي . مسئله مي دانند
همان طور كه مالحظه مي شود انواع تعاريف خالقيت  . هستند . .. تفكر خالق و، شهودي

  . داراي نقاط مشترك زيادي است
  

  تفكر انتقادي
اصـول تفكـر انتقـادي    » «پـدر «، روانشـناس و مربـي  ، يفيلسوف آمريكاي، جان ديويي

خوانـد وآن را چنـين تعريـف     او تفكرانتقادي را باز تـاب تفكـر مـي   . شود ناميده مي» نوين
مستمر و بادقت در مورد يك عقيده يا فرض بر گرفته دانش در پرتـو  ، تفكر فعال«: كند مي

ديـويي از  . »ن منتهي مـي شـود  از آن حمايت مي كند و نتايج بعدي كه بدا هايي كه زمينه
ايـن امـر را بـا يـك نـوع تفكـر       ، طريق توصيف تفكر انتقادي به عنوان يك فرآيند فعـال 

بـراي   . كند مقايسه مي كند كه در آن فرد ايده ها و اطالعات را از كس ديگري كسب مي
تفكرنقدي در اصل يك فرآينـد فعـال   ، ديويي و هر كس ديگري كه با اين اصول كاركرده
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خودتان ، پرسيد از خود سؤال مي، كنيد تفكري كه شما به جاي خود فكر مي، تلقي مي شود
تا اين كه به يك شـيوه كـامالً منفعـل از ديگـران      .. . اطالعات مربوط را پيدا مي كنيد و

استدالل ارائـه  ، كند استدالل مي گويد تفكرانتقادي اهميت زيادي راضميمه  او مي . بياموزيد
به معناي تفكر  تفكر انتقادي. كند ارزيابي مي، ها را تا آنجا كه ممكن است اللكرده و استد

، مسـئوليت ، به عبارت ديگر تفكـر همـراه بـا اسـتدالل    . صحيح براي ارزيابي مسائل است
فردي كه تفكر انتقادي دارد مي توانـد سـواالت   . مهارت و هدف را تفكر انتقادي مي نامند

را به طور مرتب و خـالق جمـع آوري كنـد و بـه نتـايج       مناسب بپرسد و اطالعات مربوط
تفكـر انتقـادي   . مدللي برسد كه او را قادر مي سازد كه زندگي و عملكرد خوبي داشته باشد

-1. در واقع روش شناختي است كه افراد عمدتاً با بررسي داده ها به قضاوت مـي پردازنـد  
  . 354-357ص

حركت به سمت دانش آموز (را از دست دادهاز ديدگاه جان ديويي معلم نقش قبلي خود 
گيرد و آنها را  و به عنوان يك دوست و رفيق يا رابط در كنار فراگيران قرار مي )محوري

طور كه سقراط كودك برده  كند و همان او حفظ كردن را توجيه نمي . كند وادار به تفكر مي
كند به ديگران  كند معلم جديد سعي مي را وادار به حل مسأله يا استنباط رياضي مي

خودحقيقت را كشف كنند تا اين ملكه ذهن آنها شود و هميشه براي آنها باقي ، بياموزد
  . 465ص-1. بماند

  
  بررسي متون

 پزشـكي  نفرازدانشـجويان 150عنوان مهارتهاي تفكرانتقـادي دربـين   درپژوهشي كه با
 ايـن  نتـايج ، و كارآموزبـه عمـل آمـد    6كارورز سـال ، گروه كارورز سال آخر3شيراز در بين

 هاي قابليت از گيري بهره در شيراز پزشكي دانشجويان بودن ضعيف دهنده نشان تحقيق
 معنـي  شـكل  بـه  هـا  اينتـرن  اسـتنباط  توانـايي  تنهـا  مطالعـه  اين طي، بود انتقادي تفكر
 تقريبـا  زمينه هاي مختلـف  در ديگر گروه دو و بود باالتر ديگر گروه دو از)P=04/0(داري
 دانشجويان از باالتر اندكي مرد دانشجويان استنباط توانايي ضمن در . بودند همديگر مشابه
  )P( . )6=03/0(شد ارزيابي زن

نفـراز  250در پژوهشي كه با عنوان تفكر خالق و رابطه آن با موفقيت تحصيلي در بين
دانشــجويان مقــاطع كــارداني تــا كارشناســي ارشــد دانشــگاه آزاد اســالمي واحــد         
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انجام پذيرفت مشخص گرديد ، 85-86در سال تحصيلي) پسر9/36دخترو1/63(خوراسگان
 0/0 5(الق و تحليلي برخورداربودنـد در سطح متوسطي از تفكر خ، دانشجويان بررسي شده

<P( و تفكر خـالق  ، معدل يا ميانگين، جنسيت، بين فاكتورهايي از قبيل رشته تحصيلي و
ولي در بين عواملي همچون مقطع تحصيلي و تفكر خـالق  . رابطه معني داري وجود ندارد

رابطـه  رابطه معني دار گزارش گرديده است و همچنين بين تفكر خـالق و تفكـر تحليلـي    
يعني با افزايش يكي ديگـري كـاهش    )P>001/0( معني دار معكوس برقرار گرديده است

  )7(.يافته است و برعكس
درپژوهشي كه با عنوان رابطه توانايي تفكر انتقادي و مهـارت تصـميم گيـري بـاليني     

نفـر از دانشـجويان رشـته     34دانشجويان پرستاري در كارآموزي بخش كودكـان در بـين   
يافته ها ، انجام پذيرفت، دانشگاه علوم پزشكي كردستان)نفردختر18نفرپسر و 16(پرستاري

حاكي  است كه اكثريت كارآموزان از نظر توانايي تفكـر انتقـادي در سـطح ضـعيفي قـرار      
داشتند و بين سطح تفكر انتقـادي دانشـجويان در بخشـهاي مختلـف رابطـه معنـي داري       

 )P=0001/0( ي دانشجويان تفاوت معني داري بـا اما بين مهارت تصميم گير. موجود نبود
  )8(.مشاهده شد

هاي علوم  در پژوهشي كه توسط نوشادي در زمينه بررسي گرايش دانشجويان رشته
-86نفر از دانشجويان دانشگاه شيراز درسال تحصيلي120به تفكر انتقادي در بين  انساني

در ميزان گرايش به تمامي مولفه تفاوت جنسيت ، بيانگر اين نكته است كه، انجام شد، 85
همچنين . نسبتاٌ برابر است )بلوغ فكري و اشتغال ذهني، نوآوري( هاي تفكر انتقادي

گرايش دانشجويان علوم انساني در مولفه اشتغال ذهني باالترين و در مولفه بلوغ فكري 
يافته ها حاكي است كه  دوره . پايين ترين نمره را به خود اختصاص داده است

. دانشجويان بر ميزان گرايش به تفكر انتقادي تاثير معني داري دارد) مقطع(حصيليت
گرايش بيشتري نسبت به مولفه هاي تفكر انتقادي ، بطوريكه دانشجويان دوره دكتري

تفاوت گرايش به مولفه هاي تفكر انتقادي در بين رشته هاي مختلف نيزمعني . نشان دادند
رشته هاي جامعه شناسي نسبت به دانشجويان رشته بطوريكه دانشجويان . دار است

-283صص -1 . گرايش بيشتري نسبت به مولفه هاي تفكر انتقادي نشان دادند، حقوق
278  
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در پژوهشي كه باعنوان ارزيابي مهارت تفكر انتقادي و ارتباط بين رتبه آزمون 
انشجويان سراسري ورود به دانشگاه و نمره آزمون مهارت هاي تفكر انتقادي در د

يافته هاي حاصل ازمطالعه ، جديدالورود دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام پذيرفت
درصد نمره كل  50نشان داد كه اوالً ميانگين نمره كل تفكر انتقادي دانشجويان كمتر از 

و ثانياً ارتباط معني داري بين رتبه آزمون سراسري و نمرات آزمون مهارت هاي ، است
ميانگين نمرات مهارتهاي تفكر انتقادي ، بنابراين در اين مطالعه. جود نداردتفكر انتقادي و

   )9( . )48/12(رضايت بخش نبود، در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
  :بحث و نتيجه گيري

بررسي مروري جايگاه تفكر انتقادي و خالق در ، هدف اصلي از انجام اين مطالعه
در پژوهشي كه . بود و كاربست آن در برنامه  ريزي درسي تعليم و تربيت دانشگاهي

توسط قريب و همكاران در خصوص مقايسه مهارتهاي تفكر انتقادي و گرايش به تفكر 
انتقادي در دانشجويان ترم اول و ترم آخر كارشناسي مديريت خدمات بهداشتي و درماني 

تقادي در دانشجويان فوق ميانگين نمره كل مهارت تفكر ان، در اصفهان انجام پذيرفت
و در دانشجويان ترم )55. 11±18. 2(در دانشجويان ترم اول(هنجار گزارش گرديد، الذكر
كه با نتايج بعضي از پژوهش هاي انجام شده در ايران كه در ذيل ) 21. 11±59. 2(آخر

ميانگين نمره كل تفكر انتقادي دانشجويان . شباهت و همسويي دارد، ذكر شده است
وميانگين نمره كل تفكر )07. 12±09. 3(علوم پزشكي تهران دانشگاهكارشناسي مامايي 

. 3(، علوم پزشكي در شهر تهران دانشگاه هايانتقادي دانشجويان كارشناسي پرستاري 
بين  در پژوهشي كه  توسط پروفتتو در كانادا در)4(گزارش شده است)68. 25±11

ميانگين نمره تفكر انتقادي دانشجويان ، دانشجويان كارشناسي پرستاري انجام انجام شد
وهمچنين ميانگين نمره گرايش به تفكر انتقادي در دانشجويان سال 4. 17، فوق الذكررا

گزارش نموده است كه اين نمايانگر گرايش )3. 312±4. 36(چهارم  كارشناسي پرستاري
در )10(. در سالهاي پاياني تحصيل نسبت به تفكر انتقادي بوده استمثبت اين دانشجويان 

پژوهشي كه توسط زترگرن و همكاران در نيوزيلند در ارتباط با مهارت تفكر انتقادي 
مشخص گرديد نمره دانشجويان سال پنجم اين ، دانشجويان رشته توانبخشي انجام شد

پژوهشي كه توسط  جين جي و در . )11(گزارش شده است 21ساله 5رشته در يك دوره



 213...    بررسي مروري جايگاه تفكر انتقادي و خالق در

همكاران در آمريكا  بر روي دانشجويان داروسازي انجام شد نمايانگر اين بود كه مهارت 
تفكر انتقادي دانشجويان داروسازي در طول دوره چهار ساله از يك افزايش چهارده 

 به عبارتي هر چه دانشجو به پايان دوران تحصيل نزديكتر . درصدي برخوردار بوده است
روند ، ميشود به همان تناسب مهارات هاي تفكر انتقادي باستناد يافته هاي پژوهش فوق

پژوهش ذهبيون و همكاران در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي  )12(.افزايشي دارد
 )7)(تفكر خالق و رابطه آن با موفقيت تحصيلي در دانشجويان( واحد خوراسگان با عنوان

مهارتهاي (در بين دانشجويان رشته پزشكي با عنوان  )6( همكارانوپژوهش اميني و 
به لحاظ نتايج همسو ، دانشگاه علوم پزشكي شيراز)پزشكي تفكرانتقادي دردانشجويان

در سال هاي پاياني ، همانطوريكه ازيافته هاي اين بررسي ها  مشخص است. هستند
مقاطع كارشناسي ارشد و  اٌبعض(تحصيل براي دانشجويان درسيستم هاي آموزش عالي و 

براي اينكه فراگيران . نمودها و مصاديق تفكر انتقادي و خالق را شاهد هستيم، )دكترا
نقاد و داراي بينش ، خالق، خوب تربيت شوند و افراد مفيدي در آينده باشند بايد متفكر

جويان و اين تنها در سايه انتقال اطالعات به ذهن تربيت شونده و دانش . علمي باشند
هايي گنجانده شود كه از  بايد روش، هاي درسي دانشگاه ها شود بلكه در برنامه حاصل نمي

هاي چگونه آموختن را از طريق نظم فكري  قابليت، آموزان و دانشجويان طريق آنها دانش
هاي  مره خود به كار برند و با توجه به نقش اساسي محيط بياموزند و در زندگي روز

آموزان و  بايد به صورتي سازماندهي شوند كه دانش، اي حاكم بر آنهاه آموزشي و روش
سازي حقايق علمي با مسائلي كه در زندگي واقعي با آنها  را به جاي ذخيره، دانشجويان
پذير  هاي سنتي امكان هاي علمي با روش كسب نگرش . شوند درگير سازند مواجه مي

معلمان عزيز و اساتيد گرامي  . ستفاده نمودهاي جديد ا نيست و بايد به جاي آنها از روش
ها  ها و رويكرد شوند بايد با اين گونه روش دار محسوب مي نيز كه در اين خصوص پرچم

لذا پيشنهاد . آشنا بوده و از آنها در اداره كالس و آموزش دروس گوناگون استفاده نمايند
، مقوله تفكر انتقادي و خالقمسئوالن نظام تعليم و و تربيت براي جايابي بهينه ، ميشود

دربرنامه ريزي ، توجه فزاينده اي به فرايند برنامه ريزي درسي نموده وبراي بهبود اين روند
پرسش و ، مباحثه، روشهاي چون يادگيري بر اساس حل مساله، هاي آموزشي و درسي

   . را مد نظر قرار دهند. ..پاسخ
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  ها و راهبردهادانشگاه اسالمي، مؤلفه
  

  عليرضا سميعي اصفهاني
  عبدالرضا فتحي مظفري

  
هاي علمي آن جامعه جسـتجو كـرد كـه    سرچشمه تحوالت يك جامعه را بايد در محيط

 تحقّق جامعه اسالمي، ارتباط مستقيمي بـا تحقّـق دانشـگاه   . باشددانشگاه مظهر آن مي
تا زماني كه اقتصاد، سياست، فرهنگ، علم و اخالق اسالمي نباشد، جامعه . اسالمي دارد

. يابد و اين امر ممكن نيست، مگر با تحقّق دانشگاه اسالمياسالمي حقيقي تحقّق نمي
افـزاري و  جنـبش نـرم  . آيـد از دل دانشگاه اسالمي است كه چنين مفاهيمي بيرون مـي 

ه گفته مقام معظّم رهبري حيات و ممات نظـام بـه آن وابسـته    علم نيز كه امروزه بتوليد
علـم  افـزاري و توليـد  است، جز با تحقّق دانشگاه اسالمي كه مهمترين بستر جنبش نرم

اهميت دانشگاه به عنوان مركز توليد علم و اطّالعات در بقاء يـك  . يابداست تحقّق نمي
ده است و نخبگـان نيـز بـه عنـوان     كشور در عصر ارتباطات و اطّالعات چندين برابر ش
لذا در اين پژوهش سعي بـر ايـن   . يابندپيشروان جامعه در فضاي دانشگاهي پرورش مي

راهكارها و موانع تحقّـق  ، هاي دانشگاه اسالمي و تبيين آنكردن مولفهاست تا با مطرح
  .                                                              چنين دانشگاهي را مورد بررسي قرار دهيم

  .اسالمي، توسعه ملّي، مباني، راهكارها، موانعدانشگاه: هاواژهكليد
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  طرح مسأله
تـرين بسـتر    ها و تعالي افكار، مناسب انديشهترين جايگاه تبلور  دانشگاهها به مثابه عالي

ترين سـنگر   علوم و فنون و مطلوبة تها و نوآوريها و دستيابي به باالترين قلّاقيپديدايي خلّ
بـه  . وليت را در اصالح و هدايت جامعـه بـر عهـده دارنـد    ئبيشترين مس ،پاسداري از ارزشها

اگـر دانشـگاه اصـالح    : فرمودنـد  )رضوان اهللا تعالي عليـه (همين دليل است كه امام راحل 
هايي است كه در مسير  ي دانشگاهي از جمله مجموعه جامعه .شود بشود، جامعه اصالح مي

ايـن  . تكامل حيات اجتماعي و رشد فرهنگ و غناي معرفتي و اخالقي؛ نقشي كليدي دارد
را بـا   توانـد خـود   هم مي: ي اسالمي از دو نوع تأثير برخوردارست مجموعه در درون جامعه

اصول فرهنگ اسالم منطبق ساخته و ارزشهاي حاصله را بـه جامعـه منتقـل نمايـد؛ هـم      
دانشـگاه بـه عنـوان نهـاد      .آفريني كند ي ديني نقش تواند در آفرينش فرهنگ شايسته مي

. ترين خاستگاه نيروي انساني الزم براي اداره جامعه و حكومـت اسـت   اصلي، كشورعلمي
خواهان تحول و ترقي و تعالي باشد بايـد بـه تعميـق و گسـترش      كهبنابراين هر حكومتي

هاي علمي و پژوهشي بپردازد تا بتواند به ابداعات و نوآوري نائل آيـد و بـدون ترديـد    طرح
ترديـدي وجـود نـدارد كـه     . دانشگاه مطلوب در جامعه اسالمي داراي چنين ماهيتي است 

موجـب  ، نياز جامعه و نظـام اسـالمي  رخوت و سستي در عرصه علوم بشري و دانش مورد 
اين دانشگاه است كه بايد با علم و رجـال   ،از اين منظر. گردد افتادگي و وابستگي ميعقب
آنگاه ، دانشگاه به مثابه زبان ملّت ما. كاروان تمدن ايران اسالمي باشد پرچمدار، اشعلمي

-جـدي  از انقالب اسـالمي را  ق آرمانهاي بلندكند كه تثبيت و تحقّمصداق واقعي پيدا مي
. ترين اهداف خود بداند و براي رسيدن به سرمنزل مقصـود از هـيچ تالشـي دريـغ نكنـد      

جايگاهي جدي در ترسيم روند آينده حركـت   ،هاكردن دانشگاهامروزه بحث درباره اسالمي
در اكثر محافل علمـي   وهاي كشور به خود اختصاص داده است علمي و فرهنگي دانشگاه

در ايـن  . شود اين بحث به نوعي مطرح و به اظهار نظر گذاشته مي ،و فرهنگي دانشگاهيِ
شـود و بـه ايـن سـوال پاسـخ داده      پرداخته مي اسالمي دانشگاه ضرورتنوشتار به بررسي 

در محافـل علمـي و تحقيقـاتي     اسـالمي  خواهد شد كه براستي آيا طرح مسـأله دانشـگاه  
دانشگاه اسـالمي چيسـت ؟ و در نهايـت بـه      اهبردهاياصول و ر ضروري است ؟ و اينكه

به نظر مـي رسـد   در اين راستا . شود راهكارهاي ايجاد زمينه دانشگاه اسالمي پرداخته مي
پيوند برقـرار نشـود، دانشـگاه     -در راستاي تحقق علم ديني -تا زماني كه بين علم و دين
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تحقيقي كه در اين پژوهش مورد روش . اسالمي در معناي حقيقي آن تحقّق نخواهد يافت
  .باشدتوصيفي مي –گيرد روش تبييني استفاده قرار مي

  
  تعريف مفاهيم -1

كـردن مفـردات تحقيـق    گام در پژوهش و تحقيـق مشـخص  بدون ترديد همواره اولين
ما نيز در ابتدا براي قدم برداشتن در جهت رسيدن به اهداف خود و منزل مقصود بـه  . است

كنيم مفـاهيم كليـدي   در اين بخش سعي مي. پردازيم و مفردات تحقيق ميتبيين مفاهيم 
اين امر به جهـت  . كه در عنوان تحقيق وجود دارد و يا در آن مستتر است را بررسي كنيم 

لـذا در  . آنست كه در طول بحث يك برداشت مشترك از اين مفاهيم وجود داشـته باشـد   
  :پردازيم ابتدا به تبيين اين مفاهيم مي

  دانشگاه اسالمي - 1 – 1
ارزشهاي متعالي اسالمي و فرهنـگ  ة دانشگاه اسالمي، دانشگاهي است كه در آن هم

هاي ذهني، نوآوريهاي علمي و توليدات فكـري   تخالقي  هاي علمي، برترين انديشه  قرآني،
و . گـردد  الگوهاي مطلوب اجتماعي پديـدار مـي    به مثابه  ت دانشگاهيان،در رفتار و شخصي

ترين منبع فرهنگـي، محـل توجـه و     اين دانشگاه به عنوان ارزشمندترين، پوياترين و رفيع
تـرين رسـالت    چرا كه اساسـي . شود قشرهاي جامعه، به ويژه نوجوانان مية مورد تأسي هم

و تربيت و تأمين كارشناس و نيروي متخصص مورد  افزايي عمومي در كنار دانش  دانشگاه،
ههاي مختلف كشور؛ همانا انجام پژوهشها و چالشهاي علمي و تالش نياز نهادها و دستگا

هـاي گونـاگون    در جهت به دست گرفتن سرنخ علوم و فنون نو، تكيه بركرسـيهاي رشـته  
هاي تحقيقاتي  ها و يافته فرآوردهة هاي جديد به زنجير علمي، توليد فكر تازه و افزودن حلقه

دانشگاه اسالمي، دانشگاهي است كه تمـام  ) 15: 1381افروز، (.و علوم دنياي معاصر است
هـا و   وجوه و ابعادش مورد پذيرش دين اسالم بوده و هيچ گونه مغايرتي با اصول، آمـوزش 

-بودن، غيـر علميدر عين حال اين تعريف به معني غير. هاي اسالمي نداشته باشد استنباط
ديـدگاه اكثـر علمـا و    از . بـودن دانشـگاه اسـالمي نيسـت    پژوهشي بودن و يا غير انسـاني 

هـاي اخالقـي ـ     علمي، توجه بـه ارزش ي م رهبري؛ مقولهنظران، از جمله مقام معظّ صاحب
از وجـوه ترديدناپـذير دانشـگاه     انساني و رعايت استانداردهاي قابل قبول پژوهشي، دقيقـاً 
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-اين مفهوم را اين گونه توضيح مـي ، )ره(امام خميني ) 13: 1382بوالهري،(.اسالمي است
يك مملكت مسـتقل و   تااين است كه استقالل پيدا بكند  اسالمي معناي دانشگاه": دهند 

-55صص ، 12ج ، صحيفه نور، امام خميني. ("يك فرهنگ مستقل اسالمي داشته باشيم 
52(  

  علم اسالمي – 2 – 1
تعبير علم اسالمي تعبير كهني است كه همه دانشمندان دوره اسالمي بـه آن تصـريح   

و ابداع امروزي نيست و در گذشته همه علوم طبيعـي، رياضـي، اجتمـاعي، الهـي     اند  كرده
االهيات فلسفي، عرفان، فقه و همه علوم مرتبط با فهم قرآن و سنت، جزء علـوم اسـالمي   

اين انتقال، انتقال عرفي، طبيعي و پارادايمي نيست و بـه همـين جهـت     اند، اما فرآيند بوده
كنـد؛ بـدين جهـت     ملل اسالمي به شدت مبارزه و مقابله مـي  با انتقال علم به غرب اساساً

گيري علم اسالمي از طريق انتقال علم غربي به جهان اسالم عمالً غيرممكن اسـت   شكل
و اگر با چنـين  . ك و تكاپوي بومي استهاي ديگري نياز دارد كه نوعي تحرّ و راه و روش

ه در غرب جريان دارد پديد خواهـد  چيزي غير آنچه ك حركتي علم اسالمي احيا گردد واقعاً
گيري  يكي بهره: گيري دوباره علم اسالمي به دو عامل عمده نياز دارد از اين رو شكل. آمد

اي  آوردهاي علم نوين و ديگري بازخواني علم اسالمي از همـان نقطـه   آوردها و ره از دست
پيشـرفت   از سـوي ديگـر، عنصـر اصـلي    . كه انقطاع صورت گرفته و به غرب رفته اسـت 

يـابي بـه معـارف واالي     هاي بنيادي براي دسـت  مسلمانان در دوره اسالمي، داشتن گزاره
در دست مسلمانان بوده است و اين ) تظاهر كتاب و سنّ(علمي كه به عنوان حقايق ديني 

هـاي حـدود هشتصـد     اند كه با تالش ت فراواني بودهمعارف در مرحله گردآوري حائز اهمي
ه مرحله داوري علم رسيد و اين مسير در انتقال علوم اسالمي به غـرب از  ساله مسلمانان ب

، تالشي است كه با پرهيز از افراط و تفـريط  علم سازياسالمي )33: 1385نصر،.(بين رفت
گيـري از اصـول و قواعـد    سازد و با بهرهحضور انسان مسلمان را در دنياي جديد موجه مي

. گردانـد  رامـوش شـده را بـه محافـل علمـي بـاز مـي       معنويت سازنده و ف، اصيل اسالمي
از زاويـه جهـان بينـي     علـوم، ابالغ و نشر ، تدوين، به معناي كشف» علماسالمي سازي «

اسالمي سازي علوم كاربردي و نيز  از اين رو. زندگي و انسان است ، اسالمي درباره جهان
قواعد علمي از طريق فهم و درك شباهت ميان قوانين علوم طبيعي و قوانين هستي است 

             )138-142:  1384، ويسي. (هاي ديني براساس آن تركيب يافته است كه خود ارزش
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  سابقه پيوند علم و دين در اسالم  -2
هاى مختلفـى از   ره فراز و فرودهايى داشته و به شكلپيوند علم و دين در اسالم هموا 

كار آنها از سوى يكديگر در نوسـان بـوده   نتالش براى ايجاد وفاق و پيوند ميان آن دو تا ا
سـابقه   اى شـاذ و بـى   آنچه امروزه در خصوص پيوند علم و دين مطرح است، مسـئله . است
-محور، موجب پديد و قواعد ثابتدين به مثابه يك نظام يا برنامه، بر اساس اصول  .نيست

شود كه همه آنها به نوعى يا در پى كشف و تبيين حقـايق   آمدن علوم و معارف فاعلى مى
ايـن دسـته از   . شـود  هايى كه در مـورد آن ابـراز مـى   دينى هستند و يا دفع اباطيل و خرافه

نقلى، شرعى، نافع و هاى مختلفى نظير علوم  اند به نامبا دين در ارتباط علومى كه مستقيماً
تـالش بـراى    .شـوند  شود و ساير علوم عمالً از دايره شرعى بودن خارج مـى  خوانده مى... 

برقرارى پيوند ميان علم و دين و تأسيس علوم دينى جديد و يا علوم مورد تأييد ديـن، بـه   
 امروزه كه قلمرو مسلمانان از لحاظ سـرزمين گسـترش يافتـه   . گردد برمى» تابعين«دوران 

است و اديان و مذاهب، افكار و عقايد مختلف ملل گونـاگون را در خـود جـاى داده اسـت،     
بـه هـر    .زمينه پيدايش علوم اسالمى و ساماندهى قوانين و قواعد ايمان فراهم شده اسـت 

حال، به موازات گسترش قلمرو مسلمانان، توجه چشمگير آنـان بـه علـوم غيرمسـلمانان و     
ـ  . ت چشمگيرى يافتـه اسـت  دارند، اهمي معارفى كه آنان در اختيار ت و انگيـزه  فـارغ از علّ

اى از مسلمانان به علـوم غيرمسـلمانان    اساس توجه مسلمانان به اين علوم و معارف، دسته
اند و ضمن اقتباس و ترجمه آنها، به تفسير، توضيح و حتى نقد اين علـوم   گرايش پيدا كرده

وزه افكار و كردارهاى علمـى علمـاى مسـلمان    سان علوم ديگر به ح مبادرت كردند و بدين
هـاى مهمـى    متكلمان، فقهاى اهل رأى و علماى علم اصول، از جمله گـروه . راه پيدا كرد

هستند كه راه نفوذ و حضور مسائل و مباحـث نظـرى و عقلـى، اسـالمى و غيراسـالمى را      
يـن زمينـه   در ا. فراهم آوردند و سهم عظيمى در پيونـد علـم و ديـن از آن خـود سـاختند     

ذ قالمن"در اثر نامدار خويش، ) 505ـ450( "محمد غزالى طوسى امام محمدبن"توان به  مى
، اشـاره  "فصـل المتعـال  "در اثر مشهور خـود  ) 595ـ520( "ابن رشد"و نيز  "من الضالل

كـم از   قيـد و شـرط علـم و معرفـت، دسـت      م پذيرش مطلق و افكار بىبنابراين، توه. كرد
كـردن آن از سـوى علمـاى اسـالم،     توجه به اين اصل و عملى. د استديدگاه اسالم مردو

تا جايى كه امـروزه  . هاى علمى و معرفتى مسلمانان پديد آورد زمينه رشد علمى را در حوزه
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هـا،   تـرين دانشـگاه   بررسى سيره و سرگذشت علم، جهانى و حتى آنچه كه امروزه در مهـم 
رح است، بدون بحث از مرحله اسالمى علم هاى جهانى مط ها و حتى آزمايشگاه پژوهشگاه
  .اى از علم كه در جهان اسالم در حال توسعه و بالندگى بوده، ناقص و ابتر است يا مرحله

  
 ضرورت دانشگاه اسالمي - 3

هـاي آن ـ تبيـين فرهنگـي و      ني ـ در بعد استقرار و تثبيـت پايـه   كالبد شكافي هر تمد
ي جهاني  تريبون فرهنگ اسالمي به لحاظ وجهه .ي اصول اساسي و انساني آن است ارائه

بـراي   ،طلبد نـه عرفـي؛ بـر ايـن اسـاس      المللي آن، تبيين علمي و كارشناسانه را مي و بين
ضـرورت وجـود   . معرفي فرهنگ اسالمي بايد در كسوت علم و در سنگر علما دفـاع نمـود  

ي  ا و مقابلـه هـ  ني و جهـاني اسـت، در عصـر برخـورد تمـد     دانشگاه اسالمي، ضرورتي ملّ
نها، نهادينـه نمـودن فرهنـگ و برخـورد سيسـتمي بـا       فرهنگها و در فضاي گفتگوي تمد

دانشـگاه  . فرهنگ مقابل، نياز به نگاه جمعي نخبگان با ديد جهاني نسـبت بـه مسـأله دارد   
ـ   ،اسالمي احـان فرهنـگ دينـي اسـالمي اسـت كـه       ع نخبگـان و طرّ در واقع محـل تجم

سؤالي  .ي فرهنگ خود را جهاني نمايندي ملّ وجهه و شه بكشندخواهند براي بشريت نق مي
را بـا نيازهـا و   دانشـگاه  تـوانيم   كه در اينجا مطرح اسـت ايـن اسـت كـه مـا چگونـه مـي       

، ترين تشـكيالت دانشـگاه   يكي از پيچيده  ي اسالمي هماهنگ نمائيم؟ هاي جامعه خواسته
، كاري نيست كه بـه ايـن سـادگي    ي اسالمي با انتظارات جامعهدانشگاه هماهنگ نمودن 

ي وجودي دانشگاه در پيشبرد علـم اسـت كـه از بركـاتش تـأمين نيـاز        ق يابد، فلسفهتحقّ
فرهنگي، فني و مديريتي كشور است، اگر به انقالب و اصالح مسـتمر دانشـگاه و تقويـت    

ي علمي و ايماني آن اهتمام كافي نشود، ضـمن اينكـه اهـداف عاليـه مزبـور تـأمين        بنيه
هـاي   نخواهد شد بلكه دانشگاه خـود منشـأ بسـياري از مشـكالت فرهنگـي و ناهنجـاري      

پر واضح است كه غوغاي  ،با اندكي تأمل. )12: 1377فنايي اشكوري،.(اجتماعي خواهد شد
ا از د اسـتقالل فرهنگـي، اكثـرً   ي غير علمي، بلكه گامهاي بلند ضّ نه از جامعه ،فرهنگي ما

ب ندارند، اين يك ي مردم قلم نقد مخرّ م هويت ماست، عامهصاحبان قلم و انديشمندان ك
شـود   مشاهده مـي  اصل است كه جامعه؛ مريد اهل قلم و رهبران فرهنگي خود است، بعضاً

كه دانشگاه ما نه تنها مأمن محكمي براي فرهنگ اسالمي نبوده است بلكه حتي بـا تنفـر   
در چنين شرايطي دانشگاه بـه جـاي   .ستنين نيز رو به رو شده اي و انزجار عمومي متديملً
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به بازاري براي مصرف مكتبها و افكار  ،ها باشد ي انديشه ادانهاينكه مركزي براي بررسي نقّ
بيگانگان و كانالي براي تهاجم فرهنگي تبديل خواهد شد و به جاي اينكه حافظ و ضـامن  

 سـتگي فرهنگـي،  بـه عـاملي بـراي واب   . و سياسي كشور باشد استقالل فرهنگي، اقتصادي
13همان،.(ل خواهد گرديداقتصادي و سياسي مبد(.ي دانشگاه باعث خواهد شد  ت بنيهتقوي

ي  ي تحقيقـات ديگـران و تقويـت بنيـه     د علم باشد نه فقط مصرف كننـده كه دانشگاه مولّ
شود در نتيجه، جامعه را از آفات  ايماني آن ضمن اينكه موجب شكوفايي علمي دانشگاه مي

تي مصون خواهد داشت و اعتالء، ارتقاي فرهنگي و اخالقـي و  فرهنگي، اخالقي و شخصي
اقتدار فرهنگي و ابهت هر مكتبـي   .ي انساني را در پي خواهد داشت صعود به مراحل عاليه

به سهم آن در توليد علم و تحقيقات بنيادي و كاربردي در سطح جهاني است، ما بـا تمـام   
هـاي مـا در    ي دانشـگاه  طح جهاني داريم هنوز سهم توليـد علـم بوسـيله   ادعايي كه در س

ن اسـت كـه آن را   مقدار است، حضور علمي يك تمد المللي بسيار ناچيز و بي ي بين عرصه
ـ سازد، استقالل، عزّ جاودانه و مقتدر مي ي  ت فرهنـگ اسـالمي مـازاد بـر وجهـه     ت و هوي
ي  بشريت امروز اگر در عرصـه  .لهي استي اخالق و گسترش ايمان ا انساني آن در عرصه

تكنولوژي محتاج به فرهنگ اسالمي نباشد در بعد معنويت و ارزشهاي انساني، بـه شـدت   
ت جهاني ي توليد علم و نه در معنوي كنون ما، نه در عرصهنيازمند و منتظر اسالم است و تا

ت نبندند، اسالم مر همتهاي مسلمان و نخبگان آنها كايم و اگر ملّ درخشش چنداني نداشته
ايـن مقصـد عـالي     .اي نه چندان دور، اسالم ما را محاصره خواهد كـرد  آمريكايي در آينده

 چيزي نيست كه با شعار، صدور بخشنامه، حذف و جابـه ) صدور فرهنگ و اخالق اسالمي(
 ق يابد، بلكه روندي است كه با تـالش جايي افراد و چند گردهمايي و صدور قطعنامه تحقّ

عميق نظري، مطالعات علمي، كارشناسي، تجربه و آزمون مستمر بايد به سمت آن حركت 
بشـود، بـراي    بزرگترين تحولي كه بايد بشود در فرهنگ بايد": فرمايند امام راحل مي. كرد

كشد يا به اوج عظمـت و قـدرت    اي است كه ملت را به تباهي مي اينكه بزرگترين مؤسسه
 )            26 :1374مقدم،اسدي. ("كشد مي
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شـود ايـن اسـت كـه     آن چيزي كه با شنيدن نام دانشگاه اسالمي به اذهان متبادر مي
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دانشگاه اسالمي چه تعريفي دارد و به عبارت ديگر آن چيزي كه درمقابل دانشگاه اسالمي 
خالفش يعنـي دانشـگاه اسـالمي را    ر در آوردن آن دارد چيست تا با دانستن و به تصو قرار

-انديشمندان اسالمي تعاريفي از حكومت اسالمي ارائه كرده .تصور كرده و تصديقش كنيم
رين اسالمي حكومت اسـالمي حكـومتي نيسـت كـه     اند درنظر اكثريت دانشمندان و متفكّ

ت ت مردم آن سرزمين مسلمان باشند بلكه براي اين كه يك كشور داراي حكومتنها اكثري
  :لفه نياز استؤاسالمي باشد سه م

1- خواهـد  حـاكم و آن كسـي كـه مـي     -2ت مردم آن سرزمين مسلمان باشـند  اكثري
درايـن حكومـت قـوانين و مقـررات      -3طبق معيارهاي الهي انتخـاب شـود    ،حكومت كند

  . برطبق موازين شرعي وضع شود و اجرا گردد
اه اسالمي نيز مطـرح اسـت؛ دانشـگاه    هاي فوق در زمينه دانشگلفهؤهايي شبيه ملفهؤم

ـ  اسالمي دانشگاهي نيست كه تنها در ت دانشـجويان مسـلمان مسـتقر    يك كشور با اكثري
ايـن دانشـگاه تـدريس     است و يا اساتيدش مسلمان هستند بلكه آن علم و دانشي كـه در 

. خطاب كرداي باشد كه بتوان آن را شايسته دانشگاه اسالمي لفهؤشود نيز بايد داراي ممي
ـ   حال سوال اين جاست كه آيا علم به ذاته اسالمي است و يـا در معي   س ت يـك امـر مقـد

يابيم كه قرون با اندك نگاهي به تاريخ اسالم در مي. شودديگر داراي بار ارزشي مثبت مي
اوليه اسالمي مملو از پيشرفت هايي بود كه امت نوپاي اسالمي در قياس با جهـان غـرب   

افته بود و سوالي كه اينك اذهان را به خود مشغول كرده است اين است كـه  به آن دست ي
  ايم؟پيشرفت قرون اوليه اسالمي به چه علت بوده و امروز به چه علت عقب افتاده

ري كه مسلمانان از علم داشتند اينگونه نبود كه علـوم را بـه   در قرون اوليه اسالم تصو
اسالمي تقسيم كنند و تحصيل علوم اسـالمي  غيرصورتي مرتجعانه به دو حوزه اسالمي و 

شيميدان هاي بزرگي چون جابرابن  .را توصيه و از تحصيل علوم غير اسالمي اجتناب كنند
  .دراين محيط پرورش يافتند) از شاگردان امام جعفر صادق(حيان 

  : فرمايندرهبر فرزانه انقالب مي
علم معرفت اسـت؛ علـم عزيـز و     علم كه ديگر مادي و معنوي ندارد علم علم است،« 

بيانـات  (» ...علم آن چيزي است كه انسان بايد دنبـال آن باشـد  . شريف است؛ گوهر است
  )6/12/1376م انقالب در ديدار با روءساي دانشگاه ها رهبر معظّ
ه اين نوشته كه دانشـگاه اسـالمي چـه تفـاوتي بـا دانشـگاه       گرديم به سوال اوليبرمي
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شود و آن تعريفي كـه  بيني مطرح ميل مقوله جهانأجواب به اين سودر . غيراسالمي دارد
ما بايـد علـم را بـراي سـاختن دنيـايي كـه       . دهداسالم از جهان مطلوب و آرماني ارائه مي

-اسالم براي ما تصوير كرده به كار گيريم دنيايي را كه اسالم براي مسـلمين پـيش بينـي   
» ليظهره علي الدين كله ولو كره المشـركون «آيه . شود به دست آوردكرده بدون علم نمي

كه چند جا در قرآن تكرار شده يعني غلبه فرهنگي بر همه دنيا و بـه دسـت گـرفتن زمـام     
رسـيدن بـه   . ت و تكامل الهيهدايت آن ها به سوي نور و معنوي هدايت همه مردم عالم و

م انقـالب در جمـع   بيانات رهبر معظّ (.اين هدف بزرگ جز با كسب علم امكان پذير نيست
  )19/5/1381هاي اسالمي اروپا حاديه انجمندانشجويان اتّ

س اسالم براي مومنـان تصـوير   بيني اسالمي كه دين مقدبينيم آن جهانچنان چه مي
ق آن حركت كنند جـز بـه   اي كه بايد مومنان در جهت تحقّنموده است و آن مدينه فاضله

امـري اسـت    دانيم رسيدن به جامعه فاضـله ذاتـاً  مي چهشود و چنانق نميوسيله علم محقّ
مقدس است كه علم درجهت رسيدن به آن هدف داراي بـار  س و به عرض اين هدف مقد

اين حركت بايد در دانشگاهها و مراكز علمـي و تحقيقـاتي   . شودس ميارزشي مثبت و مقد
هـاي علـوم   تههمه رشـ . س و يك عبادت تلقي شوداي عام، امري مقدما به صورت انگيزه

م انقالب در ديدار با اساتيد دانشـگاه شـهيد   بيانات رهبر معظّ(... بايد به اين صورت در آيند
  )22/2/1382بهشتي، 

تـا كشـوري عـالم نباشـد مقتـدر نيسـت و        .فرهنگ تابع اقتدار است و اقتدار تابع علم 
ارد و در ط دفـرهنگش بـر سـاير ملـل تسـلّ      ،كشوري كه توسط علم به اقتدار رسيده است

نتيجه آن فرهنگ تعريف شده در اسالم نيازمند اقتدار است كه جهان اسالم بايد در سـايه  
 ،ها اقتدار بخشيده باشداالي غرب به آنواينگونه نيست كه فرهنگ . علم به آن دست يابد

. ط نموده اسـت ها را مسلّها اقتدار بخشيده است وفرهنگ آنبلكه اين علم است كه به آن
اين مغالطه بزرگي است كـه  «. فرهنگ غرب به معناي برتري فرهنگي غرب نيستط تسلّ

كسي بگويد علم غربيها خوب است، پس فرهنگ و سيستم زندگي و اخالقشان هم خـوب  
علمشان خوب است؛ اما اين علم، پروريده و ساخته . اي ندارنداست؛ نه، اينها با هم مالزمه

لفـه ديگـري كـه    ؤم .»ين علم ضرر هم مي زنداين فرهنگ نيست؛ حتي اين فرهنگ به ا
هاي ت علم به دست انساناگر مديري: ت علم استكند مديريعلم را داراي جنبه ارزشي مي
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شود كه امروز شما در دنيـا  همين مي باشد،دنياطلب و قدرت طلب و زراندوز و سلطه طلب 
ايـن مسـائل پـيش     هاي صـالح باشـد  ت علم در دست انساناگر مديري. مشاهده مي كنيد

  .ت قرار خواهد گرفتآيد و علم در خدمت بشرينمي
           

 5-  ت دانشگاه اسالميهوي   
 اولـين مسـئله  : دو جهت احتياج به مجاهدت فراواني دارد ازمروزه جمهوري اسالمي ا  

 اي كه امـروز ين مسئلهكارآموزي خود را نشان دهد، دومي مسائل كشور، اينكه در مجموعه
ـ    ي  در زمينـه ، در مقابل جمهوري اسالمي قرار دارد ـ كه البته با بخش اولي مرتبط اسـت 

ي نظام اسالمي است، امروز بخش عظيمي از تبليغات جهاني در ايـن راه  رات و خط كلّتفكّ
و  دشود كه معارف اسالمي را در باب حكومت مـورد ترديـد و خدشـه قـرار دهـ      صرف مي
و مسـؤوالن   مانر ذهن جوامع مسلمان و از جمله مـردم كشـور  ذهن خود را ب هاي فرآورده

اقتصـادي و نظـامي در دسـت نخبگـان      تحوالت فرهنگي، سياسي، طرفي از .تحميل كند
ط مـديريت كـالن   فكـري آنـان در تسـلّ   ن وتـراوش  از طرفـي چـون نخبگـا    ملتهاست و

د را بـه تمـام   نها را تسخير خود نمايد و فرهنگ خـو تواند تمد هاست، آنچه كه مي حكومت
شـاكله  .تي هر جامعه اسـت جهان صادر كند، سيستم مديري  ت اسـت كـه باعـث    ي مـديري

ت اسالمي را به جهـان تزريـق   ما بايد علم مديري. شود انحطاط يا اعتالي يك فرهنگ مي
ت اسالمي به جهان ارائه دهـيم كـه ضـمن نقـد تمـام چالشـهاي       نماييم و مدلي از مديري
ـ   بشري؛ از برتري، قد الگـوي  . ت خاصـي برخـوردار باشـد   است، عـدالت اجتمـاعي و معنوي

مديريت استكبار، مديريت  تي حضرت امام تلنگري بود به روح تمام قدرتهاي جهانيمديري
ت عاطفه و حكومـت  مديري ،ت اسالميمديري .مبتني بر بمب و جنايت است كهديكتاتوري 

ه نشـين قرنهـا   اسالمي ـ انقالبي ما را قلّ ت تواند مديري بر دلهاست، اندكي تبليغ درست مي
ات، مسلمانان در پيشرفت تجارت، صنعت، علم، فلسفه، رياضـي ) 1380:76رهنمايي،( .نمايد

ـ    نقش بسزايي ايفا كـرده ... شناسي، پزشكي و نجوم، ستاره ي را در انـد و دسـتاوردهاي مهم
براي غرب قرون وسطي به . ..ارتباط با مهارتهاي دريانوردي، كشاورزي، استخراج معادن و

ت بشر، تـاريخ مبتنـي   نمايد كه تاريخ مديري يم ت اين راز را افشاءاندكي دقّ. ارمغان آوردند
هميشه رقابتهـاي جهـاني   . ت اسالمي استبر فرهنگ شرق و از زمان ظهور اسالم، مديري

ت مبتني بـر  ريت جهاني، مدياز آن مسلمانان و مديري... هاي مختلف، اقتصادي و در عرصه
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ت پيامبر اسالم، امپراطوري شرق و غرب را به زانـو درآورد  تفكر اسالمي بوده است، مديري
تاكتيـك صـلح   . ت ناب الهي بودق مديريو حكومت عدل علي صداي عدالت بشري و تحقّ

ت اسـالمي و  انقـالب عاشـورا، سيسـتم مـديري    . امام حسن، هنوز هم يك استراتژي است
تـرين   اد، جاودانـه ت مبتني بر زبان دعا در سيستم امام سجاست، مديري 21جهاني در قرن 
ت و كنترل مخفيانه استسيستم مديري .تي منحصـر بـه   هر يك از معصومين حامل مديري

در قـرن بيسـتم هـم جهـان شـاهد      . ي حيات بشري الگوسـت  فرد بودند كه براي هميشه
راحل بود كه تمام معادالت غربي را در » حضرت امام«ريت اسالمي رهبر كبير انقالب مدي

ي مـدلي علمـي از    ضرورت دانشگاه اسالمي در اين بعد؛ تفسير، تحليل و ارائه. هم ريخت
مديريت را در دعوت بـه صـلح، آرامـش،    ت اسالمي است كه بتواند با نگاهي جهاني، بشري

حاكمـان  .اند داختهها در جهان ان عبوديت و رستگاري نمايد برخالف رعبي كه االن ابرقدرت
ي جهاني، در عين وابسـتگي بـه غـرب و     كفايت بعضي از كشورهاي اسالمي در عرصه بي

ت اسالمي، چهرهمسخ هوي  انـد،   ت و مـديران اسـالمي را در جهـان كـدر كـرده     ي مـديري
ت اسالمي االن در قالب و كسوت چند حكومت سلطنتي و وابسته به غرب در جهان مديري
ـ  اقدام به معرفي همه جانبـه  ،وز هيچ سيستمي علميگر است، هن جلوه ت حكومـت  ي ماهي

ـ  اسالمي در جهان نكرده است، اگر ماهي ت اسـالمي ـ كـه چيـزي جـز عـدالت،       ت مـديري
گزاري، آرامش، تعاون، صلح، امنيت، اخالق و رفاه نيست ـ به جهانيان معرفي شود،   خدمت

قاپند، بشر امروز جسمش از مديريت مبتني  ميت آن را در آسمان ي بشري موج عظيم قافله
بر زور و چپاول خسته است و روحش از حكومت مبتني بر دروغ، حيله، تزوير، و سودجويي، 

تنـي و   آور صلح باشد نه بمـب ده  دنيا در انتظار حاكمي است كه پيام. گريزان و متنفر است
ي آن است، اما متأسفانه متولّ تي است كه جهان در انتظارت اسالمي مديريمديري .اي خوشه

جهاني ندارد، دانشگاه اسالمي بزرگترين رسالتش معرفي مديري ني ت مديران اليق و متـدي
در بررسـي معضـالت و   . است كه جهان را نه به خود بلكه به خداي خـود دعـوت نماينـد   

رسـتي،  خودپمبارزه با ديـن،   حقارتهاي روحي و رواني رهبران غيرديني بشر، مسائلي مانند
راني، ظلم، چپاول و فسـاد در ابعـاد مختلـف بـه     تقويت قدرت خود، ثروت اندوزي، شهوت

ي ديني رهبران اسالمي در گذر زمان با يك  در تبيين چهره. خورد و نمايان است چشم مي
يابيم كه اوالً  ت دست مينقد، از زمان معصومين تاكنون ما به فاكتورها و صفاتي در مديري
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از . ت اسـت نظير و از طرفي خواسـت فطـري تمـام بشـري     ها بي تب و حكومتدر تمام مكا
توجـه بـه معيشـت و    ، گزاري، تـرويج ديـن   ي اين صفات؛ احساس مسؤوليت، خدمت جمله

اقتصاد جامعه و فقرا، تالش براي عدالت اجتماعي، مبارزه با فساد، ترويج اماكن مـذهبي و  
ه دموكراسي، خـدا محـوري، حكومـت اسـالمي و     ديني، جهاد و مبارزه با استكبار، احترام ب

 ساده زيستي به عنوان ركن نمادين زندگي به جاي ساختن كاخهاي بلند و پرهزينـه  نهايتاً
ي تزكيه و تعليم كتاب و حكمت را در رأس اهداف انبيـاء قـرار    خداوند سبحان مسأله.است

ي اينكه بتوانند اهداف الهي خود را داده؛ اين از يك سو و از سويي ديگر، پيامبران الهي برا
ي آن، مؤمنـان و سـازمان    در جامعه عملي سازند به تشكيل حكومت نياز دارند تا در سـايه 

تي شايسته، بستر مناسبي را براي رسيدن بـه ايـن   خاص اجتماعي آن، تحت تدبير و مديري
ي دينـي در   ن چهرهتري امام خميني بعنوان نزديك) 1380:212پژوهنده،(.مهم فراهم نمايند

توانـد نمـادي    ترين رهبر ديني، مـي  ترين و محبوب قرن و عصر حاضر و همچنين شاخص
) ره(ي سياسي، امام خميني  در بعد انديشه. بارز براي تمام رهبران ديني در گذر زمان باشد

ن اسالمي را بنيان نهاد كـه اگـر تقويـت    نظير از حكومت و تمد اي بي با تربيت الهي چهره
آور دموكراسي دينـي،   پيام ويبست برساند،  رود تا تمام قدرتهاي پوشالي را به بن شود، مي

 عدالت اجتماعي و جهاني، حاكميت ارزشها و اعتقادات، مبارزه با استكبار و طاغوت و نهايتاً
ن و فرهنـگ اسـالمي را بـار    هاي تمـد  او پايه. پذير بود حامي محرومان و قشرهاي آسيب

ساخت، ضرورت يك دانشگاه اسالمي در اينجا حداقل معرفي اين شخصـيتها و  ديگر احياء 
ي ايـدئولوژي و سيسـتم    ت خيـزش، ارائـه  مـديري  .ت اسـت نظيـر تـاريخ بشـري    رهبران بي

آنها را گسترش داد ن هستند كه امام خميني توأماًحكومتي، عوامل صدور فرهنگ و تمد                                        .  
  
                    رسالت دانشگاه اسالمي - 6
ي فرهنـگ پسـت    بشر امروز در حـال گـذر از فرهنـگ مدرنيسـم و در حـال تجربـه       

ان فرهنگي است، در بعـد انسـاني و رفـاه، محصـول ايـن دو      مدرنيسم سردمداران و متولي
اي، ميليونهـا كشـته، تـرويج     بوجود آوردن دو جنگ جهاني، صدها جنگ منطقـه  ،فرهنگ

انواع فساد و فحشاء براي انسان امروزي بوده است، بطوري كه در قرن بيسـتم مـا شـاهد    
بـا ايـن   . ميليون كشته در اين صد سال هسـتيم  150اي و  جنگ بزرگ منطقه 51بيش از 

ست كه بتواند زخمها و آالم تن و روح او را اليتام در انتظار فرهنگي ا ت قطعاًاوصاف، بشري
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ي چاك آن بنهد، چنين فرهنگي، جز فرهنگ اسالم چيز ديگري  بخشد و مرهمي بر سينه
ت احسـاس  بهترين زمان براي تبليغ و صدور فرهنگ اسالمي، امروز است كه بشري. نيست

اديـان منسـوخ تنـگ    كند و از طرفي عرصه بر فرهنگهاي مادي و  مي ءفرهنگي و خال بي
از رمزهاي بسيار مهم بالنـدگي فرهنـگ و   . شده است و در حال فروپاشي و ريزش هستند

نگـري  ورزي و ژرف ها، پـژوهش و انديشـه   ي ساحتها و عرصه ارتقاي دانش آدمي در همه
هـاي دينـي در    ي ديني هم مشمول اين قاعده است و از اركان وظايف حوزه است، انديشه
اره در وعالمـان آگـاه نيـز همـ     .يق در معارف و دانشهاي ديني بوده اسـت تحق ،طول تاريخ

دهاي معرفت ديني و نوآوري علم اسالمي پاسخگوي نيازهـاي بشـر   تي گسترش م عرصه
بحث وحدت حوزه و دانشگاه از سوي امام و رهبران ديني، بحث ).1387:3اعرافي،( .اند بوده

هر چه تكنولـوژي   .روح جهان بود افسرده و بي توليد علم و تزريق ايمان و معنويت به پيكر
شود همزمان؛ فساد، جنايت و خيانت او نيز بيشـتر   كند و قدرت بشر بيشتر مي پيشرفت مي

مكتب اسـالم و   كند و اين خاص ت است كه انسان را كنترل ميقدرت معنوي زيرا .شود مي
اخالق، رفتار و مـنش بشـر   با شيوع علوم جديد و تغييراتي كه آنها در  .فرهنگ ديني است

شك جريان توليد علم و تحقيـق،   بي. شود ي روشني فراروي بشر ديده نمي دهند، آينده مي
. هاي ديني و رمز ماندگاري معرفت ديني بوده و خواهد بـود  ي اساس انجام رسالت استوانه

 ي دوست و دشمن توانسته است در طـول تـاريخ بهتـرين و    اسالم، ديني است كه به گفته
عقايـد و افكـار مخـالف را از خـود نشـان دهـد،        گيري و تحمـل  ي آسان ترين چهره عالي

تهاي مذهبي بالد مسلمان، زبـانزد عـام و   برخوردهاي انساني و همراه با رفق و مدارا با اقلي
صدها سال پيش از اينكـه اروپائيـان از   ).1378:5فتحعلي،.(خاص بويژه تاريخ نويسان است

انـد،   بنـد بـوده   بگويند، مسلمانان در فرهنگ اسـالمي بـه آن پـاي    تساهل و تسامح سخن
انـد زيـر چتـر     هايي از مسيحيان حاضر بـوده  اي بود كه فرقه تساهل ديني مسلمان به گونه

شناسي، اقتدار يك فرهنگ تنها به محتواي غني خـود   از ديدگاه روان. اسالم زندگي نمايند
هاي ديگر، از جمله مصـاديق اقتـدار    نگ و تمدنيست، بلكه تعامل با ديگران و قبول فرهن

ن خـود را بـه ديگـران    بينيم كه آمريكائيان چگونه فرهنگ و تمد امروز مي. فرهنگي است
اش دموكراسي اهـدايي آنهـا در عـراق     برند، نمونه تحميل و ميراث فرهنگي را به تاراج مي

 ت، بطوريكه جهانگردانتساهل ديني هم در مقام نظر و هم در مقام عمل بوده اس.  است
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مسيحي از وجود آزادي بحث و گفتگوي علمي و اعتقادي در ميان مسـلمان و زنـديقان و   
اي بـراي آن   كردند، نمونه يهوديان و مسيحيان در مسجدهاي مسلمانان اظهار شگفتي مي

  )                                  15همان،.(در غير بالد مسلمانان سراغ نداشتند
  
  هدف دانشگاه اسالمي  -7 

تـرين اهـداف انقـالب اسـالمي در بعـد       بحث اسالمي شدن دانشگاه ها، يكي از مهـم 
از ابتداي انقالب نيز تاكنون . هاي اساسي جامعة ما است فرهنگي آن و از نيازها و ضرورت

اما با اين همه نسبت به اهداف انقالب اسالمي  ،هاي مثبتي در اين زمينه برداشته شده گام
اكتفا بـه برخـي   . رو است هاي فراواني روبه جايگاه شايسته دانشگاه در اين امر، با كاستي و

امور مانند گنجاندن چند درس و يا مسائل ظاهري، هر چند امري الزم است امـا بـه هـيچ    
. سـازد  وجه كـافي نيسـت و انتظـارات جامعـه از يـك دانشـگاه اسـالمي را بـرآورده نمـي         

هـا،   بايد روح حاكم بر دانشگاه و محتواي آموزش و سياسـت  ،يهاي دانشگاه اسالم ويژگي
ها از تعاليم عالي اسالمي سرچشمه بگيـرد  ريزيها و برنامه تمديري  مسـئوالن، اسـاتيد و   .

دانشجويان با مباني فكري و عقيدتي اسالم عميقاً آشـنا شـده و از نظـر روش و عملكـرد،     
نشگاهي بايد سرشار از نشاط، پويايي، ايمان چنين دا. هاي ديني باشد ميزان و مالك آموزه

و اخالص باشد و هدف و انگيزه همگان، تعالي و تكامل خود و اجتماع و پيشي گـرفتن در  
هاي علمي  رفع نيازهاي نظام اسالمي و قطع وابستگي. علم و ترقّي كمي و كيفي آن باشد

نوآوري و به كـار  . است هاي مهم دانشگاه اسالمي ها از هدف و فني و جبران عقب ماندگي
هـر دانشـجو   . هـاي ديگـر آن اسـت    گرفتن تمام نيرو و انديشه در راه توليد علم، از ويژگي

آراسته شدن به فضايل اخالقـي و الهـي،    ،تواند با مطالعة عميق مباني ديني و اسالمي مي
شتن اتّحـاد  هاي خود به يكديگر، دا ايجاد ارتباط با ديگر دانشجويان، انتقال افكار و انديشه

تر تالش پيگيـر علمـي و فـتح     هاي مناسب در موارد ضروري و از همه مهم گيري و موضع
ـ    . هاي دانش، در تحقّق اين مهم نقش مؤثري ايفا كند هقلّ م رهبـري  آنچـه كـه مقـام معظّ

ق ايـن  مطرح فرمود، يك شرط واقعي و مهم براي تحقّ» نهضت نرم افزاري«تحت عنوان 
هـاي ديگـر    مؤلفـه . ما توليد علم و دانش در ايـن عرصـه اسـت    هدف مهم است و وظيفه

ـ   .1:ق آنها بود ـ عبارت است از دانشگاه اسالمي ـ كه بايد در پي تحقّ  2ص، علـم و تخص .
 5خودباوري و اعتماد به نفـس،  . 4اخالق و تهذيب، . 3معارف ديني،  اسـتقالل و اتكـاي   .
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نگـري و بيـنش اجتمـاعي و     جـامع . 6ن، ها و تجارب ديگـرا  ذاتي در عين استفاده از يافته
ـ . 8داري،  گرايي و هدف آرمان. 7سياسي،  د و دلسـوزي در راسـتاي اصـالح و سـامان     تعه

ـ . بخشيدن به امور جامعه ص، دو مؤلفـه الزم و همـراه در دانشـگاه     بنابراين تعه د و تخصـ
  .اسالمي هستند

  
                                                                                               اصول حركت دانشگاه اسالمي - 8
 تبيين عقالني با نگاه جهاني .8ـ1

زبان و منطق تعامل و تفاهم دنيا، امـروز زبـان علـوم تجربـي و انديشـه اسـت، نگـاه        
 اتنظير كشفي ي بديع و بي عرصه. احساسي به مسائل روز، نگاه جهان سومي و كهنه است

و خالقيزمان براي نگاه عقالني . ت و تالش فكري اوستت بشر؛ تجربي، محصول عقالني
ما به مسايل، بسيار تنگ و ناچيز است، زيرا نگاه عقالني ما در اين حد مربـوط بـه پانصـد    
سال پيش غربيان است، شعارهايي كه پانصد سال پيش يعني در آغاز دوران رنسانس سـر  

آوريم، شعارهايي مانند؛ مديريت علمـي، تكـريم    ن داريم به زبان ميزبان غربيان بود ما اال
ت و هـزاران  ي كاري در مـديري  ي، توليد علم، تجربهارباب رجوع، وجدان كاري، نظارت ملّ

ت عقالني و بيشـترين شـعارش انديشـه و    ماهي ،ت مكتب ماگرچه ماهي .شعار رنگي ديگر
انديشه را توبيخ، سرزنش و مـورد شـماتت قـرار    تفكر و  تفكر است و بارها قرآن، انسان بي

بر اين اساس منظور ما از تبيين عقالني با نگاه جهاني، عقـل  ) 1380:47ساعي،.(داده است
ح بـه ايمـان و وحـي اسـت كـه      تجربي نيست بلكه فراتر از آن است، عقل اسـالمي مسـلّ  

رسـد، عقلـي    نمي بست شود، عقلي كه به بن ي عالم ملكوت حمايت و پشتيباني مي بوسيله
تابـد، بلكـه    كند، عقلي كه احساسات نامشروع را بر نمـي  كه نهيليسم را توليد و توجيه نمي

بنـدوباري اخالقـي، فحشـاء و     بي ،بخشد، لذا عقل اسالمي س ميآنها را شكل، رنگ و تقد
كنـد،   رد مي زند بلكه محكوم و هاي رفتاري فرهنگهاي مهاجم را مهر تأييد نمي ناهنجاري

 ،آور چنين عقلي بايد دانشگاه اسالمي كه مركز قدرت فرهنگي اسالم و مسلمين اسـت  يامپ
اي كـه   ت در فرهنگ اسالمي با ذات آن در آميخته اسـت بـه گونـه   ي عقالني مسأله. باشد

آيد و نيز تمام تالشـهاي فكـري و    عقل به عنوان يكي از منابع دريافت احكام به شمار مي
.                                                         ت فاقد اعتبار استن در نظر گرفتن عقل و عقالنيعلمي انسان مسلمان بدو
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  قدرت نقد فرهنگ وارداتي  .8 ـ 2
فرهنـگ   ي ي فرهنگي ما، پذيرش بـدون نقـد و همـه جانبـه     هعيكي از معضالت جام

ري جاي سؤال است كه چگونه يـك سيسـتم   براي هر انسان متفكّ. وارداتي و غربي است
دهد، زيرا حتي سيستمهاي خودكار طبيعـي   ي ورود و نشو و نما مي به عوامل خارجي اجازه

عـدم   .كننـد  مانند بدن حيوانات هم سريع به عوامل بيگانه انعكاس نشان داده و حمله مـي 
 .اسـت   در مقابل فرهنگي ديگر نشان ضعف و بيمار بودن فرهنگگيري يك فرهنگ  جبهه

ي  جامعـه .غيرت فرهنگي با اين ورود آزاد و عمومي فرهنگ بيگانه مغايرت دارد ،در اسالم
اسالمي بايد فرهنگها را گوش كند، نقد نمايد و مسايل مفيد آنها را غربال و آنچه را كه بـا  

دازد، سالمت فكري جامعه در گـرو قـدرت نقـد و    بيند دور بين محتواي غني خود مغاير مي
. ي فرهنگـي مـا نـه نقدپـذير اسـت و نـه ناقـد اسـت         شناسي فرهنگي است، جامعه آسيب
تـوانيم   مـا نمـي  . ي علمـي اسـت   ايجاد فرهنگ نقـد در جامعـه   ،ي دانشگاه اسالمي وظيفه

چ مـرزي  تـوانيم هـي   نمي چنينها ببنديم و هم علمي خود را به روي تمام فرهنگ مرزهاي
براي ورود قائل نشويم، سنگر دفاع ما نقد بر اساس موازين اسالمي است، هر فرهنگي كه 

شرف، قداست، استقالل، هوينمايـد و   دار مـي  ت مـا را خدشـه  ت، پويايي، استحكام و معنوي
ـ   كند، بايد شناسايي و به عنوان عامل مخلّ جوان ما را از مسير تفكر خارج مي ي هويـت ملّ

ـ  جامعه. نسبت به دفع آن آمادگي ايجاد شودمعرفي و  اد خـود هـر   ي علمي بايد با ذهن نقّ
امري كه عقل سليم آن را باور داشته باشد و در تعارض با ارزشهاي ديني نباشد به تجزيـه  

ي جهـاني   مـرز غـرب از طريـق شـبكه     فرهنـگ بـي  . و تحليل آنها بپردازد و آن را بپذيرد
پذير نموده است، ورود آزاد فيلمهـاي   نگ اسالمي را آسيبها از جمله فره اينترنت، فرهنگ

كنـد، وفـور    و كاالهاي بدون استاندارد، اخالق عمـومي جامعـه را تهديـد مـي     ضداخالقي
ي ما را به خطر انداخته است، فروش  ت خانواده و جامعهمشروبات الكلي با درصد باال، امني

ي ما را فلج كرده است، تمـام ايـن مـوارد    لّر در بين جوانان، غيرت ديني و مآزاد مواد مخد
جهـان و بشـر   . ي اين امر بايد دانشگاه اسـالمي باشـد  نياز به كار و نقد فرهنگي دارد، متولّ

ت تشنهامروزي به شد ت و اخالق است، فساد بيش از حد مكاتب بشري و جنايت ي معنوي
زمـين و زمـان بـدبين كـرده     انسان مدرن را نسبت به ، سردمداران كفر و قدرتهاي پوشالي

ـ   زده است، هيچ مكتبـي نمـي   است، بشر امروزي بسيار نااميد و وحشت ت او را توانـد معنوي
تواند الهام بخش او باشد اسالم  ي الهي مي تأمين و تضمين نمايد، تنها مكتبي كه با ذخيره
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ـ   .است عـج (ت پايان خوش فرهنگ اسالمي كه در كسوت حكومت جهـاني حضـرت حج (
بست  گردد، بزرگترين قدرت بشر معتقد و مؤمن است، چنين انساني هرگز به بن ن مينمايا

ت نـه  ت مسيحيت و يهوديمعنوي. داند رسد؛ زيرا پايان هستي را از آن خود مي و پوچي نمي
ر نامعقول اصحاب كليسا تحج .اند فزودهااند بلكه بر بار گران او  تنها مشكل او را حل نكرده

ت و يهوديت از طرفي ديگر، اميـد  طلبي و چپاول پيروان قلدر مسيحي درتاز يك طرف و ق
اعتقـاد بـه   . ت به منجي بودن اين اديان تحريف شده را به نااميدي تبديل كرده استبشري

ت جهاني، حكومـت جهـاني،   در فرهنگ شيعي، اعتقاد به معنوي) عج(وجود حضرت مهدي 
اسـت و بـدون اثبـات آن مشـروعيت الهـي       ت دين اسالم و مسلمينعدل جهاني و حقاني

  .                                                                        گردد اسالم مخدوش و متزلزل مي
  
 ها موانع و راهكارهاي تحقق اسالمي كردن دانشگاه -9

رفـع   بـديهي اسـت  . ها موانعي بسيار جدي وجود دارد كردن دانشگاهدر راستاي اسالمي
هـا   ها در واقع راهكارهاي مناسبي در جهت دستيابي به اين هدف است كه برخـي از آن  آن

  :                                 شود ذيالً تشريح مي
ي گسـترش و   ايي كه زمينـه  به گونه» ها كردن دانشگاهاسالمي«ـ تبيين دقيق مفهوم  

.                                                                       برطرف شود هاي ناصواب پيش گفته در اين زمينه ترويج قرائت
هاي واقعي به عنوان اولين  گونه فعلي كشور به دانشگاه هاي دانشگاه ـ تبديل دبيرستان 

                                                             .                                     ها گام در راستاي اسالمي كردن دانشگاه
هاي فعلي ما از لحـاظ كيفـي بـا     به عنوان توضيح بايد اضافه كرد كه متأسفانه دانشگاه

ي فراواني دارد كه برخي داليل آن بـه ايـن    معتبر دنيا فاصله هاي الگوي استاندارد دانشگاه
                                                                           :         شرح است
ها؛ گيري در دانشگاه د مراكز تصميمـ تعد                                                                                      
                                                                                                      ت بر كيفيت؛ ي كمي ـ غلبه

                                                                                    ـ تدريس محوري بجاي پژوهش محوري؛
                                                      ها؛  ـ غالب بودن عرضه محوري تا تقاضا محوري در انجام پژوهش
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                                              ي علوم انساني و عدم توجه كافي به اين علوم در كشور؛ ـ ضعف در ارائه
                                                             ـ فقدان تكريم الزم و رعايت شئونات مادي و معنوي اساتيد؛

                                                                                   آموختگان دانشگاهي؛  ـ بيكاري وافر دانش
                                     هاي تحصيلي با وضعيت بازار كار و نيازمنديهاي كشور؛ ـ عدم تناسب ايجاد رشته

                                                                           تعامالت دانشگاه و صنعت؛  ـ ضعف ارتباطات و
                                           هاي علمي؛ هاي تحصيلي به نهاد آموزش عالي كشور و فعاليت ـ كمي بودجه

                                                                                      المللي؛ ات علمي بينـ كمي منابع و مجلّ
                                                                                              گرايي؛  ـ مدرك محوري و مدرك

                                                                  ي آموزش و نبود پرورش در نظام آموزشي كشور؛ ـ غلبه
هـاي علمـي    ـ فقدان ارتباط يا ارتباطات اندك علمي اسـاتيد و دانشـجويان بـا عرصـه    

          المللي فراكشوري و بين
بديهي است رفع اين معضالت، و استانداردسـازي نظـام آمـوزش عـالي كشـور، قـدم        

ابتدايي در راستاي اسالمي كردن اين نهاد است و طبيعي است انجام اين اصالحات داراي 
             .                              دارد) كلما حكم به العقل حكم به الشرع(  اقتضاي عقالني و در نتيجه مالزمت با شرع 
 .                                        ها به عنوان ديني كامل و جهان شمول ـ معرفي جامع و مانع اسالم به دانشگاه
ها و بخـش   ها مربوط به مسائل خارج از دانشگاه بخشي از موانع اسالمي شدن دانشگاه

مسائل اخير به عنـوان موانـع در    مسائل دروني آنها است كه متأسفانه نوعاًديگر مربوط به 
 .            اند اين مسير مورد عنايت قرار گرفته

در مورد عوامل بيروني ابتدا بايد گفت كه اسالم دين كامل و جهان شمول بوده و براي 
ان يـا مكـان   ي جهان و به عنوان خاتم اديان عرضه شده اسـت و اختصـاص بـه زمـ     اداره

اند به معرفي  شناسان توانسته هاي علميه و اسالم حال بايد ديد كه چقدر حوزه. خاصي ندارد
كامل اسالم و اثبات واقعيت كارآمدي آن در حل معضالت فعلي بپردازند و در عـين حـال   

               ها معرفي شده است؟ چقدر چنين اسالمي به صورتي جامع و مانع به دانشگاه
حقـايقي كـه بـه    . ي معارف و حقايق اسالمي هسـتند  ها تشنه هي است كه دانشگاهبدي
ي  توان پاسخگويي بـه كليـه  » الرطب و اليابس االفي كتاب مبين«ي قرآن كريم  فرموده

ــه  ــريت در هم ــكالت بش ــتر     مش ــاح بيش ــا انفت ــه ب ــت ك ــلّم اس ــار را دارد و مس ي اعص
هـاي   هـا و كـاربري   اصالت و واقعيتو معرفي ) ص(اسالم ناب محمدي زالل هاي سرچشمه
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 الهـدي، علـم (.ها با سرعت بيشتري صورت خواهد گرفـت  عيني آن؛ اسالمي شدن دانشگاه
1382: 39-38 (  

تـر و اسـالم شناسـان     ي بيشـتر از افـراد باصـالحيت    ـ تالش افزونتر در جهت استفاده
                                                                  .          ها ي تدريس دروس معارف اسالمي دانشگاه آگاهتر در حوزه

اي نه چندان دور، تدريس نه چندان موفق دروس معـارف   متأسفانه و به ويژه در گذشته
غيرمجرّب، لطمات زيـادي وارد   اي اوقات توسط افراد بعضاً ها و در پاره اسالمي در دانشگاه

بته در چند سال اخيـر خوشـبختانه سـعي شـده كـه اسـاتيد دروس معـارف        ال. نموده است
گرچـه بـه   . اسالمي پس از تأييد و كسب صالحيتهاي الزم، به اين امر خطير گمارده شوند

شود كـه   دليل گستردگي كمي مراكز دانشگاهي دولتي و غير دولتي هنوز شنيده و ديده مي
 .                             ورزند ريس اين دروس اشتغال ميافرادي فارغ و بدور از اين آزمونها، به تد

هـاي   اي متناسـب و متـوازن بـا رشـته     ـ تدوين و تبويب متون معارف اسالمي به گونه
اي واحـدهاي درسـي متناسـب بـا      مختلف تحصيلي و ضرورت امكان سنجي افزايش پـاره 

   .                         هاي اسالمي در هر رشته ديدگاه
هـاي تحصـيلي    امروزه يك دسـت شـدن متـون معـارف اسـالمي بـراي اكثـر رشـته        

دانشگاهي، تا حدود زيادي جذابيت اين دروس را براي دانش پژوهـان كـم كـرده اسـت و     
ي  نظران، هنوز اقدامي جدي و عملي در مورد ارائه اي از صاحب متأسفانه با وجود تاكيد پاره

هـاي مختلـف تحصـيلي و تـدوين كتـب معـارف        رشتهدروس معارف اسالمي متناسب با 
است كه ديانت جهان شمول اسالم در هـر   اين در حالي. آنها صورت نگرفته است مختص
اي اعم از پزشكي، معماري، مهندسي و راهبردهاي عملي و تجويزي اسـت كـه بـه     زمينه

ي  شكل منفك و حتي بصورت واحدهاي درسـي قابـل تـدوين و ارائـه، بـراي هـر رشـته       
    .                                                 تخصصي است

ي اسـالمي و حـاكي از آراء    ـ ضرورت تدوين متون درسي و كتب دانشگاهي با صـبغه 
                             .                        اسالم

غربـي   ،ياين يك واقعيت است كه متون اصلي بسياري از علوم، خصوصا علـوم انسـان  
لـذا  . دهد هاي غربيها قوام اين دروس دانشگاهي را تشكيل مي است و مطالعات و پژوهش

سـازمان مطالعـات و   «و » دفتر همكاري حوزه و دانشـگاه «با وجود تأسيس مركزي مانند 
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ها، هنوز خالء عظيمي در مورد تدوين كتـب   و مساعي آن» ) سمت(تدوين كتابهاي درسي
الع از اسـالم  اطّ رسين بياي از مد المي وجود دارد و متأسفانه پارهي اس دانشگاهي با صبغه

  .                             زنند كه اسالم در اين مورد ساكت است و شايد مغرض، اين وهم را هم دامن مي
ها ت مراكز آموزش عالي و دانشگاهـ حفظ و ارتقاي كيفي                                       .                            

ـ    يكي از ابعاد اصلي اسالمي شدن دانشـگاه  ت و ارتقـاي آن در سـطح   هـا، حفـظ كيفي
گانه آن ـ استاد، دانشجو، فضاي دانشگاه، امكانـات    آموزش عالي و در سطوح و اركان شش

                                        )                    114-119: 1377موسوي فر،.(علمي، متون علمي، و نظام آموزشي است
ت آن     ت دانشـگاه آنچه مسلّم است در ساليان اخير تا حدود زيادي كيفي هـا فـداي كميـ
هاي مختلـف دولتـي و بـه صـورت      شده است و با تأسيس مراكز آموزش عالي در دستگاه

هـا، وحـدت رويـه در قبـال      كيفي دانشـگاه خصوصي و غيرانتفاعي، عالوه بركاهش سطح 
همچنـين  . مسائل آموزش عالي، و هدايت و نظارت و كنترل آنها دچار خدشه شـده اسـت  

ها و بالمĤل تربيت دانشجو متناسب با نيازهاي جامعه نبوده و مسـلّم   تأسيس برخي از رشته
 هـا، باعـث يـأس و    است كه وقوع چنين امـري عـالوه بركـاهش سـطح كيفـي دانشـگاه      

گـردد كـه    سرخوردگي و ايجاد توقعات تنش برانگيز بسياري از دانش آموختگان بيكار مـي 
بنـابراين ضـروري اسـت در تأسـيس      .مسلما اين قضيه تناسبي با دانشگاه اسـالمي نـدارد  

ي كمي اين  هاي جديد به نيازهاي واقعي جامعه عنايت بيشتري شود و ابعاد توسعه دانشگاه
هـاي   در ضـمن، تأسـيس دوره  . هـا متوقـف شـود    ي كيفـي آن  سعهمراكز به نفع رشد و تو

در اختيار وزارت آموزش عالي باشد تا دست كم سطوح كيفي  تحصيالت تكميلي، منحصراً
  .  تحصيالت اين مقطع حفظ گردد

هاي موجود در كادرسازي و تربيت اساتيد مولّد و متعهد و نهادينه نمـودن   ـ رفع ضعف
ات علمي و هم انديشي مسـتمر ايـن گونـه اسـاتيد و سـامان      تشكيالت الزم جهت ارتباط

 .                              بخشي به اين تعامالت
با وجود تأسيس مراكزي مانند دانشگاه تربيـت مـدرس، كـه هـدف اصـلي آن تربيـت       

هـاي آشـكاري در كادرسـازي اسـاتيد مـؤمن و       اساتيد متعهد است، متأسفانه هنوز ضـعف 
هاي مختلـف، بهـاي    اي از موارد نيز با بهانه حب قلم وجود دارد و در پارهصاحب نظر و صا

از سوي ديگر، مشـكالت معيشـتي فـراوان اسـاتيد     . شود الزم به چنين مدرسيني داده نمي
يش از حد متعادل به تدريس بپردازند كـه  ب تر، باعث شده است كه اساتيد با سابقه و قديمي
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عيف كيفيت آموزش، اين است كه اساتيد پويا و جـوان و  عالوه بر تض ،ي طبيعي آن نتيجه
متعهت علمـي كـافي بپردازنـد؛ لـذا ايجـاد      د به راحتي نتوانند به كاريابي و تدريس و فعالي

هـا، يكـي از    ت علمـي جديـد و بالنـده در دانشـگاه    أفضاي مناسب براي جذب اعضاي هي
ري صورت گيـرد كـه اينگونـه    ضمن آنكه بايد تالش واف. كارهاي مؤثر در اين زمينه است

د به هـم انديشـي مسـتمر و سـازمان يافتـه      اساتيد در جلسات و تعامالت و ارتباطات متعد
هاي مزبور  انديشي ها، هم بپردازند، متأسفانه به دليل ضعف و عدم نهادينگي اينگونه نشست

همـين  هـاي الزم بـوده و غيرفراگيـر اسـت و معمـوالً       موقت، منقطع و فاقد حمايـت  نوعاً
.                                                        شود جلسات نامستمر هم به تهران يا يكي دو استان ديگر ختم و خالصه مي

ها و ترغيـب   ت دانشگاهگزيني در نصب مديري ساالري و نخبهـ اعمال سياست شايسته
.                                                                                           وليت اين امر خطيرئد ذيصالح در قبول مسافرا

ت است و بسيار بديهي اسـت كـه گـزينش    يي نخبگان هر ملĤّهمها محل گرد دانشگاه
ت و دقـت زيـادي بايـد    اسـت، از حساسـي  ي هر كشور  ي عاقله مديران اين بخش، كه قوه

هـاي الزم   ي اول بايـد واجـد برجسـتگي    مدير يك مركز آموزش در درجـه . برخوردار باشد
متأسفانه در مراكز آمـوزش عـالي ايـن دقـت نظـر در      . ها باشد علمي و سپس ساير ويژگي

كامـل  اي شايسته و به ويژه در ساليان اخيـر رعايـت    انتصاب مديران علمي كشور به گونه
ها مؤثر بوده اسـت و بـديهي    نشده است و ترجيح عاليق سياسي و جناحي در اين گزينش

اينگونـه ضـعف مـديريتها ـ كـه      . است كه اساتيد و دانشجويان، چنين مديراني را برنتابنـد 
ـ معموالً هم در تخص هـاي عاليـه اسـالمي و انقالبـي داراي      د بـه آرمـان  ص و هم در تعه

از سـوي  . ق آن اسـت ي دانشگاه اسالمي و تحقّ ي تضعيف ايده يههايي هستند ـ ما  كاستي
 وليت امـور دانشـگاهي را برعهـده   ئت بـه آسـاني مسـ   اينكه افـراد صـاحب صـالحي    ،ديگر
بايسـتي بـه انحـاء     لذا مـي . ها است گيرند نيز يكي از مشكالت اسالمي شدن دانشگاه نمي

هـاي الزم را   صد و تخصن تعههاي خطير اين قشر، صاحبا وليتئمختلف و با يادآوري مس
.                                                                                                ها وادار نمود وليتئبه پذيرش اين گونه مس

                                                                     ي دانشگاهيان ـ حل مشكالت معيشتي اساتيد و جامعه
هـا و   ايجاد اصالحات الزم در وضـعيت معيشـتي اسـاتيد و تجهيـز امكانـاتي دانشـگاه      

ها و افزايش امكـان   هاي دانشجويي، حفظ هويت علمي، معنوي و منزلت شغلي آن خوابگاه
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باعث اشتغال دانشجويان و مقابله با معضل روزافزون بيكاري دانش آموختگان، خواه ناخواه 
ها به كار خطيرشـان   هاي دانشگاهي و دلدادگي بيشتر آن افزايش نشاط و اميدواري محيط

هـا و جلـوگيري از افـت     ي مستقيم اين امر ارتقاي سطح كيفي دانشگاه باشد؛ كه نتيجه مي
                      .                                       هاي اسالمي است تحصيلي اين مراكز و اهتمام بيشتر به ارزش

  .                                        ها هاي مختلف تحت عنوان اسالمي كردن دانشگاه ـ جلوگيري از اعمال سليقه
تنهـا و در   ،هـا  متأسفانه همواره اين تصور حـاكم بـوده كـه اسـالمي كـردن دانشـگاه      

ات دانشـجويان دختـر و   ترين وجه، متوجه رعايت ظواهر شرعي در پوشش و ارتباطـ  اصلي
كـردن  گـرا در مـورد اسـالمي    اين در حالي است كه چنين تصور نازل و حـداقل . پسر است
هـاي   ي علمي با سليقه ها نيز همواره دست و پا شكسته و بدون وجود وحدت رويه دانشگاه

                                                                    .شود ها اجرا شده و مي مختلف در دانشگاه
هاي منحط غربـي در   هاي اسالمي و انقالبي و تضعيف ارزش ـ تحكيم و ترويج ارزش

هـاي   اي منطقي، مستدل، جدي و يك دست با منكـرات و زمينـه   محيط دانشگاه و مبارزه
  .                             پيدايش اخالقيات نامشروع

ـ  و نظريه» ار علمي و دينيافز توليد نرم«اندازي جنبش  ـ راه ي علـوم و   هپردازي در كلي
ـ   ـ  معارف دانشگاهي و عنايت به نهادينه نمـودن خالقي ي دينـي و   ر بالنـده ت علمـي و تفكّ

 .                                   ي علمي مناظرات آزادانه
ايـن  ي نازل فعلي علوم انساني و تالش در جهت تلفيـق   ـ تقويت شأن و ارتقاي مرتبه

.                                                                         اي در اين مسير اندازي علوم بين رشته علوم با ساير علوم و راه
نمـودن   يدر جهـت بـوم   يفـ يك يقـات يتحق يمراكز و قطبها، هاپژوهشكده ليتشك -

 يآورنـوع  و تيـ بر خالق يدار مبتن تياولو يهانهيزم نييتع، مختلف يهاپژوهش در حوزه
  .كشور ندهيحال و آ يازهايبه ن يروز به منظور پاسخگوئ شرفتهيپ يانتقال فن آور يبرا

و  قيو تحق ياله اءيو اول اءيانب ميو تعال نيكتاب مب، ير الهبر تفكّ يعلوم مبتن جيترو -
اقتصـاد  ، ياسـالم  اسـت يس، ياسالم تيريمد، ياسالم يشناسهمانند انسان يتوسعه علوم

 . ياسالم
، فكـر  رتيبصـ ، يديـ توح ينـ يببر منابع شناخت و جهان يمبتن قيروش تحق جيترو -

 .يو اسالم يعرفان اله
مشخص به  ياستراتژ نيو تدو يامروز يو دانشگاه يمراكز آموزش ياصالح ساختار -



 239ها و راهبردها    دانشگاه اسالمي، مؤلفه

 

 

ـ و جد ميعلـوم قـد   يبه جا يپژوهش و آموزش اسالم، قيمنظور رواج تحق ـ و در  دهي  كي
 . يمشخص از ساختار دانشگاه اسالم فيكلمه ارائه تعر

در ابعـاد مختلـف همچـون اقتصـاد      يعلمـ  يانجمنها و تشكلها ياندازو راه سيسأت -
ل تحـو  تيريمـد ، ين اسـالم تمـد ، يفرهنـگ و ارتباطـات اسـالم   ، فلسفه علـم ، ياسالم
بـه منظـور   ... و ياسـالم  يشناسجامعه، ياسالم تيريمد، ياسالم تيو ترب ميتعل، يفرهنگ

 . يجهت جهاد علم به ياسالم شمندانياند يانسجام بخش
، ي،اجتمـاع  يفرهنگ، يفلسف، يدر ابعاد فكر ير انقالب اسالمتفكّ يكانونها سيسأت -

ـ تقو يدر راستا يو اسالم يرانيا نيراز متفكّ يريگو بهره ياسيس  ميو گسـترش پـارادا   تي
 . استياز س نيد يريناپذ يحكومت اسالم و جدائ

 يبـا توجـه بـه ارزشـها     يو اقتصـاد  ياسيس، ياجتماع، يتوسعه انسان يالگو نيتدو -
 يبه همراه تحقق عدالت اجتماع اتيفطر ياعتال، يديجوامع توح يحاكم بر انسانها و تعال

بـه منظـور گسـترش     يبشـر  يهـا يآورفـن  و يعلم يدستاوردها نياز آخر يريگبا بهره
در همـه   يو خوداتكـائ  يكفـائ به خود يابيو دست ايدندر سطح  ياسالم يفرهنگ و ارزشها

ـ  يدر عصـر حاضـر در راسـتا    ين اسـالم تمد يدور نما ميها و ترسنهيزم ق حكومـت  تحقّ
 .فاضله  نهيهمان مد اي نيصالح
ـ  يروهـا يلها و ناز تشـكّ  يمـال  يبانيو پشت تيهدا - ـ متعه انجـام   يبـرا ص د و متخص
 . يو پژوهش يعلم يتهايفعال

گسـترش بخـش    يبرا يمنابع مال صيفرهنگ و تخص ياعتال، يسازمانده، يطراح -
-اسـت يو قابل اجرا در صنعت و مراكـز س  يكاربرد يطرحها نيكشور جهت تدو قاتيتحق
 . يگذار

سان و مدر دياز نظرات اسات يريگبا بهره يپژوهش - يآموزش يكپارچهينظام  نيتدو -
بخـش و  اثر ريغ يتهاياز فعال يريكشور به منظور جلوگ يدر ساختار آموزش يق و علممحقّ
  . يتكرار

 فرجام سخن
سازي بر اساس فرهنگ ديني و ملّي از ضروريات زمان است، كه اگر به آن توجه نتمد
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استكبار كه در واقع جريان جهاني شدن غرب يـا غربـي    ،ي سيادت جهاني نشود در عرصه
ـ  سـاخت مستهلك و مغلـوب خواهـد    را شدن جهان است، فرهنگ اسالمي ق ، بـراي تحقّ

ن اسالمي معاصر نياز به نخبگان اسالمي داريم و پايگـاه نخبگـان دانشـگاه اسـالمي     تمد
از آن اسـالم و   ي حكومت جهـاني بشـر   داعيه .است نه دانشگاه بيگانه با فرهنگ اسالمي

ق اين حكومت منوط به ترويج فرهنگ اسالمي با نگاه تفكر شيعي است، تالش براي تحقّ
مان است، گسترش اين نگاه در ابعاد فرهنگي، سياسي، اجتماعي و ت و منجي آخرالزّمهدوي

ق اين امر منوط به داشـتن  ران ديني و نخبگان اسالمي است، تحقّديني از رسالتهاي متفكّ
ـ تشكيال ق و ت منسجم و نگاه سيستمي است كه فقط در قالب دانشگاه اسالمي قابل تحقّ

گسترش باورهاي ديني و ترويج احكام اسالمي از وظايف دينـي هـر مسـلماني     .اجرا است
ي كنـوني كـه    عرصـه  ق آنها تا سرحد شـهادت تـالش نمايـد، در   است كه بايد براي تحقّ

رهنگ است، مرد ميدان، صاحبان انديشه و قلم ي رقابت فكر، انديشه، قلم، علم و ف عرصه
بر اين باور نيز جبهـه و عرصـه از آن نخبگـان و    ، هستند، جنگ، جنگ قلم و انديشه است

تـي كـه   تنـد، هـر ملّ  ني اين ملّي علمي و تمد نخبگان ملي سرمايه .دانشگاه اسالمي است
ه يمن وجود رهبران ت ما بزرگ است برسد، اگر ملّ بزرگي ندارد صدايش به هيچ كس نمي

سـينا، فـارابي،   ر معصومين و نخبگان اسالمي نظير ابني تفكّ ت ما در سايهبزرگ است، ملّ
س، امام خميني و صدها انساني نشسته است كه در توليد فكر، جهـاني و  نصير، مدر خواجه

جاودانه شدند، براين اساس در عصر ارتباطات، جذب نخبگان و حرمت در خورشـان آنـان،   
هـا   ي و مذهبي است، ضرورت دانشگاه اسالمي از جهتي جـذب ايـن سـرمايه   اي ملّ يفهوظ

ـ   . است تا همچنان ملت ما سرسبز و پرمحتوا بماند ـ اثبـات جـاودانگي، خاتمي ت و ت، جامعي
هاي اسـالمي و اعتقـادات دينـي     كمال دين اسالم در عصر ما، در گرو جهاني كردن آموزه

ي خويش را حتـي   زند تا باورهاي دروغين و تحريف شدهتا اي كه همه مي است، در عرصه
به زور بر ديگران تحميل نمايند، ما چرا نبايد باورهاي راستين، معقول، انساني و پاك خـود  

ي علمـي و هنـري ادبيـات و فرهنـگ      را به جهانيان عرضه داريم، در چنين فضايي عرضه
صان و نخبگان صورت ل متخصاسالمي، كاري ظريف، دقيق و علمي است كه بايد از كانا

ق اين ضرورت، رسالت و وظيفه، باز هـم نيازمنـد قلـم،    گيرد نه از زبان نابالغان، براي تحقّ
  .                                                   ي نخبگان و دانشگاه اسالمي هستيم فكر و انديشه
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آموزان ايراني  بررسي ميزان آشنايي و پايبندي دانش
 در كويت  دانشگاهي پيشي سوم دبيرستان و  پايه

 نسبت به هويت ملي
 عليرضا صالحي

 اكبري بابوكاني احسان علي
 احسان بهجتي
 اعظم پري پور

 چكيده
آموزان سال سوم دبيرستان و پيش  ي دانش ي آماري كليه جامعهحاضر در پژوهش 

است كه بر اساس ) نفر 302( دانشگاهي مدارس جمهوري اسالمي در كشور كويت
نفر حجم نمونه را تشكيل و به سئواالت  64تصادفي سيستماتيك گيري  نمونه

آموزان سال سوم و پيش دانشگاهي اين بود  انتخاب دانش علت. پرسشنامه پاسخ داند
هاي نظام آموزش و پرورش با چه ميزان اطالعات و تعلق نسبت  كه معلوم شود خروجي

ن راستا تا چه حد موفق شوند و نظام آموزشي در اي به هويت ملي فارغ التحصيل مي
 .بوده است

. هدف پژوهش بررسي ميزان آشنايي و پايبندي فراگيران نسبت به هويت ملي است
هاي استانداردي مانند شناخت پاسخگويان از تاريخ  براي سنجش ميزان آشنايي از مولفه

باستاني زبان و ادبيات، آثار   ها، ، آداب و رسوم و سنت)تاريخي و معاصر(و قهرمانان ملي 
. احساس نسبت به وطن و چگونگي معرفي آن استفاده شده است  و ميراث فرهنگي،

آموزان به هويت ملي نيز شاخص تعلق و تعهد نسبت به ايران را نشان  پايبندي دانش
 .دهد مي
هاي مقطع متوسطه با  دهد كه ميزان آشنايي خروجي هاي تحقيق نشان مي يافته

اييني قرار دارد و با متغيرهاي مستقل پژوهش مانند هاي هويت ملي در سطح پ شاخص
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ي معناداري ندارد و فقط  محل تولد، شغل و ميزان تحصيالت والدين رابطه  جنسيت،

ي تحصيلي و زبان تكلم در  ها از شاخص قهرمانان ملي معاصر با رشته شناخت آن
ي معرفي خانواده در سطح معنادار است، اما احساس نسبت به خاك ايران و چگونگ

كامال مثبت و عمدتاً با استفاده از اصطالحات بر گرفته شده از انقالب اسالمي  آن،
 .صورت گرفته است

آموزان  دهد كه ميزان تعلق و تعهد دانش نتايج در پايبندي به هويت ملي نشان مي
درصد  50درصد تعلق زياد و بسيار زياد و  8/93(نسبت به هويت ايراني بسيار باال است 

پايبندي باال نسبت به هويت ملي با متغيرهاي مستقل پژوهش ). هد زياد و بسيار زيادتع
دهد و فقط بين جنسيت و تعهد ملي سطح معناداري برابر  رابطه معناداري را نشان مي

 .است يعني ملي پسران بيش از دختران است018/0
ستنباط شده است كه گونه ا ها و نتايج تحقيق اين در مجموع از مباحث تئوريك و يافته

به همين دليل احساس تعلق و تعهد . نگاه بيگانه به ايراني در كشور كويت مثبت است
كه  آموزان نسبت به ماي جمعي ايراني بودن تقويت شده است يعني نه اين دانش

در پايان پژوهش . كنند فراگيران هويت ايراني خود را انكار نكرده بلكه به آن افتخار مي
 .ي براي حفظ و تقويت هويت ملي ارائه شده استپيشنهادهاي
  هويت، هويت ملي، تعلق و تعهد: ها كليدواژه

  
 مقدمه

پرسش از كيستي و هويت افراد و ملتها، از دغدغه هاي فكري بشر در طول تاريخ بوده 
 .است

اهميت مفهوم هويت ملي نسبت به ساير انواع هويت جمعي، در تأثير بسيار آن بر 
مباحث مربوط به هويت ملي از نظر . اجتماعي است -متفاوت زيست هاي  حوزه
گيرد و از اين جهت بحث  هاي مختلف علمي مورد توجه قرار مي شناسي در رشته روش
 .اي است رشته بين

به دليل فراگير بودن و تعيين كنندگي مفهوم هويت ملي در حوزه هاي فرهنگ، 
شناسان و علماي عام سياست و اقتصاد به  معهشناسان، جا اجتماع، سياست و اقتصاد، مردم

در اين ميان آنچه مورد تأكيد بيشتر واقع شده است، . مطالعه درباره آن همت گمارده اند
سازي است؛  خواستگاه سياسي هويت ملي و نقش نظام هاي سياسي معاصر در هويت
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 .اگرچه از ساير اجزاي فرهنگي و تاريخي آن غفلت نشده است
در واقع، . هاي جهان، هويت ملي از اهميت خاصي برخوردار است لتبراي تمام م

ي مرگ  ي روح براي بدن است كه فقدان آن به منزله هويت ملي براي يك ملت، به منزله
گيري روح جمعي در يك ملت و هم  هويت ملي، هم عامل همبستگي و شكل. خواهد بود

قع، قوام و دوام زندگي توأم با در وا. وجه مشخصه و معرفه آن در ميان ملل ديگر است
 .عزت و آزادي يك ملت، به هويت ملي آن در معناي عام و گسترده بستگي دارد

شخصيتي و رواني نيست، بلكه  اي انفرادي،  بايد توجه داشت كه هويت ملي مسأله
اي جمعي است كه به بنيادهاي فرهنگي، تاريخي و اعتقادي يك ملت مربوط  پديده
شود و منظور از آن  سيرهايي كه امروزه از هويت و يا بحران هويت ميشود، لذا تف مي

جديد و قديم و يا به طور كلي مشكالت   تعارضات ناشي از مدرنيته و شكاف ميان نسل
اي  تر مقوله نسل جوان است، بدرستي با بحث هويت ملي قابل انطباق نيست، بلكه بيش

 .شناسانه است شناسانه يا جامعه روان
كنيم، در حقيقت به تشخص و شخصيت واقعي  ه مسأله هويت ملي توجه ميوقتي ب

افكنيم، شخصيت و تشخصي كه از خصوصيات و ويژگيها  يك قوم و يا يك ملت نظر مي
  .و امتيازات مردم يك سرزمين حكايت دارد

معموالً بارزترين و عميق ترين انگاره هاي هويتي يك كشور در فرهنگ آن قوم 
در بررسي نقش فرهنگ، جلوه ها و بازنمايه هاي آن در هويت ملي، صرف . يابد تجسم مي

نظر از روشهاي نهفته در خود آن فرهنگ، نقش و تأثير و تأثر آن از نظر اجتماعي و 
  .شود سياسي و تاريخي نيز بررسي و تجزيه و تحليل مي

راد تك اف هويت ملي ريشه در اعماق تاريخ و فرهنگ يك ملت دارد و با سرشت تك 
هويت ملي ريشه در  .رود آنچنان كه اگر جان برود، آن نمي. يك جامعه درآميخته است

تك افراد يك جامعه درآميخته  اعماق تاريخ و فرهنگ يك ملت دارد و با سرشت تك 
 .درو آنچنان كه اگر جان برود، آن نمي. است

چنين  هاي بزرگ و صاحب تمدن ي ملت اين كيفيت خاص يك ملت نيست، بلكه همه
آواره شده است،  حتي در مواردي هم كه ملتي سرزمين خود را از دست داده و . هستند

همچنان هويت جمعي و ملي خود را حفظ كرده و بعدها بر مدار و محور آن خود را بازيافته 
    ...ها و ها، افغان است، مثل فلسطيني
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اي كشف و شناسايي سخن راندن در وادي پر رمز و راز هويت در واقع تالشي است بر
گروههاي متعدد و متنوع انساني، كه هر كدام بر اساس ويژگيهايي نه چندان پايدار از هم 

برآيند اين ويژگيها، هويت يا روح ملي يا قومي اين گروههاي انساني را . اند قابل تفكيك
 ).1387 فالحي( دهد نشان مي

آموزان  ايي و پايبندي دانشگان در پژوهش حاضر به دنبال بررسي ميزان آشن نگارنده
بر . باشند دانشگاهي در كويت نسبت به هويت ملي مي ي سوم دبيرستان و پيش ايراني پايه

ميزان آشنايي ) 1: باشند گويي به سئواالت زير مي همين مبنا مقاه حاضر به دنبال پاسخ
وزان با آم آيا ميزان آشنايي دانش) 2هاي هويت ملي چقدر است؟  آموزان با شاخص دانش

هاي هويت ملي با جنسيت، محل تولد، مدت اقامت در كويت، شغل والدين، ميزان  شاخص
تحصيالت والدين، زبان تكلم در خانواده، پايه تحصيلي، رشته تحصيلي و وضعيت 

آموزان نسبت به هويت ملي چقدر  ميزان تعلق و تعهد دانش) 3ها رابطه دارد؟  تحصيلي آن
آموزان نسبت به هويت ملي با زبان تكلم در  و تعهد دانش آيا ميزان تعلق) 4است؟ 

 ها رابطه دارد؟ خانواده، پايه تحصيلي و رشته تحصيلي آن
آوري  روش تحقيق پژوهش حاضر پيمايشي است و براي پاسخ به سئواالت و جمع

همچنين جامعه  .استفاده شده است  spssاطالعات به صورت كمي و آماري از نرم افزار
آموزان پسر و دختر ايراني سال سوم و پيش دانشگاهي  ين پژوهش را كليه دانشآماري ا

 1386ـ  87مدارس جمهوري اسالمي ايران در كويت در سال تحصيلي   ي متوسطه دوره
نفر است كه از اين  325هاي ذكر شده  آموزان در پايه تعداد كل دانش. دهند تشكيل مي

نفر غير ايراني  23اند و   تحقيق را تشكيل داده ي آماري نفر ايراني، جامعه 302تعداد 
كه بر ) نفر 64(درصد جامعه آماري است  20حجم نمونه . اند حذف شده) افغاني و عراقي(

اند و كامالً قابل تعميم به كل  گيري تصادفي سيستماتيك انتخاب شده اساس روش نمونه
   .جامعه آماري است

 
 تعريف هويت و هويت ملي. 1 

باشد، اشتقاق  مي "او"كه بمعني  "هو"هويت در اصل لفظي عربي بوده و از ضمير 
عربها كه در دوره هاي شكوفايي تمدن اسالمي منطق و فلسفه را از يونان . يافته است
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. را "ماهيت"، "ماهو"را اشتقاق نمودند و از  "هويت"، "هو"كردند، از كلمه  ترجمه مي
ت، شناسه هايي است كه انسان و يا جامعه او را معرفي خالصه سخن اينكه منظور از هوي

  .نمايد مي
از . گردد به آغاز تاريخ انسان باز مي  (Identity)بي گمان پيشينه ي مسأله ي هويت

ديرباز، انسانها به دنبال تعريف و شناسايي خويش، قبيله، قوم و مليت و نيز كشف تمايزات 
و  "چه كسي بودن"در حقيقت پاسخي به سؤال خود از ديگران بوده اند، مفهوم هويت 

پاسخ به اين سؤاالت است كه يك فرد انساني را از . است "چگونه شناسايي شدن"
كند؛ ارزشهاي او را از ارزشهاي ديگري ممتاز مينمايد؛ تعلق فرد را  همنوع خود متمايز مي

دهد كه  نشان ميدهد و باالخره هويت جمعي او را تعريف كرده،  به گروه خاصي نشان مي
سؤاالت پيش گفته در درون . او كيست و به چه جامعه اي و به چه ارزشهايي تعلق دارد

كند و بر اين  چارچوب هاي سياسي و اجتماعي مختلف، پاسخ هاي متفاوتي را دريافت مي
اساس هويت فردي و جمعي انسانها تا حد بسياري محصول شرايط اجتماعي و سياسي 

سياسي انسانها است كه پرسشها و نيز پاسخهاي آنان  -يست اجتماعيآنان است و اين ز
 .دهد را درباره خودشان شكل مي

. رود كار مي به   اي عربي است كه در زبان فارسي به جاي واژه انگليسي هويت كلمه
   ،»ذات باري تعالي«معين در فرهنگ لغت فارسي خود تحت عنوان هويت، معاني از قبيل 

 )15: 1386آمنا . (شود را آورده است و آنچه شناسايي شخص مي» هستي و وجود«
شود هويت آن است  در اصطالح عمومي آنچه موجب شناسايي شخص، ايل، قوم مي

 .ها بتواند خود را عرضه كند، باقي بماند و ثبات نسبي خود را حفظ كند كه در ميان مخالف
يل سن نوجواني خود را بر شناختي احساسي است كه فرد در اوا هويت در مفهوم روان

شود كه  كند، ثبات اين احساس زماني حاصل مي مبناي آن از ديگران مجزا و متمايز مي
 )18: 1383آخوندي . (فرد خود را شبيه آنچه ديگران از او تصور دارند بشناسند

هاي است كه فرد خود را با  شناسي اجتماعي هويت ويژگي شناسي خود و روان در جامعه
البته پاسخ به . دهد شناسد با پاسخي است كه فرد به سئوال من كسيتم مي ميها  اين

كند، شكل  اي كه فرد در آن زندگي مي ها و جامعه كيستي در تعامل با ديگران و در گروه
 )128   :1380رجب زاده . (گيرد مي
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اي هويت هر  گذار در هويت هر شخص است يعني قسمت عمده مليت عامل مهم و اثر
ها و اعتقادات ملي در بعد نظر و  هويت ملي شامل ارزش. گيرد ز مليت او نشات ميفردي ا

فشاني كردن در راه آن در بعد عملي  پايبندي عملي به مليت و افتخار به تاريخ ملي و جان
 )55: 1383آخوندي . (است

ها،  ارزش  هايي مانند آداب و رسوم، هويت ملي در اين پژوهش خصوصيات و ويژگي
ميراث فرهنگي، زبان، ادبيات و مكان مشتركي است كه   قهرمانان ملي،  تاريخ، ها،  هنجار

 .دانند شناسد و ديگران نيز او را بر اين مبنا ايراني مي ها يك ايراني مي فرد خود را با آن
 .هاي هويت ملي است احساس مثبت فرد نسبت به ويژگي :تعلق
به . آمادگي فعاليت براي آن استاحساس وفاداري نسبت به هويت ملي و : تعهد

اي است كه فرد حاضر است براي هويت ملي به عنوان  ميزان هزينه  عبارت ديگر تعهد،
ميزان تعهد و تعلق ما نسبت به هويت ملي از احساس . ترين هويت پرداخت كند برجسته

ن شود، يعني اگر اي خرسندي و رضايت يا ناخرسندي و عدم رضايت نسبت به آن ناشي مي
شود و  انتساب در افراد احساس بزرگي و با ارزشي ايجاد كند، تعلق و تعهد تقويت مي

ارزشي شود كتمان و عدم تعلق را به دنبال  برعكس اگر باعث محروميت از مزايا يا بي
البته بايد توجه داشت كه اين احساس خوشايند يا ناخوشايند نسبت به هويت ملي به . دارد

 )63: 1384دوران . (ايم ي آن ايران و ايراني را شناخته كه ما به وسيلهرواياتي بستگي دارد 
  
 هويت در علوم اجتماعي .2

شناسي  شناسي خرد و روان هاي جامعه از ديدگاه   هويت در علوم اجتماعي بيشتر
اجتماعي و به خصوص ديدگاه كنش متقابل نمادي و آراي انديشمندان اجتماعي نظير 

گيرد و در ديدگاه صاحب نظران جديد اين مكتب مانند بلومر،  كولي و ميد سرچشمه مي
تقيماً از هويت و ميد و كولي هرچند مس. يابد مانفردكان، استرايكر و ديگران توسعه مي

سان و ديگري  هايشان راجع به خود، خود آينه كنند اما ديدگاه هويت اجتماعي بحث نمي
 .كند تعميم يافته مقدمات بحث در مورد هويت را فراهم مي
داند كه عمدتاً از قضاوت ديگران  كولي هويت را پاسخ به سئوال من كيستم مي

سان معتقد است  ي خود آينه گر كولي در نظيريهبه عبارت دي. گيرد ي فرد نشأت مي درباره
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شناسد يعني هر صفت مثبت و منفي كه  بيند و مي ي ديگران مي هر فردي خود را در آينه
اند و سپس وي  ي او قضاوت كرده دهد ابتدا ديگران درباره شخص به خود نسبت مي

 )121: 1373توسلي . (شناسد د را با آن ميپذيرفته و خو
ي  گيري هويت را نتيجه يد، بنيانگذار مكتب كنش متقابل نمادي شكلجورج هربرت م

كنش متقابل بين افراد جامعه و برخورد ديالكتيكي دو جنبه شخصيت هر فرد يعني من 
ميد هويت هر فردي را به هويت فردي و هويت . داند مي) ME(و من مفعولي ) I(فاعلي 

نحصر به فرد هر انساني است هويت فردي خصوصيات خاص و م. كند جمعي تقسيم مي
هايي است كه حاصل زندگي در  هويت جمعي ويژگي. كند كه او را از ديگران متمايز مي

ها شامل نژاد، مذهب، قوميت، مليت، جنسيت،  اين گروه. هاي مختلف در جامعه است گروه
شود خصوصيات و  زماني كه فردي عضو گروهي مي. شود مي.......... احزاب سياسي و 

اين همان  آورد كه در بين گروه موردنظر مشترك است، هايي را از آن به دست مي ژگيوي
كند  گيري هويت جمعي فرد نسبت به گروه احساس تعلق مي با شكل. هويت جعمي است

  )187: 1374تنهايي . (شود ها مي و اين هويت اجتماعي باعث ايجاد ما در مقابل آن
هايي تعلق دارد بلكه به او  د كيست و به چه گروهگويد فر كه مي هويت اجتماعي نه اين

 ـتوان گفت هويت جمعي تمايز بخش از برون  نمايند كه چه كسي نيست، بنابراين مي مي
  .گروه به صورت توامان است ـگروه و تعلق بخش به درون 

كند يا برعكس در  احساس تعلق به ماي جمعي در فرد ايجاد احترام و عزت نفس مي
هايي كه  اين احساس را نگاه ديگران به گروه  آورد، كم ارزشي به وجود ميفرد احساس 

كند،  اگر نگاه مثبت باشد احساس عزت و احترام و  ها عضويت دارد ايجاد مي فرد در آن
لذا تعلق يا عدم تعلق به هويت ملي نيز از   اگر منفي باشد كم ارزشي را به دنبال دارد،

  .قاعده مستثني نيست
  
  تاريخي هويت ايرني تحول. 3
  ي باستان  هويت ايراني در دوره. 1- 3

ي  اصطالح هويت ملي ايراني با مفهوم هويت ايراني دقيقاً يكسان نيست، زيرا واژه
در   هويت ملي در عصر جديد و ابتدا در اروپائيان مرسوم شده است و سابقه چنداني ندارد،
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  .تاريخي طوالني نداردي  حالي كه مفهوم تاريخي هويت ايراني سابقه
هايي  ي اسالمي با فراز و نشيب ي ساسانيان ابداع شده و دوره هويت ايراني در دوره

در عصر صفوي اين مفهوم تولدي ديگر يافت و در عصر جديد به   پايدار مانده است،
  .صورت هويت ملي ايراني متجلي شده است

ي، ديني، زباني، زماني و مكاني ي ساساني با اشتراكات سياسي، قوم هويت ايراني دوره
هاي زيادي با مفهوم هويت ملي در عصر  يابد كه شباهت آن در سرزمين ايران تجلي مي

شود و  كار برده مي ي ايران در عنوان يك مفهوم سياسي به در اين زمان واژه. جديد دارد
ب مقامات اداري مفهوم فر شاهي ايران و ايرانشهر با قلمرو و پادشاهي ايران همراه با القا

ابداع شاهنشاه ايران از . »ايران ارتشار«يا » ايران دبير بد«شود همانند  و نظامي شايع مي
ي سياسي، ديني،  ي همبسته سوي اردشير آغاز پيدايش مفهوم ايران به عنوان يك مقوله

  )23 ـ 60: 1369صديقي . (فرهنگي و جغرافيايي تازه در اين دوره است
  
  ي اسالمي ي در دورههويت ايران. 2- 3

با ورود اسالم به ايران و پايان حكومت ساساني هويت ايراني كمرنگ شده و حكومت 
. شود جهاني اسالم جاي حكومت ايراني را گرفته و دين اسالم جايگزين دين زرتشت مي

در دو قرن نخستين اسالمي سرزمين ايران زير فرمان خالفت بزرگ اسالمي است و 
ي  پس از تجزيه. شوند از مدينه، كوفه، دمشق و بغداد منصوب مي واليان و حكام آن

ي ايران  ي دوباره آورند كه طليعه خالفت عباسي از قرن سوم حكام مستقل محلي سر برمي
  .مستقل است

هاي بزرگ سلجوقي، ايلخانان مغول، تيموريان و تركمانان آق قويونلو نيز  استقرار دولت
بر سرزمين ايران است و نه دال بر تأسيس حكومت  حاكي از تسلط سياسي آن طوايف

  .فراگير و وحدت سرزمين ايران
يكي اقوام ايراني است كه : در اين دوران چند عامل بقاي هويت ايراني را تضمين نمود

شود و هويت خاصي  به عنوان عجم در مقابل عرب و تاجيك در برابر ترك شناسايي مي
سرزمين ايران است كه در مفهوم جغرافيايي آن به  ديگر. كند براي ايرانيان معين مي

هاي آفرينش انسان و پيدايش اقوام  اسطوره: سوم. كند ي جهان تداوم پيدا مي عنوان ميانه
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ماند و به تداوم فرهنگ  آميزد و پايدار مي هاي اسالمي درهم مي ايراني است كه با افسانه
زبان دري است كه حامل و نگهبان تر شكوفايي  رساند، و از همه مهم ايراني مدد مي

  .شود فرهنگ پربار و هويت ايراني مي
: ي ايران تأثير اساسي گذاشت ي اعراب مسلمان به ايران از دو جهت بر جامعه حمله

ي ساساني را متحول ساخت و زبان و انديشه را از انحصار  نخست جامعه طبقاتي و بسته
ه چالشي عظيم فراخواند تا استعدادهاي سرشار ي حاكم رها ساخت و دوم ايرانيان را ب طبقه
ي ابن خلدون بزرگترين سهم را در خلق فرهنگ و تمدن  ها شكوفا شود و به گفته آن

  .اسالمي به دست آورند
انقالب عباسيان و ايراني شدن خالفت اسالمي همراه با رشد شهرها و رونق تجارت و 

ر و انديشه و برخورد عقايد و آرا و توسعه بازارها سبب برآمدن اهل قلم و صاحبان فك
هاي سوم تا  تساهل فكري و شكوفايي علم و هنر، ادب و فلسفه و تاريخ نگاري در قرن

يكي از عناصر رشد فرهنگي، تحول و تكامل زبان فارسي دري است كه زبان . پنجم شد
ت ايراني ترين عامل حفظ هوي شود و با خلق آثار گران بها مهم علمي و ادبي و ديواني مي

  )225: 1347گرديزدي . (گردد مي
ي فردوسي بلكه در كتب تاريخ و  قلمرو جغرافيايي ايران نه فقط در شاهنامه«

ماند و تصور جغرافيايي از ايران در ميان هفت اقليم مورد  جغرافياي اين دوره پايدار مي
» .شود ون تكرار ميها به صور گوناگ گيرد و اين روايت تأييد جغرافياي اسالمي نيز قرار مي

  )243: 1371متيني (
چه را كه نبايد از نظر دور داشت رواج مفاهيم اساطيري ايران در  در اين ميان آن

فرهنگ عامه و تداوم بسياري از اعتقادات و آداب و رسوم عهد ساساني در اين دوران و 
فهوم ايران و اما با اين كه م. هاي شاهنامه در ميان عوام است رواج بسياري از داستان

در معناي   مفهوم سياسي ايران،  ماند، ي اسالمي پابرجا مي احساس ايراني بودن در دوره
با . شود ي صفويه است كه دوباره احيا مي تنها در دوره  سرزمين يك پارچه و حكومت واحد،

يابد و با  اي مي  تاسيس حكومت و رسمي شدن مذهب شيعه هويت ملي ايراني تعريف تازه
نوعي دولت ملي در معناي امروزي آن هويت ملي به شكل   الب مشروطه و تاسيسانق

  .گردد جديد آن در اين مرز و بوم پر رنگ مي
  ي جديد هويت ايراني در عصر صفوي و دوره. 3- 3
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مفهوم ايران پس از نهصد سال فترت، معني   در دوران صفويه با استقرار دولت مركزي،
ي تحول و تكامل هويت ملي در عصر جديد  كند و شالوده ميو مفهوم سياسي و ديني پيدا 

گذاران حكومت صفوي به عنوان مذهب رسمي  مذهب شيعه كه به دست پايه. شود مي
كشور معرفي شد، نقش بزرگ تاريخي در حفظ هويت ايراني و جمع و جور كردن اجزاء 

. ايران داشته است ها و ايجاد يك پارچگي سياسي در ي كشور و همبسته كردن آن پراكنده
دانستند،  و هم شاهنشاه ايران مي) ع(پادشاهان صفوي هم خود را كلب آستان علي 

در دوران صفوي نوعي . ي مذهب بود ي اين مالزمت تقويت ملي ايراني به وسيله نتيجه
  آيد اما اين دولت ملي در عصر جديد، كه خاستگاه اروپا بود، دولت ملي در ايران پديد مي

از جمله اين كه اين دولت ملي از باال و با زور و بازوي . هت دارد و هم تفاوت داردهم شبا
گذشته از . ي مدني در پيدايي آن نقش ندارد شود و ملت و جامعه قبايل تركمان برپا مي

هاي مردم، اسالم و تشيع و اجتماعات كوچك محلي و  آن، مالك تعيين هويت توده
  . اي است  طايفه

هاي ملي پديد  وجه داشت در مغرب زمين هم مفهوم مليت با بروز انقالبالبته بايد ت
آمده است، موضوع مليت و هويت ملي از اشتغاالت ذهني سرآمدن سياسي و روشنفكران 

گونه  ي مردم و روستائيان در آن كشورها نيز كمتر به اين و طبقه متوسط جديد است و توده
يران نيز به طور طبيعي اهل قل و اهل شمشير از در ا. مباحث و مسائل تعلق خاطر داشتند
اهل قلم از نظر فكري و انتقال مواريث فرهنگي و . اند حامالن اصلي مفهوم ايران بوده

ادبي و راه و رسم كشورداري و اهل شمشير از نظر سياسي و نظامي به ايران و تداوم آن 
خواني و رواج  لي، شاهنامهبه سبب سنت تعا  گذشته از آن، در ايران،. اند حكومت كرده

هاي مردم نيز نوعي آگاهي  هاي اساطيري و تداوم آداب و رسوم قديم ايراني، توده داستان
اند كه شايد در ميان ساير ملل كم  به رگ و ريشه و اصل و نسب اساطيري خويش داشته

  )1387اشرف . (نظير باشد
در امريكا و آسيا و آفريقا هاي ملي ابتدا در اروپا و آنگاه  در عصر جديد كه دولت

ي  سربرآورند و مفاهيم جديد ملت و دولت ملي رونق پيدا كرد، در ايران نيز مفهوم تازه
وطن و ملت وارد كالم سياسي روشنفكران عصر روشنگري ايران شد و در انقالب 

  .اي يافت مشروطه و پس از آن رواج پيدا كرد و معنا و مفهوم تازه
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  تاريخي هويت ايرانينقد ديدگاه تحول . 4

چنان كه در تحول تاريخي هويت ايراني آمد، از ديدگاه احمد اشرف مفهوم هويت 
سياسي و ديني دوران ساسانيان شكل گرفت و در دوران   هاي قومي، ايراني در نهضت

هايي پايدار ماند و در عصر صفوي تولدي ديگر يافت و پس از  اسالمي با فراز و نشيب
  .به صورت هويت ملي ايران متجلي شدانقالب مشروطه 

اسالمي و   ي تمدني ايراني، هويت ايراني به علت موقعيت خاص جغرافيايي از سه حوزه
ي بروجردي استراتژي روشنفكران ايراني استراتژي  به گفته. غربي تأثير پذيرفته است

بي بوده اختالط و پيوند اين سه گفتمان در اشكال گوناگون و شكل دادن به هويت تركي
ولي تاكنون اغلب نويسندگان ايراني در باز توليد و بازشناسي هويت ايراني داراي . است

شناس، لذا  اوالً، اغلب اديب بودند نه مورخ و جامعه: اند، زيرا اي بوده نقاط ضعف عمده
هايشان داراي نثر شيوا و اديبانه است ولي فاقد ضوابط علم تاريخ و اصول  هرچند نوشته

. براي مثال فاقد زيرنويس است و مطالب ارائه شده مستند نيستند. شناختي استجامعه 
ثانياً با نگاه ايدئولوژيكي و عدم برخورد انتقادي به ميراث فرهنگي جامعه نگريسته شده و 

ثالثاً، با تكيه بر زبان فارسي به عنوان . اغلب با جريانات خاص سياسي همراه بوده است
ي هويت همراه بوده و ساير عناصر ناديده گرفته شده است،  دهركن اصلي و تعيين كنن

براي مثال فخرالدين شادمان براين باور بود كه هويت ايراني صرفاً بر اساس زبان شناخته 
  )1379بروجردي . (شود مي

  
  ديدگاه صاحب نظران پيرامون هويت ملي. 5

ي مشترك در اجتماع هويت ملي به معناي احساس تعلق و وفاداري به عناصر و نمادها
ترين عناصر و نمادهاي ملي كه  مهم. محلي و در ميان مرزهاي تعريف شده سياسي است

  سرزمين با جغرافيا، تاريخ، زبان يا ادبيات،: شوند عبارتند از سبب شناسايي و تمايز مي
در درون يك اجتماع ملي ميزان تعلق وفاداري اعضا به «. ميراث فرهنگي و دين و مذهب

. سازد ها را مشخص مي شدت احساس هويت ملي آن  يك از عناصر و نمادهاي مذكور،هر 
  )17: 1380يوسفي (
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ي قرن اخير رواج يافته  به اعتقاد اشرف اين پديده به جاي مفهوم كاراكتر ملي از نيمه
از نظر مكنزي هويت ملي يكي از چهار نوع هويت . هاي علوم اجتماعي است و از ساخته

اي  رن نوزدهم به جاي مانده است و در كنار سه نوع ديگر، هويت ديني، طبقهاست كه از ق
  .شود و نژادي مشاهده مي

ي واحد سياسي مستقل تأكيد  كننده برخي تعاريف هويت ملي بر عناصر يك پارچه
هاي مثبت به عوامل و عناصر و الگوهاي  اي از گرايشات و نگرش دارند و آن را مجموعه
  )1379حاجياني . (دانند رچه كننده ميهويت بخش و يك پا

اي نيز مشتركات ملي و دلبستگي بدان  عده. برخي ديگر بر جنبه رواني آن تأكيد دارند
ها و  ها و وابستگي اي از ويژگي اند و آن را به عنوان مجموعه را عنصر اصلي هويت دانسته

ي انساني را هاي جغرافيايي، تاريخي و فرهنگي، اجتماعي و قومي كه زندگ پيوند
االميني  روح. (كنند كند، تعريف مي بالد و افتخار مي گيرد و عضو جامعه به آن مي دربرمي
1379(  

اگر هويت ملي را «: نويسد شهيد مطهري در كتاب خدمات متقابل اسالم و ايران مي
نوعي احساس ملي بناميم تعريف آن عبارت خواهد بود از وجود احساس مشترك يا وجدان 

مطهري (» .سازند ها كه يك واحد سياسي يا ملت را مي اي از انسان ر ميان عدهجمعي د
1363 :54(  

هويت ملي از نظر جامعه شناسي به مثابه «: گويد ي هويت ملي مي رزازي فرد درباره
اي از مشتركات ملي جامعه است كه  نوعي احساس تعلق و تعهد عاطفي نسبت به مجموعه

اي  و داراي ابعاد مختلف خرده فرهنگ ملي، ديني، جامعه شود موجب وحدت و انسجام مي
و انساني است و ويژگي اصلي آن قابليت انعطاف اجزاء آن و بومي بودن ابعاد تشكيل 

  )1379رزازي فرد . (باشد ي آن مي دهنده
ترين سطح هويت در تمامي  به هرحال هويت ملي، فراگيرترين و در عين حال مشروع

هويت ملي فرآيند «. باشد هاي ايدئولوژيك مي اي از گرايشهاي اجتماعي جد نظام
گذشته، كيفيت، زمان، تعلق،  هاي پيرامون خود، پاسخگويي آگاهانه يك ملت به پرسش

هاي  خاستگاه اصلي و دائمي، حوزه تمدني، خاستگاه سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ارزش
  )104: 1384صنيع اجالل (  ».مهم از هويت تاريخي خود است
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ها و آثار مادي، زيستي، فرهنگي و رواني به شمار  اي از نشانه  هويت ملي مجموعه
ها از  سازد، زيرا اين آثار و نشانه رود كه جوامع مختلف را از يك ديگر متمايز مي مي

هويت ملي «: توان گفت كه از سوي ديگر مي. ي ديگر متفاوت است اي به جامعه جامعه
هاي مثبت نسبت به عوامل، عناصر و الگوهاي هويت  ايشها و گر اي از نگرش مجموعه

صنيع (» .بخش و يك پارچه كننده در سطح يك كشور به عنوان يك واحد سياسي است
  )104: 1384اجالل 

توان دريافت كه هويت ملي در سطح ذهنيت و رفتار يكايك  بر اين اساس مي
گاه جامعه شناسان ابعاد و از ديد. شهروندان و افراد جامعه قابل بررسي و جستجو است

اي متفاوت از ساير جوامع است و بر حسب شرايط و  عناصر هويت بخش در هر جامعه
  .گردد اي مشخص مي مقتضيات خاص هر جامعه

  
  هاي هويت ملي ايرانيان مولفه. 6
  سرزمين. 1- 6

گيري  براي شكل. محيط جغرافيايي تبلور فيزيكي، ملموس و مشهود هويت ملي است
هويت از ديدگاه . لي تعيين محدوده و قلمرو يك سرزمين ضرورت تام داردهويت م

نگرش مثبت به آب و خاك، به اين جهت كه ما ساكن يك : جغرافيايي عبارت است از
  .كشور و سرزمين معين هستيم و از جايگاه مشخصي در نظام هستي برخورداريم

گردد به  ين مشخص ميدلبستگي و تعلق خاطر به سرزمين مادري كه با مرزهاي مع
شود از جمله، آمادگي براي دفاع از سرزمين در زمان بروز  هاي مختلفي نمايان مي شكل

هاي تعلق خاطر به محيط  خطر، احساس افتخار و عزت به سرزمين محل سكونت از نشانه
از سوي ديگر . كند جغرافيايي خويشتن است و نقش مهمي در كسب هويت ملي ايفا مي

هاي شخصيتي  ايي با شرايط طبيعي حاكم بر آن خصوصيات و خصلتمحيط جغرافي
  .گردد كند كه سبب تمايز آن از افراد در نقاط مختلف مي خاصي در افراد ايجاد مي

  
  تاريخ. 2- 6

تحوالت، وقايع و فرآيندهاي دراز مدت تاريخي در شكل دادن به احساس عميق 
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خاطرات و رخدادها . اساسي دارددلبستگي و تعلق به يك كشور و هويت ملي خاص نقش 
هاي تاريخي در شكل دادن به هويت ملي بسيار  ها و فراز و نشيب و حوادث، شخصيت

  .موثر هستند
بعد تاريخي هويت ملي عبارت است از آگاهي مشترك افراد يك جامعه از گذشته «

تاريخ پنداري،  تاريخي و احساس دلبستگي به آن و احساس هويت تاريخي است و هم
هاي مختلف به يك ديگر است كه مانع جدا شدن يك نسل از  ي نسل پويند دهنده
  ».شود اي با هويت تاريخي خود تعريف و ترسيم مي شود، زيرا هر جامعه تاريخش مي

ي  ي صد هزار ساله ايرانيان داراي سابقه. ايران يكي از پنج تمدن كهن جهان است
ي تمدن  ي امپراتوري و هزار و پانصد ساله الهي تمدني، سه هزار س سكونتي، ده هزار ساله

. هاي انقالب مشروطه و انقالب اسالمي هستند اسالمي با دو انقالب رهايي بخش به نام
ها و خاطرات تلخ و شيرين، ايراني و هويت  ي فراز و نشيب در تمام اين دوران با همه

  )3: 1386مواليي . (داده استايراني پابرجا مانده و افتخاز و سربلندي به حيات خود ادامه 
  
  زبان و ادبيات. 3- 6

ي برقراري  زبان وسيله. هاي اصلي و اساسي هويت ملي است زبان و ادبيات از مولفه
زبان . هاي بعدي است ارتباط و ابزار حفظ و انتقال دستاوردهاي مادي و فرهنگي به نسل

هاي   مادي و فرهنگي و نسلي برقراري ارتباط و ابزار حفظ و انتقال دستاوردهاي  وسيله
هاي هويت زبان است، بسياري از روشنفكران، زبان فارسي را  يكي از نشانه«. بعدي است

كنند، هزاران سال است كه زبان  شناسند و ادعا مي هاي هويت ايراني مي يكي از معرفه
  )12: 1386صالحي (» .فارسي زبان رسمي ايراني است

اي كه  به هويت ملي بسيار مهم است به گونهادبيات مكتوب نيز در شكل دادن 
يابي نقش  ها و ديوان اشعار و آثار منثور ادبي كهن و معاصر در تقويت هويت مجموعه

هرگونه دلبستگي و تعلق خاطر به زبان و آثار مكتوب سبب تقويت احساس . اي دارند عمده
  )3: 1386مواليي . (شود هويت ملي مي

  
  ميراث فرهنگي. 4- 6
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اعياد،   ها، هاي معماري، سنت رهنگي هر ملت شامل مناسك عام، شيوهميراث ف
باشد كه در بين افراد جامعه پيوند و همبستگي ايجاد  مي.... ها، فولكلورها و  اسطوره

در . شود دلبستگي مردم به اين عناصر فرهنگي باعث تقويت هويت ملي مي. كند مي
هاي هويت ملي به شمار  از نشانه.... يلدا و   ،ها و اعياد ملي مانند نوروز فرهنگ ايران جشن

ها و  ها، آداب و رسوم و مناسك و آيين هاي معماري، بناها و مكان سبك. روند مي
باعث تمايز هويت ملي ما از ساير ملل شده .... هاي عام، لباس و طرز پوشش و  سنت
  .است

  
  دين و مذهب. 5- 6

رغم شدت  علي. همبستگي اجتماعي استي  اي وسيله دين و مذهب در هر جامعه
يافتن فرآيندهاي توسعه و نوسازي در جوامع كنوني هنوز مذهب در تمام ابعاد خود به 

برخالف «. رود شمار مي عنوان منبعي مهم براي هويت و معنابخش در جهان متجدد به
دين  پنداشتند، محو شده مي  ي تداوم بروز تجددگرايي، تصورات كه مذهب را در نتيجه

  ي معنابخش و هويت بخش به بسياري از مردم دنيا چون مسيحيان، مسلمانان، منبع اوليه
 )17: 1378معمار . (بودائيان و هندوان است

هويت ديني فرآيند پاسخگويي آگاهانه و هوشمندانه يك ملت به جهان بيني، 
ناسب با هاي مناسك و مراسم مذهبي مت ايدئولوژي، تعاليم ديني و مذهبي و ويژگي

وجود مذهب عالوه بر اين كه از لحاظ . باشد اعتقادات ديني و مذهبي خودشان مي
رود، موجب دلگرمي و  كاركردي عامل بسيار مهمي در روابط اجتماعي به شمار مي

شود و با مضامين ملي از جمله دولت،  سرزندگي و نشاط و اشتياق عمومي افراد جامعه مي
خته است و باعث تمايز و تفاوت جوامع از يك ديگر تاريخ و ميراث فرهنگي درآمي

  .گردد مي
در جامعه ي ايران عناصر مختلفي در شكل گيري هويت ديني مردم تأثير دارد از آن 

توان به قرآن به عنوان كتاب مقدس مسلمانان، سيره انبياء و ائمه ي اطهار،  جمله مي
مراسم و مناسك مذهبي مثل  همچنين. اماكن مقدس مذهبي، مساجد و تكايا اشاره كرد

گيري هويت ديني ما ايرانيان تأثير اساسي  هاي محرم و رمضان در شكل نماز، روزه و آيين
  .و قابل توجهي دارد
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عالوه بر موارد فوق ساير مشتركات و نمادهاي ملي اعم از پرچم، احساسات ملي، 
اعياد ملي و مذهبي از ها و  قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي، آداب و رسوم و جشن

  .هاي هويت ملي هستند مولفه
  
  كاركردهاي هويت ملي. 7
  انسجام و همبستگي ملي. 1- 7

پرسند  ها فقط در جوامع وجود دارند و زماني كه افراد از جايگاه خود در جامعه مي هويت
 هاي نمادين هويت ملي با بهره گيري از توانايي. در واقع از هويت خود سئوال كرده اند

تواند به وفاق اجتماعي و  ي تاريخي و منافع مشترك مي مانند زبان، دين، گذشته
مراد از همبستگي به هم پيوستن و مجتمع ساختن اجزاييك . همبستگي ملي كمك نمايد

اي كه توان و نيروي  جامعه و واحدهاي كوچك آن به يك كل همبسته تر است، به گونه
، انباشته و متمركز شوند و از طريق همياري و آن اجزا و واحدهاي پراكنده و مختلف

هاي حاصل از دوران گذار را حل  ها از نظام سياسي، بحران همكاري آحاد جامعه و حمايت
ي فرهنگ،  اي كه در حوزه بدين ترتيب هويت ملي به دليل نقش تعيين كننده. كند

ين حال مشروعيت اجتماع، سياست و حتي اقتصاد دارد، از مفاهيم بسيار فراگير و در ع
دهنده به نظم سياسيـ  اجتماعي است و پيوستگي و انسجام درونييك واحد سياسي را در 

  .پي دارد
  
  ايجاد آگاهي ملي و جهت دهي به زندگي اجتماعي. 2- 7

هويت ملي عالوه بر ايجاد همبستگي بين افراد جامعه، مسير و هدف جمعي آنان را نيز 
بر هويت ملي، نظام ارزشي موردنظر خود را از طريق  ها با تكليه كند، دولت مشخص مي

در اين ميان . كنند  آموزش، تبليغات و ساير ابزارهاي جامعه پذيري به افراد جامعه القا مي
ها و هنجارهاي جمعي افراد يك جامعه  هويت ملي، متغيري محوري در تعريف ارزش

  .است
نيز بدون جهت دهي به هويت  ي هويت ملييعني انسجام اجتماعي در واقع هدف اوليه

ملي ممكن نيست، چراكه انسجام و همبستگي ملي لزوماً بايد محور هدف مشترك باشد و 
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تواند همبستگي اجتماعي اعضاييك گروه و بطور كلي   بدون هدف و جهت مشترك نمي
  .جوامع قومي و ملي را حفظ كرد

  
  تعيين ساز و كارهاي فرهنگ سياسي. 3- 7

هايي خاص از فرهنگ عمومي جامعه است كه به بيان نوع  هفرهنگ سياسي، جنب
زماني كه از فرهنگ سياسييك جامعه سخن . پردازد ي جامعه با نظام سياسي مي رابطه
ها، هنجارها و  كنيم كه بر اساس نگرش گوييم، به نظام سياسي خاصي اشاره مي مي

ي بسياري به ميزان  ازهسياسي تا اند ي نظام نمادهايي فرا گرفته است و آگاهي درباره
هاي  بر اين اساس درك صحيح كنش. هاي حاكم بر آن محيط بستگي دارد شناخت ارزش

هايي است كه در فهم بسترهاي فرهنگي  سياسي در جوامع مختلف بشري، نيازمند كوشش
ي عناصر فرهنگ ملي  در اين ميان هويت ملي كه در برگيرنده. گيرد اين جوامع صورت مي

ها  هاي فرهنگي محيط اجتماعي و اقدامات سياسي دولت تواند بين ارزش مي جوامع است،
  )5: 1387فالحي . (رابطه برقرار كند

  
  پيشينه پژوهش

 ملي هويت هاي مؤلفه و زباني نگرش به بررسي 1386باهري در سال  لطفعلي
 نگرش بررسي پژوهش هدف. پرداخت اردبيل استان دانشگاهي پيش دوره آموزان دانش
 اصلي عناصر و فارسي و تركي زبان به اردبيل استان دانشگاهي پيش دوره آموزان دانش
 نگرش كه داد نشان نتايج. است پيمايشي تحقيق روش. است آموزان دانش ملي هويت
 متوسط حد در فارسي به و است بااليي حد در و مثبت تركي زبان به آموزان دانش
  . باشد مي

 بر مؤثر شناختي جامعه متغيرهاي بررسي بررسيبه  1386بخشي در سال  جواد
 از استفاده با پژوهش اين. ملي پرداخته است هويت به رودسر شهر جوانان گرايش
 شناختي جامعه متغيرهاي بررسي به اجتماعي روانشناسي و شناسي جامعه نظريات چارچوب

 روش. است پرداخته ملي هويت به رودسر شهرستان ساله 16-29 جوانان گرايش بر موثر
 اين از حاكي تحقيق نتايج. است پرسشنامه اطالعات گردآوري ابزار و پيمايشي پژوهش
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 مردان به نسبت ملي هويت به بيشتري گرايش از زنان جوانان، بين در: كه است
 ميزان. است مجردها از بيشتر ملي هويت به متأهالن تعهد و تعلق ميزان. برخوردارند

 هاي گروه از بيشتر ساله 26-29 سني گروه جوانان ملي هويت به گرايش و تعهد تعلق،
 متغير ، ملي هويت به جوانان گرايش بر موثر متغيرهاي مهمترين از يكي. است ديگر سني

 متغيري نيز تحصيالت. است ملي هويت با مستقيم رابطه داراي كه است كشور از رضايت
. دارد آن با مستقيم رابطه و دارد ملي هويت به جوانان گرايش در اساسي تأثير كه است
 بودن ايراني درصد 5/2. كنند مي افتخار بسيار بودن ايراني به رودسر جوانان از درصد 8/82

  .دانند نمي خود براي افتخاري ٓاصال را
  ان ت اس در  ي ل م و  ي وم ق  ت وي ه  ين ب اط ب به بررسي ارت   ، 1383دي در سال  اع ه س ل ال ف ي س

 رز م  ه ك  ان ت ردس ك  ان ت اس  ي اي ي راف غ ج  ت ي ع وق م  ي ررس ب  ش ژوه پ  دف ه. پرداخته است  ان ت ردس ك
  درآن  ه ك  ن ا ت اس  ن دراي  ن اك س  ت ي ع م ج  ت اف ب و دارد  راق ع  ن ي ش ردن ك  اطق ن م ا ب  ي طوالن

 ر اي س از ز اي م ت م  ي ت وي ه ود خ  ه ل ئ س م  ن اي  ه ك  ت اس  ت ن س  ل اه  ب ذه م و  ردي ك  ان زب ا ب  ت ري ث اك
  اطق ن م ر ب  راق ع ر ي اخ  اي ه طق ن م  والت ح ت ر ي اث ت  ن ي ن چ م ه  رده ك اد ج اي ا رده ك  راي ب  ي ران اي  وام اق
  اي ه ت اف ي ره از  اده ف ت اس  ش ژوه پ  روش  ت اس  ص اخ طور  ه ب  ان ت ردس ك  ان ت اس و  ران اي  ن ي ش ردن ك
 ا آي(  ش ژوه پ  طرح  ي اس ي س و  ي ل ي ل ح ت ، ي خ اري ت ، ي ق ي طب ت  ت اس ي س ، ي اس ي س  ي اس ن ش  ه ع ام ج
:  ي ل ك  ه ج ي ت ن) را؟ چ د؟ ن دان ي م "  ي ران اي "  ي ل م  ت وي ه  اي ت راس در را ود خ  ي وم ق  ت وي ه ا رده ك
 و  اي ه درت رق اب  ول ل ع م ا ه ن ت  ن ي ش ردن ك  اطق ن م در  ي وم ق  اي ه ش ب ن ج  ش داي ي پ و  ري ي گ  ل ك ش(
  ه ت ف ه ن  ن ي ش ردن ك  اطق ن م  ن ت ب در ا ه ش ب ن ج  ن اي  ي ل اص  ه ش ري  ه ك ل ب  ت س ي ن  اي ه طق ن م  اي ه درت ق
 ، ي ان زب ، ي گ ن ره ف "  ي خ اري ت و "  ي س ن ج و  ي ن س ، ادي ص ت اق "  اري ت اخ س  اي ه اف ك ش ، ت اس
  .)د ان وده م ن اد ج اي ا رده ك  راي ب ز اي م ت م  ي ت وي ه  ران دراي  ي وم ق  ن ي ب "  ي ب ذه م

  
  هاي پژوهش تجزيه و تحليل يافته
  هاي هويت ملي چقدر است؟ شاخصآموزان با  ميزان آشنايي دانش

در بحث (هاي استاندارد ميزان آشنايي با هويت ملي  براي سنجش اين سئوال از مولفه
در قالب سئواالتي استفاده شده است كه به تجزيه و تحليل ) ها معرفي شدند تئوريك آن

  :پردازيم آن مي
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  الف ـ قهرمانان ملي

: زير را شنيده ايهاي سياسي و تاريخي  ـ نام شخصيت 1سئوال 
هاي سياسي و  هر يك از شخصيت) مواردي كه شنيده اي عالمت بزن(

  .تاريخي زير را در يك سطر معرفي كنيد
  هاي سياسي و تاريخي آشنايي با شخصيت): 1(جدول شماره 

  درصد نام شخصيت يا قهرمان رديف
  %5/1  خواجه نظام الملك  1
  %20/3  خواجه نصيرالدين طوسي  3
  %6/4 مقام فراهانيقائم 4
  %1/42 امير كبير 5
  %6/40  محمد مصدق  6

  
درصد خواجه نصيرالدين  20/3آموزان خواجه نظام الملك طوسي  درصد دانش 5/1

درصد مصدق را به  6/40درصد امير كبير و  1/42درصد قائم مقام فراهاني،  6/4طوسي، 
  .اند درستي معرفي كرده

  
هاي معاصر زير را در يك  شخصيتـ هر يك از قهرمانان و 4سئوال 

  سطر معرفي كنيد؟
  هاي معاصر معرفي قهرمانان و شخصيت): 2(جدول شماره 

  درصد نام شخصيت يا قهرمان رديف
  %100 امام خميني  1
  %8/82 شهيد حسين فهميده 3
  %34/34  دكتر محمود حسابي  4
  1/76  علي كريمي  5
  7/43 جمشيد مشايخي 6
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درصد دكتر  34/34درصد شهيد فهميده،  8/82آموزان امام خميني،  درصد دانش 100
درصد جمشيد مشايخي را به درستي تعريف  7/43درصد علي كريمي و  1/76حسابي، 

آموزان با قهرمانان ملي تاريخي  دهد كه ميزان آشنايي دانش نتايج باال نشان مي. اند كرده
ها كامالً  معاصر نيز فقط امام خميني براي آنهاي  بسيار اندك است و در شخصيت

  .شناخته شده است
  

  هاي سئوال قبل براي شما الگو هستند؟ ـ آيا شخصيت 5سئوال 
  

  هاي معاصر الگوبرداري از قهرمانان و شخصيت): 3(جدول شماره 
  درصد متغير رديف  

  %82 بلي 1
  %18 خير 2

  .اند درصد پاسخ خير داده 18و آموزان به اين سئوال پاسخ بلي  درصد دانش 82
  

  ـ در صورت مثبت بودن پاسخ كدام الگوي شما است؟ 6سئوال 
  

  هاي معاصر ارائه الگوي مورد نظر از ميان قهرمانان و شخصيت): 4(جدول شماره 
  درصد نام شخصيت يا قهرمان رديف 

  %31 امام خميني 1
  %19 شهيد حسين فهميده 3
  %10  دكتر محمود حسابي  4
  40  بقيه افراد  5

درصد دكتر حسابي و  10درصد شهيد فهميده،  19آموزان امام خميني،  درصد دانش 31
  .اند درصد ورزشكاران و هنرپيشه معرفي شده را به عنوان الگو انتخاب كرده 40

  
ـ اگر پاسخي منفي است الگوي شما كيست و در آينده  7سئوال 
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  دوست داري مثل چه كسي باشي؟
اند بيش  پاسخ منفي داده 5آموزاني كه در انتخاب الگو به سئوال  درصد دانش 1/17از 

درصد به سئوال پاسخ نداده و  54اند، حدود  درصد باز الگوي ايراني انتخاب كرده 36از 
  .اند درصد الگوي غير ايراني براي خود انتخاب كرده 10فقط 

ت قهرمانان توسط دهد كه بين آشنايي و معرفي درس نتايج به خوبي نشان مي
همچنين نتايج . ها به عنوان الگو براي خود، رابطه وجود دارد آموزان و انتخاب آن دانش

آموزاني  گوياي آن است كه الگوي انتخابي اكثريت قريب به اتفاق ايراني است و حتيدانش
درصد الگوي  36اند باز حدود  ها نقش الگويي نداشته كه قهرمانان ملي معاصر براي آن

  .اند يراني انتخاب كردها
  

  ها ب ـ آداب و رسوم و سنت
ـ از رسم و مراسم سنتي مخصوص ايران چند مورد را نام  8سئوال 

  ببريد؟
  

  معرفي رسم و رسوم ايراني): 5(جدول شماره 
  درصد آموز تعداد دانش  متغير  رديف
  %8/68  44  درست  1
  %2/31  20  نادرست  2

 2/31درصد به سئوال پاسخ درست و  8/68يعني نفر  44دانش آموز  64از مجموع 
  .اند پاسخ نادرست داده) نفر 20(درصد 
  

  ج ـ زبان و ادبيات
  ـ چند شاعر فارسي زبان نام ببريد؟9سئوال 
 6/1نفر پاسخ درست و ) 63(درصد  4/98آموزان پاسخ دهنده به اين سئوال  از دانش

  .اند پاسخ نادرست داده) نفر1(درصد 
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  معرفي شاعران فارسي): 6( جدول شماره

  درصد آموزتعداد دانش متغير رديف
  %4/98 63 درست 1
  %1/6  1  نادرست  2

  
  ـ به كدام شاعر عالقه داري؟ 10سئوال 

  مندي به شاعران عالقه): 7(جدول شماره 
  درصد شاعر رديف
  %7/43 حافظ 1
  %24 سعدي 2
  %5/12  فردوسي  3
  %4  موالنا  4
  %10  شعراي معاصر  5
  %3  شعراي غيرمشهور  6
  %3  پاسخ بي  7

  
) 5/12(نفر  8سعدي،) درصد 24(نفر  15حافظ، ) درصد 7/43(نفر از شاگردان  28

و ) شهريار و سهراب سپهري(درصد شعراي مشهور معاصر  10درصد موالنا،  4فردوسي، 
  .اند ندادهدرصد به سئوال فوق پاسخ  3اند،  درصد شعراي غير مشهور را انتخاب كرده 3

دهد تدريس ادبيات توسط دبيران شيرازي بر نتايج اين سئوال بي تأثير  نتايج نشان مي
  .نبوده است

  
  د ـ آثار باستاني و ميراث فرهنگي

ـ چند آثار باستاني يا بناي تاريخي را در ايران نام برده و نام 12سئوال 
  .شهري كه در آن قرار دارد را كر نمائيد
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  معرفي آثار باستاني): 8(جدول شماره 

  درصد آموزتعداد دانش متغير رديف
  %1/78  50  درست  1
  %9/21  14  نادرست  2

  
درصد به سئوال فوق پاسخ درست و  1/78دانش آموز يعني  50از مجموع حجم نمونه، 

  .اند پاسخ نادرست داده) نفر 14(درصد  9/21
  

  ه ـ مكان
  رسد چيست؟ به ذهنت ميـ با شنيدن نام ايران اولين چيزي كه  13

  
  شده از شنيدن نام ايران تداعي عبارات و كلمات): 9(جدول شماره 

    تعداد   شده تداعي عبارات و كلمات  رديف
  آموز دانش

فراواني 
  درصد

  %25/31  20  وطن پرستي در قالب عبارات خانوادگي  1
  %50  32  صفات گرفته شده از انقالب اسالمي  2
  %25/6  4 هاي عمومي وطنويژگي  3
  %6/4  3  كلمات و عبارات منفي  4
  %8/7  5  بدون پاسخ و بدون احساس  5

دهد تداعي معاني همراه با نام ايران در ذهن اكثريت  هايي به خوبي نشان مي پاسخ
آموزان از  درصد دانش 50جالب آن كه . كامالً مثبت است) درصد 5/87(قريب به اتفاق 

  .اسالمي است صفات مثبت برگرفته شده از انقالب
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  و ـ احساس نسبت به خاك وطن
شود خاك ايران چه احساسي به شما دست  ـ وقتي گفته مي 14سئوال 

  دهد يا چه عبارتي به ذهن شما ميرسد؟ مي
  

  شده از شنيدن خاك ايران تداعي عبارات و كلمات) 10(جدول شماره 
تعداد   شده تداعي عبارات و كلمات  رديف

  آموز دانش
فراواني 
  درصد

  %9/35  23  احساس مثبت  1
  %6/54  35  احساس مثبت انقالبي  2
  %1/3  2 بدون احساس  3
  %2/6  4 بدون جواب  4

  
. شود آموزان اصطالحات مثبت تداعي مي درصد دانش 90همراه خاك ايران در ذهن 

هاي مثبت برگرفته شده از انقالب اسالمي را به  درصد با ياد خاك ايران ويژگي 6/54
  .آورند ميذهن 

  ز ـ چگونگي معرفي وطن
  .ـ ايراني را در يك جمله معرفي كن 15سئوال 

  
  شده هنگام معرفي ايران تداعي عبارات و كلمات): 11(جدول شماره 

        تعداد   شده تداعي عبارات و كلمات  رديف
  آموز دانش

  فراواني 
  درصد

  3/43  22  اصطالحات و عبارات استفاده شده در تعريف  1
  1/53  34  هاي مثبت انقالبي تعريف با ويژگي  2
  5/1  1 درباره ي تعريف فكر نكرده ام  3
  1/3  2  هاي منفي تعريف با ويژگي  4
  8/7  5  بدون جواب  
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اند، اين  هاي كامالً مثبت تعريف كرده درصد از پاسخگويان، ايراني را با ويژگي 4/87
درصد در تعريف ايراني از  1/53است، امر بيانگر ديد كامالً خوشبينانه نسبت به ايران 

  .اند اصطالحات مثبت گرفته شده از انقالب اسالمي استفاده كرده
هاي هويت ملي  آموزان با شاخص آيا ميزان آشنايي دانش: سئوال دوم

با جنسيت، محل تولد، مدت اقامت در كويت، شغل والدين، ميزان 
صيلي و رشته تحصيلي تحصيالت والدين، زبان تكلم در خانواده، پايه تح

  ها رابطه دارد؟ آن
) 4سئوال ( هاي معاصر ايران  داري بين رشته تحصيلي و معرفي شخصيت سطح معنا

000/0  =Sig آموزان رشته رياضي و تجربي بهتر از ساير  يعني به ترتيب دانش. است
بين رشته تحصيلي و معرفي . اند هاي معاصر ايران را معرفي كرده هاي شخصيت رشته

  .رابطه ي معناداري مشاهده نشد)  2سئوال(هاي تاريخي  شخصيت
ي معناداري وجود  هاي معاصر ايران رابطه بين زبان تكلم در خانواده و معرفي شخصيت

آموزاني كه زبان  است يعني دانش Sig=  000/0داري بين اين دو متغير  دارد، سطح معنا
هاي معاصر ايران را بهتر شناخته و معرفي  ها در خانواده فارسي است، شخصيت تكلم آن

  .ي معناي داري وجود ندارد هاي تاريخي رابطه م و معرفي شخصيتبين زبان تكل. اند كرده
ي معناي داري  هاي تاريخي و معاصر ايران رابطه بين پايه تحصيلي و معرفي شخصيت

آموزان با مراسم سنتي ايران  ي معناداري بين ميزان آشنايي دانش رابطه. وجود ندارد
  .الت پدر و مادر وجود نداردبا جنسيت، محل تولد، شغل و ميزان تحصي) 8سئوال (

با ) 9سئوال (آموزان با شعراي ايراني  اي معناداري بين ميزان آشنايي دانش رابطه
آموزان با  داري بين آشنايي دانش  سطح معنا. جنسيت، شغل و تحصيالت والدين وجود ندارد

د آموزاني كه دركويت متول يعني دانش Sig=  27/0شعراي ايراني با محل محل تولد 
  .اند آشنايي كمتري با شعراي فارسي زبان دارند شده

سئوال (آموزان با آثار باستاني و فرهنگي  داري بين ميزان آشنايي دانش ي معنا رابطه
  .، جنسيت، مدل تولد و شغل و ميزان تحصيالت پدر و مادر مشاهده نشد)12
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آموزان نسبت به هويت ملي  ميزان تعلق و تعهد دانش: سئوال سوم
  قدر است؟چ

  :سنجيده شده است) 16سئوال (آموزان به هويت ملي با سئوال زير  ميزان تعلق دانش
  

ـ اگر مطلع شويد كه به اتباع ايراني در كشوري ديگر  16سئوال 
  شويد؟  توهين شده است چقدر ناراحت مي

  
  احساسات در مورد توهين به ايرانيان): 12(جدول شماره 

خيلي   كم      زياد    خيلي زياد جنسيت  رديف
  كم

ناراحت 
  شوم نمي

  0  0  0 %1/28 %8/68 پسران  1
  0  0  %3  %4/9  %3/81  دختران  2
  
درصد كل  75(آموزان دختر  درصد دانش 3/81آموزان پسر و  درصد دانش 8/68
درصد پسران و  1/28. اند تعلق خيلي زياد نسبت به هويت ملي ايران داشته) آموزان دانش

تعلق زياد نسبت به هويت ملي ايران ) آموزان درصد كل دانش 8/18(دختران درصد  4/9
آموزان تعلق بسيار زياد و زيادي نسبت به هويت  درصد دانش 8/93در مجموع . اند داشته

درصد است و بر  3تعلق كم در بين پسران صفر درصد و در بين دختران . اند ملي داشته
. اند درصد پسران نيز به اين سئوال پاسخ ندادهدرصد دختران و صفر  3عكس عدم تعلق 

، شغل والدين و تحصيالت والدين با )ايران وكويت(همچنين بين جنسيت، محل تولد 
  .اي مشاهده نشد تعلق به ايران رابطه

پرسشنامه سنجيده شده  18و  17آموزان به هويت ملي با سئواالت  ميزان تعهد دانش
  .است

  
سربلندي ايران حاضريد تا چه حد فعاليت ـ براي آبادي و  17سئوال 

  كنيد؟
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  ميزان تعهد در مورد آبادي و سربلندي ايران) 13(جدول شماره 
  مجموع  دختران  پسران  متغير  رديف
به قيمت فدا كردن آسايش زندگيم   1

  %8/43  %8/43  %3/56  )تعهد زياد(

اي كه آسايش زندگيم از  به اندازه  2
  %25  %6/40  %4/9  )تعهد متوسط(بين نرود 

ام  تا جايي كه به آسايش زندگي  3
  %19  %25  %4/34  )تعهد كم(كمك كند 

  %3  %3  %0  پاسخ بي  4
  
تعهد زيادي ) درصد 8/43مجموع (درصد از دختران  3/31درصد از پسران و  3/56

مجموع (درصد از دختران  6/40درصد از پسران  4/9. اند نسبت به هويت ملي خود داشته
درصد پسران  4/34. اند متوسطي نسبت به هويت ملي ايراني بودن داشته تعهد) درصد 25
. اند تعهد كمي نسبت به هويت ملي خود داشته) درصد 19مجموع (درصد دختران  25و 

همچنين بين . اند درصد از دختران نيز به سئوال پاسخ نداده 3صفر درصد از پسران و 
دهد تعهد  است كه نشان مي 018/0جنسيت و تعهد به ايران سطح معناداري برابر 

بين محل تولد، شغل والدين، . آموزان پسر نسبت به هويت ملي بيش از دختران است دانش
  .ي معناداري مشاهده نشد ميزان تحصيالت والدين با تعهد به هويت ملي رابطه

اي قرار گيرد شما چه  ـ اگر ايران مورد هجوم كشور بيگانه 18سئوال 
  كنيد؟ مي

  .توانم انجام دهم به من ربطي ندارد و كار خاصي نميالف ـ 
  .شود توانم كاري انجام دهم اما ناراحت مي ب ـ اگرچه نمي

  .ج ـ حاضرم به رزمندگان ايراني كمك كنم
  .جنگم روم و با متجاوز مي د ـ به جبهه مي

  )چو ايران نباشد تن من مباد(ه ـ جان من فداي وطن 
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  احساسات در مورد هجوم و حمله به ايرانابراز ): 14(جدول شماره 
  مجموع  دختران پسران متغير  رديف
  %7/54  %4/34  %75  هاي د ـ ه تعهد زياد گزينه  1
  0  0  0  هاي ب ـ ج تعهد متوسط گزينه  2
  %1/3  %1/3  0  ي الف ـ عدم تعهد  گزينه  3
  %3/6  %3/6  %0 پاسخبي  4
  

 7/54مجموع (آموزان دختر  دانشدرصد از  4/34آموزان پسر و  درصد از دانش 75
درصد  1/3صفر درصد پسران و . اند تعهد زيادي نسبت به هويت ملي ايراني داشته) درصد

درصد دختران به  3/6صفر درصد پسران و . اند دختران نسبت به هويت ايراني تعهد نداشته
  .اند اين سئوال جواب نداده

است كه  Sig=  009/0و جنسيت سطح معناداري بين دو متغير تعهد به هويت ملي 
آموزان دختر بيشتر  آموزان پسر نسبت به دانش دهد تعهد به هويت ملي در دانش نشان مي

ي  بين محل تولد، شغل و ميزان تحصيالت والدين با تعهد به هويت ملي رابطه. است
  .شود معناداري ديده نمي

ه هويت آموزان نسبت ب آيا ميزان تعلق و تعهد دانش: سئوال چهارم
اي  ي تحصيلي و زبان تكلم در خانواده رابطه ي تحصيلي، رشته ملي با پايه

  دارد؟
رياضي، تجربي، (، رشته تحصيلي )سوم دبيرستان و پيش دانشگاهي(بين پايه تحصيلي 

با ميزان تعلق و تعهد ) عربي و فارسي(و زبان تكلم در خانواده ) انساني و كاردانش
  .ي معناداري مشاهده نشد ملي ايراني بودن رابطه آموزان نسبت به هويت دانش
 

  گيري نتيجه
دانشگاهي به عنوان  آموزان سوم دبيرستان و پيش در اين پژوهش علت انتخاب دانش

هاي نظام آموزشي با چه ميزان اطالعات و  جامعه آماري اين بود كه مشخص شود خروجي
و آموزش و پرورش در اين راستا  شوند التحصيل مي تعلق و تعهد نسبت به هويت ملي فارغ
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  .تا چه حد موفق بوده است
ها با  دهد كه ميزان آشنايي خروجي هاي پژوهش مربوط به سئوال اول نشان مي يافته

آموزان با  مثالً ميانگين آشنايي دانش. هاي هويت ملي در سطح پاييني قرار دارد مولفه
الملك طوسي، خواجه نصيرالدين  هاي تاريخي و قهرمانان ملي نظير خواجه نظام شخصيت

درصد  40درصد و با اميركبير و دكتر مصدق حدود 2طوسي و قائم مقام فراهاني كمتر از 
  .است

. هاي ملي معاصر نيز فقط امام خميني براي شاگردان شناخته شده است در شخصيت
ي  درصد از فراگيران خروجي نظام  آموزشي اسوه و اسطوره 70جاي تاسف است كه حدود 

هاي او در دوران  شناسند و از فداكاري علم و عمل سردار بزرگ اسالم شهيد چمران را نمي
دفاع مقدس خبري ندارند، به همين دليل كسي او را به عنوان الگو براي خود انتخاب 

  .نكرده است
ها، زبان و  آموزان از آداب و رسوم و سنت ميانگين ميزان آشنايي و معرفي درست دانش

  .درصد است 75و آثار باستاني و ميراث فرهنگي حدود ادبيات 
هاي كامالً مثبت  ها با ويژگي درصد نام ايران در ذهن آن 87جاي تأمل دارد بيش از 

هاي مثبت كه عمدتاً از انقالب اسالمي  درصد خاك وطن را با ويژگي 90شود و  تداعي مي
د تعريف كامالً مناسبي از درص 87همچنين بيش از . كنند نشأت گرفته است يادآوري مي

هاي گرفته  ها اين تعاريف را با ويژگي درصد آن 53ايراني و تواناهاي او دارند كه بيش از 
  .اند شده از انقالب اسالمي بيان نموده

آموزان با  هاي پژوهش در سئوال دوم بيانگر آن است كه چون آشنايي دانش يافته
قرار دارد با متغيرهايي چون جنسيت، محل  هاي هويت ملي عمدتاً در سطح پاييني شاخص

ها از  اي معناداري ندارد و فقظ شناخت آن تولد، شغل و ميزان تحصيالت واليدن رابطه
ي تحصيلي و زبان تكلم در خانواده در سطح  شاخص قهرمانان ملي معاصر با رشته

  .معناداري است
. به هويت ملي استآموزان نسبت  سئوال سوم مربوط به ميزان تعلق و تعهد دانش

درصد تعلق  8/93. (آموزان به هويت ايراني است ها حكايت از تعلق بسيار باالي دانش يافته
  )بسيار زياد و زياد

اي معناداري بين جنسيت، محل تولد و شغل و تحصيالت والدين با تعلق به  رابطه
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  .هويت ايراني وجود نداشت
 65بيش از . (سطح بااليي قرار دارد آموزان به هويت ملي نيز در ميزان تعهد دانش

درصد تعهد زياد نسبت به هويت ملي  49درصد دختران و مجموع  32درصد پسران و 
  .)اند داشته

است كه نشان  018/0جالب است بين جنسيت و تعهد به ايران سطح معناداري برابر 
به ايران دهد تعهد پسران نسبت به هويت ملي بيش از دختران است اگرچه در تعلق  مي

  .ها موجود نبود تفاوت چنداني بين آن
ي  رابطه) محل توليد، شغل و تحصيل والدين(بين تعهد به ايران با ساير متغيرها 

  .معناداري وجود نداشت
ي ميزان تعلق و تعهد به هويت ايراني با متغيرهايي چون پايه  سئوال چهارم رابطه

داري  هاي تحقيق سطح معنا كند كه يافته تحصيلي، رشته تحصيلي و زبان تكلم را بيان مي
  .دهد ها نشان نمي را بين آن

  
  پيشنهادها

هايي  ها و نتايج حاصله از تحقيق و مباحث نظري پژوهش پيشنهاد بر اساس يافته
  :گردد آموزان ايراني مقيم كويت تقديم مي جهت آشنايي بيشتر و تقويت هويت مليدانش

با قهرمانان تاريخي، سياسي، علمي، ورزشي و  آموزان ـ جهت آشنايي بيشتر دانش1
هاي علوم اجتماعي،  هنري كشور الزم است امور تربيتي مدارس با همكاري دبيران رشته

بدني زير نظر معاونت پرورشي سرپرستي مدارس جمهوري اسالمي  تاريخ، ادبيات و تربيت
ين فراگيران و ايران در كويت هر ماه بروشورهايي را در اين زمينه فراهم و در ب

  .توزيع كند) خصوصاً عرب زبانان(ها  هاي آن خانواده
شان  آموزان مقيم كويت با سرزمين مادري ـ امكان برقراري ارتباط و پيوند دانش2

تواند راه گشا  در اين راستا انجام سفرهاي توريستي و زيارتي به ايران مي. فراهم شود
  .باشد
مهوري اسالمي ايران در كويت، ايرانيان خصوصاً ريزي رايزني فرهنگي ج ـ با برنامه3
آموزان ايراني در مراسم خاص و اعياد سنتي گرد هم جمع شوند تا ضمن آشنايي  دانش
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  .ها تقويت شود هاي ايراني، هويت ملي در آن آموزان با سنت دانش
ـ با هماهنگي سرپرستي مدارس جمهوري اسالمي ايران در كويت، از سخنرانان 4

آموزان با دستاوردهاي ايرانيان پس از انقالب اسالمي دعوت به  هت آشنايي دانشايراني ج
  .شود آموزان نسبت به هويت ملي مي عمل آيد، اين عمل باعث تقويت تعلق و تعهد دانش
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نهادهاي آموزشي و ضرورت تحول  نگرش درباره ماهيت 
  و روشهاي آموزش و پژوهش در علوم انساني

  
  ∗حيدري حجت صفار

  
  چكيده

گرچه در يك سده گذشته بواسطه  بسط و توسعه مجادالت ميان فيلسوفان علم درباره 
مفهوم و ماهيت علم، ترسيم دقيق مرز ميان علوم انساني و غير انساني دشوار گرديده 

 –و بويژه علوم اجتماعي  –است، با وجود اين آنچه امروزه تحت عنوان علوم انساني 
تا دانشگاه آموزش داده مي شود به نظر مي رسد با دو  در نهادهاي آموزشي ما از مدرسه

بويژه در  –از يك سو در نهادهاي آموزشي ما . بحران و دشواري جدي مواجه است
مرز دقيق ميان ايدئولوژي و علوم انساني مشخص نيست؛ و از سوي ديگر  -مدارس 

به نوعي  حاكميت تلقي اثباتي از علم سبب گرديده كه علوم انساني در دانشگاهها
اين در حالي است كه از يك قرن گذشته تاكنون . رو و طفيلي علوم تجربي درآيند دنباله

با وجود اين، اين نگرش چنان . ديدگاه اثباتي علم پيوسته مورد نقادي قرار گرفته است
در مراكز آموزشي عالي ما غلبه يافته است، كه هر نوع روش آموزش و پژوهش ديگر، 

گرچه بواسطه نگرش رسمي حاكم بر نظام آموزشي نقد . گيرد قرار ميكمتر مورد توجه 
رسد كه تهديد  ديدگاه اثباتي با سهولت بيشتري انجام مي گيرد، اما به نظر مي

در اين . انگاري و نفوذ آن در علوم انساني كمتر مورد مطالعه قرار گرفته است ايدئولوژي
امدهاي آنرا از لحاظ آموزش و پژوهش مقاله در صدد آنيم كه با بررسي اين موضوع پي

                                                            
  استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه مازندران و دكتراي فلسفه تربيت   ∗

saffar1340@gmail.com 
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  .علوم انساني در نهادهاي آموزشي مورد بررسي قرار دهيم
 اثبات گرايي، ايدئولوژي  نهادهاي آموزشي، آموزش و پژوهش،: كليدواژه ها

  
  )طرح مساله(مقدمه 

هر گونه كوشش براي تغيير روشهاي آموزشي و پژوهشي علوم انساني در نهادهاي 
معرفت شناختي علوم انساني كنوني و   –آموزشي ما نيازمند بازانديشي در بنيادهاي فلسفي 

تامل در چگونگي دراندازي طرحي جديد براي استقرار بنيادهاي فلسفي متفاوت براي علوم 
زيرا هر نوع . است -در صورتي كه چنين كوششي اساسا شدني باشد  –انساني نوين 

بر . نگرشي به علوم انساني روشهاي آموزشي و پژوهشي خاص خود را پديد مي آورد
همين اساس است كه مي توان از روشهاي آموزشي و پژوهشي اثباتي، ديالكتيكي، 

در دو سده اخير كم يا بيش آنچه . هنرمنوتيكي و انتقادي و مواردي از اين نوع سخن گفت
جهت فعاليتهاي نهادهاي آموزشي را در حوزه هاي مورد بحث تحت تاثير قرار داده است، 
نگرشي است كه به آن اثبات گرايي نام نهاده اند؛ نگرشي كه بنيادهاي آن را مي توان در 

براي پيشرفتهاي علمي در رشته هاي علوم طبيعي زمينه مساعدي را . تجربه گرايي يافت
امروزه هم اثبات گرايي و هم . تحمل اين نگرش بر علوم انساني فراهم ساخته است

بنيادهاي فلسفي و معرفت شناختي آن از سوي نگرشهاي جديد به علم، مورد نقادي 
بخشي از اين نقاديهاي به ماهيت خود علم اختصاص يافته حال . گسترده قرار گرفته است

چالمرز، . نك به.( لوم انساني با علوم طبيعي مي پردازدآنكه بخشي ديگر به تفاوتهاي ع
  )و ديگران  1386؛ في، 1374، ليتل، 1386بيتون و كرايب،  1379

در اين جا وقتي از علوم انساني سخن مي گوييم در وسيع ترين معناي آن به عنوان 
و مثال شامل رشته هايي چون روان شناسي، ربان شناسي، جامعه شناسي و مردمشناسي 

اين علوم امروزه كم يا بيش به توصيف و تببين جنبه هاي گوناگون زندگي . غيره مي باشد
از اين رو مي توان اين پرسش را به ميان آورد كه تا . فردي و اجتماعي انسان مي پردازند

آيا علمي بودن آنها . چه اندازه اين توصيف ها و تبيين ها به معناي دقيق كلمه علمي اند
روشن است كه . ي و واقع نما بودن آنهاست يا به معناي ديگري علمي اندبواسطه عين

اين . سخن گفتن در اين باره نيازمند فهم معناي علم، علمي بودن و مساله عينيت است
مفاهيم و دسته ديگري از مفاهيم مرتبط همواره موضوع بحث هاي  فلسفه و فلسفه علم 
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ني كه در گذشته از علم داشته ايم مورد امروزه آن تصوير سرراست و روش. بوده است
چالش هاي جدي قرار گرفته است و انواع گوناگون نگرشها براي توضيح علمي بودن يك 

آن نگرشي كه در دوران نو تا قرن نوزده و نيمه اول قرن بيستم . گزاره پديد آمده است
و تبيين واقعيت علم در معناي اثباتي آن توصيف . رواج داشته است پوزيتيويسم بوده است

پديده هاي عيني تلقي مي شد و معيار و مرجع مشخص كردن صدق يا كذب هر ادعاي 
بنياد فلسفي اين نگرش نيز توسط فيلسوفاني چون . علمي نيز به تجربه ارجاع مي گرديد

  . بيكن و جان الك و در قرون بعد توسط ديگر فيلسوفان تجربه گرا پايه گذاري شده بود
علم و تاكيد بسيار آن بر تجربه نه تنها حوزه هاي علمي را متاثر  اين رويكرد به

به عنوان نمونه كمنيوس پدر . ساخت، بلكه نهادهاي آموزشي را نيز تحت تاثير قرار داد
تعليم و تربيت جديد در قرن هفدهم شايد اولين كساني بود كه تحت تاثير تجربه گرايي 

به نظر او نه تنها بخش . و پرورش باز كردالك، پاي روش تجربي را به قلمرو آموزش 
قابل توجهي از محتواي برنامه درسي نهادهاي آموزشي بايد به علوم طبيعي اختصاص 

مشاهده  –يابد، بلكه پيشنهاد مي كند تا آموزگاران به پيروي از طبيعت روش تجربي 
توسط مربيان و اين ايده در قرون بعد ). 1372شاتو، (را در آموزش بكار گيرند  –مستقيم 

فيلسوفان تربيتي اي چون روسو، پستالوزي، فروبل، كالپارد، پياژه، ديويي و ديگران رواج 
به زودي تجربه گرايي مروج بكارگيري روش هاي تجربي . و گسترش بيشتري يافت

به عنوان نمونه، ديويي، و پيش از آن . پژوهش در حوزه آموزش و پرورش نيز گرديد
ديويي روش حل مساله را هم . ان روش آموزش و پژوهش قائل نبودندكالپارد تمايزي مي

به عنوان روش آموزش و هم پژوهش پيشنهاد مي كرد؛ گرچه در نگاه او تجربه معناي 
تاكيد بر شيوههاي تجربي آموزشي و پژوهشي از يك ) 1369ديويي، ( .وسيعتري داشت

ه درسي در نهادهاي آموزشي از سو و بكارگيري يافته هاي علمي به عنوان محتواي برنام
پيشرفتهاي علمي و فني . سوي ديگر، در تاثيري بود كه بر ذهن يادگيرندگان مي گذاشت

و كاربردهاي گسترده آن در حوزه هاي مختلف زندگي، خود مجوز بكارگيري شيوههاي 
كدام عقل سليم است . تجربي آموزش و پژوهش را در مدارس و دانشگاه ها صادر مي كرد

بپذيرد اين همه پيشرفتهاي عظيم در زندگي حاصل تحقيقات تجربي باشد و در عين  كه
نگاهي گذرا به تاريخ آموزش و پرورش در ايران نشان مي دهد كه . حال آن را ترويج نكند

چگونه اين پيشرفتها در ذهن تحصيل كردگان ايراني كه در فرنگ درس خوانده بودند 
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وسسات نوعي الگو برداري از نهادهاي آموزشي مدرن بوده تاثير گذارد و اولين مدارس و م
ميرزا حسن رشديه پدر مدارس جديد در ايران، كوشيد تا روشهاي آموزش تجربي را . است

در مدارس بكارگيرد او حتي برخالف روال معمول محتواي برنامه درسي را به معرفي 
ميركبير نيز كه دارالفنون ا). 1363كسروي، (پديدههاي دنياي روزمره كودك اختصاص داد 

را تاسيس كرد كوشيد تا علوم روز و نيز شيوههاي تجربي آموزش و پژوهش را بكارگيرد 
  )1385  آدميت،. (در اين باره تفاوت چنداني با رشديه نداشت

اگرچه اين الگوبرداري هيچگاه كامل نبود و چون كاري بي بنياد، به آن نتايج 
منجر نشد، نتايجي كه اروپاييان را به عنوان قدرتي مسلط در درخشاني كه مورد انتظار بود 

عرصه علم و فناوري در سطح ملي و بين المللي در آورده بود، اما تاثير ماندگاري بر ذهن 
اين نوانديشان سر پيشرفت غربيان را روي آوردن . روشنفكران و نوانديشان ايراني داشت

وسطايي يا ارسطويي تحقيق و نيز كاربرد  به تجربه و كنارگذاشتن شيوههاي فكري قرون
گسترده روشهاي آموزش و پژوهش تجربي در نهادهاي آموزشي خود مي دانستند، و اين 

از اين رو بود كه آنها به مبارزه با . همان چيزي بود كه نهادهاي آموزشي ما فاقد آن بودند
گرچه اين تلقي يك ا. ارسطويي و ترويج تجربه گرايي پرداختند –تفكر و فلسفه سنتي 

سره از حقيقت خالي نبود، اما كاريرد روشهاي تجربي بدون آنكه بنيادهاي فلسفي و 
معرفت شناختي آن وجود داشته باشد هيچگاه نمي توانست از سطح به عمق نفوذ كند و 
. در نتيجه همان پيشرفتهاي بزرگ علمي و فني را كه در غرب رخ داده بود نصيب ما سازد

. عمل آمد ت بود كه در آغاز با كاربرد اين روشها مخالفتهاي جديي اي بهبه همين جه
اگر چه امروز نيز، علي رغم آنكه ما شاهد گسترش روزافزون ) 1370محبوبي اردكاني، (

نهادهاي مدرن آموزشي هستيم و نيز تاكيدي كه متخصصان آموزش و پرورش با نگارش 
يق، بر كاربرد وسيع شيوههاي تجربي و ترجمه كتابهاي روشهاي جديد تدريس و تحق

امروز . اموزش و پژوهش در مدارس و دانشگاهها دارند، همچنان آن زمينه ها فراهم نيست
كمتر بر اهل فن پوشيده است كه بنيادهاي فلسفي آن كوشش ها رويكرد تجربه گرايي 

د كه اثبات تنها در قرن بيستم بو. بوده است كه اثبات گرايي تنها يكي از ثمرات آن است
مروجان تعليم ). 1386، في، 1379چالمرز، (يت بسيار مورد نقادي قرار گرفت گرايي با جد

و تربيت جديد در ايران شايد بي آنكه خود بدانند پيروان اثبات گراييي بوده اند كه صد و 
تاثير كوششهاي آنان و تقابل آن كوششها با فرهنگ . اندي سال در اروپا رواج داشته است
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  .راني كه در تاريخ جديد ايران مضبوط است از قلمرو اين بحث بيرون استاي
انديشيدن درباره روشهايي متفاوت در تدريس و پژوهش علوم انساني در نهادهاي 
آموزشي نيازمند آن است كه نشان دهيم اين روشها مشروعيت خود را از كدام مباني 

ازمند آن است كه طرح علوم انساني مورد و اين نيز به نوبه خود ني. فلسفي اتخاذ مي كنند
از اين رو روشهاي آموزشي و پژوهشي بر ايده اي از علوم انساني . نظر خود را ترسيم كنيم

هدف اصلي اين مقاله بررسي .  استوار است و آن نيز بر بنيانهاي فلسفي متناسب با خود
  . همين نكته است

  
  بر علوم انسانيو تاثير آن محدوديت هاي انسانشناسي اثباتي 

انسانشناسي اثباتي بر نوعي معرفت شناسي اسـتوار اسـت كـه از قـرن هفـدهم رواج       
نه تنها انسـان عصـر مـدرن جهـان طبيعـي را بـه       . و آن شناختني بودن انسان بود. يافت

همانگونه  -موضوعي و سوژه اي براي شناختن تبديل نمود تا از اين را ه بر آن تسلط يابد 
در . ، بلكه خود را نيز به سوژه اي براي شناختن تبديل كـرد  –سخن گفت  كه بيكن از آن

گرچه پس از . انديشه انسان مدرن شناختن جهان و شناختن انسان در گوهر تفاوتي نداشت
بحث هاي بسيار اين نتيجه حاصل آمد كه روشهاي شناخت انسـان از روشـهاي شـناخت    

د در همين شناختني بودن انسان طبيعت متفاوت است، با وجود اين آنچه در آن تفاوتي نبو
پيشرفتهاي علوم طبيعي كه پشتوانه محكمي براي نگرش انسان شناسـي بـويژه نـوع    . بود

اثباتي آن محسوب مي شد همانگونه كه جهان را به ايده تقليل داد و از اين راه حكم نمود 
لقـي يـراي   ايـن نـوع ت  . كه توان شناسايي آن را دارد، نسبت به انسان نيز تقليل گـرا بـود  

در . شناسايي علمي حدي نمي شناخت، انسان اساسا سطح و حد كيفـي متفـاوتي نداشـت   
اين تلقي انسان يا محصول فعل و انفعاالت زيست شناختي بـود و يـا محصـول وضـعيت     

غير از اين قلمرو و ساختي نبـود كـه   . هاي خاص اجتماع و يا برآيند فعل و انفعاالت رواني
ن دانست، چيزي به نام راز انسـان وجـود نداشـت همانگونـه كـه      بتوان آن را مختص انسا

علم نـوين بـا پـيش فرضـهاي     . سخن گفتن از راز جهان نيز تمسخرآميز به نظر مي رسيد
مسـاله شـناختني   . متافيزيكي خود رازگونگي انسان و حتي جهان را تبديل به مسـاله كـرد  

بي آنكه بتـوان انكـار   . ستاست و شناختن مساله نيازمند متد و روشهاي مختص خويش ا
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كرد كه تا چه اندازه اين روشها به موفقيت هاي نسبي در حل مسائلي كه آدمي در زنـدگي  
با آن مواجه است دست يافته است، اما بعد ناشناختني انسان را به بعد شناختني آن تقليـل  

. علم تجربي بـود  اولين نتيجه ناگوار اين فرايند غلبه يافتن. دادن به نتايج ناگواري انجاميد
گفتمان علم تجربي به ناحق توفيقات خود را به همه زمينه ها تسري داد و بـي دليـل هـر    

در حالي كه علم مدعي مبارزه بـا خرافـات   . آنچه را كه نتوان به تجربه دريافت خرافه ناميد
بود و به همين جهت باورهاي متافيزيكي و حتي اسطوره اي را بـه عنـوان باورهـاي عيـر     

اين خرافه در روزگار ما خود را . فتي انكار مي كرد، بزودي خود به خرافه اي بدل گرديدمعر
دومين نتيجه ناگوار سيطره علـم توليـد   . بصورت ايدئولوژي علم گرايي نمودار ساخته است

از يك سو زنـدگي بشـر را تسـهيل نمـود و از     : ابزارهايي بود كه كاربردهاي دوگانه داشت
نمونه هايي از اين وضعيت را مـي تـوان در   . نوع انساني كمك نمود سوي ديگر به نابودي

آدمـي در ميـان جـانوران تنهـا     . جنگ هاي ويرانگر جهاني و ديگـر مـوارد مشـاهده كـرد    
سـومين  . موجودي است كه اين چنين به آساني قادر است تا همنوعان خود را نـابود سـازد  

آگـر آدمـي محصـول فراينـدهاي     . بود نتيجه اين فرايند تزلزل ارزشهاي انساني و اخالقي
طبيعي، روانشناختي و يا اجتماعي است پس چه جاي سـخن گفـتن از ارزشـهاي معنـوي     

  . انساني است
انسان شناسي مدرن با تيديل انسان به موضوع شناسايي نوعي دوگانگي را ميان انسان 

، ) 1378اسپرس، پ( به عنوان فاعل شناسا و انسان به عنوان موضوع شناسايي بوجود آورد 
معموال اگـر  ).  1977هايدگر، ( گرچه اين دوگانگي را دكارت در قرن هفدهم بنا نهاده بود 

بخواهيم به زبان علمي سخن بگوييم، بايد اذعان كنيم كه آدمي آنچه درباره خود مي داند 
 در اين گفته انسان بـا آگـاهي از  . دانشي است كه از طريق علوم انساني بدست آورده است

اين نوعي ايداليسم جديد است كه آگاهي را حد و بنيـاد همـه   . خود برابر خوانده شده است
متـاثر از  )  1956( پاسـپرس  . اما آدمي فراتر از دانش خويش است. چيزها معرفي مي كند

معناي اين سـخن آن اسـت كـه    . انديشه كانت از فراگيرنده بودن انسان سخن گفته است
اين تلقي از انسـان در حـالي كـه    . است كه درباره خود مي داند انسان همواره بيش از آني

اهميت شناخت تجربي درباره انسان را ناديده نمي گيرد به محدوديت هاي آن نيـز واقـف   
پاسـپرس ايـن   . انسان را نمي توان به آساني به موضوعي براي شناسايي تبديل كرد. است

دانش ما . ز قابل تقليل به موضوع نيستجهان ني. فراگيرندگي را براي جهان نيز قائل است
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  .ما همواره با جلوه اي از جهان مواجه ايم. درباره جهان با خود آن برابر نيست
ايـن نگـرش در   . پيامدهاي روش شناختي اين نوع تلقي از انسان بسيار متقاوت اسـت 

 كنار كاربرد روشهاي تجربي كه بر جنبه عمومي علم تاكيد مي كنـد جنبـه شخصـي آن را   
به سخن ديگر، علمي بودن را نبايد تنها به معناي عمـومي و يـا   . نيز مد نظر قرار مي دهد

چنين تعريفي از علم، بسياري از دريافت هاي عالي فردي را . همگاني بودن آن تصور نمود
غلبه علوم تجربي بر علوم انساني بر ايـن ديـدگاه معرفـت    . از حوزه تعريف خارج مي سازد

است كه حقيقي بودن يا صدق و كـذب يـك گـزاره بـه مجموعـه شـواهد       شناسانه استوار 
بر اين اساس . بالفعل و يا ممكني وابسته است كه چون معيار مي توان از آنها استفاده نمود

همانگونه كه في المثل مي توان يك گزاره مربوط به عالم خارج را به كمك تجربه مـورد  
علـوم  . ن درباره ادعاهاي علوم انساني اقدام كردبررسي قرار داد به همان طريق نيز مي توا

. از اين رو به دقيق و غير دقيق تقسيم مي شوند كه امكان چنين كاري وجود داشته باشـد 
گرچه امروز از آن مناظره هاي داغي كه روزگاري درباره ترسيم مرز دقيـق ميـان ايـن دو    

كه در كتابهـاي فلسـفه   نوع علم كشيده مي شد كمتر مي توان سراغ گرفت و بحث هايي 
علم آمده است خود شاهدي بر اين مدعاست، با وجود اين حتي اين نكته ناديده گرفته مي 
شود كه صدق و كذب همواره صفت گزارهها نيست، بلكه در كشف حقيقت ظرفيت كاشف 

اين نگرش در حالي كه به تجربه بعنوان معيـاري بـراي   . حقيقت را نيز بايد به ديده گرفت
اختن وضعيت صدق و كذب گزاره اي عيني تاكيد مي كند، اين نكته را نيز طـرح  روشن س

مي نمايد كه همه آنچه حقيقت خوانده مي شود در يك سطح قرار نمي گيرنـد و از سـوي   
بـي گمـان   . ديگر نمي توان با يك معيار به بررسي همه سخن ها و يـا گزارههـا پرداخـت   

مي رسد نيازمند معياري تجربي است، گرچه  گزاره آب در صد درجه حرارت به نقطه جوش
ننـد  در اين جا نيز ديدگاههاي تفسيري علم، صدق و كذب آن را در گرو عوامل ديگري ما

اوث ويـت،  (اس و يا زبان مورد آنگونه كه مورد نظـر هابرمـ  ) 1383  كوهن،(پارادايم غالب 
و يا حتي امـري  ) 1381ويتگنشتاين، (ي بازي زباني است و يا نوع) 1375، هوالب، 1386

معرفي مي كنند، اما آنجا كـه سـخن بـر سـر ادراك     ) 1381  حقيقي،(وابسته به چشم انداز 
حقايق ناب و دريافتهاي بي واسطه و بيان آنها است نمي توان از معيار همگاني بودن و يـا  

بديهي است كه تلقي معرفت شناسانه علـم مـدرن نمـي توانـد بـراي      . تجربه استفاده كرد
كه در آن مي توان  –طرح بازيهاي زباني . ق معنوي، عرفاني و ذوقي جايي قايل شودحقاي
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راه بـه بنيـاد نمـي     –از انواع زبانهاي ادبي، فلسفي، ديني در كنار زبان علمي سخن گفت 
مساله اين نيست كه هر گزاره اي در درون چارچوب زباني . برد، بلكه به نسبيت مي انجامد

و درست يا نادرست باشد، بلكه نكته اين است كه در تعريف حقيقـت   خود مي تواند معنادار
از يك سو نبايد آن را به آگاهي صرف انسان محدود نمـاييم و از سـوي ديگـر ظرفيـت و     

حقيقت ميان آنچه ادارك مـي شـود و آنكـه    . گنجايش آدمي را درك حقايق ناديده گيريم
نـدن حقيقـت نيسـت، بلكـه مشـكك      پيامد اين سخن نسبي خوا. ادراك مي كند قرار دارد

در . ديدن حقيقت است و نير تاكيد بر مرتبـه ادراكـي آدمـي در دريافـت و ديـدن حقيقـت      
نگرش مدرن به علم و از جمله علم انساني مرتبت ادراكي و وجودي انسان ناديـده گرفتـه   

وذ سر چنين نگرشي را مي توان در تقليل مفهوم خرد، چون نيرويي كه قادر به نف. مي شود
در . در حقيقت چيزهاست به نيرويي براي سازگاري با محيط و حل مسـاله، جسـتجو نمـود   

نگاه فيلسوفان باستان پيش از سقراط بنياد جهان بر خـرد اسـتوار بـود و خـرد انسـاني در      
در فلسفه افالطون خرد . نوعي اتصال با آن مي توانست به كنه و حقيقت چيزها دست يابد

هم گوهر بودند و از اين رو آدمي مـي   -كه جهان ثبات نيز بود  – و جهان حقيقت يا ايده
توانست در صورتي كه از تربيتي شايسته برخودار و استعداد طبيعي نيز داشته باشد از عـالم  
حس فراتر رود و به عالم ايده برسد و حقايق را نه به چشم سر بلكه به چشم عقـل نظـاره   

صرفنظر از اين كه ريشـه ايـن تلقـي از كجاسـت، در     ).  1387  ، بورمان،1376يگر، ( كند 
فلسفه افالطوني ما با تصويري از انسان روبرو هستيم كه معنوي و متعلق به عالم ديگـري  

عقل مجرد آدمي پس از مـرگ  . اين تلقي در فلسفه ارسطويي كم يا بيش وجود دارد. است
شف حقيقـت را بـه خـرد    ارسطو نيز ك. باقي مي ماند و موضوع فلسفه نيز همين خرد است
شناخت ماهيت چيزهاي ديـده شـدني و   . مي سپارد و آن را فراتر از حس و تجربه مي داند

پس از ارسـطو نيـز   . يا تجربه كردني به گذر از عالم حس و ورود به عالم عقل شدني است
چه در جهان مسيحي و يا جهان اسالمي از هم آميزي فلسـفه افالطـوني و ارسـطويي بـا     

انسـان  . ديني ما شاهد آن هستيم كه خرد انسان با خرد مطلق پيوند مي خورد  آموزههاي
. موجودي معنوي و الهي است و خرد واسطه ارتباط انسان با عقل كل محسوب مـي شـود  

  . و يا نگرشهاي عرفاني مي يابيم) 1387داودي، (ل كامل آن را نزد فلسفه سينوي  ما شك
انسان در كـانون  . ه ارسطويي به مبارزه طلبيده شدبا پديد آمدن رنسانس در اروپا فلسف

در فلسـفه دكـارت خـرد    . با اين همه معناي خرد بتدريج دگرگوني يافت. توجه قرار گرفت
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قادر به شناختن حقيقت هاست در صورتي كه بتوانـد بـر بنيـادي مطمـئن و شـك ناپـذير       
الك نشـان داد كـه    امـا جـان   )1385كاپلسـتون،  (دكارت آن را در انديشه يافت . دبيايست

هويت خود را  خرد. تجربه مبناي هرگونه دانش است و خرد به خودي خود استقاللي ندارد
هيوم بر بنياد فلسفه تجربـه گرايـي امكـان شـاخت     ). 1382 كاپلستون،(از تجربه مي گيرد 

 كانت نشان داد كه خرد ناتوان از شناختن آنچه او نـومن يـا ذات  . يقيني را ناممكن دانست
نقد او از متافيزيك نقد او از خود خرد و توانـايي هـاي   ) 1387كانت، . (زها خوانده، استچي

ـ . پس از كانت هگل خرد را بـه امـري تـاريخي تاويـل نمـود     . او بود اريخ عرصـه ظهـور   ت
از اين رو مي توان گقت كه خرد در بستر تـاريخ و  . )1382  كاپلستون،(تدريجي خرد است 
خرد . از هگل ما شاهد پيدايش تلقي هاي گوناگون از خرديم از پس. زمان شكل مي گيرد

به عنوان امري اجتماعي و اقتصادي در انديشه ماركس، خرد به عنوان ابزاري براي ارتباط 
انساني در برابر خرد ابزاري در انديشه هابرماس، خرد به عنوان امري مردانـه بـراي ايجـاد    

يت نفي خرد و حقيقت در انديشه پساختارگرايي سلطه بر زنان در انديشه فمنيستي و در نها
با تقليل خرد انسان، تاريخ علوم انساني در جهان مـدرن تبـديل بـه تـاريخ     . و پسامدرنيسم

بـه نظـر نمـي رسـد كـه در نـزاع ميـان تبيـين گرايـان و          . تقليل مقام آدمي شـده اسـت  
تنها در نوع مطالعـه   تفسيرگرايان در بنياد تفاوت اساسي اي وجود داشته باشد، بلكه تفاوت

در حالي كه در ديدگاه تبييني بررسي صدق و كذب آنچه گزاره علمي خوانـده  . انسان است
مي شود هدف محسوب مي شود و در اين كار فرايند شكل گيري يك گزاره علمي ربطـي  
به صدق و كذب آن ندارد، در رويكرد تفسيري در تعيين صدق و كذب گزارههـاي علمـي   

  . ري آنها نيز مد نظر قرار مي گيردفرايند شكل گي
بنياد متافيزيكي علوم انساني مدرن بر نوعي از انسانشناسي و معرفـت شناسـي اسـتوار    

بنـابراين  . است كه نمي تواند ابعاد و يا ساحت هاي وجودي متعالي تر انسان را بديده گيرد
اين تلقي . اهم ساختنمي توان از اين بنيادها ماده اي براي ساختن علوم انساني معنوي فر

از انسان در دو سده گذشته در سنتي از فلسفه غرب كه حتي ريشه هاي شـرقي نيـز دارد،   
از . يعني آنچه فلسفه هاي اگزيستانس خوانده مي شود، مورد نقد جدي قـرار گرفتـه اسـت   

كي يركه گور و نيجه گرفته تا گابريل مارسل و كارل ياسپرس و ديگران در ايـن نگـرش   
به عنوان نمونه مارسـل معتقـد   . اين نوع تلقي از انسان را مورد انتقاد قرار  داده اندفلسفي، 

از ايـن  . است كه علم و فن آوري جديد بر حس تملك آدمي و نه بـودن او افـزوده اسـت    
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جامعه اي كه براي علم نجربي و فناوري بيشترين ارج و قـرب را  « روست كه معتقد است 
ين خطر است كه بودن را قرباني داشتن كنـد و راز حضـور را   قائل است هماره در معرض ا

).  38: 1375كـين،  ( » .به پاس علم آشكاري كه فناوري را امكانپذير مي سازد منكر شود
اين خرافـه جديـد، از   « او مي نويسد . ياسپرس از خرافه جديد با نام علم سخن گفته است

بررسي علمي اشياء را، از هـر جنبـه و هـر     :علم چيزي را انتظار دارد كه از علم بر نمي آيد
جهت، شناسائي نهائي مي پندارند؛ نتايج حاصل شده را بدون نقد و آزمايش مي پذيرد بـي  
انكه راه رسيدن به آنها را بشناسد، يا مرزهائي كه هر يك از نتايج علمي در محـدوده آنهـا   

ست به هر حقيقت و هر واقعيتـي  اعتبار دارند، آگاه باشد؛ چنان مي پندارد كه فهم ما قادر ا
دست بيابد؛ به علـم اعتمـاد مطلـق دارد و از مرجعيـت آن كـه از طريـق مراحـل رسـمي         

در اين وضع مهم اين است .... كارشناسان اعمال مي شود، بي چون و چرا اطاعت مي كند 
حـال   كه آدمي آن علم اصيل را بدست آورد كه مي داند چـه دانسـتني اسـت، و در عـين    

در اين جا سخن از شـاختن انسـان   ). 129: 1373ياسپرس، (» .ي خود را مي شناسدمرزها
گـوهر انسـان، شـناختني     –به تعبير ياسپرس دازايـن   -نيست، زيرا جز ساحت تجربي او  

انسان موجودي گشوده است و نمي توان يك بار براي هميشه مـدعي شـناختن او   . نيست
رش اثبـاتي بـه انسـان ايـن حقيقـت را ناديـده       نگ. زيرا انسان بودن انسان شدن است. شد

تنها در پرتو . گرفته است و از اين رو او را به يك موضوع براي شناسايي تبديل كرده است
همين نگرش بود كه علم هايي چون روانشانسي و جامعه شناسي و يا ديگر علـوم انسـاني   

كه خود به ايـدئولوژي   در طي قرن بيستم اين علم. مدرن مي توانستند امكان حيات بيابند
. تبديل شده بود توسط نيروهاي اهريمني در كار ساختن جامعه هاي آرماني بگار گرفته شد

نظام هاي سياسي فاشيستي، نازيستي و كمونيستي كه از علم براي برنامه ريزيهاي دقيـق  
ود كـه  همين كاربرد نابجاي علم ب. بهره برده اند نمونه هايي برجسته از اين نيروها هستند

  .نوعي واكنش ضد علمي را فراهم ساخت
  

  علوم انساني و ايدئولوژي
نقد نگرش اثبات گرايان درباره يكسان كردن انسان با پديده طبيعي و در نتيجه تبديل 
انسان به موضوعي براي شناسايي و نيز بر صدر نشاندن علوم طبيعـي در قيـاس بـا علـوم     
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زيرا با نقد و نفي . انساني به ايدئولوژي تبديل گرددانساني، اين خطر را پديد آورد كه علوم 
كردن معيارهاي تجربي صدق و كذب گزاره هاي علوم انساني و تـاريخي و يـا اجتمـاعي    
ديدن خرد، كه در نهايت در انديشه پسامدرن بـه نفـي خـرد انجاميـد، اكنـون ايـن خطـر        

  . ل فروپاشي استاحساس مي شود كه آيا مرز ميان علوم انساني و ايدئولوژي در حا
علوم انساني ممكن است به ايدئولوژي تبديل شود در صورتي كـه نتوانـد يافتـه هـاي     

از منظر اثباتي تجربه پذيري گزاره هاي علوم انساني . خود را در قالب يك علم عرضه كند
معيـار تمـايز ميـان علـم انسـاني و      . مانعي براي چنـين دگرگـوني مجسـوب مـي گرديـد     

. از اين رو پذيرش نوعي رئاليسم ضروري به نظر مي رسـد . پذيري است ايدئولوژي، آزمون
. در اين معنا ايدئولوژي نظامي از باورها و اعتقادات است كه آزموده نشده پذيرفته مي شود
. هدف ايدئولوژي ها فهم واقعيت نيست آنگونه كه در هر علـم ممكنـي دنبـال مـي شـود     

. ز واقعيت ها به قصد تغيير و دگرگوني آنهاسـت هدف ايدئولوژي ها ارائه تفسيري محدود ا
عناصر يك ايدئولوژي ممكن است از فلسفه، يا علم و حتي دين اخذ گردد، با وجـود ايـن،   
ايدئولوژي گرايان درصدد آزمون عناصر ايدئولوژي مورد نظر خود نيستند، بلكه صدق آنهـا  

واقعيت عرضه مـي كننـد،    تعريفي كه ايدئولوژي ها از. بصورت پيشيني پذيرفته شده است
از ايـن روسـت كـه بـه مثـل در      . تصويري از واقعيت است كه با مباني آن سـازگار اسـت  

ايدئولوژي ماركسيستي، واقعيت تاريخ و مناسبات اجتماعي همـاني اسـت كـه ماركسيسـم      
بنـابراين ايـدئولوژي هـا،    . هر تلقي ديگـري از واقعيـت غيرواقعـي اسـت    . تصوير مي كند
  . نه درصدد يافتن واقعيت ها، بلكه ساختن آنها هستند  برخالف علم،

علوم انساني در صورتي كه بخواهند بـه دام ايـدئولوژي گرفتـار نشـوند، اوال بايـد بـه       
واقعيت هاي مستقل قابل شناسايي قائل باشند، ثانيا، معياري براي آزمون گزاره هاي خـود  

چنين امكاني اعتبـار علـوم انسـاني را از      ناتواني در برآوردن اين دو شرط و يا  نفي. بيابند
  .  ميان خواهد برد

علـي رغـم آنكـه چشـم انـدازهاي       -در برابر رويكرد تبيينـي   –رويكردهاي تفسيري 
جديدي را براي فهم ما از انسان و چگونگي زندگي اجتمـاعي او فـراهم كـرده اسـت، امـا      

حتي . علوم انساني سخن گفت نتوانسته نشان دهند كه به چه معنا مي توان از علمي بودن
در ديدگاههاي جديدتر از علم، معناي خود علم نيـز مخـدوش مـي شـود و از ايـن جهـت       

نتيجه اي كه از ايـن  ). 1380مك الرن، . (م و ايدئولوژي ناپديد مي گرددمرزهاي ميان عل
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اين نسـبيت گرايـي نـه از ايـن     . وضعيت حاصل مي آيد نوعي نسبيت گرايي معرفتي است
ريشه مي گيرد كه چيزي بـه نـام حقيقـت انسـاني وجـود دارد كـه نمـي تـوان آن را         باور 

. شناخت، بلكه بر اين اعتقاد استوار است كه اساسا نمي توان از حقيقت انساني سخن گفت
در اين معنا نمـي تـوان از   . انسان موجوديت خود را از تاريخ، طبقه، جنسيت، نژاد مي گيرد

از اين روست كه علوم انسـاني بـا   . اني حرفي به ميان آورديك علم انساني عمومي و همگ
مجموعه باورها و اعمالي سروكار مي يابد كه از طبقـه اي بـه طبقـه ديگـر، جنسـيتي بـه       

در اين جـا بايـد از علـوم انسـاني     . جنسيت ديگر، جامعه اي به جامعه ديگر تفاوت مي يابد
نگرشي به علوم انساني از يـك   اشكال چنين. ملي، قومي، طبقاتي و جنسي سخن بگوييم

سو اين است كه در درون يك ملت و يا قوم و يا طبقه چگونه مي توان مشـخص سـاخت   
در صورتي كه نتـوان بـه   . كدام گزاره علمي است و از سوي ديگر، در نتايج عملي آن است

معيار مشتركي براي مشخص ساختن صدق و كذب گزاره هاي علوم انساني دست يافـت،  
. اي مخالفت با نتايج نامطلوب و يا غير اخالقي باورهاي ما وجـود نخواهـد داشـت   راهي بر

بنابراين براي آنكه به دام ايدئولوژي به نام علم گرفتار نشويم بايد بكوشيم تا نشان دهـيم  
  كه يك گزاره علوم انساني به چه معنا علمي است؟  

براي روشن شدن بحث الزم است بار ديگر تاكيد كنيم كه بـه هنگـام مطالعـه دربـاره     
پـس از آن اسـت كـه مـي تـوان      . انسان چه چيزي شناختني است و چه چيزي ناشناختني

به سـخن ديگـر لزومـي    . براي ساحت شناختي انسان در جستجوي معيار يا معيارهايي بود
يا به نوعي رئاليسم علمي پايبند باشـيم  . را برگزينيمندارد كه از سر اجبار ميان دو راه يكي 

و مدعي باشيم انسان نيز به همان معنايي كه مي توان طبيعت را شناخت، شناختني اسـت  
شناختن حد علم در عين التفات بـه  . و يا اين كه به نوعي علوم انساني نسبيت گرا بگراييم

بـه  . ين سو يا آن سو باز خواهـد داشـت  تفاوت ميان انسان و طبيعت ما را از درغلتيدن به ا
  . نظر مي رسد در بحث هاي موجود درباره علوم انساني اين نكته ناديده گرفته مي شود

بديهي است علوم انساني براي آنكه علمي باقي بماند و مرز خود را از مجموعـه عقايـد   
شخصي و يا گروهي كه راهنماي عمل است و ايدئولوژي خوانده مي شـود تمـايز بحشـد    

علـوم  . چاره اي جز اين نخواهد داشت كه نشان دهد ادعاهاي آن به چه معنا علمي اسـت 
خواه اين واقعيت در . يتي كه مابازائي دارد سخن مي گويدانساني بايد نشان دهد كه از واقع

به . معيار تمايز علم و ايدئولوژي واقعيت باوري است. عالم خارج باشد و يا در درون انسانها
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اين نكته نيز بايد مورد . نظر مي رسد معيارهاي هر علمي را بايد در بيرون از آن علم يافت
كه چنين معيار و يا معيارهايي وجود داشـته و يـافتن   التفات قرار گيرد كه حتي در صورتي 

جايي انسان سخن مي گويـد و نـه    –آنها نيز ممكن باشد، علوم انساني تنها از ساحت اين 
خواه علوم انسـاني  . آن ساحتهايي كه از دسترسي هر علم تجربي و يا تفسيري بيرون است

 –ا به رويكردهاي متنـوع تفسـيري   و ي -مانند اثبات گرا ها  –را بر روش تجربه بنا كنيم 
متوسل شويم و امكان يافتن  -آنگونه كه ما در نزد بسياري از وبر گرفته تا دريدا مي يابيم 

نظام عمومي و همگاني علوم انساني را منكر شويم، اين نكته را نبايـد ناديـده گيـريم كـه     
نشانسـد تنهـا از    نقد هرگونه علم انسـاني كـه حـد خـود را    . 1گوهر انسان ناشناختني است
علوم انساني اثباتي الگوي خود را از شيوههاي پژوهش علوم . فلسفه اي راستين بر مي آيد

. طبيعي اخذ مي نمود و در نتيجه به تفاوت يا تفاوتهاي انسان به طبيعـت التفـاتي نداشـت   
روشهاي علوم تجري در حوزه مطالعات انساني چون تخت پروكروست راهـزن افسـانه اي   

رويكردهاي تفسيري بدرستي نشان دادند كه چنين برداشتي از انسـان  . حقيقت بودندمعيار 
امروز در پرتو كوشش هـاي مروجـان ايـن نگرشـها     . تا چه اندازه مي تواند خطاكارانه باشد

آنهـم روش   –بخوبي در يافته ايم كه در شناخت انسان و طبيعت نمي توان از يـك روش  
كردهاي تفسيري نيز نتوانستند نشان دهنـد كـه كجـا مـي     اما روي. استفاده نمود –تجربي 

اين ناتواني حتي به يكسان . توان مرزهاي هر علم انساني ممكن را از غير علم جدا ساخت
به عنوان نمونه فايرابند مدعي . گرفتن علم و ديگر حوزه هاي تجربه بشري انجاميده است

ز ايده ئولوژي است، پـيش داروي  اين فكر كه علم طبيعي حاوي دانشي مستقل ا... «است 
دارد زيرا هـيچ   ]جنبه تخيلي[است » قصه پريان « اجتماعي، و نظاير آن است، صرفا يك 

مـك الن،  ( » . تفاوت اساسي ميان علم طبيعي و ادعاهاي عرفـان يـا ديـن وجـود نـدارد     
1380 :117 .(  

  
  پيامدهاي آموزشي و پژوهشي رويكردهاي علوم انساني  

تجربه گراي مدرن به پيروي از نگرشي كه بـه عـالم طبيعـت و انسـان     انسان شناسي 
روش اثباتي مطالعه جهان و انسان شكل تكامـل  . داشت، روش شناسي خود را بوجود آورد
                                                            

 وجود ما معمايي است حافظ                  كه تحقيقش فسون است و فسانه . 1
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حتي نقد كانـت از خـرد و   . يافته همان نگرشي بود كه از قزن هفدهم پايه گذاري شده بود
اين روش نـه تنهـا عرصـه    . يدان شده بودحدود شناسايي انسان به نفع علم تجربي وارد م

رشته هاي گوناگون علوم انساني را در نورديد بلكه روشهاي آمـوزش و پـژوهش در حـوزه    
الگـوبرداري رويكردهـاي رئاليسـتي، طبيعـت گرايـي و      . تربيت را نيز تحت تاثير قـرار داد 

به عنـوان نمونـه، در    –پراگماتيستي از رشته هاي علوم طبيعي در قلمرو مطالعات تربيتي 
از قرن هفدهم ببعـد مفهـوم   . به نتايج قابل مالحظه اي انجاميد -حوزه روانشاسي كودك 

در اين جا طبيعت از يـك سـو بـه    . طبيعت و شناختن آن در انديشه تربيتي محوريت يافت
معناي روي نمودن به جهان طبيعي و تالش براي شناختن آن معني مـي شـد و از سـوي    

بكـارگيري روش هـاي تجربـي توسـط     . طبيعت كودك با اهميت تلقي شـد  ديگر شناخت
مربيان و فيلسوفان عصر مدرن در نهادهاي تربيتي تلقي آدمي را نسبت به فرايند آمـوزش  

روش تجربي اگرچه اين امكان را فراهم نمي نمود كه ما بـه  . و عناصر آن دگرگون ساخت
از ايـن رو  . حاطـه بـر عـالم مـي افـزود     دانش قطعي دست يابيم، الاقل بر قـدرت مـا در ا  

سيطره بر جهان هدف علم نوين و تحقق آن . مي گويد)  1370( همانگونه كه هوركهايمر 
كـاربرد روش هـاي   . نهادهاي آموزشي در كنار ساير نهادهاي اجتماعي بوده استهدف 

آموزش و پژوهش تجربي در مدارس و دانشگاهها بيش از آنكه به قصـد شـناختن چيـزي    
انسان و طبيعت دو عنصر مهم جهانند كه بـه  . اشد زمينه تسلط بر چيزها را فراهم ساختب

  .نام علم تحت انقياد درآمدند
با وجـود ايـن هـر    . اگرچه اين سخن به معناي ناديده گرفتن نتايج سودمند علم نيست

 نوع سيطره خود نيازمند شناختي است كه بدان مشروعيت بخشد، امـا ايـن نكتـه را نبايـد    
ناديده گرفت كه انسان به بهاي شناخت طبيعت و انسان و به قصد به اسـتخدام در آوردن  

در دوران مدرن و تحت الهام خوشبينانه عصر روشـنگري،  . آنها بهاي گزافي پرداخته است
امـا بـه گـواه تـاريخ     . ماموريت نظارت و كنترل بر علم مدرن به عقل ابـزاري سـپرده شـد   

  .  ين ماموريت به شكست انجاميده استدويست سال گذشته اروپا ا
علم تجربي بر بيناد نگرش و رويكرد اثباتي روشهاي آموزشي و پژوهشي خود را پديـد  

اما با نقد گسترده رويكرد مذكور و طرح رويكردهاي بـديل، نظريـه پـردازي دربـاب     . آورد
خاست كه بخشي از نگرش هاي بديل از سنت زباني برمي . روشهاي جديد نيز آغاز گرديد

طرح بازيهـاي زبـاني ويتگنشـتاين    . ويتگنشتاين و ديگر فيلسوفان تحليلي مروج آن بودند
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تـاكنون تنهـا يـك زبـان، زبـان      . تاثير قابل مالحظه اي بر كار نهادهاي آموزشـي داشـت  
اثبات گرايان با تاكيد بر معيار اثبات پـذيري  . واقعيت خوانده مي شد و آن نيز زبان علم بود

هـر زبـاني كـه نتـوان بـه تجربـه       . زبانهاي ديگر را فاقد اهميت مي دانسـتند  تجربي همه
علم نيز مجموعه گزارههـاي خوانـده مـي شـد كـه      . تاويلش نمود فاقد ارزش علمي است

ماموريت نهادهاي آموزشـي نيـز آن بـود كـه در     . واقعيت هاي عالم را منعكس مي ساخت
ي دانـش آمـوزان را بـا جهـان آشـنا      قالب محتوايي معين و به كمك روشهاي آزمايشگاه

در واقع كاربرد ايـن روشـها بـه    . روش آموزش و روش علمي تفاوت چنداني نداشت. سازند
اين تلقـي مـي رفـت تـا     . قصد هر چه نزديك تر كردن فهم شاگردان از ساختار جهان بود

ايـده  امـا  . تمامي هر آنچه ارزش علمي و تجربي نداشت از حوزه تعليم و تربيت بيرون كند
اي كه ويتگنشتاين دوم پيش كشيد  بر اين كوشش استوار بود تا نشان دهد كه زبان آيينه 

ايـن ايـده از يـك سـو     . جهان نيست و نيز زبان علم برتري ذاتي اي بر ديگر زبانها نـدارد 
نشان داد كه تصور واقع نمايي علم تا چه اندازه مي تواند مخدوش باشد و از سـوي ديگـر   

بنابراين راه را براي مطالعه ديگر زبانها . لم عرضه مي شود در گرو زبان استآنچه به نام ع
زبان دين، اسطوره، ادبيات و زبان تربيت به همان انـدازه اهميـت دارد كـه زبـان     . باز نمود

اين نگرش در حوزه تعليم و تربيت به تحليل مفهوم ها و گزارههاي تربيتي و يـا هـر   . علم
در كار مربيان . حتواي آموزش خوانده مي شود، انجاميده استآنچه تحت عنوان روش و م

تحليل اين مفهوم ها براي روشن ساختن معنـاي  ) 2001وايت و وايت، (و محققان تربيتي 
  .آنها و در نتيجه پرهيز از كج فهمي ها به خوبي آشكار است

ت كنش به عنوان نمونه گادامر معتقد بود شناخ. رويكرد هرمنوتيكي بديل ديگري بود
هاي فرد نه فهم دليل يا قصد فرد از انجام آن است، بلكه به نظر او بايد به سنت و تاريخ 

اين نكته بدين خاطر است كه انسان در درون جامعه سنت تاريخي خود پيش از . روي آورد
فهم كنش . اين كه بداند و قصدي آگاهانه براي كنشي داشته باشد دريافت مي كند

فرد از نظر « . ين سنت تاريخي و بر پايه نوعي هم افقي ممكن استديگران از درون هم
).  199: 1386بنتون، كرايب، ( » . مقدم است) فرهنگ، سنت ( گادامر فرعي است؛ تاريخ 

انسان . زيستن در درون همين سنتهاست كه همواره پيشداوريها را حتمي مي سازد
خواه بداند  –مواره در كنش هاي او موجودي تاريخي است و از اين رو تاريخ و يا سنت ه

به همين دليل يك پژوهش علمي به معناي حذف و ناديده گرفتن . حضور دارد –يا نداند 



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    292

روشن است كه اين تعبير با تلقي . اين پشداوريها نيست، بلكه به حساب آوردن آن است
آموزش و داللتهاي روش شناختي رويكرد گادامر براي . رايج از علم فاصله بسيار دارد
در صورتي كه فهم بر زمينه نزديك شدن افق هاي افراد . پژوهش به روشني آشكار است

در درون يك مباحثه يا خوانش متن تحقق مي يابد، پس يادگيري چيزي جز نزديك شدن 
آموزگاران مجاز به تحميل برداشتهاي . افق هاي شاگردان با معلمان و يا با متن نيست

و پژوهشگران نيز نمي توانند واقعيتهاي تربيتي را جداي از زمينه  خود بر شاگردان نيستند
گادامر به ما گوشزد مي كند كه در خواندن يك متن و يا فهم . تاريخي آنها بررسي نمايند

  .يك معنا رابطه جزء و كل را نبايد از ياد ببريم
كه به رشي است رويكرد تفسيري ديگري كه به نقد رويكرد اثباتي پرداخته است، نگ

از پيشگامان اين مكتب مي توان از . معروف است) مكتب فرانكفورت(عقالنيت انتقادي 
به نظر اصحاب مكتب . آدرنو، هوركهايمر،  ماركوزه و از نسل دوم از هابرماس نام برد

معرفت علمي را بجاي انواع ديگري از  -از جمله اثبات گرايي  –فرانكفورت علم مدرن 
ره اي قرار داده و از اين راه نوعي سلطه و ابزار قدرت را به نفع عده مثال اسطو –معرفتها 

علم مدرن نه تنها با . و بر عليه گروههاي ديگر بوجود آورده اند –مثال غربي ها  –اي 
معيارهايي كه خود آفريد، معيارهايي چون عقالنيت، همگاني بودن و تجربي بودن بر 

بلكه طبيعت را نيز به يوغ خود درآورده و ويران كرده انسان را به ابزاري تبديل كرده است، 
از اين روست كه كاربرد روشهاي تجربي و تحليلي علوم طبيعي را در علوم انساني . است

با وجود اين، . نوعي كجروي مي دانند كه راه به سوي فهم جامعه انساني نخواهد برد
او بر آن است كه نمي توان قلمرو . تحليل هابرماس از مدرنيته تا اين اندازه بدبينانه نبود

به نظر او . علوم طبيعي و اجتماعي را ناديده گرفت و يكي را به نفع ديگري تاويل نمود
او از سه نوع عالقه ) 1386بنتون، كرايب، . (ه عاليق انساني شكل مي گيردعلوم بر پاي

. ام مي بردتكنيكي كه هدف آن دستكاري چيزها به قصد ساختن يا شناختن چيزي است ن
عاليق نوع . در اين جا مي توان نوعي نزديكي را ميان او با اثبات گرايان مشاهده كرد

علم هرمنوتيك . دوم، عاليق عملي است و از زمينه ارتباط فرد با اجتماع حاصل مي شود
نوع سوم عاليق، عاليق انتقادي است كه به علم رهايي . در اين مرحله ظهور مي كند

البته اين نوع . د و هدف آن نقد و دگرگوني وضع نامطلوب موجود استبخش  مي انجام
علم رهايي بخش به گونه اي با زبان به . عاليق همزمان مي توانند وجود داشته باشند
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بر اين اساس او از دو نوع كنش زباني . عنوان عامل ارتباط انسان با ديگران مربوط است
همان چيزي است كه به كنش ابزاري زبان اولي . نمايشي و ارتباطي: سخن گفته است

كنش دوم زباني، كنش ارتباطي زبان است . معروف است و بر عقالنيت ابزاري استوار است
به نظر . و هدف آن برقراري ارنباط با ديگران به قصد فهم و درك منظور آنان است
با ديگران هابرماس وجود كنش ارتباطي اين امكان را به آدمي مي دهد كه تا بي نهايت 

به نظر هابرماس زبان . به گفت و گو بپردازد و از رهگذر آن به توافقي جمعي دست يابند
مفهوم . محور مشترك همه علومي است كه بر اساس عاليق انساني شكل گرفته است

جهان  -ته است مفهوم زيست ديگري كه هابرماس در تحليل وضع انساني از سخن گف
اگرچه اين مفهوم پيش از اين توسط هوسرل نيز بكار رفته ). 1386بنتون و كرايب، . (است

بود، حاكي از وابستگي آدمي به تجربه هاي خود از زندگي و از واقعيت ها و بويژه ارتباط 
پيامدهاي روش شناختي نگرش هابرماس براي روشهاي آموزش و . با ديگران دارد

حول محور ارتباط و گفت وگو  پژوهش در حوزه علوم خواه انساني و يا طبيعي در مدارس
آموزش و پژوهش مي توانند نقش نيروهاي رهايي بخش را ايفاء . انتقادي سازمان مي يابد

كنند تا از اين طريق مانع بازتوليد مناسبات ظالمانه اي قدرتهايي شوند كه از همه چيز 
ل زير روش پژوهش انتقادي  شامل مراح. چون ابزاري براي كنترل آدمي بهره مي برند

مشخص كردن علت ها يا عوامل . 2كشف تضادها و تناقض هاي موقعيت ها؛ . 1 ":است
 ).255-250: 1389باقري، ( ".د ايدئولوژي ها؛ رهايي بخشينق. 3پنهان؛ 

رويكرد پساساختارگرايي يه عنوان بديلي ديگر براي پژوهش درباره انسان، بنيادهاي  
ه سوسور مي گيرد، گرچه از روايت هاي جديد از خود را از نقد ساختارگرايي زبانشناسان

سوسور زبان را امري قراردادي مي . روانكاوي فرويد و يا ماركسيسم نيز متاثر است
با وجود اين او معتقد بود كه نشانه هاي زباني نه به شي بلكه به مفهوم يا معنا . دانست

ساختاري را ساختارگرايان براي چنين . او براي زبان قائل به نوعي ساختار بود. داللت دارند
زيرا علم در درون يك چارچوب منسجم نظري و مفهومي قادر . هر گونه علمي قايل بودند

از سوي ديگر . خواه عالم طبيعي باشد يا انساني –به شناختن ساختارهاي عالم است 
خته الكان برخالف تفسير فرويدي از ناخوداگاه معتقد است كه ناخودآگاه همچون زبان سا

مي شود اما نه آنگونه كه سوسور مي انديشيد و بر مدلول زبان و نه دال تاكيد مي كرد، 
اين دال است كه اهميت دارد و به همين طريق مثال مي توان از يك رويا و يا تداعي آزاد 
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فوكو تحت تاثير ). 1386بنتون و كرايب، (رائه نمود تفسيرهاي متفاوت و بي پاياني را ا
ابزار سلطه و قدرت مي دانست و بر آن بود كه ساختارهاي اجتماعي برساخته  نيجه علم را

در دوران نو اين سلطه با كمك گرفتن از علوم براي توليد برچسب . نيروهاي غالب است
در اين « . به اين انقياد مشروعيت داده است.... هايي چون ديوانه، منحرف جنسي، مجرم و

تمه ها، گفتمانهاي كالن، نيستند كه سوژه ها را خلق مي اپيس ]علوم اجتماعي  [مطالعات 
كنند بلكه گفتمانهاي علوم اجتماعي مانند جرم شناسي و روان شناسي و جامعه شناسي، 

بنتون و (» .ندنظريه هاي بيماري رواني و تمايالت جنسي اند كه سوژه ها را خلق مي كن
كه در پي يافتن اليه هاي زيرين كاربرد روش تبارشناسانه فوكو ).  306: 1386كرايب، 

متناسب با . مفاهيم تربيتي است در مطالعات تربيتي كاربرد قابل مالحظه اي يافته است
برقراري ارتباط . 1 "|:نگرش تبارشناسي روش پژوهش مي تواند مراحل زير را شامل شود

باره مسئله آفريني در. 3فرض مخالف در فرضيه پژوهشي؛ . 2موضوع با قدرت و سوژه؛ 
تعيين شبكه مولفه هاي . 5سوژه؛  –تعيين مولفه هاي مقوم رابطه قدرت . 4موضوع؛ 

جستجوي . 7جستجوي تبارهاي موضوع به جاي نقطه آغازين؛ . 6سوژه؛  –ارتباط قدرت 
ترسيم شبكه روابط : جمع بندي. 8تاريخ به دنبال ظهورها و طلوع هاي مجدد مسله؛ 

  ).  374-358:  1389باقري، ( ".سوژه –دانش  –قدرت 
. دريدا را فيلسوف غياب مي خوانند .با دريدا پساساختارگرايي به ساختارشكني مي رسد

او هر نوع حضور ساختاري را در جهان و يا حتي در زبان چون طرحي متافيزيكي نمي 
به نظر او معنا را نمي توان هيچگاه در . پذيرد و چون الكان به تعدد تفسيرها قائل است

يافت در حالي كه كم نيستند فيلسوفاني كه در جست و جوي معناي حاضر عمر مي  واژه
زيرا در زبان نوشتاري است . او زبان نوشتاري را به زبان گفتاري ترجيح مي دهد. گذرانند

ما در نگرش پساساختارگرايان . كه واقعيت در معنايي كه خواننده دارد ساخته مي شود
نفي هر گونه ساختار به معناي آن است كه نمي توان . مشاهد نسبيت گرايي مفرط هستي

نه از واقعيت هاي عيني سخن گفت و نه از روشهاي ثابتي كه بتوان به كمك آن به 
گرچه عده اي كوشيده اند تا از نگرش او براي روشها آموزش و پژوهش . پژوهش پرداخت

ش هاي ساختارشكني را مراحل و يا خط مشي هاي پژوه. در تعليم و تربيت استفاده برند
بازشناسي قطب هاي . 2در نظر گرفتن يك متن؛ . 1": مي توان به اين شرح بر شمرد

وارونه كردن . 5قرار دادن متن در زمينه؛ . 4جستجوي آاليش قطب ها؛ . 3تضاد در متن؛ 
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-405: 1389باقري، ( ".تحليل شبه فرارونده. 6ديد؛ مفهوم پردازي ج. 6قطب هاي تضاد؛ 
412 .(  

  
  نهادهاي آموزشي و مساله روش هاي آموزشي و پژوهشي

تا آنجايي كه به ماهيت چند وجهي آمورش . آموزش و پرورش هويتي چند وجهي دارد
و پرورش مربوط است، نمي توان از نهادهاي آموزشي انتظار داشت كه در آموزش يا 

ت هاي آموزش و تعدد ساح. پژوهش علوم انساني تنها از اين يا آن روش استفاده كنند
آدمي را نمي توان در . پرورش، به چند ساحتي بودن موضوع آن، يعني انسان باز مي گردد

يك ساحت محصور كرد، به همين واسطه آموزش و پرورش را نيز نمي توان به يك وجه 
انسان از يك سو چون همه پديده هاي اين جهاني موجودي طبيعي است، . محدود ساخت

از اين رو . گاهي كلي و روح  نيز ساحتهاي ديگري از هستي اوستاما در عين حال، آ
ممكن است متناسب با هر ساحتي از روش آموزشي و يا پژوهشي مطلوب آن استفاده 

به عنوان نمونه، در حالي كه استفاده از روش تجربي براي مطالعه انسان در سطح . نمود
سان به كمك روشهاي تجربي پديده داري مناسب است، تبيين ساحت آگاهي كلي در ان

كاهش گرايي يكي از . فاقد اعتيار و در واقع تقليل سطح باالتر به سطح پايين تر است
به نظر مي رسد كه استفاده از روشهاي آموزشي و . خطاهاي اساسي رويكرد اثباتي است

پژوهشي مبتني بر نظريه هاي تفسيري براي تبيين سطح آگاهي كلي تناسب بيشتري 
ساحت روح كه كلي ترين وجه هستي انسان است حتي به كمك نظريه هاي . اشدداشته ب

زيرا روح را نه مي توان به پديده اي تجربي كاهش داد و . تفسيري نيز قابل تبيين نيست
روح موضوعي براي شناسايي تجربي و يا . نه مي توان آن را به سطح آگاهي برگرداند

به سخن . پديداري و يا اجتماعي جلوه مي كندپديده اي اجتماعي نيست، بلكه در سطح 
ديگر، ممكن است ما با جلوه هاي روح در دو سطح تجربي و اگاهي مواجه شويم اما خود 

هرگونه كوشش براي تبيين تجربي و يا اجتماعي روح، انكار و . روح يك راز باقي مي ماند
ن تر هستي انسان به به ميزاني كه از ساحت هاي پايي. يا ناديده گرفتن هويت آن است

سوي مراتب باالتر آن حركت مي كنيم درمي يابيم كه امكان ارائه يك نظريه عام و كلي 
روح را نمي توان به كمك يك . كه از ويژگي هاي هر علمي است، ناممكن تر مي شود
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از اين رو . نظريه معرفتي كلي توصيف كرد، هر كوششي در اين راه ناكافي و ناتمام است
روشهاي شهودي . مي رسد براي شناختن روح نيازمند استفاده از روشهاي ديگريمبه نظر 

نتايج روشهاي شهودي و ذوقي، كلي و داراي . و ذوقي نمونه هايي از اين روشها هستند
عتبار همگاني و عام نيستند، بلكه يافته هايي كه از طريق اين روشها بدست مي آيند، 

، نمي توان  دريافتهاي يك هنرمند و تجربه هاي به عنوان مثال. شخصي و دروني است
چنين كاري . يك عارف را با محك روشهاي تجربي و يا نظريه هاي تبيين اجتماعي آزمود

نه تنها سبب تقليل سطح فراتر به سطح فروتر مي شود، بلكه پيامد ديگر آن جزم انديشي 
حث مربوط به علوم انساني امروزه ما وقوع هر دوي اين پيامدها را در مبا. و انكار است

كمال و يا تحقق علوم انساني در آن نيست كه سطح ناشناختني انسان را ناديده . شاهديم
گيرد، بلكه در پذيرش حد شناسايي خود به عنوان يك علم و در نتيجه گشودن فضاي 

در  –هر نظريه علوم انساني كاملتري . فراختري براي دريافت واقعيتهاي انساني است
جامعه شناختي انسان، تصويري از  –بايد در كنار ويژگي هاي زيست  -ي كه بتواند صورت

  .  ذوق هنرمندانه، تجربه هاي عميق عارفانه و حتي ديني او را ترسيم كند
با نظر داشتن به آنچه گفته شد حال بهتر مي توان در باره كار نهادهاي آموزشي در  

متناسب با ساحت هاي . انساني سخن گفتبكارگيري روشهاي آموزشي و پژوهشي علوم 
هستي انسان در آموزش و پژوهش علوم انساني مي توان از روشهاي تجربي، تفسيري يا 

انجام اين كار مستلزم آن است كه از يك سو، . تفهمي، شهودي و ذوقي استفاده نمود
هاي تصويري از ويژگي هاي و مراتب هستي انسان به دانش آموزان و دانشجويان رشته 

علوم انساني ارائه گردد و از سوي، راه هاي پديد آمدن گرايش هاي متعصبانه با عنوان 
پيامد چنين وضعيتي آن خواهد بود كه آنان بدانند به هنگام مطالعه . علم مسدود گردد

به عنوان مثال استفاده از روش . ساحت هاي هستي انسان از كدام روش استفاده كنند
هي براي فهم رفتارهاي زيستي و عصب شناختي انسان مناسب هاي تجربي و آزمايشگا

فهم كنش و اكنش هاي اجتماعي انسان، به كمك روشهاي ديالكتيكي و . است
انديشيدن درباره كنش . هرمنوتيكي و ديگر روشهاي تفسيري مي تواند دست يافتني باشد

ري، عرفاني و هاي روح انسان، كه خود را به صورت كردارهاي اخالقي، دريافتهاي هن
. ديني آشكار مي سازد، نيز جز از طريق روشهاي تاملي، ذوقي و شهودي ممكن نيست

روشهاي فوق نه تنها براي مطالعه انسان از سوي دانش آموزان و دانشجويان به كاربردني 
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است، بلكه مي تواند به عنوان روشهاي آموزش نيز از سوي آموزگاران مورد استفاده قرار 
عنوان نمونه، روش آموزش مناسب در درسهاي فيزيولوژي، عصب شناسي، به . گيرند

در اين سطح . روانشناسي آزمايشگاهي و دروسي از اين قبيل روش آزمايش و تجربه است
در . صدق و كذب گزاره ها، به ميزان فراهم بودن شواهد تجربي آنها بستگي دارد

ستفاده از روشهاي تفسيري كاربرد درسهايي مانند جامعه شناسي، تاريخ و دروس مرتبط ا
استفاده از ... با وجود اين در دروسي مانند هنر، ادبيات، دين شناسي و. مفيدتري دارد

روشن است كه از اين روشها نمي توان . روشهاي آموزش ذوقي و شهودي  مناسبتر است
ساخت  رابطه ميان اين روشها رابطه اي طولي است و با. به جاي يكديگر استفاده نمود
ناديده گرفتن اين واقعيت، يا سبب اهميت دادن به يك . هاي هستي انسان تناسب دارد

روش و ناديده گرفتن اهميت روشهاي ديگر مي شود، و يا پديد آمدن نوعي تناقض ميان 
حالت اخير را مي توان در نهادهاي . آن روشها در ذهن دانش آموزان و دانشجويان

دانش آموزان و دانشجويان علوم انساني يا تحت تاثير . دآموزشي كنوني ما مشاهده كر
رويكردهاي اثباتي قرار دارند و تنها روشهاي تجربي را براي مطالعه انسان مفيد مي دانند، 
و يا آنكه در كالس هاي گوناگون با نظريه هاي انسان شناختي و روشهاي متفاوت 

دانش . اين روشها را برطرف نمايند پژوهش آشنا مي شوند اما قادر نيستند تا تعارض ميان
براي حل . آنها در دروس مختلف تركيبي از آموخته هاي ناسنجيده و فاقد نظام است

تعارض ميان روشهاي آموزش و پژوهش علوم انساني در نهادهاي آموزشي ما، ما نيازمند 
تصوير  اگر چه آزمون تجربي  همه اجزاء. ارائه تصويري يك پارچه از هستي انسان هستيم

اما مي توان در پرتو تامل انتقادي و حتي به كمك . مذكور نه ممكن است و نه مطلوب
شواهد عيني كاستي هاي هر نظريه يك سوگرايانه و جانبدارانه اي درباره انسان را معلوم 

به نظر مي رسد بخشي از هر نظريه كامل درباره انسان همواره بيرون از تبيين . ساخت
و اين نكته اي است كه بايد مورد توجه . هم هاي تفسيري قرار مي گيردهاي اثباتي و تف

  .  اهل نظر قرار گيرد
از سوي ديگر، خطري كه نهادهاي آموزشي ما را تهدبد مي كند غلبه نگاه ايدئولوژيك 
به آموزش و پرورش است ايدئو لوژي انديشي در مدارس مي تواند بر روشهاي آموزش و 

بگذارد و روحيه پذيرش بي چون و چرا و تلقيني را در آنها پديد  پژوهش تاثير نامطلوبي
وجود خطوطي كه نمي توان از آن پرسش كرد در كنار وجود آموزگاران كم حوصله و . آورد
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يا ايدئولوژي انديش، امكان وجود هر گونه مناظره آزاد و در نتيجه برقراري ارتباطي انساني 
نتيجه چنين . يعني، معلم و شاگرد را سلب مي كند ) 1335هوشيار، ( ميان دو قطب سيال 

استفاده . وضعيتي از ميان رفتن روح حقيقي تربيت و تبديل آن به كنشي مكانيكي است
ابزاري از آموزش و پرورش امكان هر گونه تحول معنوي انسان را از ميان برده و از اين 

  .رو آموخته ها به عمق جان و شخصيت شاگردان راه نخواهد برد
براي مبارزه با خطري كه نهادهاي آموزشي ما در نتيجه غلبه و سيطره ايدئولوژي با 

  . آن مواجه اند، رواج و بكارگيري روش گفت وگو است
در روشنگري اين نكته بايد گفت تربيت در معناي حقيقي خود جز ياري رساندن به 

ين فرايند در نظر گرفته ديگر وظايفي كه امروزه براي ا. عالي ترين امكانهاي آدمي نيست
گرچه در اين عصر از . اند يك سره از نيازهاي متعدد زندگاني اجتماعي ريشه گرفته است

نهادهاي آموزشي انتظار مي رود تا آن نيازها را برآورند اما انجام اين نبايد به بهاي ناديده 
ر گروه صرف از اين روست كه انسان شدن آدمي نه د. گرفتن خود انسان و هستي او باشد

كسب مهارتهاي قتصادي است و نه برآوردن نيازهاي بنگاههاي صنعتي و نظامي و حتي 
حتي اگر درصدد باشيم تا انجام اين وظايف را از نهادهاي عمومي و . ايدئولوژيك

طلب كنيم، نبايد اين نكته را از ياد  –يعني از مدرسه تا دانشگاه  –تخصصي آموزشي 
شادي و سالمتي او در . با وظايف از پيش تعريف شده آن نيستببريم كه انسان مساوي 

در اين . امكانهايي كه او را بي مانند و يگانه مي سازد. گرو تحقق همه امكانهاي اوست
تلقي از تربيت بايد آن را راهي به سوي خود شدن كه همانا راه يافتن به ساحت درون و 

نيازمند برقراري ارتباطي همدالنه ميان معلم اما انجام اين كار خود . انسانيت است، دانست
  . و شاگرد است و گفت و گو نيز بهترين روش اجراي آن

يگانه هدف گفت و . گفت و گو نه تنها طريق آموزش، بلكه طريق پژوهش نيز هست
گو كشف حقيقت و پرهيز از جزم انديشي است كه به كمك دو نفر انجام مي شود اما 

ياسپرس آنجا كه از تصويري از گفت و گوي . رطهاي داردگفت و گو خود نيز پيش ش
).  1357پاسپرس، . (ين پيش شرطها نيز سخن گفته استافالطون ترسيم مي كند از ا

از اينرو كسي كه با ديگري گفت و گو مي آغازد اگر . است» ديالوگ طريق حقيقت«
گفت و گو با كسي كه مخالف حقيقت است و مي . مخالف حقيقت باشد از پاي در مي آيد

از اينرو صاحبان عقايد جزمي و نيست . خواهد دهان حريف را ببيندد، بي معني است
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گفت و گو خاصيت طبيعيش را اينان از . مخالف گفت و گو هستند) نيهيليست ها(انگاران 
همه قدرت هايي كه خواهان خالف حقيقت اند، مانع گفت و گو مي شوند . سلب مي كنند

). 73: 1357ياسپرس، (» .طرف مخالف را ممنوع مي كنند و اگر بتوانند گفت و گو با
ياسپرس توانايي شنيدن سخنان كسي كه طرف گفت وگوست، آزاد منشي و خيرخواهي 

ري، خوشبيني نسبت به حريف و التفات به آنچه موضوع گفت و گوست را از نسبت به ديگ
كاربرد گفت و گو در معناي ). 1357پاسپرس، . (ه اين پيش شرطها معرفي مي كندجمل

واقعي خويش به فهم شاگرد از خود و جهان خود ياري مي رساند و افق ميان نگاه معلم و 
  .شاگرد را به هم نزديك مي كند

. هدف گفت و گو آگاهي و يا كشف حقيقت است. روش پژوهش نيز هستگفت و گو 
. فرد در تنهايي نمي تواند پي به حقيقت ببرد« . اما كشف حقيقت به تنهايي نا شدني است

آنچه از اينرو ديگري را مي جويد تا انديشه خود را با او در ميان نهد و به ياري او بدرستي 
وجود آن ديگري شرط هرگونه پژوهش ). 72: 1357س، پاسپر(» .مي انديشد اطمينان يابد

نام نهاده  3پوپر آن را جهان . از اين رو كشف حقيقت ماهيت بين االذهاني دارد. است
است؛ يعني آن جهاني كه دانش از طريق گفت و گوي انتقادي ميان صاحب نظران پديد 

و ) 1380پوپر، (ار است يت حقيقت يا واقعيت استواين تلقي از دانش بر نوعي عين. مي آيد
ما همواره مي كوشيم ). 1386پوپر، (يابي به آن همواره احتمالي است در عين حال دست 

پوپر از اين جهت . تا به حقيقت نزديك شويم حتي اگر نتوانيم كامال به آن دست يابيم
  ). 1384پوپر، . (انساني و علوم طبيعي نمي بيندتفاوتي ميان پژوهش هاي علوم 

  
  گيري نتيجه

هدف اين مقاله آن بود كه به بحث درباره روشهاي آموزشي و پژوهشي علوم انساني 
ادعاي اساسي اين بود كه علوم انساني در نهادهاي اموزشي . در نهادهاي آموزشي بپردازيم

از يك سو غلبه نگرش اثباتي علوم انساني را به . ما با بحرانهاي جدي اي مواجه است
وي آموزش و پژوهش را از علوم طبيعي اخذ كند تبديل كرده است و حوزه اي كه بايد الگ

از سوي ديگر، مخالفت با اين الگو برداري علوم انساني را به سوي نسبيت گرايي كشنده و 
براي روشني بحث باختصار به بعضي از . از اين رو تبديل آن به ايدئولوژي مي راند
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با وجود اين نكته محوري بحث . اشاره شد رويكردهاي بديل اثبات گرايي در علوم انساني
آن بود كه علوم انساني بايد بر نوعي انسانشناسي فلسفي بنا شود، همانگونه كه در انواع 

در اين . رويكردهاي مورد بحث به تلويح و يا به تصريح چنين انسانشناسي اي وجود دارد
بيعي براي علوم انساني مقاله كوشش بعمل آمد تا نشان دهيم كه كاربرد الگوهاي علوم ط

حقيقت . از آنرو نارواست كه انسان را نمي توان به موضوعي براي شناختن تبديل كرد
گرچه همين نكته در مورد جهان . انسان همواره بيرون از دانش او نسبت به خود است

با وجود اين شناختن انسان به كمك تجربه كامال نيز ناممكن . طبيعي نيز صادق است
ناديده گرفتن اين . ا اين شناخت همواره در سطح پديداري خود باقي مي ماندام. نيست

از سوي ديگر مبارزه با نگاه علمي انديش به انسان، . نكته تقليل انسان به پديدار است
اين دو تلقي از انسان خواه ناخواه . زمينه نفي امكان هرگونه علوم انساني را فراهم مي كند

در صورتي كه انسان را نتوان چون يك سوژه . تاثير مي گذاردبر كار نهادهاي آموزشي 
مورد بررسي قرار داد پس چه راهي براي شناخت آن موجود است؟ پديداري خواندن علم 
ما نسبت به انسان امكان كاربرد روش تجربي را در آموزش و پژوهش علوم انساني نفي 

ر سطح پديداري است و راه به نمي كند، اما نشان مي دهد كه دامنه كاربرد آن تنها د
از سوي ديگر، تاريخي خواندن هويت انسان و خرد او كه در . سوي حقيقت نمي برد

رويكردهاي تفسيري از آن سخن گفته مي شود، نمي تواند مرز دقيقي را ميان علوم 
اين نگرش در بطن خويش مي تواند اين خطر را به همراه . انساني و ايدئولوژي ترسيم كند

ه باشد كه نهادهاي آموزشي بخواهند به كمك روشهاي القايي و بصورت جزم داشت
و در نتيجه امكان هر . انديشانه به ترويج آنچه خود علوم انساني مي پندارند اقدام كنند

نهادهاي آموزشي ما با هر دو نوع اين خطرها . گونه اجماعي در اين حوزه مسدود شود
كه حل وفصل مناقشات در اين حوزه دشوار به نظر مي با اذعان به اين نكته . مواجه است

رسد، در اين مقاله كوشيديم نشان دهيم كه نهادهاي آموزشي بايد با آگاهي از ناكافي 
بودن همه رويكردهاي مورد بحث درباره انسان، به ترويج اين ايده بپردازند كه در شناخت 

م مانع از گرفتار آمدن به دام شناخت حد عل. انسان نمي توان به علم تنها اعتماد كرد
با وجود . دانش علوم انساني همواره احتمالي و ناتمام است. ايدئولوژي علم گرايي مي شود

اين چه از طريق شهود و چه از راه خطاهاي تاريخي علم درباره انسان مي توانيم دريابيم 
سب با سطح عاليتر در اين مقاله متنا. كه حوزه امكانهاي ما بسيار وسيعتر از دانش ماست
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هستي انسان از روشهاي ذوقي، شهودي در مطالعه و آموزش علوم انساني سخن به ميان 
آمد و در عين حال براي مبارزه با خطر و پيامد ايدئولوژي انديشي، يعني تعصب و 
جانبداري غيرموجه، در نهادهاي آموزشي ما روش گفت وگو به عنوان روشي براي آموزش 

  .ادگرديدو پژوهش، پيشنه
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 هاي بهبود عملكرد پژوهشي اعضاي  بررسي راه

  1هيأت علمي در علوم انساني
 

  ∗نعمت اله عزيزي
  

  چكيده 
جايگاه و نقش با اهميت پژوهش در رشد و توسـعه جوامـع موضـوعي روشـن و آشـكار      

امروزه كشورهاي جهـان تـالش مـي كننـد     . است كه نيازمند استدالل و توضيح نيست
را با با شاخص هاي پژوهشي چون تعداد نيروي محقق، سهم حجم توسعه يافتگي خود 

. بودجه پژوهشي، تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمـي و نظـاير آن نشـان دهنـد    
وضعيتي كه به رغم رشد نسبي فعاليت هاي پژوهشي در كشـورمان در سـالهاي اخيـر،    

. برخـوردار نيسـت  هنوز در مقايسه با جايگاه ديگر كشورهاي همتراز از مطلوبيتي چندان 
انجام مطالعاتي در خصوص شناسايي علل آسيبها، نارساييها و ناكارآمدي ابعاد آموزشـي  
و پژوهشي در علوم انساني و همچنـين ارائـه راهبردهـا،  الگوهـا و مـدلهاي مناسـب و       
اثربخش براي تقويت و بهبود شاخصهاي عملكردي در اين حوزه مهم علمي از اهميـت  

 -از اين رو  تحقيق حاضر بع عنـوان مطالعـه اي توصـيفي   . ار استقابل توجهي برخورد
در جمـع آوري داده هـا  بـا هـدف      ) كمي و كيفـي (پيمايشي با اتخاذ رويكردي همزمان

تحليل عوامل مؤثر بر افـزايش كارآمـدي تحقيقـات در حـوزه علـوم انسـاني و بررسـي        
 . ر انجام گرفته استراههاي بهبود عملكرد پژوهشي اعضاي هيأت علمي در حوزه مذكو

                                                            
  .اين پروژه با حمايت مالي پژوهشكده مطالعات اجتماعي و فرهنگي انجام شده است. 1
  .اه كردستاندانشيار گروه علوم تربيتي ، دانشگ.  ∗

 N.Azizi@uok.ac.ir  -nematollah.azizi@gmail.com 
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جامعه آماري تحقيق شامل اعضاي هيأت علمي دانشكده هاي علوم انساني 

لتي مي باشد كه با استفاده از  شيوه نمونه گيري خوشه اي چند مرحله دانشگاههاي دو
ضمناً . نفر از آنان به عنوان نمونه جهت بخش كمي مطالعه انتخاب گرديدند  370اي 

از اساتيد و پژوهشگران اين حوزه نيز مصاحبه به  30در بخش كيفي اين پروژه نيز با 
ه ها استخراج و كد گذاري شده وبا استفاده بعد از جمع آوري اطالعات ، داد.  عمل آمد

و آزمونهاي تي تك متغيره و تحليل ) آمار توصيفي(از شاخصهاي گرايش مركزي 
  .واريانس يكطرفه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

نتايج اين تحقيق نشان داد كه بهبود عملكرد پژوهشي اساتيد در علوم انساني يك 
ارتقاي . عوامل و بازيگرهاي متعددي نقش دارندفرايند چند وجهي است كه در آن 

عملكرد پژوهشي باوجوديكه از طرفي نيازمند انجام اصالحات در رويكردهاي سازماني و 
مديريت و سياستگذاري پژوهشي است از طرف ديگر مشروط به اجراي برنامه هاي 

كردن توانمندسازي و تقويت بنيه هاي حرفه اي اساتيد در زمينه پژوهش و فراهم 
شرايط و منابع مناسب و كافي مالي، مادي و علمي براي انجام فعاليتهاي پژوهشي 

مضافاً فراهم كردن بسترهاي مناسب و حمايتگراي اجتماعي، . توسط اساتيد است
فرهنگي و سياسي و همچنين لحاظ كردن دغدغه هاي شخصي و حرفه اي اعضاي 

كه توجه به آنها بر رونق فعاليتهاي هيأت علمي در اين حوزه از جمله عواملي هستند 
  . پژوهشي مي افزايد

  آموزش عالي، علوم انساني، عملكرد پژوهشي، كارايي :كليدواژه ها
  

  مقدمه
در آموزش عالي كشور علي الخصوص در حوزه علوم انساني دانشگاهها و مراكز 

راستاي انجام رسالتها و وظايف خود همواره با مسايل و مشكالتي دست به گريبان بوده 
مهم را در ها، كاهش منزلت علمي و پژوهشي اين نظام  ها و نارسايي تداوم آن چالشكه 

وزش، تدريس و پژوهش آمكيفيت شديد افت به تاً تداوم چنين روندي طبيع.پي داشته است
بر اساس نتايج بررسي هاي اخير  مركز علم سنجي . جر خواهد شددر مراكز دانشگاهي من

جايگاه كشور از نظر كشور عليرغم حركت رو به جلو محققان كشور در توليد علم، اما هنوز 
مطلوب ارزيابي فعاليتهاي علمي و پژوهشي اساتيد و سهم كشور در توليد دانش بشري، 

 3400زيرا از مجموع . استبار  اسف  ي اين وضعيت در علوم انساني و اجتماع. نمي شود
 ISIمقاله  18322مقاله و از مجموع  320،  فقط 2005محققان كشور در سال ISIمقاله 
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مقاله به محققان حوزه علوم انساني و اجتماعي  281فقط  2009محققان كشور در سال 
م اينها نشان دهنده ضعف عمومي فعاليتهاي پژوهشي در حوزه علو. مربوط مي شود

  . انساني مراكز دانشگاهي كشور در مقايسه با ديگر حوزه هاي علمي است
نشان از طرف ديگر بررسي جايگاه كاركردهاي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي 

، از جايگاه ممتازي برخوردار )خالقيت علمي(توليد دانش در اين ميان،كاركرد دهد كه  مي
رشد و از عوامل كليدي توليد دانش با  دانشگاهها و مراكز تحقيقاتيدرحقيقت . است

شود ي م به اين موضوع نگاهوقتي از زاويه ديگري . محسوب مي گردندآوري  گسترش فن
و مؤسسات هاي آموزش عالي  سال پيش در نظام 150حدود از كه مشخص مي گردد 

در مراكز و مؤسسات آزادي علمي و همچنين در زمينه گسترش استقالل و  دانشگاهي
ها در تعيين جزئيات  بر اين اساس دانشگاه.  استداده  تحولي عظيم رويآموزش عالي 

عمل قابل توجهي برخوردار شده اند و نقش آزادي از آموزشي و چگونگي پژوهش يا تفكر، 
كنترلي و مداخله اي دولتها و ديگر نهادهاي جامعه در آموزش عالي به يك نقش 

مؤسسات آموزش عالي دو در از اينرو از گذشته . استافته تيباني تغيير يلجيستيكي و پش
است اول بر جذب سي. سياست اصلي مبناي فعاليتهاي علمي را پي ريزي و تقويت مي كرد

ترين سطح ممكن و سياست دوم فراهم آوردن امكانات  متفكران و افراد خالق در عالي
ما در جهت  كه در كشوردر حالي است  اين. پشتيباني و تحقيقاتي در حد ممكن بود

ها كمتر  به اين سياستنهادينه ساختن امر توليد علم و انديشه ورزي در مراكز دانشگاهي 
  . توجه شده است

نتايج مطالعات و بررسيها نشان دهنده ضعف عمومي فعاليتهاي پژوهشي در حوزه علوم 
، عزيزي، 1382صبوري (ته است انساني مراكز دانشگاهي كشور در مقايسه با جوامع پيشرف

در تحليل داليل و علل موفقيت فعاليتهاي پژوهشي و  در توجيه جايگاه و اعتبار ). 1378
تحقيقات در حوزه علوم اجتماعي و انساني در جوامع پيشرفته بايد  گفت كه محققان در 

ت چنين جوامعي از شرايط و بسترهاي علمي، حرفه اي و مادي الزم و همچنين مصوني
لهسايي (سياسي نسبي جهت انجام كارهاي پژوهشي و مطالعاتي خود برخوردار هستند 

  ).1376زاده، 
براساس گزارش هسته علم سنجي ميزان توليدات علمي ايران نسبت به كشورهايي 
مانند عربستان، تايوان، تركيه، مصر و كره جنوبي نيز كاهش يافته است؛ به گونه اي كه 
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مقاله در مجالت بين المللي علوم  372، ايران )1981تا  1975( در طي دوره پنج ساله

درصد توليداتعلمي ايران در آن زمان بوده  18انساني منتشر كرده، كه اين رقم معادل 
در دوره بيست ساله  هاي مربوطهاست؛ اما كل توليدات علوم انساني بر اساس شاخص

يدات علمي كشور در اين دوره بوده درصد تول 24/2مقاله يعني  185تنها . 2001تا  1981
سال اخير برابر نصف توليدات دوره پنج  20بنابراين توليدات علوم انساني كشور در . است

با توجه به وضعيت كنوني علوم انساني در  ). 1387 فاضلي،(بوده است1981ساله قبل از 
دات علمي در كه اوالًآسيبهاي موجود در مسير تولي دنمطرح مي شو تايران، اين سؤاال

تداوم عقب راهبردهايي و اتخاذ چه تدابيري از چه حوزه علوم انساني كدامند؟با استفاده از 
توليد علم مي توان جلوگيري كرد؟ و چگونه و با اتكال به چه  ماندگي علوم انساني در 

عواملي مي توان بستر و زمينه ارتقا و بهبود عملكرد پژوهشي را در علوم مذكور فراهم 
  خت؟ سا

در اهداف، ساختار، خط مشي ها و  بازنگريضرورت پيروزي انقالب اسالمي در ايران، 
آموزشي  نظامو رشته هاي مختلف تحصيلي سياستها، سرفصلها و محتواي برنامه ها 

ارتباط، در اين . دادار كشور را به عنوان اولويتي مهم در پيش و روي مسؤالن كشور قر
عنوان محور تغييرات نوين در ساختارهاي آموزشي، به دليل رشته هاي علوم انساني به 

ا در دوره هاي هنظام ناكارآمد غيرعلمي، غيركاربردي،غيربومي و غيرمنسجم حاكم بر آن
با انقالب فرهنگي كه  اين تحوالتسير . گذشته، با تغييرات بيشتري همراه بود

شور باالخص در حوزه علوم بازنگري بنيادين در نظام آموزش عالي ك شروعگرديده بود با
تدريس مي  ي كشوردر دانشگاه هاكه زيرا پايه و اساس علوم انساني . همراه بودانساني 

بايست با علوم انسانيِ اسالم محور، انگاشته مي شد كه مي غربي و غيربومي  ،شد
در سه حوزه رويكردها، كاركردها و در نتيجه بسيار ضروري مي آمد كه . دگردجايگزين 

تغيير در حوزه رويكردها با توجه به . ديتغييراتي به وجود آعلوم مذكور،  وا و ماهيتمحت
توصيف انديشه ها و نظريات صاحب به در علوم انساني تنها در نظام سياسي گذشته اينكه 

، و براين اساس، تنها عمل به ديدگاه هاي غربي در ساختاري پرداخته مي شد نظران غربي
 را جايگزيني اين رويكرد مسؤالن كشور ضرورتان غرب ممكن بود، كامالً وابسته به جه
ديدگاهها، آراء  به جاي توصيف صرفرويكردي كه . درك كرده بودند با رويكردي انتقادي
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نظريات،  و ديدگاههاآن به بررسي نقادانه  و نظريات غالب در متون علمي مي بايست
توليد دانش بومي اسالمي هاي الزم را براي و زمينه ها و بسترا بپردازد هتجزيه و تحليل آن

نقطه اسالمي و  -ديالوگ انديشه هاي غربي شايد اين امر را بتوان آغازگر. فراهم سازد
  ).1386زيباكالم، (به حساب آورد  نقد رويكرد مسلط غربيشروع 

تسلط رويكرد توصيفي نظام آموزش و پژوهش در علوم انساني، از نظر كاركرد نيز 
بود كه فعاليت هاي آموزش و پژوهش بر دريافت و توزيع نظريات غربي سبب شده 

. متمركز گردد و كمتر به توليد نظريات جديد و متفاوت با توليدات غرب، توجه شود
بنابراين انقالب فرهنگي در پي تغيير اين رويه و توليد نظريه و علوم جديد بومي اسالمي 

  .براي رفع نيازهاي جامعه بر آمد
، محتوا و ماهيت نظام محتوا نيز همچنانكه پيشتر گفته شد در دوره گذشته از نظر

ماهيت  با هدف تغييربراين اساس انقالب فرهنگي  ،آموزشي، غيربومي و عمدتاً غربي بود
و محتواي غربي و غير بومي علوم انساني به علومي برآمده از متن و بطن جامعه و 

دروني سازي ارزش با تأكيد بر نهادينه شدن و  متناسب با گرايشهاي ديني و اعتقادي و
زمينه تغييرات اساسي را در ساختار سازماني، اين تالشها اگرچه . تالش كردهاي انقالب 

متون و برنامه هاي درسي، كاركردها و رويكردهاي آموزش و پژوهش در علوم انساني به 
منفي ذهنيت هاي  ها همچنان اليتغير باقي مانده است سالآنچه كه با وجود آورد، اما 

عزيزي، (ي علمي آن است رشته هاعلوم انساني و موجود در جامعه نسبت به فرگير 
 نظام آموزشي قبل از انقالب همچنان در دانشگاه هاي كشورطوري كه در عمل، ). 1385

و  شرايطسفي و ات عميق در بنيانهاي فكري و فلتغييرپابرجا است و عليرغم وقوع 
درسي ، بسياري از سرفصل هاي از مراكز و مؤسسات آموزش عالي جهاني انتظارات جديد

در واقع . همچنان بالتغيير باقي مانده و مورد تجديدنظر قرار نگرفته استاين علوم تقريباً 
علي رغم سياست هاي اعالم شده براي توليد دانش بومي و تمدن سازي اسالمي ايراني، 

علوم انساني در ايران تنزّل يافته و هيچ نظريه يا انديشه جديدي از سوي وضعيت 
پژوهشگران ايراني در سطح بين المللي، حتي در حد شرح و نقد نظريات غربي كه هم 

  . نيز مطرح نشده است ،اكنون در دانشگاه ها تدريس مي شود
صورتبندي عوامل،  مجموعه اي ازجريان كلي علوم انساني در كشور تحت تأثير 

همين عوامل نيز فهم و آن،نتايج و پيامدهاي  يابد و در جايگاه و كاربرد كنوني خاصي مي
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شامل اندركاران اين حوزه  فعاالن و دستدر يك سوي اين عوامل، . گردد ترويج مي

قرار  ريز و سياستگذار دانشجو، استاد، محقق، نهادهاي آموزشي و پژوهشي، نهادهاي برنامه
و فرايندهاي آموزشي و پژوهشي قرار گرفته است  محيط فعاليتوي ديگرآن، دارد و در س
مجالت انجمنها و مجامع علمي و تحقيقاتي، ها،  ها، پژوهشگاه دانشگاهها، حوزهكه شامل 

ي جهشها و حركتهاي  آنچه كه عليرغم همه. تحقيقاتي مي باشدعلمي و و ژورنالهاي 
علوم انساني، همچنان   زي و پژوهش در حوزهور اصالحي و رو به جلو در مسير انديشه

هاي مناسب است، ضعف ابتكار و خالقيت  تدوين و اجراي برنامه  آزاردهنده و كُندكننده
عبارت ديگر، ضعف خودباوري و مسأله محور نبودن فعاليتهاي آموزشي و  به. باشد مي

هاي ناصواب  ارزيابي پژوهشي در دو سطح انجام فعاليتها و گزينش و ارزيابي آنها در قالب
هاي داراي امتياز علمي ـ پژوهشي ـ مانع از دستيابي  آثار ارسالي براي چاپ در فصلنامه

گريزي در  كثرت. خود در نظام سياستگذاري كشور شده است  اين علوم به جايگاه شايسته
مانع هدايت تالشها و تكاپوهاي فكري هم  ورزي و محصور نمودن امتيازات علمي انديشه

ورزي گسترده در علوم انساني در كشور  در اين حوزه و مانع نمايش جريان اصلي انديشه
 از اينپتانسيل نيروهاي فكري اين امر سبب شده است كه به دليل غفلت از . است گرديده
. بهره گرفته نشودوفصل مسايل كشور  براي پيشبرد و حلبه شكل هم افزايانه اي نيروها 

يكي . كنند عالوه بر اينها، دو عامل ديگر در تشديد اين معضل نقش مؤثري ايفا مي
پنداري مديريت و رويارويي با مسايل انساني و ديگري نظام ناكارآمد ارزشگذاري و  ساده

مصداق اولي، عدم تقيد و . باشد ي علوم انساني مي امتيازدهي به فعاليتهاي علمي در حوزه
آموختگان علوم انساني  مسئوالن مرتبط با اين حوزه از ميان دانش حساسيت براي گزينش

باشد، درحاليكه عكس اين موضوع يعني ورود عالمان علوم انساني كشور به امور ديگر  مي
پرسش اين است كه اين . هاي فنّي و پزشكي، غيرممكن و محال است نظير حوزه

انساني در كشور است، پذيرفته تشخيص صحيح چرا درمورد مسئوليتهايي كه متوجه علوم 
توجهي به عناصر هويت، فرهنگ، زمان و مكان در  شود؟مصداق دومي نيز، بي و اجرا نمي

در . باشد اي مي ي خاص علوم انساني در هر جامعه تكوين مسايل انساني هر كشور و صبغه
انتخاب مالكهاي غيربومي و حتي ضدبومي جهت تشخيص قوت علمي آثار اين ارتباط 

بايد اين واقعيت را به عالوه . يك چالش اساسي است ي علوم انساني توليدي در حوزه
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تواند بركنار  دهي داوران غربي به مقاالت و آثار توليدي در اين حوزه نمي پذيرفت كه نمره
بيني غربي از يكسو و گرايشات سياسي و ايدئولوژيكي آنها از سوي ديگر  از نگرش و جهان

تشخيص و تعيين وضعيت آثار و محققان به چنين مالكهايي   حصر قوه رو، از اين. باشد
  .گردد ورزي در علوم انساني مي رونقي انديشه سبب كم

بر همين اساس انجام مطالعاتي در خصوص شناسايي علل آسيبها، نارساييها و 
ا و ناكارآمدي ابعاد آموزشي و پژوهشي در علوم انساني و همچنين ارائه راهبردها،  الگوه

مدلهاي مناسب و اثربخش براي تقويت و بهبود شاخصهاي عملكردي در اين حوزه مهم 
  : علمي به دو دليل مهم زير، از اهميت قابل توجهي برخوردار است

حوزه علوم انساني يكي از بخش هاي مهم در نطام آموزش عالي كشور است كه  "اوال
ز آموزش عالي و همچنين بيشترين تعداد اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مراك

دانشجويان را در خود جمع كرده است كه اداره آنها ولو به صورت روتين مستلزم صرف 
  .مبالغ زيادي از اعتبارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ديگر نهادهاي ذيربط است

به لحاظ گستره و شمول، اين حوزه از علم ومعرفت به انسان و ارزشهاي انساني  "دوما
فرهنگي و اجتماعي او مربوط مي گردد و لذا شناسايي و اصالح موانع عملكرد و ارتقا و 

رويكردهاي آموزشي و پژوهشي در آن مي تواند اين علوم را به كيمياي سعادتي مبدل 
سازد كه آسايش فكري و رواني بشر را تأمين و عرصه حيات اجتماعي او را از ناماليمات و 

از اين نظر علوم انساني در زمره علوم استراتژيك . وحي پاك سازدنابسامانيهاي اخالقي و ر
  .   و راهبردي قرار مي گيرند كه به رشد انسانيت و تربيت همه جانبه انسان مدد مي رسانند

از طرف ديگر ايران به عنوان يكي از كشورهاي مهم اسالمي نتوانسته است سهم 
پارياد و (انساني به خود اختصاص دهد  قابل توجهي را در توليدات علمي در حوزه علوم

در همين ارتباط مطالعه نقش دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي كشور ). 1385ملكي، 
و كم توجهي آنها به علوم انساني نمايشگر اين حقيقت است كه نه تنها علوم انساني 

بلكه ) 1385سجاديان، (جايگاه خاص خود را در زندگي فردي و جمعي از دست داده است 
نگرش رايج در جامعه علي الخصوص در مديران و مسؤالن نيز  به اين علوم، يك نگرش 

در صورتي كه اين علوم  داراي كاركردهاي ). 1385فيض، (منفي و دست دوم است 
مهمي در زندگي فردي و اجتماعي هستند و براي اينكه به خوبي درك شوند بايد به خوبي 

  ).1385شمشيري، (اده شوند و به طور مناسبي آموزش د
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مسأله جدي ديگر در اين رابطه سهم بسيار ناچيز تحقيقات گروه علوم انساني در 

بطور مثال برابر توزيع بودجه تحقيقات ملي كشور در سال . استا ه مقايسه با ساير گروه
سهم كميسيون علوم انساني و  ،در كميسيونهاي مختلف شوراي پژوهشي علمي كشور 76

ن اقتصاد و مديريت روي هم بجز از كميسيون بيوتكنولوژي از سهم مابقي كميسيو
  .)1376انجمن علمي ايرانيان در امريكاي شمالي، ( بسيار كمتر است ،ها كميسيون

از طرف ديگر از ايرادهاي بزرگ رشته هاي علوم انساني عملياتي نبودن و عدم كاربرد 
عف فارغ التحصيالن اين رشته ها و عدم علم در عمل است كه اين خود از داليل اصلي ض

به عالوه كتب ). 1385كارنما، (مقبوليت و عدم پذيرش آنها توسط بازار كار مي باشد 
درسي علوم انساني در دانشگاههاي كشور و مقاالت پژوهشي مبتني بر فرهنگ اصيل 

حدود و ايراني و اسالمي كه بتواند به صورت كتاب هاي درسي در دانشگاه تدريس شود، م
در واقع بيشتر آنچه كه به دانشجويان آموخته مي ). 1385جمشيديان و شاهين، (يا نادرند 

در بينش هاي نويسندگان  "شود، منابع درسي قديمي دانشگاههاي غربي است كه تماما
از ديگر موانعي كه اعتبار و منزلت . آنان  ريشه داشته و با باورهاي جامعه ما سنخيت ندارند

اني را در كشور خدشه دار ساخته است، اين است كه از نظر بسياري از افراد، علوم انس
نتايج تحقيقات علوم انساني بديهي بوده كه در بسياري از موارد ضرورتي براي پژوهش در 

باوجوديكه ممكن است چنين ). 1385چيت ساز و صحراگرد، (آن نيز ديده نمي شود 
ست گذاريهاي آموزش عالي كشور را نيافته ديدگاههايي مجال يك تفكر غالب در سيا

  ). 1385صيانتي، (باشند، اما نبايد از لطمات و پيامدهاي آنها غافل بود 
كمبود نظريه پردازي صحيح و معضل روش شناختي نظريه پردازي در علوم انساني از 

كه خود اين نيز ريشه ) 1385واعظ و شهنازي، (ديگر مشكالت علوم انساني كشور است 
ناكارآمدي پژوهش در علوم مذكور دارد و حل آن مستلزم بهره گيري از روش شناختي  در

به عالوه ماهيت غامض و پيچيده علوم انساني . متناسب با ماهيت علوم انساني مي باشد
كه از طبيعت چند وجهي و متكثر انسان نشأت مي گيرد،  ذهني بودن موضوع علوم 

دم امكان تعميم پذيري و تكرار پذيري تحقيقات اين انساني، پيچيدگي روابط انساني و ع
قلمرو علمي از طرفي و حاكميت انديشه هاي اثباتي و علم گرايانه صرف بر مراكز علمي 
از طرف ديگر سبب شده اند كه عرصه بر علوم انساني و محققين اين حوزه تنگ گردد 
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ي شايسته براي طوري كه در سياست گذاريهاي آموزش عالي كشور اين علوم جايگاه
اين در حالي است كه اين علوم از منظر علم روش . طرح و ضرورتي براي پرداختن نيابند

جوان بوده و در ايران در  "شناسي براي بررسي، پردازش و تحليل پديدها يك حوزه نسبتا
قياس با ساير حوزه هاي علم و دانش، شرايط دشوار و پر چالشي را سپري كرده است 

كه شايد همين مسأله از داليل هرج ومرج و ابهام در ) 1385السكوه،  خورسندي طا(
روش شناسي و عدم دقت در گزينش روشهاي مناسب پژوهشي در علوم انساني است 

چالش  مهم ديگر در آموزش علوم انساني، ابزار انتقال آن يعني ). 1385هنري لطيف پور، (
فاهي و تجربه هاي عيني حاكي از گزارشهاي مكتوب و ش. زبان علمي اين دانشها است

زبان انگليسي و زبان (وجود اشكاالت اساسي در آموزش زبانهاي علمي اين رشته ها 
طوري كه بخش قابل توجهي از ضعف اساتيد علوم انساني در چاپ مقاالت . است) عربي

ر علمي در مجالت علمي و پژوهشي بين المللي در سايه اين نارساييها و عدم تسلط آنها د
اين در حالي است كه ضروري ترين ابزار داد و ستد علمي و . يكي از زبانهاي علمي است

فرهنگي اساتيد، پژوهشگران و دانشجويان و  بستر ورود به حوزه انديشه ها و دانشها زبان 
از طرف ديگر به نظر مي رسد كه نبود ارتباط پويا و ).  1385مددي الموسوي،  (است 

تحقيقاتي علوم انساني و تصميم گيران اجرايي و پاسخگو كردن تنگاتنگ بين مراكز 
تحقيقات و پژوهش هاي علوم انساني از مسائل مهمي است كه بايستي مورد توجه قرار 

  ).1385رياضي، (گيرد 
از اينرو با ارج نهادن و درك اهميت واقعي اين رشته ها، تخصيص بودجه كافي براي 

ن كتب و آشنايي با نظريه هاي جديد مي توان زمين پژوهش در اين زمينه، به روز كرد
اين در حالي ).   1385چيت ساز و صحراگرد، (حل بسياري از مسائل انساني را فراهم كرد 

است كه تغيير و اصالح الگوهاي پژوهشي و بهره گيري از الگوهاي بين رشته اي در 
توليد علم در حوزه مذكور  تحقيقات علوم انساني نيز مي تواند به افزايش خالقيت علمي و

اينكه توجه مسؤلين آموزش  "مضافا). 1385صالحي هيكويي و احمد آبادي، (بينجامد 
عالي كشور به گسترش ارتباطات شبكه اي و اينترنتي به عنوان يكي از بزرگترين 
ابزارهاي ارتباطي بين دانشمندان و متخصصين جوامع مي تواند افق روشني را براي ارتقإ 

از طرف ديگر دانشگاهها با اهميت ). 1385نجفيانپور، (انساني در كشور ايجاد نمايد علوم 
دادن به رشته هاي علوم انساني در بعد پذيرش دانشجو، افزايش سهم اعتبارات اين علوم 
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در بودجه دانشگاهها، تغيير رويكرد و ديدگاه نسبت به علوم انساني و تالش براي تغيير 

ت رشته هاي مربوطه نزد دانش آموزان و والدين، تغيير سرفصل فرهنگ پذيرش و مقبولي
ها و عملياتي كردن رشته هاي علوم انساني و به روز نمودن مطالب با توجه به تغييرات 
اجتماعي و اقتصادي و احياي دوره كارآموزي براي بسياري از رشته ها مي تواند ارتقإ علوم 

  ). 1385كارنما، (اشته باشد انساني را در دانشگاهها كشور به دنبال د
هاي  مسلماً ويژگيهاي متفاوت هر زمينه فعاليتي در اتخاذ اهداف، راهبردها و شيوه

نبودن نتايج و پيامدهاي  آنچه كه باعث پاسخگو. بررسي مناسب آن اثر خواهد گذارد
ات نكردن به آندسته از خصوصي شده در زمينه علوم انساني شده، شايد توجه تحقيقات انجام

از ساير در اين علوم آموزشي است كه ساختار نظام آموزشي را اجتماعي، فرهنگي و نظام 
تصميم گيري كشور در قابل تأمالين است كه بر نظام نكته . كند ها متفاوت مي زمينه

و شايد به همين دليل است  حاكم بودهگرايانه تمركز اي اكنون شيوهعالي ت آموزش
توسط محققين حوزه هاي مختلف  پيشنهاد شده و اصالحات براحتي تغييراتمسؤالن امر 

بنابراين، نظر به برخورداري . علمي براي بهبود امور را ناديده گرفته و از كنار آن مي گذرند
ما از يك پيشينه بسيار غني علمي و وجود صاحبنظران، انديشمندان و علماي زيادي  جامعه

ها و همچنين نظر به نقش بسيار مهمي كه علوم انساني در روند  درهمه اعصار و عرصه
و تحول و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه مخصوصاً در بعد تجهيز جوانان 

نيروهاي فعال به مهارتهاي اساسي و موردنياز بازاركار ايفاء كرده و خواهد كرد و نهايتاً نظر 
ها و محتواي نظام  در اصالح ساختار، اهداف، روشاين حوزه به رسالتي كه محققين 
مناسبات اجتماعي، فرهنگي و نمودن زمينه اصالح و بهبود كيفيت  آموزشي در جهت فراهم

نمودن موانع و مسايل  طلبد نسبت به برطرف عهده دارند، ميه بجامعه  اخالقي و توسعه
همت نموده و زمينه رشد و گسترش آن فراهم  و مطالعات انسانيمرتبط به تحقيقات 

از بودجه  اعتبارات تحقيق و توسعه همزمان با افزايش در اين راه شايسته است كه. گردد
اص خ بطورساني از اعتبارات پژوهشي كشور علوم انسهم  ساليانه و توليد ناخالص ملي،

  .افزايش يابد
مطالعات فراواني در خصوص ابعاد مختلف بهره وري اعضاي هيأت علمي، گروههاي 

 ;Baird, 1986, 1991)آموزشي، و كل مؤسسات آموزش عالي  صورت گرفته است
Braxton and Bayer, 1986; Creamer, 1998; Golden and Carstensen, 
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1992; Tien and Blackburn, 1996). يقيناً اكثريت مطالعات در سطح فردي و در
سطح گروههاي آموزشي بر اندازه گيري بهره وري پژوهشي اعضاي هيأت علمي تأكيد 

در بررسي پيشينه و سابقه ارزيابي ) 1986(تان .(Toutkoushian et al. , 2003)كرده اند
ه است كه مبناي اصلي ارزيابي از فعاليتهاي فعاليتها و تالشها در آموزش عالي ذكر كرد

پژوهشي افراد و گروههاي آموزشي حتي المقدور بر تعداد انتشارات توليد شده در يك دوره 
بررسي هاي او نشان مي دهد كه در ادبيات مربوطه تأكيد بر . زماني مشخص استوار است

  .ورد توجه بوده استبهره وري پژوهشي  بيش از ساير ابعاد كيفيت عملكرد اساتيد، م
با هدف شناسايي آثار سازمانها و سرمايه اجتماعي ) 2007(نتايج پژوهشي كه آورانن 

برعملكرد پژوهشي انجام داد حاكي از آن است كه سازمانها و سرمايه اجتماعي هم بر 
بهره وري مقاالت و ديگر بروندادهاي پژوهشي درعلوم پزشكي و علوم اجتماعي تأثير 

نتايج . و هم كيفيت پژوهش در علوم مذكور را تحت تأثير قرار مي دهند مثبت دارند
نيز نشان مي دهد كه يكي از عوامل مؤثر بر ) 2007(تحقيقات بوناكورسي و همكارانش 

)  2007(1نتايج تحقيق  سالزر و اكوستا. كارايي دانشگاهها، اندازه و سايز دانشگاه مي باشد
 14ضروري و موثر در بهبود فرهنگ پژوهش در  نشان  داد از جمله عوامل مهم  و

زمان، اعتقاد به تالش هاي :  دانشگاه فيليپين از ديدگاه اعضاي هيأت علمي عبارتند از 
سخت براي انجام پژوهش، جو گروهي مثبت، شرايط كاري و روابط سازماني، و ميزان 

ررسي عوامل مؤثر بر با ب) 2006(حاجينيكوال و ساتريو .اشتغال و درگيري ها در دانشكده
افزايش بهره وري توليدات پژوهشي گروههاي مديريت توليد و عمليات در دانشكده هاي 
مديريت بازرگاني آمريكا دريافتند كه سه عامل هم بهره وري و هم كيفيت مقاالت چاپ 

وجود ) الف(اين عوامل عبارتند از . شده اساتيد گروههاي مورد مطالعه را بهبود مي بخشد
) ج(اعتبارات دريافتي از منابع بيروني براي مقاصد پژوهشي، و ) ب(مركز پژوهشي، يك 

مضافاً اينكه دانشجويان دكتري نيز مي توانند در بهبود . تسهيالت كتابخانه اي مناسب
آنان بهره وري پژوهشي را تعداد مقاالت . كيفيت و بهره وري پژوهش مؤثر واقع شوند

آنان همچنين . ك دوره زماني مشخص، تعريف كرده اندچاپ شده براي هر استاد در ي
عوامل مؤثر بر كيفيت فعاليت هاي پژوهشي را نيز بررسي نمودند كه با تعداد مقاالت چاپ 

                                                            
1.  Salazar- C & Almonte- A 
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نشان ) 2003(نتايج تحقيقات نفريتي . شده هر استاد در مجالت علمي اندازه گيري گرديد

تارهاي جريان كار و جهت و مسير مي دهد كه ارتقا، رهبري فعال، ارتباطات گسترده، ساخ
خوب تعريف شده فعاليت از جمله شاخصهاي برجسته اي هستند كه در افزايش عملكرد 

نشان مي ) 2002(و همكاران  1همچنين نتايج تحقيق كوترليك. افراد تأثير بسزايي دارند
دهد كه از جمله مهمترين عوامل موثر در مشاركت افراد در فعاليت هاي پژوهشي 

در ) 1996(هملين و گوستافسون .رسي به منابع اطالعاتي و اطالع رساني مي باشددست
بررسي خود در باره عوامل اصلي اثرگذار بر عملكرد و توليدات  پژوهشي دانشكده هاي 

دريافتند كه ) تعداد مقاالت چاپ شده و تعداد فارغ التحصيالن دوره دكتري(علوم انساني 
عامل خصوصيات فردي استادان، ابعاد و ويژگيهاي از نظر اعضاي هيأت علمي سه 

سازماني و عوامل بيروني از جمله عوامل مؤثر بر بهره وري پژوهشي افراد محسوب مي 
نتايج اصلي اين مطالعه نشان داد كه تعداد مقاالت را مي توان بوسيله آمار فارغ . گردند

ارغ التحصيالن دوره از طرف ديگر تعداد ف. التحصيالن دوره دكتري پيش بيني كرد
دكتري به تعداد سالهاي تحصيل اين دوره، مرتبه علمي استادان و همچنين تعداد مقاالت 

نتايج ديگر حاكي از آن است كه اوال جايگاه . چاپ شده توسط اساتيد بستگي دارد
اجتماعي و علمي از جمله ديگر عوامل اثر گذار بر بهره وري  توليدات علمي علوم انساني 

ثانياً در مقايسه با ويژگيهاي فردي اساتيد، عوامل سازماني نقش و اثر كمتري را در  .است
ثالثاً بهره وري مقاالت به جنسيت اساتيد مرتبط . توليدات علمي علوم انساني ايفا مي كند

از ) 1991(بررسي بيرد . بود تا به اندازه، حوزه و يا زباني كه مقاالت با آن چاپ شده اند
رشته علمي نشان مي  23لي در خصوص سطح بهره وري توليدات علمي در داده هاي م

دهد كه از نظر ميانگين عملكرد گروههاي آموزشي با بهره وري بسيار باال  در مقايسه با 
گروههاي آموزشي با بهره وري بسيار پايين، تفاوت بسيار زيادي ميان رشته هاي مورد 

ههاي بسيار بهره ور از نظر تعداد توليدات علمي ده در واقع ميانگين گرو. مطالعه وجود دارد
به عالوه تفاوت درون رشته اي . برابر بيشتر از گروههاي با بهره پايينتر گزارش شده است

تحليل ويژگيهاي گروههاي آموزشي نشان مي دهد كه تفاوت . نيز بسيار زياد بوده است
حليل رگرسيون حاكي از آن است ت. بسيار بااليي ميان گروههاي علوم انساني وجود دارد

                                                            
1. Kotrlik  
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كه اندازه گروه و حمايت هاي درون دانشگاهي در مقايسه با نقش حمايت دولت فدرال، در 
اين مطالعه . افزايش بهره وري پژوهشي گروهها از اهميت بيشتري برخوردار بوده است

مهم همچنين نشان داد كه تعداد ارجاعات به كارهاي علمي هر گروه به عنوان يك عامل 
از مراكز دانشگاهي و مؤسسات آموزش عالي ) 1990(مطالعات وود .ارزيابي شده است

استراليا در خصوص عوامل اثرگذار بر عملكرد پژوهشي اعضاي هيأت علمي نشان داد كه 
اوالً فعاليتهاي پژوهشي بسيار متغير هستند و ثانياً عملكرد پژوهشي اساتيد از عواملي چون 

وت در سبك، روشها و راهبردهاي پژوهشي درون و ميان رشته ويژگيهاي شخصي، تفا
اين مطالعه همچنين نشان داد كه استقالل اساتيد . هاي علمي و اعتبارات متأثر مي گردند

نتايج .در انتخاب موضوع پژوهشي نيز از عوامل مهم مؤثر بر عملكرد پژوهشي آنان است
ه در آلمان بر ماهيت كامالً منحصر نيز نشان مي دهد ك) 1990(تحقيقات فينكن اشتايت 

بفرد تحقيقات در حوزه علوم انساني تأكيد مي گردد و تفاوتهاي موجود در حوزه هاي 
اين مطالعه همچنين نشان داد كه اندازه دپارتمانها و يا . مطالعاتي فرعي تبيين مي گردند

ت علمي تأثير زيادي قدمت آنها بر رفتار پژوهشي و توانايي استادان در توليد و چاپ مقاال
تاثير كاهش استرس و بهبود سالمت رواني بر "در مطالعه با عنوان ) 1989(گراهام .ندارد

نتيجه گرفته است كه از نظر مديران مراكز پژوهشي محيط  "افزايش عملكرد پژوهشي
كاري كم استرس نه تنها به بهبود كيفيت زندگي حرفه اي براي افراد و مديران مي 

  .  ه نهايتاً مي تواند به افزايش سطح توليد علم در مراكز پژوهشي نيز مدد برساندانجامد بلك
در خصوص مشكالت رشته هاي علوم انساني در رابطه با ) 2005(بررسيهاي پيروب 

پژوهش نشان مي دهد كه در اين علوم رشته هاي زيادي  وجود دارند كه از نارساييهاي 
اينكه اين . قاداتي زيادي را متوجه آنها نموده استساختاري مشخصي رنج مي برند كه انت

علوم در مسائل سازماني غوطه ور هستند، اينكه اين علوم به ايزوله كردن پژوهشها و 
جزيي نمودن آنها تمايل دارند و بر نقش فردي محققان تأكيد مي كنند، اينكه علوم 

اينكه اين علوم به كرات از انساني تمايل دارند كه به تحقيقات تك رشته اي رجوع كنند و 
مسير تغييرات پارادايمي منحرف شده و نقش و جايگاه خود را به عنوان عاملي اثر گذار 

  . ازدست داده و امكان پيشرفت را از خود  سلب مي كنند، از جمله اين انتقادات است
يكي از عوامل مؤثر در حاكي از آن است ) 1387(يرحيم وپور  رجايينتايج بررسيهاي 

ارتقاء عملكرد دانشگاهها، افزايش توانمنديهاي مديريتي، مديران دانشگاه درسطوح 
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اساتيد، ازكاركرد  علمي  ارزيابيمسلماً . ارزيابي از عناصر مختلف آن است و مختلف

 گيريهاي تصميم ساير واحدهاي دانشگاه زمينه را براي و ها دانشكده ،گروههاي آموزشي
  .سازد دانشگاه هموار ميافزايش بهره وري آموزشي و پژوهشي تحول و  در جهت ارزنده

در خصوص وضعيت و نقش رساله هاي تحصيالت ) 1387(نتايج مطالعه حميد زاده 
تكميلي در توليد علم مؤيد آن است كه هنوز بين نوشتن رساله هاي تحقيقي دوره هاي 

اين در حالي است كه هم . جود داردتحصيالت تكميلي و فرايند علم آفريني شكاف و
دانشجويان و هم اعضاي هيأت علمي عالقه وافري در درك و راهبري علم موضوعي، 

در بررسي موانع پژوهش ) 1387(لهسايي زاده .  فرايندي و كانوني از خود نشان مي دهند
 در جامعه شناسي در ايران و راههاي ارتقاي آن، بيان مي كند كه عليرغم اينكه در
سالهاي اخير از جنبه هاي راديكالي و انتقادي پژوهشهاي اين حوزه از علوم انساني كاسته 
شده و صورت كاربردي به خود گرفته است اما هنوز كارايي آن تحت تأثير موانعي چون 
كمبود تعداد پزوهشگران واقعي، ضعف ارتباط بين بدنه هاي اجرايي با مراكز علمي و 

ات سياسي در انجام پژوهشهاي اجتماعي، نبود يك استراتژي دانشگاهي، اعمال مالحظ
پژوهشي ملي در كشور، پراكندگي، سازمان نيافتگي و عدم انسجام در پژوهش ها، كم 
توجهي به پژوهشهاي اجتماعي در مقايسه با ساير حوزه ها و محدوديت و كاهش 

در ) 1387(آبادي لطف .  فرصتهاي مطالعاتي و ضعف در منابع و متون علمي قرار دارد
نتيجه  "روش شناسي پژوهش در روانشناسي و علوم تربيتي در ايران"پژوهشي با عنوان 

مي گيرد كه سيطره بنيادهاي فلسفي اثباتي و پسا اثباتي در متون و منابع آموزشي مربوط 
به روش تحقيق، ناآشنايي اعضاي هيأت علمي با بنيادهاي نظري و معرفت شناسي روش 

هشي و عدم اهتمام آنها به اين مهم، غفلت از روشهاي تركيبي و اتكاي شديد شناسي پژو
به روشهاي كمي در تدريس دروس مربوط به روش تحقيق و عدم آموزش مباني نظري و 
معرفت شناسي روش شناسي پژوهش به دانشجويان در سطوح مختلف، تأكيد بر انتشار 

كمي پژوهش حاصل شده اند و  پژوهشي كه از طريق اجراي روشهاي -مقاالت علمي
فقدان نوع محكمي از فلسفه علم و غفلت از روشهاي پژوهشي اصيل و خالق از جمله 

 پيرخايفي .مشكالتي هستند كه بر كارايي پژوهشي در علوم مذكور تأثير مي گذارند
هاي  ها و شيوه توجهي به خالقيت در دانشگاه عوامل كم" در پژوهشي با عنوان ) 1387(
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مقوله توليد دانش كشور در  مطلوب نظام آموزش عالينا جايگاهي  به بررسي  "ي آنارتقا
ها از ديدگاه استادان و  در دانشگاههايعلمي توجهي به خالقيت عوامل مؤثر بر كم و تبيين

و  كه از ديدگاه استاداننتايج اين پژوهشي حاكي از آن است . مي پردازد دانشجويان
و مديريتي بيشترين تأثير را در  ، آموزشياجتماعي، انگيزشي به ترتيب عواملدانشجويان 

در پژوهشي با عنوان شناسايي ) 1386(عرب مختاري . هاي علمي دارند كاهش خالقيت
هاي دولتي كشور  موانع و مشكالت پژوهش در رشته تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه

جمله مهمترين موانع و از ديدگاه دانش جويان تحصيالت تكميلي نشان داد كه از 
مشكالت پژوهش در حوزه مذكور مي توان به موانع مالي و كمبود تسهيالت و امكانات، 

اجتماعي  –موانع اداري و ساختاري، مشكالت فردي، مشكالت اطالع رساني و فرهنگي 
در تحقيقي با عنوان عوامل موثر در مشاركت دانش )  1385(فعلي و همكاران .اشاره كرد
در فعاليت هاي پژوهشي  و توليد علم نشان دادند كه مشاركت در فعاليتهاي پژوهان 

پژوهشي با متغير هاي ديدگاه راجع به تحقيقات دانشجويي در كشور، تبادل علمي دانش 
پژوهان، دسترسي به تسهيالت پژوهشي، ديدگاه راجع به وضعيت مالي و پژوهش و 

در ) 1385(ساماني و فوالد چنگ .ري دارندتوانايي علمي استادان رابطه مثبت و معني دا
پژوهشي يكي از مهمترين مشكالت جامعه را بي توجهي به امر توليد علم در علوم انساني  
دانسته كه زمينه ساز عدم انگيزش الزم در ميان اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران علوم 

از نظر آنان از . ه استمزبور  براي فعاليت در زمينة توليد علم و در نتيجه ركود فكري شد
پيامدها و عوارض مهم ضعف نظريه پردازي درعلوم انساني مي توان به عدم شناخت، 
پيش بيني و كنترل متغيرها، عدم ارائه راهكارهاي مناسب براي حل مسائل جامعه و 

  .استفاده از راهكارهاي ناكارآمد مبتني بر نظريه هاي غير مربوط اشاره كرد
در تحقيق خود با عنوان بررسي عوامل مؤثر بر بهبود عملكرد آموزشي ) 1383(عبدي 

اعضاء هيئت علمي دانشكده هاي علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاههاي دولتي شهر 
تهران از ديدگاه آنان، نشان داد كهشركت اعضاء هيئت علمي در سمينارهاي داخلي و بين 

قاالت توسط اعضاء هيئت علمي، شركت اعضاء هيئت المللي، ترجمه و تأليف كتب و م
علمي در كارگاههاي آموزشي، انجام طرح هاي تحقيقاتي توسط اعضاي هيئت علمي و 
مطالعه منابع به روز در ارتباط با رشته توسط اعضاء هيئت علمي بر بهبود علمكرد آنان 

هيأت علمي گروه هاي  موانع انجام پژوهش در بين اعضاي) 1382(پارياد .تأثير مثبت دارد
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آموزشي علوم انساني در دانشگاه هاي اصفهان و منطقه غرب كشور را بررسي كرده و 
نتيجه گرفته است كه از نظر اعضاي هيأت علمي موانع اداري و ساختاري و كمبود بودجه 

كياني هر چگاني و .و تسهيالت از جمله موانع انجام پژوهش در دانشگاهها مي باشند
، )انگيزه افراد(نشان دادند كه توجه به عوامل دروني  شيطي پژوه) 1378(ن يارمحمديا

هزينه (ايجاد زمينه مناسب براي رشد استعدادها و خالقيت افراد، توجه به عوامل اقتصادي 
و استفاده از سيستم هاي اطالع رساني، از جمله عوامل مهم و موثر در پژوهش ) تحقيق

پژوهشي با عنوان عوامل و موانع ارتقاي فرهنگ  در) 1375(طاهري لركي .مي باشد
تحقيق و نوآوري مراكز تحقيقاتي نتيجه مي گيرد كه ايجاد جو مناسب اجتماعي با 

امينايي . زيرساختهاي نهادين مي تواند راه را براي ترويج علم وتكنولوژي هموار سازند
رفتاري  در بررسي علل عدم گرايش اعضاي هيأت علمي علوم انساني و) 1375(

دانشگاهي به تحقيق و تتبع در ايران نتيجه مي گيرد كه درصد قابل توجهي از استادان 
ميزان آشنايي آنان با روشهاي . رشته هاي علوم انساني به انجام پژوهش گرايشي ندارند

تحقيق كمتر از ديگر رشته هاي دانشگاهي است و مقررات دست و پا گير، نداشتن 
علمي، پايين بودن حق  التحقيق، كم بها دادن به امر تحقيق، بي  امكانات كافي و منابع

عالقگي به كارهاي پژوهشي، فقدان پايگاههاتحقيقاتي در كشور و بي توجهي به نتايج 
رزاقي .كاربردي تحقيقات گذشتگان از جمله اهم موانع انجام پژوهش در علوم مذكور است

ر بر فعاليتهاي پژوهشي، نشان مي دهد نيز در بررسي جامعه شناختي عوامل مؤث) 1375(
كه عدم هماهنگي و تناسب بين خرده نظامهاي دانشگاه و جامعه به كاهش فعاليتهاي 

بر اين اساس وضعيت اقتصادي و معيشتي استادان به عنوان . پژوهشي منجر خواهد شد
. ته استعامل زير ساختار و عامل تعيين كننده در فعاليتهاي پژوهشي مورد توجه قرار گرف

در تحقيق خود با عنوان درآمدي بر وضعيت مؤسسات پژوهشي ) 1373(قنبري و تنكابني 
و شناخت تنگناها و مسائل موجود نتيجه مي گيرند كه ضعف مديريت در سطوح مختلف 
نظام پژوهشي، تغييرات مديريت و اعمال سليقه هاي شخصي مديران از جمله مشكالت 

در بررسي موانع و ) 1371(فضيلت خواه . پژوهشي است نظام تحقيقاتي كشور و مؤسسات
مشكالت تحقيقات اجتماعي در ايران، موضوع استقالل محقق و مراكز تحقيقاتي را از 

در بررسي مشكالت ) 1370(صادقي . جمله مشكالت پژوهش در اين علوم مي داند
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ساني دانشگاه هاي علوم ان انساني از ديدگاه اساتيددانشكده هاي علوم تحقيق در رشته
كه عوامل پيچيدگي انساني، فراهم نبودن امنيت شغلي و رفاه اصفهاننشان مي دهد 

اقتصادي كافي، كمبود بودجه تحقيق و نارسايي در تخصيص آن در تحقيقات انساني، 
فقدان مراكز تحقيقاتي فعال، پايين بودن جايگاه تحقيقات انساني، فشار و تراكم 

هاي  نبودن ابزار و امكانات تحقيقي و عدم هماهنگي سازمانهاي درسي، فراهم  برنامه
با آن  انسانيعلوم تحقيقات است كه مشكالت اساسي از جمله ) ها دانشگاه(تحقيقاتي 

به تحقيقات اعضاي هيأت علمي علوم انساني را توجهي  كم مواجه بوده و عللي هستند كه
  . در اين حوزه از معارف بشري فراهم مي سازد

  
  تحقيق سؤاالت  وهدف 

هدف كلي از اجراي اين مطالعه بررسي عوامل و راههاي بهبود عملكرد پژوهشي 
براي نيل به اين . اعضاي هيأت علمي در حوزه علوم انساني در دانشگاههاي دولتي است

  :هدف آزمون پرسشهاي پژوهشي زير در دستور كار قرار گرفت
دانشگاهها در رابطه با علوم انسـاني و  چه اندازه اصالح عوامل ساختاري و اداري  .1

 پژوهشهاي مربوطه در بهبود عملكرد و كارايي پژوهشي اساتيد آن حوزه مؤثر است؟
هـاي پژوهشـي در آمـوزش عـالي در     گذاريچه اندازهاصالح مديريت و سياست .2

  رابطه با علوم انساني در بهبود عملكرد و كارايي پژوهشي اساتيد آن حوزه مؤثر است؟ 
ندازه توسعه و تقويت منابع مالي، امكانـات و تسـهيالت پژوهشـي در علـوم     چه ا .3

  انساني در بهبود عملكرد و كارايي پژوهشي اساتيد آن حوزه مؤثر است؟ 
چه اندازه اصالح ذهنيت و نگرش فرهنگي، اجتماعي و سياسي نسبت به  علـوم   .4

  است؟ انساني در بهبود عملكرد و كارايي پژوهشي اساتيد آن حوزه مؤثر 
اي استادان علوم انسـاني در  چه اندازه اجراي برنامه هاي توسعه شخصي و حرفه .5

 بهبود عملكرد و كارايي پژوهشي آنان مؤثر است؟ 
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  روش پژوهش
بر اساس روش و  كاربردياز نوع تحقيقات هدف تحقيق، با توجه به پژوهش حاضر 

جامعه آمار در اين . مي باشد پيمايشي –توصيفي گرد آوري داده ها از نوع تحقيقات 
پژوهش اعضاي هيأت علمي تمام وقت دانشگاههاي دولتي در حوزه علوم انساني است كه 

در اين پروژه با . نفر مي باشند  6500بالغ بر بر پايه آمار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
نظر از شيوه  توجه به گستردگي و پراكندگي جغرافيايي دانشگاهها، در انتخاب نمونه مورد

از جامعه فوق با بر اين اساس . نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي بهره گرفته شد
نفر به  370استفاده از روش نمونه گيري مذكور و بكار گيري روش برآورد نمونه  كوكران، 

  .عنوان نمونه  انتخاب گرديد
امه محقق ساخته، عالوه بر استفاده از يك پرسشن براي جمع آوري اطالعات مورد نياز

در طراحي پرسشنامه عالوه بر بررسي هاي . شدبهره گرفتهنيز  1از مصاحبه نيمه ساختمند
با تعدادي از  2انجام گرفته از متون و منابع موجود، از مصاحبه و بحث هاي تمركز گروهي

ه درج 5از اينرو پرسشنامه مورد نظر در قالب طيف . اساتيد حوزه علوم انساني استفاده شد
مديريت و ) عوامل ساختاري و اداري دانشگاهها، ب) الفخرده مقياس  5اي ليكرت در 

زمينه هاي ) منابع مالي، امكانات و تسهيالت پژوهشي، د) سياستگذاري هاي پژوهشي، ج
و جنبه هاي شخصي و حرفه اي استادان علوم انساني ) فرهنگي، اجتماعي و سياسي، و ه

  .گويه طراحي گرديد 43با 

                                                            
1. Semi-structured interview 
2. Group focus discussion  
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راستاي افزايش ضريب دقت سؤاالت پرسشنامه و مصاحبه ها، محقق از مساعدت و  در
همفكري صاحبنظران گروه علوم تربيتي جهت بررسي و تأييد روايي صوري و محتوايي 

و در خصوص سنجش پايايي سؤاالت پرسشنامه، نمونه اوليه . سؤاالت سود جست
يد اجرا و نتايج حاصل با استفاده از روش نفره از اسات 20پرسشنامه تصادفاً در ميان گروهي 

براي تحليل داده هاي كمي با . برآورد گرديد 945/0پايايي آلفاي كرنباخ آزمون و معادل 
آزمون تي براي نمونه شاخص هاي گرايش مركزي و از توجه به سواالت اساسي تحقيق، 

مصاحبه ها از روش  و استخراج داده هاي مربوط بهو جهت تحليل هاي تك متغيره 
  .شدتحليل محتوا استفاده 

  
 
 

  يافته هاي تحقيق
از آنـان پرسشـنامه   ) درصـد  84حدود (نفر  312نفر از نمونه پژوهشي،  370از مجموع 

) درصد 3/89(نفر  279از نظر جنسيت از اين تعداد .  هاي ارسالي را تكميل و عودت دادند
) درصـد  3/22(نفـر   70از لحاظ مـدرك تحصـيلي   . زن بودند) درصد 7/10(نفر  33مرد و 

دكتري گـزارش كـرده   ) درصد 3/77(نفر  242ي ارشد و مدرك تحصيلي خود را  كارشناس
نفـر اسـتاديار، و    190نفر دانشيار،  47نفر داراي مرتبه استادي،  10از كل پاسخگويان . اند
از نظر سابقه تدريس نيز توزيع گـروه نمونـه نشـان دهنـده آن     . نفر نيز مربي  بوده اند 65

 120تدريس خود را كمتر از ده سـال،   سابقه) درصد 55حدود (نفر از اساتيد  173است كه 
سـابقه  )  درصد 6(نفر  نيز  19سال و  10-20سابقه تدريس  خود را ) درصد 39حدود (نفر 

  . سال گزارش نموده اند 21تدريس خود را باالي 
در ذيل، تحليل توصيفي و استنباطي نظرات پاسخگويان در باره عوامل و راههاي مؤثر 

اساتيد علوم انساني در دانشگاههاي كشور به تفكيك پنج خرده بر بهبود عملكرد پژوهشي 
 :مقياس مورد مطالعه، گزارش مي گردد

  
  عوامل ساختاري و اداري دانشگاهها: الف
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توصيف آماري ديدگاه پاسخگويان نسبت به تأثير عوامل ساختاري و اداري اثرگذار بر : 1جدول 

  عملكرد پژوهشي اساتيد علوم انساني

داد   ها گويه
تع

ونه
نم

گين  
ميان

ف   
حرا

ان
دارد

ستان
ا

ين   
يانگ

م
ي 

خطا عيار
م

  

هاي تسريع در مراحل اداري تصويب طرح -1
4.01640.998220.05716  312  پژوهشي در دانشگاه

بازبيني در مكانيزم داوري و ارزشيابي  -2
  هاي پژوهشي استادان علوم انسانيفعاليت

312 3.86271.021470.05839

نامه ها و ضوابط مربوط به آييناصالح  -3
  ماهيت وظايف و الزامات پژوهشي استادان 

312 3.64591.227100.07026

استفاده از مكانيزمهايي براي محدود  -4
نمودن ساعات تدريس اساتيد در واحدهاي 

  دانشگاهي

312 4.00661.035530.05929

رفع محدوديت و مشكالت اداري موجود   -5
هاي مطالعاتي و اساتيد به فرصتدر اعزام 
  پژوهشي

312 4.18750.848820.04868

تقويت ارتباطات علمي پيوسته ميان مراكز  -6
  دانشگاهي در امر پژوهش

312 4.09270.876800.05046

فراهم نمودن بسترهاي الزم براي  -7
گسترش تحصيالت تكميلي در حوزه علوم 

  انساني

312 3.76800.041010.05951

تأكيد بر استخدام اعضاي هيأت علمي بر  -8
مبناي قابليتهاي پژوهشي و صالحيتهاي حرفه 

  اي

312 3.04591.031350.05905

  
نشان داده شده است با وجود اينكه ميـانگين ديـدگاه پاسـخگويان     1چنانكه در جدول 

عموماً مؤيد نظر مساعد آنان مبني بر تـاثير راهكارهـاي پيشـنهادي ذيـل عنـوان عوامـل       
ساختار و اداري دانشگاهها  مي باشـد امـا درايـن ميـان بـر اسـاس نظـرات پاسـخگويان         

هاي پژوهشي در دانشگاه،  استفاده ري تصويب طرحتسريع در مراحل اداراهكارهايي چون 
از مكانيزمهايي براي محدود نمودن ساعات تدريس اساتيد در واحـدهاي دانشـگاهي، رفـع    
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هاي مطالعاتي و پژوهشـي،  محدوديت و مشكالت اداري موجود در اعزام اساتيد به فرصت
 4با ميـانگين بـاالي    تقويت ارتباطات علمي پيوسته ميان مراكز دانشگاهي در امر پژوهش

تأكيد بر استخدام اعضاي هيأت علمي بـر   "از بيشترين نقش و تأثير برخوردار بوده و  5از 
به عنوان ) 3.0459(با كسب ميانگين  "مبناي قابليتهاي پژوهشي و صالحيتهاي حرفه اي

بـا   به عالوه نتايج آزمون تي تك متغيره در ارتبـاط . يك عامل كم اثرتر ارزيابي شده است
وضعيت ديدگاه اساتيد در زمينه نقش و اثر عوامـل سـاختاري و اداري مـؤثر بـر عملكـرد      
پژوهشي اعضاي هيأت علمي علوم انساني نشان مي دهد با عنايت به اينكه تـي مشـاهده   

بزرگتر است، مـي تـوان   ) 1.645(از مقدار بحراني آن  311با درجه آزادي ) 118.315(شده 
دانشگاهها مـي توانـد بـه بهبـود و      دسي عوامل ساختاري و ادارياستنتاج كرد كه باز مهن

  ).  2جدول (تقويت عملكرد پژوهشي اساتيد اين حوزه بينجامد 
  

نتايج آزمون تي تك متغيره از ديدگاه پاسخگويان نسبت به عوامل ساختاري و اداري اثر : 2جدول 
  گذار بر عملكرد پژوهشي

 ميانگين  نمونه
انحراف 
 استاندارد

تفاوت خطاي 
 معيار

 تي
درجه 
آزادي

سطح معني 
 داري

تفاوت 
 ميانگين

312 3.9356 0.58567 0.03326 118.315 311 0.000 3.93561 

  
  هاي پژوهشيگذاريمديريت و سياست  - ب

در اين خرده مقياس سعي شده است تا نگرش گروه نمونه نسـبت بـه مجموعـه اي از    
سياستگذاري پژوهشي اثرگـذار بـر عملكـرد پژوهشـي در     راهبردهاي مربوط به مديريت و 

ي علوم انساني حوزه علوم انساني نظير بازبيني روند گسترش آموزش عالي كشور در حوزه
هـا؛ تجديـد نظـر    با رويكرد پژوهش محوري؛ بازبيني در مديريت علوم انساني در دانشـگاه 

علوم انسـاني؛ اسـتفاده از    مسووالن دانشگاهي در نحوه برخورد و همكاري با پژوهشگران
مشوقهاي مناسب براي جذب و نگهداشـت پژوهشـگران برجسـته علـوم انسـاني؛ تـدوين       

هاي استراتژيك پژوهشي براي بهبود فعاليتهـاي پژوهشـي در ايـن حـوزه؛ راه     ريزيبرنامه
علوم انساني؛ بازبيني در معيارهـاي   اندازي و گسترش مراكز و مؤسسات پژوهشي در حوزه

هاي علوم انساني؛ بهره گيري از سازوكار مناسب براي نجي متناسب با ماهيت رشتهعلم س
-هاي پژوهشي علوم انساني؛ تشـويق رويكـرد هـاي  ميـان    نظارت بر فرآيند اجرايي طرح
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اي در فعاليتهاي پژوهشي اساتيد در حوزه علوم انساني؛ تأكيـد بـر علـم محـوري در     رشته

مات دانشگاهي و استفاده متعـادل از حضـور همـه    پژوهشي و در تصمي -محيطهاي علمي
  . دانشگاهيمورد سنجش قرار گيرد امور مديريتي و كارهاي اجرايياستادان در 

  
توصيف آماري از ديدگاه پاسخگويان نسبت به تأثير مديريت و سياستگذاري پژوهشي : 3جدول 

 اثرگذار بر عملكرد پژوهشي اساتيد علوم انساني

داد   گويه ها
تع

ونه
نم

  

گين
ميان

ف   
حرا

ان
دارد

ستان
ا

ين   
يانگ

م
عيار

ي م
خطا

  

بازبيني روند گسترش آموزش عالي كشور در  -9
4.15840.865830.04974  312  ي علوم انساني با رويكرد پژوهش محوري حوزه

بازبيني در مديريت علوم انساني در  - 10
  هادانشگاه

312 3.99670.986700.05659

مسووالن دانشگاهي در نحوه تجديد نظر  - 11
  برخورد و همكاري با پژوهشگران علوم انساني

312 4.02960.972790.05579

استفاده از مشوقهاي مناسب براي جذب و  - 12
  نگهداشت پژوهشگران برجسته علوم انساني

312 4.23840.879510.05061

هاي استراتژيك پژوهشي ريزيتدوين برنامه - 13
  فعاليتهاي پژوهشي در اين حوزهبراي بهبود 

312 4.11330.888700.05131

راه اندازي و گسترش مراكز و مؤسسات  - 14
  علوم انساني پژوهشي در حوزه

312 4.05280.937010.05383

بازبيني در معيارهاي علم سنجي متناسب با  - 15
  هاي علوم انسانيماهيت رشته

312 4.11880.948550.05449

بهره گيري از سازوكار مناسب براي نظارت  - 16
  هاي پژوهشي علوم انسانيبر فرآيند اجرايي طرح

312 3.84820.915320.05258

اي در رشتهتشويق رويكرد هاي  ميان - 17
  فعاليتهاي پژوهشي اساتيد در حوزه علوم انساني

312 3.92740.914200.05252

 -تأكيد بر علم محوري در محيطهاي علمي - 18
  پژوهشي و در تصميمات دانشگاهي 

312 3.38871.188170.06848

استفاده متعادل از حضور همه استادان در  - 19
  دانشگاهي امور مديريتي و كارهاي اجرايي

312 3.74831.042090.05997
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پاسـخگويان از نقطـه بـرش     نشان داده شده است ميانگين ديدگاه 3چنانكه در جدول 

بزرگتر است و مؤيد نظر مساعد آنان مبني بر تـاثير راهكارهـاي پيشـنهادي     3طيف يعني 
درايـن ميـان راهكـاري چـون     .  ذيل عنوان مديريت و سياستگذاري پژوهشـي مـي باشـد   

بـا   ستفاده از مشوقهاي مناسب براي جذب و نگهداشت پژوهشگران برجسته علوم انسانيا
از بيشـترين نقـش و تـأثير برخـوردار بـوده امـا راهكارهـاي         5از  4.2384ن كسب ميانگي

 5از  4نيــز از ميــانگيني بــاالي  15و  14، 13، 11، 9پيشــنهادي در گويــه هــاي شــماره 
برخوردار بوده و در مقايسه با ساير گويه هاي اين خرده مقياس از نظر پاسخگويان از نقش 

عملكرد و تـوان پژوهشـي اسـاتيد علـوم انسـاني      و قدرت اثرگذاري بيشتري براي تقويت 
به عالوه نتايج آزمون تي تك متغيره در ارتباط با وضعيت ديدگاه اسـاتيد  . برخوردار هستند

در زمينه نقش و اثر عوامل مديريت و سياستگذاري پژوهشي مؤثر بـر عملكـرد پژوهشـي    
ـ     ي مشـاهده شـده   اعضاي هيأت علمي علوم انساني نشان مي دهد با عنايـت بـه اينكـه ت

بزرگتر است، مي توان نتيجه ) 1.645(از مقدار بحراني آن  311با درجه آزادي ) 113.107(
در مراكز آموزش عالي و دانشـگاهها بـر   گرفت كه اصالح مديريت و سياستگذاري پژوهشي

  ).  4جدول (بهبود و تقويت عملكرد پژوهشي اساتيد اين حوزه مؤثر است 
  

تي تك متغيره از ديدگاه پاسخگويان نسبت به عوامل مديريت و سياستگذاري نتايج آزمون : 4جدول 
  پژوهشي اثر گذار بر عملكرد پژوهشي

انحراف  ميانگين  نمونه
 استاندارد

تفاوت خطاي 
 معيار

 تي
درجه 
 آزادي

سطح 
معني 
 داري

تفاوت 
 ميانگين

312 4.35
90 

0.6619
2 

0.03854 113
.107 

31
1 

0.00
0 

4.358
98 

  
  منابع مالي، امكانات و تسهيالت پژوهشي  -  ج
  

توصيف آماري از ديدگاه پاسخگويان نسبت به تأثير منابع مالي، امكانات و تسهيالت پژوهشي : 5جدول 
  اثرگذار بر عملكرد پژوهشي در علوم انساني
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  گويه ها

ونه
د نم

تعدا
  

گين
ميان

ف   
حرا

ان
دارد

ستان
ا

ين   
يانگ

م
عيار

ي م
خطا

  

ها از هاي مالي دانشگاهگسترش حمايت - 20
4.26230.856510.04904  312  هاي پژوهشي استادان علوم انسانيفعاليت

طرحها با اصالح شيوه  موقع اعتبارهپرداختب - 21
  در دانشگاهها گردش مالي هاي 

312 3.98690.906750.05192

رعايت عدالت در تخصيص بودجه و  - 22
انساني از سوي هاي علوم امكانات به دانشكده

  دانشگاهها

312 4.20660.903190.05172

فراهم كردن امكان استفاده پژوهشگران  - 23
هاي خارج علوم انساني از حمايت مالي سازمان

  از دانشگاه 

312 4.16340.848970.04853

فراهم كردن بسترهاي اداري الزم براي  –24
بكارگيري اساتيد اين حوزه از دستياران كمك 

  پژوهشي

312 3.53181.190630.06886

توسعه نشريات علمي معتبر داخلي براي  - 25
 نشر آثار علمي و پژوهشي استادان علوم انساني

312 3.92741.302570.07483

روزآمد اطالع رساني مناسب براي اطالع  - 26
علوم  هاي پژوهشي در حوزهاستادان از اولويت

  انساني

312 3.95021.260730.05918

ايجاد مراكز مشاوره پژوهشي در  - 27
دانشگاهها براي راهنمايي و كمك به اساتيد 

  تازه كار

312 3.55231.173010.06706

تقويت ارتباط اساتيد علوم انساني با  - 28
هاي مربوط به اين موسسهها و فعاليت سازمان

  حوزه

312 3.90161.052960.06029

كارگاههاي آموزشي تأكيد بر راه اندازي  - 29
در امر پژوهش جهت آشنايي استادان با فرايند 

  پژوهش

312 3.75751.866170.10872

ها، ها در برگزاري همايشاهتمام دانشگاه - 30
-اي، ملي و بينهاي علمي منطقهكنفرانس

312 3.90490.990490.05672
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  المللي
رساني و اشتراك هاي اطالعتقويت بانك - 31

  پيوسته مجالت الكترونيكي داخلي و خارجي
312 4.17430.943560.05412

  
مشاهده مي گردد در ذيل عنـوان منـابع مـالي، امكانـات و      5همانطوري كه در جدول 

مـورد آزمـون قـرار گرفتـه      31تـا   20 راهكار در گويه هاي شماره 12تسهيالت پژوهشي 
نتايج آزمونهاي توصيفي نشان مي دهد كه همه گويه هاي مورد نظر از نقطه بـرش  . است

بـا كسـب    31و  23، 22، 20بسيار بزرگتر هستند امـا گويـه هـاي شـماره     ) 3عدد (طيف 
ادي تقريباً از اولويت باالتري نسـبت بـه سـاير راهكارهـاي پيشـنه      5از  4ميانگين باالي 
در واقع از نظر پاسخگويان به ترتيب اهميت انجام استراتژيها و اقـداماتي  . برخوردار هستند

هاي پژوهشي استادان علوم انسـاني؛  ها از فعاليتهاي مالي دانشگاهچون گسترش حمايت
هـاي علـوم انسـاني از سـوي     رعايت عدالت در تخصيص بودجه و امكانـات بـه دانشـكده   

رساني و اشتراك پيوسته مجالت الكترونيكي داخلي و هاي اطالعانكدانشگاهها؛  تقويت ب
-خارجي؛ و فراهم كردن امكان استفاده پژوهشگران علوم انساني از حمايت مالي سـازمان 

هاي خارج از دانشگاه مي تواند به طور زياد و خيلي زياد در بهبود عملكرد پژوهشي اساتيد 
ينكه نتايج آزمون تي تك متغيره در ارتباط با وضعيت مضافاً ا. علوم انساني مؤثر واقع شود

ديدگاه اساتيد در زمينه نقـش و اثـر منـابع، امكانـات و تسـهيالت پژوهشـي بـر عملكـرد         
پژوهشي اعضاي هيأت علمي علوم انساني نشان مي دهد با عنايت به اينكه تـي مشـاهده   

درصـد   95در سـطح  ) 1.645(از مقـدار بحرانـي آن    311با درجه آزادي ) 100.369(شده 
در بهبـود و تقويـت   بزرگتر است، نقش مثبت تقويت و افزايش منـابع و امكانـات پژوهشـي   

 ).  6جدول (عملكرد پژوهشي اساتيد اين حوزه مورد تأييد قرار مي گيرد 
 

نتايج آزمون تي تك متغيره از ديدگاه پاسخگويان نسبت به نقش و تأثير منابع و امكانات : 6جدول 
 اثر گذار بر عملكرد پژوهشيپژوهشي 

انحراف  ميانگين  نمونه
 استاندارد

تفاوت خطاي 
 معيار

 تي
درجه 
 آزادي

سطح 
معني 
 داري

تفاوت 
 ميانگين

3123.94120.676710.03927100.3693110.0003.94118
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  هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسيزمينه  - د
  

به تأثير زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي  توصيف آماري از ديدگاه پاسخگويان نسبت: 7جدول 
  اثرگذار بر عملكرد پژوهشي در علوم انساني

  گويه ها

ونه
د نم

تعدا
  

گين
ميان

ف   
حرا

ان
دارد

ستان
ا

ين   
يانگ

م
عيار

ي م
خطا

  

بازسازي نگرش و ذهنيت  - 32
اجتماعي منفي راجع به جايگاه علوم 

  انساني و پژوهشهاي مربوطه 
312  

4.16001.0668
6

0.0616
0

اصالح تصورات مسولين جامعه  - 33
سودمند نبودن و كاربردي نبودن  درباره

  در علوم انساني پژوهش

312 4.23610.9122
8

0.0522
4

ايجاد مكانيزمهايي براي تقويت  - 34
همكاري نهادهاي اجتماعي با پژوهشگران 

  علوم انساني 

312 4.08550.8932
8

0.0512
3

ها و شرايط فراهم كردن زمينه - 35
مناسب و مطلوب براي اجتهاد علمي و 

  پردازي در علوم انسانيايده

312 4.17431.9016
8

0.1090
7

محدود نمودن تاثيرجريانات  - 36
هاي حاكم بركشور بر روند فعاليتسياسي

  پژوهشي در علوم انساني

312 4.08881.0222
0

0.0586
3

  
در ذيل زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي اثرگذار بر عملكرد پژوهشي در علوم 

گويه مطرح شده است كه ناظر بر ضرورت بازسازي نگرش و ذهنيت نامناسب  5 انساني
. اجتماعي نسبت به اهميت و جايگاه علوم انساني و پژوهشهاي اين حوزه از علوم است

اين به . بزرگتر است 4انگين همه گويه ها از مشاهده مي شود مي 7چنانچه در جدول 
معناي آن است كه پاسخگويان به طور زياد و خيلي زياد بر اين باور هستند كه نظام 
آموزش عالي كشور و مراكز دانشگاهي مي توانند اوالً از طريق بازسازي نگرش و ذهنيت 
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انياً با اصالح تصورات اجتماعي منفي راجع به جايگاه علوم انساني و پژوهشهاي مربوطه؛ ث
در علوم انساني؛ ثالثاً با  سودمند نبودن و كاربردي نبودن پژوهش مسؤلين جامعه درباره

ايجاد مكانيزمهايي براي تقويت همكاري نهادهاي اجتماعي با پژوهشگران علوم انساني؛ 
پردازي دهها و شرايط مناسب و مطلوب براي اجتهاد علمي و ايرابعاً با فراهم كردن زمينه

حاكم بركشور بر روند در علوم انساني و خامساً با محدود نمودن تاثيرجريانات سياسي
هاي پژوهشي در علوم انساني به تقويت توان پژوهشي اساتيد اين حوزه از مطالعات فعاليت

مالحظه مي گردد نتايج آزمون تي تك  8ضمناً چنانچه در جدول . علمي كمك نمايند
ارتباط با وضعيت ديدگاه اساتيد در زمينه نقش و اثر زمينه هاي فرهنگي، متغيره نيز در 

اجتماعي و سياسي بر عملكرد پژوهشي اعضاي هيأت علمي علوم انساني نشان مي دهد 
از مقدار بحراني آن  311با درجه آزادي ) 93.420(با عنايت به اينكه تي مشاهده شده 

مثبت اصالح و بازبيني در زمينه هاي  درصد بزرگتر است، نقش 95در سطح ) 1.645(
در بهبود و تقويت عملكرد پژوهشي اساتيد اين حوزه مورد فرهنگي، اجتماعي و سياسي

  .تأييد قرار مي گيرد
 

نتايج آزمون تي تك متغيره از ديدگاه پاسخگويان نسبت به نقش و تأثير زمينه هاي اثر : 8جدول 
 پژوهشي گذار فرهنگي، اجتماعي و سياسي بر عملكرد

انحراف  ميانگين  نمونه
 استاندارد

تفاوت خطاي 
 تي معيار

درجه 
 آزادي

سطح 
معني داري

تفاوت 
 ميانگين

3124.15320.771320.0444693.4203110.0004.15316
 
 
  اي استادان علوم انسانيجنبه هاي  شخصي و حرفه  –ه 
  

تأثير جنبه هاي شخصي و حرفه اي اثرگذار توصيف آماري از ديدگاه پاسخگويان نسبت به : 9جدول 
  استادان بر عملكرد پژوهشي در علوم انساني

  گويه ها

ونه
د نم

تعدا
  

گين
ميان

ف   
حرا

ان
دارد

ستان
ا

ي   
خطا

ين 
يانگ

م
عيار

م
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-التحقيق نسبت به حقبهبود ميزان حق - 37

 التدريس در دانشگاه
312 4.09180.864940.04953

و مشوقهاي هاي انگيزشي ايحاد سيستم - 38
  مالي مناسب براي استادان پژوهشگر

312 4.08310.921820.05313

فراهم كردن شرايط مناسب براي  - 39
فعاليتهاي حرفه اي و زندگي استادان 

  پژوهشگر 

312 4.06250.926000.05311

تشويق  روحيه كار تيمي در ميان استادان  - 40
  علوم انساني 

312 4.13580.906660.05217

-رعايت حرمت حرفه اي استادان رشته - 41
هاي علوم انساني و توجه به استقالل فكري 

  آنان در پژوهش

312 3.63701.220770.07013

-تأكيد بر آموزش اساتيد جهت كار با نرم - 42
انگليسي و نگارش  افزارهاي آماري، زبان

  مقاالت علمي

312 3.97350.866100.04984

شخصي اعضاي هيات توجه به مشكالت  - 43
ها مربوط به هزينه هاي علمي نظيردغدغه

  باالي زندگي

312 3.98360.971500.05563

  
آنچه در بهبود كارايي عملكرد فردي و سازماني قابل انكار نيسـت، ضـرورت توجـه بـه     
نيازها و شرايط معيشتي و ملزومات زندگي حرفه اي افراد از طرفي و فراهم كـردن امكـان   

بـه هرحـال ذيـل عنـوان جنبـه هـاي        . توسعه حرفه اي آنان از طرف ديگـر اسـت  رشد و 
 9بررسـي نتـايج جـدول    . گويه مطرح شده بود 7اي استادان علوم انساني شخصي و حرفه

نشان مي دهد كه از نظر اكثر پاسخگويان، عملكرد پژوهشي اسـاتيد علـوم انسـاني را مـي     
-ستادان علوم انساني؛ از طريق بهبود ميزان حقتوان با تشويق  روحيه كار تيمي در ميان ا

هاي انگيزشي و مشـوقهاي مـالي   التدريس در دانشگاه؛ ايحاد سيستمالتحقيق نسبت به حق
مناسب براي استادان پژوهشگر؛ و بوسيله فراهم كـردن شـرايط مناسـب بـراي فعاليتهـاي      

ارهاي پيشنهادي ديگر هرچند ساير راهك. حرفه اي و زندگي استادان پژوهشگر ارتقا بخشيد
هـاي علـوم انسـاني و    در اين خرده مقياس نيز چون رعايت حرمت حرفه اي استادان رشته

 توجه به استقالل فكري آنان در پژوهش؛  تأكيـد بـر آمـوزش اسـاتيد جهـت كـار بـا نـرم        
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انگليسي و نگارش مقاالت علمـي؛ و توجـه بـه مشـكالت شخصـي       افزارهاي آماري، زبان
هـا مربـوط بـه هزينـه هـاي بـاالي زنـدگي نيـز از نظـر          لمي نظيردغدغهاعضاي هيات ع

. پاسخگويان مهم ارزيابي شده است و نبايد در برنامه ريزي مربوطه مورد غفلت قـرار گيـرد  
از طرف ديگر نتايج آزمون تي تك متغيره نيز در ارتباط با وضعيت ديدگاه اساتيد در زمينـه  

ي اسـتادان علـوم انسـاني بـر عملكـرد پژوهشـي       انقش و اثر جنبه هاي  شخصي و حرفه
اعضاي هيأت علمي علوم انساني نشان مي دهد با عنايـت بـه اينكـه تـي مشـاهده شـده       

درصـد بزرگتـر    95در سـطح  ) 1.645(از مقدار بحراني آن  311با درجه آزادي ) 117.364(
لكـرد  در بهبـود و تقويـت عم  است، نقش مثبت توجه به جنبه شخصي و حرفه اي اسـاتيد  

 ). 10جدول (پژوهشي اساتيد اين حوزه مورد تأييد قرار مي گيرد 
  
  

نتايج آزمون تي تك متغيره از ديدگاه پاسخگويان نسبت به نقش و تأثير جنبه هاي : 10جدول 
 شخصي و حرفه اي اثر گذار استادان بر عملكرد پژوهشي

انحراف  ميانگين  نمونه
 استاندارد

تفاوت خطاي 
 معيار

 تي
درجه 
 آزادي

سطح 
معني 
 داري

تفاوت 
 ميانگين

312 3.9883 0.58859 0.03398 117.364311 0.000 3.98828 

  
  بحث در نتايج 

در اين بخش نتايج كلي به تفكيك سؤاالت اصلي پژوهشي و مقايسه آن با نتايج ساير 
در واقع در اين مطالعه سؤاالت پژوهش ناظر به پنج عامل كلي . پژوهشها تفسير مي گردد

بود كه بنابه شواهد موجود، ضعف و ناكارآمدي در آنها بر عملكرد نا اثربخش اعضاي 
هشي تأثير داشته و اصالح، بازبيني و يا تقويت آنها به عنوان هيأت علمي در فعاليتهاي پژو

. راهبردهاي براي بهبود عملكردپژوهشي اساتيد علوم انساني مورد تأييد قرار گرفته است
عوامل ساختاري و اداري دانشگاهها، مديريت و : اين مؤلفه هاي پنجگانه عبارت بودند از

انات و تسهيالت پژوهشي، زمينه هاي سياستگذاري هاي پژوهشي، مسائل مالي، امك
طرح  فرهنگي، اجتماعي و سياسي و جنبه هاي شخصي و حرفه اي استادان علوم انساني

  . گرديدند
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  عوامل ساختاري و اداري دانشگاهها ) الف

نتايج . در ذيل اين عنوان ديدگاه افراد در باره هشت راه حل پيشنهادي بررسي شد
ست كه هرچند اكثريت آنان بر اين باور هستند كه از همه تحليل نظرات افراد مؤيد آن ا

موارد مطروحه مي توان به عنوان بستري براي تقويت و ارتقاي عملكرد پژوهشي اساتيد 
در حوزه علوم انساني بهره گرفت اما به لحاظ اهميت و نقش اثرگذار هريك از اين موارد، 

به آنها از سوي مديران  رعايت ترتيب زير مبين ضرورت اولويت بخشي در توجه
تسهيل ضوابط در واقع از بعد ساختاري و اداري، دانشگاهها مي بايست با . دانشگاهي است

هاي مطالعاتي و پژوهشي، تقويت ارتباطات علمي اداري براي اعزام اساتيد به فرصت
هاي پيوسته ميان مراكز دانشگاهي در امر پژوهش، تسريع و تسهيل تصويب طرح

دانشگاه، استفاده از مكانيزمهايي براي محدود نمودن ساعات تدريس اساتيد  پژوهشي در
هاي پژوهشي در واحدهاي دانشگاهي، بازبيني در مكانيزم داوري و ارزشيابي فعاليت

استادان علوم انساني، فراهم نمودن بسترهاي الزم براي گسترش تحصيالت تكميلي در 
و ضوابط مربوط به ماهيت وظايف و الزامات نامه ها حوزه علوم انساني، اصالح آيين

پژوهشي استادان و توجه به قابليتهاي پژوهشي و صالحيتهاي حرفه اي اعضاي هيأت 
زمينه هاي كاري، حرفه اي و انگيزشي قوي تري براي علمي به هنگام  استخدام آنان، 

منصوري، (ته هاي اين نتايج با ياف. ترويج و بهبود فعاليتهاي پژوهشي اساتيد فراهم نمايند
كه در بررسي علل مشكالت پژوهشي دانشگاهها به موانع اداري ) 1373معين، (و ) 1370

  . و مديريتي پرداخته اند، سازگار است
فعاليتهاي غير همچنين نتايج اين تحقيق همچنين نشان داد كه كاهش ميزان 

بنابراين مي  . اعضاي هيات علمي در افزايش كارايي پژوهشي آنان مؤثر استپژوهشي
توان استنباط كرد كه كاهش فعاليت هاي كاري غير پژوهشي اعضاي هيات علمي در 
دانشگاه شامل كاهش حق التدريس، كاهش كار اجرايي و افزايش فرصت هاي مطالعاتي 

يعني هرچه قدر فعاليت هاي كاري غير . بر افزايش فعاليت هاي پژوهشي آنان موثر است
در دانشگاه كم شود، فعاليت هاي پژوهشي آنها افزايش مي  پژوهشي اعضاي هيات علمي

مطابقت دارد كه ) 1373( گلسفيدي و شمسايي) 1373(اين يافته با نتايج بكراني . يابد
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تراكم برنامه هاي درسي و توجه زياد به تدريس پرداختن به كارهاي اجرايي را مانع توجه 
  . انداعضاي هيات علمي به فعاليت هاي پژوهشي دانسته 

  مديريت و سياستگذاري هاي پژوهشي) ب
در ارتباط با سنجش نقش مديريت و سياستگذاريهاي پژوهشي در بهبود وضعيت و 
عملكرد پژوهشي اساتيد علوم انساني در دانشگاههاي دولتي نظر پاسخگويان نسبت به 

و تحليلهاي توصيفي . نقش و اثر يازده راهكار پيشنهادي مورد ارزيابي قرار گرفت
استنباطي از يافته هاي تحقيق در ارتباط با عامل فوق نشان مي دهد كه بهره گيري از 
رويكردهاي رتبه بندي شده زير مي تواند به دانشگاهها و مراكز دانشگاهي در بهبود 

  :عملكرد و توان پژوهشي اساتيد خود در حوزه علوم انساني بسيار مؤثر باشد
ذب و نگهداشت پژوهشگران برجسته علوم استفاده از مشوقهاي مناسب براي ج 
  انساني، 

علوم انساني با رويكرد  بازبيني روند گسترش آموزش عالي كشور در حوزه 
  پژوهش محوري، 

  هاي علوم انساني، بازبيني در معيارهاي علم سنجي متناسب با ماهيت رشته 
شي در هاي استراتژيك پژوهشي براي بهبود فعاليتهاي پژوهريزيتدوين برنامه 

  اين حوزه، 
  راه اندازي و گسترش مراكز و مؤسسات پژوهشي در حوزه علوم انساني، 
تجديد نظر مسووالن دانشگاهي در نحوه برخورد و همكاري با پژوهشگران علوم  
  انساني، 

  ها، بازبيني در مديريت علوم انساني در دانشگاه 
اتيد در حوزه علوم اي در فعاليتهاي پژوهشي اسرشتهتشويق رويكرد هاي  ميان 
  انساني، 

هاي پژوهشي بهره گيري از سازوكار مناسب براي نظارت بر فرآيند اجرايي طرح 
  علوم انساني،

استفاده متعادل از حضور همه استادان در امور مديريتي و كارهاي اجرايي  
  دانشگاهي، و

  . پژوهشي و در تصميمات دانشگاهي -تأكيد بر علم محوري در محيطهاي علمي 
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نتايج تحقيق حاضر در ارتباط با نقش عوامل مربوط به مديريت و سياستگذاري 

، )1385(فعلي و همكاران ) 1382(، پارياد )1370(پژوهشي با نتايج تحقيق صادقي 
) 2003( و كميسيون جامعه اروپا) 2002( ، ريهر و موريسون)2002( كوترليك و همكاران

سياستگذاري ها و راهبردهاي كالن كشور درحوزه هاي علمي،  در واقع. انطباق دارد
آموزشي، فناوري، هدفگذاري، تعيين اولويت ها و نحوه بكارگيري نتايج تحقيقات از مسائل 

در خصوص ). 24: 1379قانعي راد، ( تأمل برانگيزي است كه در اين زمينه مطرح است 
انك پرس در نطق خود خطاب به اهميت تعيين اهداف و  سياستگذاري هاي پژوهشي، فر

اگر جامعه علمي، پيشنهاد اولويت هاي تحقيقاتي ": اعضاي آكادمي علوم آمريكا مي گويد
و تدوين يك دستور كار عملي را براي علوم انجام ندهد، آنگاه كساني تعيين اولويت ها و 

يجه اين نت. سياست هاي علمي را بدست خواهند گرفت كه هيچ آگاهي از اين امر ندارند
كار تدوين دستوراتي خواهد بود كه نه مورد حمايت جامعه علمي و نه مطلوب جامعه 

محمد ("عمومي خواهد بود و از تعهد و عزم ملي براي اجراي آن بي بهره خواهد بود
  ).34: 1375رضايي و سرحد، 

  منابع مالي، امكانات و تسهيالت پژوهشي) ج
تقويت و گسترش امكانات مالي، بهبود  تحليل نتايج اين تحقيق در خصوص تأثير

شرايط علمي و خدمات و تسهيالت پشتيباني پژوهشي در بهبود عملكرد پژوهشي اساتيد 
نشان مي دهد كه هر اندازه دانشگاهها بسترهاي الزم در اين عرصه را فراهم كنند و هر 

كمتري مواجه باشند  اندازه اساتيد در رابطه با منابع مورد نياز خود براي پژوهشي با تنگناي
و دغدغه كمتري داشته باشند به همان اندازه مي توان انتظار گسترش فعاليتهاي پژوهشي 

از نظر پاسخگويان توجه به راهكارهاي پيشنهادي ذيل در تقويت و بهبود . را از آنان داشت
  : عملكرد پژوهشي اساتيد مؤثر مي باشند

هاي پژوهشي استادان علوم فعاليتها از هاي مالي دانشگاهگسترش حمايت 
  انساني، 

هاي علوم انساني از رعايت عدالت در تخصيص بودجه و امكانات به دانشكده 
  سوي دانشگاهها،
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رساني و اشتراك پيوسته مجالت الكترونيكي داخلي و هاي اطالعتقويت بانك 
  خارجي،

ي سازمانهاي فراهم كردن امكان استفاده پژوهشگران علوم انساني از حمايت مال 
  خارج از دانشگاه،

  موقع اعتبار طرحها  با اصالح شيوه هاي گردش مالي در دانشگاهها،پرداخت به 
هاي پژوهشي در اطالع رساني مناسب براي اطالع روزآمد استادان از اولويت 

  علوم انساني،  حوزه
وم توسعه نشريات علمي معتبر داخلي براي نشر آثار علمي و پژوهشي استادان عل 
  انساني، 

اي، ملي و هاي علمي منطقهها، كنفرانسها در برگزاري همايشاهتمام دانشگاه 
  المللي،بين

هاي مربوط به ها و موسسهتقويت ارتباط اساتيد علوم انساني با فعاليت سازمان 
  اين حوزه، 
تأكيد بر راه اندازي كارگاههاي آموزشي در امر پژوهش جهت آشنايي استادان با  

  ند پژوهش،فراي
ايجاد مراكز مشاوره پژوهشي در دانشگاهها براي راهنمايي و كمك به اساتيد  
  تازه كار، و
فراهم كردن بسترهاي اداري الزم براي بكارگيري اساتيد اين حوزه از دستياران  

  .كمك پژوهشي
،  )1382(پارياد ) 1385(، فعلي و همكاران)1386(اين نتايج با يافته هاي عرب مختاري

) 1370(، صادقي)1373(، بكراني )1378(كياني هر چگاني و يارمحمديان) 1381(برات پور
كه عوامل اقتصادي، افزايش بودجه و تامين منابع و ) 2002(وكوترليك و همكاران 

اسب براي پژوهش و نشر آثار پژوهشي، توسعه فرصتهاي نيازهاي مالي، تأمين شرايط من
حضور افراد را در كنگره ها همايشها و بهره گيري از نظام اطالعاتي را بر افزايش فعاليت 

  . هاي پژوهشي تاثير گذار مي دانند، انطباق دارد
  زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي) د
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وهش و عملكرد پژوهشي اساتيد در نتايج اين تحقيق همچنين نشان داد كه حوزه پژ

علوم انساني به شدت متاثر از فراسيستم هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي پيرامون خود 
سودمند نبودن  اصالح تصورات مسؤلين جامعه دربارهدر واقع از نظر پاسخگويان .مي باشد

اسب و ها و شرايط مندر علوم انساني، فراهم كردن زمينه و كاربردي نبودن پژوهش
پردازي در علوم انساني، بازسازي نگرش و ذهنيت مطلوب براي اجتهاد علمي و ايده

اجتماعي منفي راجع به جايگاه علوم انساني و پژوهشهاي مربوطه، محدود نمودن تاثير 
هاي پژوهشي در علوم انساني، ايجاد حاكم بركشور بر روند فعاليتجريانات سياسي 

در  مكاري نهادهاي اجتماعي با پژوهشگران علوم انسانيمكانيزمهايي براي تقويت ه
وجود يك جو همفكر . توسعه و تقويت فعاليتهاي پژوهشي بيش از ساير عوامل نقش دارد

و سازگار در هر زمينه اي از علم و دانش بيانگر فضاي علمي و پژوهشي مناسب است و 
دهند و با تفكر و نقادي، زمينه در چنين فضايي است كه افراد مي توانند فكر هاي نو ارائه 

نتايج تحقيق حاضر در خصوص ). 201: 1368اصغري (ايجاد دانش جديد را فراهم آورند 
، )1383(مورهد و گريفين، تأثير جنبه هاي اجتماعي و فرهنگي عموماً با نتايج مطالعات 

و  همچنين در خصوص تاثير شرايطو ) 1370(، بيچ )1374(، رحيمي نيك )1380(هاگمن 
نگرش هاي سياسي و مشكالت ناشي از عدم ثبات سياسي بر عملكرد پژوهشي اعضاي 

. هماهنگ است  ) 2004(و هنينك و استيفنسون ) 2004(هيأت علمي با مطالعات ماجومدر 
بنا براين از آنجا كه عوامل اجتماعي به عنوان عوامل بهبود عملكرد افراد تلقي مي شوند، 

ن عوامل ارتقا دهنده عملكرد پژوهشي اعضاي هيات علمي نيز به مي توان آنها را به عنوا
  . حساب آورد

  جنبه هاي شخصي و حرفه اي استادان علوم انساني) ه
توجه به پارامترهاي مربوط به جنبه هاي انگيزشي شخصي و حرفه اي همواره در 

هشگران و مطالعات مربوط به كارايي به عنوان متغيرهاي تعيين كننده اي مورد توجه پژو
بر اين اساس و بر پايه نتايج اين تحقيق نيز از نظر . تحليلگران سازماني قرار داشته است

پاسخگويان اين مطالعه تأكيد بر چنين پارامترهايي مي تواند زمينه ساز رشد توانمندي 
تحليل هاي توصيفي و استنباطي نتايج حاصل . پژوهشي اساتيد علوم انساني قرار گيرد
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ن است كه توجه به رويكردهاي زير مي تواند در بهبود عملكرد پژوهشي اساتيد حاكي از آ
  :   دانشگاهها در حوزه علوم انساني مؤثر واقع شود

  تشويق  روحيه كار تيمي در ميان استادان علوم انساني  
  التدريس در دانشگاهالتحقيق نسبت به حقبهبود ميزان حق 
  مالي مناسب براي استادان پژوهشگرهاي انگيزشي و مشوقهاي ايجاد سيستم 
فراهم كردن شرايط مناسب براي فعاليتهاي حرفه اي و زندگي استادان  
  پژوهشگر 
ها مربوط به هزينه توجه به مشكالت شخصي اعضاي هيات علمي نظيردغدغه 

  هاي باالي زندگي
ش انگليسي و نگار افزارهاي آماري، زبانتأكيد بر آموزش اساتيد جهت كار با نرم 

  مقاالت علمي 
هاي علوم انساني و توجه به استقالل رعايت حرمت حرفه اي استادان رشته 

  فكري آنان در پژوهش
نتايج اين مطالعه مبني بر نقش زمينه هاي شخصي، سازماني و حرفه اي بر عملكرد 

من جمله پژوهش موس . پژوهشي اساتيد توسط ساير پژوهشها مورد تأييد قرار گرفته است
نشان مي دهد كه زمينه يا جو سازماني بر كيفيت انجام پژوهش توسط ) 2007(و كوباكي 

نيز در ) 2005(سمباي و تري . ميلي موثر بوده استاساتيد و دانشجويان تحصيالت تك
مطالعه ديگري، با بررسي تاثير جو گروه و دانشكده بر ميزان فعاليت پژوهشي اعضاي 
هيات علمي دريافتند كه جو گروه آموزشي، سن، و درصد اعضاي هيات علمي داراي 

نتايج . ته استدكتراي تخصصي در دانشكده، بر ميزان فعاليت پژوهشي افراد تاثير داش
، كياني هرچگاني و )1376(، حسيني و شمسايي )1371(تحقيقات فضيلت خواه 

نيز حاكي از تاثير انگيزه هاي فردي و ) 1381(، زينالو و همكاران )1378(يارمحمديان 
، )1993(نتايج تحقيقات لدلي و الوجوي .دروني پژوهشگر بر عرصه تحقيقات است

، )2000(، پاراهو)2000(، كاپلوماكي و تيومي)1998(ن، كاجرمو و همكارا)1996(هيكس
و ساير تحقيقات ) 2007(، تين )2003(، آدامسن و همكاران )2002(ساكس و همكاران 

مشابه نشان داده است كه به طور كلي ميزان دانش و توانمندي هاي پژوهشي از موارد 
 . بسيار موثر بر بهره وري پژوهشي و كاربست نتايج تحقيقات است
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سياستهاي
  كالنپژوهشي

زمينه 
 سياسي

زمينه 
 فرهنگي  

زمينه هاي
 اجتماعي

ساختاري عوامل مديريتي  ـ

 

  

  
  
  

  منابع علمي

كانات ا زاتان ت

توانمند سازي حرفه اي

 

 جنبه هاي شخصي 

دستاوردهاي  عفن
مناب

يو
ور
فنا

مال
بع
منا

بر عوامل اثر گذار بر عملكرد پژوهشي اساتيد  چارچوب مفهومي.  1شكل شماره 
مطالعه  نتايج اين مبناي  

بطور كلي همچنانكه نتايج اين تحقيق نشان مي دهد اگر خواهان ارتقإ مستمر سطح 
كيفيت فعاليتهاي علمي و پژوهشي در حوزه علوم انساني هستيم، بايد بدانيم  كه نيل به 
قابليها، مهارتها  و دانش عملي و كاربردي قابل پذيرش و كارآمد در پژوهش و ارتقاي 

ي در حوزه علوم انساني هم در گرو آسيب شناسي عوامل كميت و كيفيت توليدات علم
مؤثر بر ناكارآمدي پژوهش در حوزه مورد بحث و هم مستلزم استقرار بسترهاي سخت 
افزاري، نرم افزاري و مغزافزاري متناسب با شأن و جايگاه پژوهش و پژوهشگران در علوم 

ستگذاري و برنامه ريزي انساني است كه از ديد اهل نظر، در مجامع تصميم گيري، سيا
  . آموزش عالي كشور مغفول واقع شده است
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  كاربردي  هايپيشنهاد
پيشينه، و يافته هاي تحقيق، توجه به پيشنهادات زير مي تواند در براساس ادبيات، 

  :ارتقاي عملكرد پژوهشي اعضاي هيأت علمي در حوزه علوم انساني مؤثر باشد
تأسيس آكادمي علوم انساني در كشور مي تواند در ارتقاي جايگاه علمي علوم  .1

اير حوزه هاي علمي و انساني، ايجاد  هماهنگي و تعادل ميان توسعه علوم انساني با س
  .  مديريت استراتژيك فعاليتهاي علمي و پژوهشي در اين حوزه بسيار مؤثر واقع شود

اصالح رويكرد ملي نسبت به علوم انساني به عنوان يك استراتژي بلند مدت  .2
  . داراي آثار و پيامدهاي ماندگاري در اين عرصه خواهد بود

رفع موانع سياسي، اجتماعي، فرهنگي در حوزه نظريه پردازي در علوم انساني  .3
زمينه ساز توسعه فعاليتهاي پژوهشي و طرح و تكوين تئوريهاي علمي بومي در حوزه علوم 

  . انساني خواهد بود
زمينه هاي ذهني مثبت در دولتمردان براي رونق بخشيدن به تحقيقات علوم  .4

  .انساني ايجاد گردد
نظام در  .5

آموزش عالي به علوم انساني اهميت داده شود و از علم زدگي و تجربي گرايي و ضعف 
  .زدگي پرهيز گردد

ايجاد يك بانك اطالعاتي و اطالع رساني جامع از اساتيد و مطالعات علوم  .6
  .انساني ضرورت دارد

از نظر تأمين  .7
يض بين رشته هاي علوم منابع و امكانات مورد نياز براي فعاليتهاي پژوهشي از اعمال تبع

انساني و رشته هاي ديگر اجتناب گردد و نسبت به فراهم كردن منابع و شرايط الزم براي 
  . اين منظور تالش شود
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بر عقد  .8

قراردادهاي پژوهشي بين دانشگاه و ساير موسسات براي همكاري با اساتيد رشته هاي 
  .علوم انساني اهتمام گردد

وهش به اساتيد اين حوزه و افزايش مهارت و براي آموزش شيوه هاي جديد پژ .9
كارآمدي آنان در پژوهش و تحليل يافته هاي پژوهشي، كاربرد فناوريهاي جديد و رشد 

  .  مهارت در زبان علمي در ميان اعضاي هيأت علمي برنامه ريزي شود
تأكيد بر انجام مطالعات ميان رشته اي و نيز مطالعات موازي در بيش از يك  .10

  .ر كمك كننده استرشته بسيا
تشويق و حمايتهاي مالي و انگيزشي براي گروههاي آموزشي و اعضاي هيات  .11

  .علمي علوم انساني مي تواند مؤثر واقع شود
محدود ساختن ساعات تدريس و فعاليت آموزشي صرف اساتيد و ملزم ساختن  .12

  .آنان به فعاليت پژوهشي مورد توجه سياستگذاران آموزش عالي قرار گيرد
فعاليتهاي آموزشي بر كاربرد روشهاي مبتني بر كاوشگري و ايجاد بستر در  .13

  . مناسب براي رشد تفكر انتقادي در دانشجويان توسط اساتيد تأكيد شود
شان حرفه اي اساتيد علوم انساني حفظ و در رفع مشكالت شخصي آنان تالش  .14
  .شود

تالش براي اصالح و ) ابعاد سازماني(به نقش و تأثير موازين اداري و ساختاري  .15
  .ناكارآمديهاي سازماني اثر گذار بر پژوهش توجه شود

با درك ماهيت محدود كننده، غامض و زمانبر پژوهش در علوم انساني در  .16
  .سياستگذاريهاي پژوهشي اين حوزه بازبيني شود

بر هدايت همايش و سمينارهاي علمي در جهت موضوعات ضروري و الزم در  .17
فراهم كردن امكان ارتباط و تبادل اطالعات با سازمان ها و  رشته هاي تخصصي مختلف،

ديگر مراكز تحقيقاتي خارج، از جمله دادن فرصت مطالعاتي به پژوهشگران و دعوت از 
 .متخصصين خارجي براي انجام تحقيقات مشترك اهتمام گردد

دربرنامه هاي بودجه بندي پژوهشي و تخصيص منابع بيشتر به رشته هاي علوم  .18
  .ني بازنگري شودانسا
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دسترسي افراد به منابع اطالع رساني معتبر از طريق افزايش اشتراك با پايگاه  .19
 .هاي اطالع رساني و مجالت الكترونيكي توسعه يابد

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  منابع
: تهران. مجموعه مقاالت سمينار تحقيق و توسعه.  "عوامل موثر بر تحقيق ").  1368( اصغري، علي 

  198 – 208: دانشگاه علم و صنعت ايران، 
بررسي علل عدم گرايش استادان رشته هاي علوم انساني و رفتاري به   ").  1378(امينيايي، مريم 

.  7دوره . تحقيق در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي ايرانچكيده تازه هاي .  "تحقيق و تتبع در ايران
 .پژوهشگاه اطالعات و مدارك علمي ايران: تهران.  4شماره 

فصلنامه خبري انجمن . گزارشنامه برنامه ملي تحقيقات). 1376. (انجمن علمي ايرانيان آمريكاي شمالي
  .  26-30: 4علمي ايرانيان آمريكاي شمالي، سال دوم، شماره 

پژوهشي اعضاي هيات علمي -بررسي عوامل تاثيرگذار بر فعاليتهاي علمي). 1381(ات پور، رويا بر
: تهران. پايان نامهكارشناسي ارشد. گروههايكتابداري دانشگاههاي دولتي ايران از ديدگاه آنان

  .دانشگاه علوم پزشكي ايران
در خصوص موانع پيشرفت فعاليت بررسي نگرش اعضاي هيأت علمي دانشگاه ).  1373(بكراني، فريدون 

دانشگاه . پايان نامه كارشناسي ارشد برنامه ريزي آموزشي. هاي پژوهشي در دانشگاه صنعتي اصفهان
  .پايان نامه دكترا، دانشگاه تهران .عالمه طباطبايي، دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي 

سوم در انتشار توليدات علمي جهان  جايگاه كشورهاي جهان) 1385(پارياد، رحمان  و ملكي، بهزاد 
وضعيت امروز، چشم انداز : ، كنگره ملي علوم انساني)كشور جمهوري اسالمي ايران: مطالعه موردي(

  .اسفند ماه 22-24: فردا، تهران
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بررسي موانع ساختاري پژوهش در بين اعضاي هيات علمي گروه هاي آموزشي  "). 1383(پارياد، رحمان 

مجموعه مقاالت آموزش عالي و توسعه .  "گاه هاي اصفهان و منطقه غرب كشور علوم انساني دانش
  . 233 – 258صص .  2جلد . پايدار 

بررسي موانع انجام پژوهش در بين اعضاي هيئت علمي گروه هاي آموزشي علوم ). 1380(پارياد، رحمان
دانشگاه اصفهان، . ي ارشدپايان نامه كارشناس. انساني در دانشگاه هاي  اصفهان و منطقه غرب كشور

  ). چاپ نشده(دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي 
بررسي موانع برون سازماني تحقيق از ديدگاه اعضاي هيات  ").1386(پورناصري، شهناز و همكاران 

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد  " 1380علمي دانشگاه هاي شهر اردبيل در سال 
،  ويژه نامه  خالصه مقاالت نهمين همايش 1386زمستان  5نزدهم، شماره سال پا. صدوقي يزد

  143ص . كشوري آموزش پزشكي
مجله  هاي ارتقاي آن ها و شيوه توجهي به خالقيت در دانشگاه عوامل كم) 1387(عليرضا ، پيرخايفي

 . 87آبانماه  167فرهنگ پژوهش، شماره 
نديشي نقش نهادهاي علمي در گسترش علوم انساني، كالن ا) 1385(جمشيديان، مهدي و شاهين، آرش 

  .اسفند ماه 22-24: وضعيت امروز، چشم انداز فردا، تهران: كنگره ملي علوم انساني
: پژوهش در علوم انساني، كنگره ملي علوم انساني) 1385(چيت ساز، سپيده  و صحراگرد،  رحمان 
  .اهاسفند م 22-24: وضعيت امروز، چشم انداز فردا، تهران

موانع و تنگناهاي پژوهشي از ديدگاه اعضاي هيات  ") . 1376(شمسايي،  ابراهيم . حسيني، سيد محمود
:   1مجموعه مقاالت نخستين سمينار آموزش عالي در ايران، جلد  "علمي دانشكده هاي كشاورزي 

 .508 – 538دانشگاه عالمه طباطبايي، صص 
در . ت و نقش رساله هاي تحصيالت تكميلي در توليد علمبررسي وضعي) 1387(حميدي زاده، محمد رضا 

آسيب شناسي علوم انساني در ايران به كوشش : 6جلد : مجموعه مقاالت كنگره ملي علوم انساني
  . انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. مظفر نامداري

: ارتقاي آن، كنگره ملي علوم انسانيعلوم انساني در ايران و راهاي ) 1385(خورسندي طا السكوه، علي 
  .اسفند ماه 22-24: وضعيت امروز، چشم انداز فردا، تهران

فعاليتهاي : شناختي عوامل مؤثر بر فعاليتهاي پژوهشي، بررسيموردي بررسي جامعه) 1375(رازقي، نادر 
كارشناسي (ه پايان نام ،سياسي دانشگاههايتهران شناسي، اقتصاد، علوم پژوهشي اساتيد رشته جامعه

  .دانشگاه تربيت مدرس -- ) ارشد
بررسي رابطه بين فرايند تبديلمديريت دانش و عملكرد ). 1387. (حميد ،رحيمي و رجايي پور، سعيد

، 31سال هشتم، شماره  ،پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي .اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان
  . 59- 76  زمستان ص



 343...    بررسي راههاي بهبود عملكرد پژوهشي

انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي واحد : تهران. تئوري هاي نياز و انگيزش). 1374. (رحيمي نيك، اعظم
  .تهران

خالصه مقاالت موانع و تنگناهاي پژوهشي و راههاي ارتقاي علمي كشور، )1375(رضايي، عبدالعلي 
  طباطبايي تهران، دانشگاه عالمه, نخستين سمينار آموزش عالي در ايران،

ديدگاه ها و : چشم انداز پژوهش در دانشگاه علوم پزشكي تهران   "). 1381( و همكاران زينالو، علي اكبر
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، :  1381سال .  7، مجله آموزش در علوم پزشكي، شماره "نظرات 
  . 68 -69صص 

پيش نيازها، اصول و : توليد علم در علوم انساني). 1385. (ساماني، سيامك و فوالد چنگ، محبوبه
  . خرداد 2-3كارها، خالصه مقاالت همايش بررسي مشكالت علوم انساني دانشگاه شيراز، راه

نقش دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي در ارتقإ علوم انساني، ). 1385. (سجاديان، سيد محمد
  . اسفند 22-24: وضعيت امروز، چشم انداز فردا، تهران: كنگره ملي علوم انساني

 - بررسي عوامل بازدارنده و تنگناهاي مربوط به فعاليتهاي علمي). 1373( .براهيمشمسايي گلسفيدي، ا
نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه  پايان. هاي كشاورزي كشور پژوهشي اعضاي هيئت علمي دانشكده

  .تربيت مدرس، دانشكده كشاورزي
ه مقاالت همايش ، خالصمفهوم پردازي توليد علم در عرصة علوم انساني .)1385( .شمشيري، بابك

  . خرداد 2-3بررسي مشكالت علوم انساني دانشگاه شيراز، 
هاي  انساني از ديدگاه اساتيددانشكده هاي علوم بررسي مشكالت تحقيق در رشته). 1370. (صادقي، عباس

  . دانشگاه اصفهان --) كارشناسي ارشد(پايان نامه , علوم انساني دانشگاه اصفهان
ميان رشته اي شدن الگوهاي پژوهشي در حوزه ). 1385.(حمد آبادي، زهره صالحي هيكويي، مريم و ا

  .اسفند ماه 22-24: وضعيت امروز، چشم انداز فردا، تهران: علوم انساني، كنگره ملي علوم انساني
  44 – 48 :37رهيافت،  شماره  .2005كارنامه پژوهشي ايران در سال ). 1385(  .صبوري، علي اكبر
بررسي عوامل مؤثر بر بهبود عملكرد آموزشي اعضاء هيئت علمي دانشكده ). 1383. (عبدي، معصومه

پايان نامه . هاي علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاههاي دولتي شهر تهران از ديدگاه آنان
 .كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي تهران

در رشته تربيت بدني و علوم  شناسايي موانع و مشكالت پژوهش). 1386(. عرب مختاري، روح اهللا   
ورزشي در دانشگاه هاي دولتي كشور از ديدگاه دانش پژوهان تحصيالت تكميلي، پايان نامه 

  .كارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشكده تربيت بدني
درآمدي بر توسعه آموزش عالي در ايران با تأكيد بر علوم انساني، انتشارات ). 1385. (عزيزي، نعمت اله

  .وهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوريپژ



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    344

 
ش و جايگاه تحقيق در آموزش و پرورش و مسايل مرتبط با آن، مقاله نق. )1378(. عزيزي، نعمت اله

ارائه شده به اولين سمينار علمي بررسي مسايل پژوهشي كشور، مركز تحقيقات علمي كشور، تهران 
   .ارديبهشت ماه 28-29

بررسي موانع و مشكالت تحقيقات اجتماعي در ايران، پايان نامه ).  1371( .فضيلت خواه، محسن
  كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، دانشكده علوم انساني

برسي عوامل موثر بر مشاركت در فعاليت ). 1385(. فعلي، سعيد و پزشكي راد، غالمرضا و چيدزي، محمد
  ،42امه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، شماره فصلن. هاي پژوهشي و توليد علم

نقش مطالعات ميان رشته اي در اعتالي علوم انساني، ). 1385. (فوالد چنگ، محبوبه و ساماني، سيامك
  .اسفند ماه 22-24: وضعيت امروز، چشم انداز فردا، تهران: كنگره ملي علوم انساني

اني در نظام آموزشي، پژوهشي و مديريتي كشور  و ارائه بررسي جايگاه علوم انس). 1385. (فيض، داود
وضعيت امروز، چشم انداز : ، كنگره ملي علوم انسانيSWOTراهكارهاي ارتقإ آن با استفاده از مدل 

  .اسفند ماه 22-24: فردا، تهران
مركز  تحقيقات علمي كشور : ساختار مديريت نظام علمي كشور، تهران ). 1379(  .قانعي راد، محمد امين

.  
، كنگره ملي )دانشگاهها و وزارتخانه(نقش نهادهاي كشور در ارتقإ علوم انساني ). 1385. (كارنما، اسد اله

  .اسفند 22-24: وضعيت امروز، چشم انداز فردا، تهران: علوم انساني
بررسي عوامل موثر در توجه به پژوهش ). 1378(  .يارمحمديان، محمدحسين وكياني هرچگاني، فاطمه 

.  7دوره .  چكيده تازه هاي تحقيق در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي ايران. ژوهشگرانپدر ميان 
  .مركز اطالعات و مدارك علمي ايران : تهران .  4شماره 

سي و علوم تربيتي ايران نيازمند فلسفه روش شناسي پژوهش در روانشنا). 1387. (لطف آبادي، حسين
مجموعه مقاالت كنگره (در آسيب شناسي علوم انساني در ايران . خردگرايي مينوي و علمي است

  . انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. ويرايش مظفر نامدار) 6جلد : علوم انساني
مجموعه مقاالت نخستين . لوم اجتماعي در ايرانموانع پژوهش در ع). 1376. (لهسايي زاده، عبدالعلي

  .621-636.صص. انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايي: تهران. سمينار آموزش عالي در ايران
در آسيب شناسي علوم . موانع جامعه شناسي در ايران و راههاي ارتقاء آن). 1387. (لهسايي زاده، عبدالعلي
انتشارات . ويرايش مظفر نامدار) 6جلد : علوم انساني مجموعه مقاالت كنگره(انساني در ايران 

  . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
گزارش شماره ( تحقيق، توسعه و سياست علمي). 1375( .سرحدي، مهيار ومحمد رضايي، حسن 

  .مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي :تهران).750809
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نشريه فني مركز اطالعات و . در پيشرفت تحقيق و توسعهرساني  نقش اطالع). 1373. (معين، مصطفي
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بررسي راهكارهاي مشاركت اعضاي هيأت علمي 
ريزي  در برنامه »ز«ي  هاي آزاد اسالمي منطقهدانشگاه

  درسي دانشگاهي
 

  ∗عليرضا عصاره
  

  چكيده
بررسي راهكارهاي مشاركت اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي با هدف پژوهش حاضر 
. نجـام گرديـده اسـت   ا 1388در ريزي درسي دانشگاهي  در برنامه، 6 ي آزاد اسالمي منطقه

نفـر از   1447آمـاري پـژوهش شـامل     ي جامعـه  توصيفي پيمايشـي اسـت و  ، نوع پژوهش
كـه از ايـن   ، باشد مي 6 ي اعضاي هيأت علمي تمام وقت دانشگاههاي آزاد اسالمي منطقه

، ابـزار پـژوهش  . دشـدن انتخـاب   اي طبقـه  گيـري تصـادفي   نمونـه نفر به روش  302تعداد 
بـراي   .سؤال باز پاسخ طراحـي گرديـد   1گويه و  39ه بود كه در محقق ساخت ي پرسشنامه

%) 8(تعيين روايي و پايايي پرسشنامه به ترتيب از نظر متخصصان و ضريب آلفاي كرونباخ 
عـالوه بـر اسـتفاده از شاخصـهاي آمـار      ، به منظور تجزيه و تحليـل داده هـا  . استفاده شد

 Tحليل واريانس يك راهـه و آزمـون   ت، مستقل Tتوصيفي از روش آمار استنباطي شامل 
نتايج پژوهش حاضـر بيـانگر آن اسـت كـه راهكارهـاي      . تك نمونه اي استفاده شده است

بـر مشـاركت   ) بيرونـي و درونـي  (و انگيزشـي ) بيروني و درونـي (سازماني، حرفه اي، علمي
ريـزي درسـي    كارهـاي مـؤثر بـر مشـاركت در برنامـه     راه. اعضاي هيأت علمي تأثير دارند

                                                 
 Alireza_Assareh@yahoo.comعضو هيأت علمي دانشگاه شهيد رجائي  .  ∗
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به ترتيـب   6 ي انشگاهي از ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي آزاد اسالمي منطقهد
راهكارهـاي   -3، راهكارهـاي حرفـه اي   -2، راهكارهـاي علمـي   -1 :ند ازا اولويت عبارت

 -6، راهكارهـاي سـازماني درونـي    -5، راهكارهاي انگيزشي درونـي  -4، انگيزشي بيروني
  .راهكارهاي سازماني بيروني

اعضـاي  ، مشـاركت ، برنامه ريزي درسي دانشگاهي، دانشگاه آزاد اسالمي: واژه هاكليد
  .هيأت علمي

  
 مقدمه

ده شـ دوران كنوني داراي خصوصياتي است كه موجب تمـايز آن از زمانهـاي گذشـته    
د كـه  كـر اين خصوصيات مي توان به تغييرات بي سابقه و سريعي اشـاره   ي هاست؛ از جمل

عصـر جهـاني   ، عصر حاضر. شر را تحت تأثير خود قرار داده استزندگي ب هاي  هتمام جنب
به بيـان ديگـر ابعـاد    . به شمار مي رود...سياست و، آموزش، اقتصاد، اجتماع، شدن فرهنگ

ادغـام  گوناگون زندگي بشر امروز به طرز شگفت انگيزي با هم ادغام شده اند و پيامد اين 
نظام آمـوزش و پـرورش   . استاگون جوامع براي نظامهاي گون بروز شرايط ويژه و متفاوت

بدين لحاظ در جهـان امـروز كـه تحـول اصـل اساسـي و       . نيست انيز از اين قاعده مستثن
 هاي  هآموزش عالي به عنوان يكي از اصلي ترين شاخ، اجتناب ناپذير آن محسوب مي شود

  .نيازمند بررسي و تغيير و تحول است، ت هر كشوريتعليم و ترب
 ي هموزش عالي به معناي اعم و دانشگاهها بـه معنـاي اخـص در توسـع    نقش آامروزه 
كاركردهـاي   ي از جملـه ). 3:1375، گـودرزي (جوامع نمود بارزي يافته اسـت  ي ههمه جانب

، تـرويج و ارتقـاي دانـش   ، آموزش عالي تربيت نيروي انساني متخصص مورد نيـاز جامعـه  
ـ توسعه و تعميق تحقيق و فراهم نمودن شرايط مساعد  . كشـور مـي باشـد    ي توسـعه راي ب

، بدين جهت آموزش عـالي بايـد هماهنـگ و همگـام بـا پيشـرفتها و تحـوالت اجتمـاعي        
  ).54:1372، حسيني نسب(ابدي هاقتصادي و فرهنگي كشور توسع

توليـد و   براي روند و ي از آموزش عالي به شمار ميدانشگاهها به عنوان زير مجموعه ا
ر تربيت نيروهاي متخصص براي بخشهاي گوناگون جامعه را د ي فعالترويج مهارتها نقش

جلوگيري از به هـدر  براي بدين جهت توجه به كيفيت مطلوب عملكرد آنها . بر عهده دارند
، انساني و مادي و همچنـين داشـتن توانـايي رقابـت در دنيـاي آينـده       هاي  هرفتن سرماي
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  ).83:1386، عسكري ،مهر محمدي، كيا منش، معروفي(ضرورتي اجتناب ناپذير دارد
درســي از جملــه فاكتورهــاي مــورد توجــه در تحليــل و بررســي كيفيــت هــاي  هبرنامــ

درسي ابزارهاي علمـي   هاي  هبرنام. دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به شمار مي روند
بـه  ، د كه عالوه بر ترسيم چگونگي حدود انتقـال دانـش و مهارتهـا   ان و اجتماعي نيرومندي

لسفه و اهداف تربيتي يا به عبارتي سياستهاي علمـي مؤسسـات آمـوزش    توصيف و بيان ف
  ).6:1376، وزيري، سرمد( عالي و دانشگاهها مي پردازند

ريزي درسي توجه به اهميت نوسـازي و تجديـد نظـر در     برنامههاي  هاز مهمترين شاخ
يـر و  درسي و هماهنگ نمودن محتوا و روشهاي تدريس با شرايط در حال تغي هاي  هبرنام

  ).24-22:1994، به نقل از سابار، 1387، فتحي واجارگاه، نوروز زاده(نامطمئن مي باشد
ريزي درسي به دانشگاهها در تاريخ  در خصوص واگذاري اختيارات برنامهاتخاذ تصميم 

گيري از نيروهاي مولد در دانشگاهها فراهم سـاخته   براي بهرهرا  ي مناسببستر 10/2/79
بـا  . آن فـراهم گـردد   ناشي ازاستفاده از مزاياي براي تا فرصتهايي است كه ضروري است 

درسي بـا توجـه بـه     ي هحركت در مسير اين تمركززدايي و با توجه به اين امر كه هر برنام
، تدوين مي گـردد ) 17:1386، نيلي، اعتمادي زاده، نصر(فكري و اجتماعي محيط ي هپيشين

ه متخصصان و برنامه ريزان درسي در اسـتانها  توجه به اين امر ضروري به نظر مي رسد ك
خود تأمل بيشـتري   ي هدرسي مورد نياز منطق هاي هو مناطق مختلف كشور نسبت به برنام

درسي با نيازهاي فراگيران  هاي  هبه دنبال يافتن راههاي انطباق هرچه بيشتر برنام، نموده
، 6 ي در كشور ما منطقه. شندبا...تاريخي و، فرهنگي، اقتصادي، و نيازهاي محيط اجتماعي

دانشگاههاي آزاد اسالمي محسوب مي شود كه داراي  به عنوان يكي از مناطق دانشگاهي
اقليمي و ، استان خوزستان به لحاظ جغرافيايي. پتانسيل ها و شرايط خاص و مثمرثمر است

 بـراي مناسب  يبستركشاورزي وهمچنين بهره مندي از منابع طبيعي همچون نفت و گاز 
دارا بـودن   هاي علمي و اقتصادي در كشور محسوب مي شود؛ لذا با توجه به گذاري سرمايه

فـراد زبـده و   چنين امكاناتي بهتر اسـت كـه در دانشـگاههاي ايـن منطقـه بـا مشـاركت ا       
درسي متناسب با ايـن امكانـات   هاي  هها و برنام رشته، ريزي درسي متخصص در امر برنامه

گـذاري دانشـجويان در امـر     ي بهينـه از سـرمايه   ر به استفادهطراحي و تدوين شود تا منج
ايـن امـر   . مورد نياز منطقه گـردد هاي  هتحصيل و در نتيجه تربيت افراد متخصص در رشت

كنـد و هـم    كمـك مـي  ...اجتماعي و، اقتصادي، سيهم به خود كفايي منطقه به لحاظ سيا
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به ، نشگاههاي مناطق مختلف كشورزمينه ساز رقابتي سالم بين دا، تواند از لحاظ علمي مي
داراي كـادر  ) اسـتان خوزسـتان  (دانشگاه آزاد اسالمي 6 ي هاز طرفي ديگر منطق .شمار رود

ريـزي درسـي و همچنـين     نامـه كه با درگير نمـودن آنـان در امـر بر    استمجرب آموزشي 
حفـظ و  براي مساعد  ي هآموزشي مي توان زمين علمي و هاي گيري در تصميم نامشاركتش

  .دكررا فراهم  6 ي هغني در منطق نگهداري اين منابع انساني
اعضاي هيأت علمي به عنوان يكي از مهمتـرين عناصـر مشـاركت كننـده در برنامـه       

ريزي هاي درسي دانشگاهي محسوب مي شوند كه بـراي جلـب مشـاركت آنـان در ايـن      
ـ      .فرايند راهكارهاي گونـاگون وجـود دارد    هـاي   هد زمينـ شـناخت ايـن راهكارهـا مـي توان

ي هيأت علمي در برنامـه ريـزي درسـي    جلب مشاركت هر چه بيشتر اعضا برايمساعدي 
بدين لحاظ پژوهش حاضر قصد دارد به اين سؤال پاسخ دهد كه راهكارهـاي   .ايجاد نمايد

، ريزي درسي دانشگاهي دانشگاههاي آزاد اسالمي در برنامهمشاركت اعضاي هيأت علمي 
  ند؟ا كدام 6 ي همنطق

  
  دانشگاه آزاد اسالمي

ـ   هدانشگاهي غير انتفاعي است با مقاطع تحصيلي كارداني تا دكتـري كـه بـه شـاخ     ا ي
سازمان مركزي اين دانشگاه در تهـران  . تقسيم شده است) واحدهايي: اصطالحاً(يهاي هشعب

رئـيس  ، حـد هـا  مديران وا. رئيس دانشگاه آزاد اسالمي است ي هآن بر عهد ي هاست و ادار
 10واحـد هـاي دانشـگاهي ايـن دانشـگاه در      . خوانده مـي شـوند   دانشگاهي مربوط واحد
  .)222:1381، مهدوي، هدايي(كشور گسترده شده اند ي همنطق
تأسيس و تشكيل دانشگاه آزاد اسالمي بـه   ي هانديش، 1361ارديبهشت ماه سال  31در

ـ  توسـط تهـران   ي در نمـاز جمعـه  ، عنوان نهاد آموزش عالي غيـر دولتـي   هاشـمي  ...ت اآي
انقالبي و اسالمي و نيز نيـاز و   ي رفسنجاني با هدف افزايش ميزان علم و دانش در جامعه

، ؛ بـه نقـل از عصـاره   1379، جاسـبي (تمايل جدي متقاضـيان دانشـگاهي مطـرح گرديـد    
يكي از مراحل طرح اوليه و اصلي براي تأسيس دانشـگاه آزاد  ، به اعتقاد جاسبي). 2:1387

ضاي آموزشي در سـطوح آمـوزش عـالي بـراي جوانـان و عالقـه منـدان        اسالمي ايجاد ف
ميليوني با استفاده از امكانات بالقوه موجود ولي پراكنده و بال استفاده در كشور و بـازكردن  
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در آذر ماه همان سال ). همان(راهي جديد براي دستيابي آنان به تحصيالت دانشگاهي بود
اي معرفـي   ي عام المنفعه اساس آن دانشگاه مؤسسهدانشگاه نوشته شد كه بر  ي اساسنامه

سـايت دانشـگاه آزاد   (هاي آن صرف امور مربوط به دانشگاه مي شود ي هزينه د كه همهش
نمـودار  ، دانشـگاه آزاد اسـالمي   ي پس از تصـويب اساسـنامه   .)اسالمي واحد تهران شمال

ــاريخ   ــز در ت ــه تصــويب مراجــ 1361آذر مــاه  16تشــكيالتي دانشــگاه ني صــالح  ع ذيب
  ).2:1387، عصاره(رسيد

نـويني از ادبيـات تـاريخي و اجتمـاعي مـيهن       ي دانشگاه آزاد اسالمي كـه در مرحلـه  
بنيـان  ) ره(ثر حضرت امـام ؤبا حمايت ماندگار و م 1361مان و در ارديبهشت سال  اسالمي

يـت  سال فعال 27در طي بيش از ، پاي به عرصه فعاليت نهاد، گذار جمهوري اسالمي ايران
هـزار عضـو    30، هزار دانشجو 600يك ميليون و ، هزار فارغ التحصيل 800ميليون و  2، 
واحـد دانشـگاهي و مركـز     357هزار پرسنل در سراسر كشور دارد و بـا   31ت علمي و أهي

كـانون اميـدي بـراي جوانـان مشـتاق بـه تحصـيالت عـالي در سراسـر مـيهن           ، آموزشي
  .1)1388، جاسبي( شود يمان محسوب م اسالمي

شوراي عالي زير نظر ،  ايرانديگر مؤسسات آموزشي در  همچوندانشگاه آزاد اسالمي 
بـه  ، نوع مدرك اعطايي به فارغ تحصيالن ايـن دانشـگاه  . كند فعاليت مي انقالب فرهنگي

 .2)محل تحصيلبا قيد (گردد  صورت مستقل و از طرف دانشگاه آزاد اسالمي اعطا مي
  

  ريزي درسي و آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي شوراي برنامه
 ي شـماره  ي به دانشگاهها بر اساس مصوبه  پس از تفويض اختيار برنامه ريزي درسي

دانشـگاه آزاد اسـالمي در   ، وزارت علوم وتحقيقـات وفنـاوري   10/2/1379و مورخ / 1089
، اي جديـد هـ  ايجاد رشته، آموزشي و درسي هاي برنامه ر وظايف خود در تهيه و تدوينمسي

بـه تشـكيل شـوراي    اقـدام   1381از اوايـل سـال   ، هاي مصـوب  بازنگري و تكميل برنامه
، دتياز اســتاي ا هعــدبــا همكــاري ، رياســت ي در حــوزه، ريــزي آموزشــي و درســي برنامــه

                                                 
1.  IAU.ir ،پيام دكتر جاسبي بـه مناسـبت آغـاز سـال تحصـيلي     ؛ سايت دانشگاه آزاد اسالمي 

  .جديد دانشگاه ها
   /www.wikipedia.org/wikiدانشگاه آزاد اسالمي .2
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د شـورا از همكــاري گروههـاي متعــد   ايــن .دكـر صـاحبنظران و متخصصـان دانشــگاهي   
ـ آتوانسـته اسـت   و تا كنون  استهاي تخصصي برخوردار  ريزي و كميته برنامه ر مفيـد و  اث
، جاسـبي ( اي در پيشرفت امور آموزشي دانشگاه و ارتقـاي كيفـي آن برجـاي گـذارد     ارزنده
1387.(1  
تخصصـي و دو كمسـيون    ي كميـه  52ريزي و  گروه برنامه 8شورا در حال حاضر  اين

هاي بين گروهي و بين  و رشتههاي تخصصي دوره  كميته ريزي و و گروه برنامهدائمي دارد 
مطالب اين بخش بر گرفته از سايت معـاون آموزشـي   ( اي نيز در شرف تشكيل است رشته

 ).استدانشگاه آزاد اسالمي 
  

  در دانشگاه آزاد اسالمي هاي آموزشي و درسي مراحل بازنگري برنامه
 ريزي درسي به دانشگاهها نامه واگذاري اختيارات برنامه آئين 42مادهاساس بر 

و بنا به مسئوليت و وظايفي ، )تحقيقات و فناوري، وزير علوم 10/2/1379مورخ  ي مصوبه(
چگونگي و مراحل بازنگري ، كه دانشگاه آزاد اسالمي در اين زمينه بر عهده دارد

مطابق ، ستهايي كه مجاز به اجراي آنها شتههاي دانشگاهي را در ر ي درسي دورهها برنامه
 .گذارد اجرا مي ي و آن را از تاريخ تصويب به مرحله كند مي طرح زير تهيه و تنظيم

هاي مختلف دانشگاهي كه  و درسي دوره  هاي آموزشي تمام برنامه، ضروري است -1 
اجرا گذاشته  ي واحدهاي آموزشي دانشگاه به مرحله يا تابعه   حداقل دو دوره در موسسات

  .مورد بازنگري قرار گيرد، شده است
حذف دروس ، ها روزآمد كردن برنامه، تكميل، اصالح، هدف از بازنگري -2

تغيير مواد در جهت تحقق اهداف و ، تكميل و افزايش دروس مورد نياز، غيرضروري
                                                 

  )www.iausep.com(سايت معاونت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي .1
   :ها ريزي درسي به دانشگاه امهواگذاري اختيارات برن ي نامه آيين 4 ي ماده .2

هاي تحصيلي، مصوب شوراي عالي  هاي آموزشي دوره نامه تواند در چارچوب آيين دانشگاه مي«
هاي موجـود   ريزي نسبت به بازنگري، حذف، ادغام، جايگزيني و تعيين دروس رشته برنامه

  .در آن دانشگاه اقدام كند
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هاي نو در آموزش به منظور افزايش كيفيت  هشيوي  ها و ارائه هش محور كردن برنامهپژو
  .ها و معرفي منابع جديد و تدارك ابزار و تجهيزات كمك آموزشي است دوره
هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد  و رشته ها  آموزشي و واحدهاي مجري دوره  سساتؤم -3

بررسي بر اساس ارزيابي دوره و ، اند در هر دوره ضمن اجرا و بعد از اجرا اسالمي موظف
كنندگان و بازار كار  مجريان و استفاده، دانشجويان، يات استاداناهداف برنامه متكي به نظر

اثربخشي روي ، مفيد بودن دروس، موفقيت اجرا، آن را از نظر تحقق اهداف، برنامه
، گويي به نيازهاي جامعه خالقيت و كارآفريني و پاسخ ي دانشجويان از نظر ايجاد روحيه

، گسترش روح تعميق فرهنگ پژوهش، ايجاد قابليت و مهارت، تحوالت روزهماهنگي با 
 ي ي خود را با ذكر داليل توجيهي و ارائهد و گزارش نهايمورد نقد و بررسي قرار ده

ريزي دانشگاه  ي شوراي برنامه برنامه به دبيرخانهپيشنهادهاي سازنده در اصالح و تكميل 
  .آزاد اسالمي ارسال دارند

ي شوراي  ات و پيشنهادهاي رسيده در مورد هر برنامه در دبيرخانهينظر، اگزارشه -4
، شدهريزي دانشگاه آزاد اسالمي از نظر انطباق با ضوابط و مقررات آموزشي ارزيابي  برنامه

ريزي  و براي بررسي تخصصي و اعالم نظر به گروه برنامه دريگ ميمورد بررسي قرار 
  .شود ربط ارسال مي ذي

هاي  شيوه، شرايط ورود، )مطابق با اهداف(تواند شامل تغيير عنوان ات مياين اصالح
  .يا تكميل مواد نيز باشدحذف و ادغام دروس ، ادغام رشته حذف و، آموزشي

ها را خود اصالح و  برنامه، ات و پيشنهادهايريزي پس از بررسي نظر گروه برنامه -5
ات يدهد و نظر تخصصي قرار مي ي د يا براي بررسي در اختيار يك كميتهنك ميتكميل 
  .كند دريافت ميتخصصي را  ي كميته

جديد را  ي ييد بود يك نسخه از برنامهأچنانچه اصالحات و ضرورت تغيير برنامه مورد ت
رئيس  آن را با داليل توجيهي به امضاي، قبلي و گزارشي از موارد افتراق ي همراه برنامه

  .كند ريزي ارسال مي راي برنامهي به شونهاي گروه براي طرح و تصويب
ريزي قرار  اولويت در دستور كار شوراي برنامه باگروهها  ي هاي اصالح شده برنامه -6
اجرا ابالغ  براي) چارچوب تحت(ي رأي صادره با محتوا يگيرد و پس از تصويب نها مي
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  ).1ريزي درسي و آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي شوراي برنامه( شود مي
  

  ي درسي دانشگاهي در ايرانريز برنامه
مقررات آموزشـي دانشـگاهها و   ، ريزي و تدوين و تصويب آيين نامه ها مسئوليت برنامه

 ريـزي  شوراي عـالي برنامـه   ي همؤسسات آموزش عالي در نظام آموزش عالي ايران برعهد
 دائمـي و حـدود   ي هكميت 2، تخصصي ي هكميت 68، ريزي گروه برنامه 8اين شورا از . است
تخصصـي عمومـاً   هـاي   هاعضـاي گروههـا و كميتـ   . عضو دائمي تشكيل شده اسـت  476

گـزارش  (انـد   ريزي احبنظران در آموزش عالي و برنامهاعضاي هيأت علمي دانشگاهها و ص
  ).54:1379، آموزش عالي ايران

  
  درسي دانشگاهيهاي  هتدوين برنام

 يوزش و پـژوهش و ارتقـا  كيفي و كمي آمـ  ي هبا توجه به رسالت دانشگاهها در توسع
بيش از پيش جايگاه علمي كشور از طريق ايجـاد تحـول و نـوآوري در تـدوين و اجـراي      

الزم ، درسي و به منظور نهادينه كردن روشهاي مناسب حفظ و بهبـود كيفيـت  هاي  هبرنام
ها بر اساس نياز كشور و قابليت رقابت در سطح جهاني و برمبنـاي اصـول    است اين برنامه

تـوان بـه    اين اصول مـي  ي هاز جمل. شده توسط شوراي انقالب فرهنگي تنظيم شودتعيين 
، مقتضيات زمان و مكـان ، منطبق با تحوالت دانش بشري، درسي منعطف ي تدوين برنامه

كـاربردي  هـاي   هجنبـ ، امكانـات دانشـگاهها  ، مزيت هاي نسبي منطقه اي، نيازهاي جامعه
پايگاه اطالع رساني ( دكررتي و كارآفريني اشاره توسعه وجوه مهادانش نظري و به تبع آن 
  ).1387، 2شوراي انقالب فرهنگي
  :ند ازا اهداف كليدي برنامه ريزي درسي دانشگاهي عبارت، از ديدگاه مشاركتي

دانشگاهي به روشي كـامالً   هاي  هكمك به هيأت علمي در طراحي و اجراي برنام -1
  .انشگاهي و نوآوري هاي پيشرفته شغليديناميك جهت تطبيق با نيازهاي برنامه د

توزيع حجم كاري به شيوه اي كه در موقعيتهاي متفاوت و عملكردهاي صحيح به  -2

                                                 
1. www.iausep.com 
2. iranculture.org  
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  .روش مناسب عمل شود
تأمين اعضاي هيأت علمي بر اساس حجم كاري كه طبق قرارداد منعقد شده بـين   -3

  .دانشگاه و اعضاي هيأت علمي اعمال مي شود
، بـه وظـايف دانشـگاهي   ، در امور دانشگاه اي هيأت علميتشخيص مشاركت اعض -4
، 1دانشـگاه سـاندرلند  ( اي اعضا بسـتگي دارد  تمرينات حرفهاي و  ي مهارتهاي حرفه توسعه

1:2008.(  
هي نـه فقـط از ديـدگاه نظـري     اهميت مشاركت اعضاي مختلف را در جوامع دانشـگا 

كـه در سـطح سياسـت    بل )5:2008، 3؛ بـه نقـل از سـويال   1997، 2پيترسـون (ريـزي   برنامه
  .توان به عنوان يك محور در نظر گرفت اجتماعي مي
گيـري   كم در ارتباط با فرايندهاي تصميمحاهاي  هآموزش عالي معاصر مقول ي در زمينه

  :ها عبارتند از اين مقوله .درصدد به انجام رساندن بعد مأموريتي آموزش عالي است
  حركت آني دولت مشاركتي -1
 سودمندضرورت مديريت  -2
 اضطرار تطبيق با محتواي در حال تغيير -3
 وجود رهبري مؤثر -4
يـد در بقـاي   ريزي را به عنـوان يـك محـور جد    برنامه، ياستهاي فعلي آموزش عاليس

اين امـر  . گيرد و اين چيزي است كه در گذشته مدنظر نبوده است آموزش عالي در نظر مي
بـه عنـوان نمونـه اجـرا      )PIFI(هماهنگ پيشرفت آموزشگاهي  ي در طرح آزمايشي برنامه

  ).4:2008، ؛ به نقل از سويال2006 ، 4روبيو( شده است
ها و شوراهاي مختلـف   طح دانشگاه و دانشكده توسط كميتهريزي در س در ايران برنامه 

  :ريزي به شرح زيرند برنامههاي  هها و كميتبرخي از شورا، گيرد انجام مي
  شوراي دانشگاه -1
 هشوراهاي تخصصي دانشگا -2
 شوراهاي تخصصي دانشكده و آموزشكده -3

                                                 
1. University of Sunderland  
2. Peterson  
3. Sevilla  
4. Rubio  
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 گروههاي آموزشي -4
 ).32:1387، ابراهيمي( دانشگاه ي هيأت مميزه -5

 
  :1تمركز و عدم تمركز برنامه ريزي درسي دانشگاهي

ريزي درسي بـه صـورت    برنامه فعاليتعموماً ، 2ريزي درسي متمركز در نظامهاي برنامه
دخالـت يـا   . گيـرد  مي سته به آن صورتانحصاري در وزارت يا در مؤسسات اختصاصي واب

عاليتهــا از طريــق شــركت در مشــاركت انــدك و نــاچيز اعضــاي هيــأت علمــي در ايــن ف
گـرايش غالـب   ، ريزي درسي متمركز در برنامه. ريزي است ها يا گروههاي برنامه كميسيون

ها باشند؛ چـرا كـه اعضـاي     دهنده و مجري برنامه علمي انتقالاين است كه اعضاي هيأت 
ي درسـي ايفـا    حياتي و مهم در هر گونـه تغييـرات مـرتبط بـا برنامـه      ينقش، هيأت علمي

» ريـزي درسـي   برنامه«بيت در گزارشي تحت عنوان المللي تعليم و تر انجمن بين. كنند مي
از ) معلـم يـا اعضـاي هيـأت علمـي     (دهنـدگان   كنار گذاشتن آموزش«كرده است كه  بيان

ه چـرا كـ  ، اي نخواهـد داد  سـي نتيجـه  ريـزي در  ر برنامـه طراحي و ايجاد تغييرات دجريان 
  ).9:1383، ايزدي( »دهندگان امكان پذير است تغييرات واقعي با مشاركت آموزش

نظامهـاي   جنبش اصالحات در قرن بيسـتم رويكـرد تمركززدايـي در   هاي  هاز جمله پاي
، »3درسـي  ريـزي  فراينـد برنامـه  «تعلـيم و تربيـت در   المللـي   انجمن بـين .  آموزشي است
هـاي   ريزي درسـي ملـي بـا شـرايط و ويژگـي      براي انطباق برنامهراهبردي  را تمركززدايي

، گزاران و متخصصان آموزشـي  استعالوه بر سي، فراينددر اين آورد كه  به شمار ميمناطق 
نيروهـاي   ي دانشجويان و مداخلـه ، رهبران فكري و اجتماعي، كاركنان، توان از والدين مي

بـه معنـاي   زدايي تمركز، به عبارت ديگر. هره گرفتسطوح و مراحل مختلف بگوناگون در 
ـ ، ريزي درسي از يك سطح باالتر گيري و برنامه انتقال قدرت تصميم ـ  ههمچون وزارتخان ا ي

نـوروز  ( باشـد  مي ك سطح سازماني پايين تر مانند دانشگاههاي هب، سازمان مستقل آموزشي
  ).12:1387، فتحي واجارگاه، زاده

ريـزي   اختيار برنامـه  منجر به تفويض، ريزي درسي كز برنامهتفاده از الگوي غيرمتمراس

                                                 
1. Centralization and Decentralization curriculum development higher education 
2. Centralized curriculum development system  
3. Curriculum development process  
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مساعد  ي هتواند زمين اين الگو همچنين مي. شود ميگيري  درسي به سطوح مختلف تصميم
ليتهاي آنها به ويژه در ئوبراي ايجاد هماهنگي ميان اختيارات اعضاي هيأت علمي و مس را

 نمـودن امكـان بـومي    بـه عـالوه  . فـراهم سـازد  كالس درس  دانشكده و، سطح دانشگاه
اي  ها و قابليتهـاي حرفـه   ها با توجه به توانايي ايجاد و انعطاف در برنامه، درسيهاي  هبرنام

تفاوتهاي فردي دانشجويان و شرايط خاص اقليمي منـاطق مختلـف   ، اعضاي هيأت علمي
واگذاري اختيار همچنـين منجـر    .)113ص، همان( پذير خواهد شد طريق امكان نيز از اين

  ).2007، 1پاگانو( شود ها مي به اثبات موفقيت دانشجويان و هدايت آنان براي بهبود برنامه
 

  مشاركت
، فرهنگـي ، سياسـي ، اجتمـاعي ، مشاركت به شكلهاي گوناگون در نظامهاي اقتصـادي 

، انهاي آموزشيمشاركت در سازم، بارز مشاركت هاي  هاز جمله جلو. وجود دارد...آموزشي و
شـوند و بـا    سازمانها منجر به تحقق اهداف مي افراد با تشكيل. به ويژه آموزش عالي است

، 1382، نقـوي ، صـادقي فـرد  ( گيرنـد  افزايـي بهـره مـي    اري از مزاياي هممشاركت و همي
  .)پيشگفتار

مـيالدي را بـا    مبيست و يكـ  ي هسد، بينان و صاحبنظران نامدار جهان بسياري از آينده
آگـاهي و  در قـرن حاضـر ميـزان دانـش و شـناخت و      . شناسند مي» مشاركت ي هسد«نام 

سـوادي در   سوادي يا كـم  افزايش خواهد يافت كه نه تنها بياي  اطالع مردم جهان به گونه
هاي فنـي   كثيري از مردم از آموزش ي هبلكه عد، جهان كنوني به كلي از ميان خواهد رفت

مشاركت در  ي هگسترده كردن دامن. برخوردار خواهند شدو تخصصي در مقاطع دانشگاهي 
آنـان   ي هعالوه بر اينكه منجر به غني شدن زندگي از بركات تجربه و انديشـ ، امور ي هادار
عالقه و رغبت آنان را نيز به حفـظ آنچـه كـه از طريـق تـالش گروهـي       ، شوق، گردد مي
ـ . دهد افزايش مي، آيد دست مي هب  بـراي راي بـرانگيختن افـراد   مشاركت هم عاملي است ب

ست براي پاسداري و قدرشناسـي از آن چيـزي   ا اي خلق كردن؛ و هم وسيلهپديد آوردن و 
مشاركت داشته باشـند و  ، هر اندازه كه مردم در كار خلق و پديد آمدن. كه پديد آمده است

هاي  هوردحفظ و حراست پديد آ برايبه همان ميزان نيز ، امور دخالت داده شوند ي هدر ادار

                                                 
1. Pagano  
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مردم ساالري به حسـاب   ي هنمايند و اين همانا جوهر خود و ديگران تالش و فداكاري مي
  ).5-6:1383، طوسي( آيد مي
 

  مشاركتي درسي ريزي برنامه
به طور . صورت گرفته است تعابير مختلف» 1ريزي درسي مشاركتي برنامه«از اصطالح 

 ي هت كـه در آن اعضـاي مؤسسـ   برنامـه ريـزي درسـي اسـ    ، كلي منظور از اين اصطالح
با اين حال اين موضوع . درسي شركت مي كنندي  در تنظيم طرح برنامه آموزشي و اجتماع

، توانند يا ضروري اسـت كـه مشـاركت نماينـد     چنين فرايندي افراد تا چه حدي ميكه در 
  ).39:1380، قاسمي پويا(بستگي به متغييرها و مسائل گوناگون دارد

 
  ريزي درسي دانشگاهي مي در برنامهأت علمشاركت اعضاي هي

درسـي بـراي    هـاي   هاز دير باز تا كنون اعضاي هيـأت علمـي در فـراهم آوري برنامـ    
تـوان بـه عنـوان     سقراط را مـي . اند داشته  كننده ي تعييندانشگاهها و كالسهاي درس نقش

كـانلي و  ( تمحور پرداخته اسـ  ـ  ريزي درسي مدرسه كرد كه به برنامهاولين معلمي قلمداد 
معتقد است اعضاي هيـأت علمـي   ، )1975(كانلي ).1381، ديگران؛ به نقل از فتحي و گويا

ي آنـان  ها ي آموزشي محسوب مي شوند كه آگاهيها يانجي مواد برنامه درسي و موقعيتم
ـ  بـه  . ده اسـت كـر دانش تربيتي فـراوان ايجـاد   ، يادگيري در خصوص موقعيتهاي ياددهي 

هـاي دقيـق و هوشـمندانه در مـورد      گيري اي هيأت علمي در تصميمل بايد اعضهمين دلي
  ).1381، گويا، فتحي واجارگاه( درسي دانشگاهي مشاركت نمايند ي ريزي برنامه طرح

ضـي  ال اهميت فراوان دارد كه چرا بعؤريزي درسي دانشگاهي پاسخ به اين س در برنامه
عده اي ديگر شركت نمي كنند؟ ريزي شركت مي كنند و  از اعضاي هيأت علمي در برنامه

و همچنـين   ارتبـاطي و هميـاري اجتمـاعي    ي فقدان روحيـه  اين اعضادر مورد عده اي از 
ريزي درسي مـي   ي بزرگ در مشاركت آنان در برنامهتشخيص ضعيف به عنوان مانع ي قوه

نـدي  اي ديگر اين نكته مد نظر بود كه مشاركت آنان به دليل قانونم اما در مورد عده باشد؛
  ).5:2002، 2كينگت( دانشگاهي است هاي  هقوي و ايجاد ارتباط مستمر با برنام

                                                 
1. Participative Curriculum 
2. Knight  
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اعضـاي هيـأت   ه است كـه  كرداظهار ) 1996( 1به نقل از جف) 1387(وئيمؤمني مهم
فرصـتهاي يـادگيري و سـازماندهي    ايجـاد  بينـي و   پـيش  علمي اين قابليت را دارند كه در
، جـف و همكـاران  (نقـش داشـته باشـند   ، درسـي  هاي  هتجارب يادگيري و ارزشيابي برنام

در خصوص اعضاي هيـأت  ) 1965(4و ويسي) 1990(3راتكليف، )1978(2لوين ).176:1996
هـدايت و  ، سـازماندهي ، علمي معتقدند كه آنها مي تواننـد در طراحـي و تـدوين دوره هـا    

 تكليف را. ندكنمحتوا و ارزشيابي فعاليت و مشاركت ، روش، اعم از هدف، كنترل يك دوره
 هاي  هعالوه بر موارد فوق معتقد است كه اعضاي هيأت علمي مي توانند در كميت، )1996(

و همچنـين در  ، درسـي هاي  هارزشيابي برنامهاي  همثل كميت، ريزي درسي برنامه ي هوابست
، اجارگـاه  فتحي و( ايفا نمايند مؤثر يدرسي دانشگاهي نقش هاي هاحيا يا تغيير برنام، تنظيم
توانـد ناشـي از درك و    مشاركت اعضاي هيـأت علمـي مـي    ).146:1387، ني مهموئيمؤم

محيطهـاي يـادگيري    ي وسـعه براي تدانش آنان در خصوص منابع مفيد و قابل دسترسي 
 هـاي    از سوي ديگر محيطهاي يـادگيري محلـي نيـز بايـد نيازهـا و خواسـت       .محلي باشد

ك نماينـد و از طريـق حمايـت اعضـاي     و در سـند شناباعضاي هيأت علمي خود را كامالً 
  ).2006، 5جيمز( ندكنآموزشي را فراهم  ي هسسؤموفقيت م ي ههيأت علمي زمين

مشاركت اعضاي هيأت علمي در تصميم گيريهاي دانشگاهي تـأثيري مثبـت در رونـد    
به اعتقـاد  .كار دانشگاه دارد؛ اما اين تأثير به درجات متفاوت از تمرينات واقعي بستگي دارد

ـ  ئونه اعضاي هيأت علمي و نه مس 6لويدف ن مشـاركت يـا   لين به طور كامل از الگوهـاي اي
شوند؛ چرا كه برخي از اعضاي هيأت علمي بـه دنبـال روشـهايي بـراي      تأثير آن ارضا نمي

خـوب   هـاي   هبرنامـ ، دانشگاه ي هحفظ و تقويت مكانيسمهاي قديمي همچون هيأت رئيس
  .)2:2010، فلويد(و ترفيع آنها هستند تصدي هيأت علمي ي طراحي شده دوره

امر مشاركت اعضاي هيأت علمـي در برنامـه ريـزي    ، فوق ي با توجه به موارد ياد شده
جـذب اعضـاي هيـأت علمـي در     بـراي  لذا . استموجه درسي دانشگاهي كامالً منطقي و 

                                                 
1. Geff  
2. Lewin  
3. Ratcliff  
4. Vici  
5. James  
6. Floyd  
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آن شناسايي راهكارهايي الزم و ضروري اسـت تـا از   ، فرايند برنامه ريزي درسي مشاركتي
جلب همكاري اعضاي هيأت علمي در برنامه ريـزي  براي مناسب و مساعد  ي طريق زمينه

، تأليف كتـب و مقـاالت  در پژوهش حاضر راهكارهاي علمي همچون . درسي فراهم گردد
مشـاركت در برگـزاري   ، تحصيالت تكميلـي  هاي  هتحقيقاتي و رسال هاي  هراهنمايي پروژ

آشنايي با روند آموزش و فعاليتهاي  ي حرفه اي از قبيلراهكارها، ...كارگاههاي آموزشي و
، ...نـوآوري و خالقيـت و  ، ريزي درسـي  ميزان آشنايي با برنامه، تحصيلي ي هرشت، آموزشي

نهادينـه نشـدن فرهنـگ    ، ساالري حـاكم بـر دانشـگاه   همچون ديوانسازماني راهكارهاي 
ارهـاي انگيزشـي از جملـه    و راهك، ...مشكالت ساختاري دانشگاه و، مشاركت بين مديران

 ...جو سـازماني مسـاعد و  ، حمايتهاي مادي و معنوي، پذيري ئوليتحس مس، رضايت شغلي
مطمح نظر پژوهشگر قرار گرفته است و به دنبال شناسايي آنها از ديـدگاه اعضـاي هيـأت    

  .استعلمي 
هدف اصلي در ايـن پـژوهش بررسـي راهكارهـاي مشـاركت اعضـاي هيـأت علمـي         

  .ريزي درسي دانشگاهي است ي شش در برنامه آزاد اسالمي منطقهدانشگاههاي 
پيمايشـي  ـ روش توصـيفي   ، روش پژوهش حاضر :يپژوهش ي جامعه و نمونه، روش

اعضـاي هيـأت علمـي تمـام وقـت       ي هآمـاري در پـژوهش حاضـر كليـ     ي جامعـه  .است
 1447نهـا  آ ي عـده باشند كه مي  )استان خوزستان( 6 ي دانشگاههاي آزاد اسالمي منطقه

نفـر از اعضـاي هيـأت علمـي      302، بـوده  اي طبقهگيري تصادفي  وش نمونهر .استنفر 
 شمار. ندشدپژوهشي انتخاب  ي به عنوان نمونه هاي آزاد اسالمي استان خوزستاندانشگاه
  .استهر واحد دانشگاهي به تفكيك در جدول زير قابل مشاهده  ي نمونه

  انتخابي از هر واحد دانشگاهي ي نمونه شمار )1( جدول
  نمونه شمار  نام واحد دانشگاهي

  59  دانشگاه آزاد اسالمي واحد آبادان
  65  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز

  54  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بهبهان
  91  دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول

  33  دانشگاه آزاد اسالمي واحد انديمشك
  302 كل

 



 363...    بررسي راهكارهاي مشاركت اعضاي هيأت علمي

  ها ار جمع آوري دادهروش و ابز
مطالعه و بررسي راهكارهاي مشاركت اعضـاي هيـأت علمـي     برايدر پژوهش حاضر 

 ي ريـزي درسـي دانشـگاهي از پرسشـنامه     در برنامه 6 ي دانشگاههاي آزاد اسالمي منطقه
اين پرسشـنامه داراي سـه   . محقق ساخته به عنوان ابزار اصلي پژوهش استفاده شده است

 .اصلي پرسشنامه و يك سـؤال بـاز پاسـخ مـي باشـد      هاي  هگوي، بخش مشخصات فردي
مـورد  متخصص علوم تربيتي حاضر با استفاده از راهنمايي هاي اساتيد  ي روايي پرسشنامه

لفاي كرونباخ استفاده شد و پايايي آزمـون برابـر   آ پايايي آزمون از براي. بررسي قرار گرفت
  .محاسبه گرديد% 86
 

  عاتروش تجزيه و تحليل اطال
گردآوري شده به منظور رسيدن به اهـداف پـژوهش از   هاي  هجزيه و تحليل دادبراي ت

و آمار استنباطي ) فراواني و رسم نمودار، ميانگين ي هشامل محاسب(دو روش آمار توصيفي 
  .استفاده شده است) تحليل واريانس يك راهه دو گروه مستقل و t، اي تك نمونهt آزمون(

ي و درصد فراواني مربوط به ميزان مشاركت فعلي و ضرورت مشاركت افراد توزيع فراوان)2(جدول
  نمونه در برنامه ريزي درسي

  كل  كم بسيار   كم  متوسط  زياد  زياد بسيار  شاخص
  

  سؤال
درصد  فراواني

 فراواني
درصد  فراواني

 فراواني
درصد  فراواني

 فراواني
درصد  فراواني

 فراواني
درصد  فراواني

 فراواني
  

شـما   مشاركت
ــه  در برنامــــ
ــزي درســي  ري
دانشــگاهي تــا 
ــدازه   ــه انـ چـ

  است؟

0  0  0  0  7  3%  41  16%  206  81%  254 

مشاركت شـما  
ــه  در برنامــــ
ــزي درســي  ري
دانشــگاهي تــا 
ــدازه   ــه انـ چـ
  ضرورت دارد؟

189  74%  33  13%  32  13%  0  0  0  0  254 



  مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    364

ريزي  امهنه مشاركت فعلي خود را در برنافراد نمو% 81، جدول فوقهاي  هبا توجه به داد
ن ضرورت مشـاركت خـود را   آنا% 74همچنين .اند كردهدرسي دانشگاهي بسيار كم ارزيابي 

 . اند نشگاهي بسيار زياد ارزيابي نمودهريزي درسي دا در برنامه
شاركت اعضاي هيـأت علمـي   ميزان تأثير راهكارهاي علمي در م: سؤال اول پژوهش

  ريزي درسي دانشگاهي چقدر است؟ در برنامه
  

علمي مشاركت در  مربوط به راهكارهاي هاي  هاي در مورد گوي تك نمونه Tآزمون  )3( ولجد
  ريزي درسي برنامه

   شاخص
  تعداد

  
  ميانگين

  
 انحراف معيار

  
Test Value=3    

  
 T        مؤلفه

 ي درجه
  آزادي

سطح 
  معناداري

ميـــــزان تأليفـــــات و   -1
اعضـاي هيـأت    هـاي   هترجم

  علمي 
254  972/3  79725/0  440/19  253  000/0  

تعـــداد مقـــاالت علمـــي  -2
منتشر شده در مجالت داخلي 

  و خارجي
254  0236/4  87985/0  44019  253  000/0 

ميـــــزان تحقيقـــــات و  -3
ــي اعضــاي   ــهاي علم پژوهش

  هيأت علمي
254  9370/3  89573/0  672/16  253  000/0 

شـــركت در ســـمينارهاي  -4
ــط   ــارجي توسـ ــي و خـ داخلـ

  اعضاي هيأت علمي
254  9803/3  83145/0  791/18  253  000/0 

ــزاري   -5 ــاركت در برگـ مشـ
 000/0  253  410/10  84985/0  5551/3  254  كارگاههاي آموزشي

راهنمايي  هاي  هتعداد پروژ -6
شــده توســط اعضــاي هيــأت 

ــي در دور ــاي  هعلمــــ  هــــ
  كارشناسي ارشد و دكترا

254  0000/3  09977/1  000/0  253  000/1  

ــاز  -7 ــين ني مشــاركت در تعي
 000/0  253  611/10  87514/0  5827/3  254، ه و دانشكده به منـابع دانشگا



 365...    بررسي راهكارهاي مشاركت اعضاي هيأت علمي

همگي بـه جـز    01/0در سطح  شده هاي محاسبهt دهد نشان مي جدول فوقهاي  داده
مـي در  راهنمـايي شـده توسـط اعضـاي هيـأت عل     هـاي   هتعداد پـروژ ( 6 ي هشمار ي هگوي
بـا توجـه بـه ايـن نتيجـه و اينكـه       . معنادار مي باشند) كارشناسي ارشد و دكترا هاي  هدور

، )µ=3(از ميانگين جامعـه بزرگترنـد   ) 6 ي هشمار ي هبه جز گوي(ميانگين هاي نمونه همه 
راهكارهاي علمـي مشـاركت در برنامـه ريـزي     ، توان نتيجه گرفت كه از ديدگاه اساتيد مي

  .اند دهراهكارهايي مؤثر شناخته ش درسي دانشگاهي
ميزان تأثير راهكارهـاي حرفـه اي در مشـاركت اعضـاي هيـأت       :سؤال دوم پژوهش

  علمي در برنامه ريزي درسي دانشگاهي چقدر است؟
 

اي مشاركت در  كارهاي حرفهمربوط به راههاي  هاي در مورد گوي تك نمونه Tآزمون )4(جدول
  ريزي درسي برنامه

   شاخص
  تعداد

  
  ميانگين

  
انحراف 
  معيار

  
Test Value=3  

  
 T        مؤلفه

 ي درجه
  آزادي

سطح 
  معناداري

ــت -11 ــيلي  ي هرشــ تحصــ
  907/0  253  -117/0  07428/1  9921/2  254  اعضاي هيأت علمي

علمــي اعضــاي  ي هرتبــ -12
  399/0  253  -844/0  96650/0  9488/2  254  هيأت علمي

ــز ــي تجهي ــك آموزش ، ات كم
ــه اي و  كتــب و مجــالت حرف

  تخصصي
ــازماندهي  -8 مشــاركت در س

محتواي دروس گروه آموزشي 
و انتخاب دروس مورد تدريس 

  خود

254  3386/4  73016/0  218/29  253  000/0 

ــيابي  -9 ــاركت در ارزشـ مشـ
 000/0  253  962/37  67768/0  6142/4  254  متون درسي گروه

ــيابي   -10 ــاركت در ارزش مش
 000/0   253  09/60 46568/0   7559/4  254  تحقق اهداف آموزشي مصوب
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ــأت   -13 ــاي هي ــش اعض نق
ــر  ــوان چه ــه عن ــي ب  ي هعلم
  علمي و ماندگار در جامعه

254  9921/2  77743/0  260/2-  253  907/0  

ــاي   -14 ــدي اعض ــره من به
هيأت علمي از منـابع علمـي   

  جديد
254  1417/3  78750/0  868/2  253  004/0  

دارا بودن دانش برنامه  - 15
 000/0  253  388/41  64584/0  6772/4  254  ريزي درسي دانشگاهي

دارا بودن نگرش مثبـت   -16
برنامــه ريــزي درســي   بــه 

  دانشگاهي
254  9685/3  75377/0  478/20  253  000/0 

 ي دارا بـــودن تجربـــه  -17
برنامــه  ي هعملــي در زمينــ 

  ريزي درسي دانشگاهي
254  7362/4  60736/0  559/45  253  000/0 

برگزاري جلسات بحـث   -18
ــي و    ــا طراحـ ــاط بـ در ارتبـ

درسـي   هـاي   هبازنگري برنام
  دانشگاهي

254  2638/4  71496/0  171/28  253  000/0 

ــان   -19 ــوت از متخصص دع
تواناي برنامـه ريـزي درسـي    

  داخلي و خارجي
254  6535/3 91434/0 392/11 253  000/0 

  
ـ   tبيانگر آن است كه جدول فوقهاي  داده ، 15، 16، 17، 18هـاي   ههاي محاسـبه گوي

ينكـه ميـانگين   با توجه به اين نتيجه و ا. همگي معنادار مي باشند 01/0در سطح  19، 14
توان نتيجه گرفت كه از  مي، )µ=3(هاي نمونه در اين گويه ها از ميانگين جامعه بزرگترند 

، ريـزي درسـي دانشـگاهي    كارهاي حرفـه اي مشـاركت در برنامـه   اين راه، ديدگاه اساتيد
معنادار  01/0در سطح  11، 12، 13 ي هشمار هاي  هگوي. راهكارهايي مؤثر شناخته شده اند

  .ها كمتر است نه از ميانگين جامعه در اين گويهو ميانگين نمو ستني
  

ميزان تأثير راهكارهاي سـازماني بيرونـي در مشـاركت اعضـاي     : سؤال سوم پژوهش
  هيأت علمي در برنامه ريزي درسي دانشگاهي چقدر است؟



 367...    بررسي راهكارهاي مشاركت اعضاي هيأت علمي

  
مشاركت در  سازماني بيرونيمربوط به راهكارهاي  هاي  هتك نمونه اي در مورد گوي Tآزمون )5(جدول

  ريزي درسي برنامه
   شاخص

  تعداد
  

  ميانگين

  
انحراف 
  معيار

  
Test Value=3  

  
 T        مؤلفه

 ي درجه
  آزادي

سطح 
  معناداري

مصوبات شوراي عالي  -20
  944/0  253  -070/0  90015/0  9961/2  254  انقالب فرهنگي

مصوبات وزارت علـوم   -21
  020/0  253  336/2  88624/0  1299/3  254  و تحقيقات و فناوري

ــررات   -22 ــوانين و مقـ قـ
 000/0  253  007/4  75162/0  1890/3  254  حاكم بر نظام آموزش عالي

قوانين و مقررات صادر  -23
شـــده توســـط شـــوراي   
ــگاه   ــي دانشـــ تخصصـــ

  ...)پژوهشي، آموزشي(

254  0827/2  03547/1  119/14-  253  000/0 

ميزان اختيارات واگذار  -24
شده به دانشگاهها از طـرف  

ارت علــوم و تحقيقــات و وز
  فناوري

254  8150/4 51193/0 504/56 253  000/0 

ـ  tدهد نشان مي جدول فوقهاي  داده در سـطح   24، 21، 22 هـاي   ههاي محاسبه گوي
با توجه به اين نتيجه و اينكه ميانگين هاي نمونه در اين گويه ها . معنادار مي باشند 01/0

ايـن  ، تـوان نتيجـه گرفـت كـه از ديـدگاه اسـاتيد       مـي ، )µ=3(از ميانگين جامعه بزرگترند 
راهكارهايي مـؤثر  ، راهكارهاي سازماني بيروني مشاركت در برنامه ريزي درسي دانشگاهي

و ميـانگين   سـتند معنـادار ني  01/0در سـطح   23و20 ي هشمار هاي  هگوي. شناخته شده اند
  .نمونه از ميانگين جامعه در اين گويه ها كمتر است

ميزان تأثير راهكارهاي سازماني دروني در مشـاركت اعضـاي   : ژوهشسؤال چهارم پ
  هيأت علمي در برنامه ريزي درسي دانشگاهي چقدر است؟
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مربوط به راهكارهاي سازماني دروني مشاركت در  هاي  هتك نمونه اي در مورد گوي Tآزمون )6(جدول
  برنامه ريزي درسي

   شاخص
  تعداد

  
  ميانگين

  
انحراف 
  معيار

  
Test Value=3  

  
 T        مؤلفه

 ي درجه
  آزادي

سطح 
  معناداري

سياستگذاري هاي داخلي  -25
 000/0  253  230/4  75642/0  2008/3  254  دانشگاه

ــگاه  -26 ــديريت دانش ــوع م ، ن
ــ ــروهكده و دانشـ ــه( گـ ، آمرانـ

  ...)استبدادي و، مشاركتي
254  2244/3  62935/0  683/5  253  000/0 

جو باز ( فضا و جو دانشگاه -27
 000/0  253  024/5  59950/0  1890/3  254  )و بستهو ج

ــذار   -28 ــارات واگ ــزان اختي مي
شده به گروههـاي آموزشـي از   

  طرف دانشگاه
254  2480/4  69263/0  717/28  253  000/0 

ضـاي گـروه   روابط بين اع -29
ريـزي   مشاركت كننده در برنامه

  درسي دانشگاهي
254  1890/4   54421/0 

820/34
   

253  000/0 

در   هـاي   هگوي ي ههاي محاسبه هم tي آن است كه دهنده نشان جدول فوقاي ه داده
با توجه به اين نتيجه و اينكه ميانگين هاي نمونه در . همگي معنادار مي باشند 01/0سطح 

، توان نتيجه گرفت كه از ديدگاه اساتيد مي، )µ=3(اين گويه ها از ميانگين جامعه بزرگترند 
راهكارهـايي  ، ريزي درسـي دانشـگاهي   دروني مشاركت در برنامهسازماني  اين راهكارهاي

  . مؤثر شناخته شده اند
 

ميزان تأثير راهكارهاي انگيزشي بيرونـي در مشـاركت اعضـاي    : سؤال پنجم پژوهش
  هيأت علمي در برنامه ريزي درسي دانشگاهي چقدر است؟

  
  
  



 369...    بررسي راهكارهاي مشاركت اعضاي هيأت علمي

انگيزشي بيروني مشاركت در كارهاي مربوط به راه هاي  هتك نمونه اي در مورد گوي Tآزمون )7(جدول
  ريزي درسي برنامه

   شاخص
  تعداد

  
  ميانگين

  
انحراف 
  معيار

  
Test Value=3  

  
 T        مؤلفه

 ي درجه
  آزادي

سطح 
  معناداري

پيش بيني مشـوق هـاي    -30
ــا وظـــايف  الزم متناســـب بـ

  پژوهشي انجام شده
254  2559/3  86286/0  727/4  253  000/0 

 قدرشناســي از خــدمات  -31
ــي   ــي و پژوهش ــوب علم مطل

  اعضاي هيأت علمي
254  4843/3  81351/0  487/9  253  000/0 

 هـــاي  هايجـــاد گـــرو  -32
  089/0  253  -707/1  66155/0  9291/2  254  همياري پژوهشي

جبران خدمات پژوهشـي   -33
ـ    هـاي   هدر قالب حقـوق و ياران

  پژوهشي
254  3425/3  01218/1  393/5  253  000/0 

ام و(تســـهيالت رفـــاهي -34
ازدواج ، بازنشســتگي، مســكن

  ...)و
254  5039/3 07339/1 482/7 253  000/0 

  
ـ  tنشانگر آن است كه جدول فوق هاي داده  30، 31، 33، 34 هـاي   ههاي محاسبه گوي

با توجه به اين نتيجه و اينكه ميانگين هاي نمونه در اين . معنادار مي باشند 01/0در سطح 
اين ، توان نتيجه گرفت كه از ديدگاه اساتيد مي، )µ=3(ند ره ها از ميانگين جامعه بزرگتگوي

راهكارهـايي مـؤثر   ، اهيريزي درسي دانشگ مهراهكارهاي اگيزشي بيروني مشاركت در برنا
و ميـانگين نمونـه از    معنـادار نيسـت   01/0در سطح  33 ي هشمار ي گويه. اند شناخته شده

  .ميانگين جامعه در اين گويه كمتر است
ميزان تأثير راهكارهاي انگيزشي درونـي در مشـاركت اعضـاي    : ژوهشسؤال ششم پ

  هيأت علمي در برنامه ريزي درسي دانشگاهي چقدر است؟
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مربوط به راهكارهاي انگيزشي دروني مشاركت در  هاي  هتك نمونه اي در مورد گوي Tآزمون )8(جدول
  برنامه ريزي درسي

   شاخص
  تعداد

  
  ميانگين

  
انحراف 
  معيار

  
Test Value=3  

  
 T        مؤلفه

 ي درجه
  آزادي

سطح 
  يرمعنادا

به مفهوم لذت (رضايت شغلي -35
ــا  ــي از ارض ــي ناش ــا يروح ، نيازه

تمايالت و اميدها كـه فـرد از كـار    
  )دست مي آورده خود ب

254  2598/4  78234/0  665/25  253  000/0 

ــازماني  -36 ــد س ــاداري و (تعه وف
ــاس آن    ــر اس ــرد ب ــه ف ــالتي ك ح

  )سازمان داردمثبت به  ياحساس
254  2874/4  66541/  835/30  253  000/0 

داشتن تعهـد  (پذيري ئوليتمس -37
يا گروهـي   نسبت به شخصي معين

از افراد بـراي انجـام دادن كـار يـا     
  )شغلي معين

254  3346/4  63044/0  740/33  253  000/0 

داشتن (علمي ي هروحيداشتن  -38
ــدگي در حــوز   ي هنشــاط و ســر زن

  )مسائل علمي
254  2638/4  69818/0  848/28  253  000/0 

ــر (آزادي علمــي -39 ــايي فرات توان
علمي تثبيت  هاي  هرفتن از محدود

  )شده
254  252/4 252/4 33/22 253  000/0 

همگي  01/0در سطح  هاي هگوي ي ههاي محاسبه هم tدهد  نشنا مي نتايج جدول فوق
ن هاي نمونـه در ايـن گويـه هـا از     با توجه به اين نتيجه و اينكه ميانگي. معنادار مي باشند

ايـن  ، تـوان نتيجـه گرفـت كـه از ديـدگاه اسـاتيد       مـي ، )µ=3(ميانگين جامعـه بزرگترنـد   
راهكارهـايي مـؤثر   ، ريزي درسي دانشگاهي انگيزشي دروني مشاركت در برنامه راهكارهاي

  . شناخته شده اند
ي بيرونـي و  سـازمان ، حرفه اي، علمي(كداميك از راهكارهاي: سؤال هفتم پژوهش

 تأثير بيشتري بـر مشـاركت اعضـاي   ) انگيزشي بيروني و انگيزشي دروني، سازماني دروني



 371...    بررسي راهكارهاي مشاركت اعضاي هيأت علمي

 ريزي درسي دانشگاهي دارند؟ هيأت علمي در برنامه
 

  رتبه بندي راهكارهاي مشاركت در برنامه ريزي از ديدگاه اعضاي هيأت علمي)9(جدول
  )اولويت(رتبه  ميانگين  راهكارها

  اول 7913/32 راهكارهاي علمي
  دوم  0079/28  راهكارهاي حرفه اي

  ششم  8661/15  راهكارهاي سازماني بيروني
  پنجم  0354/18  راهكارهاي سازماني دروني
  سوم  6063/19  راهكارهاي انگيزشي بيروني
  چهارم  5276/19  راهكارهاي انگيزشي دروني

هيأت علمي بـه   راهكارهاي مؤثر بر مشاركت اعضاي، جدول فوقهاي  هبا توجه به داد
  :ند ازا ترتيب اولويت عبارت

راهكارهاي انگيزشـي   -3راهكارهاي حرفه اي؛  -2راهكارهاي علمي؛  -1
 -6راهكارهـاي سـازماني درونـي؛     -5راهكارهاي انگيزشي درونـي؛   -4بيروني؛ 

  .راهكارهاي سازماني بيروني
ثير ميـزان تـأ   ي هآيا بين پاسخ اعضاي هيأت علمـي دربـار   :سؤال هشتم پژوهش

مـدرك  ، حسـب جنسـيت  ريزي درسي دانشگاهي بر كارهاي مؤثر بر مشاركت در برنامهراه
  تفاوت معنادار وجود دارد؟خدمت و مقطع مورد تدريس  ي هسابق، تحصيلي

  
  مستقل به تفكيك جنسيت Tنتايج آزمون )10(جدول

 T انحراف معيار  ميانگين  دتعدا   شاخص
 ي درجه

  آزادي
سطح 
  معناداري

                متغيير
 ي كل راهكارهاي نمره

مشاركت در 
ريزي درسي  برنامه

  دانشگاهي

  013/0  252 -506/2  20879/23 779/127  77  زن

        13158/22 463/135  177 مرد

 05/0در سـطح معنـاداري آلفـاي     =013/0Tمقـدار  ، جدول فوقهاي  هبا توجه به داد
ات اعضاي هيأت علمـي  يبين نظر گيري مي شود كه گونه نتيجه بنابراين اين. استمعنادار 
بـه  ، ريزي درسـي دانشـگاهي   شاركت اعضاي هيأت علمي در برنامهراهكارهاي م ي هدربار
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و با توجه به ميزان ميـانگين هـر دو گـروه در     تفكيك جنسيت تفاوت معناداري وجود دارد
  .اين تفاوت به نفع اعضاي هيأت علمي مذكر مي باشد، جدول فوق

  
  مستقل به تفكيك مدرك تحصيلي Tوننتايج آزم)11(جدول

 T  انحراف معيار  ميانگين  تعداد   شاخص
 ي درجه

  آزادي
سطح 
 معناداري

                متغيير
كل  ي هنمر

  راهكارهاي
كارشناسي 

    26115/22  4304/133  158  ارشد
56/0  

  
252  

  
956/0  

مشاركت در برنامه 
ريزي درسي 
  دانشگاهي

دكتراي 
        83020/21  2708/133  96  تخصي

، دكتـري تخصصـي  ، دكتـري حرفـه اي  (نوع مـدرك تحصـيلي مـورد نظـر     4از ميان 
افراد نمونه داراي دو نوع مدرك كارشناسي ارشـد و دكتـري   ، )كارشناسي، كارشناسي ارشد
در سـطح معنـاداري    =956/0Tجدول فـوق مقـدار   هاي  هبا توجه به داد. تخصصي بودند

ات اعضاي هيأت علمـي  يجه گرفت كه بين نظرتوان نتي لذا مي. ستمعنادار ني 05/0آلفاي 
بـه  ، ريزي درسـي دانشـگاهي   در برنامهراهكارهاي مشاركت اعضاي هيأت علمي  ي هدربار

  .تفكيك مدرك تحصيلي تفاوت معنادار وجود ندارد
  

ات افراد به تفكيك ينتايج تحليل واريانس يك راهه در مورد تفاوت بين ميانگين نظر) 12(جدول
  خدمت ي سابقه

   شاخص
مجموع 
  مجذورات

  
  درجات آزادي

  
ميانگين 
  مجذورات

  
F 

  
  سطح معناداري

            متغيير
 468/0  894/0  128/484  4  513/1936  بين گروهي

      815/541  249  01/134912  درون گروهي
        253  52/136848  جمع كل

ميـان نظـرات    05/0جدول فوق و در نظر گـرفتن سـطح آلفـاي     هاي  هبا توجه به داد
راهكارهاي مشاركت در برنامه ريزي درسـي دانشـگاهي بـه     ي هاعضاي هيأت علمي دربار
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  .تفاوت معناداري وجود ندارد، خدمت افراد ي هتفكيك سابق
  

ات افراد به تفكيك ينتايج تحليل واريانس يك راهه در مورد تفاوت بين ميانگين نظر) 13(جدول
  مقطع مورد تدريس

   شاخص
مجموع 
  مجذورات

  
  آزادي درجات

  
ميانگين 
  مجذورات

  
F 

  
  سطح معناداري

            متغيير
 216/0  49/1  31/748  3  94/2244  بين گروهي
      41/500  250  79/125102  درون گروهي
        253  74/127347  جمع كل

 تفـاوت معنـادار   05/0تن سطح آلفاي جدول فوق و با در نظر گرفهاي  هبا توجه به داد
مـورد  بيانگر آن است كه بين پاسخ اعضـاي هيـأت علمـي در     بنابراين نتيجه. وجود ندارد

ريزي درسي دانشگاهي به تفكيـك مقـاطع مـورد تـدريس      راهكارهاي مشاركت در برنامه
  .تفاوت معنادار وجود ندارد

موانع و مشكالت مشاركت اعضاي هيأت علمي در برنامـه ريـزي   : هم پژوهشنسؤال 
  د؟نا درسي دانشگاهي و راهكارهاي آنها كدام

  
موانع و مشكالت موجود در خصوص مشاركت در برنامه ريزي درسي دانشگاهي و راه حل آنها )14(جدول

  از ديدگاه اعضاي هيأت علمي
  ها حل راه  مشكالت

عدم هماهنگي متقابـل و رو در رو ميـان   ـ 1
زير (ك مجموعه ي هاعضا و نهادهاي وابسته ب

ــه ــا مجموع ــا قســمتهاي سياســتگذار و  ) ه ب
  ندهگير تصميم

ــاي    ــديران گروهه ــان م ــات رو در رو مي ــزاري جلس برگ
جرايي مـرتبط  لين ائوآموزشي با سياستگذاران واحد و مس

  ها ها و زير مجموعه و تعامل ميان مجموعه

ريـزي درسـي در    ـ عدم اعتقـاد بـه برنامـه   2
 دانشگاه

برگزاري سمينارها و جلسات توجيهي در خصوص برنامـه  
 ريزي درسي دانشگاهي

تـدوين  هـاي   هضمانت اجرايي برنامـ  ـ نبود3
 شده توسط اعضاي هيأت علمي؛

يران واگذاري اختيارات در چارچوب قانون و اعتماد به مـد 
اي مطلـوب و فنـي از    ها و درخواست دريافت نتيجه گروه
 آنها

ــ 4 ــتم اداري  ـ ــي در سيس ــود بوروكراس نگاريهـا و   در نامـه هدفمنـد بـراي تسـريع     اتخاذ نظـامي وج
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دانشگاه آزاد كه منجر به كند شدن اقـدامات  
 مي گردد

 مكاتبات اداري

علمـي   از اعضـاي هيـأت  نكـردن  دعوت ـ 5
ريـزي درسـي توسـط مــديران     بـراي برنامـه  

 گروهها

گروههاي آموزشـي   ي هبرگزاري جلسات هفتگي يا ماهان
 و دعوت از اساتيد گروه

عدم آرامش روحي و رواني اعضاي هيأت ـ 6
 ري زيادكا ي هعلمي به دليل مشغل

اعضـاي   در برقراري امنيت اقتصـادي و رضـايت شـغلي   
 هيأت علمي؛

گيري  پذيري و سهل آسان ي هوجود روحيـ 7
 در برخي از اعضاي هيأت علمي

ــر گ ــوگيري از ه ــراي   جل ــت ب ــت و هم ــالف وق ــه ات ون
 ريزي دقيق برنامه

 هانهادينه كردن فرهنگ مشاركت در دانشگاه صحيح از فرهنگ مشاركتنابرداشت ـ 8

 
كمي از افراد نمونه به اين سؤال پرسشنامه كه به صورت باز پاسخ مطرح شـده  اي  عده
الت موجـود بـراي   برخي از مشك، ذكر شده است در جدول فوقآنچه . پاسخ داده اند، است

  .استريزي درسي و راه حل آنها از ديدگاه اعضاي هيأت علمي  مشاركت در برنامه
  
  هاگيري و پيشنهاد نتيجه
شـود كـه راهكارهـاي     گيري مي چنين نتيجه، حاصل از پژوهش حاضر بررسي نتايجبا 

ريزي درسي دانشـگاهي بـا بيشـترين     شاركت اعضاي هيأت علمي در برنامهعلمي براي م
و ) 1387( حسـيني مهـر  ، )1387( ابراهيمـي  هاي  هدر اولويت اول قرار دارند و با يافتتأثير 

اي از ديدگاه اعضاي هيأت علمـي مـورد    كارهاي حرفهراه. اند جهت هم) 1388( صفر نواده
مـؤمني  ، )1381( پژوهش اولويت دوم را دارا مي باشند كه بـا نتـايج پژوهشـهاي اقدسـي    

راهكارهاي انگيزشـي  . دنباش و ميهمس) 2000( و نايكويس و همكارانش) 1383( مهموئي
رم قرار دارنـد كـه بـا    بيروني در اولويت سوم و راهكارهاي انگيزشي دروني در اولويت چها

ريـزي   پـژوهش و برنامـه   ي هپژوهشهاي گروه مطالعات تطبيقي و نوآوري مؤسس ي هنتيج
ــالي  ــوزش ع ــاه ، )1378( آم ــي واجارگ ــارانش ) 1382( فتح ــايكويس و همك ) 2000( و ن

راهكارهاي سازماني دروني در اولويت پنجم و راهكارهاي سازماني بيروني در . اند جهت هم
رانـد لـي   ، )1996( اشـميت ، )1384( ار دارند كـه بـا نتـايج مهرعلـي زاده    اولويت ششم قر

، همسو بوده )2007( و پاگونا) 1382( ايماني طالب آزاد، )1378( وزيري، )1998( سوئينگ
نتايج حاصل  بر اساس. دنباش يناهمخوان م) 1375( و گودرزي) 1373( قادريهاي  هبا يافت
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  :شود از پژوهش پيشنهاد مي
به ميزان تأثير راهكارهاي علمي از جمله مشـاركت در ارزشـيابي تحقـق    با توجه  -1

ميـزان تحقيقـات و   ، مشاركت در ارزشـيابي متـون درسـي گـروه    ، اهداف آموزشي مصوب
 ي هالزم است واحدهاي دانشگاهي آزاد اسالمي منطقـ ...پژوهشهاي اعضاي هيأت علمي و

  .اظ نمايندمشاركت اعضاي هيأت علمي خود را در موارد مربوط لح 6
ريـزي   ش برنامهاي از جمله دارا بودن دان ه به ميزان تأثير راهكارهاي حرفهبا توج -2
برگـزاري  ، ريـزي درسـي دانشـگاهي    برنامـه  ي هعملي در زمينـ  ي هدارا بودن تجرب، درسي

ضـروري  ...درسـي دانشـگاهي و  هـاي   هجلسات بحث در ارتباط با طراحي و بازنگري برنام
برگـزاري  بـراي  هاي دانشـگاهي آزاد اسـالمي   ريزي در واحد نامهاست تا از متخصصان بر

هـاي   هدرسي دعـوت بـه عمـل آيـد و دور    هاي  هبرنام ي دربارهجلسات بحث و تبادل نظر 
ريزي درسي دانشگاهي براي اعضـاي هيـأت علمـي تـدارك      كارآموزي در خصوص برنامه

 .ديده شود
ي است واحدهاي دانشگاهي ضرور، با توجه به تأثير راهكارهاي انگيزشي بيروني -3

اعضـاي هيـأت    ي همادي و معنوي به منظور مشاركت كليـ  ي آزاد اسالمي به ايجاد انگيزه
 .ندكنعلمي گروههاي آموزشي در فرايند برنامه ريزي درسي اقدام 

 بـراي دن بسـتر مناسـب   كـر فراهم ، با توجه به تأثير راهكارهاي انگيزشي دروني -4
 .ي هيأت علمي در واحد هاي دانشگاهي ضروري استشكوفايي علمي هرچه بيشتر اعضا

با توجه به تأثير راهكارهاي سازماني دروني از جمله تفويض اختيارات بيشـتر بـه    -5
واحـدهاي دانشـگاهي   ... روابط بين اعضاي گـروه مشـاركت كننـده و   ، گروههاي آموزشي

در خصـوص  دانشگاه آزاد اسالمي بايد به ايجاد يك ساختار متناسـب بـا تفـويض اختيـار     
 .برنامه ريزي درسي دانشگاهي و نهادينه كردن آن در دانشگاه افدام نمايند

با توجه به تأثير راهكارهاي سازماني بيروني همچون ميزان اختيارات واگذار شده  -6
الزم ...قوانين و مقررات مصـوب و ، تحقيقات و فناوري، به دانشگاهها از طرف وزارت علوم

ارت بيشتري در خصوص برنامه ريزي درسـي دانشـگاهي بـه    است كه اين وزارتخانه اختي
 .كنداعطا  6واحد هاي دانشگاهي آزاد اسالمي منطقه 

  



  مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    376

  و مĤخذ منابع
بررسي عوامل مؤثر بر تغيير برنامه درسي در آموزش عـالي از ديـدگاه اعضـاي    « ).1378( ويدا، ابراهيمي

 ي دانشـكده  .رشد آموزش بزرگسـاالن كارشناسي ا ي هپايان نام .»هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي
  .دانشگاه شهيد بهشتي، شناسي علوم تربيتي و روان

مجموعـه   .»نقش مشاركتي معلمان در تمركز زدايي از فرايند برنامه ريزي درسي« ).1383( صمد، ايزدي
، تعليم و تربيـت  ي پژوهشكده: تهران .مقاالت همايش ملي مهندسي اصالحات در آموزش و پرورش

 .ارمجلد چه
ريـزي در   ي پژوهش و برنامه فصلنامه .»هاي آموزش عالي معرفي شاخص« ).1372( داوود، حسيني نسب

 .2 ي شماره، آموزش عالي
 .»درسـي در آمـوزش عـالي     هـاي كيفيـت برنامـه    شـاخص « ).1376-77( مـژده ، زهـره؛ وزيـري  ، سرمد

 .25و  24شماره ، پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا ـ علمي ي فصلنامه
انتشـارات مركـز آمـوزش و    : تهـران  .مـديريت مشـاركتي   ).1382(سـيد علـي   ، ناصر؛ نقوي، صادقي فرد

 .تحقيقات صنعتي ايران
: درسي ي مشاركت اعضاي هيأت علمي در توليد برنامه« ).1388(نعمت اهللا ، مريم؛ موسي پور، صفرنواده

: تبريـز  .ي درسي ايـران  طالعات برنامهانجمن م ي نهمين همايش ساالنه ي چكيده .»واقعيت يا وهم؟
 .انتشارات دانشگاه تبريز

 .سازمان مديريت صنعتي: تهران .»مشاركت و مديريت مشاركت جو« ).1383( محمد علي، طوسي
مجموعـه مقـاالت    .»آينـده ، حـال ، گذشـته : تحـوالت دانشـگاه آزاد اسـالمي   « ).1387( عليرضا، عصاره

 .دانشگاه تهران: تهران .و چشم اندازي به سوي كارآفرينين كنفرانس تحوالت دانشگاههاي ايرا
 ي نشـريه  .»ريـزي درسـي   ان سنجي مشـاركت معلمـان در برنامـه   امك« ).1382( كورش، فتحي واجارگاه

 .دانشور
  .نشر پژوهشكده تعليم و تربيت: تهران، مشاركت مردمي در آموزش و پرورش ).1380( اقبال، قاسمي پويا

ريـزي آمـوزش عـالي و     ي پژوهش و برنامـه  انتشارات مؤسسه ).1379( لي ايرانگزارش ملي آموزش عا 
 .انتشارات فرهنگ دهخدا

درسـي   ي برنامـه  ي هاي نظرات اعضاي هيأت علمي دربار بررسي مقايسه« ).1375(محمد علي ، گودرزي
كارشناسـي   ي نامه پايان. »علوم انساني و فني مهندسي در دانشگاه تهران و شهيد بهشتي هاي  هرشت
 .دانشگاه تهران، ارشد
ارزشـيابي  « ).1386( مجيـد ، محمـود؛ علـي عسـكري   ، ر محمـدي عليرضا؛ مه، يحيي؛ كيامنش، معروفي

درسي سـال   ي مطالعات برنامه ي فصلنامه .»بررسي برخي ديدگاهها: كيفيت تدريس در آموزش عالي
 .5شماره ، دوم

بررسي نقش عوامل مـؤثر بـر مشـاركت    « ).1382-83( حسين، كورش؛ مؤمني مهموئي، فتحي واجارگاه
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سـال  ، آمـوزش عـالي ايـران    ي همجل: تهران .»ريزي درسي دانشگاهي ت علمي در برنامهأاعضاي هي
 .1 ي شماره، اول

درسـي و طراحـي درس در    ي برنامـه  ).1386( محمدرضـا ، نيلي، هدايت االه، زادهاحمدرضا؛ اعتماد ، نصر
 .انتشارات جهاد دانشگاهي واحد اصفهان: اصفهان .دانشگاهها و مراكز آموزش عالي
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اي راهكاري براي تعميق و غناي  رويكرد ميان رشته
 هاي تاريخي پژوهش

 
  ∗زهرا عليزاده بيرجندي

  
  

  چكيده
اگرچه مطالعات  ميان رشته اي در تاريخ رويكرد نسبتا جديدي است اما اين گونه 

و مي توان رگه هايي از آن را در اثار . مطالعات در حوزه تاريخ چندان بي سابقه نيست
در واقع وجه . بيهقي و ابن مسكويه پيدا كرد ، مسعودي ، مورخاني چون اين خلدون

گشوده . تمايز آثار اين مورخان با سايرين در نگرش ميان رشته اي آنها نهفته است
شدن باب مطالعات بين رشته اي در تاريخ و بهره گيري مورخان از يافته هاي علوم 

نيكي  مي تواند تحولي عمده در پژوهش ديگر در سطوح مختلف نظري روشي و تك
  . هاي تاريخي ايجاد كند

و بسترهاي شكل گيري مطالعات ميان رشته اي در ها  در اين مقاله ضمن بررسي زمينه
نتايج و پيامدهاي مثبت اين گونه مطالعات براي اهل تاريخ مورد ارزيابي  ، علم تاريخ

  . قرار گرفته است
  

  . تاريخنگاري ، روش تحقيق ، تاريخ ، رشته ايمطالعات ميان : كليدواژه ها
  

  
                                                 

 . استاديار گروه تاريخ دانشگاه بيرجند ∗
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  مقدمه
منتقدان . تاريخ توجه به آراي ناقدان تاريخ  ضرورت داردة در مطالعات آسيب شناسان

ي تاريخ برخي ها  ضمن بيان كاستيـ  افراطيهاي  نظريهاي  صرف نظر از پاره ـتاريخ 
انتقادات وارده برتاريخ ة به همپرداختن . اند عوامل آسيب زاي آن را مد نظر قرار داده

اين مقال خارج است از اين رو به ضرورت تناسب بابحث ة حوصل وشيوهاي كار مورخان از
  :شود مي به برخي از آنها اشاره

 در اين زمينه ارسطو مقام تاريخ را از شعر فروتر، اتكاي تاريخ به واقعيتهاي جزيي -
 ؛)27:  1354، زرين كوب( دانست مي

پوپر اين ايده را در نقد روش  ، تاريخ بشرة جريان آيندة ي دربارعدم پيشگوي -
پس  فقر تاريخيگريكتاب ة وي در ديباچ. تاريخيگري به ويژه اراي ماركس مطرح ساخت

 از طرح اين نظريه امكان هر گونه پيشگويي اجتماعي را به طور كامل رد نكردبلكه عنوان
اقتصادي هاي  مثال نظريهـ اجتماعي هاي  با امكان آزمودن ومحك زدن نظريه"كند كه مي

رايط خاص امكان پيشرفتها با پيدا شدن ش ازطريق پيشگويي كردن اينكه بعضي از
 . )11:  1350، پوپر("است زگارپذيرخواهد بود ـ سا

از اساسي ترين ايرادهايي است كه بر تاريخ گرفته شده  ، بحث عينيت در تاريخ -
اي  قرارباشد به عنوان علم پذيرفته شود بايد درآن خصيصهاست به اين معنا كه اگر تاريخ 

در اين زمينه بحثهاي زيادي شده . عينيت باشد زه مانند علوم طبيعي پاسخگوي نيايافت ك
  برخي ماهيت 

 )109: 1363، والش(. اند وحدودعينيت در تاريخ را با علوم طبيعي  متفاوت دانسته
بيانگر نوعي تبيين آرماني وكمال مطلوب  نظريه قانون حداكثر: فقدان قانونمندي -

 يابد نمي و يا اساسا هرگز تحقق كند مي است كه به ندرت در كارهاي مورخان تحقق پيدا
قانون حد اكثر به اين معناست كه  قانون بايد اكثريت يك مجموعه  )39: 1379 ، نوذري(

نگرشهاي انتقادي وديدگاههاي تاريخ نويسي هاي  به تدريج با تكامل شيوه و. را در بر گيرد
تاريخ نويسي نظرياتي كه ازپيوند هاي  در روند تكاملي شيوه. بدبينانه به تاريخ تعديل شد
يخ با در ريشه يابي ارتباط تار . دارندكردند جايگاه مهمي  مي تاريخ ومعارف ديگر دفاع

اي  ميان رشتهعلوم ديگر آراي برخي صاحبنظران در خور توجه و در تبارشناسي مطالعات 
اي  ظرفيت پاسخگويي به پارهها  ضمن اين كه اين نظريه. تاريخ حايز اهميت است
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 . انتقادات وارده بر تاريخ را نيز دارد
  

  درتاريخاي  مطالعات ميان رشتهة پيشين
ـ 2نگرش سطح بينش وـ 1:  علم  تاريخ در سه سطح به دانشهاي ديگر وابسته است 

اي  همكاري و ارتباط تاريخ با علوم ديگر به شيوه. تكنيكسطح ـ 3سطح نظري وروش 
چنانكه در تاريخ نگاري اسالمي پيوند علم . دور وجود داشته استهاي  گذشته عملي از

ذكر اسانيد كه  تقيد مورخيني چون طبري در نقل و. كنيم مي حديث وتاريخ را مشاهده
تقليد  واقع از اهل حديث اخذ ودر  ، روايات بود در صحت نسبي مطالب واي  تضمين عمده

  . )88: 1387، رين كوبز( شده است
متابعت قرارگرفته  علماي حديث موردة يعني شيو، اين ارتباط بيشتر از نوع روشي بوده

  . است
به  توانند مي فلسفه وجامعه شناسي ، نگرش معارفي مثل منطق در سطح بينش و

ابن مسكويه ، ز آثار ابن خلدونآنچه سبب تماي. تحول نگرش اهل تاريخ كمك كنند
  . بهره گرفتن آنها از اين گونه معارف است ، گردد مي وبيهقي از سايرين

ابن خلدون از طريق پيوند فلسفه وجامعه شناسي با تاريخ موفق به طرح برخي 
رامي توان ها  فراواني از اين قاعدههاي  نمونهمقدمه در . اكثري در تاريخ شدهاي  قاعده
در اينكه شيفتگي به خصال پسنديده از "در ذيل عنوان  مقدمهبراي نمونه در . يافت
فقدان خصال پسنديده را عامل سقوط "پاد شاهي وكشور داري است وبر عكس هاي  نشانه

  . . )276: 1ج1366 ، ابن خلدون( داند مي پادشاهي وزوال سلطنت
براي توضيح انحطاطي  ، هاز آن ياد كردمقدمه علم عمران هم كه ابن خلدون بارها در 

از منظر ابن خلدون تنها امكان . كه تمدن اسالمي به آن دچار شده بود به كار گرفته شد
درك منطق  اجتماعي و –طر ح مشكل مناسبات اقتصادي ،خارج شدن از وضعيت انحطاط

  . )184: 1374 ، طباطبايي( ان مناسبات بود
جامعه شناسي است زيرا وي در فصل  علم  عمران ابداعي  ابن خلدون در واقع همان

 وها  كه به پژوهش در عمران بشري اختصاص داده از علل پيدايش جامعه مقدمه اول
  . كند مي ظهور حكومت ودولت در ميان آنها ومسا يلي از اين دست ياد
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چندان  العبر ابن خلدون كه در قاعده يابي يد طواليي داشته در به كار بستن آنها در 
چنانكه محسن مهدي عقيده ، البته دراين زمينه نظرات مختلفي مطرح شده ، موفق نبوده

ابن خلدون با اتكا به نگرش فلسفي تاريخ را ازسطح روايي صرف و  العبردارد كه در 
آن از رويدادهاي تاريخي ة عبرت پلي بود كه ذهن ابن خلدون به واسط. خطابي خارج كرد

از اين رو . گشت مي دوباره به رويدادها باز رسد و مي يعت وعلل آنكرد وبه طب مي عبور
ي و فهم و همچنين با تشريح رويدادها عبرت كه ابن خلدون به كار برده با نظرة واژ

مقام برجسته . گردد مي تاريخي از فهمي كه قبال به وسيله تعقل حاصل شده مترادف
يعني گذشتن ازظواهر تاريخ به . اردعبرت در عنوان ومتن كتاب داللت بر همين معني د

داند وآن  مي ابن خلدون اين كوشش را با تحقيق علمي يا فلسفي يكي. طبيعت باطني آن
پيوند ميان تاريخ وحكمت است ة از اين رو عبرت نه تنها رشت. نامد مي را جز يي از حكمت

گيرد كه طبيعت  مي آن تاريخ به اين قصد مورد تعمق قرارة بلكه طريقه است كه به وسيل
 ايد در عمل مورد استفاده قرار  گيرد مي دانشي كه از اين را به دست و آن درك شود

  . )93: 1352، مهدي(
در بيان او  كند نيست و مي هم اينگونه كه مهدي توصيف العبرهاي  البته همه روايت

بود كه اصول حقيقت اين است كه براي ابن خلدون دشوار . مايه هايي از اغراق وجود دارد
اكتشاف اصول هميشه آسان تر . را در تاريخش به كاربندد مقدمهمبادي مطرح كرده در  و

اين علم جديد نيازمند پا گرفتن ، ابن خلدون علم جديد را ابداع كرد. از عمل به انها ست
  . )61-60: 1380، جمشيد زاده( وريشه دار شدن بود

 ، ريخ با علوم ديگر از جمله با جغرا فيا وسبكي مسعودي نيز امتزاج تاهاي  در ويژگي
مسعودي در آثار تاريخي خود از تاثير گذا ري . شود مي كيهان شناسي و نجوم ديده
ساير جانداران سخن گفته  اقليمي بر زندگي انسانها و مشترك شرايط كيهاني و

در  االشراف التنبيه وچنانكه اشارات وي در . مشخصي از آن را ارايه داده استهاي  ونمونه
زيادت و نقصان  "مورد جزر و مد و تأثير ماه در آن همچنين اظهارات او در مورد تأثير 

از گستره حوزه ها  حيوانات و كاني ، رشد و نمو انسان ها ، در تغيير حالت بيماريها "ماه
تن كساني . . .  ": تاريخي اش حكايت داردهاي  مطالعاتي مسعودي و كاربرد آن در نوشته

ه در اول ماه بيمار شوند بدفع مرض تواناتر باشد و تن آنها كه در آخر ماه بيمار شوند ك
و اينكه نتاج حيوانات وقتي در اول ماه شد مولود كامل تر و . . . بدفع مرض ناتوان تر باشد
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و هم تأثير ماه به هنگام كمال در نمو و فزوني مو و مغز و . بزرگتر از مولود آخر ماه شود
تخم حيوان و حيض زنان و فزوني ماهي به درياها و رودها و غيره و نمود درختان و شير و 

 ". . . و رونق و صفاي ديگر دارد فلزات نيز در اول هر ماه جوهر. . . ها  سبزيجات و ميوه
  . )68-67: 1365 ، مسعودي(

منطق و مطالعاتي در فلسفه و ها  آگاهي ، مسعودي عالوه بر علومي كه بدان اشاره شد
داشته  و در آثارش به اقوال فالسفه به ويژه فيلسوفان يوناني استناد كرده و در باب آنها 

  . )111: مان( سخن گفته است 
سبك مسعودي در كتب تاريخي اش و نحوه استدالل او در وقايع نگاري  او را واداشته 

سبب  ، خواب و رؤياة در بار مروج الذهبچنانكه . كه به مباحث روان شناختي نيز وارد شود
  . )531-528 ، سعودي(ع و انواع آن مطالبي آورده است وقو

ابن طقطقي  ، از مورخان ديگري كه تحليلهايش نشان از توجه او به علوم ديگر دارد
روش او در . ابن طقطقي از كساني است كه به دادن قاعده به تاريخ گرايش دارد. است

نگاه ابن . كند مي را تداعي مقدمهبن خلدون در شيوه ا تاريخ فخريمعروفش ة فصل آواز
. باشد مي طقطقي در اين قسمت نگاه يك فيلسوف تاريخ است كه رسالتش منطق يابي
احاديث  ، ابن طقطقي براي تبيين قواعد و تحكيم مباني استدالل خويش به آيات قرآن

 ، ه بيرجنديعليزاد(جويد  مي اشعار شعرا و آراي اهل حكمت و خرد استناد ،معصومين
1385 :181-182( .  

. سازد مي اين سبك نويسنده نشانگر تعاملي است كه او ميان تاريخ و علوم ديگر برقرار
و بازيگران ها  شخصيتهاي  چنانكه در مواردي وي با رويكردي روان شناسانه به ويژگي

در رفتاري و شخصيتي آنها را هاي  حوادث تاريخي نگريسته و نتايج حاصل از ويژگي
توان در تبيين حادثه قتل ابومسلم  مي رخدادها مد نظر قرار داده است اين نوع تحليل را

اين به تجربه رسيده است كه هر كس دولتي را  ": خراساني توسط منصور مشاهده كرد
شايد اين بدان . . . نخواهد برداي  غالباً از آن بهره ، پي ريزي كند و آن را به وجود آورد

ر مخترع و موجد دولت يك نوع گستاخي و جرأتي وجود دارد كه تحمل جهت است كه د
آن براي ملوك و پادشاهان غير ممكن است و هرچه آن جرأت و گستاخي زياد شود امتناع 

: 1360 ، ابن طباطبا( شود تا آنجا كه سرانجام وي را نابود كند مي و كراهت ايشان زياد تر
182( .          
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 توان يافت كه دراين وادي مي ديگري راهاي  سعودي چهرهبه جز ابن خلدون  و م
بهره گيري از  آثار اين مورخان وة مطالع. اند گام نهاده )يعني پيوند تاريخ با علوم ديگر(

  . )179: 1380، شكوري( تاريخي ياري خواهد رساندهاي  تجربيات آنها به غناي پژوهش
يري از علوم ديگر در تاريخ نگاري  دهد كه بحث بهره گ مي نشان ،مطالبي كه بيان شد
تي در هيااي  د كه رويكرد ميان رشتهبا وجود اين بايد اذعان كر. مسبوق به سابقه است

  . سامان يافته ومتكي بر مباني فكري اولين بار توسط بنيانگذاران مكتب آنال مطرح شد
تاريخ ( اندكي قبل از آناليستها برخي از مورخين ضمن انتقاد از سبك روايي صرف

خواهان نوعي تاريخ جمعي شدند كه در يافتن مفاهيم مورد نظر خود به ساير ) رانكه اي
وي با . يكي از برجسته ترين اين منتقدان كارل المپرشت بود . نيز توجه كندها  رشته

روان -جسارت وشهامتي خاص اعالم كرد كه تاريخ قبل از هر چيز يك علم اجتماعي
روان شناختي را در كتاب چند جلدي خود يعني ـ يكرد اجتماعي وي اين رو. شناختي است
البته تالشهاي وي براي در هم شكستن انحصار . به كار بست)  1909ـ1891( تاريخ آلمان

ة در سالهاي ده. تاريخ سياسي به نتيجه نرسيد ونظريات او بامخالفت هايي روبرو شد
را به تاريخ سنتي اي  المپرشت حملهفردريك جكسن ترنر مورخ آمريكايي همانند 1890

اصطالح ( "تاريخ جديد"جيمز هاروي رابيتسن معاصر ترنر هم از مدافعان . اغاز كرد
ها  نظريات ساير رشته پرداخت و مي تاريخي كه به تمامي فعاليتهاي انساني ، بود )خودش

 داد مي رارجامعه شناسي را هم مد نظر ق و ، روان شناسي ، اقتصاد ، نظير مردم شناسي
  . )430:نوذري(

سنتي تاريخ نگاري را هاي  انتقادي لزوم باز نگري در شيوههاي  اين ارا ونظريه
  . پديدآورد

. سر انجام اين ضرورت به پيدايش مكتبي در تاريخ نگاري يعني آنال  منجر شد
نظريات بنيان گذاران مكتب مكتب آنال در شكستن مرزهاي علوم انساني و مقابله با 

 ، صص گرايي افراطي كه شكافهاي عميق در پيكره معارف بشري ايجاد كرده بودتخ
هاي  آنالها به منظور وحدت علوم انساني و نشر ايده. آيد مي كاري بس اساسي به شمار

 ، رادمنش(تحرير در آورند ة خود در بين دو جنگ جهاني بيش از چهل كتاب به رشت
گردد كه بدانيم امروزه گسترش ميان  مي آشكار اهميت اين اقدامات هنگامي. )129: 1379
 ، قانعي راد؛ طلوعي(آيد  مي يكي از مالكهاي تحول علوم انساني به شمارهها  اي رشته
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بهترين نمودهاي تفكر همگرايي علوم در آثار بنيانگذاران اين مكتب تبلور . )54: 1387
مختلف تاريخ مانند هاي  مارك بلوخ نخستين مورخي بود كه به ادغام شاخه. يافته است

تاريخ سياسي و تاريخ اقتصادي به طور جدي اقدام كرد و مدعي شد كه تاريخ با يك تفكر 
علوم انساني بهره مند گردد و در عين حال هاي  تركيبي بايستي از دستاورد ساير شاخه
ة معبلوخ اثر معروف خود جا. )69: 1386 ، بهرامي( تالش كند كه اصالت خود را حفظ كند 

است كه گذشته را از اي  وي مورخ نمونه. تأليف كردها  فئودالي را بر اساس آراي آنال
او در . كند مي بررسي ، تواند به تاريخ خدمت كند مي و با تمام وسايلي كهها  تمامي جنبه

و تحقيق ها  علم شناخت منشأ جغرافيايي واژه ، زبان شناسي ، بررسي خود به سراغ ادبيات
و اطالعات گرانبهايي را در مورد انسان . رود مي (conomastique)خاص در اسامي 

جنگ و صلح در  ، كليسا ، حقوق ، صنعت ، حقوق ، زراعت ، مناسبات اجتماعي ، شناسي
ديگر آنالها كه ة دو اثر ارزند. )پيشگفتار 11: 1363 ، بلوخ( دهد  مي اختيار خواننده قرار

در اي  مديترانه و دنياي مديترانه ، دهد مي عملي نشاني ا آنال را به شيوهة حلقهاي  ايده
عصر فيليپ دوم و كتاب سرمايه داري و حيات مادي است كه توسط فرنان برودل منتشر 

برودل نيز در آراء و آثارش برتداوم همكاري علوم انساني و اجتماعي و تأسيس . شد
  كرد مي تأكيداي  نوين و مطالعات بين رشتههاي  رشته

 در حقيقت. دانست مي فلسفه و تاريخ را زيانبار، فقدان همكاري علوم اجتماعيو 
علوم اجتماعي تمايل به هاي  توان ادعا كرد كه چه در تاريخ نگاري و چه در رشته مي

كه در پس مفهوم تخصص گرايي برگرداگرد اي  شكستن حصار تنگ و محدود كننده
آنالها ضمن اهميت دادن . شد مي به روز قويترروز  ،تفكر انساني كشيده شده بودهاي  شاخه

تفكر تركيبي . به تفكري تركيبي عقيده داشتند ،علوم انسانيهاي  به دستاوردهاي رشته
نبود بلكه به معناي همكاري نزديك و ها  هرگز به معناي دست شستن از استقالل رشته

آراي برودل . )مقدمه 16: 1372 ، برودل(آمد  مي يكديگر به حسابهاي  استفاده از يافته
باستانشناسان وجامعه شناسان  ، جغرافي دانان، مورد توجه واستناد بسياري از اقتصاد دانان

  . )(Burk, 2003 : 63همين امراز تاثيرگذاري افكار اوحكايت دارد، قرار گرفت
. مختلف تحت تاثير برودل قرار داردهاي  ايمانوئل والرشتاين از كساني است كه از جنبه

در مطالعات ، اوكه مسئوليت مركز مطالعات اقتصادي فرناند برودل را بر عهده دارد
 ,walleresteinونگارش مفاالتش نيز تاثير پذيري خود را از برودل نشان داده است
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2004 : 1) ( . 
را اي  تا به امروز دستاوردهاي ارزنده 1929آنالها در مراحل مختلف فعاليت خود از سال 

وپديد اي  اين دستاورها بستر ساز مطالعات بين رشته  ، ند خان قرار داده ادر اختيارمور
در روند آموزش وپژوهش تاريخ تاثير گذار ها  اين فعاليتة هم. جديد شدهاي  -امدن رشته
ضمن  ، فعاليت دارنداي  تاريخ ومطالعات ميان رشتهة مجله هايي كه درحوز. بوده است

در گسترش افقهاي ديد  ، دهند مي شان از ميراث فكري آنال رانشان -اينكه تاثير پذيري
در پيوند مباحث هستي ها  اين مقاله. اهل تاريخ در قلمرو آموزش وپژوهش نيز اثر گذارند

همچنين درنشان دادن اهميت مدارك . )paul, 2004:1 (تاريخي هاي  شناسانه با روايت
 يراث هنري براي تحليل روابط تجاري وفرهنگي بسيار كار آمدندباستان شناسي وم

)Bopearachch , 2004 :60( .  
جديـد خـود برپيونـد    هـاي   در حال حاضر نيز پيروان مكتب آنال در مطالعات وپژوهش

چنانكه مارك فرو هنگامي كه از تصميم خود در مورد نگارش كتاب . ورزند مي باعلوم تاكيد
گويد چنين رويكـردي را مـد    مي سخن چه هايي كه تاريخ را ساختندبجديد خود با عنوان 

مارك فرو قصد دارد دراين كتاب دوران كودكي حـدود پنجـاه شخصـيت    . نظر داشته است
لـويي   ، فرويـد  ، كودكي شخصيت هـايي چـون هگـل   . بررسي كند ، كه تاريخ را ساختند

. باشد مي ديگران در اين اثر مد نظر مصدق و ، گاندي ، استالين ، فردريك دوم ، چهاردهم
. شود او تاكيد خاصي بـرروان شناسـي داشـته اسـت     مي آنگونه كه از سخنان وي استنباط

در پي ان نيستم كه تـاريخ را وادار  ":گويد مي مارك فرو در مورد هدف خود از اين پژوهش
هم مثـل پنجـاه     نگاه كنيد او در دوازده سالگي: كنم تا در مورد آدمي مثل استالين بگويد

بينم كه از زمانهاي بسيار دور استعداد هـايي در   مي من فقط. سالگي فردي قلدر بوده است
  . )1374 ، جهانبگلو( در او بوده استها  بعضي ا زز مينه

ة خود را معطوف به بررسي رابطاي  فرو در يكي از آثار خويش نگرش ميان رشته    
را به عنوان منبع و عاملي تاريخي مورد بررسي قرار  سينما و تاريخ و در اثر مذكور فيلم

  . )(Ferro, 1988: 14داده است 
روانشناسي قابليت كاربرد در پژوهشهاي تاريخي به ويژه تحليل هاي  برخي از تئوري   

به دليل همين ظرفيت هاست كه پيروان . تاريخي را داردهاي  رفتارها و اعمال شخصيت
دراين زمينه كتابها و مقاالتي انتشار . ورزند مي وروانشناسي تاكيد مكتب آنال برپيوند تار يخ



 387   . . . اي راهكاري براي رويكرد ميان رشته

آلوين كوهن در كتاب . تواند به عنوان الگو مورد توجه وبهره برداري قرار گيرد مي يافته كه
و ها  را در تبيين علل وقوع انقالباي  روانشناسانههاي  خود رهيافتانقالب هاي  تئوري

بر مبناي اين رهيافت رفتار انقالبي يك . انقالبي ارائه كرده استتبديل افراد به رهبران  
فردي كه استعداد چنين رفتاري را دارد و در جنبش انقالبي به مقام  ، اتفاقي نيستة حادث

يابد اين طور نيست كه در اولين مواجهه با فقر وگرسنگي نا گهان سرشار  مي رهبري ارتقا
ميل ها  بر عكس اطالع از اين قبيل نا شاد كامي.  از احساسي از بي عدالتي  جهان شود

                                               . )186:  1372، كوهن( سازد مي دروني يا تمايلي را كه از قبل موجود بوده مشتعل
رويكرد جديدي با عنوان روانكاوي تاريخي در آمريكا پديد آمد كه درآن  1950ة در ده

كاربرد اين رويكرد ة نمون. يخ وروانشناسي در مطالعات تاريخي تاكيد شده بودبر پيوند تار
از . روانكا وي به نام اريك اريكسون در مورد لوتر مشاهده كردهاي  رامي توان دربررسي

اين زمان به بعد مجالتي انتشار يافت كه به مباحث روانكاوي تاريخي اختصاص داشت 
  . )142: 1381، برك(

بنابر اين به ، گنجد نمي لي پژوهش هايي از اين دست در اين مختصرشرح تفصي   
را اي  ارزندههاي  روان شناسي دستاور دهاي  كنيم كه كاربرد نظريه مي همين مطلب بسنده

تواند مورد  مي حداقل به سه روش مختلفها  اين نظريه. براي مورخان به همراه دارد
ساختن مورخان از فرضيات مبتني بر درك عامه در اوال در رها . مورخان قرار گيردة استفاد

 منطقي رفتارهاي به ظاهر غير منطقي راآشكارهاي  ريشهها  نظريه، طبيعت انسانة بار
هميشه اي  عقيده دارد يك مورخ حرفه) Gay(در اين زمينه پيتر گي . كند وبا لعكس مي

  . يك روانشناس غير حرفه اي، يك روانشناس بوده است
مناسب از يك ة براي استفاد. ظريه روانشناسي در نقد منابع نيز كار آيي داردثانيا ن   

ادبي هاي  يا يادداشت روزانه به عنوان مدرك تار يخي نه تنها بايد نوع شيوه زندگينامه
بلكه بايد به سن نويسنده  ، وفرهنگي را كه متن در آن نوشته شده است در نظر گرفت

ثالثا روانشناسان در بحث ارتباط ميان فرد . جه داشتوموقعيت او در دوران زندگي تو
 تحليل اين روابط نقش مهمي دارند روانشناسي  درهاي  نظريه و وجامعه مشاركت دارند

  . )145-144: برك (
تاريخ و علوم اجتماعي نيز براي مورخان ونظريه ة درحوزاي  مطالعات ميان رشته

براي  ها  اينگونه بررسي. بال داشته استپردازان اجتماعي دستاوردهاي مهمي را به دن
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صاحبنظران علوم اجتماعي اين امكان را فراهم كرده تا به نحو شايسته تري در مورد 
حمايت از . ماهيت تاريخي رخدادهاي معاصر به ويژه مدرنيته ونهادهاي آن سخن بگويند

، جمله مارك بلوخبيستم از ة در آثار تني چند از نويسندگان سداي  رهيافت ميان رشته
 1385 ، كولينز هميلتون؛(هابر ماس و گيدنزاستمرار يافته ، فوكو، والر شتاين، فرناند برودل

                                                                  . گيرد مي تاريخي مورد استفاده قرارهاي  در پژوهش و ) 140-141: 
. جهي براي محققان هر دو رشته دارددر خور توهاي  بل اين دو علم فايدههمكاري متقا

نظريه . سازد مي الم اجتماعي فراهمعهاي  واطال عات الزم را براي فرضيهها  تاريخ داده
:  1382 ، استنفورد( گردد مي تبيين در تاريخ مداري علوم اجتماعي نيز سبب پويايي نقد و

66-65 ( .  
محققان . پي بردها  توان به ضرورت همكاري تاريخ با ساير رشته يم از آنچه بيان شد

باب ارتباط و همكاري با علوم  اين رشته بايد افق ديد خود را دراين زمينه وسعت داده و
و ها  ضمن بر طرف كردن محدوديتاي  لعات ميان رشتهمطا. را بگشايند تجربي
و امكانات انجام  ها روش تجزيه گرايي و تخصص محوري ظرفيتهاي  كاستي
افزون بر اين اينگونه مطالعات امكان . سازد مي تاريخ فراهمة جديد را در رشتهاي  پژوهش

دهد زيرا  مي دستيابي به قانوني فرا گير و نگاهي چند ساحتي به انسان و جامعه را افزايش
جز نگري  باعث شده كه انسان واقعي كه چند بعدي و چند ساحتي است به موجودي تك 

                                                                                                    . )50: 1387 ، برزگر( ساحتي تنزل يابد
ته مخالفت هايي  با آن صورت گرف ، با وجود فوايد بسيار رويكرد ميان رشته اي   
زنند اين رويكرد را تهديدي براي  مي تاريخ قلمة برخي از محققاني كه در رشت ، است

تخصص اي  در حالي كه مطالعات ميان رشته. اند هويت و اصالت پژوهش تاريخي دانسته
 ، ضمن  احترام به تخصص وحفظ حريم رشته هاها  در اين گونه پژوهش ، كند نمي را نفي

براي رفع نگرشهاي منفي نسبت به . شود مي به كار گرفته در تركيب جديدي ها  تخصص
در . نمايد مي تبيين حدود و مفهوم ميان رشتگي در مطالعات تاريخي ضروري ، اين رويكرد

توان آنها را دردو قطب  مي مختلفي وجود دارد كههاي  مورد مفهوم ميان رشتگي تلقي
مختلفي است هاي  خب از رشتهقطب ساده شامل موضوعات منت. ساده و افراطي جاي داد

همكاري . مانند مطالعات خانواده گرد آمده استاي  كه تحت عنواني عمومي در رشته
                                                          . گيرد مي مباحث روشي و نظري نيز در اين قطب جاي علمي درهاي  رشته
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بدون اينكه نياز به بحث با ها  اه ديگر ميان رشتگي اين عقيده است كه رشتهديدگ
در اين جهت الزم است سهم هر رشته در  ، توانند با يكديگر كنند مي يكديگر داشته باشند

ة نمون. هم حفظ شودها  ضمن آنكه الزم است انسجام رشته. همكاري مشترك معين شود
بحران آب وگرماي زمين صورت  ، به بيماري ايدزچنين هم فكري در مطالعات مربوط 

                                                     . گرفته است
دانشگاهي و هاي  معتقد به فرو پاشي مرزهاي رشتهاي  قطب افراطي ديدگاه ميان رشته

  . )108:  1388 ، دي روزبهانيمحم( جديد استهاي  ظهور رشته
پيوند تاريخ با  ، تاريخ به ويژه در مقطع تحصيالت تكميلية تدراين زميته هم در ش

آموزشي و پژوهشي به هاي  را در حوزهاي  تواند دستاوردهاي ارزنده ها مي ساير  رشته
  . بارآورد

شناسي  جمعيت ، روانكاوي تاريخي، شناسي تاريخي يي چون جامعهبراي نمونه گرايشها
                                                                                      . رار گيردتاريخي و عناويني از اين دست مد نظر ق

بايد مد نظر اهل تاريخ  مي نيز اي  عالوه بر اين تشكيل گروههاي پژوهشي فرارشته
اي گروههايي است كه اعضاي آن  رشته منظور از گروههاي پژوهشي فرا. قرارگيرد
وهر . را دارنداي  يا چند رشتهاي  مبتني بر مطالعات ميان رشتههاي  و تخصصها  مهارت

شوند ولي به دليل آشنايي با زبان ساير  مي چند هر كدام با يك تخصص اصلي شناخته
پورعزت؛ (رند برخورداها  از قدرت گفت و گو و مفاهمه با متخصصان ساير رشتهها  رشته

                                    . )134: 1388 ، قلي پور
  

         نتيجه                                                                                                                        
در  اي  جايگاه  مطالعات ميان رشته توان به اهميت و مي از مجموع آنچه بيان شد

ة پيشين. رفع برخي عوامل آسيب زا ي آن پي برد تاريخ وة علمي رشتهاي  افزايش ظرفيت
بيهقي و ساير  ، مسعودي ، ابن خلدونة تاريخ و آثار ارزند دراي  مطالعلت ميان رشته

شاهد اين  ، مورخاني كه در آثارشان ميان تاريخ و ساير علوم پيوند برقرار كرده اند
روش هاي  و كاستيها  محدوديتضمن برطرف كردن اي  رويكرد ميان رشته. مدعاست

جديد و قاعده مند هاي  تجربه گرايي و تخصص محوري ظرفيت و امكاتات انجام پژوهش
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علمي هاي  ارتباط با ساير رشتهة علم تاريخ در تنيج. نمايد مي تاريخ فراهمة را در رشت
ذيل به هاي  راهكارها و پيشنهاد. يا بد مي قالبهاي بياني بهتري براي انتقال مفاهيم پيچيده

:                                                                                                  گردد مي منظور تحقق اين رويكرد مطرح
آموزشي وپژوهشي در رشته ة در هر دو زميناي  پرورش مهارتهاي ميان رشته -  
     تاريخ؛
  به عنوان پيش نياز هر گونه فعاليت ميان رشته اي؛                                          اي  پرورش تفكر ميان رشنه -
تاريخ ؛                                                                  ة مناسب در تحصيالت تكميلي رشتهاي  ايجاد گرايش -
  در تاريخ ؛                                              اي  مطا لعات ميان رشته ة تخصصي در زمينهاي  انتشار مجله -
ميان هاي  نظري موجود در اروپا براي سازماندهي همكاريهاي  بهره گيري از الگو -
                                                              ؛                                                                         اي  رشته
از طريق برگزاري اي  مناسب براي تبادل آرا در مباحث ميان رشتههاي  ايجاد فرصت -
هايي از اين دست؛                                                                                آموزشي و فعاليتهاي  كارگاه ، سمينار
آموزشي رايج به منظور ايجاد هاي  درسي و شيوههاي  بازنگري در محتواي برنامه -

         . اي  فرصت و پرورش مهارت ميان رشته
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پيشنهاد و اعتباريابي الگويي براي اصالح و بازنگري 

برنامه هاي درسي رشته هاي علوم انساني دانشگاه ها و 
 مؤسسات آموزش عالي

  
  ∗كورش فتحي واجارگاه

  
  چكيده

هاي درسي علوم  هدف از اين مقاله پيشنهاد الگويي جامع براي اصالح و بازنگري برنامه
الگـوي مناسـب بـراي    "ف در قالـب سـؤال پژوهشـي    اين هد. انساني دانشگاهها است
نمود پيدا كرده و الگو با استفاده از روش  "هاي درسي چيست؟ بازنگري و اصالح برنامه

. تحليل مستندات و بررسي نظرات پيشنهاد و با اطالعات ميداني اعتباريابي شـده اسـت  
بـا اسـتفاده از    هـاي آن  بـوده و داده ) كمي و كيفي(روش تحقيق در اينجا روش تلفيقي 

هـا بـا    تجزيـه و تحليـل داده  . اوري شده اسـت  بررسي مستندات و پيمايش نظرات جمع
تـي  (هـا   بندي مستندات و مقايسه ميـانگين  استفاده از روش مقوله بندي، تحليل و طبقه

اطالعات اوليه جهت تدوين الگـو بـا اسـتفاده از مصـاحبه و     . انجام شده است) استودنت
هـاي درسـي صـورت گرفتـه      عاتي در حوزه تدوين و بازنگري برنامهبررسي سوابق مطال

ريزي درسي آموزش عـالي   براي اين منظور بررسي دقيقي از الگوهاي حوزه برنامه. است
الگوي پيشنهادي داراي منطق تدوين، اصول و مفروضات بنيادي و . صورت گرفته است

آن مشـاركت مـؤثر اعضـاي    ساختار متناسب با نظام آموزش عالي كشور بوده و اجـراي  
اين الگو متناسب با حوزه علوم انساني طراحي شـده و اعضـاي   . طلبد هيات علمي را مي

هـا و مراحـل اجرايـي آن     توانند بر اساس مفروضه هاي آموزشي مي هيات علمي در گروه
                                                 

   )  K-Fathi@cc.sbu.ac.irمسئول مكاتبات(دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي  . ∗
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اين الگو با اسـتفاده از  . هاي درسي خود را به انجام برسانند كار بازنگري و اصالح برنامه
  . نفر از متخصصان حوزه آموزش عالي اعتباريابي شده است 25نظرات 

ريـزي درسـي، اصـالح و     برنامه درسي آموزش عـالي، الگوهـاي برنامـه    :ها كليدواژه
  هاي درسي علوم انساني ي درسي، برنامهها بازنگري برنامه

  
  مقدمه و طرح مسأله

امروزه بواسطه اهميت و جايگاه نظام آموزش عالي در تربيـت نيـروي انسـاني مـاهر و     
متخصص و نقشي كه در فرايند توسعه پايدار ايفا مي نمايد، بسـياري ازكشـورهاي جهـان    

 ,OECD)بخش عمده اي از بودجه خود را صـرف حمايـت ازآمـوزش عـالي نمـوده انـد       
2000,P 2) .ابع براي دانشگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عـالي    با اينهمه در كنار افزايش من

اين نگراني نيز در حال فزوني است كه كيفيت عملكرد اين مؤسسات در چه وضعيتي قـرار  
دارد؟ فشار فزاينده براي بهبود كيفيت سبب شده است تا بسياري از ممالك، دانشگاه هـا و  

اي مختلـف نظـام   مؤسسات آموزش عالي بطور مداوم فرايند بهسـازي و تغييـر مؤلفـه هـ    
آموزشي خود بويژه برنامه هاي درسي را در دسـتور كـار خـود قـرار دهنـد و برنامـه هـا و        
اقدامات متعددي را براي تسهيل اين جريان در دستور كـار قـرار دهنـد از جملـه مصـوب      

، تبيـين فراينـد   (Toohey, 2000)سازي زمان بررسي هاي ادواري برنامه هـاي درسـي   
و حمايت از بررسي ها و پژوهشـهاي   (Stark, 1997)مه هاي درسي عملياتي تدوين برنا

مختلفي كه مستلزم توجه به نيازهاي واقعي، باز تعريف صالحيت هاي فارغ التحصيالن  و 
حمايت از تعريف و شكل دهي   (NZARE,2005)بازبيني برنامه هاي درسي براساس آن

  . مانند آن است و (Barnett and Coate, 2005)دوره هاي بين رشته اي 
برنامه درسي، جوهرة هر نظام آموزشي است كه تـا حـد زيـادي كارآمـدي، كيفيـت و      

از اين رو تعيين ساختار بهينـه نظـام برنامـه ريـزي     . اثربخشي آن نظام را تضمين مي كند
ــرين دلمشــغولي هــاي    ــه مهــم ت ــازنگري آن در گــذر زمــان از جمل درســي و اصــالح ب

اين مهـم در آمـوزش   . ر كشورهاي مختلف جهان بوده استسياستگذاران نظام آموزشي د
عالي اهميتي دوچندان مي يابد زيرا برنامه درسي در آموزش عالي ابزار علمـي و اجتمـاعي   
نيرومندي است كه ضمن ترسيم چگونگي و حدود انتقـال دانـش و مهـارت هـا بـه يـك       

از ايـن رو در  ). 1378وزيـري،  (تجربه وسيع علمي براي دانشجويان نيز محسوب مي شود 
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دنياي كنوني، تغيير در برنامه هاي درسي و دروس در آموزش عالي يك ضرورت اساسـي  
محسوب مي گردد و اقدامات و فعاليت هاي گسترده براي تسهيل آن توسـط نظـام هـاي    

 . آموزشي در دستور كار قرار دارد
در سال هـاي   مروري بر سير تحوالت نظام برنامه ريزي درسي در آموزش عالي ايران

قبل و بعد از انقالب اسالمي نشان مي دهد كه در پي تغييرات اجتماعي، تغييـر در برنامـه   
هاي درسي دانشگاه ها پديده اي مستمر و در عين حال ضروري بوده اسـت امـا بـيش از    
هرچيز و تقريباً در همه دوران ها، موضوع تمركز گرايي در تدوين عناوين و سرفصل هاي 

. هاي دانشگاهي همواره مورد انتقـاد كارشناسـان و صـاحبنظران بـوده اسـت     دروس رشته 
توجه ناكافي به رشد دانش و تحوالت جهاني، عدم مشاركت فراگير دانشگاهيان در فراينـد  
برنامه ريزي درسي وعدم ارتباط محتواي رشته ها با نيازهاي مخاطبان و جامعـه از جملـه   

نصـر اصـفهاني،   (يط دانشگاه را بدنبال داشـته اسـت   انتقادهايي بوده است كه تأكيد بر مح
1358.(  

هاي در نظام آموزش عالي كشورمان به دليل متمركـز بـودن كنـد بـوده و      تغيير برنامه
تصميم وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در كاهش تمركز و تفويض اختيـارات مربـوط بـه    

يقـات و فنـاوري، مـورخ    وزارت علـوم، تحق  1809آيـين نامـه   (برنامه درسي دانشـگاه هـا   
و اجراي سياست هاي منـدرج در برنامـه سـوم و چهـارم توسـعه اقتصـادي و       )  10/2/79

اجتماعي ايران فرصت الزم براي نوسازي و بهسازي برنامـه هـاي درسـي دانشـگاهي در     
حال نظام دانشگاهي تا چه حد توانسـته از  . رشته هاي مختلف علمي را بدنبال داشته است

بررسي ها و مطالعات انجـام شـده در خصـوص    . فاده كند جاي ترديد استاين فرصت است
كم و كيف اجراي آيين نامه واگذاري اختيـارات برنامـه ريـزي درسـي بـه دانشـگاه هـا و        
مؤسسات آموزش عالي داراي هيأت مميزه نشان مي دهد كه نحوه اجـراي آن از وضـعيت   

 ؛ مـؤمني و 1381وهش هاي اقدسـي،  براي مثال نگاه كنيد به پژ(مطلوبي برخوردار نيست 
كه در اين ميـان عوامـل متعـددي نظيـر فقـدان دانـش       ) 1386؛ نوروز زاده، 1383فتحي، 

برنامه درسي در ميان اعضاي هيأت  علمي، عوامل ساختاري، عوامل مـالي و انگيزشـي و   
سائل نيز فقدان الگوي مناسب و راهنما در فرايند اصالح و بازنگري برنامه هاي درسي از م

اين پژوهش ها بيانگر آن بوده ). 1382؛ مؤمني، 1385نوروز زاده، (عمده به شمار مي روند 
اند كه روند اصالح و بازنگري برنامه هاي درسي در ايران و نيـز طراحـي و تـدوين رشـته     
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هاي جديد از توسعه مناسبي برخوردار نبوده اسـت و ايـن وضـعيت در رشـته هـاي علـوم       
  ).1386فتحي، نوروز زاده، (وارتر از ساير رشته ها بوده است انساني به مراتب دش

رشته هاي علوم انساني به عنـوان حـوزه هـاي بحـث انگيـز معـرف بشـري كـه بـا           
قلمروهاي پيچيده و ظرفيت رفتار بشري سروكار دارنـد، داراي مـاهيتي منحصـر بـه فـرد      

اي تسهيل و بسهازي نسبت به ساير حوزه هاي علمي هستند از اين رو ضروري است تا بر
فرايند اصالح و بازنگري برنامه هاي درسي در اين رشته هـا، الگوهـاي مـؤثر و متفـاوتي     

  .(Barnett and Coate, 2005)طراحي و تدوين گردد 
هاي درسـي را بـا    بر اين اساس ضرورت وجود سازوكاري كه بر اساس آن بتوان برنامه

كـه از   -در مقالـه  حاضـر  . نمود ترديد ناپذير استاطمينان مورد مطالعه قرار داد و اصالح 
مسأله اصلي عبارت از طراحي و تدوين الگـوي ويـژه اي    -يك طرح بزرگ استخراج شده

براي اصالح و بازنگري برنامه هاي درسي رشته هاي علوم انساني دانشگاه ها و مؤسسات 
در . ا نشـان دهـد  آموزش عالي است بنحوي كه بتواند در عمل كارآيي و اثربخشي خـود ر 

  :دهد واقع سؤال پژوهشي زير چارچوب اصلي مقاله را شكل مي
  هاي درسي علوم انساني چيست؟ الگوي مناسب براي بازنگري و اصالح برنامه

  
  هاي درسي آموزش عالي مروري بر الگوهاي تدوين برنامه

در حال  حوزه تدوين و تغيير برنامه هاي درسي در آموزش عالي قلمرويي جوان، پويا و
رشد است كه به طرز عجيبي توسط حيطه هاي مطالعات برنامـه درسـي و آمـوزش عـالي     

در اين ميان اگر چه آثاري هر چند اندك در خصوص توليد يا . مورد غفلت قرار گرفته است
بارنـت و كواتـه،    نگاه كنيد بـه (تغيير برنامه هاي درسي در آموزش عالي منتشر شده است 

اما هر يك از آن ها عمالً تنها يك الگو يا مدل ويژه را براي ....) و 1997؛ استارك، 2005
  . برنامه ريزي درسي در آموزش عالي تجويز نموده است

. در اين ميان اگر چه آثار متعددي براي توليد و تغيير برنامه هاي درسي منتشرشده انـد 
كمـپ  ) 1924(چـارترز   )1924(بابيـت  ) 1962(تابـا  ) 1949(تـايلر  : براي مثال نگاه كنيد بـه 

تنر و ) 1986(شوبرت ) 1985(هانكينز  )1976(سيلور و الكساندر ) 1979(سيلبر اشتاين ) 1971(
) 1992(هالينـگ   )1975(هـاوس   استن) 1970(واين اشتاين و فانتيني ) 1968(كر ) 1995(تنر 

يس كالين فرانس) 1972(واكر ) 1997(مك گي ) 1988(اوليوا ) 1987(گلتهورن ) 1967(ويلر 
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كنـراد و پـرات   ) 1997(استارك و التوكـا  ) 1989(دياموند ) 2005(فائو ) 2000(هاول  )1986(
) 2006(فتحـي واجــارگاه   ) 2000(كرك، دني و بنـت  ) 1990(استارك، لوتر و بنتلي ) 1983(

ريـزي درسـي    هر يك از الگوهاي برنامه ... .و ) 1379(ساكتي ) 1383(عارفي ) 1378(وزيري 
بـه  . يابنـد  شان معنا و مفهوم روشني مـي  هاي كاربردي هاي فكري و زمينه جه به خاستگاهبا تو

انـد،   توان براي كاربرد در بافت جدا از بافتي كه به وجود آمده طوري كه الگوهاي موجود را نمي
تـوان گفـت كـه     مـي  بنـدي تحقيقـات بـاال    در جمع بدين ترتيب. بي كم و كاست تجويز كرد

هـاي تحصـيلي در آمـوزش عـالي و      اي بـودن رشـته   به داليل زير و حرفهذيربط  الگوهاي
ريزي آموزش عالي با آموزش عمومي قابل كـاربرد مسـتقيم در    تفاوت بافت و زمينه برنامه
  : حوزه آموزش عالي نيستند

تعـداد آثـار   . عمدتًا بندرت به مسأله برنامه هاي درسي در آموزش عالي پرداخته انـد . 1
  . عرصه برنامه هاي درسي آموزش عالي بسيار اندك استمنتشر شده در 

آثار منتشر شده در عرصه برنامه درسي آموزش عالي عمـدتاً يـك الگـوي ويـژه را     . 2
براي تدوين و يا تغيير برنامه هاي درسي آموزش عالي تجـويز نمـوده انـد و زمينـه هـاي      

  . كاربرد آن را بيان كرده اند
، الگوها و متون تدوين 1ت كه به صورت يك متن جامعبندرت اثري را مي توان ياف. 3

  . شده براي طراحي و يا تغيير برنامه درسي در آموزش عالي را مرور و بررسي كرده باشد
كه جزئيات الگوهاي شناسايي شده در فصل (بررسي هاي انجام شده در مطالعه حاضر 

لگوهاي مطرح شده را براساس اين امكان را به ما مي دهد تا ا). حاضر در ادامه خواهد آمد
دسته بنـدي  ) به عنوان پايه و اساس طبقه بندي(تعاريف ارائه شده از مفهوم برنامه درسي 

بنـدي اسـت و الگوهـاي     هاي زير قابل طبقـه  مفاهيم مختلف برنامة درسي در حوزه. نمود
 :مربوط به هر يك از آن ها به شرح زير است

 
 
 
 
  

                                                 
1 . Synoptic text 
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  هاي درسي آموزش عالي احي برنامهمرور الگوهاي مختلف طر :1جدول
  الگوهاي اصلي  فرضيات اصلي  تعريف اصلي  طبقه اصلي

برنامة درسي به 
عنوان طـرح يـا   

  1نقشه

ــندي    ــي س ــة درس برنام
نوشتاري دربارة موضـوع  

ــه ــا برنام هــاي  درســي ي
  خاص

ــر اســتعاره ــد  مبتنــي ب ي تولي
برنامة درسي ابزار توليد (است 

است و دانشـجو مـادة خـامي    
بـه محصـولي تمـام     است كه

شـود   شده و مفيد تبـديل مـي  
كه نتيجة فرايند توليد به دقت 

در ). شـود  از قبل ترسـيم مـي  
اين جا الگوهاي برنامة درسي 

  .هستند) ارشادي(تجويزي 

  2الگوي درسل
  3الگوي توهي

  4الگوي دياموند
  5الگوي استارك

 6الگوي استارك و التوكا
 محور  -الگوي صالحيت

  

 برنامة درسي به
ــك  ــوان يـ عنـ

  7نظام

برنامــة درســي نظــام يــا 
نظامي مفهومي است كه 
تعامالت بـالقوه را بـراي   

ــميم ــة   تص ــري برنام گي
  .كند درسي توصيف مي

. مبتني بر استعارة نظام اسـت 
فرايند برنامة درسـي خطـي و   
ــت،     ــايين نيس ــه پ ــاال ب از ب
بــرعكس فراينــدي تعــاملي و 

الگـوي برنامـة   . سياسي است
اشـد نـه   درسي بايد توصيفي ب

  .تجويزي

  8الگوي كنراد و پرات
  9الگوي هاليبرتون

  10الگوي بنت، دني و كاتر
  الگوي بارنت و كوآته

  

برنامة درسي به 
  11عنوان تجربه

تعريف ديـويي از برنامـة   
درسي به عنوان تجربـه،  
همـــة تجـــاربي كـــه   
فراگيرنــــدگان تحــــت 

. مبتني بر استعارة رشـد اسـت  
برنامة درسـي همـة تجـاربي    
ــوز در    ــش آم ــه دان ــت ك اس

ــيط ــي دارد   مح ــاي آموزش ه

  12پائولو فرير
  13مايكل اپل

  14پيتر مك الرن

                                                 
1 . Curriculum as a plan or blue print 
2 . Dressed Model 
3 . Toohey  
4 . Diamond  
5 . Stark 
6 . Lattuca  
7 . Curriculum as a system 
8 . Conrad and Part Model 
9 . Halliburton Model 
10 . Bennet, Dunne and Catre Model 
11 . Curriculum as experience 
12 . Paulo Ferrier 
13 . Micheal Apple 
14 . Peter McLaren 
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نظــارت مراكــز آموزشــي 
  .اند داشته

و ) ريزي شـده و نشـده   برنامه(
هـا   هـا تـوان آن   به واسطة آن

  .كند رشد و توسعه پيدا مي
برنامة درسي به 
ــوزة  ــة حـ مثابـ

  1تخصصي

 برنامـــة درســـي حـــوزة
اي اســـت كـــه  مطالعــه 

ــاخص ــا و ش ــاي  مرزه ه
توانيم  ما مي. اي دارد ويژه

قلمروهاي رايج و دامنـة  
ــون و  ــوزه را از متــ حــ

هاي اخير دربـارة   پژوهش
يك حـوزة مطالعـه درك   

آن چــه دانــش  . كنــيم
اش سـخن   پژوهان درباره

مي گويند و اعتقاد دارنـد  
كــه قلمروهــاي حــوزه را 

  . تشكيل مي دهد
  

مثابة كشور يا برنامة درسي به 
قلمرو يـا جغرافيـايي خـاص،    

اي با  نقشه. استعارة تهية نقشه
ــاگون و   ــاطق گونــــ منــــ

  .هاي آن شاخص

  2الگوهاي سازماني
پســت (الگوهــاي فرانــوگرا 

  )3مدرن
 4الگوهـــاي فرااســـتعاري 

ــيكمن( ــاران،  5اجـ و همكـ
2005.(  

ــت  ــاي فمينيســ  6الگوهــ
  ).2004، 7الگوي والري(

المللــي كــردن برنامــة  بــين
، 9نوئـــل گـــوف( 8درســـي

  ).2006، پاينار، 2005
ــي    ــة درس ــاي برنام الگوه
ــاوري   ــر فنــ ــي بــ مبتنــ

  10اطالعات
مطالعة آتي در بـاب برنامـة   

  11درسي
  

دهد، در حال حاضر، الگوهاي زيـادي بـراي    به هر روي، آنچه ادبيات پژوهشي نشان مي
پردازيم  ميها  آنن تري مهمريزي درسي دانشگاهي وجود دارد كه در اينجا به تعدادي از  برنامه

تنها قلمرو چهارم يعني برنامه درسي بـه  . و از هر طبقه، چند نمونه يا مثال را مطرح مي كنيم

                                                 
1 . Curriculum as Field of Scholary Research 
2 . Organizational Models 
3 . Postmodern Models 
4 . Metaphor 
5 . Ejikman 
6 . Feminies Models 
7 . Valery 
8 . Internationalizing the Curriculum 
9 . Noel Gough 
10 . IT based curriculum Models 
11 . Future study in curriculum 
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عنوان يك رشته تخصصي به علت مرتبط نبودن با بحث تغيير يا اصالح برنامه هاي درسـي  
  . در اين نوشتار مورد توجه قرار نگرفته است

  
  روش

در گـام اول  . براي تـدوين مـدل اسـتفاده شـده اسـت      در اين مطالعه از روش تركيبي
هاي درسي به صورت دقيق  هاي تدوين و بازنگري برنامه مستندات مربوط به طراحي مدل

ايـن چـارچوي مفهـومي در    . تحليل و سپس چارچوب مفهومي مدل استخراج شـده اسـت  
  :مراحل زير اعتباريابي و نهايي شده است
  . نجام شده استاعتباربخشي نظري كه در سه گام ا

در بخش مباني نظري، كليه آثـار و مسـتندات در دسـترس شـامل     : مباني نظري) الف
سال اخير جامعه مورد  10كتب، مقاالت مجالت، كنفرانس ها و گزارش هاي پژوهشي در 

  . دهد كه كليه آن ها مورد بررسي و تحليل قرار گرفتندنظر را تشكيل مي
جامعـه محققـان در عرصـه تـدريس و يـادگيري در      : اعتبار بخشي نظـري اوليـه  )  ب

اند مد نظـر مـي   آموزش عالي و برنامه درسي كه در حوزه مورد نظر پژوهش فعاليت داشته
  .ي تخصصي برنامه درسي آموزش عالي انتخاب شدنداين افراد از حوزه). نفر 5(باشند 
صـان برنامـه   نفـر از متخص  25در اين قسمت، نظـرات  : اعتبار بخشي نظري ثانويه) ج

نفـر   20بر اساس جدول كرجسي مورگـان  . درسي و آموزش عالي مورد بررسي قرار گرفت
  .از آنان در مطالعه شركت كردند
هاي حاصـله در گـام اول، اطالعـات از طريـق كدگـذاري و       براي تجزيه وتحليل داده

چوب هايي از اين تحليل حاصل شـد كـه چـار   تحليل محتوا تجزيه و تحليل شد، كه مقوله
مقولـه، منطـق و ضـرورت،      7اين چارچوب در. اصلي الگوي پژوهش حاضر را تشكيل داد
سـپس از  . ها و اقتضايات الگو طبقه بندي شدنداصول و مفروضات، ساختار، مراحل، چالش

گـرايش مركـزي در حيطـه آمـار       تـرين و معتبرتـرين شـاخص    عنوان معـروف  ميانگين به
. هـا اسـتفاده بـه عمـل آمـد      هي براي مقايسه ميـانگين گرو تك tپارامتريك و مدل آماري 

انجـام شـده و در    )m=2(هاي تجربـي بدسـت آمـده بـا ميـانگين نظـري        مقايسه ميانگين
دار و ميـانگين تجربـي از ميـانگين نظـري بـاالتر       از لحاظ آماري معني tكه ميزان  صورتي
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باشـند   ور، موافق مـي هاي تحقيق نسبت به شاخص مذك گيري گرديد كه نمونه نتيجه  باشد،
گيـري   تـر شـد، نتيجـه    دار ولي ميانگين تجربي از نظري پـايين  معني tولي چنانچه ميزان 

باشـند و در نهايـت در    هاي تحقيق نسبت به شاخص مذكور، مخـالف مـي   گرديد كه نمونه
هـاي   مطرح گرديد كه شـاخص مـذكور از ديـدگاه نمونـه     tدار  نمودن ميزان  صورت معني

در نهايت، . باشند است يعني نه با آن موافق و نه مخالفند بلكه بدون نظر ميتحقيق خنثي 
بـدين  . ، از روش لي هي اسـتفاده شـد  )3تا  1از (اي در سه اولويت  در راستاي برآورد دامنه
هـا مرتـب شـدند، و سـپس بـاالترين از       ها ابتدا به ترتيب ميانگين ترتيب كه  تمامي گويه

در انتها، رقـم حاصـله بـه    . تقسيم شد 3رديده و رقم حاصله بر ترين ميانگين كسر گ پايين
   . ها مشخص شوند ترين ميانگين در سه مرحله جمع گرديد تا دامنه اولويت ترتيب از پايين

  
  الگوي پيشنهادي

ريزي درسي در حوزه آموزش عالي با آموزش عمومي كمـي تفـاوت دارد بيشـتر     برنامه
است كه هدف آن رشـد و پـرورش علمـي دانشـجويان     ) آكادميك(اي علمي  طرح و نقشه

شود كه حاكي از فرايند مشاركت غيررسمي  از آن جهت طرح علمي محسوب مي. باشد مي
ت كـه در زمينـه تحقيقـات وسـيع بـر      هاسـ  بخش وسيعي از اعضاي هيأت علمي دانشكده

تجربيـات  . كننـد  ريـزان همراهـي مـي    هاي درسي دروس با برنامه ها و طراحي برنامه رشته
متمادي در بررسي اسناد هاي برنامـه هـاي درسـي و نيـز بررسـي و مطالعـه دسـت اول        

بـا   ها ارتباط كمي ها در سطح دانشگاه دهد كه اغلب اين برنامه هاي درسي نشان مي برنامه
موفقيت يك برنامه در عمل تابع عوامل مرتبط و متعددي است كه بسياري . واقعيات دارند

بسـياري از  . گيرند ها در مرحله تدوين منطقي و چهارچوب برنامه مورد غفلت قرار مي از آن
  . ريزي اغلب مبتني بر تجزيه و تحليل ناكافي از مسائل آموزشي روز هستند الگوهاي برنامه

هـاي درسـي    ها و عناصر برنامـه  ساس در اين بخش از مقاله با توجه به ويژگيبر اين ا
  .هاي درسي پيشنهاد شده است آموزش عالي الگوي بازنگري و اصالح برنامه

  
  منطق و ضرورت الگو. 1

برنامه هاي درسي به عنوان قلب نظام آمـوزش عـالي كـه در آن آخـرين تحـوالت و      
دستاوردهاي بشري در عرصه هاي گوناگون علمي منعكس و به نيروي فعال آينده منتقـل  
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در دوره هـاي مختلـف   ) بصورت جزئي و كلـي (مي گردد، مستلزم بازنگري و تغيير مداوم 
درسي پاسخگوي نيازهاي در حال تحول جامعـه   زماني است تا از اين رهگذر، برنامه هاي

پديده كهنگي يا عقيم ماندن برنامه هـاي درسـي بواسـطه    . و بخش هاي مختلف آن باشد
عدم بازنگري در آن باعث كاهش كيفيت آموزش عالي و پاسخگو نبودن آن در قبال بـازار  

  .كار  و نيازهاي اشتغال مي گردد
در ايران، بويژه پـس از انقـالب كـه منـادي دارا      در اين راستا، رشته هاي علوم انساني

بودن مبناي و زمينه هاي الزم براي عرضه نوآوري ها و تغييرات در سطح جامعه با تأسـي  
از ارزش هاي ديني و ملي هستند، بيش از پيش نيازمند، بازنگري و اصالح مداوم با توجـه  

چگونگي، وزارت علوم، تحقيقـات  با توجه به اين . به خاستگاه ها و زمينه هاي فرهنگي اند
و فناوري ضمن تسهيل قانوني و آيين نامـه اي فراينـد اصـالح و بـازنگري برنامـه هـاي       
درسي و واگذاري آن به دانشگاه ها، همه ساله تسهيالت گسـترده اي را بـراي آمـوزش و    

... ........بهسازي نيروها و اعضاي هيأت علمي در قالب برگـزاري كارگـاه هـا، سـمينارها و    
در اين ميان اگرچه اقدامات قانوني و پشتيباني فوق الذكر مي توانـد بسـيار   . فراهم مي كند

مثمرثمر باشد، اما دستيابي به الگوي مناسب براي اصالح و بازنگري برنامـه هـاي درسـي    
رشته هاي علوم انساني نيز با توجه به در دسترس نبودن آن ضرورتي تمام عيار و اجتنـاب  

الگوي حاضر نيز در راستاي چنين ضرورتي تدوين و براي اجرا پيشنهاد شـده   .ناپذير است
  . است

  
  اصول و مفروضات الگوي اصالح و بازنگري. 2

اساساً اصالح و بازنگري برنامه هاي درسي در رشته هاي علـوم انسـاني دانشـگاه هـا     
ايت گر ومؤسسات آموزشي عالي مبتني بر مجموعه اي از اصول و مفروضات است  كه هد

  :مجموعه اصول و مفروضات اساسي در اين زمينه عبارتند از. فرآيند بازنگري خواهد بود
  :مؤسسه آموزش عالي/ مبتني بودن بر برنامه استراتژيك دانشگاه.  2ـ 1

اساساً دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در بسياري از موارد داراي اسـتقالل عمـل   
خص را در قالب اسناد باالدستي براي خود طراحي مـي  بوده و برنامه هاي استراتژيك مش

از سوي ديگر تغييرات برنامه درسي عمدتاً در افق زماني بلند مدت و بـا عنايـت بـه    . كنند
چشم اندازها صورت مي پذيرد از اين رو ضروري است تا در بازرسي برنامـه هـاي درسـي    
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  .(Wolf, 2007)توجه ويژه اي به برنامه استراتژيك دانشگاه بعمل آيد
  1مشاركت متنوع. 2ـ 2

تغييرات برنامه درسي بويژه در رشته هاي علـوم انسـاني كـه دسـتيابي بـه توافـق در       
بسياري از مباحث دشوار و در پاره اي موارد دور از دسترس است، مستلزم كار جمعي است 

سـاً هـر   اسا. از اين رو تغييرات در قالب اقدامات فردي، بي دوام و بدون ثمـر خواهنـد بـود   
عضو  هيأت علمي در حيطه ي خاص داراي تخصص است و از اين رو ضروري اسـت تـا   

 Toohey, 2000,Barnett and)فرصت هاي الزم براي مشاركت آنان فراهم آورده شود
Coate,2005).  

اعضاي هيأت علمي جوانتر، ديدگاه و چشم اندازهاي تازه و نـويني را بـراي بـازنگري    
اعضـاي هيـأت   . ن مي آورند كه در بردارنده خالقيت و نوآوري استبرنامه درسي به ارمغا

علمي با سابقه و مجرب  نوعي چشم انداز تاريخي و سير تحوالت برنامه درسـي گـروه را   
براي گروه بهمراه مي آورند و مي توانند مديران خوبي براي رهبري گروه هـاي بـازنگري   

ابليت هاي مشاركت در بـازنگري برنامـه   مهم اين است كه تمامي نيروهاي داراي ق. باشند
 .درسي مشاركت داشته باشند

  2ارتباطات باز.  2ـ3
بازنگري برنامه درسي هنگامي موفقيت آميز است كه اعضاي گروه يا كميته بـازنگري  
برنامه درسي ارتباطات باز  و مناسبي با يكديگر و نيز با ساير اعضاي خارج از تيم بازنگري 

اري ارتباطات باز مستلزم تعيين مدير يا افراد هماهنگ كننده براي كميته برقر. داشته باشند
ها است تا همه افراد از شانس مساوي براي اظهار نظـر برخـوردار باشـند و همـاهنگي در     

اين امر كمك مي كند تا اعضاي كميته بازنگري ضمن آنكه . سطح كميته برقرار مي گردد
مشاركت كنند، توجه به كل برنامـه درسـي در    براساس تجربه و تخصص خود در بازنگري

  .(Stark, 1997; Diamond, 2000)ساير زوايا و تخصص ها نيز فراهم شود
  3:ثبات. 2ـ4

بازنگري برنامه درسي مستلزم ثبات در ساختارها  و نيز افراد اسـت تـا قـرين موفقيـت     

                                                 
1. DIVERSE PARICI PATION 
2. Open Communication 
3. Stability  
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د بود كـه افـرادي   به عبارت روشنتر هنگامي بازنگري برنامه درسي موفقيت آميز خوا. باشد
كه تغييرات را آغاز مي كنند و از ابتدا در فرايند اصالح و بازنگري مشـاركت دارنـد، ثابـت    

 ,Bridge, 2000; Hayden). بوده و بواسطه تغيير و تحوالت مديريتي دچار تغيير نشوند
2005)  

  1توافق. 2ـ 5
بر تفـاهم و اجمـاع   توافق به ضرورت دستيابي به اجتماعي قابل قبول و ترجيحاً مبتني 

اين امر بدان معناست كه بازنگري در برنامه درسـي از  . در فرايند تصميم گيري داللت دارد
لحاظ ضرورت، ميزان و داليل و مستندات آن بايد به گونه اي باشـد كـه توسـط اكثريـت     

بـه عبـارت روشـنتر توافـق     . اعضاي كميته بازنگري برنامه درسي مورد پذيرش واقع شوند
عني است كه اكثريت اعضاء در خصوص مسائل اصلي و كليدي بـه توافـق رسـيده    بدان م

 ,Woodhouse. باشند و از تصميمات اتخاذ شده حمايـت كـرده و بـه آن وفـادار باشـند     
1999, Toombs& Tierney ,1991). Teichler, 1999,(  

  2فرهنگ رشته اي. 2ـ 6
متفـاوت و برخاسـته از زمينـه    رشته هاي متفاوت در حوزه علوم انساني داراي فرهنگ 

هاي تجربي و نظري متفاوتي هستند از اين رو اگرچه ماهيت فعاليت هاي بازنگري برنامه 
درسي در آموزش عالي در رشته هاي مختلف علوم انساني يكسان است اما عمـالً ميـزان   

شـاوره  آشنايي آنها با فعاليت هاي برنامه درسي و تربيتي متفاوت بوده و به حمايت هـا و م 
همچنين برنامه هاي درسي در رشته هاي مختلف علـوم انسـاني   . هاي متفاوتي نياز دارند

بواسطه تعلق آنها به پاردايم هاي متفاوت معرفت شناختي، داراي ويژگـي هـاي متفـاوتي    
 ,Sowell,  1997)  Randy, 1998; Pinarاست كه بر فرايند بازنگري اثـر مـي گـذارد   

توان با مجموعه اي از دسـتورالعمل هـا و راهنماهـاي بـازنگري     از اين رو نمي  .) ;2002
برنامه درسي وارد گروه ها شد و آنها را وادار به اجراي يك رويه متحدالشـكل كـرد بلكـه    
بايد سعي نمود متناسب با شرايط هر گروه، بازنگري بصورت ويژه اي با حفظ چارچوب هـا  

 .صورت پذيرد
 

                                                 
1. Consensus 
2. Disciplinary Culture 
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  1تعهد.  2ـ7
يكي ديگر از اصول اساسي در بازنگري برنامه هاي درسي، ضرورت تعهد مديران گروه 
ها، دانشكده ها و دانشگاه و نيز اعضاي هيأت علمي گروهي نسبت بـه تخصـيص زمـان،    

اصل تعهد بيانگر آن است كه . انرژي و منابع براي فرايند بازنگري برنامه هاي درسي است
يد از انگيزه الزم براي مشـاركت و كمـك بـه فراينـد تغييـر      كليه عوامل ديگر و اثرگذار با

 ,Oliva, 2005;Mesternhauser, and Ellingboeبرنامـه درسـي برخـوردار باشـند      
1998)(.  

  2تنوع. 2ـ8
اصل تنوع به نحوه تأمين منابع اطالعات براي تصميم گيـري در خصـوص ماهيـت و    

تعادل بـه معنـاي توجـه متـوازن بـه       .نوع تغييرات ضروري در برنامه درسي اشاره مي كند
و نيـز در نظـر آوردن و   .....) نظير تجربيـات اسـاتيد، دانشـجويان و   (منابع دروني اطالعات 

لحاظ كردن مشتريان و كارفرمايان محصوالت و بروندادهاي نظام برنامه درسي است زيرا 
 .داشـته باشـند   نهايتاً فارغ التحصيالن بايد تان يا منش كار استخدام در سـطح جامعـه را  

(Mazzoli, 2000; Lagenbourg, 2000; Helton,2000)   .    بهمـين سـان برنامـه
درسي تجديد نظر شده بايد هم از سوي داوران درون دانشـگاهي و نيـز ارزيابـان خـارجي     

مسأله اصلي . نظير سازمان هاي اعتبار بخشي و يا ساير دانشگاه ها مورد ارزيابي قرار گيرد
ركاء از فرصت الزم براي بيـان ديـدگاه هـا و دلمشـغولي هـاي خـود       آن است كه همه ش

  .برخوردار باشند
  3هماهنگي. 2ـ 9

عليرغم ضرورت در بررسي منابع اطالعـاتي متعـدد و مشـاركت كليـه افـراد و شـركاء       
ضروري است تا در فرايند بازنگري برنامه درسي كليه اعضـاي تشـكيل دهنـده گـروه يـا      

گاهي و نقطه نظرات متفاوت و متنوع به صورت يك كل عمـل  كميته ذيربط، عليرغم ديد
در فرايند يازنگري بايد فضايي ايجاد شود كه در آن بحث و گفتگـوي آزاد جريـان   . نمايند 

داشته باشد تا از اين  رهگذر تمام اعضاء فرصت بررسي و بازبيني باورهـا و نگـرش هـاي    

                                                 
1. Commitment 
2. diversity 
3.co- ordination   
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دستيابي بـه  . ه درسي را داشته باشندخود دربارة آموزش رشته تخصصي و نحوه تغيير برنام
چنين مهمي مستلزم توجه به ضرورت وحدت و هماهنگي در عـين گـرت و تنـوع اسـت،     

 Gaff, 1997;Fathi)امري كه زمان بر و نيازمنـد بردبـاري، تحمـل و همكـاري اسـت      
Vajargah, 2006).  

  1تقدير و امتياز. 2ـ 10
رنامه هاي درسي، ضرورت وجود امتياز و سرانجام مؤلفه ديگر مهم در فرايند بازنگري ب

اين امر بدان معناست كه فعاليـت  . يا دستاوردهاي معين براي اعضاء كميته بازنگري است
ها و تالشهاي اعضاي كميته هاي برنامه درسي بايد مورد تقدير قرار گيـرد و در مكـانيزم   

ــد  ــه حســاب آي ــديريتي ب  ; Akker, and  Vanden , 2003 .هــاي اداري و م
FAO,2005) .(     اساساً مشاركت در فرايند تغيير و اصالح برنامـه درسـي معمـوالً نيازمنـد

تالش و صرف انرژي و وقت فراوان است از اين رو بايد در قالب پاداش هاي مـادي و يـا   
  در چارچوب نظام ارتقاء حرفه اي مدنظر قرار گيرد

  
  ساختار الگو. 3

بازنگري برنامه هاي درسـي رشـته هـاي     اساساً ساختار تصميم گيري دربارة اصالح و
علوم انساني دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مستلزم دخالت نيروهاي درون  و بـرون  

در اين راسـتا سـاختارهاي تصـميم گيرنـده و اثرگـذار در درون و بـرون از       . سازماني است
 ;Wolf, 2007) :دانشگاه  و تعامل آنها به شرح زير مي توانـد بـه تصـوير كشـيده شـود     

hayden, 2005; Strak, 1997; Diamond, 2000; Toohey, 2000; Barnett 
and Coate, 2005; Sowell, 1997; Randy, 1998;  Pinar, 2002;  (Oliva, 
2005; Mesternhauser, and Ellingboe, 1998; (Mazzoli, 2000; 
Lagenbourg, 2000;  Helton, 2000; Gaff, 1997; Fathi Vajargah, 2006;  

FAO,2005 ; Akker, and  Vanden , 2003  ،وزارت علوم، تحقيقـات   ;1378وزيري
  ;1385نـوروززاده و همكـاران،     ;1384نصر اصفهاني ، دريكوند، . نيلي  ;1379و فناوري، 

  ).1386فتحي واجارگاه و نوروززاده;1385دياموند  ; 1383مؤمني مهموئي، 
  :الف ـ سطوح درون دانشگاهي

 بطور كلي تصميم گيري برنامه درسي در سطح دانشـگاهها در قالـب سـطوح مختلـف     
                                                 

1. credit 
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اين . صورت مي پذيرد» 4دانشگاه«، و » 3دانشكده«، »2گروه آموزشي» «اساتيد 1فرد فرد«

فرايند به غير از سطح اول يعني سطح فردي، در قالب كميته هاي ويژه اي تحـت عنـوان   
در سـطوح مختلـف، در ايـن    . امكان پذير است» 5درسيكميته يا شوراي بازنگري برنامه «

كميته ها اعضاي هيأت علمي و مديران و نيز مشاوران برنامه درسي حضور خواهند داشت 
جزئيات هـر يـك از سـطوح درون    . تا فرايند اصالح و بازنگري را در دستور كار قرار دهند

  :دانشگاهي به شرح زير است
 
  در سطح گروه آموزشيـ كميته بازنگري برنامه درسي 1

كميته يا شوراي بازنگري گروه عموماً مي تواند مشتمل بـر منتخبـي از اعضـاي     )الف
گروه كه عالقمند به شركت در بازنگري برنامه درسي هستند و يـا كـل اعضـاي گروههـا     

مهم ترين مسأله در ارتباط با انتخاب اعضاي گروه ها انتخاب طيف متنوعي از آنهـا  . باشد
تجربه، تخصص، سوابق علمي، ارتباط او با سازمانهاي مـرتبط در جامعـه و ماننـد    از لحاظ 
  .آن است
عالوه بر اساتيد، دانشجويان نيز مي بايست در شوراي بـازنگري گـروه مشـاركت     )ب

اين كار عمدتاً به دو صورت نظرخواهي از دانشجويان بصورت پيمـايش و يـا   . داشته باشند
رتاً مي بايست توسط خود دانشجويان انخاب شوند، صورت شركت نمايندگان آنها كه ضرو

اينكه نمايندگان دانشجويان در كميته ذيربط براي اصالح و بازنگري برنامه درسـي  . پذيرد
  .داراي حق رأي باشند يا خير بايد توسط مديران و اعضاي كميته تعيين شود

تـه ذيـربط مشـاركت    نمايندگان فارغ التحصيالن دوره هاي قبلي نيز بايـد در كمي ) ج
  .داشته باشند

ــارغ التحصــيالن   )د ــدگان احتمــالي ف ــدگان اســتخدام كنن مشــتريان / شــركت نماين
محصوالت دوره هاي آموزشي كه بطور مشخص سازمان ها، وزارت خانه هـا و نهادهـاي   

                                                 
1. Individual faculty member 
2. Department  
3. College/faculty  
4. University/institute 
5. Curriculum revision committee / council 
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  .اجتماعي هستند نيز ضروري است
تخصصـان بـرون   استاتيد و متخصصان از ساير گروه هاي آموزشي دانشگاه و نيز م )ه

دانشگاهي كه مي توانند به تغيير و بازنگري مؤثرتر برنامه درسي كمك كنند و يـا آمارهـا،   
  .اسناد و مدارك ميعني را در دسترس دارند و يا از روندهاي موجود آگاهي دارند

 
  :وظايف وعملكرد شوراي كميته گروه به شرح زير است

 اصالحات در برنامه درسي موجودبه انجام ) نياز(تعيين ضرورت و منطق  �
 تعيين دامنه  و حدود و ثغور تغييرات ضروري در برنامه درسي دوره ذيربط �
مشخص كردن ماهيت تغيير در هر يك از عناصر و برنامـه درسـي عنـوان دوره،     �

 .........)اهداف دوره، عناوين دروس دوره ، محتواي دروس، روش هاي آموزشي، منابع و
اساتيد گروه و نيز مقامـات دانشـكده ، دريافـت اطالعـات و داده     جلب مشاركت  �

 هاي ضروري براي تغيير برنامه درسي
اطالع رساني به ساير اعضاي گروه و نيز دانشكده در مورد پيشرفت كار بازنگري  �

 برنامه درسي و مسائل اجتماعي
 تقسيم كار براي اصالح و بازنگري برنامه درسي و پي گيري فعاليت ها �
 ب سازي و نهايي كردن برنامه درسي تجديد نظر شده مصو �

نكته شايان ذكر آنكه اعضاي شوراي كميته برنامه درسي گروه بايد محدود باشد تـا از  
كارآيي و اثربخشي الزم برخوردار باشد و نيز ضروري است تا اختيارات الزم بـراي نهـايي   

 .كميته داده شود/ كردن تغييرات به اين شورا
  
  شوراي بازنگري برنامه هاي درسي در سطح دانشكده /ـ كميته2

دومين سطح اثرگذار بر تصميمات مربوط به اصـالح و بـازنگري برنامـه هـاي درسـي      
اين كميته يا شورا . عبارت است از كميته يا شورايي كه در سطح دانشكده تشكيل مي شود
ظر شـوراي دانشـكده   مي تواند شوراي آموزشي دانشكده و يا كميته ويژه اي باشد كه زيرن

  .فعاليت مي كند
  :اعضاي اصلي كميته يا شوراي ذيربط شامل

اعضاي شوراي آموزشي داشكده مشتمل بر رئيس دانشكده ، معاونان آموزشـي و   �
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 پژوهشي، و مديران گروه ها 
 حداقل يك نفر از اعضاي فعال در كميته برنامه درسي گروه �
برحسب ضـرورت و بـه صـورت     ساير اعضا به انتخاب شوراي آموزشي دانشكده �

 مشورتي 
  .در شوراي بازنگري دانشكده اقدامات زير مورد توجه قرار مي گيرد

 بحث و بررسي مجدد دربارة برنامه درسي تجديد نظر شده �
انطباق برنامه درسي تجديد نظر شـده بـا قـوانين، مقـررات  و امكانـات اجرايـي        �

 دانشكده 
تجديد نظر شده با عنايت بـه كليـات    تصميم گيري نهايي در مورد برنامه درسي �

 برنامه درسي
در صورتيكه شوراي دانشكده برنامه درسي ذيربط را تصويب كند، برنامه براي بررسـي  
و تصويب در سطوح بعدي و رفع ابهامات و بررسي زمينه هاي اجرايي به سـطح دانشـگاه   

كند، برنامه درسـي  در صورتيكه برنامه درسي تجديد نظر شده را تصويب ن. ارسال مي شود
مجدد تا به كميته بازنگري گروه ارسال مي شود تا مجـدداً مـورد بـازبيني و اصـالح قـرار      

  .گيرد
  
  ـ كميته بازنگري برنامه درسي دانشگاه 3

هنگامي كه برنامه درسي تجديد نظر شده در سطح دانشكده به تصويب رسـيد، جهـت   
تا تأييد الزم را دريافـت  . ارسال مي شودبحث و بررسي و تصويب نهايي به سطح دانشگاه 

كميته تخصصي علوم انساني يا شوراي مشابه در سطح دانشگاه مسـئوليت بررسـي   . نمايد
تغييرات انجام شده در دوره هاي آموزشي، ميزان تغييرات، ضرورت انجام آن و نيز انطبـاق  

  .رعهده دارندبا معيارها و استانداردهاي برنامه ريزي درسي در سطح دانشگاه را ب
اساساً اين كميته يا كميته ويژه اي كه مسئوليت بررسي برنامه درسي تجديد نظر شـده  
را برعهده دارند، داراي وظيفه بررسي كليات تغييرات انجام شده با توجه به معيارهاي مورد 

  : نظر دانشگاه  اين معيارها مي تواند شامل
 لند مدت دانشگاه وزارتانطباق تغييرات با سياست ها و برنامه هاي ب �
 تناسب با نيازهاي اجتماعي، تحوالت علمي و فناوري �
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 .امكانپذيري برنامه تجديد نظر شده با توجه به منابع و امكانات مورد نياز �
  مصوب سازي خارج از دانشگاه) ب

در صورت تصويب برنامه درسي بانگري شده در سطح دانشگاه به منظور دسـتيابي بـه   
حرفه اي و نيز اعتبار بخشـي تغييـرات پيشـنهادي ضـروري اسـت تـا       نظرات تخصصي و 

سازمان ها و نهادهاي اعتبار بخشي مرتبط با برنامه درسي را مدنظر قرار داد و برنامه هاي 
در حقيقت اعتبار بخشي بيرونـي بـا   . درسي تجديد نظر شده براي اين محافل ارسال گردد

قرار مي گيرد تاكيفيت تغييرات ايجـاد شـده    دانشگاهي مدنظر/ عنوان اعتبار بخشي دروني
  .تضمين گردد

بطور كلي سازمان ها و نهاد هاي اعتبار بخشي كننده خارج از دانشگاه مي تواند شامل 
  :يك يا تمام موارد ديگر حسب مورد باشد

نظيـر انجمـن هـاي علمـي مطالعـات      : انجمن هاي علمي ـ تخصصي رشته اي  .1
سي، انجمن ايراني تعليم و تربيت، انجمن مديريت، انجمـن  برنامه درسي، مشاوره و روانشنا

 حسابداري و مانند آن
نظيـر سـازمان فنـي و حرفـه اي ،     : سازمان ها و نهادهاي تخصصي ـ حرفه اي  .2

 .سازمان نظام پزشكي، و
نظير وزارت علوم و تحقيقات و فنـاوري  : سازمان ها و نهادهاي اداري ـ مديريتي  .3

دانشـگاه هـاي فاقـد    . (اختيارات برنامه ريزي درسـي نيسـتد   براي دانشگاههايي كه داراي
 ).هيأت مميزه

نهاد اعتبار بخشي بيرون از دانشگاه بـراي مصـوب   / از اين رو مشخص كردن مؤسسه
سازي برنامه درسي تجديد نظر شده از نقطه آغاز تغيير در سـطح گـروه ضـروري اسـت ،     

درحال وقوع قـرار داد، نقطـه نظـرات و    بنحوي كه بتوان اين نهادها را در جريان تغييرات 
استانداردهاي احتمالي آن را لحاظ كرد و احياناً نمايندگاني از آنان در كميته هاي بـازنگري  

  .برنامه درسي مشاركت داشته باشند 
بطور كلي مهمترين اقدامات مورد انتظار از اين مؤسسـات و نهادهـاي اعتبـار بخشـي     

  : الصه نمودبيروني را مي توان به شرح زير خ
 بررسي كيفيت برنامه درسي تجديد نظر شده �
 اي حرفهـ  بررسي انطباق برنامه درسي تجدي نظر شده با استانداردهاي تخصصي �
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ارائه رهنمودهايي براي اجراي مؤثرتر برنامه درسي جديد نظير گنجاندنـد برخـي    �
مهارتهـا و  دروس جديد، افزايش يا كاهش زمـان دروس، تعـادل دروس نظـري وعلمـي،     

صالحيت هاي مورد انتظار فارغ التحصيالن با توجه به نقش هاي آتي كه برعهده خواهند 
 .....گرفت و

ناتواني در تصويب برنامه درسي در محافل اعتبار بخشي بيروني به معنـاي بـه چـالش    
گرفته شده كيفيت برنامه درسي تجديد نظر شده و در نتيجه عـدم وجـود اطمينـان كـافي     

جاد و توسعه صالحيت هاي ضـروري در بـين فـارغ التحصـيالن موجـود در بـين       براي اي
محافل علمي ـ دانشگاهي   و انجمن ها و نهادهاي تخصصـي ـ حرفـه اي دسـتيابي بـه       
توافق مي تواند امري بسيار دشوار و زمان بر تلقي شود، اگرچه دستيابي به توافق كامل در 

  .بسياري از موارد امري دور از دسترس است
جدول زير خالصه اي از ساختار بازنگري و برنامه درسي با توجه بـه عناصـر و مؤلفـه    

  :هاي درگير را نشان مي دهد
  

سطح تصميم   رديف
گيري در بازنگري 

  برنامه درسي
اعضاي شركت 

  داده ها  مسئوليت ها  كننده
نتايج مورد      

  انتظار
  

1  
كميتــــه هــــاي  
ــروه   ــازنگري گـ بـ

  آموزشي

 اساتيد گروه
نماينـــــــــــدگان 

 دانشجويان
ــارغ   ــدگان فـ نماينـ

 التحصيالن
 كارفرمايان

اساتيد و متخصصان 
ــارجي ــاي / خ نهاده

  اعتبار بخشي

 تبيين منطق تغيير
ــرات  ــام تغييــ انجــ
ضــروري در عناصــر 

 برنامه درسي
تقسيم كـار و جلـب   

 مشاركت
 اطالع رساني 
  مصوب سازي

ــابي  داده هــاي ارزي
  برنامه درسي

ــواهي از  نظرخـــــ
ــركاي  ــه شـ برنامـ

داده هــاي (درســي 
  نرم

دادههــاي آمــاري  
  ......و

ــي   ــه درسـ برنامـ
تجديد نظـر شـده   
ــق   ــراه منطـ بهمـ
  توجيهي بازنگري

2  
ــازنگري   ــوراي ب ش
برنامــــه درســــي 

  دانشكده

ــوراي   ــاي شـ اعضـ
ــكده   ــي دانش آموزش
بهمراه مدير گـروه و  
يك نفـر از اعضـاي   

ــي   ــث و بررسـ بحـ
كليات تغييرات انجام 

 شده 
انطبــاق تغييــرات بــا 

تجربيـــــات و داده 
هاي نـرم اعضـاي   

  شركت كننده
شواهد و مسـتندات  

تصويب يـا ارجـاع   
مجـــدد برنامـــه  
درسي تجدي نظر 
شده براي بـازبيني  
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فعــال در بــازنگري  
  گروه

 مقررات 
امكان سنجي اجراي 

  برنامه 

و ارائه شده توسـط  
  گروه

  دوباره

كميته علوم انساني   3
  شوراي دانشگاه

اعضــاي منتخــب از 
ــوراي   ــوي شــ ســ
دانشگاه و نمايندگان 
/ منتخــــب گــــروه

  دانشكده

بررسي منطق تغييـر  
 برنامه درسي 

انطباق با برنامه هاي 
 بلند مدت دانشگاه

امكان سنجي اجراي 
  برنامه تجديد نظر

شواهد و مسـتندات  
ــه شــده توســط  ارائ

  گروه و دانشكده

تصويب يـا ارجـاع   
بـــراي بـــازنگري 

  مجدد

4  
مؤسســات اعتبــار 
بخشـــي خـــارج از 

  دانشگاه

اعضــاي كميســون  
هاي برنامـه درسـي   
ــا آمــوزش انجــن / ي

نهاد تخصصي حرفه 
  اي

ــا    ــه ب ــاق برنام انطب
دستاوردهاي علمـي  

 و تخصصي 
 انطباق با استانداردها

ــالحيت   ــي ص بررس
  اجرايي 

ــناد ــي اسـ و  بررسـ
مدارك ارائـه شـده   

  توسط دانشگاه
  مذاكره و گفتگو

مصــوب ســازي و 
ــراي   ــاع ب ــا ارج ي

  تغييرات ديگر
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كل زير تعامل عناصر درگير در بازنگري برنامه درسي علوم انساني در دانشگاه هـا را  ش
  :بصورت تصويري نشان مي دهد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                              
  الگوي فرايندي اصالح و بازنگري برنامه درسي رشته هاي علوم انساني

 شوراي دانشگاه

هاي علوم انساني و  كميته
 شوراي بازنگري برنامه درسي

 اعتباربخشي برنامه درسي

 كميته بازنگري گروه

گروههاي تخصصي، اساتيد يا 
 هاي تخصصيهسته

 فرد

تهيه 
 نقشه راه

 مديريت و
رهبري

 فرد اساتيد

نهادهاي اداري مديريتي 
 تصويب كننده

 كميته بازنگري دانشگاه
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  مراحل بازنگري برنامه درسي در رشته هاي علوم انساني. 4
چارچوب ساختاري كـه قـبالً   اصالح و بازنگري برنامه درسي در حوزه علوم انساني در 

اگرچه اين مراحـل مـي توانـد برحسـب     . بدان اشاره شده مستلزم طي مراحل معيني است
رشته هاي مختلف و نيز بسته ها و زمينه هاي مختلف، متفاوت باشد، امـا مجموعـه اي از   

  :مراحل كلي به شرح زير را مي توان برشمرد
ق و ضرورت بـازنگري برنامـه   زمينه سازي، دستيابي به  اجماع در خصوص منط .1
 درسي
 تعيين ساختار تشكيالت مناسب .2
 گروه آموزشي/ بازبيني چشم انداز براي رشته / خلق .3
 بازبيني ويژگي هاي فارغ التحصيالن ايده آل/ تدوين .4
 بازبيني اهداف و  دروس/ تدوين .5
 مصوب سازي .6
  

  :اينك به شرح هر يك از مراحل فوق الذكر پرداخته مي شود
  :سازي دستيابي به اجماعـ زمينه 1

گروه تخصصي مي تواند كار بازنگري برنامه درسي را براساس تعميم خود گـروه آغـاز   
كند و يا اينكه اينكار براساس درخواست مديران و مقامـات مـافوق دانشـكده يـا دانشـگاه      

در هر دو صورت آنچه كه نقش حياتي دارد، درك اهميت و ضرورت بـازنگري  . انجام دهد
دستيابي به اجماع ممكن . درسي از سوي اعضاي گروه به عنوان نخستين گام است برنامه

است امري زمان بر بوده و از مراحل مختلف عدم شفافيت، ترديد و نهايتـاً پـذيرش عبـور    
تغيير به عبارت روشنتر يكي از عناصر ضروري در پيشبرد تالشهاي مربوط به تغييـر  . نمايد

يجاد برداشتي مشترك در خصوص ضرورت و فوريـت تغييـر   برنامه درسي عبارت است از ا
(lcotter, 1996.p36)  

 
  ـ تعيين ساختار تشكيالتي مناسب2

پس از آنكه نوعي درك و خواست عمومي براي بازنگري برنامه درسي توسـعه يافـت،   
اين كار . ضروري است تا ساختار مديريتي  مناسب براي  اجراي فرايند تغيير مشخص شود
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  :وجه به اقدامات زير استمستلزم ت
 :تشكيل كميته بازنگري) الف

بسته به اندازه گروه، كميته بازنگري مي تواند شامل تمام اعضاي گـروه بهمـراه سـاير    
شركت كنندگان و يا منتخبي از اعضاي گروه كه هر يك نمايندگان طيف معـين از افـراد،   

  . طرز تلقي يا تخصص معين هستند باشند
  يمديريت و رهبر) ب

ضروري است تا كار بازنگري برنامه درسي با رهبري يك عضو هيـأت علمـي توانـا و    
اين فرد بايد خواهان پيشبرد بازنگري برنامه درسـي بـوده، بـه كـار بـا      . عالقمند آغاز شود

بواسطه نقش بسيار مهم عنصـر مـديريت و   . ديگران عالقمند و داراي مقبوليت كافي باشد
نگري و عملكرد فعاالنه و مؤثر كميتـه و نيـز نظـارت و حفـظ     رهبري در توفيق فرايند باز

آهنگ حركت به سمت تغيير برنامه درسي و جلوگيري از توقف فعاليـت هـاي تغيير،مـدير    
  .كميته تأثير بسيار زيادي بر دستيابي به اهداف خواهد داشت

  :تهيه نقشه راه) ج
ه در آن وظـايف بهمـراه   فرايند بازنگري مستلزم تعيين برنامه عملياتي معيني است كـ 

شرح وظايف يا تكاليف عمده كميته بازنگري و . جداول زمانبندي به دقت تعيين شده باشد
 . ضرب العجل ها عامل تعيين كننده در عملكرد كميته ها دارد

  
  بازبيني چشم انداز/ ـ تدوين 3

ـ     وم شايد يكي از حساسترين و مهم ترين مراحل در فرايند بـازنگري برنامـه درسـي عل
در صـورتيكه گـروه آموزشـي داراي چشـم انـداز      . بازبيني چشم انداز باشد/ انساني، تدوين

معيني براي رشته باشد، مي توان آن را با توجه به تحوالت جديد مورد بازبيني قـرار داد در  
تـا  . صورت عدم وجود چشم انداز، بايد در اين مرحلـه نسـبت بـه تـدوين آن اقـدام نمـود      

ود كه چه اقداماتي بايد براي تحقق مفاد چشـم انـداز بايـد دنبـال     براساس آن مشخص ش
  .شود

گروه و نيز جمعيت يا گروهي كه به آنها خـدمت  / اين چشم انداز فلسفه وجودي رشته 
اين چشم انـداز معمـوالً بايـد    . (News om & hay. 2007)مي رساند را نشان مي دهد 

ورها، ارزشها و ديدگاه هاي گروه تخصصـي  نوعي ديدگاه و بيانيه فلسفي و كلي باشد كه با
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را در خصوص آينده رشته و گروه نشان داده و درعين حال مبنايي را براي تدوين عناصر و 
  . (Csokasy. 2008).برنامه درسي بدست مي دهد

با استفاده از منـابع اطالعـاتي در     SWOTدرگام بعدي ضروري است تا نوعي تحليل 
دسترس صورت پذيرد تا فرصت هاي در دسترس براي رشته و نيز تهديدهاي پـيش رو را  
در يك سو و نيز نقاط ضعف و قوت برنامه درسي رشته تبيين و بصورت مستند آماده و در 

اه حلي در حقيقت ماهيت و چارچوب رشته تجديد نظر شده به مثابه ر. مورد آن توافق شود
 .است  SWOTبراي تحقق چشم انداز با توجه به تحليل 

  
  ـ تدوين ويژگي هاي ايده آل فارغ التحصيالن4

پس از تدوين يا بازبيني چشم انـداز، دسـتيابي بـه نقـاط ضـعف و قـوت و تهديـدها و        
فرصت ها، و مشخص شدن ضرورت وجود رشته و يا تغييرات با توجه به كليـات از لحـاظ   

تـا  . م بعدي تدوين ويژگي هاي مطلـوب فـارغ التحصـيالن آغـاز مـي شـود      عنوان، در گا
اينكـار در  .براساس آن بتوان اهداف دور و صـالحيت هـاي اصـلي برنامـه بـازنگري شـود      

اين امـر مـي توانـد در    . بسياري از موارد مستلزم برگزاري كارگاههاي آموزشي متعدد است
  .ذيردقالب محورهاي زير برحسب رشته هاي مختلف صورت پ

مشتمل بر موارد فـردي، بـين افـرادي، سـازماني، حرفـه اي،       :نگرشها/ ارزشها) الف
  اخالقي، سياسي  و مانند آن

مشتمل بر مؤلفه هاي اداري ـ مديريتي، عملي ـ اجرايـي،     :مهارتها و صالحيت ها) ب
 مشاركتي و پژوهشي

هي از مشـتمل بـر مـواردي چـون ديـدگاه نسـبت بـه رشـته، آگـا          :آگاهي/ دانش) ج
  ......قلمروهاي رشته و

 مشتمل بر عملكرد حرفه اي و انگيزه هاي فارغ التحصيالن :انگيزه) د
  
  بازبيني اهداف و دروس برنامه/ ـ تدوين5

برپايه ويژگي ها و صالحيت هاي مطلوب فارغ التحصيالن فراينـدي بـازنگري دروس   
  :زير استاينكار مستلزم پي گيري فعاليت هاي . برنامه آغاز مي شود

حذف برخي از دروس، گنجانـدن دروس جديـد، حفـظ     :تجديد نظر دربارة دروس) الف
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  برخي از دورس و يا اصالح برخي ديگر از دروس
  بازبيني توالي و تقدم و تأخر دروس و پيش نيازها/ مشخص كردن) ب
  بازبيني دروس پايه و تخصصي، اجباري و انتخابي/ مشخص كردن) ج
 ......و) د
  
  ب سازيـ مصو6
شامل بحث و بررسي برنامه درسي تجديد نظر شده در سطح گروه و ارسال آن بـراي   

  محافل تصميم گيرنده دانشگاه
 

  چالش ها و مسائل احتمالي
اگرچه مسائل  و چالش هاي احتمالي در هنگام اجراي الگو در عمل هويدا خواهد شـد،  

تنش ها را به شرح زيـر بـراي   اما براساس بررسي هاي مقدماتي مجموعه اي از مسائل و 
  :بازنگري برنامه هاي درسي علوم انساني مي توان پيش بيني كرد

نيروهـاي  (و موفقيـت  ) تجربـه (كشمكش در بين اعضاي گروه از لحاظ ارشديت  .1
 بر سر نوع و ميزان تغييرات رنامه درسي) جوان و موفق تر

وضـع موجـود يـا     تنش از لحاظ تمايل به تغيير در برنامه درسي در مقابل حفـظ  .2
 عقب گرد از تغير 

تالش مربوط به حذف بخشي از اعضاء گروه توسط افراد داراي قـدرت بواسـطه    .3
 تعارضات درون گروهي

 .تحت الشعاع قرار گرفتن نيروهاي جوان تر از سوي با تجربه ها و افراد با نفوذ .4
 تالش براي محدود كردن دامنة افراد شركت كننده در تغيير .5
نظير حذف (يج و پيامدهاي تغيير و به مخاطره افتادن منافع مرتبط  نگراني از نتا .6

 ......)دروس مورد عالقه ، احساس مالكيت روس، به چالش گرفته شدن توانايي ها و
عدم پذيرش مشاور برنامه درسي در گروههاي تخصصي بواسطه فرهنگ رشـته   .7

 دانشگاهي اي و ماهيت فعاليت هاي حرفه اي
ن ضرورت تغيير و بازنگري برنامه درسي در سطح گروهها و مقاومت در مقابل اي .8

 دشواري اعتماد رساني در بين اعضاي گروه
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العجل هاي زمـاني بواسـطه دشـوار بـودن      مشكل مديريت زمان و رعايت ضرب .9
 فرايند مذاكره و زمان بربودن دستيابي به توافق

و عاليـق   مقاوت در مقابل نوآوري ها و ابتكارات به علـت عـدم تضـمين منـافع     .10
 . اكثريت اعضاي گروه

 
  اقتضائات و زمينه هاي ضروري

 ,Wolf, 2007; hayden, 2005; Strak)براساس مطالعات و پژوهشاي انجام شـده 
1997; Diamond, 2000; Toohey, 2000; Barnett and Coate, 2005; 

Sowell, 1997; Randy, 1998  ،1383مؤمني مهمـوئي،    ;1385نوروززاده و همكاران 
مجموعه عوامل و زمينه هايي كـه بـر    )1386فتحي واجارگاه و نوروززاده ;1385دياموند  ;

  :اجراي موفقيت آميز الگوي حاضر تأثير ميگذارند مشتمل بر موارد زير است
تدارك كمك هاي فني و تخصصي براي تسهيل فرايند بازنگري برنامه درسي از  .1

 آموزش عالي سوي مشاوران برنامه درسي
ايجاد انگيزه، توافق و خواست جمعي در سـطح گـروه تخصصـي بـراي تغييـر و       .2

 بازنگري برنامه درسي
توجيه منطقي و ضرورت تغيير برنامه درسي و منافع و پيامدهاي مثبت بـازنگري   .3

برنامه درسي در سطوح مختلف تصـميم گيـري دانشـكده و دانشـگاه از طريـق برگـزاري       
 .......ش هاجلسات مكاتبات، گزار

ضرورت واگذاري نقش رهبري فرايند بازنگري برنامه درسي به اساتيد با تجربه و  .4
 مورد احترام 

بـراي حمايـت از   ) مالي، زماني، انساني و تجهيزاتـي (فراهم بودن منابع ضروري  .5
 تغيير برنامه هاي درسي

م ضرروت ترويج فرهنگ اصالح و بازنگري برنامه درسي به عنوان فرايندي مداو .6
 و مستمر

ضرورت اتخاذ رويكردي ميان رشته اي و تحـول گرايـي در رشـته هـاي علـوم       .7
 انساني
تدراك منابع اطالعاتي جامع و بهنگام در زمينه هاي تدريس و يـادگيري رشـته    .8
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 زمينه تغيير براي حمايت از فرايند بازنگري اي و نيز ادبيات حوزه آموزش عالي در
لف تصميم گيري بـر اصـالح و بـازنگري    فعال بودن ومتمركز كردن سطوح مخت .9

 برنامه هاي درسي بطور همزمان و هماهنگ
فقدان نگرش استراتژيك و بلند مدت در سـطح اعضـاي گروههـا بـراي برنامـه       .10

 ريزي درسي
  

  اعتباربخشي ميداني الگو
هاي درسي علوم انساني كه شرح آن ارائه شـد داراي    الگوي پيشنهادي بازنگري برنامه

هايي است كه مستلزم اخذ نظرات متخصصان آموزش عـالي   ها، عناصر و بخش زمينه پيش
هاي مربوط بـه اعتباربخشـي ميـداني الگـو      در ادامه يافته. در خصوص تك تك آنها است

  .ارائه شده است
 هاي درسي نتايج اعتباربخشي ميداني الگوي پيشنهادي بازنگري برنامه 2جدول 

  مقايسه با ميانگين نظري  اولويت ميانگين بندي موافقت اولويت 
ضرورت  1

الگوي اصالح 
و بازنگري 

هاي  برنامه
 درسي

بازنگري و تغيير مداوم برنامه 
درسي آموزش عالي، به صورت 

 جزيي و كلي
 اطمينان معني دار% 99با  اول 3

پاسخگو بودن به نيازها و تحوالت 
هاي  جامعه از طريق تغيير برنامه

 درسي
 اطمينان معني دار% 99با  اول 3

كهنگي و كاهش كيفيت آموزش 
عالي از طريق عدم بازنگري برنامه 

 درسي
 اطمينان معني دار% 99با  اول 3

مثمرثمر واقع شدن قانون واگذاري 
اصالح و بازنگري به دانشگاه با 

 تمهيدات
 اطمينان معني دار% 99با  اول 3

نياز به الگو براي اصالح و 
هاي درسي علوم  بازنگري برنامه

 انساني
 اطمينان معني دار% 99با  اول 3

عدم پاسخگويي در قبال بازار كار 
و نيازهاي اشتغال از طريق عدم 

 بازنگري برنامه درسي
 اطمينان معني دار% 99با  اول 95/2
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بازنگري و اطالح مداوم 
هاي درسي با توجه به  برنامه

 هاي فرهنگي زمينه
 اطمينان معني دار% 99با  اول 80/2

تفاوت زياد الگوي اصالح و 
هاي درسي علوم  بازنگري برنامه

 هاي درسي انساني با ساير برنامه
 اطمينان معني دار% 99با  دوم 45/2

مثمرثمر واقع شدن قانون واگذاري 
 اصالح و بازنگري به دانشگاه

 اطمينان معني دار% 99با  سوم 45/1

دسترس بودن الگوي سهولت در 
هاي  اصالح و بازنگري برنامه
 درسي علوم انساني

 اطمينان معني دار% 99با  سوم 35/1

وجود اصول و  2
مفروضات 

براي الگوي 
  اصالح و
بازنگري 

هاي  برنامه
 درسي

ميزان موافقت با وجود اصل 
مطابقت با برنامه استراتژيك 

 دانشگاه
 اطمينان معني دار% 99با  اول 3

 ميزان موافقت با وجود اصل
 مشاركت متنوع

 اطمينان معني دار% 99با  اول 3

ميزان موافقت با وجود اصل 
 اي فرهنگ رشته

 اطمينان معني دار% 99با  اول 3

 اطمينان معني دار% 99با  اول 3 ميزان موافقت با وجود اصل تعهد
 معني دار اطمينان% 99با  اول 3 ميزان موافقت با وجود اصل تنوع

ميزان موافقت با وجود اصل 
 هماهنگي

 اطمينان معني دار% 99با  اول 3

 اطمينان معني دار% 99با  اول 95/2 توافق ميزان موافقت با وجود اصل
 ميزان موافقت با وجود اصل

 ارتباطات باز
 اطمينان معني دار% 99با  دوم 90/2

ميزان موافقت با وجود اصل تقدير 
 امتيازو 

 اطمينان معني دار% 99با  دوم 89/2

 اطمينان معني دار% 99با  سوم 78/2 ميزان موافقت با وجود اصل تعادل
 اطمينان معني دار% 99با  سوم 70/2 ثبات ميزان موافقت با وجود اصل

امكان اجراي  3
اصول و 

مفروضات 
  براي الگوي

اجراي اصل در الگو  تقدير امكان 
 و امتياز

 
 

 اطمينان معني دار% 99با  اول 80/2

 اطمينان معني دار% 99با  اول 72/2امكان اجراي اصل در الگو  
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اصالح و 
بازنگري 

هاي  برنامه
 درسي

مطابقت با برنامه استراتژيك 
 دانشگاه

امكان اجراي اصل در الگو  
 هماهنگي

 اطمينان معني دار% 99با  دوم 56/2

امكان اجراي اصل در الگو  
 مشاركت متنوع

 اطمينان معني دار% 99با  دوم 50/2

 اطمينان معني دار% 99با  سوم 43/2 توافقامكان اجراي اصل در الگو  
 اطمينان معني دار% 99با  سوم 43/2 امكان اجراي اصل در الگو  تعهد
امكان اجراي اصل در الگو  

 اي فرهنگ رشته
 اطمينان معني دار% 99با  سوم 33/2

امكان اجراي اصل در الگو  
 ارتباطات باز

 اطمينان معني دار% 99با  سوم 31/2

 اطمينان معني دار% 99با  سوم 29/2 ثباتامكان اجراي اصل در الگو  
 اطمينان معني دار% 99با  سوم 28/2 امكان اجراي اصل در الگو  تنوع

 اطمينان معني دار% 99با  سوم 28/2 تعادل امكان اجراي اصل در الگو
  ساختار الگوي 4

اصالح و 
بازنگري 

هاي  برنامه
 درسي

 

 اطمينان معني دار% 99با  اول 3 اساتيد گروه
 اطمينان معني دار% 99با  اول 3 مدير گروه

نماينده منتخب شوراي بازنگري 
 دانشكده

 اطمينان معني دار% 99با  اول 3

هاي برنامه  كميسيوناعضاي 
هاي  درسي يا آموزش انجمن

 اي تخصصي رشته -علمي
 اطمينان معني دار% 99با  اول 3

استاتيد و متخصصان خارج از 
 دانشگاه

 اطمينان معني دار% 99با  اول 94/2

اعضاي منتخب از سوي شوراي 
 دانشگاه

 اطمينان معني دار% 99با  اول 94/2

 اطمينان معني دار% 99با  اول 88/2 التحصيالن فارغنمايندگان 
 اطمينان معني دار% 99با  اول 88/2 كارفرمايان

يك نفر از افراد فعال در كميته 
 بازنگري گروه

 اطمينان معني دار% 99با  اول 88/2

نماينده منتخب كميته بازنگري 
 گروه

 اطمينان معني دار% 99با  اول 88/2

 اطمينان معني دار% 99با  دوم 83/2هاي برنامه  اعضاي كميسيون



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    422

ها و  درسي يا آموزش سازمان
 اي حرفه -نهادهاي تخصصي

 اطمينان معني دار% 99با  دوم 76/2 اعضاي شوراي آموزشي دانشكده
هاي برنامه  اعضاي كميسيون

ها و  درسي يا آموزش سازمان
 مديريتي -نهادهاي اداري

 اطمينان معني دار% 99با  سوم 73/2

 اطمينان معني دار% 99با  سوم 61/2 نمايندگان دانشجويان
وظايف و  5

ها  مسئوليت
براي ساختار 

  الگوي
اصالح و 
بازنگري 

هاي  برنامه
 درسي

 اطمينان معني دار% 99با  اول 3 تقسيم كار و جلب مشاركت
بحث و بررسي كليات تغييرات 

 انجام شده
 اطمينان معني دار %99با  اول 3

 اطمينان معني دار% 99با  اول 3 انطباق تغييرات با مقررات
 اطمينان معني دار% 99با  اول 3 بررسي منطق تغيير برنامه درسي

هاي بلند مدت  انطباق با برنامه
 دانشگاه

 اطمينان معني دار% 99با  اول 3

انطباق برنامه درسي با 
 تخصصيدستاوردهاي علمي و 

 اطمينان معني دار% 99با  اول 3

 اطمينان معني دار% 99با  اول 3 انطباق برنامه درسي با استانداردها
 اطمينان معني دار% 99با  اول 94/2 تعيين منطق تغيير

سنجي اجراي برنامه تجديد  امكان
 نظر شده

 اطمينان معني دار% 99با  اول 94/2

 اطمينان معني دار% 99با  اول 93/2 درسي سنجي اجراي برنامه امكان
 اطمينان معني دار% 99با  اول 92/2 بررسي صالحيت اجرايي مجري

 اطمينان معني دار% 99با  دوم 75/2 رساني اطالع
 اطمينان معني دار% 99با  سوم 70/2 سازي مصوب

انجام تغييرات ضروري در عناصر 
 برنامه درسي

 اطمينان معني دار% 99با  سوم 58/2

ها براي  داده 5
ساختار الگوي 

اصالح و 
بازنگري 

هاي  برنامه
 درسي

 اطمينان معني دار% 99با  اول 3 درسي  هاي ارزيابي برنامه داده
هاي نرم اعضاي  تجربيات و داده
 كننده شركت

 اطمينان معني دار% 99با  اول 3

شواهد و مستندات ارائه شده 
 توسط گروه

 
 اطمينان معني دار% 99با  اول 3

 اطمينان معني دار% 99با  اول 3شواهد و مستندات ارائه شده 
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 توسط گروه و دانشكده
بررسي اسناد و مدارك ارائه شده 

 توسط دانشگاه
 اطمينان معني دار% 99با  اول 3

 اطمينان معني دار% 99با  دوم 92/2 هاي نرم داده
 اطمينان معني دار% 99با  سوم 87/2درسي نظرخواهي از شركاي برنامه
 اطمينان معني دار% 99با  سوم 86/2 مذاكره و گفتگو

 اطمينان معني دار% 99با  سوم 86/2 هاي آماريداده
نتايج براي  7

ساختار الگوي 
اصالح و 
بازنگري 

هاي  برنامه
 درسي

برنامه درسي تجديد نظر شده به 
 همراه منطق توجيهي بازنگري

 اطمينان معني دار% 99با  اول 3

تصويب يا ارجاع مجدد برنامه 
درسي تجديد نظر شده براي 

 بازبيني دوباره
 اطمينان معني دار% 99با  اول 3

تصويب يا ارجاع براي بازنگري 
 مجدد

 اطمينان معني دار% 99با  اول 3

سازي و يا ارجاع براي  مصوب
 معني دار اطمينان% 99با   اول 3  تغييرات ديگر

اقدامات و  8
هاي هر  فعاليت

مرحله در 
  الگوي

اصالح و 
بازنگري 

هاي  برنامه
 درسي

درك اهميت و ضرورت بازنگري 
برنامه درسي از سوي اعضاي 

 گروه
 اطمينان معني دار% 99با  اول 3

تدوين بيانيه كلي و فلسفي در 
 خصوص تغيير برنامه درسي

 اطمينان معني دار% 99با  اول 3

بازنگري يا تدوين اهداف اصلي 
 برنامه درسي

 اطمينان معني دار% 99با  اول 3

تجديد نظر درباره دروس، 
مشخص كردن، بازبيني دورس 
 پايه، تخصصي، اجباري و اختياري

 اطمينان معني دار% 99با  اول 3

بحث و بررسي و تجديد نظر در 
برنامه درسي جديد، تصويب و 

 بعديارسال براي مرحله 
 اطمينان معني دار% 99با  اول 3

تشكيل كميته بازنگري، مديريت و 
 رهبري، تهيه نقشه راه

 اطمينان معني دار% 99با  سوم 95/2

ها و  چالش 9
مسايل 

مشكل مديريت زمان و رعايت 
 اطمينان معني دار% 99با  اول 95/2هاي زماني به واسطه  العجل ضرب
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احتمالي الگوي 
  اصالح

و بازنگري 
هاي  برنامه
 درسي

 

 فرايند مذاكرهدشوار بودن 
ها و  مقاومت در مقابل نوآوري

ابتكارات به علت عدم تضمين 
 منافع و عاليق اكثريت گروه

 اطمينان معني دار% 99با  اول 89/2

نگراني از نتايج و پيامدهاي تغيير 
و به مخاطره افتادن منافع مرتبط 
 مانند حذف دروس مورد عالقه

 اطمينان معني دار% 99با  اول 85/2

عدم پذيرش مشاور برنامه درسي 
هاي تخصصي به واسطه  در گروه

 اي فرهنگ رشته
 اطمينان معني دار% 99با  اول 80/2

مقاومت در مقابل ايده ضرورت 
تغيير و بازنگري برنامه درسي در 

 ها سطح گروه
 اطمينان معني دار% 99با  دوم 70/2

قرار گرفتن نيروهاي  الشاع تحت
ها و افراد  تر از سوي با تجربه جوان

 با نفوذ
 اطمينان معني دار% 99با  دوم 60/2

تنش از لحاظ تمايل به تغيير در 
برنامه درسي در مقابل حفظ وضع 

 موجود يا عقبگرد از تغيير
 اطمينان معني دار% 99با  دوم 50/2

كشمكش در بين اعضاي گروه، از 
و موفقيت ) تجربه(ارشديت لحاظ 

 )تر نيروهاي جوان و موفق(
 اطمينان معني دار% 99با  دوم 52/2

بخشي از  تالش براي حذف
اعضاي گروه، توسط افراد داراي 

 قدرت
 اطمينان معني دار% 99با  سوم 47/2

تالش براي محدود كردن دامنه 
 كننده در تغيير افراد شركت

 معني داراطمينان % 99با  سوم 25/2

اقتضائات و  10
هاي  زمينه

ضروري كه به 
منظور اجراي 

آميز  موفقيت
الگوي اصالح 

و بازنگري 

هاي فني و تخصصي  تدارك كمك
مشاوران برنامه درسي براي 

تسهيل فرايند بازنگري برنامه 
 درسي

 اطمينان معني دار% 99با  اول 3

توجيه منطق و تغيير برنامه درسي 
و منافع و پيامدهاي مثبت 

بازنگري برنامه درسي در سطوح 
 اطمينان معني دار% 99با  اول 3
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هاي  برنامه
  درسي

 

 مختلف

مالي، (فراهم بودن منابع ضروري 
براي حمايت از تغيير ...) زماني و

 هاي درسي برنامه
 اطمينان معني دار% 99با  اول 3

و  ضرورت ترويج فرهنگ اصالح
عنوان  بازنگري برنامه درسي به

 فرايندي مداوم و مستمر
 اطمينان معني دار% 99با  اول 3

تدارك منابع اطالعاتي جامع و 
بهنگام براي حمايت از فرايند 

 هاي تدريس بازنگري در زمينه
 اطمينان معني دار% 99با  اول 95/2

ايجاد نگرش استراتژيك و بلند 
براي مدت در سطح اعضاي گروه 

 ريزي درسي مداوم برنامه
 اطمينان معني دار% 99با  اول 95/2

ضرورت اتخاذ رويكرد ميان 
هاي  گرا در رشته اي و تحول رشته

 علوم انساني
 اطمينان معني دار% 99با  اول 94/2

ايجاد انگيزه، توافق و خواست 
جمعي در سطح گروه تخصصي 
براي تغيير و بازنگري برنامه 

 درسي

 اطمينان معني دار% 99با  دوم 89/2

فعال بودن سطوح مختلف 
گيري براي اصالح و  تصميم

هاي درسي به طور  بازنگري برنامه
 هماهنگ

 اطمينان معني دار% 99با  دوم 85/2

ضرورت واگذاري نقش رهبري 
فرايند بازنگري برنامه درسي به 
 اساتيد با تجربه و مورد احترام

 اطمينان معني دار% 99با  سوم 73/2

  
وجـود  دهد از نظـر متخصصـان آمـوزش عـالي      همانطور كه اطالعات جدول نشان مي

هاي درسي كامالً ضروري است، در خصوص اكثر اصول و  الگوي اصالح و بازنگري برنامه
هاي درسي توافق وجـود دارد، اجـراي اصـول و     مفروضات الگوي اصالح و بازنگري برنامه

هاي درسي ضروري است، در مورد ساختار  مفروضات براي الگوي اصالح و بازنگري برنامه
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هـا،   توافـق وجـود دارد، در مـورد داده    هاي درسي بازنگري برنامهاجرايي الگوي  اصالح و 
هـاي درسـي نيـز توافـق      هاي بازنگري برنامـه  ها و نتايج، اقتضائات و زمينه استفاده از داده

  .وجود دارد
هـاي   توان گفت الگوي پيشنهادي كامل بوده و توان اجـرا شـدن در گـروه    در واقع مي

به عبارت ديگر عناصـر تشـكيل   . باشد رسي را دارا ميهاي د آموزشي جهت بازنگري برنامه
تواند به  دهنده اين الگو با ساختار و شاكله نظام آموزش عالي كشورمان تطابق داشته و مي

  . هاي درسي علوم انساني مبنا قرار گيرد عنوان الگوي محوري براي اصالح برنامه
  

  گيري بحث و نتيجه
هاي درسي به دليل اثرپذيري فوري از تغييرات نظام دانشگاهي و تحوالت علـم   برنامه

نگاهي به كاركردهـاي دانشـگاه در   . و فناوري بايد به صورت مداوم مورد پايش قرار گيرند
هاي آموزشي ما را با  عصر حاضر و بافت رخ دادن يادگيري به عنوان مهمترين فرايند نظام

توانند خـود را بـا تغييـرات     هاي درسي چگونه مي كند كه برنامه مياين پرسش مهم مواجه 
هاي درسـي   اين بحث بازنگري در برنامه. پارادايمي در نظام آموزش عالي هماهنگ نمايند

  . نماياند را ضرورتي انكارناپذير مي
اند كه رونـد اصـالح و بـازنگري برنامـه      هاي قبلي بر اين موضوع تأكيد داشته پژوهش

درسي در ايران و نيز طراحي و تدوين رشته هاي جديد از توسـعه مناسـبي برخـوردار    هاي 
نبوده است و اين وضعيت در رشته هاي علوم انساني به مراتب دشوارتر از ساير رشـته هـا   

رشته هاي علوم انساني به عنوان حوزه هاي بحـث  ). 1386فتحي و نوروززاده، (بوده است 
روهاي پيچيده و ظريف رفتار بشري سر و كـار دارنـد، داراي   انگيز معرفت بشري كه با قلم

ماهيتي منحصر به فرد نسبت به ساير حوزه هاي علمي هستند بر اساس ايـن ضـرورت و   
براي تسهيل و بهسازي فرايند اصالح و بازنگري برنامه هـاي درسـي در ايـن رشـته هـا،      

ايـن   .و تـدوين گرديـد   الگوهاي مؤثر و متفاوتي از طرف متخصصان برنامه درسي طراحي
تـوان   اند قابل كـاربرد اسـت و نمـي    اي كه براي ساخته شده الگوها با توجه و بافت و زمينه

  . بدون توجه به ساختار و پيشينه نظام آموزش كشورمان آنها را مستقيم به كار برد
از اين رو در مطالعه حاضر مسأله اصلي عبارت بود  از طراحي و تدوين الگوي ويژه اي 
براي اصالح و بازنگري برنامه هاي درسي رشته هاي علوم انساني دانشگاهها و مؤسسات 
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. آموزش عالي ايران بنحوي كه بتواند در عمـل كـارآيي و اثربخشـي خـود را نشـان دهـد      
الگويي كه در اين مقاله پيشنهاد شد از سويي هماهنگ بـا مسـتندات پژوهشـي بـوده و از     

توانـد بـه    مورد تأييد متخصصان قرار گرفتـه اسـت و مـي   سوي ديگر اعتبار نظري ان نيز 
  .  هاي درسي مورد استفاده قرار گيرد عنوان مبنا در بازنگري برنامه
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  ؛»مسألة تغيير«علوم انساني و 
  علوم انسانيهاي  بررسي ظرفيت

  با تأكيد بر روش مطالعة تاريخي 
  

    ∗ابوالحسن فياض انوش
  چكيده 

  :كند مي هر علمي دو گونه هدف را دنبال
  .يك پديده تغييرات شناخت و پيش بيني: هدف نظري -1 
  .مطلوب در آن پديده تغييراتنامطلوب و يا ايجاد  تغييرات مهار: هدف عملي -2 

علوم نسبت مستقيم دارد با ميزان هاي  از رشتهاي  از اين رو ميزان علمي بودن هر رشته
مسأله «موضوع يا ، رسد كانون اصلي در هر فرآيند علمي مي به نظر. تحقق اين اهداف

نظـري و  هاي  رزيابي توانمنديبروز تغيير در هر پديده آزموني است براي ا. است» تغيير
به عبارت ديگر چالش اصـلي در هـر   . پردازد مي عمليِ آن علمي كه به بررسي آن پديده

. موضوعِ بررسي آن علم استهاي  در پديده شناخت و مديريت تغييرات، رشته علمي
  . ناميم مي »مسألة تغيير « اين چالش را 

 خوانـده » علـوم انسـاني   «بشري كه شكل گيري آن بخش از معارف ، به لحاظ تاريخي
علوم انساني از آن رو . شود پي آمد شتاب گرفتن تغييرات در جامعه انساني بوده است مي

، موجوديت يافت و باليد كه نياز به تبيين نظري و مديريت عمليِ تغييرات جامعه انسـاني 
شـتاب آلـود   هـم مولـود تغييـرات    ، بنا بر اين علوم انساني. بيش از پيش ضرورت يافت 

  . جامعه انساني بوده است و هم عهده دار تبيين و مديريت اين تغييرات
اين مقاله در صدد بررسي و واكاويِ جوانب مختلف رابطة علوم انسـاني و مسـألة تغييـر    

  : در پرتو اين بررسي است كه تالش خواهد شد به دو پرسش زير پاسخ داده شود. است
                                                 

  anosh.amir@yahoo.com  استاديار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان ∗
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اصـلي اش يعنـي تبيـين     علوم انساني از بعد نظري تا چه حد در دستيابي به هـدف  -1
  ؟ تغيييرات در جامعه انساني موفق بوده است

 علوم انساني از بعد عملي چه ظرفيت هايي را تحقق بخشيده و چه ظرفيت هايي را -2
 ؟ تواند محقق سازد مي

تـدوين    ) HISTORICAL STUDY(اين مقاله مبتني بر روش مطالعة تـاريخي   
  . شده است
  .، روش مطالعة تاريخيتاريخ ،مسألة تغيير ،علوم انساني :ها كليدواژه

    
  طرح مسأله

آنچه كه انسان در روزگار كنوني براي شـناخت و مـديريت تغييـرات ناشـي از اعمـال      
علـوم  . نـامبردار گشـته اسـت    "علـوم انسـاني  "ي به آن دل بسته است تحت عنوان انسان

شناختي صائب از عملِ  انساني يعني علومي كه هدف اصلي و اولية آن عبارت است از ارائه
انساني و به تبعِ آن توانا ساختن انسان براي مهار و مديريت اَعمال انسـاني چـه در حيطـة    

    . 1فردي و چه در حيطة اجتماعي
شناخت و مـديريت اعمـال    "توانسته است به هدف اصلي خود كه  علوم انساني آيا اما
پاسخ به اين سـؤاالت مـا   ؟ چرا، اگر نهتا چه حد و ، اگر آري؟ بوده است نائل شود "انساني
تحقق نيافتة علوم انساني هاي  تحقق يافته و نيز ظرفيتهاي  سازد تا به ظرفيت مي را قادر

  . وقوف يابيم و از اين رهگذر به كارآمدتر كردن اين شاخه از معرفت بشري اميدوار باشيم
عي دارد تـا بـا   سـ هـا   اين مقاله براي رسيدن به پاسخي رضايت بخش به اين پرسـش 

ي ايـن شـاخه   وظيفه و هدف اصل، نگاهي تاريخي به روند شكل گيري و رشد علوم انساني
را مـورد بازكـاوي قـرار     "شناخت و مديريت تغييرات عمل انساني"از معرفت بشري يعني 

. اسـت  "مسـألة تغييـر  "شود موضوع كانوني در اين پـژوهش   مي همچنانكه مشاهده. دهد
الش هايي كه علوم انساني در راه دستيابي به اصـلي تـرين هـدفش ؛    مسألة تغيير يعني چ

  .با آنها مواجه است ، شناخت و مديريت تغييرات عمل انسان
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    اهميت مسأله
خود انسان بوده است ، كنم اگر بگوييم بزرگترين مسأله انسان در همة اعصار مي گمان

معرفتيِ انسـان  هاي  اگر بگوييم تكاپو سخن گزافي نگفته باشيم و باز هم به خطا نرفته ايم
كمتـر از همـة   ، معاصر براي مواجهه و پاسخ گويي به اين بزرگتـرين مسـألة همـة اعصـار    

پديدة علوم انساني  ". رضايتمنديِ انسان را به همراه داشته است، ديگرِ معرفتيهاي  شاخه
نويسنده بـه عنـوان    براي. واپسين تالش و تكاپوي تاريخيِ انسان در اين راه بوده است "

پديدة علوم انساني به واسطه ريشه هـايي كـه در فلسـفة نظـري     ، يك طلبه علوم تاريخي
اعمـال انسـاني را كـه منجـر بـه      ، فلسفة نظريِ تاريخ. تاريخ دارد حايز اهميت گشته است

و نه قومي و محلـي    –شوند در ابعادي انساني به معناي واقعي كلمه  مي تغييرات تاريخي
فلسفة نظري تاريخ عهده دار تأمل نظـر ورزانـه   . دهد مي رد بحث و تأمل نظري قرارمو  –

از اين رو افكار و انديشه هايي كه در اين مقاله . دوران ساز تاريخي استهاي  در بارة پديده
و هـا   تحقيق داده شده اسـت عمـدتاً انديشـه   هاي  عرضه شده و پاسخ هايي كه به پرسش

در قبـال مسـألة   ، وضع علوم انساني به عنوان يك پديـدة تـاريخي  تأمالت نظري در بارة م
   . تغيير است

  
  بيين مسألهت

يعني غيريت يافتن؛ از وضعيت الف به وضعيت در آمدن و اگـر بخـواهيم واژه    "تغيير"
وضعيتي را فرض كنيد كه يك . 2"دگرگوني"تغيير يعني ، معادل فارسي آن را به كار ببريم

طبيعـي  ، در چنين وضعيت فرضي. مدت زماني هيچ گونه تغييري نكندپديده در طول يك 
تغييري در وضع يا  -به هر دليل يا علتي  –اما اگر . 3است اگر انسان با سؤالي مواجه نشود

طبيعتاً يك ذهن سـالم بـا   ، به ميزان شدت و ضعف آن تغيير، ماهيت آن پديده حادث شود
  ؟ ونه اين تغيير حادث شده استچرا و چگ: اين سؤال مواجه خواهد شد كه

هايي كه ذهن پرسشگر انسان را همواره با سؤاالت متعدد روبرو  يكي از مهمترين حوزه
. يابـد  مـي  حوزه مناسبات و تعامالت انساني ظهور و بروز ساخته است تغييراتي است كه در

خـود و  چه در مـورد شـخص   ، يك انسان در طول زندگي خود با انواع تغييرات در موقعيت
اين تغييرات از مواردي همچـون  . شود مي چه در مورد محيط و روابط اجتماعي اش مواجه
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هـا   تا ظهور يا زوال جوامع و فرهنـگ  )والدت و مرگ افراد (تولد يا از دست دادن عزيزان 
 برخي از اين تغييرات خارج از اراده آدمي وقوع. شود مي را شامل )والدت و مرگ تمدن ها(

از اغراض و اهداف آدمـي و يـا پـي آمـدهاي ناخواسـتة      اي  برخي ديگر انگيختة يابند و مي
  . اعمال او هستند

در طول تاريخ براي پاسخ يابي در مورد پرسـش هـايي كـه ايـن تغييـرات در      ها  انسان
شايد هنگامي كه آدمي همه . كرده است به انحاء مختلف عمل كرده اند مي ذهنشان ايجاد

بـراي خـود فهـم پـذير و قابـل      ، فوق بشرياي  به ارادهها  كردن آنتغييرات را با منتسب 
، قائل شدن به شأني تأثير گذار براي خود انسـان  )عصر اسطوره پردازي(ساخت  مي تحمل

محلي از اعراب نمي يافت و به تبع آن هم شناخت عقالنـيِ معتبـري از سـوي انسـان در     
در دسـت  اي  صر انسـان خـود را بازيچـه   در آن ع. مواجهة با اين تغييرات توليد نمي گشت

ديـد و همـة اهتمـام او در     مـي  فوق بشـري   _وصد البته انكار ناپذيرِ  _قواي فهم ناپذير 
حتـي بـا   . شد مي خالصهها  سازگاري با اين قواي فوق بشري و جلب رحمت و عطوفت آن

قـرن  حـدود  (  )ع(وجود پيامبران الهي و نقطه عطف ايـن اديـان يعنـي حضـرت ابـراهيم      
كه مسئوليت پذيري انسان در برابر كردارش و دعوت به تعقـل در بـارة    )پيش از ميالد19

متمـادي روحيـة   هاي  قرن، دادند مي خود قرارهاي  عواقب اعمال انساني را سرلوحة دعوت
اين رفع مسـئوليت و  اي  تقدير گراييِ منفي دست از سر انسان بر نداشت و در موارد عديده

ذهـن و كـردار انسـان را در سـيطرة خـود گرفتـار       ، مسخ هدف انبياء الهيتقدير گرايي با 
شود يك چيـز بـوده اسـت ؛     مي نتيجة همه اين احوال در آنچه به بحث ما مربوط. ساخت

  . عدم شكل گيري علم انساني در باب اعمال انساني
ششم رسد طليعة دانش عقالني بشر در باب اعمال انساني را بتوان در قرون  مي به نظر

هـاي   دوازدهم تا دهم قبل از هجرت و همزمان با ظهور شخصيت/ تا چهارم قبل از ميالد 
از . 4زرتشت و فالسفة يوناني رد يابي كـرد ، بودا، برجسته تاريخ فكر بشر نظير كنفوسيوس

آنچـه كـه افالطـون در    . 5اين ميان به ويژه آثار فالسفه يوناني عالمگيري بيشـتري يافـت  
و  سياستهاي  با كتاب -في المثل  –عرضه كرد و يا ارسطو  جمهورو ن قوانيآثاري چون 

عقالنـي و منضـبط   ، بدان پرداخت چيزي نبود جز تالش هايي منسجم اخالق نيكوماخس
محصـول ايـن   . توسط انسان براي شناخت تغييرات در حوزة مناسبات و تعـامالت انسـاني  

دانست ؛ علمي كه هم محصول  "علم انساني  "توان آن را   مي بود كهاي  پديدهها  تالش



 435...    ؛»مسألة تغيير«علوم انساني و 

 

علم انساني ارتباطي وثيـق بـا   ، از اين رو به لحاظ تاريخي. و هم موجِد تغيييرات بوده است
اين علم منوط بـه  هاي  و كاستيها  مسأله تغيير داشته است و هر گونه ارزيابي از توانمندي

  . باشد مي بررسي اين ارتباط
و بررسي در باره ابعاد مختلف تغيير در مناسبات و رفتار انساني در تمامي  هر چند بحث

علوم اجتماعي عالقه و ، اما شايد از آن ميان، علوم انساني دامن گسترانيده استهاي  رشته
توجه بيشتري را به پي گيري اين موضوع نشان داده باشد به نحوي كه بـه زعـم يكـي از    

در زمينه علوم اجتماعي را اي  ديگر نمي شود كتابي يا رسالهامروز « جامعه شناسان معاصر 
اگـر نگـوييم   ، امروزه فكر تغيير اجتماعي... بدون فصلي در باب تغيير اجتماعي تصور كنيم 

حداقل فعاليت و جهت تحقيقي و بنيـادين آن  ، در حوزة تخصصي علوم اجتماعي قرار دارد
فت اين كه علوم اجتمـاعي اهتمـام بيشـتري    با اين همه بايد گ. )8: 1389، بودن(» است  

براي پردازش نظريه هايي در باره موضوع تغييرات اجتماعي نشان داده است نبايـد موجـد   
اين تصور شود كه اين شاخه از علوم انساني لزوماً صالحيت و يا توانمندي بيشتري بـراي  

در  "علوم اجتمـاعي   "از آنجايي كه ظهور و بالندگي . پرداختن به اين موضوع داشته است
سترگ از علـوم انسـاني رخ داده   اي  بستر تحوالت اجتماعي دوران مدرن و به عنوان شاخه

است بايد پذيرفت كه اين علوم اجتماعي را پـيش از آن كـه تبيـين كننـده مفهـوم تغييـر       
آنچه كه امكان برخـورداري از  . اجتماعي بدانيم بايد مولود و محصول تغيير اجتماعي بدانيم

آورد نگـاه   مـي  فـراهم  "نسبت ميان مسأله تغيير و علـوم اجتمـاعي    "چنين نگاهي را به 
علـوم انسـاني شـرط    هاي  تاريخي است كه برخورداري از آن در هر گونه مطالعه در زمينه

        . 6نخست مطالعه است
بـه عنـوان   ، اين مقاله بر آن است كه با تأمل در نحوة پيدايش و گسترش علوم انساني

تاريخي بدين موضوع بپردازد كه علوم انسانيِ كنوني چه دسـتاوردي بـراي بشـر    اي  پديده
طلبـد   ها مـي  پاسخ جويي براي اين پرسش. داشته و چه نگراني هايي را نيز دامن زده است

به بار نشسته هاي  ما را با ظرفيت، نتيجه بحث. كه نگاه تاريخي به اين بحث داشته باشيم
  . پنهان ولي مؤثر اين شاخه از معرفت بشري آشنا خواهد ساختهاي  و نيز ظرفيت

  
  وش مطالعة تاريخير

روش مطالعه تاريخي هر چند خود يكي از دسـتاوردهاي علـوم انسـاني اسـت كـه بـه       
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ظرفيت بااليي بـراي درك و تبيـين مسـايل    ، انسانيهاي  واسطة  نگرش زمانمند به پديده
توانـد در مقـام    مـي  ،قق از حصارهاي تاريخي انديشهانساني دارد اما به واسطة فرابردن مح

بستر ، روش مطالعه تاريخي، به ديگر سخن. نقد و تنقيح علوم انساني نيز نقش آفريني كند
هـاي   و محـدوديت ها  آورد زيرا ظرفيت مي مناسبي براي آسيب شناسِي علوم انساني فراهم

روش . شـود  مـي  بهتـر نمايـان   علوم انساني در بوتة نقد مبتني بر روش تاريخي است كـه 
رفتار انسان را نه در يـك برهـة زمـاني و نـه بـر اسـاس       ، ضمن توجه به جزئيات، تاريخي

بلكه بر اسـاس ضـرورتها و   ، اقتضائات الگوهاي معرفتي و رفتاريِ يك نظام تمدنيِ خاص
در  كـالن تنهـا از طريـق   هاي  و نيازها  اين ضرورت. گيرد مي كالنِ انسان در نظرهاي  نياز

شوند و  مي نظر گرفتن نيروهاي اصلي در مسير پرفراز و نشيب تاريخ انسان كشف و تبيين
نه فقط بر اساس حصر تاريخيِ انديشه انسان در يك چارچوب محدود و بـا بسـنده كـردن    

اين نگاه كالن به تاريخ انسانيت است كه . 7به الگوهاي معرفتيِ يك نظام تمدنيِ مشخص
. تداوم حيات بشر در گرو نگاه متوازن به همة ابعاد وجودي انسان است آموزاند كه مي به ما

رفـاه و  ، صنعت و اخـالق ، اقتصاد و معنويت، ضرورت توجة توأمان و متوازن به علم و دين
مضـايقي  . يابـد  مـي  در نگاه تاريخي است كه  وضوح، سعادت و خالصه همة نيازهاي بشر

رقم زده است ناشي از نگاه يـك سـويه بـه     كه بشر در طول حيات تاريخي اش براي خود
اين نيازها و يا ناكامي از برآورد دقيق ميزان اهميت و اولويت هر كدام از اين نيازهـا بـوده   

به اصطالح كفة ديـن سـنگين تـر    ، يكسويههاي  فرقي هم نمي كند كه در اين نگاه. است
بوده اسـت زيـرا نـه ديـنِ      نتيجه در هر دو حال به ضرر علم و دين. بوده باشد يا كفة علم

روش مطالعة تاريخي بـراي  . علمي جامع، دين كاملي است و نه علمِ بدون دين، بدون علم
اگر قرار است علـم بـه   . بااليي داردهاي  نشان دادنِ  راه برون شدن از اين مضايق ظرفيت

معنـاي  به واقـع انسـاني بينديشـد و انسـاني انديشـيدن بـه       ، بايد انسان، واقع انساني باشد
. برخورداري از نگاه جامع به انسان است و روش تاريخي ياوري توانمند در اين مسير است

بهتـرين روش  ، "مسـألة تغييـر    "ضمناً بايد تأكيد كرد براي بررسي موضـوعي همچـون   
معلول را ، نماياند و تأخر مي علت را، تقدم. توسل به دنبال كردنِ تقدم و تأخر پديده هاست

راهنمـاي  ، )تقـدم و تـأخر سـنجي   (هـا   با التزام به بررسي زمانمنـد پديـده   و روش تاريخي
     . توانمندي براي هر پژوهشگرِ حوزة علوم انساني است

  



 437...    ؛»مسألة تغيير«علوم انساني و 

 

   علوم انساني؛ تولد و رشد 
تقسـيم علـوم بـه دو    . ديرينه دارداي  در تاريخ بشر تمايز ميان دو حوزه از دانش سابقه

دسته كلّيِ علم االديان و علم االبـدان بـه معنـاي تمـايز نهـادن ميـان دو سـاحت قابـل         
طبيعت بيجان (و عالمِ جسماني  )اخالق، فرهنگ، دين(شناساييِ عالَم است ؛ عالَمِ روحاني 

 موضوع علم االديان از سنخ موضوعات نرم افزاري و موضوع علم االبـدان . )و كالبد انسان
اما آنچه كه علم االديان متكفل آن بود خـود  . از سنخ موضوعات سخت افزاري بوده است

ملل به معناي تكاپوهاي صرفا دينـي كـه   . 8ملل و نحل : به تدريج به دو حوزه تقسيم شد
منبعث از وحي و تعاليم پيامبران الهي بود و نحل بـه معنـاي تكاپوهـايي كـه ذهـن بشـر       

بـا شـيوع فلسـفه يونـاني در     . انـداخت  مي تمداد مستقيم از وحي درباالستقالل و بدون اس
اصـطالحي  هـاي   اين تمايز شفافيت و وضوح بيشتري يافـت و زوج ، منظومه فكري جهان

) علوم فلسـفيه و علـوم شـرعيه   (و يا ) علوم يوناني و علوم ايماني(، )فضل و علم(همچون 
خود بنيـاد بشـر   هاي  دانش، مي فضلفي المثل در تمدن اسال. پرچمدار اين تمايز گرديدند

، علوم يوناني دستاورد عقل بشر بود و علـوم ايمـاني  . نورانيت ناشي از كالم خدا، بود و علم
 علوم فلسفيه بدون ابتناء بر سنت ديني شـكل . ثمرات غور در كتاب خدا و سنت پيامبرانش

  . گرفت و علوم شرعيه از لوازم اصلي زندگي متدينانه بود مي
شود شايد بتوان اولين تمايز نظـام منـد ميـان     مي آنجا كه به تمدن اسالمي مر بوط تا

. اين دو حوزه را در آثار يعقوب بن اسحق كندي از فالسفة متقدم در تمدن اسالمي يافـت 
در كتـابش بـا   « كنـدي  . را به كار برد "علوم انساني"وي اولين شخصي بود كه اصطالح 

و العلـم االهـي    )يا العلم االنساني(ميان العلوم االنسانيه ، رسطوبر فلسفه ااي  عنوان مقدمه
 به زعم او علوم انساني از راه پژوهش و كوشش و مجاهدة انسان اكتسـاب . تمايز قايل شد

پـرازد و در صـدد تـداول آنهـا      مـي  اين علوم كه او در مقدمه اش به بررسي آنها. شوند مي
اما علـم الهـي   . بودند با مباحث فلسفة يوناني متأخردرجهان اسالمي است از نظر او معادل 

: 1375، كرمـر (» شود  مي را او مترادف با نبوت يا وحي قرار داد كه بدون كوشش اكتساب
كاتب و فيلسـوف بـه اشخاصـي    ، در همان حالي كه اصطالحاتي چون اديب. )421و  420

تعمقـان در علـوم الهـي و    م، كردنـد  مي شد كه در حوزه علوم انساني غور و تتبع مي اطالق
در تمدن اسالمي ايـن تمـايز ميـان دو    . شدند مي نامبردار )علما(شرعي با اصطالح عالمان 

ناميدنـد   مي 9گروه حتي در نوع پوشش آنها قابل مشاهده بود ؛ عالمان را اصحاب الطيلسان
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  . )386: 1375، كرمر(. 10و كاتبان را اصحاب الدراعه
ز ميان فلسفه و دين خوشايند نبود و از اين رو از سـوي آنـان   البته براي برخي اين تماي

جريـان اخـوان الصـفا در    . آمد مي تالش هايي براي تقريب و تركيب اين دو حوزه به عمل
 آنها مدعي بودند كه كمال وقتي حاصـل «. تمدن اسالمي نمايندة بارز چنين رويكردي بود

در هـا   اما اين تـالش . 11»ركيب شوندشود كه فلسفه يونان و شريعت عرب با يكديگر ت مي
معتقـد بـود     )ق 375: م(ابو سليمان منطقي سجسـتاني  . آمد مي نظر برخي ديگر نا كارآمد

. حقّ است ولي آنها از يكديگر متمايزند و وظايف متفاوتي دارند، هم فلسفه و هم شريعت«
براي مداقه در قدرت خدا در اين جهـان و ديگـري    ]فلسفه[يكي اند  آنها دو طريق يا معلَم

سجستاني تمـايز ديـن و   . )245و 244: 1375، كرمر(» براي تقرّب جستن به او  ]شريعت[
دانسـت و بـه هرحـال مقـام نبـي را فـوق        مـي  فلسفه را تمايزميان وحيِ نازل و رأيِ زايل

      . )311: 1379، كرمر(دانست  مي فيلسوف
و تمايز در بحث فعلي ضروري اسـت زيـرا همچنانكـه در ادامـه      تأمل بر اين دوگانگي

تحقق يافته و يا مغفول آن در هاي  مقاله خواهد آمد هرگونه تلقي از علوم انساني و ظرفيت
اگر از دعواهـا و جـر و بحـث هـايي كـه      . گردد مي بنيادي ترين تحليل به همين تمايز باز

بگذريم از يك نكته نبايـد گذشـت و آن    اند  طرفين اين تمايزها در طول تاريخ پديد آورده
آيا بروز اين تمايز و دوگانگي ضرورتي اجتناب ناپذير بـوده  . چرايي بروز اين دوگانگي است

؟ آيا اين تمايز و دوگانگي در روند تكامل فكري انسان منشأ اثرات مفيد بـوده اسـت  ؟ است
بـه لحـاظ   . سـخِ مثبـت اسـت   پاسخ اوليه و سر راست صاحب اين قلم به اين دو سـؤال، پا 

ممكـن  . تجربه تاريخي نه ممكن و نه مفيد است كه بتـوان ايـن تمـايز را مرتفـع سـاخت     
دارند كه قابل تحويـل  اي  وظيفه ويژه، )فلسفه و دين(نيست زيرا هر كدام از اين دو حيطه 

و مفيد نيست زيرا تحقق تمامي ظرفيت انسانيِ بشر منوط بـه اسـتفاده   ، به يكديگر نيست
مهم اين است كـه بـه شـأنيت    . صحيح و برقراري تعامل سازنده ميان اين دو حيطه است 

ويژه هركـدام از ايـن دو حيطـه واقـف باشـيم و راه تبـادل و تفـاهم ميـان ايـن دو را بـا           
، فيلسوفي كه شريعت را به واسطه ابتناي بر وحـي . متصلّب مسدود نسازيمهاي  متدولوژي

داند همان قـدر بـه ايـن تبـادل و تفـاهم       مي غير قابل اعتنا غير قابل تعقل و به دنبال آن
زند كه متشرعي كه هرگونه پويش عقالني را تهديدي براي اصول آييني خويش  مي ضربه
  .كند  مي كند و به سهولت آن را تكفير مي قلمداد
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و تنازعات موردي كه ميـان اصـحاب فلسـفه و    ها  در تاريخ فكر بشر عليرغم كشمكش
بالمره قطع نبوده است و مهمتر اين كـه  ، داده است هيچگاه راه تبادل و تفاهم مي دين رخ

تا قبل از تمدن عالمگير كنوني هيچگاه به نام عقل و با ابزار علم تجربي نه تنها ديـن كـه   
آنچـه كـه در بحـث از علـوم     !  حتي فلسفه از مديريت فكري جامعه منعزل نبـوده اسـت   

يم راه تبادل و تفاهم ميان اين دو حيطه چـرا و چگونـه   انساني مهم است آن است كه بدان
  .مسدود شد 

  
  علوم انساني جديد

 بـدان اشـاره    )Modern Humanities(آنچه كه با عنوان علـوم انسـاني جديـد    
تقريباً دو قرنـي بـراي   اي  توان سابقه مي بديع در تاريخ فكر بشر است كهاي  شود پديده مي

علوم با علوم انساني ماقبل مدرنيته نبايد موجد ايـن تـوهم    تشابه عنواني اين. آن قائل شد
شود كه علوم انساني جديد فقط از حيث زمان و مكانِ رويش و بالندگي بـا علـوم انسـاني    

. تفاوت بسيار معني دار تر و پردامنه تر از تفاوت مزبـور اسـت  . ماقبل مدرنيته متفاوت است
اين حيث قابل اعتناي جدي است كه به موازات علوم انساني جديد به لحاط نقد تاريخي از 

را براي حيات فكـري بشـر نيـز    اي  بي سابقههاي  بحران، دستاوردهاي قابل اعتناي علمي
اگر بخواهيم دقيق تر و تاريخي تر سخن بگوييم بايد . رقم زده و يا در حال رقم زدن است

اساسـاً مولـود فضـاي     19و  18گفت شكل گيري و بالندگي اين علـوم در اروپـاي قـرون    
بحراني در حوزه مناسبات و روابط انساني بوده است و اين بحران  ناشي از سرعت گـرفتن  
تحوالت اجتماعي و ضرورت هماهنگ كردن ذهن و فكر انسان اروپايي با اين روند شتاب 

طلبد كه در اين جا در حد مقـدور بـدان    مي شرح اين مدعا تفصيل بيشتري. آلود بوده است
  : شود مي ختهپردا

نـامبردار   "علوم انساني  "در تاريخ اروپا و در روند پيدايش آنچه كه سرانجام با عنوان 
 -2 )16قـرن  (اصـالح دينـي    -1: گشت پنج مقطع زماني حايز اهميت بيشـتري هسـتند  

انقـالب    - 4 )18قرن (  "فيلسوفان  "عصر روشنگري و   -3 )17قرن (انقالب نيوتوني 
نيمـه  (تولد علوم انساني   -5و  )19تا نيمه قرن  18از نيمه قرن (فرانسه  صنعتي و انقالب

در نظـر گرفـت كـه    اي  توان به سان پنج مرحله مي اين پنج مقطع زماني را. )19دوم قرن 
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ايـن پـنج   . كنـد  مي طي آن نوزادي به نام علوم انساني از دوره جنيني تا دوران تولد را طي
تشـكيك در ديـن ضـمن     -1: ا عبارات زير نشان گذاري كردتوان به ترتيب ب مي مرحله را

شيفتگي به علم و فاصله  -3دلبستگي به علم با حفظ احترام به دين  -2دلبستگي به دين 
تثبيت دوگانه انگاريِ   -5بهره مندي از علم و بي مهري نسبت به دين  -4گرفتن از دين 

  . علم و دين
تـا   16نيني علوم انساني در اروپا طي قرون شود روند رشد ج مي همانگونه كه مشاهده

كنـد و از همـين رو تولـد علـوم      مـي  از يك نسبت معكوس ميان علم و دين حكايـت  19
 . 12را پـر كنـد   )ديـن (توان تولد نوزادي دانست كه قرار است جاي خالي پـدر   مي انساني را
ر داده شده بـود  كه به طور مشخص بر دوش اين علم انسانيِ تازه متولد شده قرااي  وظيفه

چه در بعد فردي و چه در بعد   –عبارت بود از تبيين مكانيسم نيروهايي كه رفتار انسان را 
اما نكته مهمتر اين كه با توجه به انعزال دين از صـحنه تصـميم   . زنند مي رقم  -اجتماعي 

آن عبـارت  ناخواسته نيز بر دوش اين مولود ناتوان افكنده شد و اي  وظيفه، گيري اجتماعي
بود كه گرچه بنيانگذاران اي  اين وظيفه. "غايات بشر  "بود از ترسيم و تحقق بخشيدن به 

بـراي   )افرادي نظير اگوست كنت فرانسوي و ويلهلـم ديلتـاي آلمـاني   (علوم انساني جديد 
علوم انساني در نظر نگرفته بودند اما در فضاي فقـدان وجاهـت ديـن در قـرن نـوزدهم و      

    . 13بر عهده علوم انساني قرار گرفت، موضوع غايات بشرضمناً ضرورت 
 از آن يـاد  )Humanities( "علوم انساني  "به هرحال آنچه كه امروزه تحت عنوان 

شود دستاوردي است كه بشر در طي دو قرن اخيـر در ادامـه تكاپوهـايي تـاريخي اش      مي
البته همان گونه . ده استبراي شناخت و مهار تغييرات در حوزة مناسبات انساني بدان رسي

كه اشاره شد اين بدان معنا نيست كه قبل از دو قرن اخير مفهوم و مصـداقي بـراي علـوم    
از اتفاق ميراث عظيمـي از دانـش بشـري قبـل از تولـد علـوم       . انساني وجود نداشته است
 توان و بايد ذيل عنوان علوم انسـاني تعريـف   مي تمدني راهاي  انساني مدرن در همة حوزه

هـم دسـتاوردي   ، بنا بر اين به لحاظ تاريخي منطقي است اگر علوم انساني مـدرن را . كرد
تاريخي فكر بشر از عصر اسطوره تا كنـون تلقـي كنـيم و هـم     هاي  بشري در ادامه تالش

علـوم انسـاني كنـوني از آن رو    . نوعي پديده جديد در تاريخ تكاپوهاي فكري بشـر بـدانيم  
شـناخت  (شود كه از حيث اهداف پويش فكري  مي ر محسوبتاريخي بشهاي  ادامه تالش

؛ گرچـه  انـد   رود كه پيشينيان رفته مي به همان راهي )و مديريت تغييرات در اعمال انساني
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بعد مديريت و مهار اعمال انساني در علوم انساني امروزين نسبت بـه  ، بنا به داليل تاريخي
اما از حيث روش مندي . اهميت تر شده استتكاپوهاي فكري تاريخ بشر پر رنگ تر و پر 

علوم انسانيِ كنوني در فضاي متفاوتي نسـبت بـه تمـام پيشـينة     ، و مبناي فكري و نظري
شود به جهت نقد  مي همين مبناي فكري متفاوت است كه باعث . كند مي فكري بشر سير

  . را براي علوم انساني مدرن باز كنيماي  حساب ويژه، و بررسي
  

  اني و مسألة تغييرعلوم انس
  : توان در دو گزاره ارائه كرد مي مدعاي اصلي مقاله حاضر را

گسترة موضوعات مورد شناسايي و دسترسـي بـه   علوم انساني جديد به لحاظ  -1
بي سابقه ترين علم انساني است كه بشر تا كنـون توليـد كـرده    ، اطالعاتيهاي  انبوه داده

  . ردار استاست و از درجة تأثير گذاري بااليي برخو
فقر تئوريـك در خصـوص غايـت    علوم انساني جديد به واسطة بي توجهي و يا  -2

رف از اَعمـال      انديشي نسبت به رفتار انساني و منحصر كردن توجهش بـه شـناخت صـ
توانـد بسـيار مصـيبت زا و     مـي  بس مهم را وانهاده است و اين وانهادگياي  انساني وظيفه

 .ويرانگر عمل كند 
زيبـاي  "اگر بخواهم اين دو گزاره را در يك تعبير خالصـه كـنم اصـطالحي بهتـر از     

زيباست زيرا آفرينشي انساني است و وحشـي اسـت چـون هنـوز     . پيدا نمي كنم "وحشي
. آن حاكم نيست و غايتي براي حيات بشر نمي شناسـد هاي  منطق موجهي بر كاربرد يافته
ادعا را در آن سنجيد بررسي نسبت ميان علـوم   توان اين مي شايد مناسب ترين محملي كه

     : كنيم مي اين بررسي را با چند اشاره دنبال. انساني و مسأله تغيير باشد
دهند موضـوع علـم انسـاني اسـت و اعمـال       مي انجامها  اعمالي كه انسان )اشاره اول

  : توان به دو دسته اصلي تقسيم كرد مي انسانها را از حيث نحوة وقوعشان
  .شود  مي اعمالي كه از سر ضرورت و بدون اختيار و انتخابِ عامل واقع )الف
 اعمالي كه با قصد و نيت قبلي و با انگيزه و ارادة معطوف به هدف مشخص وقـوع  )ب

  . يابد مي
انسانيت انسان و وجه تمايز اعمال او با اعمال و رفتارهاي سـاير موجـودات طبيعـت از    
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، اخـالق ، از اين رو مفاهيمي نظيـر آزاديِ اراده . كند مي تجلي پيدا، طريق دسته دومِ اعمال
در حـالي كـه   . يابد مي پشيماني و مسئوليت پذيري تنها براي انسان است كه معنا و مفهوم
رفتار انساني را عمـدتاً  ، علوم انساني جديد براي وصول به درجه بااليي از علميت و عينيت

ساخته است و ازاين رو درك ناقصي از عمل انسـاني  منحصر به رفتارهاي ضروري و علّي 
   . دارد

ايـن  . 14كند مي انسان با اعمال خود به تغيير در محيط پيراموني اش اقدام  )اشاره دوم
  : تغييرات نيز به نوبه خود بر دو دسته اند

علـم و  ها  تغييراتي كه انسان طالب آن هاست و براي تحقق آن(تغييرات مطلوب  )الف
  . )گيرد مي را آگاهانه به خدمتعمل خود 

تغييراتي كه انسان به دنبال وقوع آنها نبـوده اسـت امـا بنـا بـر      (تغييرات نامطلوب  )ب
  . )يابند مي ناشي از تعامالت آحاد بشر وقوعهاي  ضرورت

اگر بگوييم بزرگترين آرزوي بشر كشف منطق حاكم بر تغييـرات و از ايـن طريـق بـه     
انسان چه زماني كـه بـه   . بوده است سخن گزافي نگفته ايم دست گرفتن مديريت تغييرات

چه زمـاني كـه   ، گزيند مي كند و چه زماني كه پويش فلسفي را بر مي اسطوره پردازي اقدام
 شود و چه زماني كه با تجربه و آزمايش علمي خـود را تجهيـز   مي به سحر و جادو متوسل

اي  اما نكتـه . خت و مديريت تغييراتكند ؛ شنا مي در همه حال يك هدف را دنبال، كند مي
ماند مالك و مناط مطلوبيت يا عدم مطلوبيت تغييرات  مي كه در علوم انساني جديد مغفول

اين جاست كه نسبي گرايـي ارزشـي و   ؟ توان مطلوبيت را سنجيد اي مي با چه سنجه. است
نـه فقـط از    حتي كثرت گرايي ارزشي زمام علوم انساني را در دست گرفته است و اين امر

توانـد علـوم    مـي  زند بلكه از حيث كـاربردي نيـز   مي حيث شناختي به معرفت بشري لطمه
   . در دست ناصالحان تبديل كنداي  انساني را به حربه
چرا اين شناخت و مديريت تغييرات براي انسان چنـين بـا اهميـت بـوده      )اشارة سوم

زيسـت فرهنگـي انسـان در دنيـا      ": پاسخ در كوتاه ترين عبارت ممكن چنين است؟ است
زيست فرهنگي يعني تنهـا وجـه تمـايز    . "بدون شناخت و مديريت تغييرات ناممكن است 

انسـاني كـه از حيـث    . زيست فرهنگي يعنـي رونـد انسـان شـدنِ انسـان     . انسان از حيوان
تـا بـي نهايـت اسـتعداد     ، مكنـون هاي  ارگانيسم در عداد حيوانات است اما از حيث ظرفيت

ي در او به وديعه نهاده شـده اسـت و سـير تـاريخي حيـات انسـان قـرار اسـت ايـن          انسان
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و استعدادها را شكوفا سازد و جالب اين كه اين رسالت بر دوش خود انسان قـرار  ها  ظرفيت
او بايد انسانيت خود را به تمامي محقق سازد و آنچه يـاريگر او در ايـن رونـد    . گرفته است

و عمل انسان همان گونه كـه گفتـه شـد     "عمل انسان  "طوالني است چيزي نيست جز 
الجـرم شـناخت و مـديريت تغييـرات يعنـي      . عامل تغيير در محيط پيرامونيِ انسان اسـت 

  .مهمترين نياز انسان براي تحقق انسانيت انسان 
تواند اعمال خـود را تحـت    مي است كه 15انسان تنها موجود عالم خلقت )اشاره چهارم

، از ايـن رو مقـوالتي چـون علـم واخـالق     . ريت هدفمنـد قـرار دهـد   مهار و مـدي ، بررسي
در حـالي كـه مسـائلي ماننـد افزارمنـدي و      ، اختصاصي ترين ويژگيِ جامعه انسـاني اسـت  

ايـن نكتـه   . تواند در عالم حيوانات هم مشاهده شود مي –ولو به درجات نازل  –سازندگي 
نگارنده مهمترين مميزة انسان توانايي او در به نظر ؟ كند مي چه چيزي را به ما خاطر نشان

آيد و با  مي انسان با علم به شناخت نايل. باشد مي مديريت رفتارهاي فردي و جمعي انسان
ع    . گيرد مي شناخت خود را به كار، اخالق در اين جا علم و اخالق در بسـيط تـرين و موسـ

و هـا   مفهوم هرگونه شناخت پديـده علم به . مورد استفاده قرار گرفته اندها  ترين مفهوم آن
هنگامي كه سـخن از  . حذف و يا ايجادپديده ها، اخالق به مفهوم هرگونه اقدام براي حفظ

 علوم انساني در ميان باشد علم و اخالق هم با انضـمام بـه عمـل انسـاني معنـا و مفهـوم      
يعنـي  بدين سان علم انساني يعني شناخت پديـدارهاي عمـل انسـاني و اخـالق     . يابند مي

علم انساني مبتني بر عمل انساني . حذف و يا ايجاد پديدارهاي ناشي از عمل انساني، حفظ
  . است و تا عمل انساني نباشد علم انساني هم موجوديت نخواهد يافت

آسمان پر ستارة باالي سر ما و اصـول اخالقـي در درون   «: گفت مي هنگامي كه كانت
در » وانند درك انسـان را از جهـان شـكل دهنـد     ت مي ما دو جلوة اصل واحدي هستند كه

كرد ؛ حوزة طبيعت كه رياضيات و علوم تجربي  مي حقيقت به تمايز دو حوزة شناخت اشاره
از ايـن  . متكفل شناخت آن است و حوزة فرهنگ كه علم اخالق متولي شناسايي آن اسـت 

يابـد   مـي  خود را بازرو بايد گفت هرگونه شناختي از عمل انساني هنگامي اَصالت و وثاقت 
تـوان اَعمـال انسـاني را نيـز بـه       مـي  .كه بـا رويكـردي اخـالق شناسـانه راهبـري شـود      

طبيعي فروكاست همانگونـه كـه فـي المثـل در حـوزه روانشناسـي و علـوم        هاي  مكانيسم
اما كيسـت كـه   ، اصليِ درك رفتار انسان استهاي  شرطي شدن يكي از كليد واژه، تربيتي
فروكاستن مناسبات ، مفاهيمي چون شرطي شدن در درك رفتارهاي انساني اكتفا به، نداند
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د اسـت   اي  بس گسترده و جامع به حـوزه اي  حاكم بر رفتار انساني از حيطه ق و مقيـضـيم .
ابتناي آن به نيت و انگيزه و غايتمنـدي  ، سازد مي آنچه عمل انساني را در خور واژه انساني

و به   –طبيعي و سازوكارهاي مكانيكي هاي  در مكانيسم مقوالتي است كهها  است  و اين
  . محلي از اعراب ندارد  -تَبعِ آن در علوم انساني جديد 

: انسـاني در ايـن اسـت كـه    هاي  طبيعي و پديدههاي  تفاوت جديِ ميان دو حوزه پديده
زمنـد  خـود نيا هاي  حوزه طبيعت براي انجام منظم و هدفمند فعاليتهاي  درحالي كه پديده

حـوزة انسـاني يعنـي    هـاي   پديـده ، شناخت اصول رياضيِ حاكم بر رفتار خود نمـي باشـند  
لزوماً موظف به شناخت اصول اخالقيِ حاكم بر رفتار خود در جهت ، انديشه ورزهاي  انسان

نا هنجاري و ناهماهنگي در فعاليتهـاي حـوزه   . باشند مي نيل به غايات اصيل و اصلي خود
. قابل تصور و تصديق نيسـت  _ها  دخالت انسان در روند آن فعاليت بدون تصور –طبيعت 

شود كـه اصـول رياضـيِ حـاكم بـر آن بـه        مي طبيعت از آنجا دچار ناهنجاري و نابساماني
اما حوزة رفتار انسـاني در صـورتي   . واسطة دخالت بشر دستخوش انحراف و كژديسي شود

كه هرگونه عمـل انسـاني مسـبوق بـه      دهد مي به هنجار و به سامان فعاليت خود را ظهور
شـده باشـد و نـه     "كشف "اصول متقني كه توسط انسان . متقن اخالقي باشدهاي  داللت

اما از آنجايي كه اعمال انساني غالباً مسبوق به چنـين شـناختي   . 16اين كه جعل شده باشد
م انساني مـادام  علو. كند مي غالباً هم انسان رفتارهاي نابسامان و نا به هنجار توليد، نيست

كه در چنبرة نگاه طبيعي ورياضي به عمل انساني است نخواهد توانست عمل انساني را به 
حتي اگر شناخت رياضـي محـدود ي هـم از برخـي     . نحو صحيح شناسايي و مديريت كند
الجرم به دليل فروكاستن ماهيت اختياريِ عمل انساني ، عملكردهاي انساني به دست دهد

  .اين شناخت كوته بينانه خواهد بود ، و جبري و علّيبه تلقي طبيعي 
علمـي  ؟ اين جاست كه بايد پرسيد واقعاً علوم انساني قرار است چگونه علمي توليد كند

اگر انسان در خدمت انسانيت باشـد طبيعـي   ؟ در خدمت انسان يا علمي در خدمت انسانيت
اما علمي كه تحـت لـواي   . كند در خدمت انسانيت خواهد بود مي است علمي هم كه توليد

در درجه اول موضوع مورد بررسـي خـود را معـوج    ، سازد اي مي اومانيسم از انسان بت واره
كه معرفت به خويشتن كه اهتمام اصلي سـقراط  اند  برخي متذكر اين معنا شده . ديده است

جملـة خـودت را بشـناس    « بود نبايد به معناي معرفت فرديِ به خويشـتن گرفتـه شـود ؛    
، ]سقراط[دستوري است كه نه في نفسه و نه در انديشة كسي كه اول بار آن را صال داده  
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و نقـايص  هـا   گرايش، منش ها، يعني شناخت استعدادها، به معناي شناخت سادة خويشتن
بلكه به معناي شناخت آن چيزي در انسان است كه ذاتاً حقيقي است و هم بـه  ، فرد نيست

بـرن ؛  (» يعني جوهر و ذات انساني از جنبة روح ، فسه و لنفسهمعناي شناخت حقيقيِ في ن
 شايد بهتر باشد اين گونه عنـوان شـود كـه موضـوع پـويش سـقراطي مفهـوم كلّـي        . )80

همچنين تذكّر به اين معنا نيـز ضـروري   . انسان است و نه لزوماً مفهوم جزيي انسانيت
را نبايد به سرعت با انسـان   است كه پذيرش مفهوم كلّي انسانيت در پويش فلسفي سقراط

ربطي به انسـان شناسـي   » معرفت به خويشتن«. شناسي و علوم انساني جديد التباس كرد
كند داراي نقش  مي آن شناخت انسان كه سقراط ما را به آن دعوت«: به قولي. مدرن ندارد

 »انسانيعلوم «ه امروزه مغرورانه ك و ماهيتي است بكل غير از نقش و ماهيت دانش هايي
بـي  ... رؤياي جامعة مكانيزه از راه عقالني ساختن همـة شـئون زنـدگي    ... اند  عنوان يافته

در يك جمع بندي شايد بتوان ايـن  . )86و  85برن ؛ (» گمان كمال مطلوب سقراط نيست
گونه اظهار كرد كه انسان شناسي سقراطي در ساحتي برتر و سطحي مقـدم تـر از انسـان    

در نظر سقراط هدف فلسفه نه كسـب دانـش بلكـه ايـدة     . گيرد مي رارجديد قهاي  شناسي
فضيلت است و از اين رو انسان شناسي او را در ساحتي اخالقي بايد در نظر گرفت و نه در 

اين قرار گرفتن در ساحتي اخالقي به هيچ رو به معناي مجاز بـودن  . ساحتي علمي و فني
نيسـت همچنـان كـه ايـدة فضـيلت لزومـاً        قرائتي صرفاً فردي از انسان شناسي سقراطي

در نهايـت خاصـيت    ]فضـيلت [ايدة « محصور در فرديت انسان نيست و نكته آخر اين كه 
  . )232گوارديني ؛ (»  ديني دارد 

  
  نتيجه 

انساني است اما به لـوازم  هاي  علوم انساني متكفل شناخت و مديريت تغييرات در پديده
آورد اما اين شـناخت   مي را فراهماي  شناخت گسترده. و ضروريات اين وظيفه مجهز نيست

سـاز و كـار حـاكم برتغييـرات را     . را در جهتي هماهنگ با نظام خلقت به كـار نمـي بنـدد   
انسـاني را  هـاي   كند اما توان به خدمت گرفت اين شناخت در راستاي غايـت  مي شناسايي

عام اخالقي بهـر ه منـد   هاي  ندارد زيرا از هيچ گونه پشتوانه متقني براي كشف  مطلوبيت
چنانچه بتوان براي علوم انساني مبناي روش شناسـانة اخالقـي پايـه ريـزي كـرد      . نيست
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شـايد ايـن سـؤال در    . واالتري از اين شاخة معرفت بشري محقق خواهد شـد هاي  ظرفيت
گسترة موضوعات مـورد شناسـايي و    "از آنجايي كه دستاوردي چون : ذهن نقش بندد كه

از رهگذر تقيد علم انسانيِ جديد به دخالت نـدادن    "مطالعاتي هاي  به انبوه دادهدسترسي 
اخالقيات فراهم آمده است بنا براين آيا جستجوي يك مبنـاي اخالقـي بـراي ايـن علـوم      

نه تنها نقض غرض نخواهـد  : در پاسخ به اين سؤال بايد گفت؟ 17نقض غرض نخواهد بود
منطقـي كـه راه    . شـناخت در علـوم انسـاني خواهـد بـود      بود بلكه كامالً منطبق با منطقِ

 قابل حصول  "اخالق  "هرگونه شناخت صائب از عمل انساني و مديريت آن را از رهگذر 
حتي اگر به منطق شناخت در علوم انساني نيز دسترسي وجود نداشته باشـد  بايـد   . داند مي

بحـران آفرينـي در مناسـبات    پرسيد علوم انساني فارغ از غايت نگري اگر خود منجـر بـه   
انساني شود آيا بايد همچنان موقعيت تابووار خود را حفظ كند؟ بديهي است كه انسان بايد 

اما گمان نمي كنم هيچ انسان خرد ورزي ترديد داشـته  ، دامنه دانش خود را گسترش دهد
ـ       م باشد كه اين علم انساني است كه بايد درخدمت انسـان باشـد نـه انسـان در اسـارت عل

  . انساني
نارسـا در خصـوص   هـاي   علوم انساني كنوني به واسطه رهيافـت : شوربختانه بايد گفت
 در بسياري از موارد به جاي توليـد علـم بـه بازتوليـد جهـل اقـدام      ، هدف انسان در زندگي

 كه خود فراهم آورده اسـت از آنجـايي رقـم   اي  اسارت انسان در چنبرة علم انساني. كند مي
 "و تمركز بر مقولة  "ها  بايد "خود با حذف هاي  انساني مدرن در پويش خورد كه علوم مي

نتيجـه چنـين   . عمالً  غايت انديشي نسبت به عمل انسـاني را وانهـاده اسـت   ،  "ها  هست
زيرا با ذات و ماهيت عمـل انسـاني در    18رويكردي به سترونيِ علوم انساني خواهد انجاميد

عامل اصلي تغييراتـي اسـت كـه علـوم      "عمل انساني"اگر بپذيريم كه . تعارض قرار دارد
انساني متعهد و متكفل شناسايي آنهاست و باز هم اگر بپذيريم كه هـر گونـه تغييـر قابـل     

پـويش و   "نـوعي     -كه مقومِ زيست فرهنگي انسان است  -اعتنايي در تعامالت انساني
براي فهـم چرايـي هـر    خواهيم پذيرفت كه ، است و نه صرف جابه جاييِ فيزيكي "شدن 

تغييري در حوزه رفتارهاي انساني بايد به فهم منشأ پويش و شدن نائل شويم و به شناخت 
چنين ضرورتي نـاگزير محقـق علـوم انسـاني را وارد     . مكانيكيِ عمل انساني بسنده نكنيم

ـ  ها  توان از آن با عنوان حوزة انگيزه مي كند كه اي مي عرصه ه و غايات عامالن انسـاني و ب
      . تعبير ساده تر حوزة اخالق ياد كرد
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وجود دارد، تعريف جامع   "علوم انساني"عليرغم دركي اجمالي كه در مورد مفهوم و محتوايِ اصطالحِ  .1
شـايد  .  و مانع و نيز  اجماع يكدستي در خصوص  مصاديق محتواييِ اين اصطالح ديـده نمـي شـود   

اصطالح كند، عدم توافق در خصوص مرزبنديِ ميان دو  عمده ترين اشكالي كه در اين زمينه بروز مي
از اين جاست . گردد بر مي "جامعه"و  "فرد "باشد كه به همان دعواي مشهور  "جامعه"و  "انسان"

هـاي   تفـاوت . گـردد  متمـايز مـي   "علوم انساني"از  "علوم اجتماعي"كه براي برخي صاحب نظران، 
در حـالي  از اين رو . اي نيز به اين عدم اجماع دامن زده است هاي منطقه هاي فكري و نگرش مشرب

علوم انسان و  "كه مركز ملي تحقيقات علمي فرانسه براي فائق آمدن بر اين عدم اجماع از اصطالح 
بيشترين  "علوم اجتماعي و رفتاري  "كند، در مجامع آكادميك آمريكا، اصطالح  استفاده مي "جامعه 

در ). 18و  17، 1386ورتيه، د:  ك. ر(شود   كار برد را دارد و اصطالح علوم انساني ندرتاً استعمال مي
حقوق، : شمارد هاي زير را از مصاديق علوم انساني بر مي ، شاخهپرتال جامع علوم انسانيكشور ما 

اقتصاد، علوم اسالمي، فلسفه و منطق، تاريخ، علوم سياسي، علـوم اجتمـاعي، مـديريت، روانشناسـي،     
پرتـال جـامع علـوم    : ك بـه سـايت  . ر(سـي  ، مطالعات هنر، زنان، ادبيات، زبان شنا[ ! ]علوم انساني 

گذشته از اين كه هيچ گونه مبنايي براي فهرست كردن فقط همين چند شاخة معـدود ذيـل   ). انساني
اصطالح علوم انساني در اين پرتال ارائه نشده است،  واضح است كه بسياري از علوم فرو نهاده شده 

هـاي علـوم انسـاني، نشـان از      يكي از زير شاخهضمناًذكر مجدد اصطالح علوم انساني به عنوان . اند
  . كند آشفتگيِ مفهوم و مصاديق اين اصطالح مي

به هر روي مبناي مقاله حاضر در كاربرد اصطالح علوم انساني، فارغ از تمايزات پيشگفته ميان علـوم  
اجتماعي و علوم انساني است و از اينرو اصطالح علوم انساني در اين مقاله در بسيط ترين مفهوم آن، 

ت، مـورد اسـتفاده   آن گونه كه در طليعه شكل گيريِ علوم انساني در اروپاي قرن نوزدهم كاربرد داش
علـوم   "و حتـي   "علوم فرهنگي  "، "علوم روحي  "در آن زمان اصطالحاتي نظير . واقع شده است

هاي انسان باشد، در مقابـلِ   كرد كه ناظر به آفرينش اي از معارف بشري داللت مي به رشته "تاريخي 
ايز را در فرهنگ غـرب تـا   توان ريشه اين تم مي. پرداخت هاي خداوند مي علوم طبيعي كه به آفرينش

، به ضرورت دانش نوبه عقب برد كه در كتاب خود با عنوان ) 1668 – 1774(زمان جيانباتيستا ويكو 
ويلهلـم ديلتـاي   .  هاي انساني، توجـه داده بـود   سامان دادن به دانشي جديد در بارة اعمال و آفرينش

اصـطالح علـوم   . ي را به فرجام رسانددر اواخر قرن نوزدهم كوشيد اين سامان مند) 1833 – 1911(
: ك. ر(انساني از آن زمان به بعد پركاربردترين اصـطالح در همـين منظومـة مفهـومي بـوده اسـت       

رسد در جامعه ما هم غالباً از اصطالح علوم انساني در  به نظر مي). 1389ديلتاي : و نيز 1388ديلتاي، 
اي از ايـن نـوع    بـراي نمونـه  . (عي هـم باشـد  شود كه شامل علـوم اجتمـا   همان مفهومي استفاده مي

به هرحال بهتـر اسـت اصـل    ). مقدمه نويسنده: 1389داوري، : ك. ر: استعمالِ اصطالحِ علوم انساني

      ها  نوشت پي
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اگـر بـراي   : توان اين نظر ژولـين فرونـد را پـذيرفت كـه     مي. مطلب فداي دعواي اصطالحات نشود 

به ايـن دليـل اسـت كـه ايـن      « ليم صرفاً اصطالح علوم انساني نسبت ساير اصطالحات، رجحان قائ
»  انـد   مفهوم امروزه از مفاهيم ديگر رايج تر است و نهادهاي دانشگاهي نيـز بـر آن صـحه گذاشـته    

 ).         4: 1372فروند، (
. شـود  تمـايز نهـاده مـي    "تحول  "و  "تغيير  "در ترمينولوژيِ علوم اجتماعي غالباً ميان دو اصطالحِ  . 2

و تحـول بـه مفهـوم    ) مانند دوران زندگي يك انسـان (مفهوم دگرگوني در مدت زمان كوتاه تغيير به 
. ر(انـد   دهد اعتبار شـده  رخ مي) مانند دوران حيات چند نسل(اي از تغييرات كه در بلند مدت  مجموعه

ر در اما در مقاله حاضر بدون تمايز نهادن ميان ايـن دو مفهـوم، از واژة تغييـ   ). 26: 1387روشه ؛ : ك
 .   مقام اشاره  به هر دو مفهوم استفاده شده است

تغيير يعني از . نيست حركت داشتنخواننده  مسلماً متوجه اين موضوع هست كه مراد از تغيير، صرفاً  .3
بنا بر ايـن در حـالي كـه حركـت مـنظم      . در آمدن ؛ دگرگون شدن) غير(=  دگروضعيتي به وضعيت 

تواند بـراي كسـي    گذارد و مي معناي حركت داشتن را به نمايش مي هاي ساعت نوعي تغيير به عقربه
كه تا كنون ساعت را مشاهده نكرده است سؤال برانگيز باشـد، بـراي كسـي كـه مكانيسـم حركـت       

هـاي سـاعت از    شود كه عقربه هاي ساعت براي او شناخته شده است، سؤال هنگامي ايجاد مي عقربه
  .  حركت باز ايستاده  باشد

اي كه  دوره« و  "دورة محوري  "از آن با عنوان ) 1883 -1969(اي است كه كارل ياسپرس  دوره اين .4
: 1363ياسـپرس ؛  (كنـد   است يـاد مـي  » از حيث صورت بخشيدن به آدميت، پربارترين دوران تاريخ 

  . توان آن را دوران گذار از عصر اسطوره به عصر عقالنيت دانست و  مي) 15
شـايد از  . و علل اين عالمگيري يكي از جذاب ترين مسائل در حوزة تاريخ فكر اسـت  پي جوييِ داليل .5

مهمترين عوامل تأثير گذار در اين مورد، موقعيت جغرافيايي يونان باشد كه بـه سـان حلقـة اتصـالي     
و تمدن روم عمل كرده است و نيز اين ) ايران و بين النهرين و مصر(هاي آسياي باختري  ميان تمدن

) مسـيحيت و اسـالم   –يهوديـت  (ت كه ميراث يوناني به سرعت جذبِ تعاليم اديـان ابراهيمـي   واقعي
ضـمناً  . گرديد و با توسعه جهاني اين اديان به ويژه مسيحيت و اسالم، فكر يوناني نيز عـالمگير شـد  
تواند  يخود اين واقعيت كه فلسفة يوناني در تعاملي اعتال بخش با تعاليم اديان ابراهيمي قرار گرفت م

اي كـه اگـر    دغدغـه . اي مشترك ميان سنت فلسفه ورزي و سـنت وحيـاني باشـد    اي از دغدغه نشانه
فلسـفه،  . "سعادت انسان  "بخواهيم به نحو موجز به آن اشاره كنيم بايد گفت چيزي نبوده است جز 

 براي سعادت انسان بوده است "اي الهي هديه"و وحي،  "تكاپويي بشري"
هاي مختلـف علـوم انسـاني سـهل و سـاده       اين ادعا براي بسياري از مشتغلين در شاخه شايد پذيرفتن .6

نباشد و صاحب اين قلم هم اصراري براي قبوالندن آن ندارد زيرا اين دعوي، موضوعي است كه تـا  
در نياييد و در عمل آن را تجربه  "مسأله و دغدغه ذهني  "براي پژوهشگران علوم انساني به صورت 



 449...    ؛»مسألة تغيير«علوم انساني و 

 

                                                                                                                   
افـزايم كـه    اينجا فقط براي ايضاح اين ادعا مي. صرف ادعا براي باوراندن آن كفايت نمي كندنكنند، 

. كنند كه رياضيات براي علوم طبيعـي  دانش و نگاه تاريخي براي علوم انساني همان نقشي را ايفا مي
خ نيـز راه  سازد، كليد تـاري  همچنانكه با كليد رياضيات، گنجينة طبيعت اسرار خويش را بهتر برمال مي

شايد از همين رو بوده است  كه در دوران جديد، علوم انساني را در . گشايد ورود به علوم انساني را مي
 .  ناميدند مي "علوم تاريخي  "ابتدا 

شايد توجه دادن به اين نكته خالي از فايده نباشد كه وقتي از ضرورت كاربست نگاه تاريخي بـه علـوم    .7
آيد، بايد دانش تاريخ را در بسيط ترين معنا و مفهوم آن در نظر گرفت كـه   انساني سخن به ميان مي

هـاي خـاص و يـا روش     و نـه مكتـب    "افكـار و اعمـال انسـان     بررسي زمانمند "عبارت است از 
 . هاي خاصِّ تاريخي كه هركدام مهر يك تمدن و يا جامعه خاص را بر پيشاني خود دارند شناسي

اين نكته كه علم االديان، منشاء تمامي علومي است كه امروزه به نحوي در حـوزه علـوم انسـاني بـه      .8
معناي اعم آن قرار دارند، حاوي پيام مهمي است و آن اين كه همه علومي كه معطوف به شـناخت و  

نـد و چـه   مديريت اعمال انساني هستند ريشه در علم االديان دارند، چه مشتغلين به ايـن علـوم  بدان  
بي جهت نبود كه يكي از .  به عبارت صريح تر؛  فلسفه اساساً مولودي با خاستگاه ديني است! ندانند 

 ). 43: 1383بدن، : ك. ر(اتهاماتي كه به سقراط زدند، اتهامِ ادعاي پيامبري بوده است 
و بعضي اوقات فقط  اندازند ها مي اي است كه روي سر و شانه پرده ساده« گفته شده است كه طيلسان  .9

در ابتـدا  طيلسـان را فقـط فقيهـان     . ها ؛ لباس اهل فقر و استادان فقه و علوم الهي اسـت  روي شانه
امـا ايـن نكتـه كـه طيلسـان نـوعي       . اما بعدها اختصاص طيلسان به علما از بين رفت» پوشيدند  مي

و از اين رو حتي كساني در هاي متداول در جامعه اسالمي دارد از بين نرفت  شرافت بر ديگر سرپوش
» االحاديـث الحسـان فـي فضـل الطيلسـان      « فضل و شرافت طيلسان رساالتي  با عناويني چـون  

 ) 177و  176: 1388دزي، : ك. ر(نگاشتند 
چه از توده مـردم و چـه از وزيـران و    . پوشيدند دراعه لباسي بود كه مردمان بي بهره از علم الهي مي. 10

در باره دراعـه گفتـه شـده    . لبته بديهي است كه دراعه وزيران با تجمل تر بودا.  حتي خلفاي عباسي
دزي، : ك. ر(» قسمت جلو آن تا محاذات قلب گشاده و مزين به تكمه و جا تكمه اسـت  « است كه 

1388 :115 .( 
 كوشيد ميان درك فلسفي جريان اسماعيليه نيز در جهان تشيع چنين رويكردي به مسأله داشت و مي .11

جـامع  ها شايد در هيچ كجا بيش از عنوان كتاب ناصر خسـرو ؛   اين تالش. و درك شرعي  جمع كند
 ). 1363ناصر خسرو، : ك. ر(،  قابل رد يابي نباشد  الحكمتين

آنچه كه منظور ما در اين فقره است اشاره بـه  . اي نمي ميرد بديهي است دين هيچگاه در هيچ جامعه. 12
هاي ديني در اذهان نخبگان علمي اروپاي قرن نوزدهم  بردي مذهب و انديشهفقدان تأثير گذاريِ راه

يا مذهب : نخبگاني كه دوآليسم مذهب و علم آنها را بر سر يك انتخاب تاريخي قرار داده بود.  است
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و عقب ماندگي و يا علم و پيشرفت و چون مقوله پيشرفت اصلي ترين مطلوبيت اروپاي قـرن نـوزده   

 ! اب نيز مشخص بود بود نتيجه انتخ
موضوع غايتمندي و غايت نگري از ضرورات زندگي انسان است كـه  در طـول حيـات بشـر عمـدتاً      . 13

اما علم انساني جديد از آنجا كه با گَرته برداري از علوم طبيعيِ نوين . تعاليم ديني متكفل آن بوده اند
طبعاً توان و صـالحيت پـرداختن بـه    و با التزام به حذف علت غايي از پويش علمي، شكل گرفته بود 

بشر قرن نوزدهمي در تنگنايي بي سابقه گرفار آمده بود ؛ مواجهة روز افزون بـا  . اين حوزه را نداشت
شايد بتوان نخستين ! ها  هاي غايت نگرانه و فقدان مبنايي استوار براي پرداختن به اين دغدغه دغدغه

وظيفـة جامعـه   . تب جامعـه شناسـي مـاركس دانسـت    مدعيِ پرداختن به چنين وظيفة دشواري را مك
بـه مثابـة يـك موضـوع      تبيين جامعه و تغييـرات آن شناسي به عنوان شاخة عمدة علوم انسـاني،  

اما جامعه شناسي ماركس قدم به قلمرويـي گذاشـت كـه از ديربـاز     . برخوردار از قابليت مطالعاتي بود
.  شـناخت انسـان و غايـت حيـات او    زة حوزة اختصاصيِ دين و فلسفة متافيزيك بود يعنـي حـو  

اي بـود كـه    نارسايي هايي هم كه دامنگير ماركسيسم شـد بيشـتر ناشـي از قـدم گذاشـتن در حـوزه      
 . صالحيت ورود در آن را نداشت

اي وسيع از مناسبات انسان با محيط طبيعي تا روابط اجتمـاعي انسـان را    اين محيط پيراموني گستره .14
 .شود    شامل مي

. سـازد  ، بار معناييِ خاصي را بر اين مقاله مترتب مـي )Creation( "عالم خلقت "استفاده از تعبير   .15
شـود، امـا نگارنـده بـا اشـعار بـه        در اين مقام استفاده مي) Nature( "عالم طبيعت  "غالباً از تعبير 

باره طبيعـت و خلقـت   براي بحثي در . (دهد را ترجيح مي "عالم خلقت  "تفاوت معنادار اين دو، تعبير 
 ) .141: 1387جوادي آملي، : ك. ر

اي  بتوانـد   اي كه در رفتار و كردار خـويش برگزيـده   چنان عمل كن كه گويي قاعده« : به قول كانت. 16
در هر امـر اخالقـي   « : و باز به قول همو) 255: 1389توماس، (» اي مقبول براي جهان باشد  قاعده

البته كانت براي رسيدن ). 256: همان(» جواب صحيح وجود ندارد  مانند مسألة رياضي بيش از يك 
پنداشت  و همـين تلقـي باعـث سـترونيِ      هاي صحيح اخالقي، عقل و استدالل را ناتوان مي به پاسخ

  .  انديشه اخالقي در منظومة علوم انساني جديد شد
هـاي شناسـايي و    خـاب موضـوع  اين تصور كه علم بايد خودبنياد و مستقل باشد و بايـد رأسـاً بـه انت    .17

نمايد اما در ضمن  مديريت حاصل از اين شناخت اقدام كند هر چند ظاهراً تصور موجه و دلپذيري مي
زيرا نه تنها از هيچ مبناي معرفت شناختيِ متقنـي برخـوردار نيسـت بلكـه از     . تصور باطلي هم هست

به (اي را نمي يابيم كه علم  شر هيچ برههجنبه نقد تاريخي هم بي بنياد است  ؛ در همة ادوار تاريخ ب
همـواره شـرايط محيطـي و    . مستقالنه عمل كرده باشـد ) معناي شناخت تغييرات و مديريت تغييرات

هنجارهاي اجتماعي و عاليق سياسي و منافع اقتصاديِ غالب بر محيط بوده است كه براي قطار علم 



 451...    ؛»مسألة تغيير«علوم انساني و 

 

                                                                                                                   
و   –علم . كرده است را تعيين مي) علم(ين قطار كرده و ايستگاهها و منازل خط سيرِ ا ريل گذاري مي

همواره شريك عوامل اجتماعي بـوده اسـت و ضـمناً بايـد گفـت       –بايد افزود حتي علوم غير انساني 
چه در جوامع ماقبل مدرن كه از دير بـاز  . هماره در اين شراكت موضعي فروتر و خادمانه داشته است

چرخش داشته و چه در جوامع مدرن كه علم با سياسـت گـزاريِ   قلمِ عالمان در زير تيغِ غالبان اجازه 
ارباب سرمايه سمت و سو يافته و هدف يابي كرده است، يك واقعيت در كار بوده اسـت و آن نقـش   

پس اگر علم از جنبه تاريخي هماره خادمِ آمـال  . خادمانه علم در برابر مخدوماني غير عالم بوده است
ا بايد از اين كه در خدمت مقاصد اخالقي قرار گيرد شائبة غيـر علمـي   خير و شرّ انسان بوده است چر
  .        شدنِ آن به ذهن متبادر گردد

و حصر توجـه   "واقع گرايي  "يكي از نويسندگان تاريخ علم به اين نكته ظريف توجه داده است كه  .18
ضع موجود جامعـه را دارد و  ها و وانهادن بايد ها، خاستگاهي محافظه كارانه و مدافع و عالم به هست

كند كه منتفعان از وضع موجود جامعه سياست گزاري علمـي   در برهه هايي از تاريخ ظهور و بروز مي
فايدة سياسي اين ديدگاه براي مـدافعان وضـع موجـود جامعـه     « : نويسد مي. جامعه را در اختيار دارند

ع علم باشد بايد هيچ واقعيتي به جز يگانه مركز توجه مشرو "آنچه هست"براي اين كه . روشن است
تواند راحت نتيجه  از اين پيش فرض، صاحب نظرِ محافظه كار مي. واقعيت فعالً موجود، ممكن نباشد

و حـذف   "بـودن "محـدود كـردن علـم بـه     . بگيرد كه آمال انقالبي، احمقانه و نامعقول و بيهوده اند
برد و هم سد راه رشد علوم طبيعي  از بين ميهم امكان وجود يك علم اجتماعي معني دار را  "شدن"

  ). 396: 1390كانر، (» شود مي
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  گذار از تاريخ نگاري سياسي
  

  ∗علي قربانپور دشتكي
  

  چكيده
آنچه كه تاكنون در زمينة تاريخ ايران زمين مورد پژوهش قـرار گرفتـه اسـت بـه طـور      
 معمول مبتني بر ثبت واقع انگارانه رويدادهايي بوده كه معطوف به قدرت سياسي حـاكم 

عوامل و رويكردهاي نهفته در يك باشند به صورتي كه قدرت سياسي، در كنار ساير  مي
شود ديگر جنبه ها و امكانات يـك   مي كند و باعث مي متن تاريخي، وجه هژمونيك پيدا

 متن تاريخي را در محاق فرو برد و آنچه را كه صرفاً در مغناطيس قـدرت سياسـي قـرار   
روش كند كه با ارائه يك راهكار  مي نگارنده اين پژوهش تالش. گيرد توصيف نمايد مي

با اين پـيش فـرض   . را براي گذار از تاريخ نگاري سياسي ايجاد نمايداي  شناسانه، زمينه
را در اي  گيرد كه جنبه ها و امكانات بالقوه مي كه تاريخ ايران را يك متن گشوده در نظر

دل خود جاي دارد از جمله تاريخ عالوه بر اينكه يـك مـتن سياسـي اسـت، يـك مـتن       
امكاني خارج از متن سياسـي اسـت   » تاريخ نگاري فرهنگي«و  باشد مي هم» فرهنگي«
توان با پژوهش در يك افق بين االذهاني برآمده از اليه هاي پنهان و سيال متن  مي كه

كند تا پس از نقد روش شناسانه  مي نگارنده تالش. تاريخي، اين امكان را فرا چنگ آورد
به شيوة پديـدار شناسـي هوسـرلي     تاريخ نگاري سياسي، روش تاريخ نگاري فرهنگي را

  .توصيف و تبيين نمايد
معنـا، روش   ,پديدار شناسي، بينا ذهنيت، تاريخ نگاري سياسي و فرهنگي :ها كليدواژه
  .شناسي

                                           
 ghorbanpur@yahoo.com انديشه هاي سياسي دانشگاه تهران   دانشجوي دكتراي.  ∗
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  قدمهم
مراجعه كنيم بدون شك بيشترين حجـم كتابهـاي   اي  اگر به بخش تاريخ هر كتابخانه

وقايع نگاريها، اسناد و ساير آثار تـاريخي   موجود در قفسه ها، اعم از خاطرات، سفرنامه ها،
گويي كه تمـامي سـاكنين   . اند عمدتاً به شرح وقايع سياسي در مقطعي از زمان بسنده كرده

. اين سرزمين از عهد باستان تاكنون تار و پود حياتشان در سياست ورزي نضج گرفته است
 -و رويكردهـاي فرهنگـي  يشه هـاي مردمـان   اند تاريخ نويسي در ايران به توصيف افكار و

پـردازد در جهـت توضـيح بيشـتر      مـي  اجتماعي نمي پردازد يا اگر هـم بـه ايـن مقـوالت    
تاريخ نويسي معموالً بـه  . باشد مي رويدادهاي مربوط به سياست حاكمان و پادشاهان وقت

شرح تاخت و تازهاي قدرتهاي سياسـي در ميـدان نبـرد و زدوبنـد پادشـاهان و درباريـان       
شود اينست كه آيـا   مي با اين اوصاف سؤالي كه مطرح. دربارها اكتفا نموده است رونياند در

باشـد؟ و در صـورتيكه بنـا بـه      مي تاريخ نگاري صرفاً همان شرح و توصيف وقايع سياسي
آيد كه عـالوه بـر امكـان     مي به دنبال آن سؤال ديگري پيش، فرض ما جواب منفي باشد

ن تاريخي نهفته است؟ از سـوي ديگـر آيـا زبـان     سياسي چه امكانهاي ديگري در يك مت
سياست توانايي و قابليت بيان امكانهاي وجودي تكوين يافته در مـتن تـاريخي را دارد؟ در   

مـتن تـاريخي داراي امكانهـاي بـالقوه     : باشـد  مـي  پاسخ به اين سئواالت فرضية ما چنين
ار سـازي ايـن امكانـات    باشد اما تاريخ نگاري سياسي نه تنها كمكي به آشك مي فراسياسي

ننموده بلكه باعث پنهان سازي آنها در دل تاريخ گرديده اسـت لـيكن بـراي ايـن آشـكار      
توان با گذار از اليه تاريخ سياسي به اعماق متن تاريخ گذار نمود تا به اليه هاي  مي سازي

تـاريخ  "كه حاصـل كـار مـا احـراز بـه كليتـي، موسـوم بـه         . پنهان آن دسترسي پيدا كرد
اما براي سفر به اعماق تاريخي نياز به ابزار كاري داريـم كـه نگارنـده    . باشد مي "هنگيفر

فيلسـوف  ) 1859-1938(متأسي از ادموند هوسرل  1"پديدار شناسي"معتقد است با روش 
توان از تاريخ سياسي گذار كرد و هم متن فرهنگي و تاريخ نگاري فرهنگي  مي آلماني، هم

قاله ابتدا نقدي خواهيم داشت بر تاريخ نگـاري سياسـي و آسـيب    در اين م. را توصيف كرد
شناســي آن، ســپس بــه مبحــث فرهنــگ و مــتن فرهنگــي حاصــل از بكــارگيري روش  

  .پردازيم مي پديدارشناسي

                                           
1 . Phenomenology 
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 تاريخ نگاري سياسي و عوامل تأثير گذار برآن
ت تاريخ نگاري سياسي هم، تحت تأثير مدرنيسم و قـدر  "دولت مدرن"مقارن با ايجاد 

سياسي متمركز، رويكردي جديد پيدا كرد و رويكرد مدرنيستي به تـاريخ، در حـال حاضـر،    
مستمسكي در اختيار برخي مورخان قرار داده تا گذشته تاريخي ايران را انكار كننـد اينـان   

 كنند و زايش اين ملت را در اوايل قرن بيستم مـيالدي  مي ايران را كشوري نو پديد قلمداد
البته پذيرش چنين ادعـايي  . شود مي تيجه تاريخچة اين كشور به شدت كوتاهدانند در ن مي

به معناي از دست رفتن بخش مهمي از زمان دروني ايرانيان و ابتر شدن آگـاهي تـاريخي   
  )1387معيني، . (يك ملت خواهد بود

تاريخ نگاري تا پيش از سده نوزدهم در اروپا نيز نگارش سر گذشت شاهان و داستان «
  )21:  1350يكتايي، (» انان آميخته به اغراق و افسانه و تعصبهاي ديني و ملي بودپهلو

بيشتر آثار تاريخ سده نوزدهم ايران تا چندي پيش، از ويژگيهايي برخوردار بودنـد كـه   "
اين ويژگيها با توجه به جنبه هاي تاريخي سده نوزدهم . امروزه ديگر چندان مطرح نيستند

  ) 185: 1380آژند، ( ".رقابت قدرتهاي امپرياليستي اروپا بودنددر مورد ادبيات و يا 
تاريخ نگاري سياسي، بـويژه در دولـت مـدرن رضـاخاني و پـس از آن، داراي دو نـوع       
اشكال يا ايراد اساسي بوده است يكي اشكاالت عارضـي و ديگـري اشـكاالت ذاتـي، كـه      

كاالت نـوع دوم بـه كـلِ    اشكاالت نوع اول بطور اخص مربوط به دوران مدرن است و اشـ 
  .تاريخ نگاري مربوط است

  :اشكاالت عارضي) 1
از لحـاظ  . باشـند  مـي  "روش شناسي"و  "تبارشناسي"اين اشكاالت داراي دو رويكرد 

 "سياست "و ملوك الطوايفي،اي  تبارشناسي با تشكيل دولت مدرن و خروج از نظام عشيره
اين سياست بـا  . مطلق و متمركز گرديددر رأس جامعه قرار گرفت؛ حاكميت  "حاكميت"و 

تأسي از از منطق لوياتان هابزي؛ قدرت، قانون و سياسـت را در چـارچوب دولـت مركـزي     
به جامعـه و حيـات   اي  نگاه بدبينانه "وضع طبيعي"رويكرد سياست هابزي در . تعريف كرد
قـدرت   آدميان بـدون ] در آن... [وضع طبيعي وضع خارج از وضع مدني است": جمعي دارد

دارد، در وضعي قرار دارنـد كـه    مي برند كه همگان را در حال ترس نگه مي عمومي به سر
در چنـين وضـعي   ... شود؛ و چنين جنگي، جنگ همه بر ضد همـه اسـت   مي جنگ خوانده

نه شرح و گزارشي دربارة تاريخ، و نه هيچگونه دانش و ... امكاني براي كار و فعاليت نيست
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  )    158: 1385هابز، ( "...جامعه و انجمنيهنر و ادبياتي و يا 
  ) همان، همانجا(در رويكرد هابزي نهاد آدمي ميل به كشمكش و منازعه دارد 

و نتيجه منطقي چنين برداشتي از اجتماع ما قبل مدرن، سركوب قـدرتهاي پراكنـده  و   
يـك  در اين رويكـرد نظـام بوروكرات  . باشد مي سپس تشكيل دولت سياسي مدرن و متمركز

غالـب جامعـه     1سياسي دولت مركزي به بهانه و حفظ صيانت و سالمت مردم، به گفتمان
در شـعاع مغناطيسـي ايـن گفتمـان،     اي  گردد و ساير گفتمانها به صورت حاشـيه  مي تبديل

در نتيجه، تاريخ نگاري سياسي، خـود نيـز، تحـت تـأثير ايـن      .  شوند مي  2"مفصل بندي"
را منشـي   "سياسـت " 3"كالن روايـت "دهد و  مي ة خود قرارجاذبه، گفتمان حاكم را آموز

گفتمانهاي ، به عنوان مثال پس از شكست مشروطه و تضعيف دولت قاجار  .نمايد مي گري
جمهوريخـواهي و ناسيوناليسـم   ، متعددي شكل گرفت از جملـه گفتمانهـاي سوسياليسـتي   

ا سـرانجام توانسـت سـاير    رضاخان با توسل به گفتمـان ناسيوناليسـم اقتـدارگر   . اقتدارگرا 
گفتمان ها را به حاشيه براند و با استفاده از قدرت نظـامي توانسـت گفتمـان ناسيوناليسـم     

  . اقتدارگرا را به گفتماني غالب تبديل نمايد 
تاريخ دچار  "علمي كردن"نيز تاريخ نگاري سياسي در گردونة  از لحاظ روش شناسي

جـدا شـده از پهنـة    اي  تاريخ سياسي را به تكهتكرويها و سطحي نگريهاي زيادي شده كه 
روايت تاريخي را جرياني كه شـكل خاصـي از درك   ". سرزمين فرهنگي تبديل كرده است

نياز است به ... شود مي كند كه ويژگي اساسي تاريخ محسوب مي ارائه "پيكره مند وتركيبي
ورتي باشد كه صـرفاً  كه اين مفهوم نبايد به ص "مفهوم تلفيق كننده روابط"نوعي ] وجود[

نـوذري،  . (امكان دسته بندي مجرد وقايع و حوادث را در قالب تعبيري عـام فـراهم سـازد   
 اما آنچه در تاريخ نگاري سياسي حاكم اسـت يـك اسـتقراء نگـري افراطـي     ) 214: 1379
 ماند و به صورت استقرايي نـاقص در  مي باشد كه در رسيدن به كليتي تام همواره ناكام مي
  .رويكرد تاريخ نگاري همواره مبتالست به مزاجي فردگرايانه و عليت گرايي افراطي. آيد مي

كـه معمـوالً   (تاريخ اگر توسط مديران سياسي نگاشـته شـود   : فردگرايي افراطي) الف
. "تـاريخ مـن  "به دليل عدم تخصص در تاريخ نگاري، عبارت خواهـد بـود از   ) چنين است

                                           
1 . discourse 
2 . articulation 
3 . Metanarrative 
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نوعي نگـاه نوميناليسـتي بـه تـاريخ اسـت كـه تجربـي         رويكرد فردگرايانه روش شناختي،
قائم بـه فـرد    "من" 1.باشد و به كليات اعتقاد ندارد مي مسلك، غير ذات انگار و جزئي نگر

 مـن "متأثر از رويكرد دكارتي  "ديگري"است نه محيط فرهنگي يا به عبارتي من منهايِ 
تـوان   مي گزار سياسي استكه به زبان مورخ سياسي كه همان كار "انديشم پس هستم مي

اين فردگرايي بـا عقاليـي كـردن يـا     . "كنم پس وجود دارم مي من سياست اعمال": گفت
كند و يـا   مي اراده مند كردن امور، ساير رويكردهاي خارج از اراده خود را بدون تحليل رها

 را در واقع وقايع سياسي كم رنگ جلـوه  "شانس"، "رخداد"، "پيشامد"رويكردهايي چون 
  .دهد مي

 تاريخ نگار در ابتدا هر رويدادي را در سلسله علـت هـا قـرار    :عليت گرايي افراطي) ب
مـورد تحليـل، امـري انتزاعـي يـا متـافيزيكي        "علت"دهد و به روش عقل گرايانه از  مي

 -نمايد و با تجهيز شدن به علت اتخاذ شده تمام رويكردها و رويدادهاي پسـا  مي استخراج
به عنوان نمونه در تحليل و تبيين چرايي وقوع انقالب اسالمي . كند مي يعلتي را سامانده

طرفـداران نظريـه   : كننـد  مي نگرشهاي عليت محور، چرايي وقوع انقالب را اينچنين تبيين
داننـد؛   مـي  مدنيزه كردن ايران توسط شاه را اساساً عامل وقوع انقالب اسـالمي » مدرنيته«

مي را در نظريه اقتصادي مبتني برحركـت گروهـي از   ماركسيستها علت وقوع انقالب اسال
توطئه از قبل طرح ريزي شـده  "دانند و سلطنت طلبها  مي مردمِ خواهان امتيازات اقتصادي

  )  23:  1375زيبا كالم، . (دانند مي را عامل انقالب "قدرتهاي خارجي
 "علـت "در حاليكه در پردازش نظريه هاي عليت گراي مذكور، رويكردهاي انضـمامي  

خـود  "يا به عبارتي به اين سؤال پاسخ داده نمي شود كـه  . شود مي مورد نظر ناديده گرفته
يكـي از مايـه   ). علت درجـة دوم (يا اينكه علت علت چيست؟  "شود؟ مي علت چگونه علت

هاي اعتبار مورخان عالوه بر توصيف و روايت، عموماً خلـق و ارائـه تبيينهـايي اسـت كـه      
روند، يعني تالش براي پاسخ دادن بـه سـئواالت    مي تبيينهاي علّي به شماراز آنها اي  پاره

ولي موضـوع اصـلي مـورد مطالعـة تـاريخ، موضـوعي بسـيار        . چرايي، چگونگي و چيستي
، 1379نـوذري،  . (گيـرد  مي گسترده و متفاوت است و در سطوح مختلف كليت مدنظر قرار

36(  
                                           

  شود مي ذات از نظر هگل عبارتست از وحدتي كه در كثرات پيدا .1



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    458

. د كـه از متـون تـاريخي غايـب اسـت     توانـد باشـ   مي كه اين كليت زيستگاه هر علتي
  . باشد يا رستنگاه علت ها مي ريستگاهي كه شايد بتوان گفت حوزة خارج از عليت ها

  اشكاالت ذاتي) 2
فرا فـردي   -باشد كه ژرف ساخت آن فراعليتي مي با فرض اينكه تاريخ فرهنگي كليتي

تـاريخ نگـاري سياسـي    باشـد و   مي است و به خاطر زبان معنابخش آن، واجد تكثر در معنا
شوند اشكاالتي هستند كـه   مي مواردي كه ذيالً مطرح. باشد مي فاقد اين شرايط و ويژگيها

كرده كه بر تمام واژگان الفباي زيست جهان اي  تاريخ نگاري سياسي را تبديل به تك واژه
شند كه با مي عوامل زير عوامل ذاتي. فرهنگي تسلط يافته و آنها را در سايه فرو برده است

گيرنـد و يـا امكانـات نهفتـه در دل      مـي  قدرت فراروندگي يا استعاليابي را از متن تاريخي
  . خشكانند مي تاريخ را

  
  :زمانمند بودن تاريخ) الف

زمان عيني يا تجربي؛ زمان ذهنـي يـا   : تاكنون دو نوع زمان مورد شناسايي واقع گرديد
 بيـان  t1+t2...+ در فيزيك تحت عنوانزمان عيني يا تجربي همان زماني است كه . دروني
امـا زمـان   . باشد مي موسوم است و داراي توالي خطي "كرونولوژي"شود و در تاريخ به  مي

توان آنـرا زمـان درون باشـنده يـا      مي نام دارد كه 1"زمان دروني"ديگري مطرح است كه 
  . نيز ناميد 2ذهني

به رويدادهاي زندگاني آگاهانه  اين گونه از زمان به كنش ها و تجربه هاي ذهني يعني
: 1384ساكالوفسـكي،  . (زمان دروني نه همگـاني بلكـه خصوصـي اسـت    ... شود مي مربوط

234 (  
 "ماديت هاي تجربي"از نظر هوسرل اين زمان با توجه به اينكه حلولي و دروني است 

ر هـر  مـا د ... ندارد بلكه يگانه مشخصة آن، برخـورداري از امتـداد زمـاني در ادراك اسـت    
پرسشي دربارة منشأ چيزها به اين ادراكات برمي گرديم اما اينها هر پرسشي را دربارة منشأ 

  )523: 1384رشيديان، . (كنند مي خودشان طرد
باشد و حالتهـا   مي فرمان دروني يا ذاتي داراي قابليت فراروندگي از سطح زمان تجربي

                                           
1 . internal time 
2 . Immanent or Subjective time 
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د استفادة تاريخ نگاري سياسـي فاقـد   يا شرايطي را قادر به بيان است كه زمانِ تجربي مور
شود كـه نمـي توانـد از سـطح      مي و اين عارضة ذاتي تاريخ كرونولوژيكي محسوب. آنست

  .خود فراروي كند و به كليتي پنهان در كنه تاريخ دست يابد
  
  ابزارگونگي زبان و ناتواني در معناسازي) ب

يك واقعيـت از  "س كردن در تاريخ نگاري سياسي زبان صرفاً ابزاري است براي منعك
در ايـن  )  39: 1380معينـي،  (اسـت   "مقاصـد انسـاني  " "قبل موجود يا كانالي براي بيان

  .هيچگونه نقشي ندارد "معنا"رويكرد زبان صرفاً يك رسانه است و در شكل دهي به 
كند تـا نشـان دهـد     مي تالش) 1975( "استعارة زنده"گويد كه در كتاب  مي پل ريكور
تواند خود را تا آن حد گسترش دهد كه ديگر بتواند براي هميشه طنين  مي انكه چگونه زب

هاي تازه را درون خود كشف كند كه با استفاده از تخيـل زبانشناسـانه از راه نيـروي زنـدة     
اما زبـان  ) 71:  1373ريكور، (استعاره سازي، به آفرينندگي وباز آفرينندگي معنا مدد رساند 

اگر بخواهيم اين ، تك معنايي و ابزاري است كه تاريخ مصرف دارد در نگارش تاريخ، زباني
زبان تك معنايي متن را متكثر نمائيم بايد آنرا در پيوند با رويداد سياسي، در بستر فرهنـگ  

 ويتگنشـتاين  "بازيهـاي زبـاني  "ريكـور بـا تأسـي از    . مفهوم سازي نمـائيم  "زيسته شده"
نهايت آشكار خواهد كرد كه معناي وجـود انسـاني،   روايتگري، در  "بازي زبانيِ": گويد مي

معناهاي ضمني قابل ) و تاريخ(روايت همچون بازگويي سرگذشت . خود چيزي روايي است
اين معناي ضمني يا معنـاي وجـود شناسـانه و تـاريخي روايتگـري بسـيار       ... توجهي دارد

دركي كه فرهنگـي  كند كه چه چيز بايد حفظ شود، در  مي گسترده است، زيرا همين تعيين
  )72: 1373ريكور، : (يابد "دوام"از گذشته خودش، و از هويت ويژه اش دارد 

است اين مفهـوم در نظريـه هـاي     "معني"امروزه مقولة محوري فلسفه تاريخ، مفهوم 
مـورد تأكيـد    "مقصـد "يا  "هدف"را در قالب  "معني"وي . نيز وجود داشت "كالينگوود"

در معنـي  ... كرد مي براي درك تاريخي، ضروري و بنيادين تلقي داد، چيزي كه آنرا مي قرار
يابي بايد ما به دنبال يافتن معني واژه ها و عبارات نباشيم بلكه در پي يافتن موارد كـاربرد  

مورد لحـاظ قـرار    "اشكال متنوع حيات"بايست در  مي و استفاده آنها باشيم و كاربرد را نيز
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اعم از بستر يا زمينة متني و بستر حياتي براي درك ضروري به  1از اينرو بستر يا زمينه. داد
  )93: 1379نوذري، . (رفتند مي شمار

اما تاريخ نگاري سياسي هيچ وابستگي به اين بستر حياتي ندارد و تحت لـواي روايـت   
كند حتي اين يكه  مي كالن سياست به انسداد زباني و يكه تازي تك روايت، متكثر بسنده

نقشي براي جنسيت مؤنث قائل نيست، در حاليكـه زن در بسـتر حيـاتي حاضـر     تازي هيچ 
تاريخ ما به شهادت خـودش، در طـول قرنهـا تـاريخي     ": است ولي در متن تاريخي غايب

يعني تاريخي بوده است كه هميشه مرد، ماجراهاي مردانه، زور و ستم ها : مذكر بوده است
ـ  ... و عدل و عطوفت هاي مردانه زن در آن نقشـي نداشـته اسـت و    . انـد  ودهبرآن حـاكم ب

مرد از نظر بزرگترين مورخ ايـران  . بهمين دليل از عوامل مؤنث در اين تاريخ خبري نيست
  )14براهني، ( "يعني ابوالفضل بيهقي، بزرگترين عنصر سازندة تاريخ است

 "و يك بار مصرف"و اين گسست از متن فرهنگي، تاريخ را به صورت نوشتاري معلق 
آورده است حال با باتوجه به اينكه اين گونه تاريخ نگاري قابليت آشكارسازي تام مـتن   در

تاريخي را ندارد بناي ما براينست كه با گذار از اليه متن سياسي به متن فرهنگـي اسـتعال   
يابيم و با گرايش به سمت تاريخ نگاري فرهنگي بتـوانيم رهيـافتي پيـدا كنـيم در جهـت      

  .پنهان شده در بستر رسوب يافتة تاريخي آشكارسازي امكانهاي
 

 درآمدي بر تاريخ نگاري فرهنگي
تنها به ياري فرهنگ يك سرزمين است كه ما قادر خواهيم بود تا دريافتي روشـن از  "

با بررسـي فرهنـگ   . چگونگي شكل گرفتن و سير و حركت حيات آن جامعه بدست آوريم
تا دريـافتي از چگـونگي شـكل گـرفتن و     مردم يك سرزمين است كه ما قادر خواهيم بود 
  )21: 1387ورجاوند، . ("مسير و حركت حيات آن جامعه را بدست آوريم

فرهنگ تجلي وجدان جمعي قوم خاصي است كه از گذشته تـاريخ  " :به گفتة امه سزر
ارزش هاي فرهنگي امكان تفسـير گذشـته، سـازماندهي كنـوني و     . به ميراث رسيده است

  )22همان، ( "سازند مي فراهم پيش بيني آينده را
در تعريف از فرهنگ موارد متعددي توسط صاحبنظران فرهنگ ذكـر شـده اسـت كـه     

                                           
1 . Context 
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 از عوامـل و توليـدات تكـرار شـونده    اي  فصل مشترك همة آنها دال بـر وجـود مجموعـه   
است كـه بـر اثـر شـناختها، باورهـا، هنـر،       اي  فرهنگ چونان مجموعه": باشد از جمله مي

ساير شايستگي ها و عادات انسان، به عنوان عضو يك جامعه حاصل آمـده   اخالق، آداب و
فرهنگ عبارتست از ارزشهايي كه اعضاي "يا در تعريفي ديگر، ) 20:  1376بديع، ( "است

 كنند؛ و كاالهايي مـادي كـه توليـد    مي يك گروه معين دارند؛ هنجارهايي كه از آن پيروي
اينكه ما تعريف ديگري از فرهنگ را مدنظر داريـم  اما ضمن ) 55: 1387گيدنز، . (كنند مي

عناصر موجود در تعاريف مذكور در سطحي از عملياتي كردن تاريخ نگاري فرهنگي، يعني 
  .گيرند مي پديدار شناختي، مورد استفاده قرار "فرو كاستن"يا  "تقليل"در مرحله اول 

باشد كه توجـه عمـده    مي مبناي تعريف ما از فرهنگ با توجه به ديدگاه كليفورد گيرتز
همراه با ماكس وبر، يعني بـاور بـه   ": باشد مي در كنش هاي اجتماعي "معنا"آن به نقش 

اينكه انسان حيواني معلق در تارهاي معنايي كه خود بافته است، مـن هـم فرهنـگ را بـه     
وان منزلة اين تارها و تحليل آنرا نه به عنوان علمي تجربي براي يافتن قانون بلكه بـه عنـ  

با اين كار، گيرتز قائل به خلط فرهنـگ   "كنم مي علمي تفسيري براي يافتن معاني قلمداد
كند كه طي آن انسانها  مي تشبيه "ساختارهايي از تفهم"با آداب  رسوم نيست بلكه آنرا به 

  )23، 1376بديع، . (بخشند مي به تجربه خود شكل
نه استنتاج كنيم كه علت سقوط حكومت با الهام گيري از اين تعريف شايد بتوانيم اينگو

باشـد بلكـه    مـي  پهلوي دوم در ايران نه به خاطر عليت هاي اقتصادي، نظامي يا سياسـي 
بوده است و با فرهنگ سياسـي و يـا زيسـت     "غيرقابل فهم"دولت مدرن شاه براي مردم 

سـتايي؛  پس در اين تعريف فرهنگ حالت پويايي دارد نه اي. جهان مردم مغايرت داشته بود
انسجام بخش و همگراست نه واگرا و در عين حال قابليت چند معنايي و تكثـر پـذيري را   

كند يك  مي آنچه فرهنگ را صورتبندي"باشد چرا كه  مي دارد عالوه براينها كليت گرا نيز
تفكر اساسي است نه تفكر جزيي نگر و فرد گرايانه و اين تفكر تكثر ساز واقعيتي وجـودي  

 "تـاريخ اكنـون  "وصف نمايد كه زبان سياسي در بيان اين واقعيت وجودي كه  تواند مي را
هايدگر معتقـد  ). 19: 1386هايدگر، (مي گردد "تقليل معنا"باشد يا دچار مغلق گويي يا  مي

است صرفاً آن كساني قادرند به سوي اين مقام تفكر اساسي رهنمون باشـند كـه اساسـي    
 "اكنـون "ي، ابتدا برايمـان بگوينـد و گفتـه باشـند كـه      يشيدناند بينديشند و با چنين هيأت

  )19: هايدگر، همان( "واينان متفكران و شاعرانند: چيست
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  ه روشپديدار شناسي به مثاب
باشـد   مي ذكر كرديم واجد رويكرد پديدار شناسانه "فرهنگ"و  "معنا"آنچه تاكنون از 

مباحث طـرح شـده، روش   حال در اين قسمت تالشمان براينست كه براي چارچوب بندي 
شناسي پديدار شناختي را مطرح و ضمن آن كدهايي از نقد بـر تـاريخ نويسـي سياسـي را     

  :كنيم مي بيان
پديدار شناسي استعاليي در آغاز بيشتر مفتون جهانهاي مثالي و محض رياضـي بـود،   "

قرار موضوع بحث ] در آن[ولي در مراحل بعدي جهانهاي اجتماعي، فرهنگي و تاريخي نيز 
   ".گرفت

  1تكـويني  -دانسـت و ارزش تـاريخي   مي بطور كلي هوسرل انسان را موجودي تاريخي
حالـت   "معنـا "مطابق اين روش اگر چـه  . كرد مي براي تحليل پديده هاي انساني استفاده

بايد در جايي جوانه زند و رشد كند، سـپس ايـن    "تكويني بودن"به سبب ] لذا[مثالي دارد، 
يشه هوسرل دربارة تاريخ اند از يك لحاظ. شوند مي و مكان، زيسته و تجربهمعاني در زمان 

موضـوع  "به افكار آن گروه از مورخـان شـباهت دارد كـه موضـوعهاي تـاريخي را يـك       
معينـي،  . (بيننـد  مـي  نمي دانند بلكه آنرا مدام در حال ساخته شدن در گـذر زمـان   "طبيعي
بـود و تحليـل    "زگشت به خود چيزها با"شعار هوسرل در پديدار شناسي ) 8: 1387

با ماهيت تغيير ناپـذير   "آيدوس"داده هاي شهودي بي واسطه براي او وسيله دسترسي به 
  )40: 1384رشيديان، . (با ساختار عقالني محض بود

يك مفهـوم   "جهان"، "چيز پديدار شناختي"با اين وصف در برخورد با جهان به مثابة 
جهـان،  . فهومي است كه با تجربة بي واسطة ما مـرتبط اسـت  بلكه م] نخواهد بود[نجومي 

جهـان كـل انضـمامي و بالفعـل     . كنيم، اسـت  مي زمينة نهايي براي ما و تمام آنچه تجربه
  .تجربه است
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 كاربرد آنها در نقد تاريخ نگاري ي وسمراحل بنيادي در پديدار شنا
  : 1قصديت يا روي آورندگي )1

بـه صـورت فردگرايـي     "فرد گرايي افراطـي "نوشتيم كه در نقد تاريخ نگاري سياسي 
تـاريخ   "ديگـري "يكه تاز بدون توجه بـه   "من"روش شناسانه مطابق با رويكرد دكارتي 

شـود   مي تفسيراي  در اين رويكرد به گونه "آگاهي"آورد  مي رويدادها را به رشته تحرير در
 "بيرونـي "سـوي اشـياء    كه گويي يك حباب يا يك جعبه در بسته است و آگاهي مـا بـه  

، آگـاهي  "قصـديت "مستقيماً جهت نمي گيرد اما پديـدار شناسـي بـا وارد كـردن عنصـر      
بـه  . چيـزي يـادگيري تبـديل كـرده اسـت      "تجربـه از "يا  "آگاهي از"محصور شده را به 

. با يك عين هم پيوند اسـت اي  توان گفت كه هر كنشي از آگاهي، يا هر تجربه مي عبارتي
  )47: 1384 ساكالوفسكي،(

كند كه از معضـل خـود محـوري و     مي در اين خصوص پديدار شناسي به مورخ كمك
كه ذهـن  . فردگرايي روش شناسه رها شود و ذهن همگاني و گشوده براي وي فراهم آورد

سازد كـه ايـن آشـكار     مي "آشكار"پديدار شناختي خودش را در تعامل با جهان پيرامونش 
در اينجا هـم ذهـن و هـم    . تام "كليت"و سازي جهان در  است بر آشكاراي  سازي مقدمه

 كنند و تحت اين شرايط اسـت كـه زمينـه را فـراهم     مي موضوع پژوهش باهم پيوند برقرار
   ".اجازه دهيم تاريخ آنگونه كه هست خود رانشان دهد":نماييم براي اينكه مي

 
  :به مثابه ورود به متن فرهنگي) مرحله اپوخه(تعليق يا فروكاست  )2

پـردازيم   مـي  در گام بعدي كه به بررسي رخدادي تاريخي به مثابه تجربه طبيعي مورخ
رخداد براي پديدار شناس تا آنجايي حائز اهميت است كه نقطة شروع حركت ذهن مـورخ  

. باشد اين چرخشي است كه فروكاست پديدارشناسـانه نـام دارد   مي به عمق و ژرفاي تاريخ
دن از اهداف طبيعي و اهتمام هاي روزمـره ماسـت يـا بـه     كنار كشي"اين اصطالح بيانگر 

همانطور كه قبالً هـم ذكـر   . پردازيم مي عبارتي به خنثي سازي تمام روي آوردهاي طبيعي
ماديـت هـاي   "كرديم روايات و رويدادهاي تاريخي قابل استفاده هستند به اين ترتيب كه 

گيرند و اين به عمـق رفـتن    مي ما براي ورود به جهان استعاليي دست مايه قرار "تجربي

                                           
1 . intentionality 
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ايـن گسـترش   ". رها شود "يك بار مصرفي"شود كه تاريخ سياسي از گسست و  مي باعث
كند تا دانش هاي جزيي را كامل كنـيم و در ايـن فروكاسـت بـه      مي به عمق به ما كمك

كنيم تا آنجا كه به گسترده ترين متن كه توسط رويكرد پديدار  مي متون گسترده تر حركت
  )116: 1384ساكالوفسكي، ( "اسانه فراهم شده است دست يابيمشن

 از سوي ديگر در نقد از تاريخ نگاري سياسي ذكر كرديم كه جزء نگري رخدادها باعـث 
شود ما قادر به درك كليت تاريخ نباشـيم امـا در ايـن فروكاسـت ضـمن حفـظ اعتبـار         مي

تـوان   مـي  خواهد شد و همرخدادهاي جزيي، هم آشكارسازي متن گسترده فرهنگي مسير 
به كليتي وراي جزئيات رسيد كه وجود اين كليت در فهم معناي جديد از متن گسـترده بـه   

  . كند مي ما كمك
 
 
  :و گشودگي متن تاريخي  1زيست جهان )3

 كنيم و آنرا بطور مستقيم تجربـه  مي زيست جهان عبارتست از جهاني كه در آن زيست
من هاي "دكارتي، توجه به  "من هاي ذاتي"رخالف در زيست جهان هوسرلي، ب. كنيم مي

: 1382خـالقي،  . (باشـد  مـي  و نقش هر كدام از آنها درشـكل گيـري مـنِ هـركس     "ديگر
گشايد و با مطـرح كـردن    مي كه اين رويكرد پنجره جديدي را به روي تاريخ نگاري).127

رويكردهـاي تـك    ,تواند شامل عمل، نهـاد، سـنت و عقيـده وي باشـد      مي كه "ديگري"
با به رسميت شـناختن  .گري تاريخ جرح و تعديل خواهند شد عليتي و تك بنيادي در تبيين

تفاوتها و حضور ديگري در مقام مقايسه متن فرهنگي، ما را به سمت بررسي محـوريترين  
بـه صـورت يكـي از اساسـيترين      "مقايسـه ". سـازد  مـي  يشه انسان رهنموناند خصوصيت

  )22: 1381فكوهي، . (فرهنگي انسان از آغاز وجود داشته استمكانيسم هاي حيات 
منـوط بـه توافـق كثيـري از      "شكل دهي تجربه عينيـت "در اين به رسميت شناختن 

بـين  اي  مطلقـاً اصـيل؛ رابطـه   اي  سوژه ها خواهند شد، در ضمن خـود ديگـري در تجربـه   
 "خـود مـن  "تعـديلي در   شود و يا به زبان خود هوسرل، ديگري، مي االذهاني، به من داده

كنـد در   مـي  است اين رابطه بين االذهاني كه من را در ديگري و ديگري را در من حاضـر 
 -درون همان سنت ها و روالها و نهادها و فرهنگ مشترك يا به مفهوم هوسـرلي، زيسـت  

                                           
1 . the life-world 
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  )128: 1382خالقي، . (جهان يا زندگي قرار دارد
ر در تـار و پـود رخـدادهاي و روايـت     بطور كلي زيست جهان و امر بين االذهـاني اگـ  

تاريخي قرار گيرند يا به عبارتي اگر قدرت در متن زيست جهان پياده و تجزيـه گـردد نـه    
را  "تـاريخ فـردا  "و  "تاريخ اكنون"توان آشكار كرد بلكه  مي تنها مبهمات تاريخ گذشته را

. در ارتبـاطيم  توان به رشتة تحرير در آورد چرا كه ما ديگـر بـا يـك مـتن گشـوده      مي هم
تـوان   مي دارد كه جهان علم از جهان زيست نشأت گرفته است؛ از اينرو، مي هوسرل اظهار

چنين استدالل كرد كه منشأ علم تاريخ در ساختار تجربة جهان زيسـت اسـت و در دنيـاي    
  )12، 1387معيني، . (گيرد مي مشترك معاني در جامعه قرار

تاريخي اسـت كـه بـه     -يك جهان فرهنگيزيست جهان عرصة عمومي يا بينا ذهني 
 صورت يك رشته امكانات بـالقوه از پـيش داده شـده اسـت و زيسـتگاهي بـراي همگـان       

  .باشد مي
فرهنگ عنصر اصلي اين زيست جهان است و مذهب در هسـتة فرهنـگ قـرار دارد از    

  .آنجا كه زيست جهان تجربة زيسته شده است فرهنگ ماحصل تجربة زيسته شده است
  

  به سوي تاريخنگاري فرهنگي گامي
تـوان تكـه هـاي تـاريخي بالمصـرف را       مي با بكارگيري پديدارشناسي به مثابه روش

 اعتبار معنايي بخشيد بطوركلي معناسازي و كليت سازي هـدف اساسـي در تـاريخ نگـاري    
فهـم و  . توان به اين امر سوق پيدا كـرد  مي باشد كه با استفاده از رويكرد پديدارشناسي مي
ادراك كلي بايد به نـوعي شـهود   ] اين[راك  داراي مكانيسمي است كه براي رسيدن به اد

شـهود آيـدتيك   . استعال يابيم ولي بايد از شهود تجربي و حسي عبور كنيم) آيدتيك(ذاتي 
. سـازد  مي است و ذات همه چيز را براي ما آشكار "درون بيني"نوعي دريافت يك ذات يا 

بخشد و آنها را  مي شهود آيدتيك صورتهاي عقلي به پديدارها) 305: 1384ساكالوفسكي، (
با توجه به اين امر، رخـدادهاي تـاريخي درتـاريخ    ) 56، 1386خاتمي، (كند  مي صورتبندي

شوند در حاليكه در فهـم فرهنگـي    مي نگاري سياسي بدون فرمت و صورتبندي نشان داده
صـورتبندي معناگرايانـه و عقالنـي بـه     گذرنـد   مـي  رخدادها كه از مجراي شهود آيـدتيك 

در بكارگيري چنين رويكردي، متن سياسي و يـا هـرمتن ديگـر بـه     . شود مي رخدادها داده
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شـود، زمـان    مـي  يابد و با استقالل از نويسنده در زمـان جـاري   مي سوي گشودگي استعال
د در اين صـورت مـتن مخاطـب هـاي نامحـدو     ". باشد مي دروني كه فراتر از زمان تجربي

توانند خواننده  مي خواهد داشت و به روي هر كس كه بتواند بخواند گشوده است و همگان
متن فرهنگي يك ميانجي است چرا كـه همـه مناسـبات اجتمـاعي از راه     . بالقوه آن باشند

. و درك ناشدنياند  گذرند كه بيشتر ناشناخته مي ميانجي هاي نهادها، رمزها و قاعده هايي
شفاف است كه در آن اي  بيات برخالف ميانجي پيچيده سياست، ميانجيو اد] فرهنگ[اما 

   )  25: 1373ريكور، ( "شود مي نهاد به شكلي دقيق تبديل به يك متن
از آنجا كه سياست آكنده از بارايدئولوژيكي است لذا سياسـت نـاتوان از تفضـيل سـاير     

قف باشيم كه پديدارشناسـي  رويكردهاي حاكم بر متن است و در اينجا بايد به اين نكته وا
) 27، 1373ريكـور،  . (كند نه در مقام داوري مي در مقام روشن كردن و توضيح دادن عمل

  .شود مي كند و در كليتي پويا ابقاء مي سرانجام اين متن، زباني متكثر پيدا
با بكارگيري روش پديدارشناسي در تحليـل و  ) 1358( "ارض ملكوت"هنري كربن در 

. از متن فرهنگـي دسـت يافـت   اي  ايران از باستان تا دوره اسالمي به نمونهتوصيف تاريخ 
كنـد   مـي  آغـاز  "تجربه عينـي شـده  "كربن ابتدا از جغرافياي مورفولوژيكي ايران به مثابه 

 آورد و با شهود ذاتي به توصـيف ايـران اسـتعال يافتـه     مي در "تعليق"سپس آنرا به حالت 
اشياء و موجودات، با سيرو پيشـرفت و حـوادث در    "ديدن" و با "بايد قابل بود": پردازد مي

عضو اين شهود همان خيال است كه به تنهايي در قلمرو برزخ رسـوخ  . هورقليا آشنا گشت
) 149، 1358كـربن،  . (گردانـد  مي كرده، ديدني و ناديدني، مشهود و غيبي را برخود ديدني

 مقـوالت معمـول در تـاريخ نگـاري     كربن در نقد تاريخ نگاري عليت گرا و در فـرا روي از 
در اينجا براي دست يافتن به تصوري متناسب، احتمال دارد كه الزم آيد تـا از  ": نويسد مي

بعضي مقوالت معمولي خود چشم بپوشيم كه تنها تاريخ صوري را در نظر دارنـد، آنهـم از   
علت و معلـول   جهت تعيين جريانهاي بزرگ و استنتاج تأثيرها، و توجيهات مبتني بر رابطة

  )106: كربن، همان( ".خواهند امور را يكسان گردانند مي كه پيش از هر چيز،
توانيم تـاريخ ديـروز را    مي استنتاج ما از اين رويكرد اينست كه با بكارگيري آن نه تنها

ايران، . را هم بنويسيم "تاريخ فردا"و به قول تيبورمنده  "تاريخ اكنون"بهتر بنويسيم بلكه 
رزمين غير قابل پيش بيني به همراه آدمهاي غيرقابـل پـيش بينـي، را پـيش بينـي      اين س

و . ازي با انحراف استاندارد كمتر داشته باشـيم اند نمائيم و در سياستگذاري هاي خود، چشم
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در عين حال از تاريخ، متني همگاني بسازيم كه عالم روحاني، جامعه شـناس، زبانشـناس،   
هاي ديگر بتوانند از آن بهره گيرنـد و قـادر باشـيم در كنـار      فيلسوف و ساير عالمان حوزه

حـوزه هـاي ديگـر را بـه     ... يشه، تاريخ خيال، تاريخ غم و شـادي و اند تاريخ سياسي، تاريخ
  .رشته تحرير در آورديم

 نظم روايي طبيعي تـاريخ بـاژ گونـه   " ،)پديدارشناسي(و سرانجام با اتخاذ چنين روشي 
تازه از رخدادها اي  است و نه چون گذشته خدايگان؛ رشته  "بنده  "ديگر قهرمان . شود مي

كننـد؛ مناسـبات كـار و     مي شود و توجه ما را به سوي خود جلب مي و حقايق معتبر دانسته
  ) 73: 1373ريكور، ( ".يابد مي توليد به جاي مناسبات ميان شاهان و شهبانوان اهميت

  
  گيري  نتيجه

توجه به عنوان مقاله صورتي از يك متن تاريخي را متصـور  شايد خواننده اين سطور با 
شود كه با خواندن آن انتظارش بر آورده شود اما اين متن نه مقطعي از تـاريخ كشـوري را   

را مطرح كرد و نه راهكـاري  اي  نه مصاديق تاريخي آنچنان برجسته، مورد بررسي قرار داد
آنچـه كـه نگارنـده در نظـر     . دقيق نمود مترتب بر سبكي از تاريخ نگاري هاي متداول را ت

سبكها  مقـاطع تـاريخي بـه روشـي     ، دارد ارائه روشي است كه با در پرانتز نهادن مصاديق
دست يابد تا به اعتبار آن توانهاي بالقوه نهفتـه   (Post-historicism) "پسا تاريخنگري"

اوت يك متن تـاريخي را  به عبارتي امكانهاي متف. در متن تاريخ را مورد شناسايي قرار داد 
 آنچه را كـه در پرتـوي از آن در ايـن مقالـه سوسـو     . بتوان با اين رويكرد رمزگشايي نمود 

باشد كه واجد سـياليت مصـداق گريـز و     مي يا تاريخ بين االذهاني "تاريخ شناخت"زند  مي
رآورده فرهنـگ فـ  ، باشد يا به عبارتي مي از آناي  باشد و فرهنگ نيز جلوه مي غير زمانمند

پيشـا  "، باشـد كـه ايـن افـق خـود اسـاس بسـتر        مي افق بين االذهاني اجتماعات انساني
قبـاي  ، آورد و هر مقطـع تـاريخي بـا تـاثير پـذيري از رسـوبات آن       مي را فراهم "تاريخي

تاريخ در غالب مصـاديقي تـاريخي مثـل تـاريخ     ، كند و بدين ترتيب مي تاريخمندي بر تن
بسـتر پيشـا تـاريخي رويكـردي     . گـردد   مـي  آشكار.... قاجار و  تاريخ، تاريخ صفويه، مغول

آنرا رديابي  "پسا تاريخنگري"و ذهني است كه شايد بتوان با استفاده از روش  "شناختي"
 كرد كه پديدار شناسي در اين عرصـه بـه مثابـه رويكـردي پسـا تاريخگرايانـه محسـوب       
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  . شود مي
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شناسي تاثير تحوالت سياسي بر محتواي  آسيب
  )1358ـ1388(هاي درسي تاريخ معاصر ايران  كتاب

هاي درسي تاريخ ايران  با رويكردي تطبيقي به كتاب 
  پيش از انقالب

  ∗منصوره كريمي قهي
  چكيده

ي تراكم يا توزيع قـدرت در ميـان احـزاب    اجتماعي، جنگ، نحوههاي  ها، جنبش انقالب
آيند، كه به دگرگوني  مي سياسي، از مصاديق بارز تحوالت سياسي به شمارهاي  وجريان

بيشترين بازتاب . انجامدمباني ارزشي و نظام سياسي، اقتصادي واجتماعي يك كشور مي
يابد؛ زيرا حاكميت، براي تبيين مباني  مي كشور انعكاسدر نظام آموزشيها  اين دگرگوني

هـاي  وشد آن را از طريق مواد آموزشـي بـه ويـژه كتـاب    كارزشي وايدئولوژيكي خود مي
درسـي، يكـي از مهـم تـرين     هاي  از ميان كتاب. كودكان ونوجوانان القا نمايددرسي، به

هـا اسـت،   هاي حاكميتكه منعكس كننده  تحوالت جامعه وسياست گذاريهايي  كتاب
  . تاريخ استهاي  كتاب

درسـي  هـاي   سياسي بر محتـواي كتـاب   اين مقاله با هدف آسيب شناسي تاثير تحوالت
تاريخ قبل وبعد از انقـالب  هاي  تاريخ معاصر ايران، با رويكردي تطبيقي به بررسي كتاب

دغدغه اصـلي آن پاسـخ بـه ايـن سـوال اسـت كـه تحـوالت سياسـي،           . پرداخته است
  نموده است؟هايي  درسي را دچار چه آسيبهاي  تاريخنگاري كتاب

                                                            

  )س(ي تاريخ اسالم، دانشگاه الزهراءدانشجوي دكتري رشته ∗
karimighahi@yahoo.com                                                                        
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تحـوالت سياسـي بـه     درسي تاريخ ايران، تحت تـاثير هاي  اباين بررسي نشان داد؛ كت
 و ايـران وجابجـايي قـدرت درميـان    ويژه سه تحول مهم انقالب اسالمي، جنـگ عـراق  
تـوان بـه    مـي  ازجمله اين آسيب ها،. احزاب سياسي، دستخوش تغيير وآسيب شده است

صر، كتمان يا درسي تاريخ معاهاي  غلبه نگرش سياسي و ايدئولوژيكي بر محتواي كتاب
جريان سياسي حاكم، و ارزشي سياسيهاي  در جهت تبيين ديدگاه وقايع تاريخي تحريف

يـك سـويه وغيـر    هاي  و حاكميت ها، داوريها  نگرش منفي نسبت به برخي شخصيت
ي رخدادهاي تاريخي، بيان شعاري و  ژورناليستي و فقـدان نگـاه جـامع    منصفانه درباره

  .تاريخي، اشاره كردوعلّي در بررسي حوادث 
 درسي تاريخ معاصر ايران،  تحوالت سياسي، انقالب اسالمي،هاي  كتاب :ها واژهكليد

  آسيب شناسي
  

  مقدمه 
ي تراكم يا توزيع قدرت در دست احزاب اجتماعي، جنگ، نحوههاي  انقالب ها، جنبش

آينـد، كـه بـه     مي كشور به شمارسياسي از مصاديق بارز تغييرات سياسي يكهاي  وجريان
بيشترين . انجامددگرگوني مباني ارزشي و نظام سياسي، اقتصادي واجتماعي يك كشور مي

يابد؛ زيرا حاكميت بـراي تبيـين    مي كشور انعكاسدر نظام آموزشيها  بازتاب اين دگرگوني
هاي كوشد آن را از طريق مواد آموزشي به ويژه كتابخود مي 1مباني ارزشي وايدئولوژيكي

  . كودكان ونوجوانان القا نمايدبه درسي
هاي  ، مهم ترين تحول سياسي بود كه موجب دگرگوني ارزش57انقالب اسالمي سال 

-با پيروزي انقالب حكومتي جديـد در كشـور شـكل   . سياسي، اجتماعي ومذهبي ايران شد
ايدئولوژيكي آن حاكميت اهللا، حكومت واليت فقيه، اسالم محوري هاي  گرفت كه شاخصه

ها كه درتقابل با مبـاني ايـدئولوژيكي   جهت تبين وترويج اين ارزش. استعمار ستيزي بودو 
                                                            

هـا، اديـان،    ها، جهان نگري ها، ارزش اي است كه براي توصيف عقايد، آرمان ايدئولوژي واژه .1
هاي گوناگون مورد اسـتفاده قـرار    هاي سياسي، تمايالت وتوجيهات اخالقي به شيوه فلسفه

اند ودر مقابل آگاهي راسـتين بـه    ايدئولوژي را تحريف يا واگونگي واقعيت ناميده. گيرد مي
هـا   ايدئولوژي نوعي سبك انديشه براي القاي فكـر اسـت وسيسـتمي از ايـده    . دبرن كار مي

هاي روشن وسازمان يافته است كه موقعيت يك گروه يا جامعه را توجيه، تفسير،  وقضاوت
  )99-100، ص 1366روشه، . (باشد كند وحافظ منافع حاكميت مي تشريح واثبات مي
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مـدارس،    وهـا   حكومت پهلوي بود، انقالب فرهنگـي در سـطح كشـور بـه ويـژه دانشـگاه      
تــاريخ براســاس مبــاني هــاي  كتــاباز آن جــايي كــه پــيش از انقــالب، . ضــرورت يافــت

 درهـا   محتـواي كتـاب   تصاوير و بود و ير درآمدهايدئولوژيكي حكومت پهلوي به رشته تحر
هايي چون شاه پرستي، ميهن پرسـتي، باسـتان گرايـي، ايـران گرايـي،      جهت تبيين ارزش

هـايي كـه الزم بـود    كتـاب تنظيم شده بود، يكي از مهـم تـرين  گرايي غرب سكوالريزم و
متوسطه بـود،   مايي وتاريخ مقاطع راهنهاي  بالفاصله مورد بازنگري جدي قرار گيرد، كتاب

زدوده شود، با نگاهي نو و در جهـت  ها  رژيم شاهي از آنهاي  عالوه برآن كه آثار ارزش تا
عوامـل مهـم تاثيرگـذار     از ديگر. اهداف حكومت جمهوري اسالمي به رشته تحرير درآيند

دست به دست شدن قـدرت   وحتي شكل كتب تاريخي، جنگ عراق عليه ايران  محتوا وبر
 هـا   در اين كتاباين وقايع  به گونه اي كه بازتاب ،بودسياسي هاي  احزاب وجريان در ميان

   .قابل مشاهده  است
درسـي  هـاي   اين مقاله با هدف آسيب شناسي تاثير تحوالت سياسي بر محتواي كتاب

بعـد از   تاريخ معاصر قبل وهاي  تاريخ معاصر ايران، و با رويكردي تطبيقي به بررسي كتاب
دغدغه اصلي آن پاسخ به اين سـوال اسـت كـه تحـوالت سياسـي      . انقالب پرداخته است
  نموده است؟هايي  درسي را دچار چه آسيبهاي  تاريخنگاري كتاب

معـدود آثـار   . تاريخ معاصر انجام نشـده اسـت  هاي  تاكنون بررسي جامعي، درباره كتاب
اين آثـار  . انديي از يك كتاب پرداخته ها نوشته شده نيز، تنها به بررسي يك كتاب يا بخش

و درصـدد تبيـين عوامـل مـوثر در تـاريخ نگـاري       انـد   با رويكردي توصيفي نگاشته شـده 
از جملـه ايـن   . برنيامده انـد ها  يا آسيب شناسي اين كتاب درسي تاريخ معاصر وهاي  كتاب

قـالب  اسـت كـه تنهـا بخـش مربـوط بـه ان      ) 109ــ 108: 1381(آثار مقاله آقاي رنجبران 
همچنـين  . مورد بررسي قرارداده است 1380و1378، 1362سال هاي  مشروطه را در كتاب

دبيران تاريخ درباره  استادان وهاي  كه به تحليل ديدگاه )1384( پايان نامه آقاي مقصودي
 . پرداخته است1383سال  كتاب تاريخ معاصر
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تـاريخ معاصـر   درسـي  هاي  تغييرات محتوايي كتاب تحوالت سياسي و .1
  )1358-1388(ايران 

منظور از تحوالت سياسي تغيير و دگرگوني ساختار سياسـي جامعـه اعـم از حكومـت،     
و مناسبات سياسي است كه در مدت زمان نسبتا بلنـد در جامعـه رخ   ها  توزيع قدرت، نقش

. )20و  21و  165: 1366روشه، ( داده و به دگرگوني نظام اجتماعي وارزشي جامعه بينجامد
ي تراكم يا توزيـع قـدرت در دسـت احـزاب     اجتماعي، جنگ، نحوههاي  انقالب ها، جنبش

هر يـك  . آيند مي سياسي از مصاديق بارز تغييرات سياسي يك كشور به شمارهاي  وجريان
تازه ايجاد كنند كه به دگرگوني موقت ويا دائم هاي  توانند موجي از ارزش مي از اين عوامل

آثار ايـن دگرگـوني   . سياسي، اقتصادي واجتماعي يك كشور بينجامد مباني ارزشي و نظام
در اين بخش از . يابد مي كشور ومحتواي مواد آموزشي نيز انعكاسارزشي در نظام آموزشي

و ايـران وانتقـال قـدرت ازحـزب     مقاله تاثير سه تحول مهم انقالب اسالمي، جنگ عـراق 
 هـاي ناشـي از آن بررسـي   سي وآسيبگرا به حزب اصالح طلب برمحتواي كتاب دراصول
  .شود مي

  
درسـي تـاريخ معاصـر ايـران     هـاي   تاثير انقالب اسالمي بر محتواي كتـاب  .1-1

)1388-1358(  
ي پايـاني دهـه  هـاي   انقالب اسالمي ايران مهم ترين تحول سياسي بود كـه در سـال  

هـاي   شاخصـه . سياسي، اجتماعي و مذهبي ايـران شـد  هاي  پنجاه، موجب دگرگوني ارزش
ايدئولوژيكي اين انقالب حاكميت اهللا، حكومت واليـت فقيـه، اسـالم محـوري و اسـتعمار      

تقابـل بـا مبـاني     كـه در هـا   تـرويج ايـن ارزش   جهت تبين، نهادينـه شـدن و  . ستيزي بود
درسي تاريخ متوسطه نيـز هـم سـو بـا نظـام      هاي  ايدئولوژيكي حكومت پهلوي بود، كتاب

شـويم،   مـي  تاريخ پيش از انقالب متوجههاي  كتاباجمالي بهنگاهي  با. كرد آموزشي تغيير
براسـاس مبـاني ايـدئولوژيكي حكومـت پهلـوي و در جهـت تبيـين        هـا   كتاباين محتواي
گرايي، بـه رشـته تحريـر    گرايي و ايرانهايي چون شاه پرستي، ميهن پرستي، باستان ارزش
گرفـت،  مـي را در بـر ها  روزگار پهلوي ي صفويه تاكه دوره كتاب تاريخ معاصر. بود درآمده

گرايي، سكوالريزم و جـدايي ديـن از سياسـت را نيـز     پيش گفته؛ غربهاي  عالوه برارزش
  .اين نگرش بعد از انقالب دچار تحول شد. كردميترويج 
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مردمـي  در  هـاي   تاثير انقالب بر انعكاس نقش شاهان،  علمـا و جنـبش   .1-1-1 
 ايران درسي تاريخ معاصرهاي  كتاب

دگرگوني نظام ارزشـي جامعـه    از جمله تغييرات محتوايي كه به دليل پيروزي انقالب و
درسي ايجاد شد، نگرش منفي به نظام سلطنت و بدبيني نسـبت بـه شـاهان    هاي  در كتاب

شـاه دوسـتي    انقـالب از نظـام شاهنشـاهي و    پـيش از هـاي   درحالي كـه در كتـاب  . است
 سـتايش  مقتـدري چـون شـاه اسـماعيل و رضـا شـاه را       شاهان كرد و مي بازگوها  حكايت

، از  57كتاب سـال  در. تاريخ پس از انقالب، شاهان جايگاهي ندارند هاي كتاب كرد، در مي
خدمات آنان تحسين  شود و مي صفويه به نيكي وبه عنوان يكي از فرازهاي تاريخ ايران ياد

بـه دليـل آن   هـا   پهلوي. شود اجار نمياقدامات شاهان ق اما اشاره چنداني به نام و. گرددمي
مي رفتنـد تمـايلي    رقباي اصلي آنان به شمار كه شرايط انقراض قاجاريه را فراهم كرده و

تاريخ پيش از انقـالب  هاي  كه دركتابهايياشاره. نداشتند از شاهان اين سلسله يادي شود
كـاردان در دسـتگاه    اليـق و اساسـا افـراد   « :به قاجارها شده، توام با انتقـاد از آنـان اسـت   

مانند حاج ابراهيم كالنتر، قائم هايي  اگر شخصيت كرد وحكومت قاجاريه كمتر راه پيدا مي
 خدمات بـزرگ  مانند آنان مدتي مصدر كار و مقام ، اميركبير، ميرزا حسين خان سپساالر و

 يس وشدند چون اقداماتشان به ضرر درباريان طماع و بـه سـود مملكـت بـود بـا دسـا       مي
اگر از يكـي دو تـن   « :كندجايي ديگر اشاره مي در و» .كردند مي خاصي مواجههاي  نيرنگ

چند تن از رجال هوشيار ومدبر اين دوره صرف  واز مردان فعال و وطن پرست اين سلسله 
موثر نمي توانيم خـدمت ارزنـده اي قائـل    هاي  نظر كنيم، براي ديگر پادشاهان وشخصيت

شروطه به وجود نمي آمد نه تنها اين حكومت خود به خـود منقـرض   اگر جنبش م شويم و
سراسر مملكـت   موجوديت ايران بر باد رود و رفت كه استقالل و مي گرديد بلكه بيم آنمي
همچنان كـه ايـن تصـميم چنـدبار از طـرف      . كشورهاي مقتدر استعمارگر تقسيم گرددبين

گـاهي نيـز اوضـاع     1».عملي نگرديدبزرگ ذي عالقه اتخاذ شد كه خوشبختانه هاي  دولت
عقب ماندگي ايران از سير پيشرفت جهـاني بـه پادشـاهان     ايران دوره قاجار بررسي شده و

ــا و«: شــود مــي قاجــار نســبت داده ــا ســرعت  در دوره اي كــه كشــورهاي اروپ آمريكــا ب
 فنـون مـدارج عـالي طـي     در، علـوم و  پرداختنـد و  مـي  پيشرفت انگيزي به توسعه و حيرت
كشور ما به علل مختلـف كـه مهـم تـرين آن بـي خبـري، عشـرت طلبـي         ......كردند  مي

توانسـت در كنـار    نمـي  درباري بود نه تنها هماهنگ آن ملل نبود ورجال پادشاهان قاجار و
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پشـت هـم انـدازي دول     سياسـت بـازي و   آنان، پيشرفت نمايد، بلكه فشارهاي خـارجي و 
  » ....كردخنثي مي زادي طلبانه را نيزآ استعمار هرگونه جنبش ترقي خواهانه و

تاريخ پس از انقالب، شاهان چه صـفوي باشـند وچـه قاجـار، جايگـاهي      كتاب هاي در
ايران برگرده آنان است، و اصالحات اندكشان هم به هاي  ي عقب ماندگيگناه همه .ندارند

هـاي  سـال هـاي   بعد از انقـالب بـه ويـژه كتـاب    هاي  شاخصه اصلي كتاب. چشم نمي آيد
كتاب ها، در اين. شاهان است هاي پادشاهي وكردن نقاط ضعف سلسله نخست، نمايان تر

 60يا مانند كتاب سال شود وبه اجمال ذكر مي اصالحات شاه عباس يكم و اقدامات نادر يا
كاري جز پرداختن به غافل بودند كه قاجارها پادشاهاني عشرت طلب و. شود اصال ذكر نمي
دسـت دادن   از رفـتن بـه سـفرهاي فرنـگ، انعقـاد قراردادهـاي ننگـين و        امور حرم سـرا، 

 :كه جز نشيب چيزي بـراي ايـران بـه ارمغـان نياودنـد     پادشاهاني. شهرهاي ايران نداشتند
بالهـاي بـزرگ، فشـارهاي     ساله سلطنت قاجاريان براي ايران به جز محنـت و 150دوره«

: 1359( ».شورش به بـار نيـاورد   ومرض  قحطي و هاي معظم واقتصادي دولت سياسي و
براندازي ملوك الطوايـف   تنها خدمت بزرگ قاجارها به ايران، ايجاد وحدت سياسي و )4ـ8

گاه متضـاد   ، نگاهي متفاوت و61 -1360كتاب سال ).همانجا( و رعايت ظاهري تشيع بود
ر حكومـت  ي اسـتقرا از يك طـرف دوره قاجـار را دوره  . به پادشاهي قاجارها در ايران دارد

حضـور فعـال    سازمان گرفتن نسبي اوضاع كشور دانسته كه تحـت تـاثير   مركزي مقتدر و
ميـرزا بـزرگ    ميـرزا شـفيع و   بخش عمده اي از رجال صالح سياسي نظير عباس ميـرزا و 

. مذهبي روحانيت داشت ملي وهاي  همراهي نسبي با آرمان هماهنگي و فراهاني، حكومت
ضـد اسـتعماري، از    ضـد شـاهي و   فضـاي متعصـبانه انقالبـي و   از سوي ديگر تحت تاثير 

گاه با واژگاني زننده از توطئه حـرم   .ناسپاسي و وطن فروشي رجال قاجار سخن گفته است
بازيگران سياسي در درون دستگاه «:نويسدكرده و مي بين بردن دولت مردان ياد سرا در از

مـزدور  (و ميرزا آقاخـان نـوري  ) بار شاه بي بند و مادر شهوت ران و(در رأسشان مهد عليا و
سـپس   با توطئه طراحي شده در سفارت انگلستان دستخط عـزل و ) سرسپرده انگليسي ها

ملـت ايـران را از وجـود چنـين نعمـت       شهادتش را از شاه نوجوان خام بي تجربه گرفتند و
ـ     » .بزرگي محروم ساختند ه گاهي نيز قتل ناصرالدين شـاه در پنجـاهمين سـال سـلطنت ب

كـه از دسـت   ستمديده و دلسوخته به نام ميرزا رضا كرمـاني  يكي از مردان صادق و«دست
ص : 1360( .كنـد تاييد مي را صادقانه خوانده و» پروردگان سيد جمال الدين اسدآبادي بود
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حفـظ   تنها كتابي كه به نقاط قوت تاريخ ايران نيز توجـه كـرده و نقـش صـفويه را در     )6
دستاوردهاي  كتاب ازدر اين. است1380ه كرده،كتاب آزمايشي ساليكپارچگي ايران برجست

  )6ص : 1360( .شود مي مذهبي صفويه ياد سياسي، فرهنگي، اجتماعي و
گرايـي،  تاريخ معاصر پيش از انقالب بـا هـدف تـرويج شـاه پرسـتي، غـرب      هاي  كتاب

در اين كتاب هـا،  از اين رو . سكوالريزم، جدايي دين از سياست به رشته تحرير درآمده بود
از جمله يكي از داليل وقـوع  . شد مي شواهدي از تاثيرات سوء دخالت علما در سياست ذكر

كند و در بررسي علل سـقوط  مي حكم جهاد علما ذكر ايران را دور دوم روس وهاي  جنگ
پادشـاهان  « :نويسـد كشور دانسته و مي صفويه، يكي از عوامل را دخالت روحانيون در امور

تركان عثماني، مذهب  تشديد اختالف ميان ايرانيان و براي ايجاد وحدت مذهبي وصفوي 
. گذاشـتند  مـي  علماي آن مذهب احترام فـراوان  به روحانيون و كردند و مي شيعه را تقويت

نفوذ زيادي پيدا كردنـد، چنـان كـه در اواخـر دوره صـفوي بـه        روحانيون كم كم قدرت و
حسين تقريبا اداره امور كشور به دست ايـن طبقـه   خصوص در زمان حكومت شاه سلطان 

نفوذ آنان آن چنان باال گرفت كه قدرت شاه در مقابل آن اهميتـي نداشـت، چـون     افتاد، و
همـه امـور را مربـوط بـه      روحاني نمايان با تبليغ عقايد جبري از انسان سلب اراده كرده و

 ابـر قضـاي آسـماني نـاچيز    كشش آدمـي را در بر  كوشش و نمودند، وقدر الهي مي قضا و
جبري  دليري را از دست داده، الابالي و مردم ايران به تدريج روح شجاعت و شمردند و مي

 مشيت خدا دانسته بدون اين كه در هجوم افغانان را به اصفهان خواست و مذهب شدند، و
بعـد   هـاي كتاب در )49ص : 1357( ».گرديدند قدر آن به دفاع برخيزند تسليم قضا و برابر
  .انقالب هيچ يك از اين مطالب به چشم نمي خورد از

ضد اسـتبدادي مـردم    ضد استعماري وهاي  دوره پهلوي نه خبري از قيامهاي  در كتاب
، هنگام شرح امتيـاز رويتـر   57در كتاب سال . شود مي نه چندان بر نقش علما تكيه است و

انتشـار قـرارداد   « :نويسد مي فقطكني اشاره نكرده افرادي چون مال علي به واكنش علما و
ناصرالدين شاه كه . گرفت در اروپا مباحثاتي بر سر آن در شد وها  رويتر باعث نگراني روس

 در نتيجه او نتوانست در سـر  متوجه اشتباه خود شده بود، موانعي براي رويتر فراهم آورده و
ولت ايـران مبلـغ هـزار ليـره     د بنابراين امتيازنامه لغو گرديد و. شروع كند خود را كار موعد

ي ناصـري،  حوادث دوره ي كتاب به نقش علما درتنها اشاره»  .وديعه رويتر را توقيف كرد
دسـتگاه ظالمـه    قيـام مـردم عليـه دولـت و    « :نويسـد  مي هنگام شرح واقعه رژي است كه
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 حكـم تحـريم   نيز به صف قيـام كننـدگان گرويدنـد و    عده اي از علما.... ناصرالدين شاه و
حـاج ميـرزا    مخصوصا پافشاري ميرزا حسـن آشـتياني و  . استعمال دخانيات را صادر نمودند

  ).92ـ93ص : 1357( ».حسن شيرازي كه مراجع تقليد شيعيان بودند
يـاد   بعـد از انقـالب ايجـاد شـد، ذكـر و     هاي  يكي از مهم ترين تغييراتي كه دركتاب  

از . ضد استعماري را برعهـده داشـتند  هاي  عالماني است كه رهبري جنبش رهبران ديني و
اين رو نام ميرزا مسيح مجتهد، مال مهدي نراقي، ميرزاي شيرازي، ميرزا حسـن آشـتياني،   

امـام   كنـي، آيـت اهللا طالقـاني، و   عبداهللا مازندراني، مـال علـي   سيد محمد طباطبايي، سيد
. شـود  مي ث، ديدهحواد شودو رد پاي علما در اكثر ها مي خميني جزو جدا نشدني اين كتاب

ساير اقشار به  گاه با يك سونگري تنها بر نقش علما تاكيد شده وها  در برخي از اين كتاب
، در بررسي وقـايع تـاريخي ماننـد واقعـه     60چنان كه كتاب سال. شود مي فراموشي سپرده

انقالب اسالمي تنها بـه نقـش علمـا توجـه      رژي، انقالب مشروطه، نهضت پانزده خرداد و
اين كتـاب  .  اقشار مردم چندان ياد نمي شود وها  از تجار، روشنفكران، و سايرگروه وكرده 

پيگيـر   مبـارزه شـديد و  «تحوالت ايران، بـه تـاثير   با هدف با بزرگداشت نقش مرجعيت در
) بزرگترين مرجع تقليد جهان تشيع در عصر تاسيس سلسله قاجاريـه (مرحوم وحيد بهبهاني

 علـوم دينـي، و  هـاي   تشكل نوين درحوزه ن، و ايجاد تحرك وبا امواج فكري انحرافي زما
، پس از سقوط دهشت بـار رژيـم   )عج(نيابت امام عصر  طرح جدي مسئله مرجعيت تقليد و

 ديـده  80اوج اين نگاه در كتـاب آزمايشـي سـال    ).12ص : 1360(كند  مي ، اشاره»صفوي
عالماني چون شـيخ فضـل   هاي  ي تحريم تنباكو به روشنگريدر اين كتاب ريشه. شود مي

شـيخ محمـد تقـي    «:نويسد مي آيت اهللا آشتياني نسبت داده شده و اهللا، ميرزاي شيرازي و
آقانجفي اصفهاني سيد علي اكبر فال اسيري، ميرزا حسن آشتياني ، شيخ فضل اهللا نـوري  

ه را اين شيوه مبـارز  سيد جمال از خارج به هيجان آمد و.... ميرزا جواد آقا مجتهد تبريزي و
زد مرجع تقليد  مي اما فردي كه حرف آخر را بايد. بهترين شيوه ي مبارزه با استعمار دانست

و ذيـل   ).94ــ 110ص : 1380( ».كـرد  مـي  شيعيان بود كه در آن زمان در سـامرا زنـدگي  
ورود ميرزاي «:آوردمي» آيت اهللا ميرزاي شيرازي، پيرمردي كوچك با عقلي بزرگ«عنوان

ميـرزا ابتـدا   . به نهضت رنگ وبوي خاصي بخشيد) عج(نايب امام زمان شيرازي به عنوان 
اي بـه  طـي نامـه  . دولت را نصيحت كرد واز عواقب خطرناك اجراي قـرارداد برحذرداشـت  

نكتـه قابـل توجـه در ايـن      )همان( ».كرد ناصرالدين شاه به آثار زيانبار اين قرارداد گوشزد



 477...    تاثير تحوالت سياسي بر محتوايشناسي  آسيب

شيرازي به عنوان نايب امام زمان است كـه از  جمالت تاكيد مولفان كتاب بر نقش ميرزاي 
اين كتـاب  . مباني ارزشي جمهوري اسالمي است مهم ترين اصول حكومت واليت فقيه و

تنبـاكو را   حكم تحـريم توتـون و   شور به اين نكته نمي پردازندكه چرا علمايي كه چنان پر
ي بودنـد، نسـبت بـه    پيشگام انديشه مشروطه خـواه  داده وبا قرارداد رويتر مخالفت كرده و

آيا دخالت ايـن عالمـان    كردند؟ وشد اعتراض نمي مي ظلمي كه بر رعيت مفاسد شاهان و
سياست در حالي كه از شرايط جامعه اطالع چنداني نداشتند، درسـت بـود؟ آيـا فتـواي      در

ش موجب شـروع  1204نظامي سال در شرايط سخت اقتصادي، سياسي وها  جهاد با روس
  كشورمان نشد؟   فتن بخش بيشتري ازبه يغما ر جنگ و

تاريخ پيش از انقالب، جـايي بـراي مبـارزاني چـون سـيد جمـال الـدين        هاي  در كتاب
خـان پسـيان، رئـيس علـي دلـواري، ثقـه       اسدآبادي، ميرزا كوچك خان جنگلي، محمدتقي

درسي اين هاي  با پيروزي انقالب وتغييركتاب. شيخ محمدخياباني نيست االسالم تبريزي و
، شـيخ فضـل اهللا   60در كتاب سـال . آشناي كتاب تاريخ معاصر شدندهاي  نامها  شخصيت

هسـتند كـه بـه    هـايي   خان پسـيان از جملـه شخصـيت   خياباني و محمدتقي نوري، محمد
در  ).9ص : 1360( ايادي داخلي آنان به شهادت رسـيدند  با استعمار و كيفرستيز مداومشان

شخصيت مبارزي است كه نه تنها اهداف مقدسي در  ، سيد جمال به عنوان 62كتاب سال 
مبارزه عليه استعمار داشت، بلكه متوجه مقام عظمـاي واليـت    جهت اتحاد دنياي اسالم و

سـيد  «:جسـت  مـي  استعمار به مقام مرجعيـت اسـتعانت   نيز بود در مقابل دسايس استبداد و
ذ فوق العاده آنـان را در  ميزان نفو جمال كه به حق به اهميت مقام مرجعيت پي برده بود و

توانـد در جامعـه    مـي  مي دانست كه صدور يك فتوا تا چه انـدازه  شناخت و مي مردم خوب
حركت ايجاد كند سعي كرد تا از اين قدرت پر نفوذ در جامعـه اسـالمي    خروش و جوش و

در اين كتاب، با اشاره به نامه سيد جمـال   )39ص : 1362( ».مخصوصا ايران استفاده كند
 ميرزاي شيرازي، وي را عامل تشويق ميرزا براي صـدور حكـم تحـريم تنبـاكو معرفـي       به
مولفان كتاب همچنين به اتهام ماسون بودن سيد جمال پرداخته و عضـويت او در  . كند مي

ورود سيد جمال را به تشكيالت فراماسونري « :كنند مي لژ فراماسونري را اين چنين توجيه
نظـام ايـن تشـكيالت آگـاه شـود       خواسته از ماهيت و مي ه ويبايد به اين دليل دانست ك

واخراج وي از فراماسونري بهترين دليل دشمني وي با انگلستان وصداقت ودلسـوختگي او  
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در اين كتاب يك درس كامـل بـه ميـرزا كوچـك      1» .نسبت به سرنوشت مسلمانان است
كه عـازم تهـران    وي را در شمار مشروطه خواهاني. خان و نهضت جنگل اختصاص يافت

گـيالن ونفـوذ نيروهـاي    رفت به تجزيـه  مي اقدامات شبه برانگيز وي كه. برد مي شدند نام
بلشويكي شوروي در آن جا بينجامد، با تفصيل فراوان ذكـر شـده وحتـي قصـد وي بـراي      

، اگرچـه  86و 80، 78سال هاي  در كتاب. شود مي ايجاد جمهوري خلق گيالن به نيكي ياد
شود اما معموال به صورت حاشـيه ونـه در مـتن     مي يادها  وخدمات آنها  تنام اين شخصي

به نامه سيد جمال به ميرزاي شيرازي وبرانگيختن ها  در هيچ يك از اين كتاب. اصلي است
  .وي براي صدور فتواي تحريم تنباكو اشاره نمي شود

درسـي  هـاي   تاثير انقالب بر انعكاس وقايع انقـالب مشـروطه  در كتـاب    .2-1-1
  تاريخ معاصر ايران

بعد از انقالب نقل شده  قبل وهاي  زيادي در كتابهاي  ازجمله وقايعي كه با تفاوت
بر نقش مردم ايران، خاصه طبقات  57در كتاب سال. است، انقالب مشروطه ايران است
از ميان  كند و مي خواهان در انقالب تاكيدعاظ، آزادي روشنفكر وتحصيل كرده، علما، و

علماي تهران به خصوص بر نقش سيد محمد طباطبايي، سيد عبداهللا بهبهاني تاكيد 
علماي طراز  سيد محمد طباطبايي كه از روحانيون و آقايان سيدعبداله بهبهاني و«:دارد

استقرار رژيم  مبارزه با اساس حكومت استبدادي و اول بودند به منظور تحصيل آزادي و
الحق اين دو سيد  مشروطيت سهم به سزايي داشته ودمكراسي وباالخره اخذ فرمان 

اين كتاب علل انقالب  2» .بزرگوار، فداكاري را در راه كسب آزادي به حد كمال رسانيدند
مشروطه را به رفتار ظالمانه پادشاهان قاجار، تعدي وتجاوز شاهزادگان و وابستگان دربار، 

روس هاي  داخالت نارواي ديپلماترحمي وستمگري حكام در تهران واياالت واليات، مبي
وانگليس وآشنايي طبقات روشنفكر اين كشور با مظاهر تمدن جديد و وقوف بر ترقي 

همچنين صدور دستخط مشروطه را به ماليمت . شمرد مي وپيشرفت ملل مغرب زمين بر
از ديگر نكاتي كه در اين كتاب به آن  3.دهد مي طبع وآزادگي مظفرالدين شاه نيز نسبت
                                                            

 38-39همان، ص  .1
  103، ص1357. 2
الدين شاه كه آدمي ماليم وتا حدي آزاده بود به موجب دستخطي مسـتدعيات نهضـت   مظفر .3

 102-103، ص1357 .طلبان را پذيرفت
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هاي  پس از انقالب به آن پرداخته نمي شود، نقش انجمنهاي  اره شده اما در كتاباش
عده اي از مردم  1322در سال«:نويسد مي از جمله. مخفي در انقالب مشروطه است

آزاديخواه ونهضت طلب تهران به تاسيس انجمن مخفي براي حصول آزادي وايجاد 
طبايي با ايشان در بيداري افكار حكومت مشروطه مبادرت كردند وآقا سيد محمدطبا

ودرجايي ديگر به واگذاري امور  )همان( ».واذهان عمومي به همكاري ومساعدت پرداخت
شرعي به شيخ فضل اهللا نوري وزمينه دخالت علما در انقالب اشاره كرده ومي 

عوامل ديگري كه علما وروحانيون را در مخالفت با عين الدوله جري ترنمود يكي «:نويسد
اگذاري كليه امور شرعي وتا حدي عرفي به حاج شيخ فضل اهللا نوري بود كه يكي از و

هاي  آمد وديگر دستگيري عده اي از طلبه مي مجتهدين واز دوستان صدراعظم به شمار
مدرسه صدر به دستور اتابك به علت هواداري آنان از سيد عبداهللا بهبهاني وچوپ زدن 

نكته مهم ديگر آن است كه در  1».د آنان به اردبيل بودوخفت دادن ايشان در انظار وتبعي
وي پرداخته » ي مشروعهمشروطه«اين كتاب به اقدامات شيخ فضل اهللا ونظريه معروف 

 نمي شود، بلكه از او به عنوان يكي از مستبديني كه به حق به دار مجازات آويخته شد ياد
و نقش انگليس وروسيه در  ستارخان وباقرخانهاي  در اين كتاب از تالش. شود مي

  .مشروطه ياد نمي شود
حوادث درآن بيشتر روايي بوده وتحليل وعلت يابيها  بررسي مشروطه در اين كتاب 

وبه  ي عدم موفقيت مشروطه، در بخش ديگركتابتنها تحليل كتاب درباره. شودديده نمي
يك نهضت سياسي بر  انقالب مشروطه« :بهانه تحليل برنامه انقالب شاه وملت آمده است

ضدحكومت استبدادي بود كه با پيروزي آن تغييراتي در نظام حكومتي به وجود آمد 
اما به مرور عوامل دوران استبداد براي . وسلطنت استبدادي به سلطنت مشروطه تبديل شد

جاي اصالح طلبان ترقيخواهان وتجدد طلبان آزاديخواه قرارگرفتهحفظ منافع خود درصف
پارلماني با تمام نيرو سيرتكاملي انقالب را هاي  گرفتند وبا دست يافتن به كرسي واقعي را

بسيار . اقتصادي آن باز داشتند اجتماعي وهاي  مردم را از وصول به هدف متوقف ساختند و
برابري زن ومرد را در  بزرگ، تساوي وهاي  ي از مسائل مهم از قبيل تحديد مالكيت

بهداشت را از نظر دور داشتند وبه  ين توسعه فرهنگ ومدني همچن حقوق اجتماعي و
                                                            

  104-106،ص1357 .1
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بدين ترتيب انقالب مشروطه نتوانست هيچ گونه . همان تغيير رژيم سياسي قانع شدند
 در دهقانان و. زندگي طبقه اكثريت خاصه طبقات مولد ثروتمند به وجود آورد تحولي در

روشنفكران در مقابل  عد ودر همان شرايط نامسا ورپيشه و كارگر بار وهمان وضع رقت
   1».طبقه متعصب مرتجع باقي ماندند تكبر تهمت و

درسي پس از انقالب نقش شيخ فضل اهللا برجسته شده ونقش ساير علما هاي  در كتاب
اشـاره  به شهادت شيخ فضل اهللا نـوري  59در كتاب سال . شود مي كمرنگ تر از وي ديده

 و 2اسـالمي بـودن نهضـت نـام بـرده،       وشده واو را به عنـوان مـدافع سرسـخت اسـالم     
از  اسالم گريزاناز طرف ديگر  داشتند و مي او را دشمن غرب زدگاناز طرفي « :نويسد مي

فاتحان انقالبي تهران نيز او را اعدام كردند؟پناهنده شـدن بـه سـفارت     او خرسند نبودند و
كشورهاي اروپايي معترض به تنظيم قانون اساسي از روي ..... انگليس مورد تاييد وي نبود

بر اساس روح فرهنگ حـاكم بـر سـرزمين ايـران      معتقد بود بايد به دست ايرانيان و بود و
روحـانيون پايـه    انقالب مشروطه به دسـت مـردم و  . از غربزدگي پرهيز شود تنظيم شود و
-در ايـن كتـاب اشـاره اي بـه نظريـه      3».....بايد رنگ اسالمي داشته باشـد  گذاري شده و

  .نمي شود» روطه مشروعهمش«ي
بـدون   يك سويه، به بررسي انقالب مشـروطه پرداختـه و  هاي  با تحليل 60كتاب سال

ذكري از ساير علما و آزادي خواهان، خواست تاسيس عدالتخانه را، تنها به شيخ فضـل اهللا  
، وبا ادبيـات رايـج   60و 59فضاي فكري سال مولفان اين كتاب تحت تاثير. دهد مي نسبت

هـاي   به بررسي انقالب مشروطه پرداخته، هر واقعـه اي را بـه اسـتعمار ونقشـه    ها  آن سال
يعني همـان  » مشروطه كنستيتوسيون«طرح شعار وارداتي« :دهند مي نسبتها  شيطاني آن

» عدالتخانه«همه كس فهم  روشن و ليبرال دموكراسي غرب امروز، در برابر شعار صريح و
اين كتاب كه در روزهاي پـر   4».همين نقشه شيطاني بودنوري در رابطه با  شيخ فضل اهللا

سياسي كشور، بر سرتدوين قانون اساسي به هاي  تالطم آغاز انقالب و اختالف نظر جريان
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رشته تحرير در آمده، مجالي براي اسالم گرايان است كـه مخالفـان خـود را بـا مشـروطه      
عصر برخورد جدي مشـروطه  « در اين كتاب زير عنوان. طلبان دوره مشروطه مقايسه كنند

در « :نويسـد  مـي  ، به تحليل داليل انحراف مشـروطه پرداختـه و  »خواهان ومشروطه بازان
اواخر سلطنت مظفرالدين شاه، نهضـت مرجعيـت وروحانيـت شـيعه در جهـت خلـع يـد از        
استبداد مطلقه ولجام گسيخته شاهنشاهي اوج گرفت وبه گرفتن دستخط تاسيس مجلـس  

اما نهضت مزور مع االسف، رشد وگسـترش جريـان   . مي از شاه نائل آمدشوراي ملي اسال
اغراض واستعماري غربزدگي وخطر غربزدگان آزاديخواه نما را نيـز بـه صـورت بزرگتـرين     

وبا همين نگرش، به جريان شناسي مشروطه دسـت زده و   1».آفت خويش به همراه داشت
در ايـن كتـاب غيـر     2.گويـد  مـي  ناز سه گروه مشروطه خواه، مشروطه باز ومستبدين سخ

شـودو يـا اگـر هـم     منصفانه از علمايي چون طباطبايي، بهبهاني، علماي نجف يا ياد نمـي 
در « :شود، در شمار مشروطه خواهان پاكدل وخيرخـواه امـا غافـل اسـت    ذكري از آنان مي

داخل طيف وسيع وگسترده جريان مشروطه خواهي، تعداد قابل توجهي از عناصـر صـادق   
رنگارنـگ  هـاي   ير خواه وحتي ضد استعمار اما مع االسـف غافـل وبـي خبـر از توطئـه     وخ

از مراجع مشروطه خـواه نجـف   . خاكي رنگ استعمار وبعضا غربزده وجود داشتهاي  وحقه
كه از ستم حكام مستبد .... وها  وستارخانها  ومرحوم سيد محمد طباطبايي گرفته تا دهخدا

آنان را از توجه ودقت پيرامون توطئه بـس بـزرگ   ....بدينبه ستوه آمده وعمق جنايات مست
ديـد،   مـي  تري كه پاي گرفت وآينده بس سياهتري را كه استعمار براي ملت اسالم فراهم

بازداشته بود ومانع از آن شده بود كه به هشدارها واعالم خطرهاي مـداوم پيـر ودلسـوخته    
. يخ فضل اهللا نـوري بيانديشـند  ودردمند واستعمار شناس واستعمار ستيزي همچون حاج ش

كارسرنگوني محمد علي شاه را به طور عمده همين عناصر صادق پيش بردنـد ولـي ثمـره    
از نظر مولفان اين كتاب  تنها عـالمي كـه در مشـروطه     3».را ديگران بردندها  مبارزات آن

علي  ي اقدامات او حتي حمايتش از استبداد محمدنقش داشته، شيخ فضل اهللا است و همه
نظام فاسـد بـود ولـي    » استبداد مطلقه«از نظر شيخ فضل اهللا نوري«: شاه بايد توجيه شود

                                                            

   6،ص1360 .1
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-در اين كتاب از شيخ فضـل اهللا شخصـيتي   1.»مشروطه كنستيتوسيون آن ها، نظام افسد
محمد علي شاه تحت تاثير جذبه روحاني «:كاريزمايي وبسيار معنوي ارائه كرده ومي نويسد

ملـي كـه خـود داشـت،     هـاي   فضل اهللا واحيانا تقيدات مذهبي وعلقهونفوذ اجتماعي شيخ 
ممكن بود كه در برابر عدالتخانه مورد نظر شيخ فضل اهللا نـوري در مجمـوع سـر تسـليم     

نوع نگاه وتحليلي كه اين كتاب از انقالب مشروطه كرده بسيار تنـگ نظرانـه    2»فرود آورد
اقتصـادي وفكـري انقـالب مشـروطه، نقـش      هـاي   در اين كتاب ريشـه . ويك سويه است

نـوع  . بررسـي نمـي شـود   ) روزنامه نگاران، رجال سياسي، علما(روشنفكران واصالح طلبان
  . نگارش اين كتاب از شيوه تاريخنگاري علمي و اهداف كتاب درسي فاصله دارد

در ايـن  . ، باواقع بيني بيشتري به تحليل انقالب مشـروطه پرداختـه انـد   62سال كتاب
نقـش  . فكري واقتصادي مشروطه را به طـور مفصـل بحـث شـده اسـت     هاي  اب زمينهكت

مختلف روشنفكران، روزنامه نگاران، علماو وعاظ در كنار هم به بحث گذاشته، و هاي  گروه
در عين حال، نقش . واكنش علما قبل وبعد از استبداد صغير را مقايسه وارزيابي نموده است

ادبيات حاكم بر اين . وي برجسته تر شده است» مشروعه مشروطه«شيخ فضل هللا ونظريه 
اگرچه به اهداف استعماري بيگانگـان اشـاره   . است 60كتاب به كلي متفاوت از كتاب سال

  3.پرهيزد مي كند، اما از به كاربردن واژگاني با بار ايدئولوژيكيمي
دسـته  و 62همـان تحليـل كتـاب سـال     1378ي ايران در كتاب سال انقالب مشروطه

در ايـن كتـاب پيـدايش    . مشروطه به دو دسته فكـري واقتصـادي اسـت   هاي  بندي زمينه
نو درباره ي حكومت رابه روشنفكراني چون ميرزا ملكـم خـان، ميـرزا يوسـف     هاي  انديشه

خان مستشار الدوله وشيخ هادي نجم آبـادي، همچنـين دولـت مـردان، بازرگانـان وعلمـا       
از مرحوم ناييني و كتاب تنبيـه  در اين كتاب . دهد مي سبترسيد، ن مي واخباري كه از اروپا

نقش آخوند خراساني در جريان مشروطه خيلي كم رنگ جلـوه داده  ونامي برده نشده  هاالم
حادثه بانك كه موجب تحريك احساسـات مـذهبي   و ماجراي مسيونوز بلژيكي . شده است

در كل كتـاب، از مرحـوم شـيخ فضـل اهللا     . حذف گرديده است، مردم و خروش آنها گرديد

                                                            

  همان .1
  همان .2
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همچنـين نظريـه   سطر ياد شده است و جريان اعـدام شـيخ فضـل اهللا،    يك نوري تنها در 
تنها اشاره به شيخ ضـمن اشـاره بـه اخـتالف      .حذف شده است وي» مشروطه مشروعه«

عده اي معتقد بودند «:نويسد مي ميان مشروطه خواهان بر سرتدوين قانون اساسي است كه
ه بايد الگوها وقوانين كشورهاي اروپايي را مالك عمل قرار داد و گروهي ديگر كه آيـت  ك

بود با اين تفكر مخالفت كردند وخواسـتار انطبـاق   ها  آنياهللا شيخ فضل اهللا نوري از جمله
كامل مشروطيت با قوانين اسالمي بودند واز آن چه با عنوان مشـروطيت در جريـان بـود،    

    1» .رضايت نداشتند
-انقالب مشروطه به گونه اي ديگر دسته بندهاي  زمينه 1380در كتاب آزمايشي سال 

ي اصـالح  ي ملـت، توجـه ملـي بـه انديشـه     قيام تحريم تنباكو واعالي كلمه« ي شده و 
ــدني    ــتعماري، ورود موسســات تم ــاي اس ــازات وقرارداده ــر امتي ــي، مقاومــت در براب طلب

سنگين، هاي  ، بي عدالتي، وضع ماليات)نشريات متعدد،ي صنعت چاپ، انتشار توسعه(جديد
تـاريخي  هـاي   را از جمله ريشه» نبودن عدالت خانه، عدم رسيدگي به شكايات، وجود ظلم

ايـن كتـاب ايـن     حاكم بـر ي  انديشهبا اين همه . ي ايران بر شمرده استمشروطه نهضت
اند  ليم ديني پيش گام بودههاي اجتماعي، علما بر اساس تعا ها و خيزش است كه در حركت

هـاي   ريشـه از نظر مولفان اين كتـاب   .آمدند و مردم نيز در حمايت از ايشان به صحنه مي
وجـو   ي است و بايد در فرهنگ شيعي و اصـيل ايرانـي جسـت   لداخ نهضت مشروطه، كامال

  2.شود
بعد از انقـالب، بـا    درسيهاي  ي آن با متن كتاببا مراجعه به اسناد اين دوره ومقايسه

درحـالي  . شويم مي دو روايت متفاوت از شيخ فضل اهللا وديگر علماي عصر مشروطه مواجه
كه بنا بر روايت متون تاريخي مشروطه، شيخ فضل اهللا بعـد از مهـاجرت كبـري وبـر اثـر      
فراگير شدن نهضت به هواداري آن پرداخت، وقبل از آن طرفدار جدي محمدعلي شاه بود، 

از هـا   در ايـن كتـاب  . درسـي بـه ايـن نكتـه اشـاره نمـي شـود       هاي  يك از كتابدر هيچ 
ديگري كه دركنار شيخ فضل اهللا به اعدام محكوم شـدند، يـاد نمـي شـودو     هاي  شخصيت

ايـن نـوع نگـارش    . علت اصلي پيوستن علما به جنبش مشروطه خواهي روشن نمي گردد
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  .مهم تاريخ نگاري است گزينشي تاريخ، دور از اعتدال وانصاف ويكي از آفات
درسـي تـاريخ   هـاي   تاثير انقالب بر انعكاس وقايع دوره پهلوي  در كتاب .3-1-1

  معاصر ايران
گيـرد، دوره پنجـاه سـاله     مي تاريخ مورد بررسي قرارهاي  از ديگر مباحثي كه در كتاب 

هـا   صـفحه از كتـاب بـه سياسـت     50بـيش از   57در كتاب سال . استها  حكومت پهلوي
در اين كتـاب تغييـر سـلطنت را خواسـت     .مات رضا شاه وپسرش اختصاص يافته استوخد

كند ملت بـا قيـام عمـومي تفـويض مقـام      مردم خاصه طبقات روشنفكر دانسته واشاره مي
ملي وسنا آن را به عنـوان مـاده قـانوني    ومجلس . سلطنت را به سردار پهلوي خواستار شد

پس از انقالب تغيير سلطنت را نتيجه برنامه ريزي هاي  در حالي كه كتاب 1.تصويب كردند
انگلستان وتمايل آنان به مداخله غير مسـتقيم درايـران از طريـق ايجـاد حكومـت مقتـدر       

كوشش شده با ذكر شـواهد، از اقـدامات انگلـيس در    ها  دراين كتاب. كنندمركزي ذكر مي
طباطبـايي و رضـاخان   از سيدضـياء الـدين   ها  وحمايت آن 1299انجام كودتاي سوم اسفند

اين افشاي اسرار بيشتر شده وعالوه برنقش ژنـرال آيـرون    86در كتاب سال. پرده بر دارند
سايد، به نقش سروينستون چرچيل؛ وزير مستعمرات وقت انگلـيس، همچنـين اينتليجنـت    
سرويس؛ دستگاه جاسوسـي انگلسـتان، و امپراتـوري نـامرئي خانـدان يهـودي روچليـدها        

  2.شودياد مي 1299پهلوي وكودتاي سوم اسفنددرظهور سلسله 
پيش از انقالب به تفصيل مورد شرح قرار هاي  از ديگر مطالب مهمي كه دركتاب

بعد از انقالب با نگاهي گذرا و كامال متفاوت به آن پرداخته شده هاي  گرفته ودر كتاب
را به  57صفحه از كتاب تاريخ سال 15اصالحات رضاشاه . است، اصالحات رضاشاه است

بعد از انقالب شرح اين اقدامات از دو هاي  درحالي كه دركتاب. خود اختصاص داده است
عالوه بر اين تفاوت شكلي، محتواي مطالب مربوط به رضاشاه نيز . صفحه بيشتر نمي شود

، اصالحات رضاشاه به 57دركتاب سال. پيش از انقالب استهاي  كلي متفاوت از كتاببه
امنيتي، اجتماعي، فرهنگي، قضايي، بهداشتي، اقتصادي وبازرگاني تقسيم  اصالحات اداري،

در اين كتاب توجه . شده وذيل هر عنوان به ذكر جزئيات اقدامات وي پرداخته شده است
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رضا شاه به امر تعليم و سواد آموزي را مهم ترين ويژگي او برشمرده و ضمن انتقاد از 
وعدم توجه شاهان قاجار به امر مهم آموزش و  براثر بي قيدي«:شاهان قاجارمي نويسد

پرورش چندان تعداد مدارس محدود بودكه ساليان دراز كساني كه به تربيت فرزندان خود 
وآمريكايي ها  روسيها  عالقه اي داشتند آنان را به مدارس فرانسويان، انگليسي ها، آلماني

نيست كه در اين مدارس نه فرستادند وشكي  مي را در شهرهاي مختلف داير كرده بودند
كوشيدند كه احساسات ملي را در جوانان تقويت كنند بلكه هر تنها به هيچ وجه نمي

معلمي از هر كشوري كه آمده بود سعي داشت كه نسبت به كشور خود در دانش آموزان 
هاي  سپس شرحي از اصالحات فرهنگي رضاشاه داده و تغييركتاب1».ايجاد عالقه نمايد

خت مدارس، اعزام جوانان به خارج براي آموزش فنون و علوم، استخدام معلمان درسي، سا
خارجي براي جبران كمبود معلم، تاسيس موسسات براي تربيت نيروي انساني مورد نياز، 

معلمان، دانشكده عاليتاسيس دانشگاه تهران، مدرسه عالي حقوق، مدرسه طب، دانشسراي
دانشسراي مقدماتي پسران ودختران را ازجمله اين  داروسازي، دانشكده معقول ومنقول،

سازد كه به خاطر رفاه مردم با  مي اين كتاب از رضاشاه قهرماني .اصالحات برمي شمرد
    2.گيري ازسلطنت شدافتخار حاضر به مصالحه با متفقين و كناره

هاي پس از انقالب، سخني از اصالحات ونقش وي در گذر ايران از مرحله دركتاب
ي دست نشانده اي بود رضا شاه مهرهها  از نظر مولفان اين كتاب. سنتي به مدرنيته نيست

                                                            

 136، ص1357 .1
هـاي شـوروي وانگلسـتان ادامـه     چون تجاوزات نيروهاي دولت«: ذكر شده 57دركتاب سال .2

شد به فرمان آن شاهنشاه بزرگ بـه منظـور    يافت وشهرهاي بي دفاع ايران مرتبا بمباران مي
ومنابع مختلف ايران روز پنجم شهريور بـه  پيشگيري از خونريزي واز ميان رفتن تاسيسات 

رضاشـاه كبيـر   ..... ارتش ايران فرمان آتش بس داده شد تا دست از عمليات جنگي بردارند 
ها خوي گرفته ودر كوره  كه مردي خود ساخته بود وبا وجود آن كه به انواع شدايد وسختي

سـت او آبـاد شـده    حوادث آبديده شده بود چون احساس كرد براي نجات ميهنش كه به د
شهريور ازسلطنت كناره گيري كـرد وتـاج وتخـت     25قوه ونيروي جوانتري الزم است در 

رضا شاه . ايران را به وليعهد وجانشين قانوني خود اعليحضرت محمدرضا شاه پهلوي سپرد
كبير پس از كنارگيري از سلطنت از راه اصفهان، كرمان، بندرعباس ودرحالي كه فقط مشتي 

ــا خــود مــيازخــاك مقــ ــه جزيــره مــوريس دس ميهــنش را ب وپــس از مــدتي بــه  بــرد ب
 »...شهرژوهانسبورگ عزيمت نمودند 
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عدم مقاومت ارتش ها  اين كتاب. كه جز اجراي خواست بيگانگان، نقش ديگري بازي نكرد
پرآوازه رضا شاه را به بي كفايتي واستبداد شاه وبيگانگي مردم با وي، همچنين خواست 

اقدامات  58كتاب سال . اين مهره دست نشانده نسبت داده اندانگليس در براندازي 
فرهنگي رضا شاه را به سخره گرفته و در مقايسه با سرعت كمي وكيفي تعليم وتربيت در 
جهان وبه استناد اسناد افتخار آفرين ايراني مسلمان كه در گذشته سهم موثري در دانش 

تشريفاتي ونمايشي هايي  را پديدهومعارف بشري داشته، تحوالت آموزش دوران پهلوي 
خاص هاي  دراين كتاب از اقدامات اقتصادي رضاشاه، باعنوان طرح 1.است خوانده

اقتصادي مملكت و منابع توليد را خزانه شخصي شاه كرده هاي  استعماري كه شريان
كشيدن راه  57درحالي كه در كتاب سال . شود مي ومورد استثمار وي قرار داده بود، ياد

پيش از سلطنت آن رادمهر «: هن را يكي از افتخارات دوره رضاشاه دانسته ومي نويسدآ
- كيلومتر راه درهفت خط ساخته شده و هيچ خطي با خط500بزرگ درسراسركشور فقط

خط با يكديگر ديگر ارتباط نداشت واز حيث مصالح و اصول مهندسي و لوازم فني وعرض
نكته اي كه در كشيدن راه آهن ... اه انجام شداين كار به همت رضاش. سازگار نبودند

سراسري ايران اهميت دارد اين است كه براي تامين هزينه آن ديناري از هيچ كشور 
سنگين آن از درآمد جاري كشور پرداخته هاي  وهمه هزينه. بيگانه وام ويا كمك گرفته شد

افع انگلستان پيوند ي اين اقدامات به منبعد از انقالب همههاي  دركتاب 2».شده است
اشغال علني ايران  و ايجاد راه آهن شهريور بيست وها  توسعه راه« :شود مي خورده و بيان

داد كه آينده  مي آن به خصوص راه آهن به خوبي نشانهاي  در اختيار گرفتن مناطق وراه و
راه داشت كه در ساختن راه به خصوص  مي تا چه اندازه رضا شاه را واها  نگري انگليس

كوشش  شمال ايران به بندرهاي جنوب تالش وهاي  اتصال كناره آهن سرتاسري و
همين راه آهن  بود كه در جنگ دوم جهاني براي متفقين نقش پل پيروزي را پيدا . نمايند

را به شوروي رساند ولي براي ملت ايران هنوز پس از ها  سنگين آنهاي  كرد وسالح
درحالي كه به استناد اسناد سابقه  3»ندارد نداشته وگذشت نيم قرن نفع چنداني در بر
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-1297گردد، واولين خط آهن در تاريخ كشيدن خط آهن درايران به دوره ناصري باز مي
  توان تنها هدف از احداث راه آهن را به اهداف استعمارگران نسبت داد؟  مي كشيده شده آيا

س را از اهم اصالحات رضاشاه كردن لباتاريخ پيش از انقالب، متحدالشكلهاي  كتاب
زنان از بار آزادي  باطني و دانسته كه موجب استحكام ملت و رفع اختالفات ظاهري و

كرده  گشته ذكر آن دامنگير ايران نيز اثر رسومي كه آنان را مقيد ساخته و سنگين آداب و
هت تربيت افرادي شايسته ج هدف از آن را ترقي فكر زنان و تربيت مادراني دانشمند و و

، رضا شاه را مجري 58كتاب سال. اجتماعي فرزنداني اخالقي براي كشور برشمرده اند
 سياست بيگانه دانسته و چنين اقداماتي را براي جدا كردن مردم مسلمان وطن، از اصل و

از نظر مولفان اين كتاب . كند مي هويت ملي اشان ذكر با ايمان وها  تبارشان و بيگانگي آن
تباهي همه خصايل  ظاهر پسند، چيزي جز ويرانگري و اين عناوين فريبنده ودر پشت 

كردن لباس به نام متحد الشكل«رضاشاه . انساني واسالمي مردم ما وجود نداشت
 خصوصيات قومي وملي را به هم ريخت، وبه اسم شهر نشين كردن مردم طبيعت سالم و

بند زندگي رخوت آور شهري نابود  و صحرا بوده در قيد را كه زاده دشت وها  آزاده آن
زائد شهرها  را به عناصر مصرف كننده وها  توليد كننده روستا مردم زحمتكش و ساخت و

مرد را به تاراج داد وبا  شرافت زن و تمدن غيرت و تبديل نمود وبه عنوان مظاهر ترقي و
را متزلزل ها  هكشف حجاب كه از افتخارات واصالحات اجتماعي او است اصل استوارخانواد

  1»ساخت وبه تدريج مقدمات تزلزل وتفرق اين واحد اصيل اجتماعي را فراهم كرد
. ، منصفانه تر از ساير كتاب ها، از اصالحات رضاشاه ياد شده است1378در كتاب سال 

ازجملـه  هـا   در اين كتاب، اقدامات فرهنگي رضاخان در دو بعد بررسي شده وبخشـي از آن 
به جاي مكتب خانه ها، تربيت واستخدام معلمـان، ايجـاد دانشـگاه     گسترش مدارس جديد

واعزام افرادي براي تحصيل به خارج از كشور  ارزشمند دانسته وبرخي ديگـر ماننـد تغييـر    
 2.لباس ورفع حجاب زنان را موجب رواج دادن آداب ورسوم غربي در ايران برشمرده اسـت 

جديدمانند دادگسـتري،  هاي  يگانگان، ايجاد ادارهبراي منافع بها  در اين كتاب به توسعه راه
ي عمومي كه بر شمار افراد شاغل در اجراي قانون نظام وظيفه...) ثبت احوال، استانداري و
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ارتش واهميت يافتن مناصب نظامي افزود، اسكان عشاير كه موجب افزايش روند مهاجرت 
فوذ وحضور علمـا در امـور   ضد مذهبي او  كه كاهش شديد نهاي  به شهرها شد، و سياست

  . اجتماعي وسياسي را به دنبال داشت، نيز اشاره شده است
گيرد و بسـياري  اصالحات رضاشاه مورد اشاره و انتقاد قرار مي 1380در كتاب آزمايشي

نام خانوادگي اروپـايي، تغييـر نظـام    ها  از جمله تاسيس نظام پيشاهنگي، رواج اسمها  از آن
هـيچ  (وتربيت، تقليد ناقص از شيوه آموزشـي فرانسـه در مـدارس    آموزش وپرورش، وتعليم

، ......)اشاره اي به آموزش رايگان، افزايش تعداد مدارس، تحصيل براي دختران نشده است
. شـمارد  مـي  در جهت غربي كردن ايران برهايي  اعزام محصل به خارج از كشور را سياست

زين مناسـب بـراي لغـات عربـي را     همچنين تاسيس انجمن وضع لغات براي يافتن جـايگ 
موجب استفاده از الفاظ ساختگي وپيچيده اي دانسته كه مخاطبان از فهم آن ناتوان بودنـد  

اروپـايي داد ومسـئله ي   هـاي   ونامها  ولغت عربي به اتهام بيگانه بودن جاي خود را به واژه
اه را در در ايـن كتـاب هـدف رضاشـ    .بازسازي زبان فارسي به يك ادعاي پوچ تبـديل شـد  

ي وعظ وخطابه ، مبارزه با مذهب به بهانه اوهام وخرافه برشمرده و هـدف  تاسيس موسسه
دينـي حـوزه علميـه ودولتـي     هـاي   از تاسيس دانشكده معقول ومنقول را مقابله با آموزش

اين كتاب اقدامات رضاشاه را  مقابله مستقيم با روحانيـت  . كند مي كردن معارف ديني ذكر
طريق تصرف در منابع مالي مربوط به نهادهاي ديني مثل موقوفات، برگزاري  دانسته كه از

امتحانات وسخت گيري براي داوطلبان طلبگي، تخريب مدارس مـذهبي، طـرح سـربازي    
اجباري براي طالب، تحقير روحانيت در جامعه، مبارزه بـا قـوانين مـذهبي، محـدوديت در     

ــات،  ــرحيم، نمازجماع ــزاري مراســم ســوگواري وت ــات ومنكــرات صــورت برگ  رواج منهي
  1.گرفت مي

قبل وبعد از انقـالب بـا دو روايـت    هاي  بابررسي تطبيقي دوره سلطنت رضاشاه دركتاب
شودكه كدام روايت  مي شويم، و اين سوال مطرح مي كامال متفاوت از تاريخ اين دوره روبرو

  كنـد؟ آيـا چنـين     مـي  تاريخي كدام روايت را تاييدهاي  گوياي حقيقت است؟ اسناد وكتاب
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كند اين بخش از تاريخ ايران بـا   مي روشن1اصالحاتي انجام نگرفته است؟ مراجعه به اسناد
نگرشي سياسي و غيرمنصفانه به رشته تحرير درآمده و بخشي از حقـايق تـاريخي كتمـان    

هـاي   مهم ترين آفت تاريخ نگاري كه تحريف تـاريخ در جهـت حفـظ ديـدگاه    . شده است
درسـي تـاريخ معاصـر ايـران كـامال      هاي  است در كتابها  ارزشي حاكميت سياسي ومباني
  .مشهود است

هاي بعد از انقالب نيز دركتاب) 1320-57هاي  سال(حوادث سلطنت محمد رضاشاه 
ها  در اين كتاب. تحت تاثيرغلبه ديدگاه سياسي به صورت گزينشي صورت گرفته است

امام، تغيير نخست هاي  خرداد، سخنراني حوادث مربوط به انقالب مانند نهضت پانزده
سياسي هاي  وزيران شاه، جنايات ساواك وشاه در زنداني كردن وشكنجه مخالفان،گروه

حمايتي آمريكا از شاه، سياست شاه براي اسالم زدايي وتضعف هاي  مخالف شاه، سياست
. ه استبه تفصيل بيان شده و بيش از يك سوم كتاب را به خود اختصاص داد روحانيت

. درحالي كه ديگراقدامات اقتصادي وسياسي محمدرضاشاه مورد بررسي قرار نگرفته است
يابند  مي تنها نكاتي كه مخاطبان اين كتاب از دوره حكومت محمد رضا شاه در

فرهنگي اوست كه در جهت محو اسالم وتضعيف مقام روحانيت صورت هاي  سياست
  .شود مي بعد از انقالب دنبال هاي اين روند در تمام كتاب. گرفته است

اقتصادي وفرهنگي محمـد رضـا شـاه بـا تفصـيل      هاي  ، سياست60تا 58دركتاب سال
به توسعه نفوذ آمريكا در ايران از ها  در اين كتاب. بيشتر والبته باديدي منفي نقل شده است

طريق استخدام ميلسپو، وضعيت بد اقتصادي، ونوسان قيمت ها، صـرف درآمـد حاصـل از    
روش نفت در جهت منافع خانـدان پهلـوي وآمريكـا، دادن وام بـه بيگانگـان وبرگـزاري       ف

تاجگذاري ودو هزار وپانصد سـاله اشـاره كـرده ، سـپس از سياسـت فرهنگـي       هاي  جشن
                                                            

پسـت   مرضيه يزداني، اسناد: ي اصالحات رضا شاه نگاه كنيد بهجهت اطالعات بيشتردرباره .1
وتلگراف وتلفن دردوره ي رضاشاه، تهران، سازمان اسـناد ملـي ايـران، پزوهشـكده اسـناد      

رفـاهي ،  (بررسي عوامل موثر بر ايجاد وتكوين موسسات خيريهالهام ملك زاده، . 1385
، به راهنمايي دكتر منصوره اتحاديه، دانشگاه الزهراء، شـهريور  در دوره رضاشاه) بهداشتي

هـاي رضاشـاه در مـورد زنـان بـر       بررسي تاثير تحوالت سياسـت  زمان قاضي،. 1388
، بـه  )ش 1306-1320دوره ششم تا دوازدهم (مذاكرات ومصوبات مجلس شوراي ملي

  .87راهنمايي دكتر محمد امير شيخ نوري، دانشگاه الزهراء، شهريور
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شاهنشـاهي الزمـه ذات ايـران    « به مردم بـود كـه   آريامهري كه درصدد تلقين اين نكته 
نشين كردن ايران به جاي اسـالم و فرهنـگ   همچنين جا 1،»وفرهنگ ايران وجامعه است

-ايراني به جاي فرهنگ اسالمي، توجه به شاهنامه وفردوسي و تاريخ شـاهان سـخن مـي   
در ادامه به تغيير تقويم اسالمي به شاهنشاهي، حذف تعطيالت اسالمي ومـذهبي از  . گويد

. كنـد  مـي  شـاره تقويم، تقليل تعطيالت اسالمي به عنوان اقدامات شاه براي اسالم زدايي ا
همچنين از ادغام دو حزب ايران نوين ومردم وتاسيس حـزب رسـتاخيز بـه عنـوان مظهـر      

   2.گويد مي استبداد محمد رضا شاه سخن
ي وقايع تاريخي كوشيده نقش علما ، در ذكر همه1380در كتاب آزمايشي سال

به سياست برجسته شود، در نقل حوادث دوران پهلوي نيز در كناره اشاره بسيار موجز 
-علما برجسته ميهاي  و واكنشها  اقتصادي، فرهنگي وسياسي اين دوره، قيامهاي  گذاري
ي قم توسط شيخ از اين رو در اين كتاب مباحثي چون تاسيس حوزه علميه. گردد

عبدالكريم حائري وانتقال مرجعيت شيعه از عتبات ونجف اشرف به قم و تربيت شاگرداني 
 علميه قم كه زمينه تحول تاريخي ايران را فراهم آورد، اشاره چون امام خميني درحوزه

فرهنگي مانندجمع آوري احاديث وروايات معصومان وچاپ هاي  همچنين حركت. كند مي
ديني، اعاده قانون مشروطيت ونظارت علما بر قوانين هاي  كتاب مفاتيح الجنان، نشر كتاب

ونس اردبيلي وآقازاده خراساني وحاج مجلس، قيام خونين مسجد گوهرشاد به رهبري سيد ي
در اين كتاب  3.گردد مي آقا حسين قمي در مخالفت با تغيير لباس مردم وكشف حجاب ذكر

محمدرضا شاه نيز اشاره هاي  ساله، تاج گذاري به سياست 2500تحت عناوين جشن هاي
تقويم  كرده واز ترويج تخيالت شاه دوستي، باستان ستايي، حذف آثار اسالمي، تبديل

همچنين به وضعيت اقتصادي ايران در . كند مي هجري شمسي به تقويم شاهنشاهي ياد
دوره ي حكومت محمدرضا شاه و بحران نفتي ناشي ازجنگ اعراب واسرائيل اشاره كرده، 
و از  افزايش قيمت نفت و درآمد نفتي كشور كه به جاي صرف بهبود زيربناهاي اقتصادي 

ي شد، همچنين محروميت مردم حاشيه مي كاالهاي مصرفي كشور، صرف واردات انواع
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را ها  گويد، وداليل سقوط پهلوي مي سخن...شهرها از داشتن برق، آب، بهداشت، مدرسه و
هاي  عواملي چون؛ گسترش فساد مالي واقتصادي در شئون مختلف جامعه، ناهنجاري

و وحشت در فرهنگي، مفاسد اخالقي ومبارزه با مظاهر اسالمي، ايجاد رعب 
   1. شمارد مي جامعه،گسترش نفوذ بيگانگان در اركان حكومت بر

و ) انقالب شاه وملت(، انقالب سفيد )1334-1341(برنامه عمراني هفت ساله دوم
گيرد وبه اشاره از آن بعد از انقالب مورد تحليل قرار نميهاي  نظرخواهي از مردم، در كتاب

را به خود اختصاص  57، چهل صفحه ازكتاب سال در حالي كه اين برنامه. شوند مي رد
اصل اين برنامه، به فلسفه وروح آن، اشاره  21در اين كتاب ضمن اشاره به 2.داده است

همچنين نامه . شود مي كرده وداليل اتخاذ چنين سياستي به صورت مدلل به بحث گذاشته
اي اين طرح نقل متعدد محمد رضا شاه به هويدا جهت فراهم كردن زمينه ي اجرهاي

ايالتي وواليتي و انقالب هاي  در اين كتاب اصالحات ارضي، اليحه انجمن 3. شده است
عمراني هفت ساله اول ودوم شاه هاي  سفيد را اقداماتي اصالحي در جهت اجراي برنامه

اصول ششگانه انقالب شاه وملت در حقيقت مكمل انقالب «:معرفي شده ومي نويسد
لحاظ قبول عامه ونفوذ واستقرار در ميان جامعه ايراني مبدا تحول مشروطه ايران واز 

توان  مي بزرگ و دامنه داري است كه در ادوار تاريخي غالب ملتها نظير آن را كمتر
مفهوم « :نويسد مي در ادامه با اشاره به فلسفه وعلت نام گذاري اين اصالحات 4».يافت

همراه بوده است واز آن چه تاكنون در تاريخ كلي انقالب هميشه با تغييرات بنيادي عميق 
اما انقالب ايران .... شديد بوده اندهايي  همواره با تشنجات وخونريزيها  خوانده ايم انقالب

با برخورداري از رهبري داهيانه شاهنشاه آريامهر توانسته است كه از كليه عوارض 
كه چون لكه ننگ بر ها  زيوخونريها  ديگر برحذرباشد واز عصيانهاي  نامطلوب انقالب

وبا حفظ امنيت ملي ونظام حكومتي . ماند خود را مصون ندارد مي دامن هر انقالبي بر جاي
ويا كشتار فردي ودسته جمعي امكان پيشرفت با آهنگ سريع را ها  وبدون دسته بندي
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  ويژگي ديگر انقالب شاه وملت اين است كه انقالب…براي  همه افراد جامعه فراهم سازد
  1».از باالترين نقطه يعني از طرف شخص شاه طراحي ورهبري شده است

، به طور مفصـل بـه آن پرداختـه    57ازجمله اصول انقالب شاه وملت كه دركتاب سال 
در اين كتاب فلسفه تغييـرات را چنـين ذكـر    . شده، اصل تغيير قانون انتخابات كشور است

بهمن به علت نقـص مقـررات    6از انقالب  از آغاز استقرار مشروطيت ايران تا قبل« :كرده
انتخابات واعمال نفوذ كارفرمايان صنعتي ومالكان بزرگ وبعضي مالحظات ديگر، كارگران 
وكشاورزان در انتخابات دخالتي نداشتند، وزنان كشور ما عمدتا از شـركت در انتخابـات دو   

اجتمـاعي يعنـي   مجلس شوراي ملي وسنا ممنوع ودر درحقيقت از  ابتـدايي تـرين حقـوق    
دراليحه قانون انتخابات حقوق زنان كشور رعايت ......تعيين سرنوشت خويش محروم بودند

شد وبانوان كشور عالوه بر حق راي دادن در انتخابات پارلمـاني حـق انتخـاب شـدن بـه      
سناتوري ونمايندگي مجلس را بـه دسـت آوردنـد ومقـررات مصـوب انجمـن نظـارت بـر         

كشاورزان را كه مالك زمين زراعتي خود باشند به نام يك طبقه از  انتخابات دهقانان يعني
جامعه ايراني به شمار آورد وحقوقي برابر علما، بازرگانان، اصـناف، زارعـان، وكـارگران بـه     

با اجراي اين اصل انقالب چهره پارلمان ايران تغيير يافت و زنان ايران . آنان تفويض نمود
وبنده زنداني شده بودند در صحنه سياسي ايران ظاهر شدند كه ساليان دراز در پس چادر ور

نمايندگي مجلس، وكالت دادگستري وشـركت در  هاي  وبه فعاليت پرداختند و با احراز مقام
كار قضايي وسياسي و ورود به كادر نيروي هوايي وپليس در راه سازندگي ايران مترقي بـا  

   2».برادران هم ميهن خويش هم گام گرديدند
بعد از انقالب، ذكري از اصول انقالب شاه وملت ونقاط قـوت وضـعف آن   هاي  ابدركت
ضرورتي بـراي اشـاره بـه    ) 1380و1378هايي  به جز كتاب(ها  مولفان اين كتاب. نمي شود

ي ماهيـت اسـتعماري و   ارائه شواهدي دربارهها  تنها دغدغه آن. اصول اين برنامه نديده اند
به همين دليل به جاي بررسي داليل مخالفت امام با انقالب . ضد اسالمي اين برنامه است

شاه وملت ،اصالحات ارضي ورفراندوم، به دخالـت آمريكـا در اجـراي آن وتغييـر نخسـت      
ي تصويب لـوايح شـش   درباره 59كتاب . شود مي وزيران شاه، ومسائلي از اين دست اشاره
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علي وحسين وعصاره ايمان اسالمي اين بار نيز فرزند پاك وسازش ناپذير « :نويسدگانه مي
امام خميني به حركت در آمد وبا دعوت از علما، ضمن سخناني پرده از توطئه بزرگ رژيـم  

در ايـن كتـاب   1» .برداشت وبر ضرورت افشاي توطئه ودعوت مردم به مبارزه تاكيد كردند
آقايـان  «:شـود  مـي  علت مخالفت امام ذكر نمي شود، تنها به ذكر جمالتي از ايشان اكتفـا 

كه پيش آمده آينده تاريك ومسئوليت مـا سـنگين ودشـوار    توجه داشته باشند كه با وضعي
كنـد   مـي  حوادثي كه اكنون در جريان است اساس اسالم را به خطر نـابودي تهديـد  . است

   2».توطئه حساب شده اي عليه اسالم وملت اسالم واستقالل ايران تنظيم شده است
اه منصفانه تري نوشته شده، به برخي اصول انقالب مانند؛ كه با نگ1378دركتاب سال 

ي قـانوني ملـي جنگـل هـا، فـروش سـهام       الغاي رژيـم اربـاب رعيتـي، تصـويب اليحـه     
ي اصالحات ارضي، سهيم كردن كـارگران در منـافع   دولتي به عنوان پشتوانههاي  كارخانه
دانـش بـه منظـور اجـراي      توليد وصنعتي، اصالح قانون انتخابات، ايجاد سـپاه هاي  كارگاه

ضـمن اشـاره بـه     1380كتاب آزمايشـي سـال    3.شود مي تعليمات عمومي واجباري  اشاره
مشـابه فريـب   هاي  هدف اين طرح وطرح«: كند مي برخي از اصول انقالب شاه وملت بيان
ذكـر ايـن اصـول،     4».نفوذ آمريكا در ايران بودهاي  مردم، حفظ حكومت شاه وتحكيم پايه

كند كه علت مخالفت با اين برنامه كه نقاط قوت اين سوال را در ذهن مخاطبان ايجاد مي
آن بيش از نقاط ضعفش است، چه بوده است؟ اما پاسخي منطقي به اين سـوال داده نمـي   

بلكه به دليل غلبه نگاه سياسي بر محتواي كتاب تنها پاسخ به اين سوال ايـن اسـت   . شود
استعماري آمريكا بوده كه به خاطر مقابله با خطركمونيسـت در  هاي  برنامه از طرحكه اين 

  . كشورهاي خاورميانه وآمريكاي التين اجرا شد
ايـالتي  ها  بعد از انقالب به اصالحات شاه، در رابطه با انجمنهاي  بيشترين توجه كتاب

ف قيـد اسـالم از   و واليتي و برخي از شروط آن از جمله اعطاي حـق راي بـه زنـان، حـذ    
به جاي قرآن » كتاب آسماني«شرايط انتخاب كنندگان وانتخاب شوندگان وجانشين كردن
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بـدون تحليلـي از ايـن تغييـرات     ها  در اين كتاب. در مراسم تحليف انتخاب شوندگان است
هـاي   ضمن اشاره به اليحـه انجمـن   67در كتاب سال. شود مي فقط به مخالفت امام اشاره

يتي ومقاومت امام خميني، بدون آن كه داليل مخالف علما با اعطاي حق راي ايالتي و وال
روحانيـت در  «:شـود  مـي  به زنان بررسي شود، تنها در زير نويس به ذكر اين توضيح بسنده

اين زمان معتقد بود كه عنوان كردن حق راي براي زنان صرفا يك عوام فريبي است زيـرا  
قع حق راي نداشتند وهركس كه مورد نظر بود همـان  دانستند كه مردان هم در وا مي همه

آمد، پيدا بود كه در چنين شرايطي عنوان كـردن   مي از صندوق به عنوان يك وكيل بيرون
خواسـتند   مـي  حق رأي براي زنان صرفا يك مانور تبليغاتي دروغين بـود كـه در پرتـو آن   

مسـئله آزادي زنـان    هرچه بيشتر حريم اسالم وروحانيت شكسته شـود امـام در رابطـه بـا    
مخالف نيستيم مـا بـا فحشـا مخـالفيم مـا ايـن كارهـاي غلـط         ها  ما با ترقي زن: فرمودند

ها داشته باشند مگر آزادي زن ومرد مخالفيم مگر مردها در اين مملكت آزادي دارند كه زن
ايالتي وواليتي به هاي  اليحه انجمن درشرح 1380در كتاب سال 1».شود مي با لفظ درست

ي الزم حضـور  اين اليحه ظاهرا به منظور ايجـاد زمينـه  «: كند كه مي ر اين جمله اكتفاذك
در اين اليحه اصولي بود . اجتماعي بودهاي  هرچه بيشتر مردم به خصوص زنان در فعاليت

الغـاي شـرط   : عبـارت بودنـد از  ها  اين شرط. طلبيد مي كه هويت مذهبي مردم را به مبارزه
» .انتخاب شوندگان وانتخاب كنندگان، الغاي سوگند به كالم اهللا مجيدمسلمان بودن براي 

هـاي   ي انجمـن اليحـه « :نويسند مي سپس بدون اشاره به اصل اعطاي حق راي به زنان،
علمـاي دينـي روبـه رو    هاي  ايالتي و واليتي به دليل وجود اين دو اصل اساسي با مخالفت

اين شيوه تحليل، ذكري از مخالفت علما با  در سايركتاب درسي، ضمن پايبندي به 2 ».شد
اعطاي حق راي به زنان به ميان آورده نمي شود وتنهـا شـرط حـذف سـوگند بـا قـرآن و       

رسد با توجه به تغييـر شـرايط جامعـه وتاكيـد      مي به نظر. شودواكنش علما ومردم نقل مي
اين شـرط را كـه   ند ا كتاب ترجيح دادهدولتمردان بر شركت عموم مردم درانتخابات، مولفان

نگـاه گزينشـي تـوام بـا     . كند، حذف نمايندبسياري در ذهن مخاطبان ايجاد ميهاي  سوال
در ايـران،  هـا   نگرش سياسي و بدبينانه به وقايع تاريخي دوره پنجاه ساله سـلطنت پهلـوي  
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  .رود مي تاريخ نگاري به شمارهاي  يكي ديگر ازآسيب
- صادي محمدرضاشاه است كه در كتاب سالاقتهاي  اصالحات ارضي، از ديگر سياست

به تفصيل، به اهميت وتاثير انجام چنين طرحي در سرنوشت طبقه محروم ايران اشاره  57
به پايان رسيد وكليه  2530اصالحات ارضي در سه مرحله تا مهر « :كرده ومي نويسد

ها  ردهكشاورزان ايران كه تا پيش از انقالب رعيت بوده وتحت شرايطي دشوارتر از ب
زراعتي به مالكيت خودشان درآمد وخود مالك هاي  كردند آزاد شدند وزمين مي زندگي

با درهم . دسترنج خود شدند ودر نتيجه واژه رعيت از فرهنگ اجتماعي ايران زدوده شد
به قدرت ونفوذ اقتصادي وسياسي آنان هم در ها  ومالكان در روستاها  شكستن قدرت خان

قدرت واعمال نفوذ از دست آنان خارج وبه هاي  وبسياري از پايگاه شهرها لطمه وارد آمد
اين  كتاب، به پيامدهاي اين اصالحات در جامعه و  1».دست دهقانان از بند رسته افتاد

نمي دهد كه آيا اجراي ها  واكنش مردم وعلما، اشاره نكرده و پاسخي به اين پرسش
تغييري درسطح زندگي توده مردم به ويژه اصالحات با موفقيت همراه بود؟ اصالحات چه 

كشاورزان، كارگران و زنان برجا گذاشت؟ آيا كشاورزان از تقسيم اراضي كشاورزي 
  راضي بودند؟ ها  وكارگران از واگذاري سهام كارخانه

بعد از انقالب، علت انجام چنين اصالحاتي را خواست آمريكا براي تامين هاي  دركتاب
ان وجلوگيري از نفوذكمونيسم برشمرده و صرفا به پيامدهاي منفي منافع واهدافش در اير

اي چون مانند مهاجرت روستائيان به شهرها، باير شدن اراضي كشاورزي به دليل عدم 
توانايي كشاورزان براي حفرچاه وكشت مكانيزه و واكنش مخالفان كه عمدتا علما بودند، 

اگر دهد كه نيزپاسخي به اين سوال نميها  بي اين كتابدبينانههاي  تحليل. كنند مي اشاره
ي ها به شيوهدر مسير اجراي اصالحات، خللي رخ داد وتقسيم اراضي وتوزيع سهام كارخانه

پيش بيني نشده بود، فلسفه وانگيزه آن مطلوب پيش نرفت ويا پيامدهاي منفي در برنامه
بست؟ علت واقعي مخالفت  شود و بايدراه را براين گونه اصالحاتبرنامه نيز مخدوش مي

اصالحي شاه وملت چه بود؟ آيامخالفان اصالحات قبل از اجراي هاي  روحانيون با برنامه
به دليل مغايرت ها  برنامه قادر به پيش بيني پيامدهاي منفي آن بودند؟ يا علت مخالفت آن

حفظ منافع  آيا همان گونه كه در انقالب مشروطه تجار برايمحتواي برنامه با اسالم بود؟ 
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خود كوشيدند علما را همراه خود كنند، در ماجراي اصالحات ارضي نيز مالكين بزرگ 
تاريخ قبل وبعد از انقالب داده هاي  در كتابها  چنين نقشي ايفا نكردند؟ پاسخ اين سوال

  .  نمي شود
هاي  از ديگر وقايع مهمي كه تحت تاثير انقالب اسالمي به گونه اي ديگر در كتاب

اين واقعه كه در دوره ي سلطنت محمد . تاريخ منعكس شده، نهضت ملي شدن نفت است
را به دنبال داشت، در  32مرداد 28رضا اتفاق افتاد وحوادث تلخ فرار شاه از كشور وكودتاي 

تمايلي به ذكرنقش دكتر مصدق، ها  كتابدر اين.پيش از انقالب نمودي نداردهاي  كتاب
.  گذرد مي كردن نفت ديده نمي شود، لذا به اختصار از آندر ملي آيت اهللا كاشاني ومردم

بدون اسمي از آيت اهللا كاشاني وتوده مردم نقل شده  1331قيام سي تير  1357در كتاب
« :وعلت قيام را به اقدامات غير قانوني مصدق و دخالت حزب توده نسبت داده است

بود استفاده نمود واعالم داشت تا دكترمصدق از فرصتي كه براي قضيه نفت ايجاد شده 
اختيارات فوق العاده نگيرد قادر به انجام وظيفه نخواهد بود از دولت درخواست كرد به وي 

ماه بدون مراجعه به مجلس شوراي ملي كار كند وهمچنين  6اختيار داده شود تا مدت 
اختيارات به شاه كه اطمينان داشتند اين . درخواست كرد وزارت جنگ به او واگذار شود

موازات انحالل مجلس و مغاير قانون اساسي است، در عين حال پيش از مصدق 
حزب توده به . ها از آن استفاده خواهد نمود درخواست مصدق را رد نپذيرفتكمونيست

در سي تير شدت آن به . طرفداري از مصدق پيوستند ودست به تظاهرات وآشوب زدند
كشته ومجروح شدند وسرانجام قوام ها  ن، شهرستانحدي رسيد كه عده زيادي در تهرا

سپس به دور دوم نخست وزيري مصدق و  1».السلطنه استعفا ومصدق نخست زير شد
هرج و مرج داخلي واقدامات غير قانوني او مانند منحل كردن مجلس قانون گذاري وديوان 

، به طور غير 1332يعالي كشور، اشاره كرده و بدون ذكر مداخله آمريكا وانگليس در كودتا
مرداد  28از آن روز مردم خاطره روز « :مستقيم كودتارا خواست مردم دانسته ومي نويسد

 اين قيام را يكي از رويدادهاي بسيار مهم تاريخي به شمار. گيرندرا جشن مي 2512
. آورند چه در اين روز يكپارچگي شاه وملت ايران را از خطر حتمي اضمحالل نجات داد مي
امرداد مظهر وجلوه اي از تجلي روح ملت شكست  28نظر تجزيه وتحليل تاريخي قيام از 
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مردم ايران از زن ومرد پير وجوان به دفاع از  2512امرداد  28در روز . ناپذير ايران بود
نظام شاهنشاهي وموجوديت حاكميت خود به پا خاستند وبا جانبازي درست در لحظات 

درآخر با  1».د را به زنده ماندن وپيروز شدن اعالم داشتندتعيين سرنوشت اراده قاطع خو
به اين ترتيب صنعتي كه در نتيجه اتخاذ «: نويسداشاره به سياست نادرست مصدق مي

يك سياست اقتصادي نادرست، سه سال به كلي تعطيل شده بود پس از اندك مدتي به 
 2».كار افتاد وبهره برداري از منابع نفتي آغاز گرديد

پس از انقالب كامال دگرگون شده وجريان ملي شدن نهضت هاي  روند در كتاب اين
پس از انقالب از كاشاني ومصدق هاي  كتاب. شود مي نفت با شكلي كامال متفاوت نگاشته

وشكست نهضت . شود مي به عنوان دو چهره محبوب و رهبران نيروهاي مذهبي وملي ياد
همچنين از قيام . شود مي اين دو رهبر نسبت دادهبه مداخله انگلستان وآمريكا و اختالف 

مرداد  28عنوان نماد وحدت مردم ورهبران نهضضت ياد كرده و تير به 30مردم تهران در 
با مقايسه دو روايت . برد مي را روز كودتاي آمريكايي ونه جشن ملي مردم ايران نام

تاريخي تحت تاثير شود كه وقايع  مي متفاوت از واقعه نهضت ملي شدن نفت، روشن
چنين شيوه . درسي يافته اندهاي  نگرش سياسي و ايدئولوژيكي، انعكاسي متفاوت در كتاب

  . مهم تاريخنگاري استهاي  اي موجب تحريف تاريخ و از آسيب
اما دركتاب   3پس از انقالب به تفصيل از آن ياد شده، هاي  ازديگر مطالبي كه دركتاب

ه حق قضاوت كنسولي ومخالفت شديد وصريح امام خمينـي  انعكاس نيافته، اليح 57سال 
بعد از انقالب اين واقعه با تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است، هاي  در كتاب. با آن است

امام به تفصيل بيان شده، اما در هاي  سخنراني) 58-77(اوليههاي  با اين تفاوت كه دركتاب
كاسته ويا بيرون از متن اصلي و در قالـب   ها بعدي از تعداد وحجم اين سخنرانيهاي  كتاب

  . يك توضيح وبيشتر بدانيد ذكر شده است
چنان كه مشهود است ديدسياسي كتاب تاريخ معاصرايران اگر چه بر تمام مباحث 

ي بيشتري يافته است، به كتاب سايه افكنده اما اين نگرش در بحث از دوره پهلوي جلوه
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پهلوي با قضاوتي غير منصفانه، اصالحات اقتصادي گونه اي كه در بررسي وقايع دوره 
ها  وفرهنگي حكومت پهلوي به كلي منفي جلوه داده و فقط به تبعات منفي اين سياست

  . پرداخته شده است
تاثير انقالب در انعكـاس روابـط سياسـي ايـران بـا سـاير كشـورها در         .4-1-1
  درسي تاريخ معاصر ايران هاي  كتاب

ثير تحول مهم وانقالبي در كشور كـه اسـاس سـاختار سياسـي     پس از انقالب تحت تا
ايران را تغيير داد، همچنين به دليل ماهيت استعمار ستيز اين انقالب، نگرش كلـي حـاكم   

جو انقالبـي حـاكم بـر جامعـه ايـران بـه تمـام        . درسي نيز تغيير كردهاي  بر تدوين كتاب
تـاريخ بـا   هـاي   كتـاب . نتقـل شـد  نهادهاي كشور واز جمله دفتر تاليف كتاب درسي نيـز م 

الگوهاي خاص به نگارش درآمده وروشنگري وپرده برداشتن از اسرار مگوي  استعمارگران 
تـاريخ معاصـر ايـران در مقطـع     هاي  در حوادث ايران جزو جدايي ناپذيركتابها  ونقش آن

، تحت تاثير اين فضا واژگاني چـون اسـتقالل، آزادي، اسـتعمار، مستضـعف    . دبيرستان شد
  . راه يافتها  دشمن، جهانخوار، غارتگري وتوطئه به كتاب

ي ادوار درسي قبل از انقالب روابط خارجي ايران با ديگر كشورها در همههاي  دركتاب
تاريخي به خصوص دوران معاصر مورد توجه بوده وحتي رابطه ايران با كشـورهاي آلمـان   

روابـط  57در كتـاب سـال   . اسـت وهلند دردوره صفويه بخشي را به خـود اختصـاص داده   
سياسي وديپلماتيك، قراردادها وامتيازات ايران در دوره قاجار وپهلـوي مـورد بررسـي قـرار     

با ساير كشورها اعم از اروپـايي  ها  همچنين از روابط دوستانه ومقتدرانه پهلوي. گرفته است
گرچه برخي در اين كتاب ا. ويا كشورهاي حاشيه خليج فارس وخاورميانه سخن گفته است

هـاي   ناشي از قراردادها مورد بحث قرار گرفته، اما محتوا وبيان مطالب بـا كتـاب  هاي  زيان
هـاي   سياست مولفان كتاب اين است كه نشيب. درسي بعد از انقالب به كلي متفاوت است

از .  تاريخي بازگو گرددهاي  تاريخي ايران كمتر برجسته شود، و برعكس نقاط افتخار وفراز
نفتي ايران در دوره پهلوي، و تاثير افزايش قيمت نفـت  هاي  و ضمن اشاره به سياستاين ر

بـا   2531در سـال  : نويسـد  مـي  در توسعه كشور وبي نيازي از كشورهاي خارجي با افتخار
را كه در شرايط  1954نفتي كوچك، شاه قرارداد كنسرسيوم هاي  امضاي قرارداد با شركت

در قرارداد جديد حاكميت، . شده بود، به كلي ملغي ساخت غير عادي به ملت ايران تحميل
مديريت، كنترل وحاكميت تمام وكمال ايران بر صنايع نفـت مسـلم گشـت واز ايـن پـس      
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در هـيچ بخشـي از    1».دوم قرار داد وحفظ به صورت خريدار دراز مدت درآمدنـد هاي  طرف
 ي شـود و بـه نظـر   كتاب بر اهداف استعماري اين كشورها به خصـوص آمريكـا تكيـه نمـ    

در . رسد كه نگاه مولفان به آمريكا، دوستانه و نسبت به شوروي وانگليس خصمانه است مي
دولـت آمريكـا بعـد از    «:نويسد مي بخشي از كتاب ضمن اشاره به آغاز روابط ايران وآمريكا

 پايان جنگ دوم جهاني به منظور ابراز حسن نيت در استحكام روابط سياسي خود با ايـران 
  2».كوشيد ايران را مشمول اجراي اصل چهارم ترومن قرار دهد مي

بعد از انقالب دچار تحول شـده وروابـط ايـران وسـاير كشـورها      هاي  اين روند دركتاب
شـود عمـدتا    مـي  اگر هم به ضـرورت  از كشـوري يـاد   . چندان مورد بحث قرار نمي گيرد

. ديگري در ايران نداشته انـد روسيه، انگليس وآمريكا هستند كه جز اهداف استعماري نيت 
، به نزديكي شاه به شوروي، گرايش شوروي به اعمال حكومـت  58-60سال هاي  دركتاب

در ايران واجراي سياست موازنه مثبت فروش گاز به شوروي در مقابل فروش ذوب آهن و 
 1349نفت جنوب به كنسرسيوم،و جداشدن سرزمين نفت خيـز بحـرين از ايـران در سـال     

آشـنا  هـايي   پـس از انقـالب واژه توطئـه واسـتعمارگر واژه    هـاي   در كتـاب  3.شود مي اشاره
ودر پـس هـر واقعـه اي يـك هـدف شـوم اسـتعماري نهفتـه اسـت          . وهميشگي هسـتند 

فرسـتادگان  ..... در قراردادهايشـان بـا مـا   « : استعمار هستندهاي  ودولتمردان دست نشانده
كشـورهاي اروپـايي هـم چـون ميـرزا      وسفراي ما و حتـي محصـلين ايرانـي اعزامـي بـه      

را در هـا   وميـرزا صـالح شـيرازي   هـا   عسكرخان افشار رومي، ميرزا ابوالحسن خان شيرازي
موسسات فراماسونري شان، شستشوي مغزي ودرس خود فروشي و وطن فروشي دادند واز 

بي اراده اي عليه خودما ساختند ودر جهـت اجـراي مقاصـد    هاي  فعل وچهرههاي  آنان آلت
هـاي   تـاريخ سـال  هـاي   تئـوري توطئـه اگرچـه در كتـاب     4».ومشان اسـتخدام نمودنـد  ش
  . باقي ماند، اما لحن وبيان مطالب علمي تر شد)78 –1362(بعد

محمدرضاشاه همواره درصدد بود ماهيت وابسته حكومت خود وپدرش به انگليس 
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هاي درسي رو دركتاباز اين . زد مي وآمريكا راكتمان نمايند ودم از استقالل وقدرت ايران
ي قراردادهاي دو كشور انگليس وروس بر سر ايران ي پهلوي تحليلي دربارهتاريخ دوره
همچنين . شود مي در چند كلمه خالصه 1907به قرارداد  57اشاره كتاب سال. نمي شود

ي قاجار  وپهلوي توضيحات مختصري ي امتيازت واگذارشده به بيگانگان دردورهدرباره
پس از انقالب كه عمدتا با نگرش سياسي به رشته هاي  در حالي كه در كتاب .دهدمي

تحرير در آمده اند، با تحليل وارائه شواهد تاريخي اهداف استعماري روس وانگليس در اخذ 
بررسي ونتايج  1915و 1907، 1919امتيازات وانعقاد قراردادها به خصوص قراردادهاي 

كتاب به اين قراردادها وامتيازات و واكنش مردم به  قسمت زيادي از. شودذكرميها  آن
در . شود مي از ننگين بودن اين قراردادها يادها  در بعضي كتاب. اختصاص يافته استها  آن

در دوران پنجاه ساله ناصرالدين شاه، عالوه بر تجزيه « :نويسد مي 60كتاب سال 
متعددي نيز تحت عنوان فريبنده  قراردادهاي اسارت باراز اين آب وخاك، هايي  قسمت

و وداللي دولتمردان متجدد مĤب مدرنيزه كردن كشور وپيشرفت وترقي آن با وساطت 
بعد از انقالب از امتيازات هاي  تحليلي كه مولفان كتاب 1».منعقد گرديد استعماربا  غربزده،

با نظري  دهند، يك سويه وبدون در نظرگرفتن شرايط ايران است، درحالي كه مي ارائه
فهميم كه داشتن خط آهن وتراموا واستخراج معادن براي  مي )رويتر(معقوالنه به قراردادها

وبا وجود خزانه خالي و نداشتن نيروي متخصص، . ايران آن روز ضروري به نظرمي رسيد
ما حتي امروز نيز به . اي جز واگذاري امتياز به كشورهاي غربي نداشتناصرالدين شاه چاره

عف تكنولوژي اتمي ونفتي، مجبور به بستن قراردادهايي با روسيه ، ژاپن وديگر دليل ض
  . استها  كشورها هستيم كه به سودآن

  
  )1358-1388(تاثير جنگ بر محتواي كتاب درسي تاريخ معاصر ايران . 2-1

، دفتر تـاليف كتـب درسـي تحـت     1359شهريور  31عراق عليه ايران دربا شروع جنگ
ايجاد شده در جامعه وظيفه خود دانست كه تغييراتـي جـدي دركتـاب درسـي     تاثير شرايط 

ايـن  .  ايجاد نمايد ومطالبي به كتاب تاريخ بيفزايد كه با شرايط جامعه انطباق داشته باشـد 
ايران تـدريس  هاي  در دبيرستان 1361و 1360تحصيليهاي  تغييرات در كتابي كه در سال
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شترين تاثير شـروع جنـگ عـراق وايـران را در ايـن      به گونه اي كه بي. شد، انعكاس يافت
درسـت تـاريخ   هـاي   اين كتاب كه به صورت غير علمي وبـرخالف شـيوه  . بينيم مي كتاب

به عمـل آمـده   هاي  نگاري به رشته تحرير درآمده بود، دوام چنداني نداشت وبا نظر سنجي
  .از دبيران تغيير كرد

ن با بار معنايي ايدئولوژيكي است كه در آن چه دركتاب كامال مشهود است؛ انبوه واژگا
واژگـاني چـون تهـاجم، جهـانخواران شـرق وغـرب ،       . شـود  مـي  جاي جاي كتـاب ديـده  

جهانخواران صليبي،  استعمارصليبي، غـارتگري، سـلطه، اسـتعمار زدايـي، تـاريخ خونبـار،       
 ضد استبدادي وضد استعماري، مذهب مجاهد پرور تشيع واسـتعمار زدايـي، از  هاي  نهضت

كتاب با نگاهي يك سره سياسي نگاشته شـده  . فراواني بااليي در اين كتاب برخوردار است
رسد هجوم عراق به ايـران دسـتاويزي بـراي مولفـان بـوده تـا ضـمن ارائـه          مي و به نظر
سياسي خود، اشاره اي نيز به تهاجم كشورهاي استعمارگر به ايـران  هاي  ونگرشها  تحليل

افـزوده   59باهمين هدف چهار گفتار به كتـاب تـاريخ سـال    . ندداشته باش 20و 19در قرن 
ايران با روسـيه اختصـاص يافتـه و مطالـب     هاي  بخش مفصلي از اين كتاب به جنگ. شد

  .اي نگاشته شده كه آئينه عبرت مردم در جنگ عراق با ايران شودكتاب، به گونه
جريان شر، . جريان است ي دودركتاب تازه نگاشته، تاريخ ايران يك سره روايت مبارزه

به زعم مولفان كتـاب، جهـان دو قطـب    . ظلم و سياهي وجريان خير ومظلوميت وروشنايي
وبه عبـاراتي  ) روسيه تزاري(وشرق) انگلستان( است، در يك سو استعمارگران صليبي غرب

 كفار قرار دارند كه هدفي جز انتقام از مسلمانان وبه ويژه شيعيان نداشتند، ودر طرف ديگـر 
مردم مسلمان، محروم وغارت زده ايران كه براي حفظ جان وناموس چاره اي جـز مبـارزه   

 1.در اين كتاب صليب نمادغرب وشرق است. ومقاومت دربرابر مهاجمان استعمارگر نداشتند
در آن مقطع حساس از زمان، رنسانس علمـي اروپـا زمينـه را بـراي     « :نويسد مي از اين رو

قواي نظامي غرب وشرق صليبي آماده ساخت وبه جهـانخواران  رشد تمدن صنعتي و تفوق 
صليبي را دگر باره واين بارپيروزمندانه ودرجهـت انتقـام   هاي  مزبور مجال آن داد كه جنگ

ايـن   2».كينه توزانه شان از شرق اسالمي باالخص ايران شيعه تجديد نمايند، بخشيده بود
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گريبايـدوف شخصـيتي   . شـود ديده مـي نوع نگارش در توضيح جريان قتل گريبايدوف نيز 
 روحيه سلطه جويانه وضد اسالمي صليبي درالبالي نگارشاتش مـوج «شود كه  مي معرفي

آغاز ورودش به تهران راه تحقيركيان اسالمي وشكسـتن حميـت ملـي ايـن     و از .... زند مي
  1»سرزمين را در پيش گرفت

وه مقـاالت ژورناليسـتي   كتاب كمتر به ذكر وقـايع تـاريخي پرداختـه وبيشـتر بـه شـي      
در گفتار سوم داليل تهـاجم  . مورد نظر مولفان را انعكاس داده استهاي  وتبليغاتي، تحليل

« :نويسـد  مي جهانخواران صليبي به ايران را دو دسته عوامل بنيادين و موقت، بر شمرده و
مذهب مجاهد پرور تشيع كه به شهادت تاريخ خونبار ايـن سـرزمين جـوهر سـيال حيـات      

ضد استبدادي وضد استعماري ايـن سـرزمين   هاي  وحماسه حركت در كالبد تمامي نهضت
مذهبي خصوصا شـعائر حسـيني، روحانيـت شـيعه ودر      -وشعائر مليها  سنت. بوده وهست

 2».راس آن فقهاي جامع الشرايط ومراجع تقليد، از جمله داليل موقتي اين هجوم بوده انـد 
 -پـردازد، بيانيـه اي تبليغـي    مـي  روس وايـران ي ها مختلف كتاب كه به جنگهاي  بخش

در قضيه قتل . حماسي در اهميت ومنزلت مرجعيت شيعه ونقش آنان در رهبري مردم است
شهر يكپارچه به هم برآمدند غيرت «: نويسد مي گريبايدوف با لحن وكالمي تحريك كننده

بـه سـوي    همـه هـا   چشـم . ملي وحميت ديني مردم اين سرزمين به شدت تحريك گرديد
روحانيت بود مگر نه اين كه هم اينان فتواي جهاد عليه تجاوزات ارتش ضد اسالمي روس 

   3»داده بودند؟
ودسـت آوردهـاي دو جنـگ ايـران     هـا   ودرسهـا   برخي از نكتـه «گفتارپنجم با عنوان 

. كامال با هدف تذكر دادن به مردم براي عبرت گيري از تاريخ نگاشته شده اسـت » وروس
عد از ذكر دستاوردهاي جنگ براي استعمارگران كه موجب آشنايي آنـان بـا نقـاط    مولفان ب

فرهنگي وسنن ملي وشـعائر  هاي  قوت وضعف ملت ايران شدو به نقش تعيين كننده ارزش
مذهبي روحيات اخالقي ملت ماپي بردند وبر اساس آن دريافتند كه چگونه وبا پـي ريـزي   

توان در صفوف متشكل ملت سلحشورمان رخنه كرد، به تـاثير   هايي مي ونقشهها  چه برنامه
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متقـابال ملـت مـا، در رأسـش رجـال سياسـي و       « :جنگ بر ايران اشاره كرده ومي نويسند
زعماي مذهبي نيز در جريان اين دو جنگ، هرچه بيشتر آن سوي چهره كريه به سياسـت  

را هرچـه صـريح تـر،    گرگ وروباه منشانه شرق وغرب صليبي وصفوف استعمار انگلستان 
مشاهده كردند ودريافتند جهان خواران مزبور در كليـه روابـط سياسـي، نظـامي اقتصـادي      
وفرهنگي شان با ما جز نابودي اسالم خصوصا اسالم تشيع وجـز تجزيـه وغـارت ممالـك     

اوج تبليغـات نگارنـدگان     1».اسالمي باالخص ايراني شيعه مقصد وهدفي دنبال نمي كنند
ملـي  هـاي   در اين بخش عناصر وارزش. شود مي ت پاياني درس پنجم ديدهكتاب در جمال

مذهبي ايران كه از اسالم تشيع مايه گرفته بود ودر جريان دو جنگ ايران وروس به نحـو  
جهاد دفاعي عليه هجوم سلطه گرانه «:كامال بارز وآشكاري تجلي يافت، را چنين برشمرده

اعت سلطان اسالم وسايركارگزاران امور حكومتي وتجزيه طلبانه استعمار خارجي، وجوب اط
از مجتهد جامع الشرايط ومرجع تقليد ولزوم كسب اجازه شاه از آنان به عنوان مقـام نيابـت   

يعني اصل حاكميت ديانت بر قدرت وسياست، شـهادت طلبـي بـه عنـوان     ) عج(امام عصر
ليـه السـالم،   بزرگترين درس از عاشوراي سيد وساالر شهيدان حضرت حسين بـن علـي ع  

وترك جان ومال وعيال وخانمان در طريق دفاع از كيـان اسـالم وحفـظ مـيهن اسـالمي،      
لـزوم جبهـه مشـترك    ... هجرت از حيطه حاكميت خلل ناپذير كفر به حوزه اقتدار اسـالم، 

اميد به نصـرت ويـاري الهـي وثبـات قـدم در      .... اسالمي در برابر جهانخواران ضد اسالم،
مقدس نسبت به شرق وغرب صـليبي، هـم چنـين بـر اسـاس بيـنش        مبارزه، خشم وكينه

» تكليـف شـرعي  «مكتبي اين فرهنگ، شركت فرزندان سلحشور وطن درصحنه مبارز يك
با شـعارهاي  ها  با كمي تامل در اين عبارات و واژگان، پي به شباهت آن» .آمد مي به شمار

روس هـاي   جنگ«اگر عبارت . بريم مي تبليغاتي براي ترغيب جوانان براي رفتن به جنگ،
را » جنگ عـراق وايـران  «را از ابتداي اين بخش حذف كنيم وبه جاي آن عبارت » وايران

دويست سال پـيش بلكـه   هاي  بگذاريم، متوجه خواهيم شد كه اين سطور نه تحليل جنگ
  .است 60شرح احوال ايران در سال 

مجـال خـوبي بـراي    روس وايران وشرح دخالت علما در صدور حكم جهاد، هاي  جنگ
مولفان كتاب فراهم آورده تا غير مستقيم به  تبيين ماهيت ديني نظام جمهـوري اسـالمي   
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جهاديه علماي هاي  در جاي جاي كتاب به رساله. ونقش مرجعيت در رهبري نظام بپردازند
را هـا   عصر قاجار اشاره وشرح فتـاوي آنـان دربـاره ي لـزوم جنـگ دفـاعي دربرابـر روس       

ازديدگاه فرهنگ حاكم بر مبـارزه ملتمـان در ايـن دو جنـگ، هـم      « :نويسد برشمرده ومي
اقـدامات نظـامي ايـران در     -ميرزا بزرگ فراهاني آمده» جهاديه صغير«چنان كه در كتاب

اخـراج كفـار از بـالد و اراضـي     « براي» جهاد دفاعي«قبال تجاوزات ارتش تزاري صورت 
حفـظ كيـان اسـالم ومسـلمين ودفـع      «فوبـه هـد  » داشتهها  مسلمين پس از تسلط بر آن
هجوم ارتش تزاري بـه قفقـاز ازديـدگاه رهبـران فتنـه      . گرفت» دشمنان خدا از اصل دين

وبلكـه رفتـه رفتـه    «بزرگي است كه اگر تدارك آن نشود به نتيجه اي هولنـاك انجاميـده   
ز بايسـتي ا ) شاه(هم چنين بزرگترين نظام سياسي كشور. اساس اسالم بي نظام خواهد شد

اجازه سلطنت واذن فرماندهي بگيرد وامر ونهي سپاه بـر وفـق شـريعت    «مراجع تقليد عصر
  . نيستها  بعد از انقالب ذكري از اين فتاوي وجهاديههاي  در ساير كتاب 1 ».كند

روس وايـران بلكـه هشـدار بـه     هـاي   از كتاب گويي نه شرح وقايع جنـگ هاي  قسمت
عراق بـه ايـران راه نجـات ايـران در جنـگ را       مخاطبان آشنايي است كه در جريان حمله

نكته مهم وتعيين كننده ديگر اين كه در اين جنگ «: دانستند مي توسل به كشورهاي ديگر
به روشني هرچه تمام تر معلوم كردند كه مبارزه با يك ابر قدرت، ازطريق اتكاء واعتماد به 

زه عليه هر ابرقدرتي چه در بعـد  مبار...... يك ابر قدرت ديگر هرگز به پيروزي منتهي نشده
سياسي ونظامي وچه در ساير ابعاد اقتصادي وفرهنگي بايسـتي بـدون هـيچ گونـه اعتمـاد      
واتكاء به ابر قدرت ديگر، وبه طور صد درصد ومستقل ومتكي به خـود ومتوكـل علـي اهللا    

از صورت پذيرفته وتداوم يابد وحداكثر اگر ناچار بوديم كه دست نيـاز بـه طـرف كسـي در    
كنيم الاقل از كشورهايي استمداد كنيم كه در سياست خارجيشان با ما هرچه بي طرف تـر  

  2 »...داشـته باشـند  هـا   بود وكمتر تعهدي در قبال پيشبرد مقاصد جهان خوارانـه ابرقـدرت  
برخي جمالت، گاه هشدار به كساني است كه نه ديروز ودر جريان جنگ با روس، بلكه در 

پيشنهاد ومذاكرات صـلح بـا دشـمن    «:لح با عراق را سر داده بودندنداي ص 60شرايط سال
متجاوز بود كه هر از چند گاهي وخصوصا در مواقع حساس پيروزي وپيشرفت نسبي ايران 
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وبه هنگام استقبال روس تزاري ودر مواجهـه بـا ارتـش نـاپلئون در مرزهـاي      ها  در صحنه
يران را موقتا متوقف ساخته ومجال آن شد، تا بدين بهانه حمالت ارتش ا مي اروپائيش ساز

را بيابند كه بر مشكالت داخلي خويش فائق آمـده وتجديـد قـوا كننـدودر اولـين فرصـت،       
  1».سرحال وتازه نفس، تجاوزاتشان را از سر گيرند، چنانچه به كرات نيـز ايـن چنـين شـد    

ز براي  توجيه در آن جا ني. خورد مي نيز به چشم 86اين جمالت آشنا در كتاب تاريخ سال 
 61پرسند چرا دولتمردان ايران از فرصت پـيش آمـده در سـال     مي افرادي كه دائم از خود

هـاي   زيـرا هنـوز بخـش   « :وپيشنهاد صلح صدام استفاده نكردند؟ اين عبارت نوشـته شـده  
زيادي از خاك ايران در تصرف متجاوزان عراقي بود وقبول آتش بس موجب تثبيت حضور 

دانستند كه صدام درصـدد اسـت طـي آتـش      مي شد، به عالوه آنان مي انآنان در خاك اير
   2»....بس، فرصتي به دست آورد تا به تجديد قوا و بازسازي نيروهاي خود بپردازد

كه چيـزي جـز شـرح    در اين درس ها، كتاب كامال از ماهيت وهدف يك كتاب درسي
وافسوس تبديل شـده كـه گـاه،    وتحليل وقايع تاريخي نيست، دور شده وبه بيانيه اي پرآه 

دهـد   مـي  كاش واگرهايي براي اتفاقات دويست سال پيش سر داده و راه كارهايي ارائهاي
كه خطاب آن البته نه عبـاس ميـرزا ومـردم آن روزگـار بلكـه دولتمـردان و مـردم امـروز         

به همان صورت اصيل وبـومي و مسـتقل   : اگر درجنگ ما با ارتش متجاوز تزاري« :هستند
وصرفا بر بسيج وتشكل وسـازمان دهـي درسـت ودقيـق     . رفت مي پيش) اد عليه كفارجه(

 واصولي ومنظم مجاهد مردان سلحشور وجان بر كف وشوقمند به شهادت وطنمان متكـي 
وخصوصا اين كه با دراز كردن دست كمك به سوي دولت نماي خيانت پيشـه اي  . بود مي

وهمـه  . در داخل كشورمان فراهم نمي شدهم چون انگليس زمينه آن همه توطئه وخيانت 
عناصر وطن فروش وسر سپرده درون هيئت حاكمه وقـت كـه نقـش سـتون پـنجم را در      

مفتضحانه شان ارتـش ايـران را   هاي  كردند ودر مقاطع حساس يا فراز مي داخله كشور ايفا
اشـغالي  شدند ودر منـاطق   مي افكندند، شناسايي ومحاكمه مي به دام  ودامن بيگانه متجاوز

سازمان يافتـه  هاي  نيز با تكيه بر حميت ديني وغرور وغيرت ملي مردم  آن سامان ، هسته
داديم وبه يك نبرد عام وفراگير چريكي وپارتيزاني با  مي تشكيل» مقاومت ملي« وارگانيك
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كشانديم وبه طور تن به تن وخانـه بـه    مي زديم وجنگ را به كوچه وبازار مي دشمن دست
شايد كه چنـان شكسـت   ..... پرداختيم  مي في فرسايش دهنده با قواي اشغالگرخانه به مصا

عبارات و واژگان به كاررفته در اين درس مانند؛ ستون  1».فاحشي بر ما تحميل نمي گرديد
سازمان يافته وارگانيك، عناصر وطن فـروش وسـر سـپرده و نبـرد عـام      هاي  پنجم، هسته

روس وايران هيچ سنخيتي ندارد بلكـه بـه   هاي  جنگ وفراگير چريكي وپارتيزاني، با فضاي
  . ادبيات جامعه ايران دهه شصت نزديك است

روشن است كه ماهيت واهداف اين كتاب با كتاب درسي مقطع متوسطه وهمين طـور  
كتاب بيشتر از آن كه بازگو كننده روايات تـاريخي از  . تاريخ نگاري علمي بسيار فاصله دارد

قراردادهاي تركمان چـاي وگلسـتان  وخسـارات ناشـي از آن بـر       روس وايران،هاي  جنگ
ي لزوم شركت در جنـگ دفـاعي   اي سياسي وتبليغاتي دربارهزندگي توده مردم باشد، بيانيه

با عراق، پافشاري بر جنگ تا پيروزي ونه صلح وتبيين ماهيـت اسـالمي نظـام جمهـوري     
يكـي ديگـر از   . جاريـه اسـت  اسالمي و جستجوي ريشه چنين نظـامي دردوره صـفويه وقا  

غير منصفانه، بيـان شـعاري وتيليغـاتي وكـاربرد     هاي  تاريخ نگاري بيان تحليلهاي  آسيب
  . كندواژگان با بار معنايي خاص است كه روايت تاريخي را از ماهيت خويش دور مي

  
تاثير دست به دست شدن قدرت ميـان احـزاب سياسـي برمحتـواي كتـاب       .3-1

  )1358-1388(درسي تاريخ معاصر ايران 
سياسـي  هـاي   گذرد، اختالف نظـر وديـدگاه   مي در طول سي سالي كه از انقالب ايران

بـا  . سياسي خاصي دركشور شـد هاي  و ايجاد احزاب وجريانها  متفاوت موجب دسته بندي
وابسته بودند، سياست دفترتـاليف  ها  كه به هريك از اين جريانهايي  تروي كار آمدن دول

درسي تاريخ تحت تاثير اين تغييرات بـه  هاي  كتب درسي نيز دستخوش تحول شد و كتاب
  .رشته تحرير درآمدند

-رياست دولت موقت برعهده ي بازرگان بود ودر كابينه وي ملـي   57-58هاي  درسال
سياست دولت موقت توام با قانون مـداري،  . حضور داشتند... گراياني وطرفداران جبهه ملي

با پذيرش اصل واليت فقيه  بود و رژيم پهلوي دست گيرشده سركردگانبرخورد معتدل با 
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ذيـل   59و58انعكاس چنين نگرشي در كتـاب درسـي سـال    . در قانون اساسي مخالف بود
در اين كتاب ها، نقش مصـدق بـيش از كاشـاني    . است وقايع ملي شدن نفت قابل بررسي

 1359در كتـاب  . مورد تاكيد وتوجه قرار گرفته وملي شدن نفت به تفصيل بيان شده است
برخـوردي متكـي بـه     كاران داشت اما مصدقكاشاني انتظار برخورد قاطع با خيانت« :آمده

ين در ايـن كتـاب ضـمن    همچنـ » ...قانوني بود اين مسئله موجب اختالف بـود هاي  آزادي
 اشاره به اهميت رهبري قاطع در هدايت مردم كه در شخصيت امام خميني مصـداق يافتـه  

درك اهميت ولزوم قاطعيت امروزه بـراي  . كاشاني قاطعيت يك رهبر را نداشت«:نويسد مي
  ».نسلي كه قاطعيت امام خميني را در انقالب اسالمي مشاهده كرده آسان است

مولفان اين كتـاب  . با تفصيل ديگري ذكر شده است 1386سال  نهضت نفت در كتاب
برآنند اهداف شوم استعمارگران انگليس وآمريكا را بيش از پيش وبا استناد به اسناد باز گـو  

وعمليـات  هـا   از اين رو در اين كتاب از طراحـي عمليـات چكمـه توسـط انگليسـي     . نمايند
ات شـبكه جاسوسـي بـدامن وعمليـات     سخن گفتـه وبـه اقـدام   ها  آژاكس توسط آمريكائي

ايـن كتـاب كـه در دوره ي    . كند مي تبليغات خاكستري در تضعيف شخصيت مصدق اشاره
دكترمحمود احمدي نژاد ودر شـرايطي كـه ايـران بـه خـاطر راه انـدازي       رياست جمهوري

 هسته اي تحت فشار بين المللـي وتحـريم قـرار دارد نوشـته شـده وبـه نظـر       هاي  نيروگاه
تغيير شيوه نگارش اين كتاب به ويژه در بحث ملـي شـدن نفـت، بـا ايـن هـدف       رسد  مي

ها  آنهاي  صورت گرفته كه نسل جوان كشور بيش از پيش با اقدامات استعمارگران ونقشه
اهداف درسي اين كتاب نيز بيشتر بر ديدگاه سياسـي  . براي رسيدن به منافعشان آشنا شوند

مختلف كوشش شـده بـا ارائـه    هاي  ودر بخش. جناح راست وحزب اصول گرا مبتني است
سياسي در باره ي مقاصد شوم استعمار، مخاطبان را متوجه اين نكته نمايد كـه  هاي  تحليل

  .آن استعمارگران همچنان انقالب ايران را در كمين دارند
انقـالب  هاي  واقعه تصرف سفارت آمريكا  واستعفاي دولت موقت كه در نخستين سال

هـاي   سـال هـاي   در كتاب. درسي تاريخ يافته استهاي  س متفاوتي در كتابرخ داد؛ انعكا
، ضمن شرح مفصل اين واقعه، يكي از داليل استعفاي دولت مهندس بازرگان 83و 78، 62

با توجه به اهميـت ايـن اقـدام امـام خمينـي آن را      «:را همين ماجرا ذكر كرده ومي نويسد
معتقد بـه پيشـبردگام   ها  برخورد با حوادث وجرياندولت موقت كه در . انقالب دوم ناميدند

به گام امور بود وبه اقدامات انقالبي چندان اعتقاد نداشت، تصرف سفارت آمريكا وبازداشت 
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 13يبه همين دليل دو روز پس از واقعـه . دانست مي كاركنان آن را براي كشور، خطرناك
، علت تصـرف  86در كتاب سال  1».ي او استعفا دادندآبان، مهندس بازگان واعضاي كابينه

سياسـي وانقالبيـون، بـه مالقـات     هـاي   سفارت آمريكا ، نارضايتي واعتـراض شـديدگروه  
 2.شـود محرمانه مهندس بازرگـان بـا برژينسـكي؛ مشـاور امنيـت ملـي كـارتر، ذكـر مـي         

مالقات بازرگان بـا برژينسـكي   «:بعدي كتاب، اين عبارت اصالح و نوشته شدهاي  درچاپ
از سـوي ديگـر ورود شـاه بـه آمريكـا      . تراض شديد مردم ودانشجويان قرار گفـت مورد اع
فزاينده از مداخالت سفارت آمريكا در تهران موجب تصرف سـفارت آمريكـا،   هاي  ونگراني

توسط گروهي از دانشجويان وبه گروگان گـرفتن اعضـاي سـفارت در روز سـيزدهم آبـان      
    3 ».استعفا دهد 1358آبان  14درمجموع اين عوامل باعث شد بازرگان . شد1358

با روي كار آمدن حـزب اصـالح   1378درسي در سال هاي  مهم ترين تغييرات دركتاب
در ايـن سـال سياسـت دفتـر     . طلب در ايران ورياست جمهوري سيد محمد خاتمي، رخ داد

درسي نيز دستخوش تحول شد و بر همين اساس اقدام به تـاليف كتـاب   هاي  تاليف كتاب
مولفان اين كتاب، با نگاهي جامع كوشيده . ي تاريخ معاصر ايران نمودمعي دربارهدرسي جا

پيشـين، ضـمن توجـه بـه     هـاي   اند، اوضاع ايران راتحليل نمايند، از اين رو برخالف كتاب
اوضاع سياسي كشور، وضعيت اقتصادي، اداري، جمعيتي، فرهنگي واجتماعي ايـران را نيـز   

از جمله مباحثي كه در اين كتاب مورد اشاره قرار گرفتـه ، سـير   . مورد بررسي قرار داده اند
تا مدارس جديد، تاثيرمدارس علوم ديني در تربيـت  ها  تاريخي مدارس ايران از مكتب خانه

علمايي چون سيد جمال الدين اسدآبادي وتوجه اميركبير به ساخت مدرسـه اي بـه سـبك    
ه بر اين به نقش ميرزا حسن رشديه در عالو. جديد براي توسعه وپيشبرد علوم وفنون است

يادي نمي ها  از آنها  كند كه در ساير كتابي ايراني، نيز اشاره ميساخت نخستين مدرسه
از . اين كتاب توجه به نقاط قوت وفرازهـاي تـاريخ ايـران اسـت    هاي  از ديگر ويژگي. شود

تاريخ ايران به دليل  ي صفويه در ظهور صفويه، بر اهميت دورههاي  جمله در بررسي زمينه
محلي وجلـوگيري از تجـاوزات بيگانگـان،    هاي  ايجاددولتي يكپارچه با پيروزي بر حكومت
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رسمي شدن مذهب شيعه و افزايش نفوذ مرجعيت شيعه، برقراري امنيت دركشور كه زمينه 
  . كند مي ساز توسعه اقتصادي وفرهنگي شد، اشاره

، به بحث اصـالحات واصـالح   »اصالحات ايران در تكاپوي«، ذيل عنوان 1378كتاب 
گران پرداخته و از عباس ميرزا، امير كبير وميرزا حسين خان سپهساالر به عنـوان اصـالح   

 در اين كتاب  ميرزا حسين خان سپهساالر به عنوان كسي ياد. كند مي گران دوره قاجار ياد
. وي انجـام شـد  هـاي   ي ناصري، با پي گيـري شود كه آخرين بخش از اصالحات دوره مي

كـرد تـا    مي او تالش. سپهساالر درصدد استقرار حاكميت قانون بود« : كند مي سپس اشاره
سپهسـاالر  . نظم مبتني بر قانون در جامعه برقرار گردد وحد وحدود قدرت دولت معين شود

وي همچنين براي . به هنگام تصدي وزارت جنگ، در امور نظامي نيز اصالحاتي انجام داد
. كرد مي ختن شاه واطرافيان او با ضرورت اصالحات، آنان را به سفر به اروپا ترغيبآشنا سا

 اقتصـادي اش دنبـال   -البته مشهود است كه گاه منافع فردي را نيز در تصميمات سياسي
هـايي   ، بر نقش منفي ورشوه گيري وداللي چهرهها  ي كتابدرحالي كه در همه»  .كرد مي

ره شده ونقش آنان در اصالحات ومشروطه كم رنـگ شـده، در   مانند سپهساالر وملكم اشا
بـا توجـه بـه    . نقش اصـالح گـري سپهسـاالر برجسـته تـر شـده اسـت        1378كتاب سال

رسد  مي اصالح طلبانه جريان سياسي كه در ايران به قدرت رسيده بود، به نظرهاي  ديدگاه
اصالح گر ايران را اي ه مولفان كتاب قصد داشتند  انديشه اصالحات و انگشت شمار چهره

در ذهن دانش آموزان منفي معرفي نكند، تا دانش آموزان بدانند در ميان رجال قاجار افـراد  
يا نقش سپهساالر كامال ها  در حالي كه در ساير كتاب. به اصالحات هم بوده اند مند عالقه

شـده اسـت    حذف شده ويا بالفاصله به رشوه گيري او وداللي اش در دادن امتيازات تاكيد
وبا اين نكته تمام وجهه اين افراد از بين رفته و ذهنيت منفـي نسـبت بـه اصـالح طلبـان      

مطالـب را واقـع بينانـه ومنصـفانه تـر از      78به نظرمـي رسـد كتـاب سـال     . شود مي ايجاد
را دركنـار هـم   هـا   كفـايتي و خدمات وبيها  وبديها  درسي نگاشته و خوبيهاي  ديگركتاب
  .ديده است
ش به اين كتاب كه تنها يك سال در مدارس تدريس شد، كتـاب ديگـري بـه    در واكن

 يكسـونگري آن  80ضـعف عمـده كتـاب سـال    . تـاليف شـد   1380،در سال  طور آزمايشي
كتاب بيشتر با انگيزه بزرگ نمايي نقش علما ونه ديگـر اقشـار مـردم بـه رشـته      . باشد مي

دوره صـفويه بـه اوضـاع     ، بـه جـز  1378همچنـين بـرخالف كتـاب    . تحرير درآمده است
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ديگر، توجه نداشته و فقط تحوالت سياسي برجسته هاي  اقتصادي واجتماعي ايران در دوره
در اين كتاب به اقدامات اصالحي اميركبير وعباس ميرزا ، وديگر دولت مـردان  . شده است

گـري در درون  ي نظـامي قاجاري كه به فكر ايجاد نوعي نـوگرايي بـه خصـوص درزمينـه    
ي ايراني بودند، اشاره كرده و معايب اين نوگرايي واصالح طلبي را چنـين برشـمرده   جامعه
اين نگاه نتوانست در ايران نشاط علمي ايجاد كند وركود وضـعف علمـي ايـران در    «: است
به دليل عدم اصالح نظام حكومتي . متمادي باقي ماندهايي  از جامعه براي دهههايي  بخش

وهي از دانش آموختگان جديد وهم چنين، ورود امواج اسـتعمار  قاجاريه، بي هويت شدن گر
» .به ايران، كشور ما نتوانست از دستاوردهاي علمي بشر كه مرز نمي شناسد اسـتفاده كنـد  

اين كتاب بدون اشاره به اقدامات اصالحي سپهساالر از وي به عنوان واسطه قراردادهـاي  
گـرايش بـه يكـي از دو    (ي مثبـت او موازنـه  ناصرالدين شاه واروپائيان نام برده، و سياست

را موجب مخالفت علما و بدبيني ناصـرالدين شـاه   ) قدرت روس وانگليس يا هردوي آن ها
  .  كند مي وسرانجام عزل وي ذكر

در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نـژاد وقـدرت گيـري مجـدد حـزب       86سال
پـس از  هـاي   با همانند ديگركتـاب محتواي اين كتاب تقري. راست كتاب تازه اي تاليف شد
برجسته ومبارز بـه  هاي  ضد استعماري ايران، شخصيتهاي  انقالب بوده و بيشتر به جنبش

ايـن كتـاب در شـرايطي    . پـردازد  مـي  ويژه علماي مبارز، و افشاي اسرار بيگانگان در ايران
كشـورهايي كـه   تاليف شد كه موقعيت ايران در منطقه وجهان به دليل پيوستن به جرگـه  

جهـاني مـورد   هـاي   فناوري هسته اي دارند، دستخوش تحول شده وايران از جانب قـدرت 
تحت تـاثير ايـن شـرايط نگـاه غالـب كتـاب،       . تحريم اقتصادي وسياسي قرار گرفته است

سياسي وضد استعماري است و تمامي وقايع تاريخي ايران تحت تاثير اين نگرش نگاشـته  
اب از اهداف استعماري بيگانگان به ويژه انگليس وآمريكـا، در  در جاي جاي كت. شده است

ويا انجام مقاصد خود، سـخن  ها  براي ساقط كردن دولتها  ايران و زد وبندهاي سياسي آن
آيد؛ به گونه اي كه يك درس كامل بـه امتيـازات واگـذار شـده بـه انگلـيس،       به ميان مي

در  1.يازات مشابه به روسيه به ميان آيـد اختصاص يافته، بدون آن كه ذكري از واگذاري امت
اين كتاب با مراجعه به اسناد درصدد افشاي مداخالت انگليس،آمريكـا وروسـيه در جريـان    
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هـا   ملي شدن صنعت نفت واصالحات ارضي وانقالب شاه وملت است وبيش از ساير كتاب
  . بر اين مسئله اهتمام دارد

  
 درسي تاريخ معاصر ايران هاي تغييرات شكلي كتاب تحوالت سياسي و .2
)1388-1358(  

تاريخ بعد ازانقالب، تحت تاثير تحوالت رخ داده به ويژه پيروزي انقـالب از  هاي  كتاب
اين تغييرات عمدتا در مقدمـه و تصـاوير انعكـاس يافتـه     . نظر شكلي نيز دچار تغييرات شد

  . پردازد مي تاريخ معاصرهاي  اين بخش از مقاله به تغييرات شكلي كتاب. است
  مقدمه .1-2

آغازين انقـالب، نگـرش   هاي  درسي، به خصوص در سالهاي  مهم ترين ويژگي كتاب
درسـي را نيـز   هـاي   ي كتـاب آرمان گرايانه، وايدئولوژيكي بود كه عالوه بر محتوا، مقدمـه 

  . تحت تاثير قرارداد
ضـرورت  جامعـه، بـه   هـاي   ، با بيان تاثير انقالب بر دگرگـوني ارزش 1358كتاب سال 

 ايجـاب هـا   ايـن دگرگـوني  « :نويسـد  مي درسي اشاره كرده وهاي  تحول در محتواي كتاب
آموزشـي مـا   هـاي   درسي و روشهاي  وكتابها  پرورشي، برنامههاي  كرد كه در ديدگاه مي

، سرشـار از شـعارهاي   1359مقدمه كتـاب تـاريخ سـال   » ...تجديد نظر اساسي به عمل آيد
درسـي  هاي  رشي سياسي وايدئولوژيك، از بايدهايي كه دركتابپرشورانقالبي است، و با نگ

بـراي  «:گويـد حذف شوند، سخن ميها  بايدگنجانده شود ونبايدهايي كه الزم است از كتاب
تحكيم بنيان عظيم انقالب اسالمي وتضمين تداوم وگسترش آن ومصونيتش در برابر هـر  

ساسي ترين مرحله، يعني انقالب توطئه اي، زمان آن فرا رسيده است كه اين ملت بزرگ ا
هـاي   بايد ته مانده فرهنگ منحط شاهنشاهي وآموزش. فرهنگي را قاطعانه به انجام رساند

در » .زدوده شود.....استعماري، از تمام اركان جامعه، مدرسه، دانشگاه ادارات وكوچه وبازار و
به رشته تحرير درآمد،  ها به خاطر انقالب فرهنگي،درشرايط تعطيلي دانشگاهكهاين مقدمه

 اند به توجيه اين سياست فرهنگي حكومت بپردازنـد، از ايـن رو  ضرورت ديدهمولفان كتاب 
اجتمـاعي واسـاس انقـالب    هـاي   انقالب فرهنگي در اسالم منشاء دگرگـوني « :نويسند مي

سياسي واقتصادي جامعه است واينك مادر اين برهه از زمان ودر اين مقطع حساس، عهده 
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امر بسيار خطير ومهمي هستيم وبايد با تشخيص صحيح وروشن بيني، مسـير آمـوزش    دار
وپرورش نسل جديد را مشخص سازيم واين فرهنگ آشفته و ويران را باز سازي كنيم وبه 

بـاز  . دنبال انقالب اجتماعي وسياسي، در تداوم انقالب فرهنگي نيز به پيروزي نائـل آئـيم  
بايـد  . ان بـه فرهنـگ اسـت   منـد  عالقـه سي، برعهده همه يافتن وارائه فرهنگ اصيل وسيا

را ازآمـوزش وپـرورش كنـار    هـا   بيگانـه وغيـر اصـيل را شناسـايي كـرد وآن     هـاي   مالك
  » ...گذاشت

درسي تاريخ هاي  شويم كتاب مي نخست پيروزي دورهاي  هرچه ازفضاي انقالبي سال
ي موضـوع  علمي دربـاره با شيوه اي  67مقدمه كتاب. شوند مي به نگارش علمي نزديك تر

با اين وجود سياست دفتر تـاليف كتـاب همچنـان    . نمايد مي ومحدوده تاريخي كتاب بحث
مي كند با تاكيد بر فايده مهم تاريخ كه عبرت آمـوزي از گذشـته اسـت، بـه دانـش      ايجاب

با دقت در وقايع اين دوران وبا تحليل حوادث خواهيم توانست چهـره  «: آموزان توصيه كند
كنـوني، فرزنـدان خلـف آنهـا هسـتند      هاي  اروپا را كه ابرقدرتهاي  مار واهداف قدرتاستع

چه به روز ايـن مـردم آورده   ها  بشناسيم ودريابيم كه سلطه گران بيگانه ونوكران داخلي آن
در پرتو چنين شناختي خواهيم توانست نوع برخورد وچگونگي روابطمان را با بيگانگان . اند

كتـاب  ي علمي عالوه بر محتـواي ي هفتاد وهشتاد شيوهدهههاي  كتابدر» ....تعيين كنيم
  .شود مي در مقدمه نيز لحاظ

  تصاوير. 2-2
درسي تاريخ را متاثر كرده بلكه برتصـاوير،  هاي  تغييرات سياسي نه تنها محتواي كتاب

هـاي   بيشـترين تغييـرات كتـاب   . جلد كتاب، نوع بيان متون درسي نيز تاثير گذاشته اسـت 
  . مشهود است درسي بعد از انقالب در تصاوير آن

نيز كه تقريبـا بـا    58دركتاب سال . تاريخ دوره ي پهلوي، فاقد تصوير استهاي  كتاب
بـا تغييـر    59امـا از سـال  . همان محتوا نگاشته شده تصويري به كتاب افزوده نشده اسـت 

. درسي راه يافـت هاي  به كتاب... انقالب، علماوهاي  محتواي كتاب، تصاويري از شخصيت
امام خميني، آيت اهللا طباطبايي، آيت اهللا بهبهـاني، آيـت اهللا شـيخ    هاي  از اين پس عكس

كاشـاني، دكترمصـدق،   فضل اهللا نوري، آيت اهللا مدرس، خياباني، نواب صـفوي، آيـت اهللا  
م تمـا  باقرخان جزو جدايي ناپذير خان، سيدجمال الدين، ستارخان واميركبير، ميرزا كوچك

سياسي ماننـد سـپهدار اعظـم،    هاي  همچنين تصاوير شخصيت. شددرسي تاريخهاي  كتاب
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، 1369بـه دنبـال رحلـت امـام خمينـي، ازسـال      . افزوده شدها  نيز به كتاب... عضدالملك و
جمله كتـاب تـاريخ معاصـر قـرار      از درسي وهاي  ي كتابتصويري از امام در ابتداي همه

اهللا خامنه اي به رهبري، تصاويري از ايشان به متن كتاب همچنين با انتخاب آيت . گرفت
  . افزوده شد

وارد شـد  ها  نيز در كتابها  ساير شخصيت عالوه بر اين تصاوير ثابت، گاه تصاويري  از
هاي  دست به دست شدن قدرت بين جريان بعد به دليل تغييرات سياسي وهاي  كه در سال

آيت اله منتظري و مهندس بازرگـان، از   اويرتص. دستخوش تغيير شدها  سياسي اين عكس
كـه آيـت اهللا منتظـري     1367اوليه انقالب تـا سـال   هاي  در سال. جمله اين تصاوير است

درسـي در كنـار سـاير    هـاي   عنوان قـائم مقـام رهبـري را داشـت، عكـس وي در كتـاب      
ده مطهـري آمـ  تصوير ايشان در كنار آيـت اهللا   59در كتاب سال . قرار داشتها  شخصيت

در 67اين تصوير تا سـال  » حاصل عمر امام چراغ امت و چشم و«: وزير عكس نوشته شده
با تغيير سياست امام وسلب اعتماد از وي،  67در سال . خورد مي به چشم درسيهاي  كتاب

امام ضمن صدور نامه اي وي را رسما از مقـام نيابـت رهبـري بركنـار كـرد، وپـس از آن       
تصـوير  . وادارات نيز برداشته شدها  درسي كه از خيابانهاي  كتاب تصوير ايشان نه تنها  از

در . ديگري كه در طول سي سال انقالب دچار تحول شده عكس مهندس بازرگـان اسـت  
 عكس او در كنار آيت اهللا طالقاني، و استادمطهري به چشـم  61و 60،  59سال هاي  كتاب
. »نيانگذاران نهضت اسالمي ايرانسه تن از ب«:خورد درحالي كه زير عكس نوشته شده مي

به دنبال استعفاي مهندس بازگان كه در اعتراض به تصرف سفات آمريكا و اختالف نظر با 
درسـي حـذف   هاي  صورت گرفت، تصوير ايشان نيز از كتابامام وديگر مسئوالن حكومت

در دوره قدرت گيري جريان اصالح طلب، تصوير مهندس بازرگان مجـددا بـه كتـاب    . شد
  . افزوده شد

درسي تـاريخ معاصـر نيـز تحـت     هاي  عالوه بر تصاوير داخل كتاب، طراحي جلد كتاب
طرح جلد كتـاب  . دستخوش تغيير شده استها  گذاريتاثير فضاي حاكم بر جامعه وسياست

. كرده اي است كه بر روي تاجي كوفته وتاج را لـه كـرده اسـت   تصوير مشت گره 59سال 
. واتحاد مردم ايران در برچيدن بساط نظـام شاهنشـاهي اسـت    اين تصوير نماد همبستگي

نقشي از يك روحاني پرچم به دست وتصـوير    61و 1360سالهاي  تصوير روي جلد كتاب
.  1357وطـرف ديگـر نوشـته    1285مبهم چند اسلحه است كه يك طـرف عكـس نوشـته    
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. ايـران  اسـت   تصوير اين روحاني نمادي از حكومت واليت فقيه وپرچم نمـاد و اسـتقالل  
. همچنين تصوير اسلحه حاكي از شروع جنگ ومقاومت مردم ايران تحت امر رهبري است

روي عكس مربوط به تاريخ پيروزي انقالب و تاريخ انقالب مشروطه است كـه  هاي  تاريخ
تصـوير روي جلـد   . به قصد پيوند زدن انقالب ايران به انقالب مشروطه نوشته شده اسـت 

هـاي   در كتـاب . عكسي از تظاهرات دانـش آمـوزان اسـت   1370تا  1362سال هاي  كتاب
هـاي   امام خميني، علما وشخصـيت هاي  هاي بعد تصاوير روي جلد، تركيبي از عكسسال

كتاب تاريخ معاصر ايـران  . تاريخي استهاي  مبارز انقالب مشروطه، تظاهرات مردم، مكان
هـاي   از امام، وديگر شخصيتتصويري از تظاهرات مردم است، بدون هيچ نقشي  80سال 

 1385در سـال  . خـورد  مـي  تصوير امام در كنار مردم به چشـم  83در كتاب سال . تاريخي
بـه تصـوير    86تصوير روي جلد كتاب سـال  . شود مي پرچم ايران نيز به اين عكس افزوده

امير كبير همچنين تصوير تظاهرات مردم در پس زمينـه   امام خميني، آيت اله خامنه اي و
ايـن  . اماكن تـاريخي آمـده اسـت    وها  در پشت جلد تصوير شخصيت ن اختصاص يافته وآ

  .دهد مي انديشه حاكم بر جامعه را به خوبي انعكاس تصاوير سير تاريخ سي ساله انقالب و
پيش از انقالب فاقد آرم يا تصوير پرچم ايران بودند، تنها چيزي كه  بر روي هاي  كتاب
كـرد، ايـن   پروش خودنمـايي مـي   كنار عبارت وزارت آموزش ودر  57سال هاي  جلد كتاب

 بر اساس سياست ملي گرايـي محدرضـا  . »توانا بود هركه دانا« :مصراع از شعر سعدي بود
بعـد از  . شد مي شروع» به نام خدا«با عبارت فارسي ها  تاكيد بر فرهنگ ايراني كتاب شاه و

به » تعلم عبادت است تعليم و«يجمله و» بسم اهللا الرحمن الرحيم«انقالب، عبارت عربي 
از . كتاب افزوده شدكه نشان دهنده ماهيت انقالب اسـالمي وحاكميـت جديـد ايـران بـود     

درسـي ايجـاد شـد، افـزودن آرم     هـاي   ديگر تغييراتي كه بعد از پيروزي انقـالب در كتـاب  
فتـاد وكتـاب   اتفـاق ا  60اين اقدام از سال . بودها  وعبارت جمهوري اسالمي ايران به كتاب

  . فاقد آرم است 59و 58سال  
  

  گيري نتيجه
درسـي  هـاي   اين مقاله با هدف آسيب شناسي تاثير تحوالت سياسي بر محتواي كتاب

تاريخ معاصر ايران بعد از انقالب، به رشته تحرير درآمد و جهت تبيـين بهتـر موضـوع، بـا     
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  . بعد از انقالب مورد بررسي قرار گرفت قبل وهاي  رويكردي تطبيقي محتواي كتاب
كـه  هـايي   دهد كـه از جملـه مهـم تـرين آسـيب      مي نتايج حاصل از اين بررسي نشان

 سياسـي بـر   درسي تاريخ را تحـت تـاثير قـرار داده غلبـه نگـاه ايـدئولوژيكي و      هاي  كتاب
آفت سياست زدگي و غلبه نگـرش ايـدئولوژيكي، موجـب تحريـف     . استها  محتواي كتاب

غلبه ديـدگاه سياسـي بـر    . شود مي يخ و انعكاس تاريخ تحريف شده در اذهان مخاطبانتار
ايدئولوژيكي جريـان   درسي موجب حذف يا كتمان وقايع به نفع منافع سياسي وهاي  كتاب

چنـان كـه   . شوند مي يا كم رنگ برجسته وها  حاكم شده و بر همان اساس نقش شخصيت
ضـد اسـتعماري    ضـد اسـتبدادي و  هاي  ب مانند جنبشبا پيروزي انقالب، بسياري از مطال

پس از انقـالب  هاي  پيش از انقالب جايي نداشت، در كتابهاي  علما، كه در كتاب مردم و
 استقرار حكومت اسالمي مبتي بـر  يا تحت تاثير فضاي انقالبي و و. جايگاه ويژه اي يافت

درسي حاكم شد، هاي  كتاب نظام واليت فقيه، نوعي بدبيني و تحقير به حكومت شاهان بر
آن توجه كـرده  هاي  تاريخي ايران، بيش از فرازهاي  بر نشيبها  به گونه اي كه اين كتاب

اصالحات بازگو  رجال سياسي را بيش از خدمات و شاهان وهاي  و وطن فروشيها  وخيانت
  .نمودند

ژورناليستي هاي  تاريخ نگاري، نگارش تاريخ به شيوه ي مقالههاي  يكي ديگر از آسيب
 61تـا   58سـال  هـاي   نخست انقالب به ويژه كتـاب هاي  سالهاي  كتاب. تبليغاتي است و

فضاي حماسي انقالب و جنگ، با ادبيات خاصي نگاشته شدند و واژگاني خاص  تحت تاثير
واژگاني چـون تهـاجم، جهـانخواران شـرق وغـرب،      ها  در اين كتاب. راه يافتندها  به كتاب

ضـد  هـاي   صليبي، غارتگري، سلطه،  تاريخ خونبـار، نهضـت   ، استعمارجهانخواران صليبي
بيـان  . ضد استعماري، مذهب مجاهد پرور تشيع، از فراواني بااليي برخوردارنـد  استبدادي و
تـاريخ را از اهـداف يـك    هاي  كاربرد واژگان با بار ايدئولوژيكي، كتاب تبليغاتي و شعاري و

  .كتاب درسي دور كرده است
تاريخنگاري كتب درسي تاريخ معاصـر، نگـاه تـك بعـدي ومنفـي      هاي  سيباز ديگر آ

ضمن توجـه بـه اوضـاع     پيش از انقالب كههاي  برخالف كتاب. استها  حاكم براين كتاب
سياسي كشور،  اوضاع اقتصادي، اداري واجتماعي ايران را نيز مـورد بررسـي قـرار داده و،    

ـ هاي  تالش مولفان برآن بوده فراز پـس از  هـاي   ران را بـازگو نماينـد، در كتـاب   تاريخي اي
تـاريخي ايـران را   هـاي   انقالب بيشتر به اوضاع سياسي پرداخته وبا ديـدي منفـي، نشـيب   
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مولفـان ضـرورتي بـراي     سياسـي اسـت و  ها  نگاه غالب در اين كتاب. نمايان ساخته است
ايـن نگـاه تـا    . انـد بررسي همه جانبه تاريخ ايران ندانسته و تنها به تاريخ سياسي پرداخته 

بعدي به ويژه كتاب سـال  هاي  كتاب. درسي تاريخ استهاي  ، نگاه غالب كتاب1378سال 
بـه   تغيير كرده وها  نوع كلمات به كار رفته در آن ادبيات و ،  بار ايدئولوژيكي كمتر و1378

 بـر محـور تـاريخ سياسـي    هـا   اند، اما محتواي كتاب شيوه كتاب درسي علمي نزديك شده
  . چرخد مي

نگاه گزينشي تـوام بـا نگـرش ايـدئولوژيكي و بدبينانـه بـه وقـايع تـاريخي، از ديگـر          
اين آفت موجب تحريـف تـاريخ در جهـت حفـظ     . رود مي تاريخ نگاري به شمارهاي  آسيب
غيـر منصـفانه شـده     يك سويه وهاي  سياسي ومباني ارزشي حاكميت وتحليلهاي  ديدگاه
هـاي   در كتـاب . بعد از انقالب كامال مشهود است خ قبل وتاريهاي  اين نگاه دركتاب. است

شـود،   مـي  چون شاه دوستي و جدايي دين از سياسـت تـرويج  هايي  پيش از انقالب، ارزش
ستيزي، و نقش علما، مردم و  اسالم گرايي، استعمار بعد از انقالب برهاي  درحالي كه كتاب

هـاي   گزينشي و منفي دركتاب سياسي، ديد. شود مي سياسي خاص تكيههاي  برخي جريان
ي بيشتري يافته است، بـه گونـه   بعد از انقالب، به خصوص در بحث از دوره پهلوي، جلوه

بعد از انقالب با دو روايت كـامال   قبل وهاي  بررسي تطبيقي دوره پهلوي دركتاب اي كه با
  .  شويم مي متفاوت از تاريخ اين دوره روبرو

ذهني مولفان است كـه بـه   هاي  آسيب مهم ديگر تحليل وقايع بر اساس پيش فرض  
درسـي تـاريخ معاصـر    هاي  مولفان كتاب. انجامد مي غير منصفانه يك سويه وهاي  داوري

هـاي   ي شخصـيت چيـنش مطالـب پرداختـه و دربـاره     ايران، آن چنان به انعكاس وقايع و
فرصــت جــور ديگــر فكــر كــردن بــراي انــد كــه كــردهپــيش داوري تــاريخي قضــاوت و

  . باقي نمي ماند) دانش آموزان(مخاطبان
درسي تاريخ معاصر با آن روبه رو است، فقدان هاي  آفت ديگري كه تاريخنگاري كتاب
به خصوص وقـايع  ها  حوادث تاريخي در اين كتاب. نگاه علي وجامع در بررسي وقايع است

  . يي نقل شده وتحليلي ديده نمي شوددوره پهلوي تا انقالب، بيشتر به صورت روا
درسـي بعـد از انقـالب    هـاي   قابل ذكر اين است كه گرچه ماهيت كتـاب  نكته مهم و
اما . نمي شدها  راه يافت كه پيش از انقالب ذكري از آنها  مطالبي به كتاب دگرگون شد و

هـر دو  هاي  تحليل. بعد از انقالب تفاوت چنداني نمي كند قبل وهاي  شيوه تحليل دركتاب



 517...    تاثير تحوالت سياسي بر محتوايشناسي  آسيب

تـاريخ  هـاي   حقيقت كتـاب  در. ارزشي حاكميت استهاي  دسته كتاب، جهت تبيين ديدگاه
 خود را به اذهان مخاطبانشان القـاء نماينـد و  هاي  است كه انديشهها  مجالي براي حكومت
بعـد از انقـالب ايـن ديـد     هـاي   در كتـاب . نبايدها را يكسره بپذيرنـد  آنان نيز اين بايدها و

  .سياسي غلبه بيشتري دارد ايدئولوژيكي و
  

  منابع
، سـال  )ايـران در دوران معاصـر  ) (2(،  تاريخ ايران 1378 باقي، عمادالدين، نصراهللا صالحي، جوادعباسي،

  .درسي ايرانهاي  دوم نظام جديد  آموزش متوسطه، بي جا، شركت چاپ و نشر كتاب
، بي جا، )سال سوم(، تاريخ ايران،1359منصور پهلوان، حداد عادل، غالمعلي مسعود ابوطالبي، حسن آيت، 

  .بي نا
  .، بي جا، بي نا)سومسال(، تاريخ ايران،1360دفتر تحقيقات وبرنامه ريزي درسي، 
  .، بي جا، بي نا)سومسال(، تاريخ ايران،1361دفتر تحقيقات وبرنامه ريزي درسي، 

   .منصور وثوقي،تهران، نشرني، تغييرات اجتماعي،  مترجم، 1366روشه، گي، چاپ اول 
 ،آمـوزه  ،")دوره دبيرسـتان (مقايسه سه كتاب درسي تاريخ معاصر ايران " 1381پاييز  ،مهدي ،رنجبريان 

   .89 –108ص ،1شماره 
سـال  (، تاريخ معاصـر ايـران،   1362-1367گروه تاريخ دفتر تحقيقات وبرنامه ريزي وتاليف كتب گفتاري،

، بـي جـا،   )رياضي وفيزيـك اقتصـاد اجتمـاعي، فرهنـگ وادب     -سوم متوسطه عمومي علوم تجربي
 .گفتاري ايرانهاي  كتابشركت چاپ و نشر 

سـال سـوم   (، تاريخ معاصـر ايـران،   1380 -1383درسي، هاي  گروه تاريخ دفتربرنامه ريزي وتاليف كتاب
، بـي جـا،   )علـوم ومعـارف اسـالمي    -به استثناي ادبيات وعلوم انسانيها  آموزش متوسطه كليه رشته
 .درسي ايرانهاي  شركت چاپ و نشر كتاب

، )2(، تـاريخ  ايـران وجهـان   1380ت وبرنامه ريزي وتاليف كتب درسي، چاپ اول گروه تاريخ دفتر تحقيقا
، بـي جـا، شـركت چـاپ و نشـر      )سال سوم آموزش متوسطه، نظري رشته ي ادبيات وعلوم انسـاني (

  .درسي ايرانهاي  كتاب
 ، چـاپ 1383.چـاپ اول آزمايشـي  (عباسي، جواد، نصراهللا صالحي، مسعود جواديان، غالمعلي حداد عـادل، 

بـه  (ي رشته هـا سال سوم آموزش متوسطه،كليه(، تاريخ معاصر ايران، )1385و چاپ سوم  1384دوم 
، بـي جـا، شـركت چـاپ و نشـر      )علـوم ومعـارف اسـالمي    -ادبيات وعلوم انسانيهاي  استثناي رشته

  . درسي ايرانهاي  كتاب
نان بر مذاكرات ومصوبات رضاشاه در مورد زهاي  ، بررسي تاثير تحوالت سياست87قاضي، زمان، شهريور

، به راهنمايي دكتر محمـد اميـر شـيخ    )ش 1306-1320دوره ششم تا دوازدهم (مجلس شوراي ملي



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    518

  . نوري، دانشگاه الزهراء
گرگاني،نعمـت  شـوقي   كريمـي ومحمدحسـن خليـل   مشكور، محمد جواد، اسـماعيل دولتشـاهي، بهمـن   

  .ا، بي نا، بي ج)سوم دبيرستانسال(، تاريخ ايران، 2537حقدوست،
گرگاني،نعمـت  شـوقي   كريمـي ومحمدحسـن خليـل   مشكور، محمد جواد، اسـماعيل دولتشـاهي، بهمـن   

  .، بي جا، بي نا)سوم دبيرستانسال(، تاريخ ايران،1358حقدوست،
كتاب تـاريخ معاصـر ايـران، پايـه سـوم دوره      ، ارزشيابي نظري1384مقصودي، مجتبي، محمد آرند، بهار 

بي جا، سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي دفتر برنامه ريزي وتاليف كتب ،  1383متوسطه  چاپ 
  . درسي

) رفاهي ، بهداشتي(، بررسي عوامل موثر بر ايجاد وتكوين موسسات خيريه1388ملك زاده، الهام، شهريور 
  . در دوره رضاشاه، به راهنمايي دكتر منصوره اتحاديه، دانشگاه الزهراء

، تـاريخ معاصـر   )1386، چـاپ دوم  1380چـاپ اول آزمايشـي  (ي ومظفر نامدار، حقاننجفي، موسي، موسي
 -ادبيـات وعلـوم انسـاني   هاي  به استثناي رشته(ها  ي رشته، كليه)آموزش متوسطه سال سوم(ايران، 

  درسي ايران، هاي  ،  بي جا، شركت چاپ و نشر كتاب)علوم ومعارف اسالمي
مرضـا ميرزايـي، يعقـوب تـوكلي، مسـعود جواديان،چـاپ دوم       واليتي، علي اكبر، جليل عرفان منش، غال

ادبيـات  هاي  به استثناي رشته(سال سوم آموزش متوسطه، كليه رشته ها(، تاريخ معاصر ايران، 1386،
، ، ويراستار محمد رضا سرشار، بـي جـا، شـركت چـاپ و نشـر      )علم ومعارف اسالمي -وعلوم انساني

  .درسي ايرانهاي  كتاب
، اسناد پست وتلگراف وتلفن دردوره ي رضاشاه، تهران، سازمان اسناد ملي ايـران،  1385ه، يزداني، مرضي 

  . پزوهشكده اسناد
 
 



  
  
  
  
  

  شناختي علوم انساني بومي مباني انسان
  

  ∗سوسن كشاورز
  چكيده

است  علوم انساني مجموعه معارفي هسنتد كه موضوع كار آنها فعاليت هاي مختلف بشر
هايي كه متضمن روابط افراد بشر با يكديگر و روابط اين افراد با اشياء و نيز آثار و  يعني فعاليت

انسان است و هر ، از آن جايي كه موضوع علوم انساني .اينهاستنهادها و مناسبات ناشي از 
ژه اي از  مكتب و جهان بيني نگرش خاصي نسبت به انسان دارد كه مبتني بر آن بايد ترسيم وي

علوم انساني ارائه داد، بنابر اين در نظام جمهوري اسالمي ايران نيز ايجاد هر گونه تحولي در 
آيد  ميبه نظر. بايد بر ارزش هاي ديني و بومي حاكم بر كشور استوار باشد ميعرصه علوم انساني

 اسالم ارزشي و فكري نظام بركامال مبتني  كنون، تاحوزه علوم انساني  درتحوالت انجام گرفته 
بنابراين اين . است نبوده كشور بومي و اجتماعي فرهنگي، خصوصيات با سازگار و هماهنگ و

هاي ديني اسالم به تبيين مباني انسان شناختي بپردازد تا  هره گيري از آموزهتالش دارد با بمقاله 
بتوان بر آن اساس در زمينه بومي سازي علوم انساني كه جزء مطالبات خدمتگذاران كشور به 

مراد . .گذاري مطلوبي به عمل آورد سياست، بوده است ويژه مقام معظم رهبري در چند ساله اخير
ي واقعيت وجود هاي توصيفي ـ تبييني مدلل دربارهآن دسته از گزاره، شناختياز مباني انسان

انسان است، كه از تعاليم اسالمي يا معارف اصيل اسالمي يا از مباحث مربوط به تعريف انسان 
  .انداستخراج شده) النفس فلسفيعلم(ي اسالمي در فلسفه

 هاي ديني اسالم موزه، مباني انسان شناختي، آعلوم انساني :ها كليدواژه
 
 
 

                                                            
  عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم ∗
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  مقدمه
بي شك توسعه پايدار بدون محوريت علم و دانائي ممكن نيست و در اين مقام، علوم 

از ... شناسي، روانشناسي و انساني و اجتماعي نظير مديريت، اقتصاد، تعليم و تربيت، جامعه
محور دين  با عنايت به آن كه مباني فرهنگي كشور ما  بر. اي برخوردارند جايگاه ويژه

مبين اسالم و مذهب تشيع شكل گرفته است، علم بومي مورد نظر براي توسعه پايدار، 
اي ديني و اسالمي خواهد يافت و دقت نظر در سنخيت و هماهنگي علوم انساني و  صبغه

انساني به عنوان  نگاه به علوم. گردد مي ديني اسالم نيز مشخصهاي  اجتماعي با آموزه
سازي اين علوم  دهي به تمدن اسالمي، ضرورت هر چه بيشتر بومي كلبناي اساسي ش زير

كالن كشور را هاي  هاي تصميم سازي هاي آن به همه عرصه را براي ورود مباني و يافته
بي ترديد دستاوردها و محصوالت علوم تجربي، در نهايت به عنوان ابزار و . دهد مي نشان

د و در حقيقت، اين علوم انساني است كه گير مي وسايل، در خدمت علوم انساني قرار
اقتصادي، سياسي، فرهنگي، نظامي تربيتي، گوناگون هاي  سكان دار ادارة جامعه در عرصه

با وجود اين جايگاه بي بديل، آن چه به عنوان علوم انساني در مجامع علمي و . است....و 
معضالت فردي  از حل بسياري از مشكالت و شود، مي دانشگاهي ما تعريف و ارائه

دهد از علل اصلي ناكامي اين علوم در حل  مي مطالعات نشان. واجتماعي ناتوان است
قابل توجهي از متون و دروس اين علوم و هاي  مشكالت جامعه، غير بومي بودن بخش

به همين دليل در اسناد باال  .ناهماهنگي و گاه تضاد آن ها با مباني و باورهاي ديني است
قشه جامع علمي كشور به صراحت، موضوع ايجاد تحول در اين علوم مورد دستي مانند ن

  :اشاره قرار گرفته است
ايجاد تحول بنيادين علمي بخصوص در بازبيني و طراحي علوم انساني در چارچوب 

   .)بنيادين نقشه جامع علمي كشورهاي  ارزش 8بند (جهان بيني اسالمي 
هاي  به انسان در تدوين نظريات و ديدگاهاز آن جايي كه نوع بينش و نگرش نسبت 

مطرح  در عرصه علوم انساني و چگونگي كاربرد مطلوب آنها در جامعه تاثير گذار است 
آيد يكي از ابعاد تحول بنيادين و بومي سازي علوم انساني ؛ احصاء  مي ،بنابراين به نظر

در آنها نگاه خاص و  ديني اسالم است كههاي  انسان شناسي متناظر با آموزههاي  گزاره
ويژه اي به انسان مطرح گرديده است و ضرورت دارد كه مجموعه اين بنيان ها در ابعاد 
مختلف مورد كنكاش قرار گيرد تا بر اساس آن بتوان در راستاي ايجاد تحول در علوم 



 521مباني انسان شناختي علوم انساني بومي    

  . بازنگري در آن و دستيابي به علوم انساني بومي اهتمام الزم را به عمل آورد، انساني
 

  ديني اسالمهاي  شناختي مورد نظر در آموزه مباني انسان
ي  هاي توصيفي ـ تبيينـي مـدلل دربـاره     شناختي، آن دسته از گزاره مراد از مباني انسان

واقعيت وجود انسان است، كه از متون معتبر اسالمي يا معارف اصيل اسالمي يا از مباحث 
  .اند استخراج شده) النفس فلسفي علم(ي اسالمي  فلسفه
  
    جسم و روح است انسان موجودي مركب از دو حيثيت در هم تنيده و مرتبط -1

انسان از . دارد 2و روح  1ي مادي و غيرمادي جسم و كالبد وجود انسان، توأمان دو جنبه
رغـم   دو حقيقت بيگانه تركيـب نشـده اسـت و ايـن روح از آن بـدن بيگانـه نيسـت؛ ه بـه        

هاي اساسي، ارتباطي وثيق ميانشان برقرار است و به شـكلي متقابـل از هـم تـأثير      تفاوت
ي  نظريـه (اي بنيادين، عميق و در اصلِ هستي اسـت   ي روح و بدن رابطه رابطه. پذيرند مي

حركـت   ي ي جسـماني بـر پايـه    به اين معنا كـه مـاده  ) 3لحدوث و روحانيه البقاءجسمانيه ا
يابد كه  اي از وجود دست مي گردد و به درجه اشتدادي وجود در ذات و جوهر خود كامل مي
آثـار و خـواص روحـي از قبيـل انديشـه،      . شود به حسب آن، غير مادي و غير جسماني مي

در حقيقت بـدن و روح  . آن درجه و مرتبه از وجود استاراده، عواطف و انفعاالت مربوط به 
ي وجـود   اند كـه ايـن دو وجـه و دو جنبـه     مراتب يك وجود شخصي واحد و متصل به هم
   .4انسان تأثير و تأثر مداوم و متقابل بر هم دارند

  
ـ حقيقت انسان، روح اوست و كمال و جـاودانگي آدمـي بـه كمـال و بقـاي روح      2

  شود مربوط مي
، كـه امـري غيرمـادي    5ـ از آن جهت كه انسان است ـ همان روح است    انسانحقيقت 

مخاطـب خداونـد روح و نفـس انسـان     . است) فناناپذير(و باقي ) مجرد از خصوصيات ماده(
است، كه از امر خداوند نشئت گرفته و حياتش پس از مرگ در عالم برزخ و آخـرت تـداوم   

به تكامل همين جنبـه از  ) آن حيث كه انسان است از(رو، كمال حقيقي بشر  از اين. يابد مي
  .گردد وجود باز مي
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ـ انسان فطرتي الهي دارد كه قابل فعليت يافتن و شكوفايي يـا فرامـوش شـدن    3
  است

 7.فطرت، سرشتي الهي در وجود آدمي اسـت  6.ربوبي دارد) خلقت خاص(انسان فطرت 
ايـن  . دارد) غيـر اكتسـابي  (اصيل يعني آدمي نسبت به مبدأ عالمِ هستي معرفت و گرايشي 

فطـرت  . تواند به فراموشي سپرده شـود  و مي 8تواند صيقل بخورد و توسعه پذيرد فطرت مي
ي معرفتي آن، معرفت حضوري انسـان بـه خداسـت و در بعـد گـرايش، ميـل بـه         در جنبه

هاي فطـري انسـان    خواهي و زيبايي دوستي از اهم گرايش جويي، فضيلت پرستش، حقيقت
  9.است

در . شـود  ي طبيعي بشر به كار گرفته مي فطرت مفهومي است كه معموالً در برابر جنبه
ها و تطورات جسماني او  حالي كه طبيعت انسان ناظر به نيازها و تمايالت مربوط به ويژگي

. است) و غيراكتسابي(هاي متعالي  ها و گرايش است، فطرت، كه در هر حال شامل شناخت
آزادي، كـه از  . مانـد  مـي ) شـكوفايي (  تحقـق خـارجي و ظهـور و توسـعه    همواره در انتظار 

شود پس از الهام از فجـور و تقـوا،    ي انسان است، سبب مي هاي خداداد نفس ناطقه ويژگي
كنـد و   پس، انسان فطرت الهي را يا تثبيت مي. يابد اين بنياد مشترك هويت آدمي، فعليت 

وجـود فطـرت   . 10گاه از بين رفتني نيست اما هيچسپرد؛  بخشد يا به فراموشي مي توسعه مي
هـا،   ي شـناخت  تواند سـمت و سـوي همـه    ي بسيار مساعدي است كه مي در انسان زمينه

به موجودي واال، ممتاز، (ها و اعمال وي را الهي سازد و در صيرورت اختياريِ آدمي  گرايش
  .11نقش اصلي را بازي كند) دار دار و جهت هدف
  
  م آفرينش از كرامت و ارزش ذاتي برخوردار است ـ انسان در نظا4

يا » كرامت اكتسابي«شناختي دارد و هم  يا هستي 12»كرامت ذاتي«انسان هم 
اي آفريده است  مقصود از كرامت ذاتي آن است كه خداوند انسان را به گونه. شناختي ارزش

ت و مزاياي كه در مقايسه با بسياري از موجودات ديگر، از لحاظ وجودي، از امكانا
ي خداوند به نوع انسان  اين نوع كرامت، حاكي از عنايت ويژه. تري برخوردار است بيش
ي الهي و  به همين دليل، هم خود آدمي و هم ديگران بايد پاسدار اين سرمايه. است

و در حقيقت با (اما كرامت اكتسابي در پرتو ايمان و عمل صالح و تقوا  13.ارزشمند باشند
جا كه محصول سعي و  آيد و از آن دست مي به) ان كرامت ذاتي و خدادادصيانت از هم
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   14.تالش آدمي است، معيار نهايي ارزش انسان و مالك تقرب او در پيشگاه خداوند است
  
ـ انسان موجودي آزاد و صاحب اختيار اسـت، امـا ايـن آزادي را خـدا بـه او داده      5
  15است

در جهـات مختلـف هـدايت و ضـاللت را      ذات نامتعين انسان، به او امكـان صـيرورت  
ي زنـدگي   لذا، در گسـتره . آدمي و حركت اختياري اوست 16اين امر نشانگر آزادي. دهد مي

تـوان انسـان را    هاي عملي مختلـف و افـزايش قـدرت ارزيـابي، مـي      با فراهم آمدن تجربه
نيـز از   اي كـه علـم و عقـل    دانست، به گونـه ) داراي قدرت انتخاب و اختيار(موجودي آزاد 

قـرآن بـر آزادي انسـان تصـريح دارد و بـر      . شـوند  مبادي آزادي و اختيار وي محسوب مي
. آزادي مقتضاي ناتمامي و تعين نيافتن هويت آدمي اسـت  17.نمايد انتخابگري او تأكيد مي

مقام نامعلوم انسان در سلسله مراتب وجود، عرض عريضي براي حركت او فـراهم آورده و  
  .ي مراتب وجودي موجودات، امكان تحقق يابد سبب شده است كه تطورات آدمي در همه

ام هسـتي آزاد مطلـق   البته، انسان در عين حالي كه محكوم جبر مطلق نيست، در نظـ 
، زيرا آزادي بـه معنـاي نفـي    18تواند باشد نيز نمي) رها از هرگونه قانون و قاعده و تكليف(

كامل تأثير علل و عوامل بيروني و دروني و نفي قانون عليت بـر اعمـال آدمـي و آثـار آن     
؛ پذيري انسـان اسـت   نيست، بلكه آزادي، مبناي اختيار و اساس هرگونه تكليف و مسئوليت

معنـا اسـت و اصـوالً هرگونـه      چرا كه بدون فرض اين عنصر، سخن از پاداش و عقاب بي
  .ي اوست شود و اثر اعمال اختياري و آزادانه تكاملي كه براي انسان حاصل مي

  
  19ـ آفرينش انسان، هدفمند و در هماهنگي كامل با غايت هستي است6

توانـد فـارغ از غايـت     ي خداست پس غايـت زيسـت انسـاني نمـي     چون انسان آفريده
زيـرا  . آفرينش باشد و غايت آفرينش انسان، بايد با غايت آفرينش جهـان هماهنـگ باشـد   

لـذا، هرگونـه   . بـرد  او در خأل بـه سـر نمـي   . ي به آن است زيست آدمي در جهان و وابسته
شود و محكـوم بـه شكسـت     سرانه تلقي مي ي استقالل و انفكاك بشر، ادعايي سبك داعيه
ن در جهان، به معني همراهي و توافق با هستي و با قـانون سراسـري و حركـت    بود. است

رو، قرآن  از اين. چنين بازنماندن از راه و پيمودن مسير، انتهايي است عمومي آن است و هم
 20.بـرد  را بـه كـار مـي   » الـي اهللا المصـير  «ي جهان و انسـان، هـر دو، تعبيـر     كريم درباره



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    524

ساسي آدمي است، اما رسيدن به اين هدف، با توجـه بـه   يابي به غايت هستي هدف ا دست
جويانـه و اختيـاري انسـان از مراتـب      نيروي اراده و اختيار در آدمي، مستلزم حركت تعـالي 

اين حركت، به تالش و كوشـش مسـتمر و   . فرودين زندگاني به سوي خداوند متعال است
كسـب  . ن ايمان و عمـل اسـت  ي تداوم آ هاي متعالي نياز دارد و الزمه بندي به ارزش پاي

شوند و او را در نيل  ي انساني، موجب اشتداد وجود آدمي مي معارف، حقايق و اعمال فاضله
  .21رسانند به غايت هستي ياري مي

  
  ـ وجود انسان همواره در حال شدن، حركت و دگرگوني است7

منظور از اين حركت، تغيير  22.انسان موجودي همواره در حال حركت و صيرورت است
و خـروج دائمـي آن از قـوه    ) كه يك وجـود واحـد اسـت امـا داراي مراتـب     (پيوسته نفس 

توانـد اشـتداد    آدمي، در ضمن اين تغيير مسـتمر، مـي  . به فعليت است) استعدادهاي بالقوه(
از الگـوي تعريـف   ) در مراتب نفـس نبـاتي و حيـواني   (كه حركت نفس  با اين. وجودي يابد

ي انساني، امري از پـيش تعريـف شـده     كند، ولي حركت نفس در مرتبه اي تبعيت مي هشد
منظور . نيست؛ بلكه به اراده و انتخاب وي بستگي دارد و از اين رو موضوعي نامتعين است

جهتي آن نيست، بلكه مقصود اين است كه جهت  از نامتعين بودن حركت نفس انساني، بي
يين معـين و اجبـاري اسـت، ولـي در مراتـب انسـاني آن،       اين حركت، گرچه در مراتب پـا 

  .تعيين شده و معين نيست  موضوعي اجباري، از پيش
  
ـ انسان موجودي داراي استعدادهاي طبيعيِ متنوع و قابل رشـد و تعـاليِ مـداوم    8
  است

هـاي   با توجه به حركت اختياري و هميشگي نفـس آدمـي، از يكسـو و وجـود توانـايي     
توانـد ايـن    ي گوناگون در افراد بشر از سوي ديگر، هر شـخص مـي   بالقوه طبيعي خداداد و

بـه  ) هـا بـا غايـت حقيقـت زنـدگي      سـويي آن  در صورت هم(استعدادها را فعليت بخشد و 
اگرچه حركت نفس بر اساس آزادي ذاتي انسان، فاقد جهتي متعـين و  . كماالتي دست يابد

تـوان گفـت    بنـابراين، مـي  . راوانـي دارد هـاي ف  از پيش تعريف شده است و ادبـار و اقبـال  
ي ابعاد و همواره، قابليت فعليت يافتن و رشد و  استعدادهاي طبيعي و سرشار انسان در همه

اش  اما اين قابليت مداوم انسان بايد در نيل به كمال و هدف غـايي زنـدگي  . تعالي را دارند
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دهي حركت  هدايت و جهتتوجه به اين امر تأكيدي بر اين نكته است كه . دهي شود جهت
آدمي توسـط خداونـد    23ي هدايت ويژه. اختيار آدمي در طول عمرش، كامالً ضروري است

نيز از جملـه بـراي كشـف و رشـد متعـادل      ) و ارسال كتاب براي هدايت بشر 24بعثت انبيا(
بوده و ضرورت ايـن  ) ها از اين مسير گيري از انحراف آن و پبش(استعدادهاي طبيعي آدمي 

ايي خاص نيز با فـرض پويـايي و بالنـدگي مـداوم او در فعليـت بخشـيدن بـه ايـن         راهنم
استعدادها براي كشف و رشد متعادل استعدادهاي وجودي آدمـي و بـا فـرض بالنـدگي او،     

  .25قابل درك است
  
  .26خداوند عواطف مثبت و منفي را در درون وجود آدمي قرار داده است -9

منفـي چـون محبـت، خشم،نفرت،حسـرت،ترس و     در قرآن كريم از عواطـف مثبـت و   
لذا در مباحث مربوط به انسان  بايد به گونه اي عمل كـرد كـه   . سخن بسيار شده است ...

عواطف مثبت و منفي در خدمت عقل و دين قرار گيرنـد و بـه صـورت متعـادل و متـوازن      
  .پرورش يابند

  
تـا حـد   (ي مراتـب كمـال    ـ انسان بر حسب فطرت و آفـرينش، جويـاي همـه   10

  است) نهايت بي
انسان تنها خود را دوست دارد، بلكه در درون خويش شوق و ميلـي فطـري بـه سـوي     

كـه   دليـل آن  انسان بـه ). حب كماالت از شئون حب ذات است(يابد  كمال و تعالي خود مي
كند هر عملي را، كه به نظرش در تكامل او نقشي مثبت  كماالتش را دوست دارد، اراده مي

ي همان حب ذاتي آدمي به خود و اشـتياق   جام دهد و اين اراده، در واقع تبلور يافتهدارد، ان
  . نسبت به تعالي مداوم آن است

هاي اين ميل و شوق فطري نيز، نامتناهي بودن آن است؛ يعنـي آدمـي    يكي از ويژگي
طلبي آدمي داراي مراتبي اسـت و حركـت در ايـن     البته، كمال. خواهان كمال مطلق است

بنابراين، هـم  . رود گردد و به سوي مراتب باالتر پيش مي ير، از كماالت طبيعي آغاز ميمس
ها بـه صـورت    نظير نيازهاي جسماني و تالش براي برآوردن آن(توجه به كماالت طبيعي 

ي حركـت بـه سـوي مراتـب بـاالتر بـا فطـرت         يابـد و هـم ادامـه    ضـرورت مـي  ) معقول
  .ار استطلبِ انسان كامالً سازگ ْ نهايت بي
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اش تا حدي قابل توجه از  انسان موجودي اجتماعي است و شخصيت و زندگي ـ11
  پذيرد شرايط اجتماع تأثير مي

جويي و به لحاظ ساختاري، موجودي اجتماعي است و  دليل نيازمندي يا كمال انسان، به
ي  در عرصـه ) خصوص در آغاز زنـدگي  به(هويت و ساختار شخصيت او تا حد قابل توجهي 

يعني بينش و منش انسـان از نظـام فرهنگـي،    . شود زندگي اجتماعي ساخته و پرداخته مي
هرچند اين تأثير هرگز بدان پايه نيست كه او را . پذيرد مياقتصادي و سياسي اجتماع تأثير 

توانـد بـا شـناخت     به صورت تابعي مطلق از وضع محيط اجتماعي درآورد؛ بلكه آدمـي مـي  
جامعه و قوانين حاكم بر تحوالت اجتماعي و عمل مناسب، بر محيط و نظام جامعـه تـأثير   

اشاره به واقعيت تأثيرپذيري بسـياري   در اين باره، قرآن كريم در آيات متعدد ضمن. بگذارد
ها از محيط اجتماعي، با توجه به وجود اختيار و اراده در انسان، برمسئوليت آدمـي   از انسان

در برابر اجتماع تأكيد كرده و در برخي آيات به تغيير شرايط حاكم بر هر جامعه در صـورت  
  . تحول افراد آن، به مثابه سنتي الهي تصريح كرده است

  
  ـ انسان، در تكوين و تحول هويت ناتمام و پوياي خود، نقش اساسي دارد12

ي اوسـت بـا برخـورداري از     ي اوليـه  و سـرمايه   انسان با داشتن فطرت الهي، كه زمينه
استعدادهاي طبيعي و با تأثيرپذيري نسبي از عوامل محيطـي و اجتمـاعي، در اثـر تجربـه     

تـدريج واقعيتـي شخصـي و سـيال      بـه ) ختلـف هاي م ي اختياري با موقعيت يعني مواجهه(
  .شود ياد مي) در تعبير قرآن شاكله(يابد، كه از آن با عنوان هويت  مي

پذير و ناتمام است كه با صيرورت اشـتدادي انسـان و    ، واقعيتي تدريجي، انعطافهويت
هاي گوناگون شخصي و اجتماعي و در طول حيات دنيوي تكوين  حضور فعال او در صحنه

بنابراين، تحقق و تحول هويت، بـيش از   .يابد و در حيات اخروي نيز ادامه دارد ل ميو تحو
هر چيز، به جريان منحصر به فرد زندگي هـر شـخص و اراده و اعمـال اختيـاري خـود او      

طـور   بندي يا تعيين و تغييـر هويـت خـويش، بـه     يعني هر شخص در صورت. بستگي دارد
توانـد هويـت خـويش را     لـذا، مـي  . برخـوردار اسـت  ) تكويني(نسبي ـ نه مطلق ـ از آزادي   

شـكل دهـد و   ) در جهت غايت حقيقي زندگي انسـان يـا بـرخالف آن   (خواهد  كه مي چنان
هـاي   اي بر اعمال و كوشش رونده البته، تكوين و تحول هويت تأثيرات پيش. متحول سازد

  27.فرد در آينده دارد
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هـاي مختلـف قابـل     انواع و جنبهـ هويت آدمي دو وجه فردي و جمعي دارد و در 13
  تحقق است

وجه فردي ناظر بـر بعـد اختصاصـي وجـود     . هويت آدمي، دو وجه فردي و جمعي دارد
و وجه جمعي ناظر بر بعد مشـترك زنـدگي انسـان بـا     ) شخصيت منحصر به فرد او(انسان 

اده و دليل برخورداري انسان از عقـل و فطـرت و ار   وجه فردي او را، به. هاست ديگر انسان
كند و وجه جمعي او را در جريـان پيونـد و    اختيار، مقهور و مستحيل شدن در جمع دور مي

ولـي ايـن داد و سـتد، بـه     . دهد داد و ستد با ديگران و احساس هم هويتي با آنان قرار مي
  .گردد ي آدمي از او سلب نمي نحوي است كه اراده

شناختي محض از رونـد   تحليل جامعه بر اين اساس، تبيين صرفاً فردگرايانه از هويت يا
هـاي   چنـين، هويـت داراي انـواع و اليـه     هـم . 28تكوين و تحول هويت مورد تأييد نيسـت 

پوشـي نيـز دارنـد و     اين انواع در شخص واحد، در عـين تمـايز نسـبي، هـم    . مختلف است
/ ، هويـت دينـي  )جهـاني (هويـت انسـاني   : انـد از  شان در وجه جمعي آن، عبارت ترين مهم
جنسـيتي و هويـت   /بي، هويت ملي، هويت قومي، هويـت خـانوادگي، هويـت جنسـي    مذه
  29.اي حرفه

تحقق هويت از ديگر سو، امري است كه با توجه بـه شـئون گونـاگون حيـات انسـان      
ديگر ندارنـد و   ها استقالل ذاتي از هم گرچه اين جنبه. هاي مختلف است داراي ابعاد و جنبه

پارچـه و وحـدت    توانند موجوديتي يـك  ديگر مي امل با يكدر جريان تكوين و تعالي، در تع
البته، در . به سخن ديگر، هويت حقيقت واحدي در عين كثرت است. يافته را تشكيل دهند

تعـالي و برقـراري     ناظر به معرفت و باور به حـق (مذهبي / ها، هويت ديني  ميان اين جنبه
داشتن نقش محوري، وحـدت بخـش    تواند، ضمن مي) ي شئون زندگي ارتباط با او در همه

  .هاي هويت نيز باشد تمامي جنبه
  

  اند معرفت، باور، ميل، اراده و عمل مداوم، عناصر اصلي تكوين و تحول هويت ـ14
هـا، اعمـال و صـفات     ها، باورها، گرايش اي از بينش طور كلي برآيند مجموعه هويت به

رو، نه تنها امري ثابت و از پيش تعيين شده نيست، بلكه حاصل تالش  آدمي است و از اين
انسان، در واقع موجودي . و توفيق شخص و البته تا حدودي متأثر از شرايط اجتماعي است

ند با تكيه بر فطرت و استعدادهاي طبيعي خود و با استفاده از عقل توا شود كه مي تلقي مي
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ي  تواند زمينه معرفت ايجاد شده مي. ي خويش، به معرفت دست يابد و نيروي اختيار و اراده
و تكـوين  ) ايمان(ي باور  بينش و گرايش دروني، زمينه. ميل و گرايش را در او فراهم سازد

تـدريج   آورد و با عمل و تكـرار آن، بـه   را در وي فراهم مي) ِ معطوف به عمل تصميم(اراده 
ي  همين امور نيز، در هرگونه تحويل هويت ـ پس از تكوين اوليـه  . گيرد هويتش شكل مي

  .آفرين است آن ـ نقش
  

  تواند آن را درك كند و تغيير دهد ـ انسان همواره در موقعيت است و مي15
منظـور از   .بـرد  ت خاصـي بـه سـر مـي    انسان در طي زندگي خـود همـواره در موقعيـ   

، وضعيت و نسبت مشخص و پويايي است كه درك و تغييـر آن حاصـل تعامـل    30موقعيت
اي از جهـان   ، بـا گسـتره  )كه عنصري آگاه، آزاد، فعال و قابل اعتماد اسـت (ي فرد  پيوسته
مبـدأ و  (در محضـر خداونـد متعـال    ) هاي ماوراي طبيعت، طبيعت و جامعه واقعيت(هستي 

  .است) تهاي هستي و حقيقتي برتر و فراموقعيتمن
توان  گونه تعامل ناظر به وجه اختصاصي و منحصر به فرد وجود آدمي باشد، مي اگر اين

ي فرد سخن گفت، كه به تكوين و تحول وجه فرديِ هويـت   از درك و تغيير موقعيت ويژه
، درك و )با ديگـران (ي مشترك وجود فرد  در صورت تعلق اين تعامل به جنبه. انجام د مي

  . گردد تغيير موقعيت مشترك به تكوين و تحول وجه جمعي هويت منجر مي
تكوين و   ي وجودي آدمي و در نتيجه لذا، اين تعامل از سويي موجب تغيير مداوم مرتبه

هـاي جديـد    شود و از ديگر سو، بـه خلـق مـداوم موقعيـت     ي هويت فرد مي تحول پيوسته
توجه با آزادي و اختيار آدمي، ممكن است كه درك و تغيير موقعيت به  البته، با. انجام د مي

يعني به وجهي كه موجب تكـوين و تعـالي هويـت انسـان و     (صورت شايسته انجام پذيرد 
درك درسـت  «صـورت بايـد از    در ايـن ). تحقق غايت حقيقي زندگي ـ قرب الهـي ـ شـود    

ايـن تعامـل مسـتلزم اوالً    . سـخن گفـت  » موقعيت خويش و عمل مداوم بـراي بهبـود آن  
، ثانياً معرفت و باور بـه  )كننده موقعيت شناسنده و اصالح(معرفت به خود و اعتماد به نفس 

و ثالثاً كشف و برقراري نسبت عناصر موقعيت با خداونـد  ) حقيقت برتر فراموقعيت(خداوند 
وقعيـت  ولي در عين حال، امكـان دارد كـه انسـان م   . است 31)مبدأ و مقصد هستي(متعال 

را بـه درسـتي   ) نسبت خويش با عناصر مختلف هستي در محضر حـق تعـالي  (واقعي خود 
تالش شايسته به عمل ) متناسب با غايت حقيقي زندگي(درك نكند يا در تغيير مناسب آن 
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  .نياورد
  

آفريني در روند تكـوين و تحـول هويـت خـويش نيازمنـد       انسان براي نقش -16
  هدايت است 

منظور تكوين مداوم هويت آدمي  ت و عمل براي بهبود مداوم آن، بهفرآيند درك موقعي
ي عناصـر اصـلي ايـن فرآينـد،      با توجه به حضور اختيار و آزادي در همه) چه گذشت چنان(

بـه شـرط تكيـه بـر فطـرت و      (تواند  حركتي يك سويه و خودكار نيست بلكه اين روند مي
ادهاي طبيعي در راستاي غايت زنـدگي و  و متعادل استعد  جانبه شكوفاسازي آن و رشد همه

ي آن،  پارچه و پويا در وجود انسان و تعالي پيوسته گيري هويتي يك به شكل) در پرتو تعقل
اما براي تحقق اين امكان، آدمي، بايد بـا توجـه   . متناسب با غايت مطلوب زندگي، بينجامد
، مؤثر بر اين )و عمل مداوممعرفت، گرايش، اراده (به نقش آزادي و اختيار در عناصر اصلي 

. منـد شـود   دهي به اين حركت پيچيده از راهنمايي و هدايتي خاص بهـره  روند، براي جهت
انتخاب پيامبران الهي وجانشينان ايشان كه از سوي خداوند مسئوليت راهنمايي همه مردم 

ي  به صراط مستقيم را برعهده دارند، پاسخي الهي است به اين نيـاز ضـروري كـه زمينـه    
چـه   چنان. خوبي فراهم آورده است مندي از نيروي عقل آدمي را به شكوفايي فطرت و بهره

يـابي بـه مسـير حـق وسـعادت       اي راه اي بر كمك فرشتگان الهي از طريق الهام نيز زمينه
  .است

  
ـ انسان موجودي مكلف است و نسبت به انجام تكاليف خود، نخسـت در برابـر   17

  خداوند و سپس در برابر ديگران مسئوليت دارد 
هاي مختلف زنـدگي   آدمي با توجه به آزادي و قدرت انتخابي كه براي حركت در مسير

. كمال بكوشـد طور آزادانه و آگاهانه در جهت حق و  يافته است، تكليف دارد تا پيوسته و به
گـو   لذا نسبت به انجام درست تكاليف فردي و اجتماعي خويش مسئوليت دارد و بايد پاسخ

الزام به اين تكاليف و وظايف فردي يا جمعي نسـبت بـه خداونـد، خويشـتن، خلـق      . باشد
زيست طبيعـت و حتـي موجـودات     ساير موجودات زنده، محيط(و خلقت ) هاي ديگر انسان(

عقـل،  (سب با توانايي و وسع مكلفين و با رعايت شرايط عمومي تكليف متنا) ماوراءطبيعي
اختيـار مطلـق امـور     كـه رب و صـاحب  (از سوي خداوند ) بلوغ، علم، قدرت، اختيار و آزادي
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عقل نيز، امتثال ايـن  . پذيرد و صرفاً در جهت خير و كمال بندگان صورت مي) انسان است
شمارد و نافرماني از اين الزام را ظلم  ده الزم ميتكاليف و اطاعت از موالي حقيقي را برعه
لذا مسئوليت آدمي در بينش توحيـدي فقـط   . داند و مستوجب عقاب و مجازات عادالنه مي

در نظـام معيـار دينـي، اداي     32اما در بسياري از موارد. در مقابل خداوند متعال اصالت دارد
هـا قـرار    رعايـت حقـوق آن   برخي وظايف نسبت به افرادي مشخص، مالزم يا مساوق بـا 

تـر بـه    حتي به سـبب تأكيـد بـيش   . ياد شده است» الناس حقوق«ها با تعبير  گرفته و از آن
مقـدم دانسـته شـده    » حقوق خداونـد «گونه تكاليف، رعايت اين حقوق بر اداي  رعايت اين

بديهي است در اين موارد، انسان بايد در خصـوص انجـام تكليـف خـود نسـبت بـه       . است
شـود كـه    اما با توجه به اين توضـيح مشـخص مـي   . گو باشد اين حقوق نيز پاسخ صاحبان

گويي و مسئوليت انسان نسبت به ديگران، صرفاً در پرتو مسـئوليت در برابـر    گونه پاسخ اين
  . گيرد خداوند متعال شكل مي

  
انســـان در عـــين برخـــورداري از اســـتعدادهاي فـــراوان، داراي انـــواع   -18

  هاست محدوديت
هـا   ن، عالوه بر برخورداري از استعدادهاي خدادادي مختلف، كه رشـد مناسـب آن  انسا

هاي پيش روي آدمي منجر  تواند به تعامل سازنده با شرايط بيروني و به تحول در زمينه مي
ها عمدتاً به نوع انسـان   اين محدوديت. رو است نيز روبه 33هاي مختلفي گردد، با محدوديت

اي كوتاه دارند و تنهـا   ها دامنه برخي از آن. دامنه مانند هم نيستندتعلق دارند، ولي از حيث 
اي بلند دارند و ممكن است به درجـاتي   و برخي دامنه 34اند در مقطع معيني از زندگي مطرح

هـا، بـه صـورت     چنين، در حالي كـه برخـي از محـدوديت    هم. تا پايان عمر نيز باقي بمانند
از . گردد ديگر بالقوه است و در شرايط معيني آشكار ميبالفعل در انسان حضور دارد، برخي 

توان بـه ضـعف، حـرص، سـتمكاري و ناسپاسـي،       ها مي هاي عموم انسان جمله محدوديت
هـا و   گونه محـدوديت  دادن به اينكاري اشاره داشت كه تن  زدگي و فراموش ناداني، شتاب

ي هسـتي   تـرين مرتبـه   ه نازلزاده ب شود آدمي ها حتي باعث مي تداوم و تشديد اختياري آن
» بدترين جنبنـدگان »  سقوط كند و به مثابه) ها تر از آن همانند چهار پايان بلكه پست(خود 

  .محسوب شود
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  هاي الهي بر زندگي انسان حاكم است ـ سنت19
عالوه برسنت عام هدايت فطري و تشريعي، خداونـد بـراي تحـول و حركـت مناسـب      

چون ابـتال و امتحـان، اسـتدراج و امهـال بـر گسـتره        هايي هم آدمي به سوي كمال، سنت
هاي اجتمـاعي نيـز، بخشـي از     قوانين و سنتدر اين ميان . زندگي انسان حاكم كرده است

آگاهي نسبت به سنن تـاريخي و تيزبينـي   . طرح خلقت و سنن الهي در زندگي آدمي است
در شناخت بافـت جوامـع و تفسـير حـوادث تـاريخ و آشـنايي بـا سرگذشـت پيشـينيان و          

ي هـر   دهنـده  ها و سـنن اجتمـاعي و عوامـل شـكل     بيني نسبي به نهادها و گرايش روشن
ت موقـع، بتوانـد در تحـوال    شود تا با اقدامات متناسـب و بـه   جامعه، براي آدمي موجب مي

ي آدمي تنها در چهارچوب تقدير خداونـد و   ولي در هر حال، اراده. اجتماعي ثمربخش باشد
  .ها را دارد با پذيرش سنن الهي، قدرت تأثيرگذاري بر اين دگرگوني

  
پايان دارد و سرنوشت هركس در زندگي جاودان، با انتخـاب   ـ انسان حياتي بي20

  خورد و عمل او در همين دنيا رقم مي
پس از انعقاد نطفه، تكوين و رشـد جنـين او در رحـم    (هر انسان از هنگام تولد زندگي 

نهايـت   شود؛ ولي ادامه و استمرار حيات او پاياني ندارد و بي در دنيا آغاز مي) مادر و والدت
ي وجودش خداوند  طور كه سرچشمه و همان 35شود سير او به پروردگارش منتهي مي. است

ي كلـي   پايـان را در سـه مرحلـه    قرآن اين زندگي بـي  36.گردد است به سوي او نيز باز مي
حيات انسان در هر يك از ايـن سـه مرحلـه جايگـاه     . دنيا، برزخ و معاد: معرفي كرده است

. گيـرد  ي دنيا شكل مي ي زندگي در مرحله ي اين بر اساس نحوه خاص خود را دارد و ادامه
تبهكـار را در چهـارچوب نظـام مـتقن     خداي دادگر در جهان ديگر پاداش نيكوكار و كيفـر  

در آن جهان هر كس آن درود كه در اين جهان . مقرر ساخته است» العمل عمل و عكس«
. يابد كه در اين سرا براي خود ساخته و پرداخته است كشته است و خود را با آن هويت مي

اوسـت كـه   ي عمل اين جهاني خود  هر تلخ و شيريني كه در آن جهان به او رسد فرآورده
  .هيچ ستمي به او رسيده است تمام و كمال و بي
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ها، برحسـب آفـرينش برابرنـد و از حقـوق و تكـاليف عادالنـه        ي انسان ـ همه21
  برخوردارند

لذا، انساني بر انسان ديگر . 37اند نشئت گرفته) آدم و حوا(ي افراد بشر از يك اصل  همه
نـژادي، قـومي، جنسـي،    (هاي طبيعي  تفاوت. به لحاظ اصل آفرينش فزوني و برتري ندارد

ها، بر مبناي حكمت الهي و صـرفاً بـراي شناسـايي آدميـان      موجود بين انسان...) وراثتي و
بـه سـخن رسـول گرامـي     . گونه برتري باشد خودي خود معيار هيچ تواند به كه نمي 38است
فاوت ظاهري، مالك و ت 39هاي شانه با هم برابرند ها مانند دندانه ي انسان ، همه)ص(اسالم

ي  ها در برابـر قـانون بـه معنـاي آن اسـت كـه همـه        البته، برابري انسان 40.برتري نيست
هـا و ميـزان سـعي و تـالش      برحسـب توانـايي  (ها صاحب حقوق و تكاليفي عادالنه  انسان
  41.هستند) خويش
  

كه طبيعت و فطـرت مشـترك دارنـد، داراي خصوصـيات      ها، ضمن اين انسان -22
   دان متفاوت

بـر اسـاس ايـن     42.ها را با وجود اشتراكات بسيار، متفـاوت آفريـده اسـت    خداوند انسان
هـاي   هـا، امكانـات و فرصـت    ي زمينـه  ها، چگونگي و ميزان مسئوليت و نيز گستره تفاوت

گونه اختالفات تابع حكمت الهي و نظام  ، اين البته. تكامل يا تنزل در انسان، گوناگون است
هـا برحسـب وسـع و     شـود تـا انسـان    علت و معلولي حاكم بـر جهـان اسـت و سـبب مـي     

هاي قابل توجه، هم بين  اين تفاوت 43.اوت، با تكاليف متنوعي مواجه باشندهاي متف توانايي
افراد و اصناف بشر وجود دارنـد و هـم در طـول زنـدگي يـك فـرد و برحسـب شـرايط و         

لذا، پذيرش فطرت و طبيعت مشـترك نبايـد موجـب    . نمايند مقتضيات مراحل رشد رخ مي
در مراحل زندگي هر انسان ناديده گرفتـه  ها و  هاي موجود بين انسان گردد كه انواع تفاوت

شود و با وجود لزوم توجه به حقيقت مشترك انساني و وحـدت بنيـادي فطـرت و طبيعـت     
  .آدمي، توجه به اين نوع اختالفات نيز كامالً ضروري است

  
  ـ آدمي موجودي در معرض انواع مخاطرات و تهديدهاي بيروني ودروني است23

ز فطرت الهي، عقل و استعدادهاي طبيعي خداداد كه رغم برخورداري ا انسان علي
. توانند او را در مسير كمال كمك كنند، در معرض انواع مخاطرات و تهديدهاست مي
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انسان از همان آغاز زندگي خود، گرفتار دشمني سرسخت، نيرومند و قسم خورده به نام 
ابليس پس از مهلتي . اند و مخلص الهي از شر او در امان   ابليس شد كه تنها بندگان پاك

كه تا روز قيامت از خدا گرفت، سوگند ياد كرد كه همواره بر سر راه فرزندان آدم بنشيند و 
او را اغوا و وسوسه كند و از راه خدا به انحراف ) پيش و پهلو و پشت سر(از همه سو 

ها و  ، ضعفها به اين ترتيب، ابليس كه خداوند او را شيطان ناميده است، از جهل 44.كشاند
هاي دروني نفس انسان استفاده كرده و با تزيين امور باطل و ايجاد وسوسه در فكر  كشش
كوشد تا او را از مسير بندگي خدا دور و به سوي  ناپذيرانه مي ي آدمي، خستگي و اراده

ي انسان كه او را به بدي  از سوي ديگر نفس اماره. راهه و كفر و فحشا دعوت كند بي
ي  ي استفاده ها و تمايالت طغيانگري كه نتيجه دهد، با برخورداري از كشش فرمان مي

ي پيروي از وساوس شيطان را فراهم  حد و مرز از نيروي شهوت و غضب است، زمينه بي
برخي از آدميان، كه با سوء استفاده از قدرت اختيار و آزادي خدادادي از مسير حق . آورد مي

د نيز در قالب طاغوت، مستكبران، رهبران كفر و ضاللت و ان و نيكي و عدالت منحرف شده
   .45باشند ميشياطين انس

  
  گيري  نتيجه

هاي  ديني اسالم و با بهره گيري از گزارههاي  اين مقاله تالش داشت با نظر به آموزه
انسان هاي  مقام معظم رهبري ؛ مجموعه اي ازبنيانهاي  معتبر فلسفي و با توجه به ديدگاه

را مورد تبيين قرار دهد تا با بهره گيري از اين گزاره ها بتوان نوع نگاه صحيح شناختي 
چگونگي جايگاه او در جهان هستي ،چگونگي برقراري تعامالت و ، نسبت به انسان

ارتباطات او در عرصه فردي و جمعي در ابعاد مختلف را ترسيم كرد و سپس مبتني بر اين 
ديدگاه ها و نظريات مطرح شده در علوم ، جموعه مبانيبازنگري اساسي در م، نوع از نگاه

كه بيشتر برگرفته از مباني ... انساني اعم از علوم تربيتي،مديريت، اقتصاد، جامعه شناسي و
، باشد مي غربي و نوع نگاه به انسان در جهان خارج از فضاي فكري اسالمهاي  و ديدگاه

    .را در اين علوم بنيان نهادبه عمل آورد و نظريات سازگار با مباني اسالم 
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و  6: ، طارق28: ، حجر12: ، مؤمنون2: كار رفته است؛ مانند روم در قرآن تعبيرات مختلفي براي آن به. 1

 .11: و فاطر 5: ، حج2: ، انعام11: ، صافات59: عمران ، آل7
كريم با  است كه عموماً از آن در قرآناست كه خداوند به انسان داده » ي الهي نفخه«اين وجه همان . 2

: و حجر 85: ، اسرا14: مؤمنون. ك.ن. شود ي روان و جان ياد مي تعبير نفس و در زبان فارسي با واژه
 29و  28

و به  شود يكه با حدوث بدن حادث م مادى و فعالً نفس جوهرى است ذاتاً مجرداز نگاه صدرالمتألهين . 3
الحدوث نيست،  هروحانياز نظر او نفس پيشين،  ي ى برخالف فالسفهول ؛متعدد استها  تعداد بدن

؛ به اين معنا، مادى و جسمانى داردي  پيشينه يعنى، نفس .البقاست هالحدوث و روحاني هبلكه جسماني
كه در بستر حركت صورتى جسمانى بوده است نخست ايم  نهاده» نفس انسانى«واقعيتى كه نام آن را 

بلكه فقط  ؛آغاز اين واقعيت نيست ي لحظه ،نفسپيدايش  ي پس لحظه. استنفس شده جوهري، 
كه نفس باشد نيز موجود  چرا كه اين واقعيت پيش از اين ؛آغاز نفسانيت اين واقعيت است ي لحظه

ي انسان شناسي فلسفي  عبدالرسول عبوديت، مقاله. (منتها صورتى جسمانى بوده استداشته، 
  ) صدرايي

نفس  و«ايم ـ  ي اين عالم وجودي است كه ما آن را تاكنون شناخته انسان، عزيزترين پديدهفكر و روان  .4
اگر فكر انسانها و . كند ـ و واقعش هم همين است كه خداي متعال به آن سوگند ياد مي» و ما سويها

روح آنها ـ كه دو مقوله است ـ درست شد، همه چيزدرست خواهد شد؛ چون عالم دستخوش انسان 
ي  انديشه«گوييم، يعني همان   فكر كه مي. ست و انسان هم در حقيقت، تركيبي از همين استا

قدر كه در قرآن به هدايت انسانها  اين. ي اوست مالك شخصيت انسان، همان انديشه... »راهبر
 اهميت داده شده است و افتخار پيغمبران، تعليم و هدايت و تبشير و انذار، معين شده است، به خاطر

دوم هم روان انسان است، منظور من از اين تعبير در اين جا، مجراي خلقيات انساني . همين است
.( البته در جاهاي مختلف، اصطالحات مختلفي هست؛ اما من اين را با آن تعبير قصد كردم. است

 )5/5/77مقام معظم رهبري در ديدار وزير و مسئوالن آموزش و پرورش در تاريخ 
جودي عاري از خواص ماده و برتر از آن است و دو گونه است، مجرد تام، كه ازنظر ذات و مجرد، مو. 5

گونه ارتباط، وابستگي، نياز و تعلق در هستي و در افعال خود به ماده ندارد،  فعل تجرد دارد و هيچ
كه در  مانند خدا؛ و مجردي كه از جانب وجود تجرد دارد ولي به ماده متعلق است، مانند روح انسان،

 .ذات مجرد و در فعل متعلق به بدن است و براي فعاليت به ابزار مادي و بدني جسماني محتاج است
 31طباطبايي، الميزان، ج . 6

 هانوشت پي
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يكتا «: نيز فرمود) ع(امام علي. »شود هر نوزادي بر فطرت توحيد زاده مي«: فرمود) ص(پيامير اكرم. 7

 .»دانستن پروردگار مقتضاي فطرت انساني است
خداوند از فرزندان آدم «: ي ميثاق مشهور است ـ چنين است ي اعراف ـ كه به آيه ي سوره مضمون آيه. 8

بر اساس . »ها پاسخ دادند كه بلي بر وجود خودش گواهي گرفت كه آيا من خداي شما نيستم؟ و آن
. گرفته استها عهد ميثاق بر ربوبيت خويش  ها از آن اين آيه، خداوند براي اتمام حجت بر انسان

ي فطرت  ي روم نيز به آيه ي سوره آيه. مضمون اين آيه بر وجود خداشناسي فطري حكايت دارد
ناپذير خداگرايي آفريده  دگرگون  ها را بر ويژگي بر اساس مضمون اين آيه خداوند، انسان. مشهور است

يات، آيات متعدد ديگري جز اين آ به. اند اين دو آيه از داليل مستحكم نقلي براي اثبات فطرت. است
: و بقره 25: ، لقمان10: ابراهيم: صورت ضمني بر وجود فطرت داللت دارند، مانند نيز در قرآن به

، 19: حشر: و آيات نسيان، مانند 55: و ذاريات 21: ، غاشيه54: مدثر: چنين، آيات تذكر مانند هم. 138
 .رندبه نحوي بر موضوع قطرت داللت دا 53: و نحل 65: عنكبوت

  1372ي تعليم و تربيت اسالمي، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  درآمدي به فلسفه. 9
 30: روم. 10
در بينش اسالمي كه اساساً نظام تربيتي ما بر آن بينش استوار است، انسان اين طور معرفي شده  - 11

شود و  يعني هر بني آدمي براساس سرشت انساني متولد مي» كل مولود يولد علي الفطره«كه 
مقام معظم رهبري ،مصاحبه با مجله  .(اي است سرشت انساني يك چيز خوب و مطهر و پاكيزه

 )65، ص 65كتاب مصاحبه  – 21/7/65سازان در تاريخ  آينده
بوده و ) 30: بقره(ي خداوند  خليفه) نخستين انسان در روي زمين(از نظر قرآن آدم . 70: اسراء. 12

روست، كه او مورد تعليم الهي، قرار گرفته است  از آن) 30و  29: حجر(ي فرشتگان  چنين سجده هم
چه را كه در  خداوند آن). 14: و مؤمنون 40: تين(خداوند انسان را در بهترين بنيان آفريد ). 31: بقره(

گونه آيات  اين). 15: و ملك 13: ، جاثيه29: ، بقره20: لقمان(زمين و آسمان است، براي انسان آفريد 
البته، تغيير ذاتي در اين خصوص به معناي ويژگي خدادادي و . اهد كرامت ذاتي انسان استشو

تواند با سوءاختيار خود چنان عمل كند كه همين  زاده مي تكويني اين نوع كرامت است ولي آدمي
كرامت خداداد را از دست بدهد و مستوجب عذاب جاويد الهي و خذالن دائم در پيشگاه حق گردد 

تواند مجوز رعايت نكردن اين نوع كرامت از سوي ديگران در زندگي  د اين سوءاختيار نميهرچن(
 ).ها گردد توجهي به حقوق انساني آن دين و فاسق ـ و بي دنيايي ـ حتي نسبت به كفار و افراد بي

 آن. است متفاوت نوزده و هجده قرون اروپاى اومانيسم با كلى به اسالمى، بينش در محورى انسان .13
 در فقط اينها اما است؛ محورى انسان اسمش هم آن. است ديگر چيز يك اين است، ديگر چيز يك
 تروا الم«. است ديگر چيز يك نيست؛ اروپايى اومانيسم اساسا اسالم، محورى انسان. همند شبيه اسم
 آثار و البالغه نهج و قرآن كه كسى. )20/لقمان(»األرض فى ما و السموات فى ما لكم سخر اهللا ان
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 آفرينش، فلك و چرخ اين تمام اسالم، نظر از كه كند مى پيدا خوبى به را تلقى اين كند، نگاه را دينى

 مسخر خورشيد كه هست زيادى آيات در. محورى انسان شد اين. چرخد مى انسان وجود محور بر
 را تعبيرى همين كه هست قرآن در هم آيه دو اما شماست؛ مسخر دريا شماست، مسخر ماه شماست،

 -  شمايند مسخر اينها ى همه ؛)13/جاثيه(»االرض فى ما و السموات فى ما لكم سخر« - گفتم كه
 توانيد نمى و هستيد شان همه مسخر شما بالفعل االن يعنى چه؟ يعنى شمايند، مسخر. كند مى بيان

 ساخته اى گونه به كائنات وجود و عوالم و ايد شده ساخته طورى بالقوه اما بگذاريد؛ آنها روى تأثيرى
 ى همه از توانيد مى شما و شمايند مشت توى يعنى چه؟ يعنى مسخر. شمايند مسخر همه كه اند شده
 و آسمان خدا كه موجودى اين كه است آن ى دهنده نشان اين. كنيد استفاده نحو بهترين به آنها

 همين. باشد عزيز بايد بسيار الهى آفرينش نظر از كند، مى او مسخر را قمر و شمس و ستاره و زمين
 را تكريم آدم بنى - »آدم بنى كرمنا« اين. »آدم بنى كرمنا لقد و«: است شده تصريح هم بودن عزيز

 تكريم است؛ تكوين ى مرحله شامل هم و تشريع ى مرحله شامل هم كه است تكريمى - كرديم
 انسان براى اسالمى نظام در و اسالمى حكومت در كه چيزهايى آن با تشريعى تكريم و تكوينى
 و مسؤوالن ديدار مقام معظم رهبري، در( .است انسانى هاى پايه كامال ها پايه يعنى شده؛ معين

 )12/09/1379 ايران اسالمى جمهورى نظام كارگزاران
يا ) 179: اعراف(ها از چهار پايان بدترند  برخي آيات قرآن حكايت از آن دارد كه گروهي از انسان. 14

رسد اين نكوهش شديد به سبب آن است  نظر مي به). 22: انفال(اند  نام گرفته  برخي بدترين جنبنده
دهد كه  اين نشان مي. اند كار نگرفته كه اين افراد همان عوامل كرامت ذاتي نظير تفكر و تعقل را به

ه به شرط عمل و كوشش فردي صورت بالقوه وجود دارد ك ها به نوع ديگري از كرامت در انسان
ي اصلي تحقق بخش  به يقين تربيت، هم از عوامل حفظ كرامت ذاتي و هم زمينه. شود محقق مي

ترين مباني تربيتي در  توان گفت اين گزاره يكي از مهم بر اين اساس مي. كرامت اكتسابي است
  .آيد شمار مي ي تربيت با رويكرد اسالمي به فلسفه

 200، ص 1386شهيد بهشتي، شناخت اسالم، . 15
به معناي مذكور در متن كه براي (شناختن آزادي تكويني انسان  اساساً اسالم، عالوه بر به رسميت. 16

، او را به )ها، فعليت دارد ي اختيار و اراده آن عنوان مقدمه ي افراد بشر، بنا بر حكمت الهي و به همه
ي  دعوت كرده و نخستين مرحله) عبير رساتر آزادگييا به ت(اي برتر يعني كسب آزادي حقيقي  مرتبه

طوري كه اگر  اين نوع آزادي را در آزادي روح انسان از شهوات و تمايالت نفساني داشته است، به
ها از بند هواهاي نفساني رهايي نيابند، قادر نخواهند بود از چنگ طواغيت و حكام ظلم رهايي  انسان

مورد ) ع(اين نكته در سخن حضرت امير. دست آورند و اجتماعي را به هاي سياسي يابند و انواع آزادي
ي غير خود مباش چه اين كه  بنده(» اهللا حراً التكن عبد غيرك و قد جعلك«: توجه قرار گرفته است

در واقع، آزادي حقيقي آدمي يعني نفي اطاعت ). 31ي  البالغه، نامه ـ نهج. خداوند تو را آزاد قرار داد
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به تعبير ديگر، . غير خداست و بندگي و خضوع فقط در برابر خالق هستي و نظام آفرينشچه  هر آن

ي عواملي است كه مانع از تكامل و تعالي  آزادي در معناي متعالي و تجويزي آن، يعني رفع كليه
 . شود چنين، تجلي استعدادها و شخصيت مي انسان و هم

: ي فراوان ديگر نظير و آيات كريمه 31ي  نامه: البالغه هج، ن2: ، دهر29: ، كهف11: ، رعد3: ابراهيم. 17
و  28/ـ هود» انلزمكموها و انتم لها كارهون«يا  3/ـ انسان » السبيل اما شاكرا و اما كفورا انا هديناه«
گيري  ، در قرآن آشكارا بر آزادي و قدرت تصميم22/ـ غاشيه» انما انت مذكر لست عليهم بمصيطر«

 .أكيد دارندو انتخاب انسان ت
اشاره به مذهب عدليه است، كه بين دو نظر افراط و تفريط جبر و تفويض، حدي معتدل را بين اين . 18

شناخت اسالم، (االمرين ـ برگزيده است  الجبر و التفويض بل امر بين): ع(دو ـ به قول امام صادق
  ).145ص 

ارتباط منطقي دارد؛ زيرا انسان ) هستي هدفمند(شناسي  ي هستي شناسي با گزاره ي انسان اين گزاره. 19
  .كند بخشي از آفرينش است، كه از كل هستي تبعيت مي

وهللا ملك السموات و االرض و ما « 8و 1/ـ فاطر» اهللا المصير و من تزكي فانما يتزكي لنفسه و الي«. 20
 .18/مائده» بينهما و اليه المصير

اين انقالب، يك تفكر صحيح همين است كه  ترسند، اي كه از اين انقالب مي يك علت عمده .21
بيني صحيح و يك تلقي مستدل و متين از  ي متكي بريك جهان درست تعريف شده
داند كجاي دنيا و كجاي راه قرار دارد و به  براساس اين مجموعه، هر كسي مي .آفرينش عالم دارد

در مبنا و تفكر . شود يزندگي، هدفدار و مبارزه نيز هدفدار م. كند سمت كدام هدف حركت مي
؛ كمال معنوي كه حتماً آراستگي اسالمي، هدف حيات انسان، رسيدن به درجات كمال است

ي  ايجاد يك جامعه. كند مادي را با خودش دارد؛ يعني به تعبير رايج، آخرتي كه از دنيا عبور مي
رتهاي واالي مادي، ي صالح، يك كشور پيشرو و معنوي، در عين حال داراي قد عادالنه، يك جامعه

ببينيد چه هدف واال و زيبايي . گيري معنوي، با اخالق انساني و با احساس حقيقي انسانيت با جهت
يي كه  اند و اين مسابقه ي اين تمدني كه آنها روي هم سوار كرده همه. غربيها اين را ندارند! است

ا در اين مسابقه، در يك جا وجود دارد، براساس فردپرستي و سودپرستي شخصي استوار است ؛ لذ
هاي  اين اختالل. شوند آورند، اما در چند جاي ديگر، دچار اختالل مي هايي به دست مي پيشرفت

اخالقي، اين خألهاي فكري، اين اختالالت عصبي جوانان و اين آشفتگي و بي هدفي جوان ها 
. ي، اين گونه نيستدر نظام اسالم. ناشي از آن سود پرستي و خود پرستي و شخص پرستي است

يي  كند كه انسان در هر لحظه تفكر فلسفي اسالم و فهم درست از مباني اسالمي، كاري مي
كند؛ قدرت  كند در كجاي راه و به سمت كدام هدف حركت مي از لحظات، احساس مي
امروز  .دهد ي خودش را در هر شرايطي تشخيص مي يابد و وظيفه تحليل براي حوادث مي
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دشمن هر جا چنين چيزهايي را مشاهده . آيد البته دشمن، خوشش نمي. ا اين گونه باشدبايد جوان م

 آموزان دانش و دانشجويان با مقام معظم رهبري در ديدار.( كند كند، هر طور بتواند با آن مبارزه مي
 )41 و 40 ص 5ج مسلمان، دانشجوي رسالت و اسالمي دانشگاه – 13/6/78 تاريخ در بسيجي

ي حركت جوهري مالصدرا تناسب دارد و بر اساس آن  اين مبنا با نظريه.  72: و ص 29: حجر. 22
ي  به عقيده. رسد شود و به تجريد و كماالت روحاني مي حركت تكاملي انسان از جسم مادي آغاز مي

يعني مولود يك سلسله ترقّي و تكامل ذاتي طبيعت . ترين محصول ماده است صدرا، روح خود عالي
يك موجود مادي كه مراحل تكامل و ترقي را طي نمود، خود به وجودي غيرمادي تبديل . است
 ). ي روش رئاليسم طباطبايي، اصول و فلسفه(شود  مي

مند است ـ زيرا از نظر قرآن  ي موجودات، از هدايت تكويني الهي بهره كه انسان مانند همه با آن. 23
آورد و سپس  ي هستي مي خداوند موجودات را به عرصه شوند و خلقت و هدايت از پس هم ظاهر مي

اي نيز يافته است كه حكايت از ظرفيتي خاص دارد كه  ـ ولي هدايت ويژه) 5: طه(نمايد  هدايت مي
  ).33: بقره(اند  حتي فرشتگان نيز از آن آگاه نبوده

  2: و جمعه164: عمران ، آل129: ، بقره25: حديد. 24
. هاي فراواني نهفته است اسالم، آن موجودي است كه در او استعدادبيني  انسان در جهان. 25

نهايت پيش  تواند در ميدانهاي علم و دانش و كشف رمزها و حقايق خلقت تا  بي اين انسان مي
هاي او بسته خواهد شد و از پرواز در همه  و اگر طاعت غير خدا كرد بال. اگر عبوديت خدا كند... برود

 چهار كتاب - 19/10/65 تاريخ در تهران مقام معظم رهبري ،نمازجمعه.( هد ماندها باز خوا ي رشته
در نهايت و متنوع  وجود استعدادهاي بييكي از مباني نظام تربيتي اسالم ). 197 ص دوم، ساله
اخرجكم من بطون امهاتكم ال تعلمون شيئاً و ... و ا«: فرمايد طور كه قرآن مي است و همان آدمي

خداي متعال شما را از شكم مادرها خارج كرد » جعل لكم السمع و االبصار و االفئده لعلكم تشكرون
از  ن هاو اي. قرار داد ي شنوايي و بينايي و دانايي قوهدانستيد، اما در شما  كه هيچ نمي در حالي

ها را  ها و روش ها و آموزش ي تربيت توان همه ها مي ي اين كه بوسيله اصول تربيت انسان است
طور است كه اگر  شود فرا گرفت و آن را جزو ذات خود كرد و انسان طبيعتاً اين كه به انسان تلقين مي

رايز و خصوصيات شود و مثل غ چيزي را فرا گرفت و در اعماق جانش رسوخ كرد جزو طبيعت او مي
ي نظام تربيتي اسالم  پايه و اساس اوليه. گذارد ماند و تأثيراتي را مي طبيعي در وجودش باقي مي

نهايت براي  در اين است كه ما معتقد باشيم انسان داراي يك حالت فراگيري و استعداد بي
دارد اما در مورد  نهايت نيست و يك پاياني البته اين استعداد در مورد جسم بي .رشد و نمو است

 .تواند آن را بفهمد و درك كند معلومات و روحيات و اخالقيات پايانش نامحدود است كه انسان نمي
 )81ص 65 مصاحبه كتاب – 21/7/65 تاريخ در سازان آينده مجله با مقام معظم رهبري درمصاحبه(

 118: ؛ توبه159: آل عمران .26
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 .84/اسراءـ » قل كل يعمل علي شاكلته«. 27
تواند  اين مي. در اسالم نگاه به انسان از دو زاويه است كه اين دو زاويه هر دو مكمل همديگر هستند. 28

ى خودمان خواهيم  هائى كه براى آينده ى مسائل كالن كشور و نسخه پايه و مبنائى براى همه
ى نگاه به فرد انسان است؛ به كند، يك اى كه اسالم از آن به انسان نگاه مي اين دو زاويه. نوشت، باشد

انسان به عنوان يك فرد؛ به من، شما، زيد، عمرو به عنوان يك موجود داراى عقل و اختيار نگاه 
دهد، كه حاال خواهيم  خواهد و به او شأنى مي دهد؛ از او مسئوليتى مي كند و او را مخاطب قرار مي مي

اين دو نگاه با هم . ى انسانهاست مجموعه يك نگاه ديگر به انسان، به عنوان يك كل و يك. گفت
در نگاه اول كه نگاه اسالم به . كند هر كدام، آن ديگرى را تكميل مي. منسجمند؛ مكمل يكديگرند

در اينجا انسان يك رهروى است كه در . گيرد فرد انسانى است، يك فرد مورد خطاب اسالم قرار مي
ين راه، او را به ساحت جمال و جالل الهى وارد كند، كه اگر درست حركت كند، ا راهى حركت مي

اگر . »يا ايها االنسان انّك كادح الى ربك كدحاً فمالقيه«خواهد كرد؛ او را به خدا خواهد رساند؛ 
شود گفت اين راه، عبارت است از مسير  ى كوتاه مي بخواهيم اين راه را تعريف كنيم، در يك جمله

مسير صحيح و صراط . خودپرستى به سمت خداپرستى حركت كند انسان از. خودپرستى تا خداپرستى
يكايك ما . مسئوليت فرد انسان در اين نگاه، اين است كه اين مسير را طى كند. مستقيم اين است

مخاطب به اين خطاب هستيم؛ ديگران بروند، نروند؛ حركت كنند، نكنند؛ دنيا را ظلمات كفر بگيرد يا 
ى هر فردى به عنوان يك فرد اين است كه در  وظيفه. كند هت تفاوت نمينور ايمان بگيرد، از اين ج

بايد اين حركت را انجام بدهد؛ . »عليكم انفسكم ال يضرّكم من ظلّ اذا اهتديتم«اين راه حركت كند؛ 
ى اين راه چيست؟ باالخره مسيرى  جاده. حركت از ظلمت به نور، از ظلمت خودخواهى به نور توحيد

. اى نياز داريم؛ اين جاده، همان واجبات و ترك محرمات است ركت كنيم و به جادهخواهيم ح ميرا
ى اين راه  ايمان قلبى موتور حركت در اين راه است؛ ملكات اخالقى و فضائل اخالقى، آذوقه و توشه

تقوا هم عبارت است . بخشد است، كه راه و حركت را براى انسان آسان و تسهيل ميكند؛ سرعت مي
ى فرد در نگاه اسالم به  وظيفه. پايى؛ مواظب خود باشد كه از اين راه تخطى و تجاوز نكند تناز خويش

اش اين  ى زمانها، در حكومت پيغمبران، در حكومت طواغيت، يك فرد وظيفه در همه. فرد، اين است
ن يك اسالم در اين نگاه به انسان به عنوا. است كه اين كار را انجام دهد و تالش خودش را بكند

ى دنيا نشود؛ اما در عين اينكه توصيه به  زهد يعنى دلباخته و دلبسته. كنند زهد بورزد فرد، توصيه مي
دنيا چيست؟ دنيا همين . شمارند ى با دنيا و كنار گذاشتن دنيا را ممنوع مي كنند، قطع رابطه زهد مي

روابط اجتماعى ما، فرزند ما، ى ما، سياست ما، اقتصاد ما،  طبيعت، همين بدن ما، زندگى ما، جامعه
ها، در اين خطاب فردى،  دلبستگى به اين دنيا، دلباخته شدن به اين نمونه. ى ماست ثروت ما، خانه

اين دلباخته نشدن، دلبسته نشدن، اسمش زهد است؛ اما اينها را . دلباخته نبايد شد. كار مذمومى است
از نعمتهاى الهى در دنيا رو برگرداند، اين هم ممنوع  كسى از متاع دنيا، زينت دنيا،. رها هم نبايد كرد
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؛ يعنى »قل من حرّم زينة اللَّه الّتى اخرج لعباده و الطّيبات من الرّزق قل هى للّذين امنوا« . است

اين، نگاه . اينها جزو مسلّمات و معارف روشن دين است . كسى حق ندارد كه از دنيا اعراض كند
ى از لذائذ زندگى و لذائذ حيات را براى او مباح  فرد انسان، اسالم استفاده در اين نگاه به. فردى است

ميكنند؛ اما در كنار او يك لذت باالتر را كه لذت اُنس با خدا و لذت ذكر خداست، آن را هم به او ياد 
و در انسان در يك چنين راهى به عنوان انسانِ انديشمند و داراى اختيار، بايد انتخاب كند . دهند مى

هدف اين حركت و اين . در اين نگاه، مخاطب البته فرد انسان است. اين صراط حركت كند و برود
. اى كه به او داده شده است اگر انسان به اين دستورالعمل و نسخه. تالش هم رستگارى انسان است

ن انسانى كه اى ديگر در نگاه كالن، همي در زاويه. اين، يك نگاه است. شود عمل بكند، رستگار مى
ى ديگرى به او واگذار  ى خدا در زمين معرفى شده؛ يك وظيفه مخاطب به خطابِ فردى است، خليفه

همين . »و استعمركم فيها«دنيا را بايد آباد كند؛ . ى مديريت دنيا شده و آن عبارت است از وظيفه
ز استعدادهاى فراوان و غيرقابل آباد كردنِ دنيا يعنى چه؟ يعنى ا. انسان مأمور است كه دنيا را آباد كند

شمارشى كه خداى متعال در اين طبيعت قرار داده، اين استعدادها را استخراج كند و از آنها براى 
در اين زمين و پيرامون زمين، استعدادهايى هست كه خداى متعال . پيشرفت زندگى بشر استفاده كند

شناخت، اما آتش  يك روزى بشر آتش را هم نمى .اينها را گذاشته است و بشر بايد اينها را پيدا كند
ى بخار را  شناخت، قوه ى جاذبه را نمى شناخت، اما در طبيعت بود؛ قوه بود؛ الكتريسيته را نمى

شمار فراوانى از اين قبيل در اين  امروز هم استعدادها و قواى بي. شناخت، اما اينها در طبيعت بود نمى
اين مسئوليت بشر است؛ چون خليفه است و . اينها را بشناسدطبيعت هست؛ بشر بايستى سعى كند 

عين همين مطلب در مورد انسانهاست؛ يعنى انسان در . يكى از لوازم خليفه بودنِ انسان، اين است
اين نگاه دوم، وظيفه دارد استعدادهاى درونى انسان را استخراج كند؛ خرد انسانى، حكمت انسانى، 

عجيبى كه در وجود روان انسان گذاشته شده، كه انسان را به يك موجود  هاى دانش انسانى و توانائى
ى  در اين نگاه كالن، مخاطب كيست؟ مخاطب، همه. اين هم نگاه كالن است. كند مقتدر تبديل مي

يكايك . ى افراد از چه كسانى؟ از همه. استقرار عدالت و روابط صحيح، خواسته شده است. افرادند
ايجاد عدالت، . در همين نگاه كالن، مخاطبند؛ يعنى وظيفه و مسئوليت دارند ى بشرى افراد جامعه

. ى افراد انسان است ايجاد حكومت حق، ايجاد روابط انسانى، ايجاد دنياى آباد، دنياى آزاد، بر عهده
ى اين عالم است؛ هم مسئول خود و تربيت خود و تعالى خود و  كاره بينيد انسان همه در اين نگاه مى

اومانيزم غربى هم . اين نگاه اسالم است به انسان. كيه و تطهير خود، هم مسئول ساختن دنياتز
انسان را  - هاى قرن نوزدهمى و بعد و قبل از آن است  كه محور فلسفه -اومانيزم . محور است انسان

ن انسانى جور انسانى؟ انسان در منطق غرب و اومانيزم غربى، بكلى با اي اما چه. دهد محور قرار مى
انسان در الگو و نگاه اسالمى موجودى است هم طبيعى و . كه در منطق اسالم هست، تفاوت دارد

هم الهى؛ دوبعدى است؛ اما در نگاه غربى، انسان يك موجود مادى محض است و هدف او 
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 مندى از لذائذ زندگى دنياست، كه محور پيشرفت و توسعه در غرب است؛ جويى، كامجويى، بهره لذت

در آن . اند براى تعالى انسان بينى اسالم، ثروت و قدرت و علم، وسيله اما در جهان. انسان سودمحور
انسانها تحقير بشوند، ملتها تحقير بشوند، ميليونها . بينى غربى، ثروت و قدرت و علم، هدفند جهان

ثروت برسد يا  انسان در جنگها لگدمال بشوند و كشته بشوند، براى اينكه كشورى به قدرت يا به
 رهبر بيانات.( تفاوت منطقى، اين است! هايى سالحهاى خودشان را بفروشند؛ ايرادى ندارد كمپانى
 )25/2/86 تاريخ در مشهد فردوسى دانشگاه دانشجويان ديدار در  اسالمى انقالب معظم

نقش اصلي را ايفا ها  ي آن كه خواهد آمد، انواع جريان تربيت در تكوين و تعالي همه البته، چنان. 29
 .نمايد مي

زيرا موقعيت از . جا با معناي موقعيت از ديدگاه ديويي و پوپر متفاوت است مفهوم موقعيت در اين. 30
شناختي،  هاي هستي جا جنبه دارد و در اين) شناختي ويژه جامعه به(ي مادي  ديدگاه آنان صرفاً جنبه

 .ني مدنظر استشناختي موقعيت با نگاهي دي شناختي و روان جامعه
، 3: ، تغابن18: ، مائده6: ، انشقاق46: بقره: در تعاليم اسالمي، خدا خود غايت هستي تلقي شده است. 31

در قرآن آمده   ي هدفمندي جهان و انسان آيات فراواني درباره. 115: و مؤمنون 3: ، احقاف285: بقره
 . است

حق فرزند، حق همسر، حق معلم، حق برادر مؤمن، توان به حقوق مادر و پدر،  از جمله اين موارد مي. 32
حق همسايه، حق فاميل، حق افراد زيردست، حق دوست، حق امام و رهبر مسلمين، حق امت 

نسبت به (الناس  ي در مفهوم حق اسالمي و حق شريك اشاره نمود، كه در روايات اسالمي با توسعه
شود  ا و جوارح و حق مسجد را شامل ميحتي حق مركب، حق بدن و اعض) العقول موجودات غير ذوي

گسترد، كه به شكلي  ي عناصر موقعيت مي ي مسئوليت فرد مؤمن و مسلمان را تقريباً به همه و دائره
ي حقوق امام  الناس به رساله تر با مفهوم و مصاديق حق براي آشنايي بيش(اند  با آدمي در ارتباط

 .)رجوع كنيد) ع(العابدين زين
ها و  محدوديت  هايي از آن، توصيف هاي متعددي از انسان وجود دارد كه در بخش توصيفدر قرآن  .33

) محمدتقي جعفري، انسان در افق ديد قرآن، بنياد بعثت(طبق يك ديدگاه . هاي انسان است ضعف
گروه نخست . توان سه گروه دانست ي قرآن را مي هاي مورد اشاره ها و ضعف محدوديت
) 28: نساء(كه انسان ضعيف  مانند اين. ي خلق آدمي قرار دارد ه در زمينههايي است ك محدئوديت

هايي است  ها و ضعف گروه دوم، محدوديت. آفريده شده است) 37: انبياء(و شتابگر ) 19: معراج(آزمند 
هاي گروه نخست  ها به محدوديت اين محدوديت. دهد ها از خود نشان مي كه انسان در برخي موقعيت

مانند طغيانگري كه ناشي از قرار گرفتن . خيزند ها برمي ع است و شايد بتوان گفت كه از آنقابل ارجا
گروه سوم، اشاره بر حاالتي دارد كه آدمي با ). 6:علق(نيازي و برخورداري است  انسان در موقعيت بي
رخالف ب). 75: مائده(و مكذب بودن ) 21: يونس(كنند، مانند نيرنگ بازي  اختيار خود ايجاد مي
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به نقل از . (ها به شدت مورد شماتت خداوند است هاي دو گروه قبل، اين محدوديت محدوديت

 )1385باقري
انديشي مخصوص دوران  نگري و كوته پردازي و سطحي مانند ضعف دوران كودكي و نوجواني يا خيال. 34

 ).كه از آن در روايات اسالمي با عنوان جنون شباب ياد شده است(جواني 
 42: جمن. 35
  93: و انبيا 156: بقره. 36
 1: نساء. 37
 13: حجرات. 38
 ).الحيات، ج اول(نيز نقل شده است ) ع(العقول از امام علي اين حديث در تحف. 39
 348: 22بحاراالنوار، ج . 40
چه در  آن. نمايند دانان عمدتاً حقوق را به دو قسمت حقوق فطري و حقوق وضعي تقسيم مي حقوق. 41

. اوست) غيرقابل اسقاط(است بر اساس مبناي كرامت ذاتي انسان، همان حقوق فطري  جا مدنظر اين
كه امتيازاتي  گونه حقوق در عين اين اين حقوق آميخته با اصل تكليف است، بدين معني كه اين«

شود به همراه دارد، براي ديگران، برحسب نوع  براي صاحب حق يا كسي كه از اين امتياز منتفع مي
محمدعلي حاجي ده آبادي، حقوق تربيتي كودك، (» كند ن با فرد، تكاليفي را ترسيم ميارتباطشا

 ).1384پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 
 )22: روم(و ) 32: زخرف(، )14: نوح. (42
  285: بقره. 43
 ابليس نخست در عواطف انساني يعني در بيم و اميد او، در) 17:از جمله اعراف(البته بنا بر آيات قرآن  .44

آمال و آرزوهاي او و در شهوت و غضب آدمي و سپس در اراده و افكار برخاسته از اين عواطف 
نمايد و ميدان عمل و تاخت و تاز شيطان همانا ادراك انساني و ابزار كار او عواطف و  تصرف مي

ي ناس، اوهام كاذبه و افكار باطل را شيطان در  سوره 5ي  احساسات بشري است و به گواهي آيه
بايد دانست كه تصرفات شيطان در ادراك انسان، تصرف طولي است نه در . كند نفس انسان القا مي

، ذيل 8الميزان ج(عرض تصرف خود انسان تا منافات با استقالل آدمي در كارهايش داشته باشد 
 ) اعراف 25-10ي  آيه

ي  ماست ـ كه از همه ها وجود دارد، كه همان نفس ي شرارت هاي همه در وجود ما، هم سرچشمه .45
ها و  ي خيرات و زيبايي ي همه تر، بت نفس و خودخواهي ماست ـ و هم سرچشمه ها خطرناك بت

ي به سوء و شهوات نفساني  اگر ما بتوانيم و همت كنيم خودمان را از چنگال نفس اماره. كماالت
 با ي، درديدارمقام معظم رهبر.( ي خيرات بر روي ماگشوده خواهد شد نجات بدهيم، سرچشمه

  )175ص 8ج واليت، حديث – 1/8/70 تاريخ در شهدا معظم خانواده و دانشجويان
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  هاي ساختاري اثربخش براي نگارش  ويژگي
  هاي درسي دانشگاهي كتاب

  
  ∗فرحناز كيان ارثي
  ∗∗علي اكبر سيف

  
  چكيده

هدف از اين پژوهش بررسي ساختار متون درسي براساس يك فهرست وارسي از 
 و جامعة آماري آن را نوع تحليل محتوا بوده پژوهش حاضر از. ويژگيهاي ساختاري بود

دادند كه از اين  مي علوم تربيتي تشكيل هاي روانشناسي و رشته كتابهاي درسيكلية 
بر اساس ، در مجموع .كتاب به صورت تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شدند 20تعداد 

پاراگراف مقدمه در حدود ، مشخص شد در متنهاي بررسي شده، شاخص درصد فراواني
ميزان رعايت اين مالكها در . ار استدرصد از مالكهاي ساختاري مناسب برخورد 65

به طور ميانگين . درصد است 40درصد و در پاراگراف نتيجه حدود 9/69پاراگراف بدنه 
پيشنهاد اصلي  .درصد از مالكهاي ساختاري مناسب برخوردارند 3/58متون درسي 

حاصل از نتايج اين پژوهش آن است كه بهترين راه براي تدوين متون درسي مؤثر بر 
ابر اساس مالكهاي پيشنهادي اين  ك و فهم خوانندگان ساختارمند كردن آنهدر

  . پژوهش است
  .تحليل محتوا، كتابهاي دانشگاهي، ساختار متن :ها كليدواژه

                                                            
  استاد يار دانشگاه سمنان  ∗
  استاد دانشگاه عالمه طباطبايي ∗∗
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  مقدمه
انشگاه در قالب يك نظام آموزشي داراي هدفهاي متعددي است كه يكي از مهمترين د

. آموختگان در حيطة تخصصي خودشان استو توانايي دانش ، فهم، آنها ارتقاء سطح دانش
علي رغم متنوع . شود مي از ابزارهاي آموزشي مختلفي استفاده، براي رسيدن به اين هدف

كتاب به عنوان يكي از ، بودن ابزارهاي آموزشي و تغيير و تحول آنها در چند دهة اخير
و پيشبرد  شود كه در افزايش مي قديمي ترين و غني ترين ابزارهاي آموزشي محسوب

  .نمايد مي تواناييهاي شناختي و انگيزشي دانشجويان نقش مهمي ايفا
اما ، به رغم اينكه متنهاي نوشتاري يكي از مهمترين ابزارهاي انتقال اطالعات اند

تعداد زيادي از دانشجويان و دانش آموزان در خواندن و فهم كتابهاي درسي با مشكل 
نمرات ). 2007، 4و مك نامارا 3به نقل اريلي ؛ 2002، 2اسنو؛ 1999، 1باون( شوند مي مواجه

درصد  22دهد كه در مقطع چهارم دبستان فقط  مي ارزيابي ملي پيشرفتهاي آموزشي نشان
توانند متون درسي خود را  مي درصد دانش آموزان 27و در پاية هشتم تحصيلي فقط 

مركز (آنها استفاده كنند  و در سطحي مناسب از اطالعات موجود در، تحليل كنند، بفهمند
آموزان ابتدايي يا  دهد اين مشكل به دانش شواهد نشان مي). 2007، ملي آمارهاي آموزشي

  6گريفين، 5وايلي (شود  آموزاني كه داراي مشكالت درك و فهم هستند محدود نمي دانش
  ).2010، 8به نقل هافمن ؛  2005، 7و تد

كه يكي از آنها توانايي پايين يادگيرندگان در  تواند چند دليل داشته باشد مي اين امر
، 12و پازاگليا، 11دي بني، 10كورنولدي(و درك مطلب ) 1985، 9پرفتي(رمزگشايي مطالب 

                                                            
1. Bowen 
2. Snow 
3. O’Reilly 
4. McNamara 
5. Wiley 
6. Griffin 
7. Thiede 
8. Huffmann 
9. PerFetti 
10.Cornnoldi 
11. De Beni 
12. Pazzaglia 
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طبق پژوهشهاي .است) 2010، به نقل از هافمن ؛ 1996، 2و هالم 1استوتهارد ؛ 1996
، فهمند مي بهتر مختلف افرادي كه داراي مهارتهاي باال در درك مطلب هستند مطالب را

استنباطهاي ، )2002، پرفتي و هارت( از كلمات بازنمايي بهتري در ذهن خود دارند 
، اٌپي و سي لي، النگ ؛ 2001، بارنس و برايانت، اهيل، كاين(بيشتري از متن دارند 

 ؛ 1982، براون ؛ 1985، بريترر و بدد(كنند  مي از راهبرهاي خواندن بهتر استفاده، )1994
، مگليانو و ميليس ؛ 1994، النگ و همكاران ؛ 2003، الو و چان ؛ 1990، گلدمن و سول

 ؛ 1984، اهيلي ؛ 2002، مونز و مك نامارا، ميليس، ويمر ـ هاستينگز، مگليانو ؛ 2004
و دانش قبلي آنها ، )2003، الو و چان(انگيزة دروني بيشتري دارند ، )1996، اهيلي و يول

و 5هارساني، 4وندرلك، 3آربوكل(اي متن بيشتر از افراد ديگر استنيز در مورد محتو
، 11وسوندر، 10اسپيليچ ؛ 2004، 9شاپيرو ؛ 1972، 8و جانسون 7برنسفورد، 1990 ، 6الپيدوس
؛ 1993، 17و مك كينون 16وود، 15والر، 14ويالف باي ؛ 1979، 13و وس 12چيسي، 11وسوندر

 ).2007، به نقل اريلي و مك نامارا
ناتواني يادگيرندگان در درك مطلب مشكالتي است كه در محتوا يكي ديگر از علتهاي 

دهد  مي مطالعة محتوايي كتابهاي درسي نشان.خورد مي و ساختار كتابهاي درسي به چشم
الزم وجود ندارد و ارتباط بين مفاهيم و جمالت به طور اي  كه در آنها مطالب پيش زمينه

                                                            
13. Stothard 
14. Hulm 
3.Arbuckle 
4 .Vanderleck 
5 .Harsaney 
6 .Lapidus 
7 .BransFord 
8 .Johnson 
9 .Shapiro 
10.Spilich 
11 .VeSonder 
12 .Cheisi 
13 .Voss 
14 .Willoughby 
15 .Waller 
16 .Wood 
17 .Mackinon 
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 6چي يو، 5دي لو، 4چي ؛ 1989، 3وگرمل، 2و مك كوئين 1بك(واضح مشخص نشده است 
، و تراباسو، سينگر، گرسر؛ 1986، 9واندرسون 8ويلسون ؛ 1994، 7و الوانچر 6چي يو
1994.(  

در تحليل تعداد بسيار زيادي از كتابهاي درسي به اين نتيجه ) 1989(بك و همكارانش 
 انسجام نشان.اند10رسيدند كه متون درسي دانشگاهي تا حد بسيار زيادي فاقد انسجام

توانند  مي واند  دهد كه انديشه هاي يك متن تا چه حد به طور واضح به يكديگر مرتبط مي
؛ 1382، صفوي؛ 1387، سجودي(يك الگوي موقعيتي يكپارچه براي خواننده فراهم كنند 

تحقيقات زيادي بر اهميت  ميزان ).2007، و مك نامارا، 13دوفي، 12مك كارتي، 11اليت من
، مك نامارا(اند  گيرندگان تأكيد داشته متن  در ادراك ياد انسجام و چگونگي ساختار

  ). 2004، نقل مك نامارا به؛ 1991، 15و گولگز 14بريتون  ؛ 2001
البته ميزان درك مطلب يادگيرندگان  به ويژگيهاي خوانندگان و شيوه هاي ارزيابي از 

، سانگر، كنيش ،مك نامارا(به طور مثال مك نامارا و همكارانش . متن نيز بستگي دارد
 ؛ سايرو و مك نامارا، دمپسي، به نقل اوزورو؛ 1996، مك نامارا و كنيش ؛ 1996، كنيش
نشان دادند كه بازنويسي متنهاي نامناسب به ويژه در شرايطي كه انسجام آن )2009
، 16ليندرهلم(يابد ـ به دانش قبلي يادگيرندگان در حيطة مورد نظر وابسته است  مي افزايش
  ).2000 ، 4و ساموئلز 3كرتين دن، 2شينسكي مي ،1وندن بروك، 17ايورسون

                                                            
1.Beck  
2 .McKeown 
3 .Gromoll 
4 .Chi 
5 .De Leeuw 
6 .Chiu 
7 .La vancher 
8 .Wilson 
9 .Anderson 
10.cohesion 
11 .Lightman 
12 .Mccarthy 
13 .Duffy 
14 .Britton 
15 .Gulgoz 
16 .Linderholm 
17 .Everson 
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نيز با اعتقاد به اينكه ميزان تأثير بازنويسي متن تحت تأثير )  1996(5وسو سيلفيز
تفاوتهاي فردي يادگيرندگان است به اين نتيجه رسيدند كه خوانندگان ماهرتر نسبت به 

، كه داراي ارتباطات علي واضحتر است خوانندگاني با مهارت هاي كمتر از خواندن متوني
 .آموزند مي مطالب بيشتري

ارتباط در  به بررسي تأثير افزايش انسجام واي  در مطالعه) 2009(اوزورو و همكارانش 
نتايج پژوهش . متن بر ميزان درك مطلب يادگيرندگان در خواندن مطالب ناآشنا پرداختند

بلكه در عملكرد آنان در ، فراد تأثير نداردآنان نشان داد كه انسجام بر عملكرد كلي ا
تحليلهاي ، به اين دليل. گذارد مي تأثير، سواالتي كه مستلزم جستجوي مفاهيم اصلي است
نتايج اين تحليلها بيانگر آن بود كه در . مجزايي روي سواالت استنباطي صورت گرفت

طح دانش و سوالهاي بين عملكرد يادگيرندگان در سواالت س، متنهايي با انسجام پايين
عملكرد يادگيرندگان در سطح ، در متنهاي منسجم. استنباطي تفاوت معناداري وجود ندارد

در مجموع .دانش به طور معناداري باالتر از عملكرد آنان در سوالهاي استنباطي است 
كند تا متن  مي به دانشجويان كمك، نتايج پژوهش فوق نشان داد كه افزايش انسجام متن

كند كه  مي البته اين امر فقط در مورد دانشجوياني صدق. حتي ناآشنا را بهتر بفهمندهاي 
در پژوهش خود به اين نتيجه ) 1385(كيان ارثي.در حيطة مورد نظر اطالعات اندكي دارند

دست يافت كه اعمال مالكهاي ساختاري در متوني كه فاقد ويژگيهاي  ساختاري مناسب 
  .  دهد مي ان را به صورت معناداري افزايشهستند درك مطلب يادگيرندگ

براي تحليل محتواي متون درسي پاراگراف به عنوان واحد تحليل ، در اكثر پژوهشها
، براي توضيح هر عنوان. در واقع پاراگراف واحد اصلي متن است.مد نظر قرار گرفته است

رة يك موضوع واحد گيرد كه همگي دربا مي پاراگراف در نظر 5تا  3نويسنده معموالً بين 
كند تا  مي نويسنده متن خود را پاراگراف بندي. كنند مي يعني عنوان مورد نظر صحبت

، از چند جملهاي  يك پاراگراف مجموعه. بتواند انديشه هاي مختلف را از هم جدا سازد
اين جمله ها . لغت خواهد بود 200تا  100است كه حدود ، جمله 10تا  3معموالً بين 

                                                                                                                                            
1 .VandenBroek 
2 .Mischinski 
3 .Crittenden 
4 .Samules 
5 .Silfies 
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بر ، اين پاراگرافها.قرار دارند، يعني انديشة اصلي آن پاراگراف ، يك محور همگي حول
، پاراگراف مقدمه كه اولين پاراگراف است)1: گيرند مي در سه دسته قرار، حسب نقش خود

 )3و، آيند مي دهند و بين مقدمه و نتيجه مي پاراگرافهايي كه تنة اصلي متن را تشكيل )2
  .   پاراگراف استپاراگراف نتيجه كه آخرين 

پاراگراف مقدمه اولين پاراگراف يك بخش است كه در آن نويسنده عنوان را از طريق 
متن برسد  1دهد تا به تز اصلي مي انديشه هاي كلي و ارائة اطالعات پيش زمينه توضيح

دهد  مي كندو نشان مي تز اصلي عنوان مورد نظر را محدود .)2010، 3و روميسك 2زيماخ(
تز اصلي بخش يك . شود مي ادامة متن چه قسمتي از عنوان مورد نظر بررسيكه  در 

انديشة كلي است كه منعكس كنندة انديشه و مقصود اصلي نويسنده در آن بخش است و 
شناسايي اين تز از طريق ، معموالً. گيرد مي تمامي مطالب و نكات مهم آن بخش را در بر
بيان صحيح تز اصلي يك . شود مي هتر ميسراستخراج موضوع اصلي پاراگرافهاي بخش ب

يك كلمه به تنهايي فقط نشان . بخش از كتاب مستلزم  نوشتن يك يا دو جمله است
 ). 1389، سيف(تواند نشانگر تز اصلي متن باشد  دهنده عنوان است و نمي

براي . نويسنده بايد آن را توضيح دهد، بعد از نوشتن پاراگراف مقدمه و بيان تز اصلي
هر يك از اين موضوعها در يك . كند مي وي چند موضوع اصلي را مطرح، ين كارا

هر پاراگراف . سازند مي اين پاراگرافها بر روي هم تنة اصلي متن را. گيرند مي پاراگراف قرار
جملة موضوعي همان انديشة . است 6و فرعي 5جمله هاي اصلي، 4شامل جملة موضوعي

انديشه هاي اصلي . توضيح تز اصلي منظور شده استاصلي هر پاراگراف است كه براي 
تز اصلي براي متن مانند جملة . سازند مي همة پاراگرافها بر روي هم تز اصلي متن را

جملة موضوعي به هر پاراگراف . اما كلي تر از آن است، موضوعي براي هر پاراگراف است
از نوشتن جملة  بعد. اما تز اصلي به كل آن بخش اختصاص دارد، شود مي محدود

اگر جمله هاي . كند مي چند جملة اصلي استفاده نويسنده براي توضيح آن از، موضوعي
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كند  مي نويسنده ازجمله هاي فرعي استفاده، اصلي نيز نياز به توضيح داشته باشند
  ). 1990، 2و برت 1آرنودت(

راف هيچ ايدة در اين پاراگ. پاراگراف آخر از هر بخش پاراگراف نتيجه گيري نام دارد
البته ممكن است تفسير هاي بيشتري از آنچه در پاراگرافهاي ، مطرح نمي شوداي  تازه

  ).2010، زيماخ و روميسك( قبل بحث شده ارائه شود
كه آن عنوان را در اي  گفته شد كه هر پاراگراف داراي يك عنوان اصلي است و جمله

، جمله معموالً در اول پاراگراف اين. شود مي دهد جملة موضوعي ناميده مي خود جاي
به عنوان (يا در پايان آن ) به عنوان رابط ميان دو قسمت يك پاراگراف(گاهي نيز در وسط 

در اين صورت . بهتر است جملة موضوعي در آغاز پاراگراف بيايد. شود مي نوشته) نتيجه
تواند  مي ز راحت ترخواننده ني ؛ تواند پاراگراف خود را سازمان دهي كند مي نويسنده بهتر

  .منظور اصلي پاراگراف را دريافت كند 
. هايي محدود شود براي نوشتن جملة موضوعي بايد عنوان پاراگراف به وسيلة گزاره

يك راه براي محدود كردن عنوان قرار دادن عنوان با كلمه هاي كليدي در جملة 
دهند كه بفهمد  مي اين كلمات يا عبارات به خواننده اين فرصت را. موضوعي است

از آنجاييكه اين كلمات يا عبارات . نويسنده قصد دارد چگونه دربارة عنوان خود بحث كند
 3گاهي به آنها كلمات يا عبارات كنترل كننده، كنند مي ساختار يك پاراگراف را كنترل

، زمان، مكان: گيرند مي طبقه قرار 8اين  كلمه هاي كليدي معموالً در . شود مي گفته
  ). 1990، آرنودت و برت( علت و، تأثيرات، اجزا، تفاوت، شباهت، كيفيت

در يك پاراگراف عالوه بر جملة موضوعي جمله هاي ديگري نيز وجود دارند كه از 
جمله هاي : اين جمله ها دو نوع اند.كنند مي انديشة مطرح شده در جملة موضوعي حمايت

د كه به طور مستقيم به توضيح جملة هايي هستن جمله هاي اصلي جمله. اصلي و فرعي
هايي هستند كه براي توضيح بيشتر و بسط  جمله هاي فرعي نيز جمله. پردازند مي اصلي

دهند و  مي اين جمله ها به طور مستقيم جملة اصلي را توضيح. آيند مي جمله هاي اصلي
  ). 1970، چاپلين(پردازند  مي به طور غير مستقيم به بسط جملة موضوعي

                                                            
1. Arnaudet 
2. Barret 
3. controling idea 



 مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انسانيمجموعه     552

منظور از وحدت و . شود مي مطرح 1نوشتن يك پاراگراف مفهومي به نام وحدتدر 
بدين منظور . يكپارچگي پاراگراف اين است هيچ جملة نامرتبطي در آن وجود نداشته باشد

خواند و اگر در ميان جمله هاي اصلي و فرعي  مي نويسنده بعد از نوشتن يكبار پاراگراف را
كند تا همة  مي حذف ة موضوعي ارتباط نداشت آن راوجود داشت كه به جملاي  جمله

جمله هاي اصلي و فرعي كه در توضيح . جمله ها در راستاي محور اصلي پاراگراف باشند
. واقعيتها و آمارها باشند، داستانها، جزئيات، توانند شامل مثالها مي آيند مي جملة موضوعي

  ).1990، آرنودت و برت(
درك مثالها اغلب راحت تر از ايدة  ؛ يك ايدة كلي است ازاي  مورد ويژه 2يك مثال 

شايد به همين دليل است كه . و محدود تر هستند، عيني تر، زيرا آنها كوچكتر، كلي است
 اگر نويسنده در پاراگراف خود از مثال استفاده. كنند مي نويسندگان اغلب از مثالها استفاده

  . تواند آن را براي خواننده متن با كلمات يا عبارات قابل توجه همراه سازد مي ،كند مي
از جزئيات اغلب . نيزيك قسمت يا ويژگي خاص از يك انديشه يا چيز كلي است 3جزء

 در يك پاراگراف بعد از نوشتن جملة موضوعي اجزاء ذكر. شود مي در توصيف ها استفاده
  . عي حمايت كرده و آن را گسترش دهندشوند تا بتوانند از آن جملة موضو مي

نيز شامل وقايع سرگرم كنندة كوتاه است كه معموالً شخصي است و ميتوان 4داستان
چيزي است كه به طور  5يك واقعيت.آن را به عنوان يك مثال طوالني در نظر گرفت

 نيز يك واقعيت عددي است كه اطالعات معناداري دربارة 6آماره.عيني قابل اثبات است
  .)1990، آرنودت و برت( دهد مي يك موضوع مشخص ارائه

كوشش به عمل آمده است تا  كه با توجه به مباني نظري موجود  در پژوهش حاضر
يك فهرست وارسي براي ارزيابي ساختار متون درسي تهيه و بر اساس آن ميزان رعايت 

  .مالكهاي ساختاري در متون درسي دانشگاهي مشخص شود
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  روش
اين تحقيق از نوع تحليل محتوا است كه در آن محتواي كتاب هاي مورد نظر بر 

جامعة آماري  ).1383، و حجازي، بازرگان، سرمد( شوند مي اساس مالكهاي معيني بررسي
و ، تربيتي، عمومي، هاي روانشناسي باليني هاين پژوهش شامل كلية كتابهاي اصلي رشت

كتاب از كتابهاي  5ز هر يك از رشته هاي فوقا، به دليل محدوديت.استثنايي  است
  .به صورت تصادفي براي تحليل ساختاري انتخاب شدند، كتاب 20در مجموع ، تخصصي

  ابزار
براي ارزيابي ساختار متون درسي از يك فهرست وارسي استفاده شده كه بر اساس  

 8ارد كه سؤال د 23اين چك ليست . مباني نظري دربارة ساختار متن ساخته شده است
سؤال به ساختار  11، كنند مي سؤال ساختار متن را در پاراگراف مقدمة هر بخش بررسي

سؤال نيز در قسمت انتهايي به  4پردازد و مي متن در هر پاراگراف از بدنة اصلي بخش
اگر ويژگي مورد نظر در ، در هر سؤال. پردازند مي بررسي ساختار پاراگراف نتيجه گيري

باشد نمرة يك و اگر آن ويژگي وجود نداشته باشد نمرة صفر به آن سؤال  متن وجود داشته
از تقسيم نمرة به . آيد مي از جمع سؤالها يك نمره به دست، براي هر قسمت .شود مي داده

شود آن پاراگراف تا چه  مي دست آمده بر تعداد سؤالهاي آن قسمت ضربدر صد مشخص
ر قسمت بدنة متن اگر چند پاراگراف وجود دارد د.حد از مالكهاي ساختاري برخوردار است

براي آنكه امكان . شود مي سؤالهاي مربوطه براي هر پاراگراف به طور جداگانه بررسي
به همين دليل ، مقايسة متنها فراهم شود الزم است اثر تفاوت تعداد پاراگرافها خنثي شود

راگرافهاي بدنه تقسيم بر نمرة اين قسمت از تقسيم تعداد موارد تيك خورده در همة پا
براي به دست آوردن نمرة كل چك .آيد مي تعداد پاراگرافهاي همين قسمت به دست

براي تعيين اينكه . و نتيجه با يكديگر جمعمي شود، بدنه، نمرة سه قسمت مقدمه، ليست
ضربدر  23آن بخش از كتاب تا چه حد داراي مالكهاي ساختاري است نمرة كل تقسيم بر 

. براي تأمين روايي محتواي ابزار از نظرات متخصصين اين رشته استفاده شد.شود مي 100
ابتدا يك متن غير درسي ، همچنين براي اطمينان از اثر بخشي مالكهاي استخراج شده

 كه فاقد ويژگيهاي ساختاري مورد نظر بود انتخاب و با  استفاده از مالكهاي موجود در
و متن از لحاظ محتوايي يكسان اما از لحاظ ساختاري اين د.فهرست وارسي بازنويسي شد
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سؤال متناسب با جدول طبقه بندي  30سپس از محتواي متن . با يكديگر تفاوت داشتند
. نفري از دانشجويان اجرا شد 20و بر روي يك نمونة  هدفهاي شناختي طراحي گرديد

نفر از  10.ت آمدبه دس  0/87ميزان پايايي اين ابزار بر حسب روش آلفاي كرانباخ 
كه بر اساس مالكهاي  نفر متني را 10دانشجويان متن فاقد مالكهاي ساختاري و 

دانشجويان به ، پس از اتمام مطالعة متن. نويسي شده بود مطالعه كردندساختاري باز
تحليل داده ها نشان داد كه بين ميانگين درك .سواالت آزمون درك مطلب پاسخ دادند

متني كه داراي مالكهاي ساختاري بود به طور معناداري باالتر از مطلب دانشجويان از 
  ). t:3.07;p<0.01( متن فاقد مالكهاي  ساختاري مناسب بود

  
  وش اجرار

وسط و انتهاي كتاب در ، از هر كتاب يك عنوان ازاول، براي اجراي اين پژوهش
مقدمه  و سپس پاراگراف . فهرست مطالب به صورت تصادفي براي تحليل انتخاب شد

نتيجه و پاراگرافهاي بدنة متن شناسايي شده و بر اساس فهرست وارسي مورد ارزيابي قرار 
  .گرفتند

  
   يافته

  .براي تحليل داده هاي به دست آمده از  شاخص درصد فراوانياستفاده شده است
  

  درصد فراواني مالكهاي ساختاري در پاراگرافهاي مقدمه. 1جدول 
  درصد فراواني    مالك

  100    .جمله دارد 10تا  5حدود 
  100    .همة جمله ها به عنوان مرتبط هستند

  40    .اطالعات پيش زمينة كافي ارائه شده است
  20    .توالي جمله ها از لحاظ منطقي درست است

  40    .اند مطالب از كل به جزء مرتب شده
  80    .تز اصلي بخش به صورت واضح و قابل فهم ارائه شده است

  80    .اصلي پاراگراف در انتهاي متن آمده استتز 
  60    .اند قواعد دستوري رعايت شده
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دهد كه در پاراگراف مقدمة متنهاي بررسي شده هر مالك  مي جدول فوق نشان

در پاراگرافهاي مقدمه توالي منطقي ، به طور مثال ؛ ساختاري تا چه حد رعايت شده است
  .درصدرعايت شده است 20

  
 راگراف هاي بدنهدرصد فراواني هر يك از مالكهاي ساختاري در پا. 2جدول

  درصد فراواني مالك
  88/23  .جمله است 10تا  3تعداد جمله ها بين 

  82/3  .جملة موضوعي وجود دارد
  76/4  .جملة موضوعي به صورت واضح و قابل فهم بيان شده است

  76/4  .بين جملة موضوعي و تز اصلي همخواني وجود دارد
  88/23  .اند جمله هاي اصلي به جملة موضوعي مرتبط

  70/58  .جمله هاي فرعي به جمله هاي اصلي ارتباط دارند
  88/23  .همة جمله ها به جملة موضوعي ارتباط دارند

  76/4  .همة جمله ها در توضيح جملة موضوعي اهميت دارند
  23/5  .جملة موضوعي به اندازة كافي توضيح داده شده است

  41/17  .توالي جمله ها درست است
  47/05  .اند قواعد دستوري رعايت شده

  
 درصد فراواني هر يك از مالكهاي ساختاري در  پاراگراف هاي نتيجه گيري. 3جدول 

  درصد فراواني مالك
  40  .متفاوت بيان شده استاي  تز اصلي به شيوه

  40  .بر انديشه هاي اصلي متن تأكيد شده است
  20  .مطرح نشده استاي  تازهانديشة 

  60  .اند پاراگرافها به صورت منطقي مرتب شده، در مجموع 
  

  درصد فراواني  هر يك از مالكهاي ساختاري در پاراگرافها. 4جدول 
  درصد فراواني  پاراگراف
  65  مقدمه
 69/9  بدنه

 40  نتيجه



 مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انسانيمجموعه     556

  
پاراگراف ، مشخص شد در متنهاي بررسي شده، در مجموع بر اساس تحليل سؤالها

ميزان رعايت اين . درصد از مالكهاي ساختاري مناسب برخوردار است 65مقدمه در حدود 
  .درصد است 40درصد و در پاراگراف نتيجه  9/69مالكها در پاراگراف بدنه 

  
  گيري نتيجه

پژوهش حاضر به منظور تهية يك فهرست وارسي براي ارزيابي ساختار متون درسي 
تهية اين چك ليست در مرحلة اول تحقيقات انجام شده و منابع نظري براي .اجرا گرديد

در زمينة ساختار متن و اصول نگارش مورد بررسي قرار گرفت و بر اين اساس يك 
اين ابزار به تأييد چند تن از ، براي تأمين روايي محتوايي. سوالي تهيه شد 23پرسشنامة

  .متخصصان اين حيطه رسيد
توان گفت رعايت مالكهاي ساختاري  مي كهاي استخراج شدهدر مورد مال، در مجموع

به عنوان بهترين و كامل ، كند تا طبق اصل سازمان دهي مي در متن به خواننده كمك
. اطالعات را آسان تر پردازش و رمزگرداني كند، )1388، سيف(ترين راهبرد يادگيري 

دهد اين است كه  مي انجامساده ترين كاري كه خواننده براي سازماندهي متن اطالعات 
موضوعات مورد مطالعه را دسته بندي كند و آنها را به هم ربط دهد و ارتباط معنايي ميان 

شود مطالب آسان تر ياد گرفته شده و  مي دسته بندي اطالعات باعث. آنها را باال ببرد
پارگراف بندي ساختارمند كردن متن به ويژه  در). 1388، سيف(راحت تر به ياد آورده شود 

زيرا با اين ، شود مي دهد نيز چنين سازمان دهي انجام مي كه ساختار اصلي متن را شكل
به جاي ، گيرد و خواننده مي كار محتواي متن در دسته هاي اطالعاتي معنايي مستقل قرار

از اطالعات انباشته شده به خاطر اي  آنكه كل متن را از ابتدا تا انتها به صورت مجموعه
تواند متن را در قالب چند پاراگراف با موضوعهاي مستقل به ياد بسپارد و هنگام  مي ،ردآو

  . يادآوري از استقالل موضوعي هر يك از پاراگرافها استفاده كند
همانطور كه گفته شد كليد ساختارمند كردن متن پاراگراف بندي برحسب جملة 

شود  مي پاراگرافها راحت تر به ياد آوردهعلت اينكه چرا جملة موضوعي . موضوعي است
جملة موضوعي . طبق قانون روشن سازي يا برجسته سازي گشتالتي ها قابل تبيين است



 557...    هاي ساختاري اثربخش براي نگارش ويژگي

بلكه براي آن پاراگراف به عنوان ويژگي ، دهد مي نه تنها به هر پاراگراف كليتي مستقل
بندي محض  دسته .شود مي شاخص و متمايز آن محسوب شده كه آسان تر به ياد سپرده
  .شود مي اطالعات يك راهبرد ساده براي سازماندهي اطالعات محسوب

 ؛ 2002، مويجس و رينالدز(راهبرد سازماندهي ديگر تبديل متن به طرح يا نقشه است  
نقشة مفهومي به يك روش خالصه گونه براي مرتب كردن و به ). 1388، به نقل سيف

نمادها و مانند ، عالئم، كلمات، آن از خطوط شود كه در مي هم ربط دادن اطالعات گفته
جمله هاي اصلي و فرعي و روابط ميان ، در پاراگراف جملة موضوعي. شود مي اينها استفاده

اين دياگرام مانند نقشة مفهومي با به تصوير . آنها به صورت يك دياگرام قابل ترسيم است
 مطالب در ذهن خواننده كمك كشيدن پاراگراف در قالب عبارات و تصاوير به سازماندهي

اگر نويسنده سعي كند هنگام نوشتن نقش هر يك از جمله ها را بشناسد و روابط . كند مي
كند تا مطالب را آسان تر در قالب يك نقشة  مي ميان آنها را بفهمد به خواننده كمك

  .مفهومي در ذهن خود سازمان دهد
بيين اثر بخشي سازماندهي متن بر يكي ديگر از مفاهيم روانشناسي يادگيري كه در ت

ساخت شناختي . است) 1968( يادگيري قابل استفاده است مفهوم ساخت شناختي آزوبل
است كه سنگ بناي تفكر در آن اي  و سازمان يافته، منظم، در هر موضوع الگوي منسجم

باشد اي  تواند بازتابي از ساخت شناختي مي ساخت يك پاراگراف. شود مي حيطه محسوب
هر چقدر توالي مطالب معقول تر و نظم . گيرد مي كه در ذهن خواننده با مطالعة متن شكل

ساخت شناختي منسجم تري از آن موضوع در ذهن خواننده ، حاكم بر آنها بيشتر باشد
منسجم و سازمان اي  توانند طرحواره مطالب پراكنده و نامرتبط نمي. شكل خواهد گرفت
ميزان اهميت ) 1388، سيف(ره را سنگ بناي تفكر بدانيم اگر طرحوا. يافته شكل دهند

مطالب از هم گسيختة سازمان دهي . استحكام و سازمان يافتگي آن قابل درك خواهد بود
البته اين امكان وجود دارد كه خواننده . شوند مي نشده شالودة ضعيفي براي تفكر محسوب

اند از يك متن سازمان دهي نشده با تالش بيشتر متن را چندين بار مطالعه كند تا بتو
اما در اكثر مواقع براي تعداد ، منظم و سازمان يافته براي خود شكل دهداي  طرحواره

زيادي از يادگيرندگان متوسط و ضعيف اين كار بسيار دشوار و يا حتي در مواردي غير 
  .ممكن است

شده است كه در نظرية گشتالت نيز در زمينة سازمان دهي ادراك چند قانون مطرح 
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ايجاز و تقارن يا هماهنگي در ، در اين قانون به سادگي. يكي از آنها قانون پراگنانز است
 اين اصول كه در نوشتن مطالب علمي نيز مطرح. شود مي سازمان روانشناختي اشاره

پاراگراف با جملة ، در اين نوشته ها. شوند با قوانين سازمان دهي ادراك مطابقت دارند مي
بعد از جملة موضوعي به قصد توضيح و تفصيل آن جمالت اصلي . شود مي آغاز موضوعي

شوند كه همگي در راستاي جملة موضوعي بوده و با آن هماهنگي  مي و فرعي نوشته
 نجايي نوشتها هم تا آبا رعايت اصل ايجاز جمله ها به دنبال هم و در ارتباط ب. دارند
اف را به صورت كامل ـ نه كمتر و نه بيشتر ـ شوند كه بتوانند مفهوم اصلي پاراگر مي

رعايت اصل هماهنگي ميان جمله هاي فرعي با جمله هاي اصلي و جمله . توضيح دهند
هاي اصلي با جملة موضوعي بر اساس قانون پراگنانز به عنوان اولين قانون سازمان دهي 

پژوهش آن است پيشنهاد اصلي اين ، پايان در .ادراك موجب تسهيل يادگيري خواهد شد
تواند به درك و فهم  مي كه در نوشتن كتابهاي درسي دانشگاهي استفاده از اصول نگارش
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  آموزش تاريخ در علوم سياسي
  )مطالعه موردي درس تاريخ تحوالت ايران(

  
  احمد گل محمدي

  
  چكيده

مختلـف رشـته   هـاي   مباحث تاريخي جايگاه برجسته اي در سطوح مختلف و گـرايش 
 درسـي ايـن رشـته را تشـكيل    هـاي   توجهي از واحد علوم سياسي دارد و محور شمار قابل

شـود بـه دليـل تاريخمنـدي      مـي  اهميتي از آن رو است كه تصورچنين جايگاه و . دهد مي
سياسـي  هـاي   تواند به فهم هسـتي  مي سياسي، آموزش تاريخهاي  و پديدهها  نسبي هستي
دهـد   مـي  آيد، نشـان  مي ولي يك مطالعه موردي كه گزارش آن در اين نوشتار. كمك كند

غالب يا الگـوي رايـج آمـوزش    و اصالحات پراكنده و انفرادي، وجه ها  كه عليرغم نوآوري
بي توجهي يا كم توجهي . در رشته علوم سياسي چندان مناسب نيست) معاصر ايران(تاريخ 

به اهميت تاريخ براي رشته علـوم سياسـي باعـث شـده اسـت تـا الگـوي رايـج آمـوزش          
. و روايت ناشي از آن بي شباهت بـه نـوعي گاهشـمار محـض نباشـد     ) معاصر ايران(تاريخ

كند و براي كمـك بـه شـناخت     مي ي عمدتا كنجكاوي تاريخي خواننده را ارضاچنين روايت
  .زندگي سياسي چندان مناسب نيست

در رشته علوم سياسـي، ايـن   ) معاصر ايران(با توجه به اهميت و جايگاه برجسته تاريخ 
آنچه معموال در قالب واحدهاي درسي مربوط به تـاريخ معاصـر   يابد كه  مي پرسش اهميت

شود تا چه اندازه بـراي دانشـجويان ايـن رشـته مناسـب و سـودمند        مي موزش دادهايران آ
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؟ بي گمان براي دادن پاسخ معتبر به اين پرسش، بايد به دو پرسش ديگر پاسـخ داده  است
باشيم كه اوال، آموزش مناسب و سودمند براي دانشجويان رشته علوم سياسي چگونه بايـد  

ب واحدهاي درسي مربوط به تاريخ معاصـر ايـران آمـوزش    باشد؟ ثانيا، آنچه معموال در قال
كوشيم تصـويري از يـك الگـوي     مي هايي دارد؟ بنابراين، نخست شود چه ويژگي مي داده

سپس، الگوي . مناسب و معتبر آموزش تاريخ سياسي براي رشته علوم سياسي ترسيم كنيم
سي و نقد خواهيم كرد تا به رايج و غالب آموزش تاريخ سياسي ايران در اين رشته را بازشنا

  . پاسخ پرسش اصلي دست يابيم
  

  الگوي مناسب آموزش تاريخ در رشته علوم سياسي ) 1
براي اين كه بدانيم چه الگويي براي آموزش تـاريخ بـراي دانشـجويان علـوم سياسـي      
مناسب است، نخست بايد بدانيم كه اساسا چرا چنين مباحث و موضوع هايي در اين رشـته  

). Tilly, 2006بنگريـد بـه   (شود و تاريخ چه اهميتي براي علوم سياسـي دارد   مي تدريس
قاعدتا، پاسخ اصلي به پرسش از اهميت آموزش تاريخ در رشته علوم سياسي اين است كه 

به عبارتي، اگر هـدف  . كند مي سياسي كمكهاي  يا پديدهها  آموزش تاريخ به درك هستي
سياسي باشد، آموزش مباحـث تـاريخي بـه    هاي  ستيعلم سياست شناخت امر سياسي يا ه

آمـوزد كـه    مـي  دانشجوي علوم سياسي بـه ايـن دليـل تـاريخ    . كند مي اين شناخت كمك
  .سياسي بسترمند و تكرارپذير هستندهاي  سياست را بهتر بشناسد، زيرا هستي

  
  سياسيهاي  بسترمندي نسبي هستي) 1-1

كه هميشه و همـه  اند  جستجوي قوانيني بودهمختلف همواره در هاي  اكثر عالمان حوزه
عالَم حاكم باشـد، و زمـان و مكـان نتوانـد حكمرانـي آنهـا را محـدود و        هاي  جا بر هستي
تصور امكان دست يابي به چنين قوانيني بـر ايـن فـرض هسـتي شناسـانه      . مخدوش كند

قاعـده ثابـت   نتيجه نظـم و   عالم داراي ماهيت ثابت و درهاي  استوار بوده است كه هستي
توان منطق حاكم بر اين نظم و قاعده را يك بار براي هميشه كشـف كـرد و    مي هستند و

هرچند اين آرزو در رابطه با عالَم طبيعت تا حدود زيادي جامـه عمـل   . به علم مطلق رسيد
چشـمگيري دسـت   هـاي   مختلف علوم طبيعي به موفقيـت هاي  پوشيده و دانشمندان حوزه

ها در زمينه شناخت عالَم انساني اجتماعي چندان اميدواركننده نبوده است اند، دستاورد يافته
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هـاي   و همواره دانشمندان علوم اجتماعي و انساني كم و بيش در حسـرت تكـرار موفقيـت   
  . همتايان طبيعت شناس خود مانده اند

نسبي باعث شكل گيري مواضع مختلـف در صـف انديشـمندان ايـن     هاي  اين ناكامي
كه الگـوبرداري از علـوم طبيعـي را    اند  رخي چنان سرخورده و نااميد شدهب. تحوزه شده اس

مدرن، درپي الگوي شناخت كامال متفـاوتي رفتـه    گرايي پست وانهاده، بر پايه نوعي شك
خـود بـراي   هـاي   را ارزشمند تلقي كرده، اميدوارانه به تـالش ها  دسته اي هم موفقيت. اند

البته . افرادي هم موضع مياني اتخاذ كرده اند. دهند مي مهدست يابي به قوانين عالمگير ادا
عليرغم اختالف در مواضـع، هـر سـه دسـته در ايـن زمينـه اشـتراك دارنـد كـه ماهيـت           

: طبيعـي تفـاوت دارد  هـاي   انساني اجتمـاعي كـم و بـيش بـا ماهيـت هسـتي      هاي  هستي
  . هستند بسترمندانساني اجتماعي هاي  هستي

شناسـانه، مبنـاي سـه موضـع شـناخت شناسـانه و روش شناسـانه        اين ديدگاه هستي 
انساني هاي  موضع اول يا شك گرايي پست مدرن اين است كه هستي. متفاوت بوده است

از ايـن لحـاظ،   . به توصيف و تبيين روشمند تن نمـي دهنـد  اجتماعي چنان بسترمندند كه 
نظـم و  "ن تفسـير شـود،   بستر پديده پيچيده و فراري است كه بايد به بهترين شكل ممكـ 

بـر پايـه   . توهمي بيش نيست و اميد رسيدن به قوانين عالمگير واهـي اسـت   "مندي قاعده
توان تاثيرات بسـتر   مي پس. كند مي موضع دوم، بستر صرفا نوعي آشفتگي و اختالل ايجاد

انساني اجتماعي را مـورد بررسـي قـرار داد و    هاي  را جدا و حذف كرد، هسته سخت هستي
انساني اجتماعي مـورد نظـر دسـت    های   ام به نظم و قانون راستين حاكم بر هستيسرانج
درك درست بسـتر بـراي شـناخت روشـمند ايـن گونـه       روها معتقدند كه  ولي ميانه. يافت
بخشد و درك درست آنها بـه كشـف    مي مهم است، زيرا شناخت روشمند را ارتقاها  هستي
  ).Goodin and Tilly 2006: 6-8(كند مي راستين كمكهاي  نظم

البته عليرغم اين گونه اختالف نظرهاي شناخت شناسانه و روش شناسانه، پايبندان هر 
دهند و توجه به بستر را الزمـه   مي انساني اجتماعي اهميتهاي  سه موضع به بستر هستي

شك گرايان پست مدرن كه، جدا از بستر، استقالل ماهيتي چنداني . دانند مي شناخت معتبر
را در قالب بستر منحصـر بـه   ها  انساني اجتماعي قائل نيستند اين هستيهاي  ي هستيبرا

دانند  مي كنند و شناخت بستر را عين شناخت هستي متعلق به آن بستر مي فرد آنها بررسي
)Geertz 1983: 215 .(     مشتاقان علم عالمگير و جويندگان قـوانين جهانشـمول هـم بـه
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به زعم آنان، بستر را بايد بشناسيم تـا  . با هدفي متفاوت دهند ولي مي شناخت بستر اهميت
تي از آنجا كه بستر تـاثير مـاهي  . بتوانيم آثار آن بر هستي مورد مطالعه را جدا و حذف كنيم

گذارد، ناديده گرفتن آن به اعتبار دستاورد علمي ما خللي  مهمي بر هستي مورد مطالعه نمي
و حجاب است كه بايـد كنـار زد تـا حقيقـت واقعـي      آثار بستر نوعي عارضه . كند وارد نمي

  .موضوع مورد مطالعه، در قالب قوانين عام آشكار شود
مندند و نه خواهان شناسايي بستر  هپايبندان موضع مياني، نه به مطالعه خود بستر عالق

دانند كه ضـامن   مي به منظور ناديده گرفتن آن هستند، بلكه شناخت بستر را از آن رو مهم
از ديد آنان هرچند تالش براي دست يـابي بـه   . يابي به علم نسبتا عام معتبرتر استدست 

رسد، به يك رشته  مي انساني اجتماعي بيهوده به نظرهاي  قوانين جهانشمول درباره هستي
انجام ايـن مهـم اساسـا در گـرو توجـه بـه       . توان رسيد مي اصول و قواعد معتبر نسبتا عام

ماهيت آنها نه كامال فارغ از قيد بستر است و نه كـامال  . هاست بسترمندي اين گونه هستي
هايي هستند داراي هسته كانوني نسـبتا ثابـت كـه در بسـترهاي      آنها هستي. وابسته بستر

  .گيرند مي متفاوت شكل متفاوتي به خود
 سياسي هم چنين هستند و به ميزان چشمگيري از بسـترهاي خـود متـاثر   هاي  هستي

سه گانه فوق پايبند باشـيم و هـر تعريفـي از    هاي  بنابراين، به هر كدام از ديدگاه. شوند مي
سياسـي  هاي  رسالت رشته علوم سياسي داشته باشيم بايد بپذيريم كه شناخت بسترِ هستي

واحـد  هـاي   هسـتي ) يـا تفسـير  (چه به دنبـال شـناخت   . براي شناخت بهتر آنها الزم است
سياسي باشيم هاي  شناسايي قوانين عام حاكم بر هستيمنحصر به فرد باشيم، چه خواهان 

تعميم پذيرتر باشيم، ناگزير از توجه به بستر  ،و چه در انديشه دست يابي به قوانين معتبرتر
سياسـي، علـوم سياسـي  بايـد بـه      هـاي   هسـتي ) حال(به هر حال، براي شناخت . هستيم
  .توجه كند همآنها ) زماني و مكاني(بستر

انساني اجتماعي، به زمـان و مكـان معينـي    هاي  ، مانند ديگر هستيهر هستي سياسي
هر هستي سياسي به واسطه تعلق به زمـان و  . كنيم مي تعلق دارد يا دست كم چنين فرض

سياسـي، بـا قـرار    هاي  هستي. يابد مي مكان معين، به متعلقات آن زمان و مكان هم تعلق
سياسـي و غيرسياسـي قرارگرفتـه در     هـاي  گرفتن در زمان و مكان معين، با ديگر هسـتي 

را ها  آن هستيهاي  شوند و اين تعلق و همنشيني، ويژگي مي همان زمان و مكان همنشين
  ). Therborn 2006: 512-513(دهد  مي تحت تاثير قرار
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پس، هر تعريفي از رشته علوم سياسي مدنظر باشد، بررسي تاريخي بـراي ايـن رشـته    
سياسي ياري بخش است هم در تبيين هاي  و تفسير هستيمهم است، زيرا هم در توصيف 

سياسـي كـم و بـيش ريشـه در گذشـته آنهـا دارد، عـالم        هاي  از آنجا كه حال هستي. آنها
) بـه منظـور تفسـير و توصـيف دقيقتـر     : (سياست بايد گذشته آنها را هم بررسـي كنـد تـا   

ماهيـت ثابـت   ) امبـه منظـور كشـف قـوانين عـ     (بي همتاي آنها را درك كند؛ هاي  ويژگي
نسبت ميان ) به منظور تدوين اصول و قوانين تعديل يافته تر(فراتاريخي آنها را بشناسد؛ يا 

از ايـن لحـاظ، اهميـت تـاريخ بـراي علـوم سياسـي از        . ماهيت ثابت و متغير آنها را بيابـد 
  .شود مي سياسي ناشيهاي  بسترمندي هستي

  
 سياسيهاي  نابسترمندي نسبي هستي) 1-2

سياسي، نسبتا بسـترمند هسـتند، بـه    هاي  انساني اجتماعي، از جمله هستيهاي  هستي
هـاي   اين معنا كه هر هستي متعلق به زمـان و مكـان معـين در عـين دارا بـودن ويژگـي      

. ديگـر دارد هاي  و مكانها  متعلق به زمانهاي  هايي هم با هستي منحصر به فرد، همساني
و هـا   متعلـق بـه زمـان   هـاي   مجموعـه هسـتي  به همين دليل است كـه واژه واحـدي بـه    

سياسي متعلق به گذشـته بـه   هاي  از اين لحاظ، هستي. شود مي مختلف اطالقهای  مكان
  . شوند و احتماال در آينده هم تكرار شوند مي نوعي در زمان حال هم تكرار

هـاي   سياسي دست يابي بـه مفهـوم بنـدي   هاي  بنابراين، اگر منظور از شناخت هستي
باشـد اهميـت   هـا   عام حاكم بر آن هسـتي ) نسبتا(از طريق شناخت قوانين ) تر(پذيرتعميم 

علـوم   "آزمايشـگاه "تاريخ به عنـوان  : تاريخ از منظر مرتبط ديگري هم قابل بررسي است
 واقع به تفاوت اصلي علوم طبيعي و علـوم انسـاني اجتمـاعي مربـوط     اين نكته در. سياسي

رد مطالعـه علـوم مختلـف بسـترمندند، جـداكردن      مـو هـاي   هر چند همه هسـتي . شود مي
 دانشـمند علـوم طبيعـي همـواره    . طبيعي از بسترهاي آنها موجه و ممكن استهاي  هستي

مورد مطالعه را جدا از بستر واقعـي آنهـا   های   تواند با ايجاد شرايط آزمايشگاهي، هستي مي
هـاي   تعريـف هسـتي   يـا (خود هاي  بنابراين، او براي محك زدن مفهوم بندي. بررسي كند

ا   نيازي به بررسي آن هستي) ديگرهای   طبيعي و روابط آنها با هستي در شـرايط واقعـي   ه
  .بسيار پيچيده تر ندارد

انسـاني اجتمـاعي از بسـترهاي آنهـا نسـبتا غيرموجـه و       هـاي   ولي جـداكردن هسـتي  
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بـا  انسـاني اجتمـاعي چنـان    هاي  معموال هستي. غيرممكن يا دست كم بسيار دشوار است
توان آنها را از هم جدا كرد و اگر هم آنهـا را از هـم    بستر خود درهم تنيده هستند كه نمي

در اكثريت قريـب بـه اتفـاق مـوارد     . جدا كنيم شايد ماهيت هستي مورد مطالعه مثله شود
ديگـر در شـرايط آزمايشـگاهي    هـاي   و رابطه آنها بـا هسـتي  ها  بازسازي اين گونه هستي

اين، پژوهشگران علوم انساني اجتماعي، از جمله علـوم سياسـي، بـراي    بنابر. ناممكن است
توليـد شـده در شـرايط واقعـي     هاي  انساني اجتماعي بايد به دادههاي  مفهوم بندي هستي

  .آزمايشگاهي براي آنها مقدور نيستهاي  بسنده كنند، چرا كه توليد داده
در ها  حجم بسيار عظيمي از دادهشوند،  مي عالوه بر داده هايي كه اكنون و اينجا توليد

بـراي  . اسـت هـا   به همين دليل تاريخ گنجينه غني اين گونه داده. گذشته توليد شده است
موجـود، علـوم سياسـي بايـد     هاي  عرضه مفهوم بندي جديد يا تاييد و اصالح مفهوم بندي

در انتظار  را بررسي كند يا) اگر فرض كنيم حالي وجود دارد(متعلق به زمان حال هاي  داده
رسـد اسـتفاده از    مـي  به نظـر . توليد شده در آينده باشد و يا به گذشته رجوع كندهاي  داده
متعلق به گذشته مطمئن تر و عملي تر باشد و عالم سياست هم عمـدتا بـه ايـن    هاي  داده

هـاي   به همين دليل، علوم سياسي بـراي ارتقـاي قابليـت   . شوند مي متوسلها  دسته از داده
  . شدت نيازمند تاريخ است خود، به

خالصه، پاسخ ما به اين پرسش كه چرا تاريخ براي علوم سياسي اهميت دارد اين است 
زمـان و  ) متعلقـات (سياسي نسبتا بسترمند و كم و بيش تحت تـاثير  های   اوال، هستي: كه

سـي  بنابراين براي شناخت بهتر حال آنها بايد گذشته آنهـا را هـم برر  . گيرند مي مكان قرار
الزم هاي  سياسي، تاريخ دربرگيرنده دادههاي  ثانيا، به دليل نابسترمندي نسبي هستي. كرد

موجـود در رشـته علـوم    هـاي   جديد و اصالح مفهوم بنـدي های  بندي براي عرضه مفهوم
  . سياسي است

  
  تاريخ سياسي) 1-3

سياسـي بسـترمند كمـك كنـد و     هـاي   اگر قرار است تاريخ به شـناخت بهتـر هسـتي   
تـوان   مـي  علوم سياسي فـراهم كنـد،  های   بندي آزمايشگاهي براي توليد و ارزيابي مفهوم

اوال، موضـوع  . ويژگي هايي براي اين نوع تاريخ يا باصطالح تاريخ سياسي اسـتنباط كـرد  
. باشـد  اجتماعي معطوف بـه قـدرت اجتمـاعي   هاي  اندركنشچنين تاريخي بايد سياست يا 
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گيرد، تاريخ  مي مورد نظر در چارچوب بسترهاي معيني شكلهاي  ولي از آنجا كه اندركنش
را هم بررسي كند تا كنشگري يا كارگزاري سياسي را ها  سياسي بايد بستر ساختاري كنش

انسـاني  هـاي   پس موضوع اصلي تاريخ سياسي بايـد دسـته اي از هسـتي   . بهتر درك كند
سازمان يافته يا سـاختارمند   اجتماعي متعلق به گذشته باشد كه به نوعي با قدرت اجتماعي

: به عبارتي، تاريخ سياسي اساسا با سـه نـوع هسـتي سياسـي سـروكار دارد     . مرتبط هستند
  .اندركنش سياسي، بستر اندركنش سياسي و رابطه اين دو

كنـد، بلكـه    مـي  متفاوتي را مطالعـه هاي  يا هستيها  ولي تاريخ سياسي نه تنها موضوع
خواهـد رويـدادها يـا     مي تاريخ صرفا. متفاوت داردهاي  هستيهدف متفاوتي هم از مطالعه 

ولي هدف از آموزش تاريخ . خاص متعلق به زمان و مكان معين را مطالعه كندهاي  هستي
تاريخي هاي  در رشته علوم سياسي يا همان تاريخ سياسي مطالعه صرف رويدادها يا هستي

ها بلكه به دليل نقش آنها در شناخت نه به خاطر خود آنها  اهميت اين گونه موضوع. نيست
دهـد   مـي  تاريخي اهميتهاي  بنابراين، تاريخ سياسي به آن وجه يا شان هستي. حال است

  . متعلق به زمان حال و حتي آينده ارزشمند باشندهاي  كه براي شناخت هستي
 تاريخي، نقش آنها در شناخت حال باشد تاريخهاي  اگر معيار اهميت و معناداري هستي
هـاي   يعنـي انـدركنش  . كنـد  مـي  يا تكـرار بررسـي  / سياسي آنها را اساسا از لحاظ تداوم و

سياسـي و نسـبت آنهـا را هـم بـه لحـاظ ماهيـت پايـدار و         هـاي   سياسي، بستر اندركنش
بـه بيـان سـاده تـر،     . كنـد  مـي  بررسـي ها  تكرارپذير، و هم به لحاظ تداوم و تحول هستي

نسـبتا ثـابتي كـه دارنـد ممكـن اسـت در زمـان و         سياسي به لحاظ ماهيتهاي  اندركنش
بنابراين، مثال تصميم سياسي خاص تاريخي في نفسـه  . ديگري هم تكرار شوندهاي  مكان

بسـتر  . مهم نيست بلكه به عنوان مصداقي از نـوعي الگـوي تصـميم گيـري اهميـت دارد     
ا زمـان حـال   سياسي متعلق به گذشته هم اساسا از آن رو اهميت دارند كه تهاي  اندركنش

  . تداوم يافته اند
با چنين مالحظاتي، قاعدتا تاريخ سياسي به ابزارهاي مفهومي نسبتا متفاوتي نيـاز دارد  

مورد بررسـي، بلكـه بـه لحـاظ     هاي  و به همين دليل، نه تنها به لحاظ موضوعي يا هستي
يا ها  وعچنين تاريخي نه تنها بايد بر موض. نظري هم متفاوت استهاي  مفاهيم و چارچوب

متعلق به علـوم سياسـي و   هاي  سياسي متمركز شود، بلكه بايد بر مفهوم بنديهاي  هستي
هـاي   بـه داليلـي، بازشناسـي هسـتي    . ديگر علوم انساني اجتماعي مرتبط هم استوار باشد
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ديگر در گرو توسل به چنين مفهوم بندي هـايي  هاي  سياسي و رابطه آنها با بستر و هستي
  .است

مختلـف علـوم   هـاي   در حوزه. خاص خود نيستهاي  داراي مفاهيم و نظريهولي تاريخ 
بـه بيـان   . سروكار دارنـد ها  انساني اجتماعي، از جمله علم سياست، پژوهشگران با برساخته

مناسب، هاي  سازند و به كمك نظريه مي خود راهاي  ديگر، آنان به واسطه مفاهيم، موضوع
درواقـع، علـوم انسـاني اجتمـاعي مختلـف بـا       . كننـد  مي نسبت آنها را با يكديگر شناسايي

مفهومي اي مانند بازار، دولت، حزب، ايدئولوژي، سازمان و از اين قبيل سروكار هاي  هستي
معمـول و  های   مفهومي و رابطه ميان آنها هرچنـد بـا هسـتي   هاي  اين گونه هستي. دارند

همين دليل است كه ايـن گونـه   به . ملموس زندگي اجتماعي مرتبطند، با آنها تفاوت دارند
  ).Korner, 1970: 48 (نامند مي "دو اليه"علوم را 

كنـد كـه    مي مايكل اوكشات به درستي بيان. است "تك اليه"ولي از اين لحاظ تاريخ 
 انـدك اسـت   "داراي معناي تخصصـي معـين  "در تاريخ، لغات)Oakeshott, 1983: 6 .(

كننـد   مـي  ي روزمره يا زبان غيرتخصصي استفادهمورخان معموال يا از واژه و مفاهيم زندگ
بنابراين، ناگفته پيداست كـه تـاريخ   . گيرند مي علوم ديگر را به كارهاي  يا مفاهيم و نظريه

هـاي   مناسب علم سياست استفاده كند تا بتواند هستيهاي  سياسي بايد از مفاهيم و نظريه
بي گمان بدون استفاده . ررسي كندسياسي گذشته و نسبت آنها با بستر خود را به درستي ب

درست از اين گونه مفاهيم و نظريه ها، بازسازي قابل فهم زندگي سياسي بسـيار دشـوار و   
  . ناممكن خواهد شد

و شـواهد  هـا   بدون مفاهيم سياسي، مورخِ تاريخ سياسي صرفا در برابـر انبـوهي از داده  
اهشـمارگونه از رويـدادها بـه    تواند يـك روايـت گ   مي تاريخي قرار خواهد گرفت و حداكثر

و تغييرهاي سياسي نخواهنـد  ها  نفسه گوياي تداوم فيها  ولي اين گونه روايت. دست دهد
يـا امـور   هـا   نظري هم بسيار مهم است، زيرا رابطه ميـان هسـتي  هاي  نقش چارچوب. بود

شود و چـارچوب نظـري ضـامن يـك      مي مختلف بيانهاي  سياسي معموال در قالب نظريه
درك و مفهوم بنـدي دگرگـوني سياسـي هـم نيازمنـد      . تاريخي منسجم خواهد بود روايت

. كنـد  مـي  چارچوب نظري مناسب اسـت و بـه درك الگوهـاي پيچيـده دگرگـوني كمـك      
)Krasner, 1984:240 (    چارچوب نظري و مفهوم بندي مناسـب از لحـاظ درك درسـت

سياسـي  هاي  ه تنها اندركنشكارگزاري نيز الزم است، زيرا تاريخ سياسي ن -رابطه ساختار
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كنـد، زيـرا رابطـه قـدرت همـواره در       مـي  بلكه نهادها و ساختارهاي سياسي را هم بررسي
  .سياسي هميشه بسترمند هستندهاي  گيرد و اندركنش مي چارچوب بستري معين شكل

پس، به طوركلي، نكات بيان شده جملگي بـر ايـن داللـت دارنـد كـه تـاريخ سياسـي        
هـاي   اوال، موضوع اصلي چنين تـاريخي بايـد هسـتي   . داراي سه ويژگي باشدمناسب بايد 

ثانيا، بايد . باشد) سياسي و رابطه آن دوهاي  سياسي، بستر اندركنشهاي  اندركنش(سياسي 
سياسي بپردازد تا علـم سياسـت را در زمينـه توليـد     های   به وجوه عام تر و كلي تر هستي

ثالثا، براي انجام ايـن  . موجود ياري كندهاي  م بنديجديد و اصالح مفهوهاي  مفهوم بندي
مناسب عمـدتا متعلـق بـه علـم     هاي  دو مهم، تاريخ سياسي اساسا بايد بر مفاهيم و نظريه

حال، بايد ببينيم كه وجه غالب آموزش تاريخ سياسي ايران در رشـته  . سياست استوار باشد
مناسب آموزش تاريخ سياسي ايران  علوم سياسي تا چه اندازه به معيارهاي سه گانه الگوي

  .نزديك است
  

  بازشناسي انتقادي الگوي رايج آموزش تاريخ سياسي ) 2
هر چند الگوي رايج آموزش تاريخ معاصر ايران در رشته علـوم سياسـي را بـه اشـكال     

وجـه  توان تعريف و شناسايي كرد، در اين پژوهش منظور از الگوي رايج همان  مي مختلف
نشانگر اين وجـه  هاي  داده. است “تحوالت سياسي و اجتماعي ايران”رس محتواي د غالب

توان از تك تك مدرسان اين دروس  مي .توان گردآوري كرد مي مختلفهاي  غالب را از راه
هـاي   توان سرفصـل  مي .كنند مي پرسيد كه چه مباحث و موضوع هايي را و چگونه تدريس

و جزوات تدريس شده ها  توان سرفصل مي .دادمصوب دروس مربوطه را مورد بررسي قرار 
توان منابع معرفي شـده بـراي دروس    مي .انتخاب كردها  را به عنوان مبناي گردآوري داده

  . مربوط به تاريخ معاصر ايران را مبنا قرار داد
توان سئواالت طرح شده براي سنجش دانش تـاريخي دانشـجويان علـوم     مي همچنين

البتـه اگـر همـه    . رايج آموزش تاريخ ايران دانسته، بررسـي كـرد  سياسي را نشانگر الگوي 
ولي بـه  . نامبرده مبناي بررسي قرار گيرد، نتيجه حاصله بسيار معتبرتر خواهد بودهاي  داده

الزم براي شـناخت الگـوي آمـوزش    هاي  داليلي، به ويژه بودجه و زمان نسبتا اندك، داده
در  “تحوالت سياسي و اجتمـاعي ايـران  ”درس  تاريخ معاصر ايران را از مجموعه سئواالت
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  .  گردآوري كرده ايم) به عنوان جامعه آماري پژوهش حاضر(آزمون كارشناسي ارشد 
چنين اقدامي دال بر آن نيست كه سئواالت كارشناسي ارشد معتبرترين و مطمئن ترين 

ه معيـار  معيار شناسايي الگوي آموزش تاريخ معاصر ايران است، ولي بـه ايـن معناسـت كـ    
معمــوال تعريــف و تصــور مــدرس از چيســتي، محتــوا و . معتبرتــر و مطمــئن تــري اســت

تـوان اسـتنباط كـرد كـه      مـي  بنابراين. يابد مي يك درس در آزمون هم نمودهاي  سرفصل
  . محتواي سئواالت كارشناسي ارشد تا حدود زيادي نشانگر الگوي تدريس هم است

كارشناسي ارشد تا حدود زيادي نماينـده وجـه    توان ادعا كرد كه سئواالت مي همچنين
هـاي   شـود سـازمان   مي غالب آموزش تاريخ ايران در رشته علم سياست هستند، زيرا فرض

كنند كـه در ايـن زمينـه     مي متولي برگزاري آزمون، مدرساني را براي طرح سئوال انتخاب
منـابع ايـن درس   پيشكسوت هستند، تاليفاتي در اين زمينه دارند كـه معمـوال بـه عنـوان     

شود، و به دانشگاه هايي تعلق دارند كه قدمت رشته علم سياست در آنها  مي معرفي معرفي
تحوالت ”رسد كه تعريف و تصور طراحان سئواالت  مي به همين دليل، به نظر. بيشتر است

تعريف و تصور اكثر مدرسان تاريخ ايران در رشته علوم سياسـي   “سياسي و اجتماعي ايران
  .باشد

در ايـن دوره، سـازمان سـنجش    . ساله تعلق دارند 15سئواالت مورد نظر به يك دوره 
آزمون ساالنه برگزار كـرده اسـت كـه سـئواالت همـه آنهـا را بررسـي         17آموزش كشور 
در كنار اين و به منظور معتبرتر كردن نتايج بررسي و توجيه تعميم آن نتايج، . خواهيم كرد

سئوال  670بنابراين، در كل . كنيم مي شگاه آزاد را هم بررسيآزمون ساالنه دان 8سئواالت 
سـئوال   160دولتي و هاي  دانشگاههاي  تا از آنها به آزمون 510را بررسي خواهيم كرد كه 
و منابع زيـر  ها  اين سئواالت در كتاب. دانشگاه آزاد تعلق داردهاي  باقي مانده هم به آزمون

  : گردآوري شده اند
، آزمون كارشناسي ارشد علـوم سياسـي  هاي  مجموعه سئوال، )1383(آقايي، سيد داود 

 .نسل نيكان، چاپ اول: تهران
كارشناسـي ارشـد علـوم    هـاي   مجموعه آزمون، ) 1387(عسگريان، محسن و همكاران

 .يادآوران، چاپ اول: تهران) جلد اول(، سياسي
كارشناسـي ارشـد علـوم    هاي  مجموعه آزمون، ) 1387(عسگريان، محسن و همكاران 

 .يادآوران، چاپ اول: تهران) جلد دوم(، سياسي
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كارشناسـي ارشـد   هـاي   سازمان سنجش آموزش كشور، دفترچه آزمـون ورودي دوره [
 ]1378مجموعه علوم سياسي و روابط بين الملل، بهمن ماه : ناپيوسته داخل

، )سي دي(ي ارشدآزمون كارشناسهاي  سازمان سنجش آموزش كشور، گنجينه سوال [
 ]1388تا  1379
 1388سـال  ) فـوق ليسـانس  (دانشگاه آزاد اسالمي، دفترچه كارشناسي ارشد ناپيوسته [

 ]رشته علوم سياسي
كارشناسي ارشد علوم سياسـي و روابـط   هاي  مجموعه سئوال، ) 1379(مطلبي، مسعود 

 .احمد، چاپ اول: ، تهران) جلد اول(اي  منطقه بين الملل و مطالعات
كارشناسي ارشد علوم سياسـي و روابـط   هاي  مجموعه سئوال، ) 1385(طلبي، مسعود م

  .پردازش، چاپ اول: ، تهران) جلد اول(اي  منطقه بين الملل و مطالعات
  
  سياسي و انواع آنهاي  هستي) 2-1

چنان كه بيان شد، وجه تمايز تـاريخ سياسـي هـم هسـتي شـناختي اسـت هـم روش        
شناختي اين است كه تاريخ سياسي يا دروس تاريخي تدريس شـده  تمايز هستي . شناختي

شـامل انـدركنش سياسـي، بسـتر     (سياسي هاي  براي رشته علوم سياسي بايد اساسا هستي
توان بررسـي   مي بر اين اساس،. را بررسي كند) اندركنش سياسي و رابطه اندركنش و بستر

سـه گانـه اسـت؛ ثانيـا، از ايـن      اي ه كرد كه اوال، چه نسبتي از كل سئواالت درباره هستي
سياسي سه گانـه اختصـاص يافتـه    های   سئواالت مرتبط، چه نسبتي به هر كدام از هستي

  .است
هـاي   مورد پرسـش در سـئواالت كارشناسـي ارشـد را هسـتي     هاي  وجه غالب موضوع

تـوان مصـداق    مـي  دهند، هرچند موضوع برخي سئواالت را به سـختي  مي سياسي تشكيل
درواقع، اكثريت قريب به اتفاق اين سئواالت درباره انواع . سياسي به شمار آوردهاي  هستي
ولي شمار انـدكي از سـئواالت ارتبـاط چنـداني بـا ايـن گونـه        . سياسي هستندهاي  هستي
مـثال پرسـش   : دسته اي از اين گونه سئواالت درباره قانون اساسي هستند. ندارندها  هستي

اعضاي ثابت و متغير مجمـع  "، مقام تعيين كننده "اركتنهادهاي رسمي و قانوني مش"از 
، "مشروعيت سياسي"، معناي "منشاء و مبناي قدرت حكومت"، "تشخيص مصلحت نظام

مسـئول  "، مفاد يك اصل معين، مقـام  "وظايف رهبري"مقام تصويب كننده عهدنامه ها، 
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هـاي   امـه عهدن"، مقـام تاييـد و تصـويب كننـده     "وظايف رهبري"، "اعالم جنگ و صلح
  .  ، و مفاد اصولي از متمم قانون اساسي مشروطيت"خارجي و بين المللي

چنين سئواالتي به اين دليل تناسب چنداني با تاريخ سياسي ندارند كه اساسا به ساختار 
شوند و ارتباطي با تاريخچه قـانون   مي حقوقي سياست و حكومت در ايران مربوط -نهادي

وضوع سئواالت مورد نظر مختصات زماني يك هستي سياسـي  به عبارتي، م. اساسي ندارند
هـا   ايـن ويژگـي غيرتـاريخي سـئوال    . معطوف هستند "بي زمان"هاي  نيست و به هستي

شود كه آنها را بـا دسـته ديگـري از سـئواالت مقايسـه       مي زماني روشن تر و قابل فهم تر
ند پرسش از علت تجديد دهند؛ مان مي كنيم كه تاريخچه قانون اساسي را مورد پرسش قرار

  . 1304يا اصول تغيير يافته متمم قانون اساسي در  1368نظر در قانون اساسي در سال 
سياسي ديگري هم وجود هاي  افزون بر اين، سئواالت كم ارتباط يا بي ارتباط با هستي

برخي سئواالت درباره نام مولف يـك اثـر   . دارد كه نمي توان در دسته مشخصي جاي داد
كتـاب يـك كلمـه    "، "كتاب تنبيه االمه و تنزيه المله نوشته كدام شـخص اسـت؟  " :است

برخي سئواالت هم به موضوع . "نائيني است؟... كدام كتاب نوشته آيت"، "نوشته كيست؟
تئوري ديكتاتوري توسـعه در  ": پردازد مي يك كتاب، ديدگاه يك پژوهشگر يا نظريه معين

، ويليـام شـوكراس   "كنـد؟  مـي  وزيران ايران بحـث  مورد كدام يك از پادشاهان يا نخست
  ."دهد؟ مي را در چارچوب كدام يك از نظريات ذيل مورد بررسي قرار... نويسنده 

به هرحال، چنين سئواالتي هرچند بي ارتباط با تـاريخ سياسـي ايـران معاصـر نيسـتند      
ه طـراح سـئوال،   از ديدگا. سياسي متعلق به اين دوره ندارندهای  ارتباط مستقيمي با هستي

آمـوزش  هـاي   مورد نظر اهميت يافته است كه با توجه به كـارويژه هاي  وجوهي از موضوع
مثال، دانستن تـاريخ نگـارش تنبيـه االمـه مهـم تـر از       . تاريخ سياسي، چندان مهم نيست

دانستن نام نويسنده آن است، زيرا از نوعي آرايش سياسـي ايـدئولوژيك در مقطـع معينـي     
البته ناگفته نماند كه شمار چنين سـئواالتي بسـيار انـدك اسـت و همـين       .كند مي حكايت

) 1378تا  1371( 1370اوايل و اواسط دهه هاي  اندك شمار سئواالت هم عمدتا در آزمون
  .خورد مي به چشم

اندركنش سياسـي،  (سه گانه هاي  در رابطه با درصد سئواالت اختصاص يافته به هستي
تعداد سـئواالت مربـوط   ها  ، هرچند در اغلب آزمون)طه اين دوبستر اندركنش سياسي و راب

سياسي بيشتر است، عدم تـوازن و تناسـب سـئواالت سـه گانـه چنـدان       هاي  به اندركنش
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اگر تاريخ سياسي مناسب بايد به هر سه دسته بپـردازد و نسـبت مـوجهي    . چشمگير نيست
يخ سياسـي فاصـله چنـداني بـا     ميان آنها برقرار كند، از اين لحاظ الگوي رايج آموزش تـار 

سياسي موضـوع سـئواالت درس تحـوالت    هاي  الگوي مطلوب ندارد و تقريبا انواع هستي
  . سياسي اجتماعي بوده است

  
  سياسيهاي  وجوه عام و كلي هستي) 2-2

بسـيط و سـاده باشـند يـا     هـاي   متعلق بـه گذشـته، چـه هسـتي    ) سياسي(هستي هاي
هـا   اين ويژگـي . يابند مي نسبتا متعددي هويتهاي  مركب و پيچيده، با ويژگيهاي  هستي

منحصر بـه  ها  گيرند، به اين معنا كه برخي ويژگي مي عام بودن قرار -روي طيفي از خاص
ا   ولـي برخـي ويژگـي   . فرد و صرفا هويت بخش آن هستي معين هستند هويـت بخـش   ه

وعـه تعلـق   كه هستي مورد نظر هم به آن مجم(ها  بيشتري از مجموعه هستيهاي  هستي
هويت بخش تـابع محـض زمـان و مكـان     های  به عبارتي، برخي ويژگي. نيز هستند) دارد

 خاص است درحالي كه برخي ديگر كم و بيش از چنين دايره تنـگ زمـان و مكـان فراتـر    
آنها اگر هم كامال از قيد زمان رها نشده باشـند، در زمـان خاصـي متوقـف نمـي      . روند مي

  .شوند
دهـد و بـه    مـي  مـورد بررسـي اهميـت   هـاي   به فرديـت هسـتي  تاريخ محض معموال 

بـه همـين دليـل، در ايـن گونـه      . عالقمند اسـت ها  منحصر به فرد آن هستيهاي  ويژگي
تاريخي، پرداختن به جزئيات بسيار معمـول اسـت و بـه همـين دليـل چنـدان       هاي  روايت

تـاريخ در رشـته علـوم    آموزش هاي  با توجه به كارويژه. مناسب رشته علوم سياسي نيستند
كند بايد به  مي سياسي، اگر دانشجوي علوم سياسي گذشته را به خاطر شناخت حال مطالعه

به عبارتي، اگر كـاوش گذشـته   . وجوهي از گذشته توجه داشته باشد كه نسبتي با حال دارد
، براي يافتن داده هايي باشد كه علوم سياسي را براي شناخت بهتر حال و آينده ياري كنـد 

هويت بخشي كه صرفا به گذشته تعلق دارند و داراي اهميت تـاريخي محـض   هاي  ويژگي
  .هستند چندان ارزشمند نيستند

دهد كه اين معيار چنـدان رعايـت نشـده     مي ولي محتواي سئواالت بررسي شده نشان
هـاي   در اكثر موارد آنچه اهميت يافته و مورد پرسش قرار گرفته است همان ويژگـي . است
سياسـي جايگـاه برجسـته اي    های   بيش منحصر به فرد است و وجوه خاص هستي كم و



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    574

معموال آن ويژگي هايي مورد توجه قرار گرفته است كه هويـت بخـش يـك هسـتي     . دارد
كه فقـط بـه   ها  متعلق به زمان و مكان خاص است نه هويت بخش مجموعه اي از هستي

نمود يافته اسـت كـه بـه تفكيـك     اين خاص گرايي به اشكال مختلف . گذشته تعلق ندارد
  .كنيم مي بررسي
  
  زمان

در معناي نخست، زمان صرفا به شناخت . كند مي زمان به دو معنا اهميت شناختي پيدا
كند و به همين دليل، به وجـوه خـاص آن هسـتي     مي جايگاه انفرادي هستي معين كمك

 يـا رزم آرا سـخن   مثال وقتي صرفا از تاريخ كشته شـدن ناصـرالدين شـاه   . شود مي مربوط
. دارنـد ) حال(معين چه فاصله زماني با ما هاي  خواهيم بدانيم كه اين هستي مي گوييم، مي

گيـرد،   مي از اين لحاظ، زمان صرفا در خدمت شناخت وجه خاصي از هستي مورد نظر قرار
زماني معيني نسبت به زمـان حـال   هاي  شويم كه آن دو هستي با چه فاصله مي يعني آگاه

گرفته اند؛ آگاهي اي كه جز ارضاي كنجكاوي ما، اهميتـي بـراي شـناخت حـال و     شكل 
  . آينده ندارد

. كند مي معين كمكهاي  در معناي دوم، زمان به شناخت ماهيت و وجوه عام تر هستي
اوال، زمـان بـه شـناخت    . انجام چنين كارويژه اي به دو طريق مختلف امكان پـذير اسـت  

از ايـن لحـاظ، مهمتـرين ابـزار     . كند مي ديگر كمكهاي  تيمعين با هسهاي  رابطه هستي
دهـد تـا    مـي  اين تقدم و تاخر به ما امكان. شناختي همان مفهوم تقدم و تاخر زماني است

با يكديگر بزنيم و به واسطه همـين حـدس و   ها  حدس و گمان هايي درباره نسبت هستي
زمان صـرفا ارزش كرونولوژيـك   در چنين شرايطي، . به دانش معتبري دست يابيمها  گمان

بنـابراين، تـاريخ   . كنـد  مـي  ندارد بلكه به درك مصاديقي از يك الگوي ارتباط علي كمـك 
مشـابه  هـاي   تواند براي شناخت چرايي اين پديده و پديـده  مي كشته شدن ناصرالدين شاه

  .سودمند باشد
گرگـوني  توانـد بـه شـناخت د    مـي  افزون بر اين كارويژه تبيين گري، زمـان همچنـين  

از ايـن لحـاظ، بـا    . معين كمك كند كه مهمترين كارويژه شناختي زمان اسـت هاي  هستي
توان به دگرگوني يا تغيير آن پـي   مي مقايسه وضعيت هستي معين در مقاطع زماني معين،

مثال تحول الگوي بسيج سياسي يا تحول . گيرد مي برد، زيرا دگرگوني در بستر زمان شكل
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درواقـع  . درك كرد) مقاطع زماني مختلف(وان با توسل به متغير زمان ت مي ماهيت دولت را
  . كند مي سياسي كمكهاي  تر هستي زمان به شناخت وجوه عام

ولي بررسي سئواالت كارشناسي ارشد حكايـت از آن دارد كـه در اكثـر مـوارد، معنـا و      
د كارويژه نخست زمان مـدنظر بـوده اسـت و زمـان بـه عنـوان ويژگـي منحصـر بـه فـر          

در چنين مـواردي آنچـه سـئوال شـده اسـت      . سياسي معين اهميت يافته استهاي  هستي
شكل گيري يك هستي سياسي خاص است و با عباراتي مانند ) سال، ماه، روز(صرفا زمان 

در حالي كـه پرسـش از مقـاطع زمـاني     . شود مي بيان "در چه سالي"و  "در چه تاريخي"
بررسـي تركيـب   . نـدان محلـي از اعـراب نـدارد    سياسـي چ هاي  متعلق به دگرگوني هستي

  .سياسي گواه روشني بر اين ادعاستهاي  سئواالت مربوط به زمان هستي
 63سياسـي اسـت،   هـاي   سئوالي كه محور آنها پرسش از زمان هسـتي  82از مجموع 

در چه "به تاريخ يك اندركنش معين اختصاص يافته و با عباراتي مانند ) درصد 76(سئوال 
در "، "در چـه سـالي  "، "]كـدام [در دوران "، "در زمان كدام"، "در كدام سال"، "تاريخي
در اين دسته از سـئواالت، اندركنشـي كـه    . شود مي بيان "در كدام تاريخ"، "]كدام[عصر 

زمان شكل گيري آن مورد پرسش قرار گرفته، معموال نوعي هستي بسـيط و سـاده اسـت    
شخص، اعالم موجوديت يك تشـكل معـين،    قتل يك: گيرد مي كه در زمان معيني شكل

. تصويب يك قانون، انحالل مجلس، تغيير تقويم، آزادي خرمشهر و مواردي از ايـن قبيـل  
  .يابد مي در همه اين موارد، زمان به عنوان وجه خاصي از هستي مورد نظر اهميت

شـناخت  ولي در شمار بسيار كمتري از سئواالت، زمان به عنوان ابـزار مفهـومي بـراي    
به همين دليل، عمدتا وجـه  . سياسي اهميت يافته استهای  وجوه عام تر و پايدارتر هستي

زماني هستي هايي مورد پرسش قرار گرفته است كه ماهيت پيچيده تـر و مفهـومي تـري    
روابـط  . شـوند  مي گيرند يا متحول مي دارند و درنتيجه در مقاطع زماني طوالني تري شكل

اسي، مشاركت سياسي، بي ثباتي سياسي و رابطه دين و دولـت از  سياسي، ماهيت نظم سي
جمله هستي هايي است كه تعلق زماني آنها مورد سئوال قرار گرفتـه اسـت، و ايـن تعلـق     

درصـد از   20البته اين گونه سئواالت حـدود  . زماني معموال به مقاطع زماني معطوف است
 .دهند مي سئوال را تشكيل 82كل 
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  گران هويت كنش
سياسي در الگوي مسلط هاي  ديگر مصداق جايگاه برجسته وجوه خاص و منفرد هستي

آموزش تاريخ براي رشته علوم سياسـي، اهميـت زيـاد هويـت كـنش گـران در سـئواالت        
. گران داراي وجوه نسبتا خاص و عـام اسـت   البته خود هويت كنش. كارشناسي ارشد است

هستي مورد بررسي ما اهميت تاريخي بيشتري هر اندازه بر وجوه خاص هويت تاكيد كنيم 
كند و به ميزان تاكيد بر وجوه عام هويت كنش گران، اهميت تاريخي هستي مورد  مي پيدا

به عبارتي، در بازشناسي هويت كنش گران، ميزان توسل به مفاهيم . شود مي بررسي كمتر
  .اسي داردسيهای  عام نسبت مستقيمي با ميزان اهميت دادن به وجوه عام هستي

ايـدئولوژيك،   -هر چند مفاهيم هويتي عام پرشمار هسـتند، هويـت طبقـاتي، سياسـي    
. قومي، جغرافيايي، سني، جنسي، حزبي و ديني معموال در رديف مفاهيم مهـم قـرار دارنـد   

اين گونه مفاهيم تعلق تاريخي چنداني ندارند و معموال براي بازشناسي هويتي كنش گران 
از نام سياستمداران تا عنوان (ولي برخي مفاهيم . روند مي تلف به كاردر مقاطع تاريخي مخ

تعلق تاريخي محدودتري دارند و درواقع اكثر اسامي خـاص داراي چنـين   ) نهادهاي خاص
تاريخ براي رشـته علـوم سياسـي، قاعـدتا بايـد      هاي  با توجه به كارويژه. ويژگي اي هستند

اتب بيشتر از مفاهيم هويتي خاص باشد درحـالي  اهميت و كاربرد مفاهيم هويتي عام به مر
  . كه محتوا و تركيب سئواالت مورد بررسي از واقعيت متفاوتي حكايت دارد

گيرد هويت خاص كنش گران است و به  مي در اغلب سئواالت، آنچه مورد سئوال قرار
ين مثال به جاي ا. گيرد مي عام كنش گران مورد كم توجهي قرارهای  همين نسبت، هويت

كه از تعلق طبقاتي يا سياسي يك سياستمدار پرسيده شود، نـام و نـام خـانوادگي او مـورد     
مجلس، نـام رئـيس   های   سئوال قرار گيرد؛ يا به جاي پرسش از آرايش سياسي فراكسيون

اي  سياسي جايگاه برجسـته هاي  شخصيت) نام(بي گمان . شود مي يك فراكسيون پرسيده
مناسب براي دانشـجويان علـوم سياسـي    هاي  ولي براي روايتتاريخي دارد هاي  در روايت

  .چنان نيست
ايـن  . سئوال درباره هويت كنش گران اسـت  143سئوال بررسي شده،  670از مجموع 

كنش گران فردي يا شخصي و كنش : گيرند مي كنش گران به طور كلي در دو دسته جاي
كنش گران فردي طيفي از كنش گران مختلف مانند نويسـنده يـك كتـاب،    . گران نهادي

موسس يك تشكل، مجري يك سياست، تروركننده يك شخصـيت، سـفير، وزيـر، رهبـر     
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هاي  كنش گران نهادي هم شامل نهادها و سازمان. سياسي و از اين قبيل را دربرمي گيرد
. و تشـكالت مـدني ديگـر هسـتند    ها  دولتي، احزاب، فراكسيونهاي  في مانند دستگاهمختل

  .اكثريت اين گونه سئواالت به پرسش از هويت كنش گران فردي اختصاص يافته است
سئواالت اختصاص يافته به هويت كنش گران فردي با واژه هايي ماننـد كـدام، كـه و    

كـدام  "، "كـدام متفكـر  "، "تكـدام شخصـي  "، "كـدام شـخص  ": چه بيـان شـده اسـت   
چـه  "، "چه كسـي "، "كدام پادشاه"، "وزير كدام نخست"، "كدام مستشرق"، "روشنفكر
 143از مجمـوع  . "كيسـت "، "كـه بـود   "،")نـد (چه نام داشـت "، چه كساني، "شخصيتي

به عبـارتي،  . فوق استهاي  سئوال داراي ويژگي 108سئوال مرتبط با هويت كنش گران، 
سئواالت اختصاص يافته به هويت كـنش گـران، دربـاره كـنش گـران      درصد  75بيش از 

  . فردي است و نام آنها مورد پرسش قرار گرفته است
درصـد   25سئواالت مرتبط با هويت كنش گران نهادي كمتر از يك چهارم يا كمتر از 

اين گونه سـئواالت هـم بـا عبـاراتي ماننـد كـدام       . دهند مي اين دسته سئواالت را تشكيل
، كدام كشور، توسط چه نهاد، كدام حزب، كدام سازمان، كدام مجلس، كـدام تشـكل   مرجع
البته در اين سئواالت هم عمدتا وجوه خاص كنش گر نهادي اهميت يافتـه  . شوند مي بيان

سئوال ديگر هم زمان كـنش   22سئوال مورد نظر، در  143افزون بر . است نه وجه عام آن
جملگي ها  اين داده. مورد پرسش قرار گرفته است) يفردي يا نهاد(و هم هويت كنش گر 

سياسي در الگـوي موجـود   هاي  از اهميت فوق العاده و جايگاه برجسته وجوه خاص هستي
  .كند مي آموزش تاريخ براي رشته علوم سياسي حكايت

هاي  از مجموع پاسخ. چهارگزينه اي سئواالت هم مويد چنين ادعايي هستندهاي  پاسخ
پاسخ دربرگيرنده انواع اسامي خـاص اسـت و از اهميـت     211سئوال،  670 چهارگزينه اي

جالـب  . سياسي مختلف براي طراحان سئوال حكايـت دارد هاي  داشتن وجوه خاص هستي
هم دربرگيرنده نام اشخاص است كه بر خاص ترين و منفردترين ها  اين كه اكثر اين پاسخ

مورد بـه اسـامي اشـخاص و     211اين  پاسخ از 107. سياسي داللت داردهاي  وجوه هستي
) ماننـد نـام نهـاد، سـازمان يـا تشـكل معـين       (مورد به هويت كنش گران غيرشخصي  67

  . اختصاص دارد
پس بررسي سئواالت مرتبط با هويـت كـنش گـران سياسـي در مجموعـه سـئواالت       

نيـز از جايگـاه برجسـته وجـوه      "تحوالت اجتماعي سياسي ايران"كارشناسي ارشد درس 
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سياسي در الگوي موجود آموزش تاريخ بـراي دانشـجويان رشـته علـوم     هاي  هستي خاص
از اين لحاظ، دانشجوي علوم سياسي به جاي اين كه به وجوه عام تر هويـت  . سياسي دارد

هـاي   كنش گران سياسي توجه كند، بايد به وجوه خاص هويت آنان، به ويژه نام شخصيت
 -ه بـه پايگـاه اجتمـاعي و مواضـع سياسـي     مثال بـه جـاي ايـن كـ    . سياسي، اهميت دهد

ايدئولوژيك احزاب در دهه نخست زمامداري پهلوي دوم توجه شود، نام احزاب و مقامـات  
  .گيرند مي حزبي مورد توجه بيشتر قرار

     
  مفاهيم تخصصي) 2-3

پيچيـده تـري را   هـاي   زندگي اجتماعي،  هسـتي هاي  زندگي سياسي، مانند ديگر حوزه
ايـن  . بندي آنها نيازمند مفاهيم تخصصـي مناسـب اسـت    درك و مفهومدربرمي گيرد كه 

سياسـي  هـاي   دهند تا بتوانيم از وجوه خاص و مشهود هسـتي  مي گونه مفاهيم به ما اجازه
از آنجـا كـه خـود تـاريخ داراي مفـاهيم      . فراتر رفته، وجوه عام تر آنها را بازشناسي كنـيم 

ـ  د عـالوه بـر مفـاهيم متعلـق بـه زبـان       تخصصي چنداني نيست تاريخ سياسي مناسب باي
نسـبت كـاربرد ايـن دو دسـته     . روزمره، از مفاهيم تخصصي علوم سياسي هم استفاده كند

به عبارتي، هـر انـدازه كـاربرد    . كند مي مفاهيم، ماهيت روايت تاريخي را تا حدودي تعيين
هـد بـود و   مفاهيم روزمره بيشتر باشد وجه غالب روايت تاريخي حاصله گاهشـمارگونه خوا 

بـي  . رود حاصل كار مورخ معموال از نوعي روزشمار رويدادهاي گذشته چندان فراتـر نمـي  
هـاي   گمان با چنين روايت هايي، تاريخ نمي تواند علوم سياسي را در شناخت بهتر هسـتي 

  . سياسي ياري كند
در اكثريـت  . نتيجه بررسي سئواالت كارشناسي ارشد از اين لحاظ هم جالب توجه است

ريب به اتفاق سئواالت از مفاهيم متعلق به زبـان روزمـره اسـتفاده شـده اسـت و همـين       ق
بـه  . سياسي مـورد بررسـي داللـت دارد   هاي  ويژگي بر جايگاه برجسته وجوه خاص هستي

از جمله مفـاهيم  (همين نسبت، در اين مجموعه سئواالت، مفاهيم تخصصي علوم سياسي 
ياسـي، اقتصـاد سياسـي، فرهنـگ سياسـي و      متعلق به نظام سياسـي، جامعـه شناسـي س   

  .چندان جايگاهي ندارند و كاربرد آنها بسيار اندك است) روانشناسي سياسي
سئوال دربرگيرنـده مفـاهيم    86سئوال بررسي شده، فقط  670به طور كلي، از مجموع 

درصد از كل سئواالت هـيچ گونـه مفهـوم تخصصـي را      87يعني حدود . تخصصي هستند
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هـا   حتي كمتر از ميزان آن در پرسـش ها  ميزان مفاهيم تخصصي در پاسخ. ددربرنمي گيرن
مـورد بـه    54چهار گزينه اي سئواالت، مفاهيم تخصصي فقط در هاي  از ميان پاسخ. است
هاي  درصد از كل پاسخ 92درصد كل سئواالت و حدود  87به اين ترتيب، . خورد مي چشم

 13اين گونه مفاهيم صـرفا در حـدود   . نيستندچهارگزينه اي دربرگيرنده مفاهيم تخصصي 
ناگفته نماند كـه در چنـد دوره اخيـر    . وجود داردها  درصد پاسخ 8و حدود ها  درصد پرسش

، ميزان استفاده از مفاهيم تخصصي  88تا  84آزمون كارشناسي ارشد، به ويژه آزمون سال 
  . نسبتا افزايش يافته است

اهيم نه چندان تخصصي هم جزو مفاهيم تخصصي البته در اين پژوهش، بسياري از مف
اجتمـاعي،  هـاي   مثال مفاهيمي مانند ديكتاتوري، شخص گرايي، گروه. به شمار آمده است

قدرت استبدادي هرچند داراي كاربردهاي تخصصي نيز هستند، در اين سئواالت به معناي 
ن دسـته مفـاهيم نيمـه    بنابراين، اگر اي. غيرتخصصيِ داراي كاربرد عمومي به كار رفته اند

دربرگيرنده مفاهيم هاي  تخصصي نسبتا بيشتر را هم كنار بگذاريم، نسبت سئواالت و پاسخ
 دربرگيرنده مفاهيم عـادي و روزمـره بـاز هـم كـاهش     هاي  تخصصي به سئواالت و پاسخ

  . يابد مي
   
  گيري نتيجه

مختصـات   يعنـي تـا حـدودي تـابعي از    . بسترمند هسـتند )نا(سياسي نسبتا هاي  هستي
هـاي   از ايـن لحـاظ، هسـتي   . مكاني و تا حدودي هم فارغ از آن مختصات هستند -زماني

يا مانند هستي هايي هستند كـه در  /سياسي متعلق به زمان حال يا ريشه در گذشته دارند و
 سياسي، تاريخ به دو طريـق هاي  با توجه به اين دو ويژگي هستي. گذشته شكل گرفته اند

 اوال، تـاريخ . سياسـي كمـك كنـد   هـاي   اسي را در شناخت بهتـر هسـتي  تواند علوم سي مي
يك هستي سياسي متعلق به زمان حال، مثـل دولـت،   هاي  تواند روشن كند كه ويژگي مي

سياسي متعلـق  هاي  تواند گنجينه اي از هستي مي ثانيا، تاريخ. چگونه ريشه در گذشته دارد
موجـود در رشـته   هـاي   توجه به آنها مفهـوم بنـدي  به گذشته را در اختيار ما قرار دهد تا با 

  . علوم سياسي را محك بزنيم
براي اين كه تاريخ چنين كارويژه اي داشته باشد و دانشجويان علوم سياسي را در فهم 

سياسي چگونـه در  هاي  سياسي ياري كند بايد بتواند نشان دهد كه هستيهاي  بهتر هستي
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و چه مصاديق يـا نمودهـايي در گذشـته    اند  درآمده گذر زمان تحول يافته، به شكل كنوني
سياسـي  هـاي   هسـتي ) وجـوهي از (به عبارتي، تاريخ سياسي مورد نظر بايـد آن  . داشته اند

سياسي متعلق به حال سـودمند  هاي  متعلق به گذشته را بازنماياند كه براي شناخت هستي
 خاص داشته باشند و بـه  باشد، نه وجوهي كه صرفا متعلق به گذشته باشند، ماهيتي كامال

انجام اين مهـم در گـرو آن   .  همين دليل ارزش و اهميتي براي شناخت حال نداشته باشند
سياسي باشد؛ ثانيـا، بـه وجـوه عـام تـر      هاي  هستي)انواع(است كه اوال، موضوع اصلي آن 

    .سياسي بپردازد؛ ثالثا، براي انجام اين مهم از مفاهيم تخصصي استفاده كندهاي  هستي
ولي اگر سئواالت درس تاريخ تحوالت اجتماعي سياسي ايـران در آزمـون كارشناسـي    

هـاي   در رشـته علـوم سياسـي، و ويژگـي    ) ايران(ارشد را نماينده الگوي رايج آموزش تاريخ
توان گفت كه الگوي رايج چندان مناسـب   مي اين الگو بدانيم،هاي  شناسايي شده را ويژگي

نشانگر وجـه  ها  اين ويژگي. رويژه هايي را به خوبي انجام دهدنيست و نمي تواند چنين كا
غالب تعريف مدرسان اين دسته دروس از تاريخ سياسي، و روايت رايـج اسـتوار بـر چنـان     

  .تعريف است؛ تعريف و روايتي كه چندان مناسب نيست
آنها داللت بر ايـن دارد كـه روايـت    هاي  محتوا و تركيب سئواالت بررسي شده و پاسخ

سياسـي  هـاي   عمدتا بر همان وجـوه خـاص هسـتي   ) معاصر ايران(ايج در آموزش تاريخ ر
بـه گذشـته تعلـق دارنـد و شـناخت آنهـا        صرفامتعلق به گذشته استوار است؛ وجوهي كه 

سياسي باعث هاي  همين تاكيد بر وجوه خاص هستي. تاثيري در شناخت زمان حال ندارند
ش مبتني بر آن بي شـباهت بـه نـوعي گاهشـمار     شده است تا روايت رايج و غالب و آموز

كنـد و بـراي    مي چنين گاهشماري عمدتا كنجكاوي تاريخي خواننده را ارضا. محض نباشد
  .كمك به شناخت زندگي سياسي كنوني چندان مناسب نيست

هرچند تالش هايي در بازسازي و اصالح الگـوي رايـج صـورت گرفتـه اسـت كـه در       
بازتاب يافته، همچنان فاصله زيـادي ميـان الگـوي رايـج و     سئواالت كارشناسي ارشد هم 

براي كاهش دادن هرچه بيشتر اين فاصـله بايـد، بـا توجـه بـه      . الگوي مطلوب وجود دارد
اهميت آموزش تاريخ در رشته علوم سياسي، بـه اصـالح تعريـف و تصـور رايـج از تـاريخ       

يد اسـت ايـن نوشـتار    ام. سياسي همت گماشت تا الگوي نامناسب موجود هم اصالح شود
  .  بتواند دست كم توجهي را به اين موضوع جلب كند
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  باز انديشي ساختار و محتواي 
  درس پول و بانكداري در ايران

  
  *الدين مكيانسيد نظام

  
  چكيده 

خود، مبني بر اعتال و عمق و هاي آموزشي  برنامهايران در راستاي دست يافتن به اهداف 
ها  ريزي صحيح آموزشي در دانشگاه گسترش دادن معرفت ديني در امور علمي، نيازمند برنامه

 دانشگاهي سازي سرفصل دروس هاي حائز اهميت در اين بحث، هماهنگ از جمله حوزه. باشد مي
با استفاده  پژوهش حاضر. باشد مي و بومي هاي اسالمي پول و بانكداري با انديشه درس همچون

 هاي ي سرفصل با هدف ارزيابي محتواي درس مذكور از طريق مقايسه از روش تحليل محتوا و
هاي معتبر جهان و همچنين  با ديگر دانشگاهبراي اين درس وسط وزارت علوم ارائه شده ت

 در اين پژوهش. گرديده استانجام هاي كشورهاي اسالمي در مقطع كارشناسي  دانشگاه
پول و بانكداري سرفصل درس  سپس ،توسعه يافته انتخاب و هايي از كشورهاي اسالمي دانشگاه

تفاوت بين  هك ،دهد نشان مينتايج  .است ران مقايسه شدهايمصوب ها با سرفصل  اين دانشگاه
بين نظام آموزشي ايران و كشورهاي پيشرفته از لحاظ بروز بودن محتواي درسي سرفصل ها 

اگرچه وزن سرفصل دروس ايران به كشورهاي اسالمي از طرف ديگر، . قابل مالحظه است
هاي دروس دانشگاهي در ايران  عنوانبينانه است چرا كه  اما، اين نتيجه خوش ،نزديك است

باشد كه اين درس در نظام آموزشي ايران جزء دروس اختياري  شامل بانكداري اسالمي نيز مي
چنانچه مباحث اين درس را از سر . كنند بوده و دانشجويان به ندرت اين درس را انتخاب مي

درصد كاهش  4د به درص 16درايران از اسالمي  حثاوزن مب ،فصل دروس ايران حذف كنيم
  .هاي مصوب ايران جايگاهي ندارد همچنين بحث ارز در سرفصل .يابد مي

_______________________ 
 هيات علمي گروه اقتصاددانشگاه يزد * 
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   JEL:   E42, E58طبقه بندي ، پول و بانكداري، بانكداري اسالمي، بومي سازي:  كلمات كليدي 
  

  مقدمه
مهوري اسالمي ايران به عنوان برترين سند باال دستي كشور، اعتال سند چشم انداز ج

عنوان يكي از اهداف مهم براي  و عمق و گسترش دادن معرفت ديني در امور علمي را به
يل سهنظام آموزشي با سه كاركرد توليد دانش و اشاعه و ت. در نظر گرفته است كشور

حوزه مناسبي براي اعمال  تخصصيكاربرد آن، تربيت نيروي انساني و عرضه خدمات 
 باشد سازي در راستاي دستيابي به هدف مذكور مي تغييرات جهت اسالمي و بومي 

هاي سرمايه  آموزش و مهارت به عنوان يكي از شاخص. )1387بازرگان و اسحاقي، (
 ي يابي به رشد اقتصادي و همچنين نيل به رشد در عرصه انساني و شرط الزم براي دست

باشد كه اين رشد در ميدان رقابت  مي) بازارهاي پولي و مالي(الملل  اليه بينم آموزش
عنوان يك كشور اسالمي با  ايران به .)1382عماد زاده و صادقي،( گردد جهاني حاصل مي

پردازد كه نظام اقتصادي  كارگيري ابزارهاي اقتصادي اسالمي، در دنيايي به رقابت مي به
هركشوري جهت رسيدن به . داري است سرمايه و مباني ها داراي ويژگي حاكم بر آن

جايي كه  از آن. رشدي همپاي رقباي جهاني خود بايد به تقويت مباني علمي خود بپردازد
هاي علمي است، ارزيابي كيفيت  سيستم آموزش دانشگاهي بهترين راه تقويت پايه

در ، اصالح و بازنگري سرفصل دروس بدين منظور .يابد آموزشي اين نهاد اهميت ويژه مي
آخرين اصالحات اساسي صورت گرفته در . رود به شمار مي مناسب يرهيافتها  دانشگاه

سال از آن  44گردد كه حدود  باز مي 1346برنامه آموزشي اقتصاد در ايران به سال 
نظام آموزشي دانشگاهي كشورهاي در اين مدت گذرد و اين در حالي است كه  مي

بار مورد بازنگري قرار گرفته و اصالحات الزم در آن صورت گرفته  5ته حداقل پيشرف
هايي در راستاي اين  چه پس از پيروزي انقالب اسالمي تالش اگر). 1384دادگر، (است 

در و بومي اما موجب نهادينه شدن مباني تفكر اسالمي ه، سازي صورت گرفت هماهنگ
سازي عملياتي و  سازي شامل دو حوزه، بومي ميبو. است ي آموزشي دانشگاهي نشده حوزه
سازي علم اقتصاد به اين  ، بوميعملياتي از جنبه. باشد مي) بنيادي(سازي مبنايي  بومي

داري  معناست كه ما از دانش اقتصاد كه در مغرب زمين شكل گرفته و در نظام سرمايه
كار مناسب پيدا ساخته و پرداخته شده است بهره بگيريم و براي مشكالت خويش راه
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سازي عملياتي قبض و بسط دانش اقتصاد مدون غربي و  به عبارت ديگر بومي. كنيم
سازي عملياتي بوده و  ادين فراتر از بومييسازي بن بومي. تطبيق آن با كشور خودمان است

جا كه كشور ايران يك كشور  از آن. ها نقش اساسي در آن دارند بيني ها و جهان فرهنگ
سازي بنيادي نيز از اهميت ويژه برخودار  ، بوميسازي عملياتي بوميعالوه بر ت اس  اسالمي

  . )درخشان( است
ي  پژوهش حاضر با هدف ارزيابي محتواي درس پول و بانكداري از طريق مقايسه

هاي معتبر جهان و  سرفصل ارائه شده براي اين درس توسط وزارت علوم با دانشگاه
با استفاده از روش تحليل  در مقطع كارشناسيهاي كشورهاي اسالمي  همچنين دانشگاه

گردد كه به  هر روشي استنباطي اطالق ميبه تحليل محتوا  .است طراحي گرديده محتوا
در اين روش . شود ها به كار برده مي هاي پيام صورت منظم و عيني به منظور تعيين ويژگي

شوند كه  بندي مي ها يا اطالعات به صورت منظم كدگذاري و به نحوي طبقه پيام
از مراحل  .)1384دالور، (ها را به صورت كمي تجزيه و تحليل كند  پژوهشگر بتواند آن

. گردد اجراي اين روش تعاريف عملياتي است كه در آن واحد تجزيه و تحليل انتخاب مي
تواند از يك واژه ساده تا كل يك پيام باشد كه با توجه به عنوان يا نوع  اين واحد مي

در صورتي كه واحد يك واژه باشد  .شود كه قصد تحليل آن را داريم انتخاب مي ارتباطاتي
كننده  شود و فراواني آن تعيين عاتي كه اين واژه به كار برده شده است محاسبه ميتعداد دف

بر اساس اين روش، براي مقايسه سرفصل دانشگاه  .)1384دالور، ( باشد نتايج تحليل مي
هاي پول، بانك و ارز به عنوان واحد تجزيه و تحليل  يافته با ايران، واژه كشورهاي توسعه

انتخاب گرديده و براي مقايسه سرفصل دانشگاه كشورهاي اسالمي با ايران، عالوه بر 
 . استفاده شده است نيز هاي مربوط به مباحث اسالمي هاي مذكور از واژه واژه

پس از مقدمه در بخش دوم به مطالعه  .است اين پژوهش در چهار بخش تنظيم شده
ي آن با  و مقايسه يافته از كشورهاي توسعه معتبرسرفصل درس پول و بانكداري در چند دانشگاه 

هاي  ها در دانشگاه در بخش سوم همان سرفصل. پردازد مي سرفصل وزارت علوم ايران
  دست اي از نتايج به و بخش چهارم شامل مقايسه  اسالمي مطالعه و مقايسه مي شودكشورهاي 

   .باشد گيري مي هاي قبلي و نتيجه در بخش  آمده
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از كشورهاي  معتبربانكداري در چند دانشگاه  و مطالعه سرفصل درس پول 
  ي آن با ايران  يافته و مقايسه توسعه

آموزشي ايران با كشورهاي توسعه يافته در اين  محتوايي  جهت مقايسه بخشدر اين 
هاي بوستون، استنفورد و لندن را  بانكداري دانشگاهو درس، سر فصل مربوط به درس پول 

قابل مشاهده مي  3شماره ايم كه در جدول  ها بدست آورده طريق سايت اين دانشگاهاز 
 مذبورعلوم براي درس  با سرفصل وزارت ها ي سرفصل اين دانشگاه پس از مقايسه. باشد

ايران در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته مباحث زير را در سرفصل  كه مشخص شد
  .استمد نظر قرار نداده آموزشي خود 

 ميزان بهينه پول رايج 
 ، سركوب مالي هاي خارجي كمك 
 ابازارهاي غير رسمي در اطراف شهره 
 انتخاب ناسازگار، ماليه خرد  
 وري سرمايه بهرهدورانديشي، تورم و  
 ها آزادي مالي، بيمه، مخاطرات اخالقي در بانك 
 بازارمحدوديت مالي، ارتقا بازار و انتقال رانت و شكست دولت در  
 ماليات تورمي  
 مديريت تورم و نرخ ارز در اقتصاد تحت فشار 
هاي  از حد همراه با بحران  رشد يا استقراض بيش: المللي  آزادسازي مالي بين 

 مالي
  ساختار زيربنايي و اصالحات اقتصادي 
 انتظار عقاليي، عوامل معرف و تئوري چرخه تجاري واقعي  
 چسبندگي اسمي -رهيافت كينزي براي سياست پولي  
 گذاري چند دوره اي و ثبات شوك هاي سياست پولي قيمت 
 :پذيري قيمت و سياست پولي هاي كالسيكي، انعطاف مدل 
 :استقالل بانك مركزي 
 حساب درآمد در يك اقتصاد باز، توازن نرخ بهره پنهان و آشكارمعرفي  
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ها و محاس دانشگاه
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درصد  26م 

مشابه براي 
 46رصد و  

هيچ  ث ارز 
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 عنوان ايسه
هاي  دانشگاه
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 روز نبودن درس

كشورهاي توسع
رس دانشگاه لندن

 
تاثير سياست ه 

تورم بر ر

   انساني

هاي ايران  در دانشگاه
و محاسبات محقق ن

كشورهاي توسعه
 و پس از آن مب
ث بانكداري مي
زشي براي مبحث

قابل توجه اس.
 و بانك در ايران
ملل منظور شده

درصد از  سر 5
ن لحاظ نشده اس
فته و  دانشگا

به معني دار را

كش  اري دانشگاه
سر فصل در

مقدمه پول و:  1ش
 اقتصاد پولي

0%

46%
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د: 2ماره سهم مباحث
فصل وزارت علوم ايرا

د در دانشگاه كش
 اهميت را دارد

ده از آن مبحث
ترين سهم آموز
.بانكداري است

پولم آموزشي
الم وان ماليه بين

52دهد كه   مي
زارت علوم ايران
رهاي توسعه يا
ل اين اختالف

  .نست
  

س پول و بانكدا
س دانشگاه

 رد

رجي، بازار
 وب مالي

بخش

54%

قاالت دومين كن

شم نمودار
سرف: منبع

شو مالحظه مي
موزش بيشترين

درصد باقيماند 7
شتن حاكي از  بي

از آن مبحث ب
سيستم هاي صل
اي تحت عنو انه

ت كلي نشان
فصل دروس وز

هاي كشور شگاه
ن يكي از داليل
ي توسعه يافته دا

سرفصل درس: 2
سر فصل درس
استنفور

هاي خار كمك
سرمايه، سركو

پول
ارز
بانك
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 طور كه همان
درصدي در آمو 6

7گيرد و  ر مي
هاي ايران شگاه

صد ديگر نيز ا
سرفص يگاهي در

 در درس جداگا
در حالتها  رفصل
يافته در سرف سعه

صل دروس دانش
بتوان شايد. رسد ي

ان با كشورهاي

2جدول شماره 
سر فصل درس 

نودانشگاه بوست
مروري بر اقتصاد 

 بسته
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67
قرار
دانش
درص
جاي
ارز
سر
توس
فص
مي
ايرا
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محاسبه درآمد ملي 
 ها و تراز پرداخت

بازارهاي غير رسمي در 
اطراف شهرها، انتخاب 
 ناسازگار، ماليه خرد

:ماهيت پول
پول چيست؟ چرا  •

مردم پول را نگه مي 
دارند؟  پول در تابع 

 مطلوبيت

خنثايي و ابرخنثايي پول،  •
هاي رفاه و قانون  هزينه

 فريدمن، ماليات تورمي

نرخ ارز و بازار ارز 
 خارجي

دورانديشي، تورم و 
 وري سرمايه بهره

 :عرضه و تقاضاي پول
عوامل تعيين كننده  •

تقاضاي پول در اقتصاد 
ل خرد و تابع تقاضاي پو

واسطه . در اقتصاد كالن
هاي مالي ، بانك ها و 

 خلق پول

  :ساختار نرخ بهره
: توضيح منحني توليد 

فروض انتظاري و فروض 
 قطعي

 پول و نرخ ارز
آزادي مالي، بيمه، 

مخاطرات اخالقي در 
 ها بانك

مباحث بين : 3بخش 
 المللي پولي

و ) بازدهي(توليد 
نرخ ارز در كوتاه 

 مدت

مالي، ارتقا محدوديت 
بازار و انتقال رانت و 
 شكست دولت در بازار

مكتب كالسيك، ماهيت 
پول و نظريه مقداري 

 :پول
دوگانگي كالسيكي ،  •

قوانين والراس و سي، 
معرفي پول در يك 
 دستگاه تعادل عمومي

 :پول، نرخ بهره و نرخ ارز
معرفي حساب درآمد در 

يك اقتصاد باز، توازن نرخ 
  كاربهره پنهان و آش

 نرخ ارز در بلندمدت
ماليات تورمي و كسري 

 مالي
 سياست پولي: 2بخش 

 :قيمت ها و نرخ ارز
قانون تك قيمتي، توازن   

  قدرت خريد نسبي و كامل

مديريت تورم و نرخ ارز   نرخ ارز ثابت
  در اقتصاد تحت فشار

مدل هاي كالسيكي،
انعطاف پذيري قيمت و 

 :سياست پولي
 انتظار عقاليي، عوامل
معرف و تئوري چرخه 

تابع عرضه . تجاري واقعي
لوكاس و اثرات سياست 

  پولي

  پول تثبيت نظام نرخ ارز شناور

كشورهاي در حال 
  توسعه

ساختار زيربنايي و 
  اصالحات اقتصادي

رهيافت كينزي براي 
 -سياست پولي 

 :چسبندگي اسمي
قيمت گذاري چند دوره 
اي و ثبات شوك هاي 

پولي در يك سياست 
 :سيستم اقتصاد باز

تئوري پولي نرخ ارز، 
سياست پولي و سقوط نرخ 

 ارز



  مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    590

  سياست پولي

سيستم پولي 
  المللي بين

المللي  آزادسازي مالي بين
  رشد يا استقراض بيش: 

از حد همراه با 
  هاي مالي بحران

سياست خنثي و استقالل 
 :بانك مركزي

قواعد . انتقاد لوكاس •
 هدف. سياست پولي

)Targeting ( نرخ
بهره و پول، اتخاذ 

سياست پولي، قوانين در 
 برابر مصلحت

 :نظام نرخ ارز
پايه طال، برتون وودز،  •

نرخ ارز شناور، تئوري 
ميزان بهينه پول و 
 موضوعاتي در يورو

 
 
 
 

  بازار سرمايه جهاني

ميزان بهينه پول 
 رايج

 انتخاب نظام نرخ ازز

 
   هاي كشورهاي اسالمي دانشگاهبانكداري بررسي سرفصل درس پول و 

ي كيفيت آموزشي ايران با كشورهاي  در اين بخش نيز مانند بخش قبلي جهت مقايسه
هاي ارائه شده براي درس پول و بانكداري در سايت  اسالمي با استفاده از سرفصل

 گرديده كهمقايسه مصوب درس هاي كشور ها را با سرفصل  هاي اسالمي آن دانشگاه
كشورهاي   هايي كه در دانشگاه سرفصل. قابل مشاهده است 4 نتايج آن در جدول شماره
هاي ايران ندارد به  شود اما جايگاهي در نظام آموزشي دانشگاه اسالمي آموزش داده مي

  :قرار زير است
 هاي اسالمي و موسسات مالي منابع و مصارف وجوه در بانك 
 مركزيهاي اسالمي و بانك  رابطه بين بانك 
 اثر حذف نرخ بهره بر روي تعادل پولي در اقتصاد 
 نظريه مدرن پول 
 بانكداري و ماليه اسالمي چيست؟ 
 مقدمه اي بر سيستم ماليه اسالمي 
 توليدات مالي اسالمي 
 جديد در بازار پول و سرمايه توليدات مالي 
 و انواع آن صكوك 
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ن مباحث اسالم
ابي د كاهش مي
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شورهاي اسالمي

دانشگاهي وس
وزشي ايران جز

چنانچه م. كنند ي
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اين در حالي است . تهاي ايران صفر اس اسالمي داراي وزن دو درصد است و در دانشگاه
يافته مبحث ارز پس از پول مهمترين مبحث  هاي كشورهاي توسعه كه در دانشگاه

گونه كه  همان. داده استدرصد را به خود اختصاص  26شود كه وزني معادل  محسوب مي
   .الملل منظور گرديده است بيان شد مباحث مربوط به ارز در درس مالية بين

  
  هاي كشورهاي اسالمي دروس پول و بانكداري در دانشگاهسرفصل : 4جدول شماره

دانشگاه تركيه دانشگاه پنجاب  عبدالعزيز ملك  هاگدانش
)METU(  

 :پول  .1
تعريف و نقش 
 پول در اقتصاد
 تاريخچه پول
 تابع پول
 انواع پول

خلق پول به 
هاي  وسيله بانك
 تجاري

بانك مركزي. 4
وظايف و ابزارهاي 

 بانك مركزي
ابزارهاي  وظايف و

بانك مركزي در 
 اقتصاد اسالمي
هاي  رابطه بين بانك

اسالمي و بانك 
 مركزي

:پول
سير تكاملي، : مقدمه

انواع پول، انتشار 
پول، وظايف پول، 
 اهميت و نقش پول

: اوراق اعتباري
انواع، عملكرد، 

 مزيت

مقدمه اي بر       -1
 مكانيسم مالي

بازار سرمايه و       -2
 تعيين نرخ بهره

مكانيسم انتقال       -3
 پول

ابزارها و شاخص       -4
 هاي سياست پولي

 مهار تورم      -5

:مقدار پول
: تعيين مقدار پول

نظريه مقداري پول، 
نظريه تعادل 
نقدينگي پول، 
 نظريه مدرن پول
: تغيير در مقدار پول
تورم، انواع آن، 

داليل تورم، راه حل 
ها، كاهش قيمت، 
كاهش تورم، ركود 

 تورمي
اندازه گيري تغييرات 

شاخص :  مقدار پول
تنزيل پول، ارز ، 
تعيين نرخ ارز و 
 عوامل مربوط به آن

: بانك مركزي
وظايف، سياست 

هاي پولي، وضعيت 
بانك پاكستان، 

وظايف و نقش در 
توسعه اقتصادي 

 پاكستان
بانكداري در 

پاكستان، تاريخچه 
مختصر ملي سازي، 
  خصوصي سازي،

: ميبانكداري اسال
ارزيابي سيستم 

بانكداري اسالمي 
 در پاكستان

پول از منظر   .2
 :اسالمي
نقش 

پژوهان  دانش
 مسلمان در پول

هاي  نقد تئوري
داري بر  سرمايه

 روي بهره
حرمت نرخ بهره 

و ) ربا(وام 
تاثيرات اقتصادي 

 آن

المللي  دانشگاه بين
 اسالمي مالزي

سرفصل هاي بانكداري 
 و ماليه اسالمي

بانكداري و ماليه   -1
 اسالمي چيست؟

مقدمه اي بر   -2
  سيستم ماليه اسالمي

 فروش در اسالم  -3
مالي  توليدات   - 4

 اسالمي
 صكوك     - 5

تئوري پولي. 5
تئوري پولي 

 ها كالسيك
  ها تئوري پولي كنزين

اثر حذف نرخ بهره بر 
روي تعادل پولي در 

 اقتصاد
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موضوعات پولي 
اسالمي معاصر 

مانند حرمت سود 
فروش سلف 

، )بيع االجل(
سود  مشاركت در

و زيان، ارزش 
زماني پول، 

انحصار دولت در 
مسائل پول، حق 

ويژه، تورم و 
 تعديل قيمت

مقدمه اي بر بازار 
 :پول و سرمايه
: چرخه تجاري

فروض، علل، راه 
ها، نظريه  حل

  چرخه تجاري

 توليدات مالي جديد -6
اوراق بهادار اسالمي  -7

 ايجاد سپرده  -8
 

نظام پولي بين 
صندوق : المللي
المللي پول،  بين

بانك  بانك جهاني،
توسعه آسيا، بانك 
  توسعه اسالمي

ماليه  ا هميت، انواع 
:سياست پولي 6 .  و منابع پايه بهره

تورم و ركود، تعريف و 
نتايج و ارتباط آن با 

 بيكاري
هاي پولي  سياست

 مناسب براي درمان
تورم و ركود با تاكيد 
  بر نگرش اسالمي

بازارهاي   .3
ها  مالي، سازمان
 :و ابزارها

: بازارهاي مالي
بازار  پول، بازار 

 سرمايه
هاي  سازمان

هاي  بانك: مالي
تجاري و ساير 
  موسسات مالي

منابع و مصارف 
هاي  وجوه بانك

تجاري و 
موسسات مالي 

 قراردادي
منابع و مصارف 

وجوه در 
هاي  بانك

اسالمي و 
 موسسات مالي

:بانكداري
سير تكاملي، تعريف، انواع بانك، : مقدمه

 اهداف بانكداري
وظايف، اهميت نقش بانكها، : بانك تجاري

ابزارهاي اعتباري، ايجاد اعتبار، اهداف 
 بانكداري الكترونيك

افتتاح، عملكرد، بستن : حساب هاي بانكي
 -رابطه مشتريانواع حساب هاي مختلف 

مدل هاي مختلف مشتريان، : متصدي بانك
 ماهيت رابطه، حقوق و وظايف هر دو طرف

اداره كردن مالي، جريان نقدي : ارتقا بانك
مالي، تقاضاي مالي، دوره مالي، تنزيل 

سفته، خريد سفته، مديريت، قوانين، تامين و 
 روند ارتقا

روابط پولي     7   .
 :الملل بين

تراز نرخ بهره، 
 ها پرداخت

معامالت پولي 
المللي از منظر  بين

  اسالمي
  هاي اسالمي بانك. 8

 مرور و ارزيابي
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هاي  موارد اختالف درسرفصل درس پول و بانكداري ايران و دانشگاه: 5جدول شماره 
  كشورهاي توسعه يافته و اسالمي

هاي ايران، سرفصل درس پول و  دانشگاه
 بانكداري

 يافته اختالف با توسعه
اختالف با دانشگاه هاي 

 اسالمي

ميزان بهينه پول رايج
هاي خارجي ، سركوب  كمك

 مالي
بازارهاي غير رسمي در 

 اطراف شهرها،
 انتخاب ناسازگار، ماليه خرد

وري  دورانديشي، تورم و بهره
 سرمايه

آزادي مالي، بيمه، مخاطرات 
 ها اخالقي در بانك

محدوديت مالي، ارتقا بازار و 
قال رانت و شكست دولت انت

 در بازار
 ماليات تورمي

مديريت تورم و نرخ ارز در 
 اقتصاد تحت فشار

: المللي  آزادسازي مالي بين
از حد   رشد يا استقراض بيش

 هاي مالي همراه با بحران
ساختار زيربنايي و اصالحات 

  اقتصادي
انتظار عقاليي، عوامل معرف 
و تئوري چرخه تجاري واقعي

كينزي براي سياست رهيافت 
 چسبندگي اسمي - پولي 

قيمت گذاري چند دوره اي و 
ثبات شوك هاي سياست 

 پولي

 
مصارف وجوه در منابع و 
هاي اسالمي و  بانك

 موسسات مالي
هاي  رابطه بين بانك

 اسالمي و بانك مركزي
اثر حذف نرخ بهره بر روي 

 تعادل پولي در اقتصاد
 نظريه مدرن پول

بانكداري و ماليه اسالمي 
 چيست؟

مقدمه اي بر سيستم ماليه 
 اسالمي

 توليدات مالي اسالمي
توليدات مالي جديد در بازار 

 سرمايه پول و
 صكوك و انواع آن

 

 پيدايش پول

مبادله مستقيم كاال با كاال، پول فلزي، 
سيستم واحد دو فلزي طال و نقره، قانون 
گريشام و سيستم واحد تك فلزي، پول 

 بانكي كاغذي و مؤسسات بانكي و غير

عنوان وسيله مبادله،  وظايف پول، پول به
و معيار ارزش، وسيله سنجش، عامل سلطه 

 حاكميت

 پول و نقدينگي بخش خصوصي پول، شبه

هاي تجاري، قدرت  نقش و عملكرد بانك
خلق پول، پايه پولي و عوامل مؤثر در آن، 

 ضريب تكاثر پولي

بانكداري مركزي، بررسي ترازنامه بانك 
 هاي تجاري مركزي وبانك

 هاي پولي نظريه

نظري مقداري پول، نظريه مقداري 
ريكاردو، نظريه ايروينگ فيشر، نظريه 

مقداري والراس در چارچوب نظريه تعادل 
اقتصادي، قانون سي، نظريه مبادله تعادل 

 اقتصادي والراس

بررسي صحت و سقم نظريه مقداري پول 
 در ايران

 نظريه پولي آلفرد مارشال: مكتب كمبريج

عرضه، تقاضا و ارزش ( نظريه پولي پيكو 
 )پول

 ظريه پولي ويكسل
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مدل هاي كالسيكي، انعطاف  )رجحان نقدينگي: ( نظريه پولي كينز
:پذيري قيمت و سياست پولي

 :استقالل بانك مركزي
معرفي حساب درآمد در يك 
اقتصاد باز، توازن نرخ بهره 

 پنهان و آشكار
توازن قدرت خريد نسبي و 

 كامل

مكتب : تجديد حيات نظريه مقداري پول
شيكاگو، ميلتون فريدمن و تقاضاي پول، 

 عرضه پول، نظريه پول گرايان

در ( هاي پولي در اقتصاد ملي  نقش سياست
 )IS/LMقالب مدل 

 هاي پولي تاريخچه سيستم

: پولي بانك مركزيابزارهاي سياست 
سپرده قانوني، تنزيل مجدد، سياست بازار 

باز، تنزيل ارزش پول، كنترل كيفي 
 اعتبارات

هاي پولي كشورهاي غربي پس از  سياست
 الملل دوم جنگ بين

ريزي  سيستم پولي كشورهاي با برنامه
 متمركز، مثال شوروي سابق

تورم، تورم ركودي، تحليل آثار و چاره تورم 
 در ايران

المللي و نقش مؤسسات  نظام پولي بين
 IMFالملل مانند  پولي بين

تحول بانكداري در ايران، بانكداري بدون 
ربا، سياست هاي پولي در بانكداري بدون 

 ربا

سياست و تجربيات پولي در ايران

مروري بر تجربه بانكداري اسالمي در 
  ساير كشورها

 

 گيري نتيجهجمع بندي و 

يافته،  هاي كشورهاي توسعه وزن مبحث پول در دانشگاه ،شد گونه كه بيان  همان
 0، 2، 26درصد، وزن مبحث ارز با ترتيب مذكور  45و  46، 67و ايران به ترتيب   اسالمي

الزم به . باشد درصد مي 39و  34، 7درصد و وزن مبحث بانك نيز با همان ترتيب قبلي 
 16و  18ي و ايران به ترتيب هاي اسالم دانشگاهدر ذكر است وزن مباحث اسالمي نيز 
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خوشبينانه در نظر در حالت هاي ايران  چنانچه وزن مباحث براي دانشگاه. درصد است
 0، 39، 45ها براي مباحث پول، بانك، ارز و مباحث اسالمي به ترتيب گرفته شود اين وزن

ختياري اين اختالف ناشي از ا. درصد خواهد بود 4و  0، 44، 53 و در حالت بدبينانه 16و 
الزامي براي  زيرا ،باشد بودن درس بانكداري اسالمي در نظام آموزشي ايران مي

چنانچه اين درس به صورت يك درس اصلي . دانشجويان جهت اخذ اين درس وجود ندارد
   .نطبق بر حالت خوشبينانه خواهد شددر سر فصل وزارت علوم لحاظ شود نتايج پژوهش م
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1) Sayed Anwer, Mahmood, "Syllabus for the Course of 

Money and Banking from an Islamic Perspective 
(Bachelor’s level), Islamic Economics Research 
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Arabia, Published at Islamic Economic Research 
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6) http://www.bu.edu/econ/     دانشكده اقتصاد دانشگاه بوستون سايت 
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   ، تحقيقات و فناوريوزارت علوم هاي ايران، آموزشي دانشگاهسرفصل  )10
اصالح ابعاد آموزشي اقتصاد ايران به مثابه نزديك شدن به  ).1384پاييز ( .دادگر، يداهللا )11

 .همايش دوساالنه اقتصاد اسالميمجموعه مقاالت چهارمين  .اقتصاد بومي و ديني
 .175- 155ص ص. دانشگاه تربيت مدرس: تهران

برآورد سهم سرمايه انساني  "). 1382زمستان ( .عمادزاده، مصطفي و صادقي، مسعود )12
فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي  ."1345 -80هاي  در رشد اقتصادي ايران طي سال

 . 79 -98ص  ص.  17شماره . ايران
گذاري در ارزيابي  تحليل فرآيند هدف" ).1387بهار ( .و اسحاقي، فاخته بازرگان، عباس )13

 .مطالعات تربيتي و روانشناسي. "مطالعه موردي: هاي آموزشي دروني كيفيت گروه
 . 57 -72 ص ص. 1شماره 

مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و  ).1384( .علي دالور، )14
 .رشدانتشارات  :تهران. 2ويرايش .اجتماعي

 .بومي سازي علمي در ايران. درخشان، مسعود )15
  
  
  

  



  
  
  
  

  املي در آموزش دانش تاريخ در ايرانت
  با تاكيد بر دوره پس از انقالب فرهنگي

  
  ∗تواني ييعليرضا مال

  چكيده
 نقد افزون بر جذب استادان توانمند، در گروها  آموزشي دانشگاههاي  گروه آمديكار

 اعتاليو كشور  ميو نوسازي مداوم آنهاست تا به ارتقاء عل آموزشيهاي  برنامه مستمر
و آموزشي  ميعلهاي  كوشد، برنامه ميبه همين منظور، اين مقاله . نهاد دانشگاه بيانجامد

هاي  تاريخ را مورد ارزيابي قرار دهد و به اين پرسش اصلي گويد كه آيا برنامههاي  گروه
الزم  ييتاريخي از تحول و پوياهاي  و دورهها  آموزشي تاريخ متناسب با تغيير نسل
  موجود باشد؟هاي  برخوردار بوده است تا پاسخگوي نياز

آموزشي رشته تاريخ و هاي  در همين راستا مقاله، با نگاهي نقادانه به تاريخچه فعاليت 
هاي  درسي آن به اين جمع بندي رسيده است كه برنامههاي  نيز بررسي انتقادي برنامه

برد و اين برنامه متناسب با  مين رنج فراواهاي  آموزش دانش تاريخ همچنان از كاستي
عالوه . انتظارات و نيازها متحول نشده است، لذا همچنان نيازمند تغيير و نوسازي است
  .بر اين، برخي از راه كارها براي تغيير و توسعه اين رشته نيز پيشنهاد شده است

  .ن تاريخرشته تاريخ، برنامه آموزشي، واحدهاي درسي، دانش آموختگا :ها كليدواژه
 

  طرح مساله
آغاز . ش1298به سال  "دارالمعلمين مركزي"آموزش تاريخ در سطح عالي با گشايش 

                                                 
  دانشگاه اروميه ميعضو هيات عل   ∗



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    600

اين موسسه در اصل نهادي براي آموزش و تربيت دبيران مورد نياز وزارت معارف بود . شد
با استخدام چند استاد فرانسوي در كنار استادان . ش 1307 -1308هاي  كه در سال

نام گرفت و با تاسيس  دانشسراي عالي. ش1312ايراني، رو به توسعه گذاشت و در سال 
  .دانشگاه تهران در دانشكده ادبيات به حيات خود ادامه داد

مان دانشكده از اين ز. دانشسراي عالي از دانشكده ادبيات جدا شد 1334 -1335اما در 
ساختمان جديد دانشكده ادبيات  1337در . ادبيات فعاليت مستقل خود را از سر گرفت

و تشكيالت پيشين دانشكده ها  دانشگاه تهران ساخته شد و در پي آن بسياري از كالس
  ). 23- 17: 1387صفت گل، . (ادبيات به محل جديد انتقال يافت

: برجسته اي چونهاي  توان به شخصيت ميلوم از استادان ايراني دانشكده ادبيات و ع
، رضازاده شفق، عبدالحسين شيباني )بهمنيار(بديع الزمان فروزانفر، احمد دهقان 

چند تن از اين استادان . اشاره كرد... ، دكتر محمود حسابي، مسعود كيهان و )وحيدالملك(
آموزشي دانشكده هاي  هدر زمره بنيادگزاران دانشگاه تهران درآمدند و چند تن نيز برنام

  .را طراحي كردند) الهيات(ادبيات و دانشكده معقول و منقول 
درسي هاي  آموزشي و هم برنامههاي  در آغاز، دانشكده ادبيات هم از نظر آيين نامه

هاي  اما رفته رفته رويه مستقلي در پيش گرفت و برنامه. تحت تاثير دانشسراي عالي بود
نكته مهم اين است كه از بدو تاسيس دانشگاه تهران، . ل نهادآن رو به دگرگوني و تكام

مديد تاريخ نه به عنوان هاي  اما تا مدت. آموزش دانش تاريخ مد نظر برنامه ريزان آن بود
اما با . شد ميتدريس  "تاريخ و جغرافي"دانشي مستقل، بلكه در كنار جغرافيا و زير عنوان 

كه با تخصصي شدن علوم همراه  –اين دو دانش در  ميعلهاي  و شاخهها  گسترش پرايش
متفاوت تحقيق و تدريس در علم تاريخ و جغرافيا سبب شد اين هاي  و نيز روش -بود 
تاريخ به عنوان يك گروه  1340در واقع، از اوايل دهه . از يكديگر جدا گردندها  دانش

وزش تاريخ به عنوان با توجه به اين پيشينه، سابقه آم. آموزشي مستقل آغاز به كار كرد
  .يك رشته دانشگاهي در ايران نزديك به يك قرن است

الگوي آموزشي دانشگاه تهران برگرفته از الگوي آموزشي فرانسه بود كه در آن تاريخ 
تركيبي از دو رشته بود كه ها  شدند و برنامه درسي آن ميو جغرافيا رشته واحدي محسوب 

  ).24: همان(استمرار داشت  1342تا  1298هاي  در ايران نيز طي سال
مختلف و مسلط به هاي  نسل اول استادان تاريخ دانشمنداني نام آور و آشنا به دانش
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ها  آموزش و پژوهش آنهاي  روش. خارجي بودندهاي  ادبيات فارسي و عربي و حتي زبان
رشته  نگاهي به برنامه درسي. ريشه دار ايراني بودهاي  نيز تا حد زيادي مبتني بر سنت

نشانگر صبغه پررنگ ادبيات فارسي و سيطره ادوار ادبي بر اين رشته  "تاريخ و جغرافي"
از همين رو، بيهوده نبود كه تاريخ شعبه اي از ادبيات شمرده شود و نخستين و . است

  .برجسته ترين استادان اين رشته عمدتاً اديبان سرشناس و صاحب نام باشند
بنام كارشناسي ارشد وجود نداشت اما دورة دكتراي دوره اي  1339هرچند تا سال 

شرط ورود به اين دوره عالوه بر . راه اندازي شده بود 1335 -36تاريخ از سال آموزشي 
دوره فوق 1339اما سرانجام در سال . دارا بودن دانشنامه ليسانس بود ميعلهاي  آزمون

هدف از آن توسعه تاسيس شد كه  "مطالعات و تحقيقات تاريخي"ليسانس در بخش 
تاريخي و شناساندن تاريخ و تمدن و فرهنگ ايران و نيز تاليف و نشر هاي  پژوهش
تحقيقي در تاريخ ايران و تصحيح متون تاريخي و تهيه فهرست اسناد و منابع هاي  رساله

  )28: صفت گل همان. (خطي و چاپي تاريخ بود
يخ در سطح عالي نگاشته شد، كه نخستين برنامه آموزش تار 1298بدين سان، از سال 

آموزشي آن نيز تاكنون هاي  فراواني يافته و برنامه مياين رشته تا امروز توسعه ك
اما اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا . دستخوش تغييرات مختلفي بوده است

هاي  آموزشي تاريخ پاسخگوي نيازها و انتظارات جامعه بوده است؟ برنامههاي  برنامه
و نيز ها  آموزشي بوده اند؟ برجستگيهاي  و جهت گيريها  داراي چه ويژگيتدوين شده 

كدام است؟ آيا متناسب با تغيير نسلها و عصرها، ها  آن برنامههاي  و كاستيها  ضعف
از ظرفيت الزم براي ها  آموزش تاريخ به يك تحول كيفي تن داده است؟ آيا اين برنامه

جديد متناسب با هاي  و گرايشها  بوده اند؟ آيا رشتهتوسعه و تقويت دانش تاريخ برخوردار 
  نيازهاي جديد شكل گرفته است؟

آيا دانش آموختگان تاريخ از توان و تخصص الزم براي مشاغل تعريف شده برخوردار  
بايد مود توجه هايي  آموزشي تاريخ چه اهداف و جهت گيريهاي  اند؟ در بازنگري برنامه

 يگاه دانش آموختگان تاريخ چه تغييراتي الزم است؟قرار گيرند؟ براي تقويت جا
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  نخستين برنامه آموزشي تاريخ و جغرافيا
دارالمعلمين "نخستين برنامه آموزشي تاريخ در سطح عالي همزمان با گشايش 

نظام سالي واحدي . ش 1335از اين زمان تا سال . نوشته شد. ش1298به سال  "مركزي
در اين برنامه، نه . شدند ميحاكم بود و دانشجويان طي يك دوره سه ساله دانش آموخته 

شد،  مين از پيش از اسالم تا مشروطيت تدريس تنها يك دوره كامل تاريخ ادبيات ايرا
در مجموع از . منتخب آن نيز مد نظر بودهاي  بلكه تحقيق در متون ادبي و قرائت بخش

اين امر . ساعت به تدريس تاريخ ادبيات اختصاص داشت 12ساعت تدريس هفتگي،  52
وختگان آن سبب تقويت بنيه ادبي، قدرت گويندگي و نويسندگي و احاطه كامل دانش آم

داد تا بتوانند به تصحيح، تقسير و توضيح متون  ميامكان ها  شد و به آن ميبر متون ادبي 
و اشتغاالت استادان اين دوره ها  چنان كه اين امر يكي از دلمشغولي. ادبي همت گمارند

  .بود
ساعت در هفته به آموزش جغرافيا اعم از طبيعي، سياسي، اقتصادي و انساني  13حدود 

ساعت نيز  17. بزرگ و نيز كليات و مباني جغرافيا اختصاص داشتهاي  ران و دولتاي
تاريخ مفصل (ساعت به تاريخ ايران  8ساعت،  17از اين . شد ميصرف آموزش تاريخ 
ساعت و تاريخ ايران از  3ساعت؛ تاريخ ايران از اسالم تا مغول  2ايران قبل از اسالم 

ساعت ديگر به تاريخ  9. يافت مياختصاص  )ساعت 3مغول تا ابتداي مشروطيت 
ساعت؛ تاريخ قرون  2ساعت؛ تاريخ يونان و روم  1تاريخ ملل شرق، : شامل( ميعمو

ساعت باقي  10). ساعت 2ساعت و تاريخ معاصر اروپا  2ساعت؛ تاريخ جديد  2وسطي 
شت مانده به آموزش زبان و ادبيات؛ عربي و فرانسه و نيز فلسفه و منطق اختصاص دا

  ).ساعت 1ساعت و منطق جديد  3ساعت؛ كليات فلسفه  4ساعت؛ فرانسه  2عربي (
در اين برنامه توازن ظريفي بين تاريخ؛ جغرافيا و تاريخ ادبيات برقرار بود و همين امر 

مختلف سر رشته داشته هاي  شد تا استادان و دانش آموختگان اين رشته در حوزه ميسبب 
  . باشند

 يياين بود كه دانشجويان عالوه بر تاريخ با ادبيات و جغرافيا آشناخوبي اين برنامه 
شدند و دست كم از قدرت  ميبهره مند ها  يافته و از توان تحقيق و پژوهش در اين حوزه
  .برخوردار بودند ييمراجعه مستقيم به متون ادبي، تاريخي و جغرافيا

وزش تاريخ رويكردي صرفاً بويژه آمها  بديهي است، رويكرد اصلي در اين نوع آموزش
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در نتيجه، بسياري از موضوعات . نقلي و با تاكيد بر تاريخ سياسي بود –توصيفي 
چنان كه سبك و شيوه اين نسل در . ماند ميناگفته ... انديشه و  -اقتصادي، فرهنگي

و منازعات، ها  تدريس تاريخ عمدتاً بر تاريخ خانداني، رخدادهاي سياسي، جنگ
بعالوه، در . شد ميات تاكيد ييان و وزيران به ترتيب تاريخي و توصيف جزپادشاه مياسا

  .شد ميپاره اي از آثار اين نسل، ارجاعات تاريخي ديده ن
در عوض، . درسي اين دوره، تاريخ اسالم در حاشيه قرار داشتهاي  در متن برنامه

يم بندي غربي بر اساس يك تسلسل منطقي و بر پايه تقس ميتاريخ اروپا يا تاريخ عمو
باستان، وسطي، عصر جديد و تاريخ هاي  شد كه در آن تاريخ غرب به دوره ميتدريس 

در دو (تاريخ ايران نيز به دو حوزة ايران قبل و بعد از اسالم . معاصر تقسيم بندي شده بود
  .تقسيم بندي شده بود )از اسالم تا مغول و روم از مغول تا مشروطيت: دوره

واحدي پديد آمد و  ميبه جاي نظام سالي واحدي، نظام تر 1335 -36هرچند از سال 
پايان نامه ) واحدها(ها  دانشجويان موظف شدند براي درجه ليسانس، پس از اتمام درس

يعني حدود  1342تا  1298هاي  رسد، اين برنامه در فاصله سال ميارائه دهند اما به نظر 
بود و دست كم دو نسل از استادان به  سال بر فضاي آموزش تاريخ در ايران حاكم 44

نام برديم، رفته رفته جاي خود را به نسل ها  نسل اول كه از آن: تدريس آن اشتغال داشتند
جوان تر كه عمدتاً تحصيالت تخصصي دانشگاهي تا درجه دكتري داشتند، سپرد كه 

 :عبارت بودند ازها  معروفترين آن
، دكتر فخر الدين شادمان، دكتر حافظ دكتر احمد بهمنش، دكتر علي اكبر بينا

 ...ان دكتر محمد جواد مشكور، دكتر سيد ضياء الدين دهشيري و ييفرمانفرما
  

  پس از استقالل از جغرافيا  تاريخ آموزشي رشتهنخستين برنامه  ارزيابي
شايد مهم ترين تغيير در روند آموزش تاريخ در سطح عالي استقالل و انفكاك آن از 

همزمان با اين تغيير، نظام آموزشي . رخ داد 1342-43شد كه در سال تحصيلي جغرافيا با
در اين . استوار شد) ترم(همانند امروز بر مبناي واحدهاي درسي و در قالب دو نيم سال 

هايي  شد و واحد ييادبي و جغرافياهاي  كامالً تاريخي جانشين درسهاي  دگرديسي، درس
اخذ تاريخ ايران، تاريخ عقايد سياسي، تاريخ عقايد در حوزه ماخذ شناسي، منابع و م

كوتاه هاي  گنجانده شد و دوره تاريخ ايران به جاي سه مقطع پيشين به دوره... اقتصادي و 
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بعد كامل تر شد و با تغييراتي در واحدهاي هاي  اين برنامه طي سال. تر تقسيم گرديد
عمالً تا انقالب فرهنگي به قوت به صورتي درآمد كه  1353- 1352هاي  درسي طي سال
برنامه قبلي عمدتاً بر آموزش تاريخ ايران و تاريخ اروپا، تاريخ ديپلماسي و   .خود باقي بود

اما با . شد ميمنبع شناسي مبتني بود و همچنان تاريخ اسالم عنصر غايب آن محسوب 
ر مبناي سلسله اي ، تاريخ ايران با مقاطع مشخص تر و عمدتا ب1252 -53تغيير برنامه در 

مثال تاريخ ايران از آغاز تا هخامنشي، تاريخ دولت : قرار گرفتآموزش در اولويت اصلي 
هخامنشي، تاريخ دوره اشكاني، ساساني، تاريخ ايران از طاهريان تا غزنويان، آل زيار و آل 

  ... .بويه، ايلخانان، تيموريان، صفويان و 
گذشته بود و از هاي  كامل تر از برنامهمختلف هاي  اين برنامه هرچند از جهت

  : زير شايسته ارزيابي استهاي  جنبه
با همه آن ها،  ييگرفت و براي آشنا ميتاريخ ايران را در بر هاي  همه دوره -1

درواقع، دغدغة جامع نگري به تاريخ ايران تا به آن پايه . واحدهاي مشخصي تدوين گرديد
حتي براي تدريس سلسله محلي دوره . قلم نيافتد كوشيد هيچ سلسله ايراني از ميبود كه 

البته اين . اختصاص يافته بودهايي  محلي قبل از ايلخانيان واحدهاي  فترت و حكومت
دانش تاريخ از جمله هاي  رويكرد ايران گرايانه باعث شده بود تا بسياري از حوزه

توصيفي بگيرد و  نظري ناديده انگاشته شود و آموزش تاريخ جنبه نقلي وهاي  رهيافت
  .صرفاً به بيان رخدادهاي سياسي معطوف گردد

مشخص تر مانند يونان و روم، قرون وسطي، از هاي  نيز به دوره ميتاريخ عمو -2
، تاريخ قرن نوزده، تاريخ قرن بيستم، تاريخ آمريكا، تاريخ روسيه، 17رنسانس تا قرن 

 .كه اين تحول به نوبه خود شايسته تقدير بود تقسيم شد
مرتبط از جمله باستان شناسي، هاي  امكان انتخاب سي واحد درسي از رشته -3

جغرافيا، جامعه شناسي، علوم سياسي و ادبيات براي دانشجويان تاريخ فراهم آمد كه نشان 
اند  اين برنامه وقوف داشته و كوشيدههاي  داد برنامه ريزان آموزشي به برخي از ضعف مي

بين رشته اي را فراهم آورند تا تاكيد صرف بر رخدادهاي  به صورت بالقوه امكان مطالعات
 .تاريخي، رشتة تاريخ را از رقابت يا استفاده از دستاوردهاي آن علوم محروم نسازد

ها  البته واقعيت اين است كه نه، اين امكان براي همه دانشجويان و همه دانشگاه 
ي دانشجويان عالقمند به آموزشي تاريخ تمايلي به معرفهاي  فراهم بود و نه گروه



  605...    املي در آموزش دانش تاريخ درت

پيش گفته اين تصور وجود داشت كه گويا هاي  زيرا در گروه. مزبور را داشتندهاي  گروه
واحدهاي آموزشي تاريخ آن قدر ناچيز است كه پاسخ گوي اين رشته نبوده و آنان را 

 بدين سان، اگر اين جامع نگري و توجه به علوم بين. ديگر ساخته استهاي  نيازمند رشته
خورد، بزرگترين ضعف اين برنامه رخت بر  ميرشته اي بايد در متن همين برنامه رقم 

 .بست مي
به صورت چند  ميچون كليات تاريخ ايران، كليات تاريخ عمو ميمبههاي  درس  -4

واحد مسلسل در متن واحدهاي درسي گنجانده شد كه نتيجه اي جز تكرار مكررات 
 .نداشت
الم به آموزش تاريخ راه يافت، مانند خالفت در حوزه تاريخ اسهايي  واحد -5

ظاهراً تاريخ اسالم نيز در اثناي . فاطميان، از عباسيان تا سقوط بغداد، تاريخ اندلس
شد كه البته  ميتاريخ ساساني و تاريخ ايران در قرن اول هجري، آموزش داده هاي  درس

سياسي و هاي  گيريمتناسب با جايگاه و اهميت تاريخ اسالم نبود و متاثر از جهت 
 .شد تاريخ اسالم در ذيل يا حاشية تاريخ ايران قرار گيرد ميايدئولوژيك كشور كوشش 

به تاريخ ممالك همجوار و همسايه نيز توجه خاصي مبذول شده بود، مانند تاريخ  -6
افغانستان، تاريخ روسيه، تاريخ آسياي مركزي، تاريخ كشوري عربي در عصر جديد كه 

به عنوان ها  دانش آموختگان تاريخ را با اين كشورها امكان فعاليت آن ييافزون بر آشنا
 .آورد ميرايزنان فرهنگي در آن ممالك را فراهم 

به مسائل و تحوالت غير سياسي از جمله تحوالت فرهنگي و نظام حكومتي و  -7
 تاريخ"؛ "نفوذ تمدن غربي در ايران"مانند . مناسبات خارجي ايران نيز عنايت شده بود

تشكيالت سياسي "؛ "سازمان حكومتي در دوره صفويه"؛ "اجتماعي ايران در دوره قاجاريه
هاي  بنيادهاي اجتماعي و فرهنگي و سازمان"؛ "اداري و فرهنگي دوران مغول و تيمور

كه البته در عمل بار ديگر مباحث سياسي در كانون آـموزش قرار ... اجتماعي و -سياسي
 .گرفتند مي

زش روش تحقيق و منبع شناسي به مسائل تاريخ نگاري نيز افزون بر آمو -8
؛ "بررسي اسناد و مدارك تاريخي"؛ "مورخان دوره اسالمي": مانند. اشاراتي رفته بود

؛ "تحقيق در منابع تاريخ ايران بعد از اسالم"؛ "تحقيق در منابع تاريخ ايران باستان"
 "روش تحقيق در تاريخ"؛ "سالميدوره اهاي  كتيبه"؛ "تحقيق در اسناد تاريخي ايران"



 مجموعه مقاالت دومين كنگرة ملي علوم انساني    606

 .كه بي ترديد از نقاط قوت اين برنامه بود
در حوزه جغرافيا با تاكيد بر جغرافياي تاريخي مانند جغرافياي تاريخي  ييواحدها -9

 .ايران گنجانده شد كه گوياي وداع با رشته جغرافيا بود
 

  ارزيابي برنامه آموزشي دوره كارشناسي تاريخ پس از انقالب
  :از انقالب برنامه آموزشي رشته تاريخ دست كم دو بار دستخوش دگرگوني شدپس 
  برنامه نخست) الف

نخستين تغيير توسط كميته تخصصي علوم انساني ستاد انقالب فرهنگي با هدف  
و انطباق آن با اهداف دانشگاه اسالمي، ها  آموزشي تاريخ دانشگاههاي  بازنگري برنامه

هاي  و جمعي از محققان و صاحب نظران و نمايندگان گروه توسط كميته تخصصي تاريخ
در جلسه  در ستاد انقالب فرهنگي تنظيم گرديد و 1362تا تابستان  1359تاريخ از آذر 

دو گرايش  بابر اساس اين برنامه، دوره كارشناسي تاريخ . به تصويب رسيد 18/11/1363
  :ه اين برنامه چنين آمده بوددر فرازي از ديباچ .دبيري و آزاد پيش بيني شده بود

كند، مطالعات و  ميآن چه ضرورت مطالعه و آموزش تاريخ را در كشور ما ايجاب "
مادي و معنوي اين سرزمين از كهن ترين دوران هاي  تازه و بازشناسي ارزشهاي  پژوهش

سرچشمه و جهان بيني نوي است كه از اين انقالب  ميتا به امروز و با الهام از انقالب اسال
و اساسي بر پايه مطالعه  ييتاريخ بايد رسالت خود را در تغييرات زيربنا. گرفته است

تاريخ ايران و نيز جهان  ميو بخصوص در دوران اسال مينيكوي ايراني و اسالهاي  ميراث
برنامه آموزشي دوره كارشناسي تاريخ مصوب ستاد انقالب فرهنگي، ( "....انجام دهد

1363 :3.(  
. تمركز داشت مين، جهت گيري اصلي اين برنامه بر تاريخ اسالم و ايران اسالبدين سا

 39) همگاني( ميعموهاي  درس) الف: به طور كلي، به چهار حوزه تقسيم شدندها  درس
هاي  درس) واحد؛ د 67اصلي هاي  درس) واحد الزامي؛ ج 25پايه هاي  درس) واحد؛ ب

براي دوره دبيري هم . واحد 161ه ارزش و كل برنامه در مجموع ب. واحد 30تخصصي 
تربيتي و تربيت دبير در هاي  پايه، درسهاي  همين تعداد درس تعيين شد اما به جاي درس

  .نظر گرفته شد
توانستند با  ميدر اين برنامه نيز همانند برنامه آموزشي پيشين، دانشجويان تاريخ 
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اختياري كه در هاي  همان درس يا(تخصصي هاي  واحد از درس 30گروه تاريخ،  ييراهنما
جامعه شناسي، جغرافيا، باستان هاي  را از رشته) شدند مياين برنامه تخصصي خوانده 

  ).10: همان(شناسي، علوم سياسي و ادبيات انتخاب كنند 
پايه عبارت بودند از تاريخ تحول عقايد سياسي؛ تاريخ عقايد هاي  در اين برنامه، درس
هاي  شناسي؛ روش تحقيق در تاريخ؛ قرائت متون تاريخي به زباناقتصادي؛ مباني جامعه 

فارسي، عربي و خارجه؛ جغرافياي تاريخي؛ مباني تاريخ اجتماعي ايران؛ فلسفه و تاريخچه 
هاي  پايه به حوزه درسهاي  از قسمت درس "فلسفه تاريخ"البته درس . انقالب اسالمي

  .نداشتها  با آن ييوااصلي انتقال يافت كه هيچ سنخيت موضوعي و محت
اصلي، شامل يك دوره تاريخ ايران، تاريخ اروپا، تاريخ اسالم تا سقوط هاي  درس

تاريخ اروپا بر اساس منطق غربي تحول تاريخ و تاريخ ايران هاي  درس. عباسيان بود
  .شده بود و تاريخ اسالم نير با محوريت تاريخ تشيع تنظيم برمبناي سلسله اي

اعم از تاريخ تشيع، زندگاني (اين برنامه تاكيد فراوان بر ميراث شيعي هاي  از مشخصه
شيعي و توجه بيشتر به تاريخ هاي  ، نهضت كربال، تشيع در ايران، قيام)ع(ائمه اطهار 

و قيام ها؛ و تاكيد بر دين و روحانيت ها  ؛ و نيز درنگ فراوان در نهضت ها، جنبش)صفويه
فراواني در بسياري از واحدهاي هاي  ن، تداخل و همپوشانيعالوه براي. و بزرگان تشيع بود

ساخت بسياري از  ميشد كه استادان را ناگزير  ميدرسي به ويژه در قرون اوليه اسالم ديده 
را در واحدهاي مختلف تكرار كنند كه پديده اي خسته كننده ها  مسائل مشترك اين درس

به عنوان . كرد ميچنين وضعيتي را ايجاب و كسالت آور بود و ظاهراً ماهيت و محتواي آن 
دو قرن اول هجري، تاريخ هاي  چون تاريخ اموي و عباسيان، نهضتهايي  نمونه درس

  .متقارن و مانند آنهاي  تشيع در ايران، تاريخ ايران در دوران حكومت
در مجموع، به تعبير دكتر آقاجري، جوهره اين تجديد نظر در برنامه آموزشي تاريخ 

بود و در قياس با برنامه قبلي، اين  ميمتاثر از رويكرد ديني و سياسي انقالب اسال عمدتاً
زيرا اهل . و مضموني ييتغيير بيشتر يك تغيير صوري بود تا يك تغيير ساختاري، زيربنا

بدين سان، اين . معرفت شناسانه براي تحول بنيادي بودند ييتاريخ در آن زمان فاقد توانا
و ساختار ها  بود بدون آن كه مضمون، ديدگاهها  تعدادي از درس عناوينر تغيير صرفاً تغيي

يعني جوهر برنامه و مباني آن نسبت به گذشته . اين رشته دستخوش تحول شود ميعل
تاريخ، اوضاع (متحول نشد و هيچ عرصه تازه اي به روي پويندگان تاريخ گشوده نشد 
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  ).27-28: 1378، ...جاري، مصدق، خلعتبري و در گفتگو با دكتر آقا.....كنوني و راهبردها
  برنامه دوم) ب

، پانزده سال پس از اجراي برنامه پيشين در )يا همين برنامه جاري(دومين برنامه 
گسترده هاي  مفصل و بررسيهاي  كميته اي مركب از نمايندگان گروه تاريخ طي نشست

دانشجويان . پيش بيني شده بود در اين برنامه نيز دو گرايش آزاد و دبيري. تر تدوين شد
هاي  واحد مركب از درس 134واحد و دبيري با  135كارشناسي آزاد با گذراندن 

هاي  ؛ درس)واحد 68( ميالزاهاي  ؛ درس)واحد 28(پايه هاي  ؛ درس)واحد 16( ميعمو
كه صرفاً دانشجويان دبيري به  -) واحد 24(تربيت دبير هاي  و درس) واحد 23(اختياري 

  . شدند ميفارغ التحصيل  –گذراندند  ميپايه هاي  درس جاي
پايه هاي  درس: به چهار حوزه مشخص بودها  از نقاط قوت اين برنامه تفكيك درس

تازه برنامه ريزان آموزشي در هاي  كه عمدتاً جهت گيري نظري داشت، نشانگر دغدغه
كليات و مباني : جملهتوجه بيشتر به مباحث فلسفه علم تاريخ و روش شناسي تاريخي از 

علم تاريخ، گاه شماري و تقويم، تاريخ نگاري و تحوالت آن در ايران و جهان، و نيز 
  .مطالعات بين رشته اي از جمله جامعه شناسي، علم سياست، جغرافيا، انديشه سياسي بود

  .گرفتند ميدر مجموع، دانشجويان يك دوره تاريخ ايران، اسالم و اروپا را فرا 
تدوين و كوشش شده بود تا هيچ ها  يران همچون برنامه قبلي بر بنياد سلسلهتاريخ ا

صرفا در تاريخ سياسي خالصه نشوند، در ها  براي آن كه درس. سلسله اي از قلم نيافتد
گنجانده شده  "تاريخ سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران"آغاز هر درس عبارت 

دانيم و به تجربه  مياما . هم و اثرگذار اشاره رفته بودبه همه مسائل مها  بود و در سرفصل
با وجود همه دقت و ظرافتي كه  –بر بنياد سلسله اي ها  دريافته ايم كه سازماندهي درس

را دوباره به وادي ها  كافي است تا مدرسان اين درس –به كار رفته است ها  در تدوين آن
از ورود به مسائل اجتماعي، اقتصادي و تكرار تاريخ سياسي به سياق گذشته بكشاند و 

بر ها  بديهي است راه حل گريز از اين چرخه تكراري، تدوين درس. فرهنگي مانع آيد
  .مبناي موضوعي و معرفتي است

همين . در حوزه اسالم، يك دوره كامل از تاريخ اسالم با محوريت تشيع مد نظر بود
با مقاطعي از ها  ء پاره اي از تكرارها و تداخلتاكيد بر تاريخ تشيع در چهار واحد مجزا، منشا

اين برنامه تفكيك كامل تاريخ ايران هاي  در واقع، يكي از ضعف. تاريخ اسالم و ايران شد
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به نحو اجتناب ناپديري اند  كه با اين انگاره تدوين شدههايي  از اسالم است زيرا درس
مه پيشين بسيار پر رنگ تر تداخل موضوعي دارند و اين همان ضعفي است كه در برنا

  .وجود داشت
كرد كه تقريباً  ميتاريخ اروپا از همان اسلوب دوره بندي تاريخ اروپا پيروي هاي  درس

  .از هنگام تدوين نخستين برنامه آموزشي تاريخ با اندكي تغيير برجاي مانده بود
هاي  صلو سرفها  و نقاط قوت اين برنامه گنجاندن انبوهي از درسها  از برجستگي

توانست  ميها  اختياري بود كه شايد اجباري شدن برخي از آنهاي  مهم در بخش درس
اما متاسفانه . پاره اي از مشكالت موجود دانش آموختگان اين رشته را مرتفع سازد

تنگناهاي آموزشي به ويژه نبود متخصص باعث شده است تا در اين باره بسيار سليقه اي 
مهم عمالً ارائه نشوند كه بخش راه كارها به آن هاي  سعمل شود و بسياري از در

  .خواهيم پرداخت
   

 كارآمدي دانش آموختگان تاريخ پس از اجراي برنامه دوم
ذهني هاي  در كشورهاي توسعه يافته دانشجويان از رهگذر آموزش و پژوهش، مهارت

هدف مشترك آموزش عالي، . كنند ميو عملي جهت ورود به دنياي كار و اشتغال را كسب 
دهند، توسعه  ميتربيت مديران و متصديان تعليم يافته كه نيروي كار متخصص را تشكيل 

جهت پيشرفت علوم و فنون و سرانجام تربيت پژوهشگراني است كه ها  و انتقال دانش
تي و بتوانند به تحقيقات بنيادين و كاربردي دست يازند و موجبات بالندگي اقتصادي، صنع

  ).329و  194: 1386آقازاده، (فرهنگي كشور را فراهم آورند 
ضعف يك برنامه هاي  را از نشانه يياگر تربيت دانش آموختگاني فاقد تخصص و كارآ

آموزشي تاريخ از هاي  رسد اين همان نقصاني است كه گروه ميآموزشي بدانيم، به نظر 
چند برنامه دوم مهم ترين و از جهاتي غني هر .اند آغاز تا كنون با آن دست به گريبان بوده

ترين برنامه آموزشي تاريخ تا امروز است اما با وجود اجراي اين برنامه نيز دانش 
گذشته هاي  اگر در دهه. آموختگاني كارآمد و متناسب با نيازهاي حرفه اي تربيت نشدند

ش آموختگان اين مشكل به علت كمبود دانش آموختگان آن نمود آشكاري نداشت و دان
توانستند سرانجام حرفه اي مرتبط يا غير مرتبط با دانش خود بيابند، اما اكنون به علت  مي

خود هاي  فراواني آنان به يك معضل جدي تبديل شده است زيرا شغلي مناسب با آموخته
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  .يابند مين
را آن  ييفارغ التحصيالن دوره كارشناسي تاريخ توانا"بر اساس برنامه وزارت علوم، 

دولتي و غير دولتي از قبيل وزارت آموزش و پرورش، هاي  خواهند يافت كه در سازمان
وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت ارشاد اسالمي، سازمان موزه ها، 

و ها  مركز اسناد ملي، راديو و تلويزيون، نگهداري آرشيوهاي دولتي در كليه وزارت خانه
و مجالت و مراكز طبع و نشر كتاب و مانند آن، انجام مسائل ها  زنامهموسسات دولتي، رو

تحقيقي تاريخ در حد بين المللي، تدريس تاريخ در دبيرستان ها، آمادگي براي تكميل 
جهت ها  تحصيالت در دوره فوق ليسانس و دكتري تاريخ براي استخدام در دانشگاه

 ).4: 1375شوراي عالي برنامه ريزي، (تحقيق و تدريس و نظاير آن به خدمت بپردازند 
به تعبير دكتر مرادي اكنون اين سئوال اصلي مطرح است كه از دانش آموختگان تاريخ 

توانند  ميدارند؟ آيا دانش آموختگان تاريخ هايي  شود و آنان چه قابليت ميدر كجا استفاده 
مزبور را برآورده سازند؟  و مراكزها  با توجه به نوع و شيوه آموزشي شان نيازهاي وزارتخانه

 ).51: 1378مرادي، (
تاريخ است، بايد هاي  اگر بپذيريم تامين نيروي متخصص مراكز ياد شده به عهده گروه

هاي  درسي تاريخ در اين زمينه بسيار ضعيف و دور از واقعيتهاي  اذعان داشت كه برنامه
و ها  با نوع آموزشيعني تناسب چنداني ) 63: همان(اند  ضروي جامعه نگاشته شده
در واقع، به استثناي وزارت آموزش و پرورش بايد براي . واحدهاي درسي آنان ندارد

  . ديگر چاره انديشي كردهاي  حوزه
مورد نياز هاي  موجود به علت فقدان درسهاي  و شيوهها  واقعيت اين است كه برنامه
رد نياز وزارت خارجه يا توانند كارشناسان و متخصصان  مو ميجهت شناخت جهان معاصر ن
در همان حال به رغم گسترش مراكز آرشيوي و اسنادي و . وزارت ارشاد را فراهم آورند

عالوه بر . توان از اين برنامه انتظار پرورش متخصص را داشت ميتوسعه مراكز بايگاني ن
 ها مورد نياز و مورد انتظار، عرضه درسهاي  ارائه شده با تخصصهاي  عدم تناسب درس

آن در هاي  به شيوه ناكارآمد گدشته كه حكايت از عدم انطباق آن با علم  تاريخ و پيشرفت
حكومتگر و تقسيم بندي تاريخ بر اساس هاي  اصالت دادن به خاندان. جهان امروز دارد

تاريخي از هاي  و با محوريت شاه به عنوان كانون دگرگونيها  پيدايش و زوال سلسله
درسي تاريخ در دوره پيش از انقالب است كه تا حدي همين سنت  هاي برنامههاي  ويژگي
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  .تا امروز نيز تداوم يافته است
  

لزوم نوسازي برنامه آموزشي به منظور توانمند سازي حرفه اي دانش 
  آموختگان تاريخ  متناسب با نيازها و انتظارات

بازنگري  رسد، مهم ترين و عملي ترين راه برون رفت از وضعيت موجود ميبه نظر 
توان با طرح  ميدر واقع، . درسي همراه با اقتضائات جديد استهاي  مستمر برنامه

بايگاني، هاي  در پيوند با اسناد و مدارك آرشيوي از جمله سند خواني، شيوههايي  درس
سندي امكان فعاليت دانش آموختگان تاريخ را در هاي  تدوين و تنظيم اسناد و نيز پژوهش

  .م آورداين مراكز فراه
در اين رشته و آموزش ها  گردآوري دادههاي  همچنين با آموزش تاريخ شفاهي و روش 

متنوع آن ميدان وسيعي براي اشتغال و فعاليت هاي  فنون مختلف مصاحبه و شيوه
جوي و طبيعي چون هاي  وقوع همه روزه پديده. دانش آموختگان تاريخ فراهم كرد ميعل

مختلف تاريخ هاي  و نيز مطالعه عرصه... ين، خشكسالي وسيل، زلزله، طوفان، رانش زم
اجتماعي اقشار مختلف ملت ايران و همچنين رخدادهاي سياسي كشور در گفت و گو با 
سياستمداران و ديگر نقش آفرينان تاريخ به ويژه در حوزه رخدادهاي نزديكي چون انقالب 

ميداني و مانند آن هم، افق اي ه ، خاطره نگاري و ساير روش...و جنگ تحميلي و  مياسال
تازه اي برانگيخت و هم، انبوه هاي  تازه اي به روي دانش آموختگان تاريخ گشود و اميد

. متنوعي از منابع اصلي را براي مطالعات تاريخي، سياسي و اجتماعي آينده فراهم ساخت
نشان داده و به اين فن  ميو غير رس ميوضعيت امروز ايران و اقبالي كه محافل مختلف رس

 ـ ديگرهاي  دهند گوياي ظرفيت باالي اين حوزه است كه جمعي از عالقمندان رشته مي
به اين وادي كشانده است و تا  ـاند  كه عمدتاً فاقد پيشينه دانش آموختگي در رشته تاريخ

  .امروز اهل تاريخ از آن استفاده نكرده است
با متون  ييرامون تاريخ ادبيات و آشناپي ييتوان با گنجاندن واحدها ميافزون بر اين، 

ها  ادبي و ويرايش و تصحيح متون تاريخي امكان فعاليت آنان را در مطبوعات، كتاب خانه
در حوزه فرهنگ و هنر، جغرافياي  ييبا گنجاندن واحدها. و مراكز آرشيوي فراهم كرد

حوزه روابط  درهاي  توريستي و تاريخي، و درسهاي  با جاذبه ييتاريخي با هدف آشنا
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ديگر امكان فعاليت دانش آموختگان تاريخ را هاي  خارجي، ديپلوماسي و تاريخ غرب و ملت
  .در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، مراكز گردشگري و وزارت امور خارجه رقم زد

تخصصي در دوره كارشناسي ايجاد كرد تا متناسب با نيازها هاي  توان گرايش ميحتي 
با محوريت هايي  و گرايشها  يا رشته. نيروهاي مورد نياز را تربيت كنندو نهادي اجتماعي 
پژوهش محور با هدف تربيت پژوهشگر تعريف كرد و دانش هايي  بازار كار و شاخه

صرف هاي  حافظه محور و مبتني بر دادههاي  آموختگان تاريخ را از وضعيت موجود آموزش
  . بخشيد ييشفاهي رها

اختياري برنامه فعلي هاي  پيش گفته، هنوز در پاره اي از درسهاي  افزون بر دگرگوني
را ) درس دو واحدي 49معادل (واحد  98كه جمعاً حدود  ـ) برنامه دوم پس از انقالب(

برنامه آموزشي تاريخ هاي  ظرفيت فراواني براي جبران بخشي از كاستي ـ دهد ميشكل 
به علت ماهيت و ها  كه برخي از اين درس اما تحقق اين امر مستلزم آن است. وجود دارد

اجباري قرار گيرند تا بر دامنة دانش و افق ديد دانش هاي  اهميت شان در رديف درس
  :ازاند  عبارتها  آموختگان تاريخ بيافزايند كه مهم ترين آن

تاريخ ملل قديم شرق؛ تاريخ قاره امريكا؛ تاريخ آفريقا؛ تاريخ روسيه؛ تاريخ چين و 
اريخ استعمار؛ رشد سرمايه داري در غرب و گسترش امپرياليسم؛ تاريخ شبه قاره ژاپن؛ ت

اجتماعي و فرهنگي كشورهاي  ـ سياسيهاي  هند؛ تاريخ هنر و معماري اسالمي؛ نهضت
كه به دانشجويان جهت همكاري با وزارت امورخارجه و رايزني فرهنگي ... و مياسال

  .بخشد مي ييتاحدي توانا
و ها  اقتصاد سياسي؛ روان شناسي اجتماعي؛ تاريخ انديشه اريخي؛جامعه شناسي ت

مكاتب سياسي در غرب؛ قوم شناسي و مردم شناسي تاريخي ايران؛ تاريخ اجتماعي هنر و 
كه به نوعي آموزش تاريخ را در پيوند با علوم ديگر ) جامعه شناسي هنر و ادبيات(ادبيات 

  . نهد ميجويان اثر مستقيم بر جاي دهد و بر بينش و فهم تاريخ دانش ميقرار 
تاريخي توسعه نيافتگي؛ مباني حكومت و هاي  ريشه: چونهايي  كردن درس ميالزا

شود  ميكه باعث ها  ؛ تاريخ محلي و مانند آنساخت قدرت در تاريخ ايران؛ عرفان و تصوف
كاربردي تري عميق تر و احتماالً هاي  تا ضمن فاصله گرفتن از تاريخ سياسي صرف، اليه

هاي  توان راه ميها  از تاريخ ايران آموزش داده شود و با گسترش پژوهش در اين حوزه
را مورد تامل و گفتگوي ها  برون رفت براي مسائل فراروي كشور يافت، يا دست كم آن
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  .قرار داد ميعل
 

  كارشناسي ارشدهاي  و گرايشها  لزوم بازنگري در برنامه
كارشناسي ارشد كه در گام نخست، با ايجاد چهار هاي  آموزشي دورههاي  تغيير برنامه

 مبناي اين تغيير رسد زيرا ميبه نظر نچندان ساختاري و قابل مالحظه گرايش همراه شد، 
سنتي مبتني بر زمان و مكان است نه موضوعي و هاي  و نگرشها  همان تقسيم بندي

گرفتند نيز تحت تاثير همين نگاه بعد شكل هاي  كه طي سالهاي  حتي گرايش. معرفتي
 با منشاءعمدتاً  كه... مطالعات قفقاز، خليج فارس، آسياي ميانه و : قرار داشتند مانند

حال آن كه امروز نيازمند پيدايش دست كم چند رشته جديد با  .اند تنظيم شده ييجغرافيا
  :ازاند  عبارتها  مباني معرفتي و موضوعي جديد هستيم كه مهم ترين آن

  تاريخ اجتماعي ايران با رويكرد جامعه شناسي تاريخي -1
 تاريخ انديشه سياسي -2
 ).فلسفه تاريخ با تاكيد بر فلسفه علم تاريخ(معرفت شناسي تاريخي  -3
 پژوهشگري و نقد تاريخي -4
 اسناد و مدارك آرشيوي -5
 جغرافياي تاريخي با رويكرد گردشگري و توريسم -6
 تاريخ اقتصادي و توسعه نيافتگي -7
  تاريخ شفاهي  -8
 

  آموزشيهاي  لزوم تغيير جهت گيري برنامه
ي يها ه اي از آرزوها، رويكردها و ارزشبه تعبير پائولو فريره هر دوره تاريخي با مجموع

هايي  دهد و به نوبه خود نشانگر مسئوليت ميهمراه است كه مضمون آن دوران را شكل 
نتوانند با امور نوين و ها  اين مضمونهرگاه . است نظام آموزشي بايد آن را بر دوش بكشد

. تازه خواهند دادهاي  جاري جاي خود را به دورانهاي  در حال پديدار متناظر شوند دوره
تواند به جاي نظاره گري صرف،  ميتنها با يك نگرش نقادانة پايدار است كه انسان 

تاريخي سازگار شود و با روح زمان همبسته هاي  دوره ييفعاالنه وارد عمل شود؛ با پويا
: 1368فريره، (گردد و كاركردهاي عقالني را جايگزين كاركردهاي حسي و غريزي كند 
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26-27.(  
در مجموع، با توجه به آن چه گفته شد، امروز به يك خانه تكاني اساسي همراه با يك 

ييري است كه نسل تغيير نگاه روشي، موضوعي و معرفتي نياز داريم و اين همان تغ
كرد و با توجه به نفوذ سنتي خود مانع از انجام اين  ميبازمانده پيشين در برابر آن مقاومت 

از سوي ديگر، نسل نوانديش هنوز آن اعتماد به نفس الزم را نيافته است . شد ميتغييرات 
مت تا اين تغييرات را رهبري نموده و با قدرت به دفاع عقالني و توجيه منطقي آن ه

دچار مشكل منبع ها  گمارد زيرا از اين هراس دارد كه مبادا استادان تاريخ در تدريس آن
 .شوند

شكنانه نه مطلوب است و نه ممكن، بايد به  از آن جا كه تغيير ناگهاني و ساختار
و  ميتغييرات تدريجي اما مستمر تن داد تا نگاه به علم تاريخ و جايگاه آن در نقشه عل

هم در بين دانش آموختگان اين رشته و هم در متن (كشور در همه سطوح  فرايند توسعه
دستخوش دگرگوني گردد و شأن ) جامعه و هم از نگاه سياست گذاران و برنامه ريزان

مناسب و شايسته اين رشته به عنوان منبع شناخت و هويت يابي بازشناسي شود و به 
قطعاً دست يابي به اين هدف با . قرار گيرداثر آفرين و تاثير گذار مورد توجه  ميعنوان عل

  .اين ساختار و برنامه آموزشي امكان پذير نيست
تخصصي با رويكرد هاي  چون وجود مجلههايي  البته تغيير برنامه مستلزم پيش نيازهاي

نظري و معرفت شناختي و نيز نقادي تاريخي؛ ايجاد فضاي گفتگو و تبادل نظر منظم و 
و انتقادي؛ پيوند مستمر با نهادهاي  ميمنظم و ايجاد گفتمان عل يمعلهاي  مستمر؛ نشست

اصلي هاي  خارج از كشور و ترجمه آثار روش شناختي و متنهاي  پژوهشي و دانشگاه
  . فيلسوفان علم تاريخ و نيز آثار برجسته مكاتب تاريخ نگاري مهم دنياست
تغيير جهت گيري  بدين سان، براي برون رفت از وضعيت مبهم و ناهنجار موجود،

: در اين بازنگري بايد اهدافي چون. آموزشي تاريخ امري گريزناپذير استهاي  برنامه
افزايش شناخت و دانش تاريخي دانشجويان، كاربردي شدن آموزش ها، پژوهش محوري 
و پيوند نزديك و گسترده با مراكز تحقيقي و نيز موسسات اسنادي و آرشيوي، توسعه 

رويكرد فعاالنه تر با مباحث نظري و معرفت شناسي تاريخي و جديد، هاي  گرايش
  . همچنين عنايت به مطالعات بين رشته مورد توجه قرار گيرند

در عمل نيز شايسته است به جاي تاكيد بر تاريخ سياسي و سلسله اي موجود، تاريخ 
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شود، تاريخ  ميبراي اين منظور پيشنهاد . ايران از چند زاويه متقاطع مورد بررسي قرار گيرد
مثالً دوره باستان در دو سه مقطع و ايران پس از . سياسي به حداقل ممكن محدود گردد

به . و طي واحدهاي خاصي تقسيم بندي و عرضه شود -اسالم نيز در چند مقطع مشخص 
چون از اسالم تا مغول؛ از مغول تا هايي  عنوان نمونه ايران پس از اسالم را به دوره

تقسيم  ميتا انقالب اسال 1299ويه تا قاجاريه؛ قاجار و مشروطه؛ از كودتاي صفويه؛ از صف
با اين اقدام، فضا و فرصت بيشتري براي پرداختن به مباحث ميان رشته اي و . كنيم

  .اجتماعي پيدا خواهيم كرد –فكري و فرهنگي و رويكردهاي اقتصادي هاي  رهيافت
توان يك دوره تاريخ ادبيات ايران؛ جغرافياي تاريخي ايران با  ميبراي اين منظور 

اقتصادي ايران با رويكرد جامعه شناسي تاريخي؛  –روش كاربردي؛ تاريخ تحول اجتماعي 
جهان يا  ميتاريخ عموهاي  تاريخ انديشه سياسي و تحول ساخت قدرت سياسي؛ درس

سند شناسي، فن آرشيو و  ؛تاريخي كشورهاي مهم دنيا؛ روش شناسي و معرفت شناسي
تاريخ هاي  عملي با مكتب ييمتنوع تحقيق تاريخي و آشناهاي  شيوه تدوين اسناد؛ روش

نگاري؛ تاريخ شفاهي و هر چيز ديگري كه به افزايش مهارت و توان شناختي و قابليت 
  .دانشجويان اين رشته كمك كند، افزود

  
  »مساله محور«يوه به ش» بانكي«نوسازي شيوه تدريس و گذر از شيوه 

تدريس نيز هاي  آموزشي، تحول كيفي در شيوههاي  همگام با نوسازي مستمر برنامه
هاي  در اين راه، استفاده از تجربه. دوچندان شودها  است تا تاثير گذاري اين برنامه ميالزا

هاي  استادان موفق و برجسته، بهره گيري از كارآمد ترين و پيشرفته ترين الگوهاي
آموزشي روش تدريس، مشاركت دادن هاي  در سطح جهاني، برگزاري كارگاه تدريس

  .بيشتر دانشجويان در امر تعليم و تربيت، ضروري است
متاسفانه شيوه تعليم و تربيت در نظام آموزشي ما بر روش و مدلي مبتني است كه پائلو 

وزش نقلي و ماهيت و مبناي اين روش بر آم. خوانده است 1»روش بانكي«فريره آن را 
در اين روش دانشجويان و . حفظ كردن ماشينواره محتوا و مطالب درسي متكي است

بايست توسط استادان پر شوند و  ميشوند كه  ميتصور هايي  دانش آموزان به مثابة مخزن

                                                 
1. Banking Concept 
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را بهتر پركند معلم بهتري است و هر ظرفي كه بيش تر پر شود ها  هر كس كه اين مخزن
: را مبناي اين روش همچون بانكداري بر امانت سپاري  استوار استشاگرد بهتري است زي

ها  معلم امانت سپار و شاگرد امانتدار است و ميدان عمل دانشجو منحصر به دريافت امانت
  ).59 -58: 1358فريره، (در بايگاني مطالب است ها  و ذخيره آنها  و تنظيم پرونده

اي از سوي آموزگار به كساني است در اين روش فرض بر آن است كه معرفت هديه 
دانند و در حقيقت نادان مطلق اند؛ نوعي تضاد بين استاد و دانشجو به چشم  ميكه هيچ ن

. سپارد ميگويد، شاگرد فقط گوش  ميكند و سخن  ميخورد؛ معلم به جاي شاگرد فكر  مي
ها  نفعل دادهبه موجودي مطيع، سازگار و اداره شدني و ذخيره كننده م ميدر اين روش، آد

در واقع، به يك موجود بي اراده . يابد مينقادانه دست هاي  شود و كمتر به آگاهي ميتبديل 
در شيوه بانكي انسان . شود كه قدرت خالقانه اش نابود شده است ميو ماشين تبديل 

از اين وضعيت بايد  ييبراي رها. شود ميموجودي آگاه نيست بلكه به مالك آگاهي تبديل 
آموزشي را تغيير داد و به جاي الگوي بانكي از روش هاي  و ماهيت نظام و برنامهمبنا 

  ).66تا  60: همان(بهره جست  1»مساله محور«
بر تربيت  -بخش خوانده  ييكه فريره آن را آموزش رها -در اين روش مساله محور 

بلكه بر ها  نه از رهگذر انتقال داده ييخودآگاه متكي است و در آن عمل شناساهاي  انسان
به عنوان يك ميانجي بين شاگرد و استاد  يييعني موضوع مورد شناسا. تعامل استوار است

اين . شود تا آنان بتوانند براي درك موضوع وارد همكاري و عمل شوند ميدر نظر گرفته 
ا تمرين آزادي و كوشد با شكستن الگوهاي عمودي تربيت بانكي، وظيفه خود را ب ميروش 

در اين روش هدف حفظ مطالب نيست و موضوعات مورد . گفت و شنود متقابل ايفا كند
كار او طرح مساله و در ميان نهادن . در انحصار مطلق استاد قرار ندارد ييشناسا
خود با آنان و نوسازي آن در تعامل با شاگردان است تا معرفت سطحي به هاي  انديشه

مورد مطالعه بر هاي  گردد و شاگردان به مداخله نقادانه و در واقعيت معرفتي عمقي تبديل
اگر روش بانكي با افسانه اي . انگيخته شوند تا انديشه و عمل شكل قطعي خود را بيابد

اما روش . دارد ميمخفي نگاه  ميزيست آدهاي  كوشد برخي حقايق و راه ميكردن واقعيت 
. آورد ميكي است و شاگردان را نقاد و متفكر بار مت ييآموزش مساله محور بر افسون زدا

                                                 
1. Problem Posing 
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سازد و  ميرا در نظر و عمل بي تحرك و منجمد  مياين در حالي است كه روش بانكي آد
روش آموزش محور انقالبي، اميد بخش و پيامبرانه است . از آگاه نمودن انسان ناتوان است

شناسد در  ميعالي و متحول سازگاري دارد و او را موجودي مت ميو با ماهيت تاريخي آد
  ). 79 -71: همان(حالي كه روش بانكي بر انديشة مقدر و محتوم تاكيد دارد 

را به اقتضاي درس و نوع مخاطبان  به كار بست ها  در شيوه تدريس بايد از انواع روش
مكتبي؛ توضيحي، سخنراني، اكتشافي، حل مساله،  –تاريخي سقراطي هاي  مانند روش

خاص خود را داراست و حتي  ييكه هريك كارا... گو، پرسش و پاسخ و  بحث و گفت و
گل افروز شهري و (متنوع بهره جست هاي  توان در يك كالس درس نيز از روش مي

اظهار و  ييامكان نقد پذيري، تواناها  در پرتو اين روش). 166-165: 1388خاقاني زاده، 
... ه سازي و اصالح مجدد اطالعات و نظر در جمع، انتقادگري، تعامل و مشاركت، ذخير

  . آيد ميفراهم 
در تدريس تاريخ توجه به فضا و بستر تاريخي استادان، يكي از عالوه بر اين، به تعبير 
مورخ و مدرس تاريخ بايد روح  به اين معنا كه. است نيز ضروري بروز رخدادها و تحوالت

و عميق درك كند  ميبه صورت عل تاريخي راهاي  و فضاي كلي حاكم بر زمان بروز پديده
بر هر دوره تاريخي يك رشته حقايق كلي و گريز ناپذير حاكم  زيرا). 65: 1378بيگدلي، (

اين روح كلي . توان تحليل درستي از آن دوران ارائه داد مينها  است كه بدون دريافت آن
كه در واقع،  مستلزم فهم وضعيت سياسي، مذهبي، اقتصادي و بين المللي دوره مزبور است

  .شود ميمجموعه شرايط دروني و بيروني و نيز زماني و مكاني رخدادها را شامل 
  
  نتيجه

ترديدي نيست كه نظام تعليم و تربيت هر جامعه اي به همان اندازه كه مخلوق آن 
كشور است در ايجاد شرايط جديد و نيز نوسازي و دگرگوني نهادهاي كهن آن جامعه موثر 

زشي ما نيز از اين قاعده مستثي نيست و نشانگر آن است كه براي بهبود نظام آمو. است
صرف نظر از . شرايط زيستي و معرفتي ايرانيان به نوسازي و اصالح مستمر نياز دارد

مدرك گرائي كه به مثابه يك آفت، نظام آموزشي ما را در خدمت كسب مدرك قرار داده 
هم ماهيت و مباني برنامه آموزشي رشته  باز مي دارد، ميو از افزايش عمق معرفت عل

تاريخ و هم جهت گيري و خط مشي آن نيازمند بازنگري است تا با گذر از شيوه هاي مدل 
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آموزش بانكي به شيوه هاي مساله محور و توليد معرفت گام بردارد و هم بتواند با افزايش 
به دنياي كسب و كار را جهت ورود ها  ذهني و عملي دانش آموختگان آن، آنهاي  مهارت

آماده سازد و با تربيت مديران و متصديان تعليم يافته و متخصص، به فرايند توسعه كشور 
و گسترش دامنة دانش مدد رساند و يا به تربيت پژوهشگراني بيانجامد كه بتوانند به 
تحقيقات بنيادين و كاربردي دست يازند و موجبات بالندگي اقتصادي، صنعتي و فرهنگي 

 .ور را فراهم آورندكش
  
  منابع

  .آموزش و پرورش تطبيقي، تهران، سمت .1386. آقازاده، احمد
شيوه تدريس تاريخ و مشكالت اين رشته در دانشگاه، مجله دانشگاه انقالب، شماره  .1378. بيگدلي، علي

  .78ز يي، پا112
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  انساني علوم در پژوهش نظام نقد
  

  ∗مهاجران بهناز   
  ∗∗رويس آتش گالله

  ∗∗∗يآباد فاطمه
  
  دهيچك

 بشري جوامع  ي توسعه و پيشرفت در انساني علوم هاي رشته بنيادين نقش به توجه با
  ارتباطي مشكالت از بسياري حل منظور به انساني علوم ي حوزه در پژوهش انجام لزوم

 مسائل بنابراين. باشد مي مطرح جامعه ضروري و  مبرم نياز عنوان به انسانها اجتماعي و
 با و نيست علمي مجامع نظرات وها  كتاب براياي  كليشه مسائل صرف انساني علوم

 مرتفع جامعه مشكالت و معضالت از بسياري انساني علوم هاي پژوهش كردن كاربردي
 وها  نقادي نتايج حاضر حال در، انساني علوم گسترده تاثير و اهميت رغم علي. شود مي

 ضعف بر دال حوزه اين در شده انجام هاي پژوهش از گرفته صورت هاي ارزيابي
  . باشد مي انساني علوم هاي رشته بار اسف وضعيت و گرفته صورت هاي پژوهش

 در تحقيق هاي مساله و معضالت تحليل و بررسي، نقد، حاضر مفاله هدف اساس اين بر
 محوري پژوهش راه سر بر عمده موانع از اجمالي تحليل و، است انساني علوم ي حوزه
 مقاله اين موضوع. باشد مي گرفته صورت مطالعات و پژوهش اين انجام ضرورت دليل
 مواردي. باشد مي انتقادي-تحليلي آن روش و كيفي نوع از شناختي جامعه  بحثي

 و وپاگير دست مالي مقررات، نادرست هاي ريزي برنامه و علمي مديرت سوء: همچون
 هاي شبكه بودن محدود، پژوهشگري فرهنگ نشدن نهادينه، الزم مالي منابع كمبود

                                                            
  behi217@yahoo. comه يدانشگاه ارم يت آموزشيريار مدياستاد ∗
 هيدانشگاه اروم يت آموزشيريارشد مد يكارشناس يدانشجو ∗∗

  هيدانشگاه اروم يت آموزشيريارشد مد يكارشناس يدانشجو ∗∗∗
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 جمله از.. .. .. پژوهش به مربوطاي  حرفه هاي توانایی بودن پائین، رسانی اطالع
 عوامل ترین مهم عنوان به پژوهش این مسیر در که هستند هایی مساله و مشکالت

  . اند گرفته قرار ارزیابی موردها  پژوهش ضعف در موثر
  پژوهش ساختاري موانع، پژوهش نقد، انسانی جوامع، انسانی علوم :ها کلیدواژه

  
 مقدمه

 نیا. دارد یآدم عتیطب و سرشت در شهیر، نهیرید تیفعال کی عنوان به پژوهش
 وگسترشها  ناشناخته کشف ریمس در را انسان يجستجوگر و ییجو کمال حس تیفعال
 دو نیب فاصلۀ تا سازد می جادیا مناسب فرصت که آنگونه؛ کند می تیهداها  ییدانا
 " اطالعات و ارتباطاتي، آور فن عصر انسان" تا "هیاول انسان" متفاوت کامالً يایدن
  . شود  یط ریاخهاي  دهه در ژهیو به ادیز اریبس یسرعت با

 و یبررس قابل و یواقع ياموری، عیطب يها پدیده و حوادث که طور همان نیقی طور به
 و قیتحق قابل وی واقع امور زین یانسان رفتار و یروانی، اجتماع يها هدیپد، هستند قیتحق

. است یتجرب علوم از متفاوت یانسان علوم در قیتحقهاي  روش و ابزار تنها. اند یبررس
 او یاجتماع و یروان ابعاد و انسان با میمستق طور به چون یانسان علوم به مربوط قاتیتحق

 نیتر دهیچیپ و نیتر قیدق جهت نیا از. استتر  مشکل وتر  دهیچیپ، دارد سروکار
. پردازند می او یزندگ به و انسان به ماًیمستق و دهند می اختصاص خود به را موضوعات

 ت قایتحق، دارد تیاهمها  دانشگاه در یتجرب علوم در قیتحق که اندازه همان به، نیبنابرا
 شناخت باالبردن در کننده تیهدا ابزار عنوان به يا ژهیو نقش و تیاهم يدارا هم یانسان
هاي  يزیر برنامه در قاتیتحق نوع نیا. هستند انسان یاجتماع  یروان گوناگون ابعاد

  . دارند ییبسزا نقش آنها توسعه و یفرهنگ و یاجتماعي، اقتصاد
 به مختلف نیعناو و موضوعات از عیوساي  رهیدا با ییسازمانها یانسان علوم حوزه در

 از و مواجه يدشوار با اغلب حوزه نیا در علم دیتول روند اما؛ هستند مشغول تیفعال
 کهاي  ارزنده و تیاهم با اریبس نقش به توجه با. ندارد وجود یکاف تیرضا آن انجام
 ها رشته نیا در مطالعه و پژوهش، رنددا برعهده بشري جوامع در انسانی علوم هاي رشته

 تا شود باعث و دیبنما حل را ها انسان ارتباطی و اجتماعی مسائل از اريیبس تواند می
، تییترب، روانی ـ  روحی مسائل. میکن ایمه خود برايتر  شرفتهیپ وتر  سالم اي جامعه
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 بررسی انسانی علوم مطالعات با تنها.. . رهیغ و ادبی، زبانی، فلسفی، اجتماعی، حقوقی
 بودجه صیتخص، ها رشته گونه نیا واقعی تیاهم درك و نهادن ارزش با. شوند یم

 به دیجد هاي هینظر با ییآشنا و کتب کردن روز به، نهیزم نیا در پژوهش براي ییها
  . نمود متحول طورکلی به را جامعه کی توان می راستی

  
  یانسان علومي پژوهشهاي تنگناها و مشکالت

 ارتبـاط  لحـاظ  بـه . اسـت  آنهـا  حـل  و شناخت و جامعه لیمسا به مرتبط انسانی علوم
 و تدریس، تحصیل به مشغول رشته این در که افرادي، انسان مسائل با رشته این مستقیم
 و ایـران  در متأسـفانه  رسـد  می نظر به اما. اند آگاه کامالً آن ویژه اهمیت از هستند تحقیق

، مهندسـی ، پزشـکی  قبیـل  از هـایی  رشـته  هـاي  آموختـه  دانـش  از بسیاري غرب دری حت
 ,Gage. ك. ر(. دارند متفاوت نظري انسانی علوم هاي رشته به راجع.. . غیره و پیراپزشکی

 رتبـه  در پزشـکی  و علـوم  هاي رشته با مقایسه در را ها رشته این، افراد این، اغلب )1991
 متخصص مشغولند انسانی علوم هاي رشته در که را اشخاصی و دهند می جاي سوم و دوم
  . کنند می قلمداد اهمیت کم

 رشدی، انسان علوم  نهیزم دری الملل نیب قاتیتحق دیشد کاهش، حاضر حال در متأسفانه
ـ  سـطح  دری پژوهشـ ي هـا  مجلـه  وی پژوهشـ ي واحـدها  قلـت ، انیدانشـجو  دیشـد  ی، مل

  . دارد انسانی علوم زمینه در توجه به ازین که اند ییها دهیپد

 در علـم ی جهان دیتول در رانیا سهمی انسان علوم در :نویسد می )1385( کاظمی اخوان
  . است بوده اندك  واقعاً گذشته سال ستیب

.  کند یم مطرح را رانیا دری انسان علوم بهی توجه یب مورد دری سؤاالت )1382(ناظري 
  .   کند یم بحثی انسان علوم در یبومي ها پژوهش عدم و کمبود درمورد )تا بی( نمکی

، اسـت  چگونـه  انسـانی  علوم در پژوهش مورد در علوم سایر متخصصین نگرش اینکه
 نظـر  به اما، هستیم روبرو آن با روزه همه علمی غیر و علمی جوامع در که است اي مسئله

 میـان  از. اسـت  نشـده  بررسی تحقیق یک عنوان به موضوع این ایران در کنون تا رسد می
 غربـی  جوامـع  در مسـئله  ایـن  بـه  مسـتقیماً  )1983( بـاراتز  و )1991(گـیج  خـارجی  منابع

 نتیجـه  نیـز  غـرب  متمدن جوامع در گاهی که دریافت توان می مقاله دو این از. پردازند می
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 استاد چند مقاالت مثال عنوان به جیگ. کنند می فرض بدیهی را انسانی علوم هاي پژوهش
 بـاال  سطح دیاسات نیا دیبا چرا که پرسد یم تعجب با و کند یمی بررس را کایامر رتبه یعال

  . باشند داشتهی منفي نظری انسان علوم در قاتیتحق جینتا به نسبت
 بـه  او. بـرد  کـار  بـه  خـود  قیـ تحق انجامي برا را شده انجام قیتحق 16 )1983( باراتز

 جملـه  2 بودنـد ی شناسـ  روان رشـته  ممتـاز  انیدانشـجو  که اش مطالعه در کنندگان شرکت
ـ حکا جمـالت  ازی کـ ی. داد قـات یتحق آن جینتا مورد در متناقض  آنی واقعـ  جینتـا  از تی

 از کـدام  هـر ي برا نیهمچني و. کرد یم عرضه رای ساختگ جینتاي گرید و داشت قیتحق
ـ  و داد حیتوضـ  بار کی جمالت نیا ـ ا بـار  کی  دادن، حیتوضـ  از هـدف . نکـرد  را کـار  نی

  . بود جینتا کردنی هیبد جهت شتریب اطالعات
ـ واقعـ  جینتا به توجه بدون که داشت نیا بر داللت قیتحق نیا جهینت ی، سـاختگ  ای ی
 وی واقع قیتحق جینتا هم. اند یهیبد قاتیتحق نیا جهینت که داشتند اعالم انیدانشجو اکثر
 نکـه یا آن و اسـت  زیچ کی ازی حاکي رخداد نیچن. دانستند یمی هیبد را آن متناقض هم

. رنـد یگ یمـ  نظـر  دری نازل سطح در ای و فیخف رای انسان علوم در قیتحق، کنندگان شرکت
ـ ا گـاه یجا و سـتند ینی هیبـد  قاتیتحق جینتا واقعاً که کرد ثابتی نوع به )1983( باراتز  نی
  . است افراد نگرش، نظر
 مطمئنـاً . اسـت  یمهم مسئله میکن فرضی هیبد رای انسان علوم در قیتحق جینتا نکهیا

. گذاشت خواهد ریتأث، دهد یم انجام را قیتحق نوع نیا کهي فرد زهیانگ بري ا هیقض نیچن
 داد خود به زحمت دیبا چرا؛  افتی دیجدي زیچ ستین قرار اگر گفت خواهدی شخص نیچن
 گـرفتن  باشـد  داشـته  وجودی خصوص وی دولت ریدوا دري ا دهیعق نیچن اگر. کرد قیتحق و

ـ ا دیبا رو نیا از. شد خواهد سخت اریبس قاتیتحق انجامي برا بودجه ـ دوا نی  متقاعـد  را ری
 در قـات یتحق بودنی هیبد  مسئله پس، خورد خواهند درد بهی قاتیتحق نیچن جینتا که کرد

ی عمل تیاهم، است ریدرگي اعضا یعلمي ها تیقابل بهی نیتوه آنکه ازي جدای انسان علوم
 رای قاتیتحق نیچن انجام زهیانگ نکنند برخورد مسئله نیا با رشته نیا دیاسات اگر. دارد هم

  . ماند خواهند محروم زین جامعهی مالي ها تیحما از و داد خواهند دست از
 افراد ناکارآمدي نتیجه در و انسانی علوم هاي رشته در کشور ضعف که پیداست ناگفته

 بـه  پاسـخگویی  بـراي  آنها توانایی به جامعه اعتمادي بی باعثها  رشته این متوسط سطح
 نتیجـه  در و است گشته ناامید آنها از جامعه که روست این از و است شده اجتماع نیازهاي
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 اگـر  که اینجاست بحث اساسی نکته اما. ندارند مناسبی اقتصادي و اجتماعی موقعیت آنها
 در بیشماري نیازهاي، شود اول طراز افراد جزء و رفته فراتر متوسط سطح از توانست کسی
 و هسـت  نیـاز  انسـانی  علـوم  هـاي  رشـته  به آنها کردن برطرف براي که دارد وجود جامعه
  . یافت خواهد خوبی موقعیت دهد نشان را خویش شایستگی بتواند که کسی

 در موجـود  هـاي  ییگـو   کهنه و ها دقتی بی و ییگو کلی و انگاري سهل که است درست
ـ با امـا ، گـردد  می متفکرین شدن برآشفته باعث انسانی علوم مختلف هاي حوزه  دواریـ ام دی

 فکر انتقادي، گفتن سخن قیدق، نوشتن قیدق، خواندن ادیز که ییها جوان تعداد که میباش
 تـوان  مـی  کـه  شود ادیز  قدر آن است نشسته وجودشان در کردن فکر موشکافانه و کردن
ـ  هاي جوانه تازه موقع آن دیشا. کرد کاري خموده فضاي نیا دادن تکان براي  فضـاي  کی
  . دیایب رونیب آن از دردبخور به و واقعی هاي هینظر و بگیرد جان رانیا در علمی زنده

  
  یانسان علومي پژوهشها عمدهي تهایمحدود و موانع

 بـر  را راه که داردی گوناگوني تهایمحدود و مشکالتی انسان علومي  حوزه در پژوهش
 میکن یم اشاره ها آن ازی برخ به نوشته نیا در. بندند یم کشورها شرفتیپ و توسعه هرگونه

  :از عبارتند که
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 نادرستي هایزیر وبرنامهی علم تیریمد سوء -1

ــ معموالًاعمــال ــ ســودمندبه و کارآمــد تیریمــد کی ــوآزاد کی یی فضــا وي فکــر ج
 فـرد  فـرد  نقـش ي برا و کند برخورد رامونیپ طیمح با بازي دیباد که دارد ازین کیدموکرات

ـ ر برنامـه  و تیریمـد ی ژگـ یو امـا . باشد لیقا امورارزش دراداره آحادجامعه  امـور ي بـرا ي زی
 تیریمـد  از گرفتـه  نشـئت   یافته توسعه حتی و توسعه حال در جوامع بعضی  دری قاتیتحق

 کـه  اسـت  کیدموکرات ریغی دگاهید حدي تا که است آن خاصي ها یژگیو و حاکمی کل
 باعث که است  نظامهایی، منظور. ورزد یم مخالفتي ا روزنه هر بازشدن ای تازه برنامه باهر

، برود هاازدست فرصت، درازابکشد به یطوالن زمان مدتی قیتحق طرح کی بیتصو شود یم

موانع و 
محدودیتھاي 

عمده 
پژوھشھاي 
علوم انساني

سوء مدیریت 
علمي وبرنامھ 

ریزیھاي  
نادرست

پایین بودن 
توانایی ھای  

حرفھ ای مربوط  
بھ پژوھش

محدود بودن 
بودن شبکھ ھای 
اطالع رسانی

نھادینھ نشدن 
فرھنگ 
پژوھشگری

مقررات مالي 
دست و پا گیر و 
كمبود منابع مالي
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 بـه ی حتـ  محقـق  کـه  میشـود  باعـث  مدیریتها نگونهیا. کند سرخورده و دیناام را محقق و
  . )103 ص، 1375،  زادهیی لهسا(کند نگاه معاش امرار عامل کی دهید به نتواند قیتحق

 
  یمال منابع کمبود و ریگ پا و دستی مال مقررات - 2
ــدم يوکمبودهــا مشــکالت رأس در ــموفق ع ــافی، پژوهشــي کارهــا تی ــودنی ناک  ب
 درآمـد  از  افتـه ی اختصـاص   بودجـه  نسبت، مورد نیا شاخص. قراردارد افتهی صیتخص بودجه
 نشـان   شـرفته یپ ي کشورها  تجربه. است مختلفي کشورها در قاتیکارتحق بهی مل سرانه

 و  قـات یتحق تیـ اهم بـر  دیـ تأک شان یافتگی  توسعه پشتوانه و اساس کشورها  نیا  که داده
 نیشتریب، توسعه حال در  جوامع برخالف که  يطور به، است  باره نیا در فراوان بودجه صرف 
 از تنهـا  نـه  توسـعه  حال دري کشورها در آنکه  حال و کنند یم  افتیدر   قاتیتحق از را  بازده 

 گـرفتن  قـرار  مثـل ، شـوند  یم تباه بعضاً امکانات نیا  که شود ینم استفاده موجود امکانات
 نکته.  تخصص بدون و دانش یب و تجربه  کمي فرد تیریمد نظر ریز زبده و مجرب  افراد

 سـطح  دري ا قهیسـل  و رمسـئوالنه یغي ها دخالت وی قیتحق امکانات  نادرست  عیتوز، گرید 
 پرسـنل  مثل(ی پژوهش واحد کیبوروکرات ساختار و بدنه در کهي افراد طرف از جوامع نیا

. شـود  یم جوامع نیا در حیصح منطق کي یبرقرار عدم باعث و دارند وجود )یمال وي ادار
 درآمـد  ازي اسـتاندارد  زانیم به هنوز که يطور به،   قاتیتحق نهیزم در نییپاي گذار هیسرما

 فاصله آن  با و دهینرس، شده درنظرگرفته  قاتیتحقي برا ونسکوي یسو از کهی کل ناخالص
 کالن چنان بعضاً شرفتهیپ درجوامع قاتیتحق به افتهی اختصاص بودجه درمقابل، دارد اریبس

 توسـعه  حـال  دري درکشـورها  امـا ، شود یم انجامی الملل نیب قاتیتحق آن تبع به که است
  . ستین شرفتهیپ جوامع با اسیق قابل بودجه ارقام

 هـم  زیناچي  بودجه نیهم اما. ابدی یم اختصاص قاتیتحق به کشوري  بودجه ازي کمتر
 علـوم  قـات یتحق در هـم ي گـر ید مراکـز  البتـه . رود یم هدر بهی، انسان علوم در مخصوصاً

 بـا  سهیمقا در تنها نه، ما کشور دري ها پژوهشگاه لیقب از، کنند یمي گذار هیسرمای، انسان
 گونـاگون  سهم، توسعه حال دري کشورها ازی بعض با سهیمقا دری حت، شرفتهیپي کشورها

 بـه  امـا ی، مل مؤسسات و ها خانه وزارت به وابسته رنگارنگی قاتیتحق اصطالح به مراکز و
 اشـاره  کـار  اشـکاالت  ازي موارد به نکیا. شوند ینم مصرف درست ها بودجه نیا حال هر

  . میکن یم
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 تعـداد  و صـفحات  تعـداد  اسـاس  بـر (. کاراند حجمي  هیپا بر ها پرداخت کهیی جا آن از
 کـه  افـت یدر تـوان  یمـ  جهینت در. مشکل حل جهت در تالش زانیم بر نه، )ها آن کلمات

 قیـ تحق و پژوهش از ها ه پژوهشگا نادرست برداشت و درك بارز نشان -اوالًی، وضع نیچن
 ارج زانیمي  نشانه، قیتحق ازي ا فله وی حجمی ابیارز نیچن که داستیپ ناگفته رایز. است

  . است مؤسسات گونه نیا دگاهید از آن اعتبار و
 بـه  نمونـه  عنـوان  به که دارد دنبال بهي انباریز عوارضی، رمنطقیغ طیشرا نیا -اًیثان
  :میکن یم اشاره ها آن ازي موارد

 و افـزوده  کـارش  حجـم  بـر  تـا  آورد یمي روي گردآور به، ناخواه و خواه محقق -الف
 و پـنج  تـا  صـفحه  ستیدو از مطلبي  هیته که است روشن. باشد داشتهی مناسبی افتیدر

   !ينوآور نه، است سازگاري گردآور با تنها، صفحه هزار شش
ـ طیشـرا  نیچنـ  در طبعاً. بکاریفر ای جاهل انینما محققی گرم بازار و نفوذ -ب  کی ی

 در، توانندیمی سادگ به اصطالحاتي آور جمع و عبارت رییتغ وی لفاظ با، دست به قلم عده
  . آورند فراهم را مؤسسات نیا کار گردشي  نهیزم و زده جا محقق را خود متعدد مؤسسات
ی، قـات یتحق مختلف مراکز دری نیآفر حجم به افراد اشتغال با. قیتحق و تأمل حذف -ج

 کـه  میهسـت  آن شـاهد  عمـالً  که چنان. رود یم آنان دست از تدبر و تأمل هرگونه فرصت
 بـه  جا آن و جا نیا به مطلب صفحه صدها، سال در و دهند یم وعده مختلف مراکز به افراد

 شـرکت ی علمـ  اصطالح بهی سخنران و کنگره ها ده در و داده لیتحو کتاب و مقاله عنوان
  . کنند یم

 نـه  استی کاسب و کار، شود یم جیترو عمالً چه آنی، وضع نیچن رواج با. يبدآموز -د
 پـر  افراد گونه نیا رای قاتیتحق مراکزي فضا اکنون که چنان. معرفت کسب ویی جو قتیحق

 وقت تمام استخدام جا نیچند در همزمان و رندیپذ یم شغل بتوانند تا کهي افراد. اند کرده
 و قیـ تحق و کننـد  یمـ یی راهنمـا  رساله، کنند یم سیتدر بتوانند تا و شوند یم وقت مهین و

ـ آ شیپ هرچه و ناریسم و کنگره وی سخنران  امتحـان  سـؤال  وی فروشـ  مـدرك ی حتـ . دی
  )1389ی، ثربیی یحی دیس(. است شده مان جامعه زجرآور مسائل از راًیاخ کهی فروش

 بخـش  بـه  یافتـه  تخصـیص  اعتبارات،  جهانی هاي شاخص به توجه با حاضر حال در
 مناسـب  اعتبارات تخصیص که این به توجه با. است اندك انسانی علوم حوزه در پژوهش

 ما کشور در که حالی در است یافته توسعههاي  کشور در علمی توسعه مهمهاي  شاخص از
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 رقمـی  گذشـته  سـال  دو یکـی  در میزان این. است اندك بسیار پژوهشی اعتبارات میزان
 بـا  مقایسـه  در کـه  اسـت  داده تشـکیل  را ملی ناخالص درآمد از درصد%42 تا %27 حدود
 در 2000 سـال  در رقـم  ایـن  نمونـه  طور به. است چیز نا بسیار علمی پیشرفتههاي  کشور

 بـیش  7/3،  4/3 بیترت به هند و پاکستان , جنوبی کره , ژاپن , آمریکا , آلمان يکشورها
  . )1384، دلوئی نوري(. است بوده درصد %9 و 1،  33/2 از

 الزم اعتبارات تخصیص عدم که کرد نشان خاطر توان می ياقتصاد لحاظ از این بنابر
 در ينـابرابر ، بخـش  ایـن  در آمـد  کـار  يگذار سرمایه به يازین بی احساس و پژوهش به

 در تحقیـق  بودجـه  بخـش  در همـاهنگی  نـا ، تحقیقـاتی  مختلفهاي  درحوزه بودجه توزیع
 خصوصی بخش به پژوهش بودجه اختصاص عدم، دولتیهاي  دستگاه همچنین وها  استان
 باشـند  مواجه ایران در يساختار مشکل با ياقتصاد لحاظ از تحقیقات تا است شده باعث

 بـه  منجر پژوهش بودن محور اقتصاد. است شده پژوهش بود محور اقتصاد موجب خود که
 تحقیـق  بودجه و اعتبار که صورت بدین شود می نیز پژوهش و تحقیق امر در گرایی کمی

 و کیفیـت  و دهـد  مـی  قـرار  الشـعاع  تحت را تحقیق موضوع و مسأله آن از ناشی آمد در و
  . )1387، چرخچی و مطلق(. نماید می يراهبر را آن علمی اصول

  

  :پژوهشگري فرهنگ نشدن نهینهاد -3
 حاصـلخیز  دانش مدیریت پروژه فرهنگی زمین اگر": کنند می اظهار دیگران و آلپورت

 خـوب  پـروژه  مـدیریت  یـک  داشـتن  نه و دانش محتواي نه و تکنولوژي مقدار نه، نباشد
 حاضـري  و زاده صراف ترجمه، 1385، گاندي(. "داشت نخواهند بر در موفقیتی هیچکدام

  . )آباد بغداد
 کلـی  طـور  به. دارد پژوهش رشد براي مناسب محیط ایجاد به اشاره پژوهش فرهنگ

 نشـدن  نهادینـه  در متعددي بازدارنده عوامل به اشاره شده انجام هاي پژوهش وها  بررسی
، 1387 زالـی ( : جملـه  از، دارنـد  انسـانی  علـوم  بـویژه  علـوم  کلیه در پژوهشگري فرهنگ

 عقیلـی ، 1382 سـخاوت ، 1381 کتبـی ، 1381 حسینی شاه، 1381 یثربی، 1382 مهاجري
  ) 1383 منصوري، 1380 قریب، 1381 زاده لهسایی، 1382
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 مراکـز  در کـارآفرینی  و تحقیقـاتی  فرهنـگ  بجـاي  بازاري فرهنگ بودن غالب -
  کشور تحقیقاتی

  ملی تاثیرگذار عناصر ناهمگونی -
 شهودي رویکرد به ایرانیان تفکر وابستگی بدلیل ایرانی جامعه بر حاکم فرهنگ -
 ضوابط بجاي روابط حاکمیت -
  پژوهش روحیه نبودن و تحقیق فرهنگ فقدان -
 پژوهش مستمر و دائمی نظارت اعمال عدم -
  پژوهشی هاي سازمان در سازمانی فئودالیسم رویکرد حضور -
  پژوهشگران گزینشی انتخاب  -
،  )سیاسـتمداران (حاکمیـت  نـزد  پژوهش مقوله از متعارض بعضا و متفاوت درك -

 پژوهش کنندگان مصرف و پژوهشگران
 نفت بر مبتنیاي  پایه تک اقتصاد -
 . عالی سطوح در حتی پژوهش به اعتقاد ضعف -

 ارائه را پژوهش مسائل از برشی،  آنها درباره قضاوت هرگونه بدون عواملی چنین وجود
  . دارد جامعه در پژوهش فرهنگ باورهاي در ریشه که سازند می

  
  : رسانی اطالع هاي شبکه بودن بودن محدود -4
، انتشـارات ی، شخصـ هـاي   قـات  مـال  ماننـد  یمختلفـ  صور به تواند می یعلم ارتباط 
 مـوارد  قالـب  در و یپژوهشـ  يکارگاههـا ی، آموزشـ  يکارگاهها، ها م ویسمپوز، نارهایسم

 در یعلمــ تیــفعال بـر  محــاط طیشـرا  بــه یاجمـال  ینگــاه. ردیپـذ  صــورتیگرید متعـدد 
 از کشـور  یدانشـگاه  نظـام  که است نکته نیا دهنده نشان وضوح به کشوري دانشگاهها

 فاصـله . بـرد  مـی  رنج یرسم ریغ شکل در چه و یرسم شکل در چه،  یارتباط نظام ضعف
 يدانشگاهها در جیرا یقاتیتحق و یعلم يفضا با کشور داخل یدانشگاه مراکز توجه قابل
ر و ایدن مهم  یارتبـاط  نظـام  کی جینتا از یعلمهاي  حوزه از یبرخ در ساله ده نیچند تاخّ
ـ ا. اسـت  یدانشگاه فیضع ـ را یقـات یتحق  يفکـر ي  فضـا  بـا  یهمـاهنگ  عـدم  نی  در جی

 یحتـ  کشـور  یقاتیتحق و یدانشگاه نظام که ردیگ می صورت یحال در شرفتهیپ يکشورها
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 نظـام  در موجـود  مشـکالت  و مسـائل . سـت ین زین کشور داخل مسائل حل به افتهی جهت
 :کرد خالصه ریز صورت به توان می را کشور يدانشگاهها یارتباط
ـ  برجسـته  یعلمـ  اتینشـر  شدن ومشترك دیخر جهت یمال امکانات کمبود -  نیب
 یالملل

 یداخل و یخارج یقاتیتحقهاي  مسافرت يبرا یمال منابع و اعتبارات کمبود -
 و ازمسـائل  یناش تواند می که (کشور از خارج يدانشگاهها با مستمر ارتباط عدم -

 )باشد یاسیس مشکالت
ـ  عضو يبرا الزم التیتسه کمبود ای نبود -  در یدانشـگاه  دیاسـات  و محققـان  تی

 بیـ ترغ جهـت  یقیتشـو هاي  استیس وجود عدم و یالملل نیب یعلمهاي  انجمن و مجامع
  مجامع آن در تیعضو به دیاسات

 یقـات یتحق مراکـز  بـا  یدانشـگاه  ریـ غ یآموزشـ  و یقاتیتحق مراکز یارتباط یب -
 یدانشگاه یوآموزش
ـ  و یگروهـ  قاتیتحق به توجه عدم - ی پژوهشـ  مسـئوالن  يسـو  ازاي  رشـته  نیب

  . یانسان علوم حوزه در ژهیو به یدانشگاه
ـ  وجـود  بـا  کـه  است تیاهم حائز نکته نیا ذکر  سـطح  در يقـو  یارتبـاط  نظـام  کی

 یقـات یتحق تخلفـات  از و داشـته  يبهتـر  ییکـارا  زیـ ن دانشگاهها یحقوق نظام، دانشگاهها
 تخلفـات  تا است يضروري، قو یتباط ار نظام کی کنار در، واقع در. کرد خواهد يریجلوگ
 و هیـ تنب متخلـف  ومحققـان  دیاسـات  قیدق یابیارز نظام کی با و شده ییشناسا یقاتیتحق

 نظام( مذکورهاي  م نظا از یکی اصالح استی هیبد. گردند قیتشو پرکار دیاسات و محققان
 بـه  توجـه  عـدم  و  )یحقوق نظامی، مال  يادار نظامی، ده پاداش و یابیارز نظامی، ارتباط
 ممکن يموارد در یحت و داشت خواهد ریاخ تیوضع بهبود در یاندک ریتأث، گریدهاي  نظام
 اصـالح  و شـده  مـدون  یارتبـاط  نظام چنانچه مثال يبرا. دیبنما زین رابدتر تیوضع است
 انجـام ي، بردار یکپ، دیننما عمل قیدق یشکل به یده پاداش و یابیارز نظام کنیل، گردد
هاي  نظام مناسب اصالح، نیبنابرا. شد خواهد عیشا يامر مشابه و يکاربرد ریغ قاتیتحق

 تیوضع بهبودي راهکارها نیتر مهم از، ها نظام نی ا نیب قیدق یهماهنگ جادیا و مذکور
  )عباداللهی(. دانشگاههاست سطح در یعلم تیفعال یفعل
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  : پژوهش به مربوطاي  حرفه هاي ییتوانا بودن نییپا -5
 سـت ین متخصـص  و شمندیاند، توانا، مصممي انسانها جز يزیچ قاتیتحق يبنا سنگ

 مراکـز  اکثـر . است آموخته دانش کارکنان و محققان وجود به وابسته قیتحق شرفتیپ رایز
ی کـاف  شـمار  و افتـه ی مهـارت  و يقو کارکنان وجود اعتبار به جهان نام صاحب یقاتیتحق
 از قیـ تحق کارکنـان ی پرسـنل  ضعف بیترت نیبد. )1377،  آقازاده. (اند شده شناخته آنان

ـ ا. باشـد  ی میانسان علوم يپژوهشهاهاي  یینارسا ، محقـق  کمبـود  لحـاظ  از چـه ، امـر  نی
 تمـام  در متخصـص  وجـود  و یفـ یک نظـر  از چـه  و، گـر  مصـاحبه  و پرسشـگر ، پژوهشگر

ـ ا تیـ اهم. اسـت  مشـاهده  قابل يبارز نحو به، قیتحقهاي  نهیزم  آشـکار  یزمـان ، امـر  نی
 و دارنـد  ياالبعـاد  متعـدد  و تام شکلی، انسانهاي  دهیپد میباش داشته نظر در که شود می
اي  آمـاده  و مجهـز  کـادر ، مختلـف  يتخصصـها  لحاظ از، پژوهش کی ياجرا حسن يبرا

 قـدرت ، شـدن  دانشمند مهم شرط کی که ستین يدیترد. )1369،  تقوي(. است يضرور
،  شـده  کیتحر و يقو ادراك -1 :داردی طیشرا یاله موهبت نیا به یابیدست. است تفکر

ـ پد خـود  طیمح از بتواند تا باال یهوش بیضر -3 و يقو حافظه -2  را مختلـف هـاي   ه دی
 نـه  و مختلف طیشرا در و دینما رهیذخ و بسپارد خود حافظه به را آنها سپس. دینما ادراك
 بـا  و کنـد  رجـوع  آن به یآسان سرعت به بتواند یزندگ طول در بلکه، کوتاه یزمان در فقط

 مجـرب  دانشـمند  کی. دینما برقرار آنها نیب مناسب ارتباط بار هر خود يقو یهوش قدرت
ـ نما یبررسـ  را آن علـل  و مسـأله  فقط که کند ینم اکتفا نیا به لًا معمو  بـه  قاعـدتاً  او. دی

 علـوم  در قـات یتحق، گـر ید طرف از. )1382،  مضطرزاده(. شدیاند می زین مسأله يامدهایپ
 به یمتک یانسان
 و یکم مختلف يروشها نیب. ردیگ می بهره یبیترک يروشها از بلکه ستین روش کی

 وجود ییتفاوتها یفیک
 طیشرا و هدف به يگرید مانند آنها از کیهر چون، ستین آنها نیب يتضاد یل و، دارد

 . است وابسته قیتحق
 یانسان علوم در قاتیتحق و است هم مکمل یفیک و یکم روش دو هر از استفاده پس

 . کند می عیتسر را
 فنـون  و روشـها  و یفنـ  اصـطالحات  یافتـادگ ین جـا ، بیـ ترت نیبد. )1378،  شعبانی(
 وجـود  بـه  یتشتت دیعقا و آراء در، میمفاه و یمعان کاربرد در اغتشاش نیهمچن و، قیتحق
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 راهـه یب به را آناني، بشر معارف از رشته نیا رهروان راه کردن هموار يجا به که آورد می
ـ ا پژوهش کارگزاران و محققان فهیوظ. شود می يانرژ و وقت اتالف باعث و کشاند می  نی

ـ طر از، آن زون روزاف يغنـا  و قیـ تحق اتیـ ادب توسـعه  با که است  کـردن  اسـتاندارد  قی
 نـد ینما هموار کاوشگر اذهان بر را راه، آنها قیدق فیتعر و شاخصها و میمفاه، اصطالحات

، حال هر به. )1369،  تقوي(. کنند يریشگیپ آراء اختالف و افکار تشتت از شتریب چه هر و
 و شهاست رو و قواعد و اصول شناخت مستلزم که است یدانش گرید کار هر مانند قیتحق

 دسـتاورد  بـه  دنیبخشـ  اعتبـار  بـر  عـالوه  اصـول  آن کـردن  قبول و گرفتن فرا با محقق
 یب و مستمر کاوش و جستجو هیسا در دیمف و دیجد جینتا به یابیدست و شیخو یقاتیتحق

 بـر  یابیدسـت  و عـت یطب رمـوز  کشـف  و شناخت گوهر به وصول يبرا را راه بسا چه، وقفه
 همـوار  یاجتمـاع  و يفـرد ی زنـدگ  يتنگناهـا  از کاسـتن  و هایدشوار رفع و نشیاسرارآفر

 يروشـها  بـا  دانشـگاهها  یعلم أتیه ياعضا ییآشنا صورت در که است یهیبد. سازد می
 و افتـه ی شیافزا آنها در مناسب يروشها يریکارگ به ییتوانا، قاتیتحق و آموزش مطلوب

  . )1376، میري (. شود می فراهم پژوهش یفیک سطحي ارتقا
 ضـعف  در مـؤثر  عوامـل  ازی کـ ی کـه  دهد می نشان )1376( ن ایهاشم پژوهش جینتا

 ياعضا یپژوهش يتهایفعال
 طبق زیرا. باشد می متنوع يآمار و قیتحق يروشها با آنها یناکاف ییآشنا یعلم أتیه
 زیـ ن یپژوهشـ  طرح چیه در و نداده انجام را یقیتحق نوع چیه آنان درصد 5/36، ها یافته

 به راها  رشته نیا استادانیی آشنا زانیم، دهندگان پاسخ درصد 5/74، اند نداشته مشارکت
 یعلومانسـان  مدرسـان  کـه  است آن نشانگر مر ا نیا و اند کرده فیتوص کم قیتحق روش
، امـروزه ، نیا وجود با. دارند ییآشنا قیتحقي روشها با یدانشگاه گریدهاي  رشته از کمتر

 تنهـا ، دانشـگاه  یعلمـ  أتیـ ه در تیعضـو  داوطلبـان  یعلمی ستگیشا و ییتوانا، تیقابل
 یآموزشـ  ییتوانا درباره استخدام از شیپ و شود می دهیسنج آنها یلیتحص مدرك براساس

 تیواقع، گرید طرف از. )1378،  کاردان(. ردیپذ ینم صورت یکافی بررس آنان یپژوهش و
 ر کـا  انجـام  تـوان  اً اسـاس  دانشـگاهها ی علم أتیه ياعضا از ياریبس که است آن تلخ
 بـه  یکـاف  دقت دانشگاهها یعلم أتیه استخدام در است يضرور لذا، ندارند را یقاتیتحق

 فاقـد  کـه  یعلمـ  أتیـ ه ياعضـا  از دسته آن قرارداد لغو و نمودن بازنشسته با و دیآ عمل
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. (گردد فراهم صالحیذ افراد جذب يبرا يبستر، هستند یپژوهش کار انجام توان و هیروح
  . )1381، فناوري و تحقیقات،  علوم وزارت
  

  ريیگ جهینت
 حـوزه  در تحقیـق  هـاي  مساله و معضالت تحلیل به تا  داشت آن بر سعی حاضر مقاله

 باعـث  بسـیاري  مشـکالت  و معضـالت  شـد  مالحظه که همانطوري. بپردازد انسانی علوم
 بلکـه  هـم  از جـدا  شکل به نه موانع این که شوند می انسانی علوم حوزه در پژوهش ضعف

 انسـانی  علـوم  حـوزه  در علمـی  فعالیـت  تحدیـد  باعـث  و کـرده  عمل مند نظام شکلی به
 رفـع  امکـان  و دارد فرهنـگ  و اقتصاد، استیس در ریشهها  ضعف این از بخشی. شوند می
 مسـتلزم  کـه  دارد دانشگاهی نظام در ریشه هم بخشی و نیست ممکن مدت کوتاه در آنها

  . آنهاست رفع منظور به  الزم اقدامات وها  کنکاش
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  درسي رشته هاي  مقايسه تطبيقي و تحليلي برنامه
  علوم تربيتي در ايران و آلمان

  
   ∗محمد رضا نيلي احمدآبادي
  ∗∗زهرا نيلي احمدآبادي

  
قـدمت  . علوم انسـاني بـر هـيچ كـس پوشـيده نيسـت      هاي  ضرورت بازنگري در رشته

كـار، عـدم همخـواني    سرفصل ها، عدم كارايي فارغ التحصيالن براي رفع نيازهـاي بـازار   
تعيين شده با نيازهاي بومي و ديني، تاكيد بر فرهنـگ ترجمـه بجـاي توليـد     هاي  سرفصل

عليرغم مشخص بـودن مسـاله و   . علوم و موارد ديگر حاكي از ضرورت اين بازنگري است
رشـته علـوم تربيتـي از    . ابعاد حياتي آن، ولي هنوز راه حل مدوني مطـرح نگرديـده اسـت   

متاسـفانه در شـرايط   . است كه سرنوشت جامعه به آن گره خـورده اسـت   مهميهاي  رشته
فعلي از فرهنگ غني اسالم و ايران در تعيين سرفصل و تدوين محتواي دروس اين رشـته  

از سوي ديگر كاروان پيشرفت علوم و فنون بحدي سـريع اسـت   . استفاده الزم نشده است
. شـود  مـي  علمـي بـا سـاير كشـورها    كه بي توجهي به آن، مانع پيشرفت جامعه و رقابـت  

گيرد كه هر بعد به مثابه اجزا يك پـازل بايـد در محـل     مي بازنگري از ابعاد مختلفي شكل
خويش قرار گيرد تا در نهايت بتواند تصوير كاملي از يك نظام آموزشي معتبر را به نمايش 

اي  بـه گونـه   بنابراين اگر بخواهيم در سرفصل دروس، بازنگري جامعي صورت گيرد. گذارد
                                                            

    nili1339@gmail.com دكترا در رشته علوم تربيتي با تخصص تكنولوژي آموزشي ∗
   دانشجوي كارشناسي ارشد در دانشگاه عالمه طباطبايي ∗∗
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كه اساتيد با رغبت كامل در پياده كردن دروس تالش نمايند و آيندگان نيز خود را متعهـد  
به استمرار آن بدانند، توجه به ابعاد مختلف بازنگري از قبيل به روز بودن محتوا، استمداد از 

ري يعنـي  در اين تحقيق به يكي از ابعاد بازنگ. صاحبنظران و پويا بودن برنامه الزامي است
مقايسه سرفصل رشته علوم تربيتي در كشور ايران بـا كشـور آلمـان كـه از نظـر علمـي و       

علمي و صنعتي آن مبـين  هاي  كاربردي در اين رشته فعاليت قابل توجهي دارد و پيشرفت
اين تحقيق از نوع توصيفي و با روش توصـيفي تحليلـي و   . گيرد مي اين ادعا است، صورت

مقوله بندي در اين تحليل بر اساس دسته بندي . گيرد مي علمي صورت با استفاده از منابع
هـاي   از آنجاييكه سرفصل دروس در دانشگاه. آنستهاي  علوم تربيتي و گرايشهاي  رشته

مختلف آلمان متنوع است و هر دانشگاه سرفصل خاص خـويش را دارد، از دانشـگاه كلـن    
نتيجـه  . باشد مي ر اين تحقيق كارشناسيمقطع تحصيلي د. بعنوان نمونه استفاده شده است

هـاي   تواند دو رويكرد متفاوت را در برنامه درسي رشته علوم تربيتي در دانشگاه مي تحقيق،
  .دو كشور نشان دهد

  
  اهميت بازنگري در رشته علوم تربيتي
ديني، فرهنگي و ملي جامعه از موقعيـت  هاي  جايگاه آموزش و پرورش انسان در آموزه

ها از جمله مواردي اسـت  رسالت انبيا در راستاي تعليم و تربيت انسان. خوردارستوااليي بر
  .  دهدهاي ديني نشان ميكه جايگاه علوم تربيتي را در مجموعه آموزه

هاي گرانبها در مجموعه معارف اسالمي، علـوم تربيتـي كـه مسـئوليت     باوجود گنجينه
ما با نقايص زيادي مواجه هاي  در دانشگاه عهده دارد،ه تربيت افراد را در مشاغل آموزشي ب

ضـعف  . درسي در رشته علـوم تربيتـي اسـت   هاي  عاليم زيادي مبين نقايص برنامه. است
سال مويد اين مطلب  32نظام آموزش و پرورش در تربيت فارغ التحصيالن كارآمد پس از 

انـد در  نسـته هاي متولي امر تربيـت نيـروي انسـاني مـاهر نتوا    است كه دانشگاه و سازمان
در آسيب شناسي ضعف علـوم  . پرورش دانش آموزان بر اساس اهداف مصوب موفق گردند

ها، از جمله خوريم كه وضعيت تدريس اين رشته در دانشگاهانساني، به موارد متعددي برمي
ها، عدم همخواني آنها با نيـاز جامعـه، عـدم بهـره     قديمي بودن سرفصل. اين عوامل است

گيري از ظرفيت معارف ديني و فرهنگي در سرفصل دروس، حاكميـت فرهنـگ ترجمـه،    
عدم مهارت و تسلط اساتيد در كاربردي كردن مباني نظري، مدرك گرايي، عدم همكـاري  
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ري، عدم استفاده از هاي جديد بشها، دور بودن دانشگاه از يافتهنهادهاي اجرايي با دانشگاه
هاي اجرايي؛ و موارد تكنولوژي در مفهوم وسيع آن؛ يعني كاربردي كردن علوم در موقعيت

سوال اينجاسـت تـا چـه    . ديگر از جمله نقايص گريبانگير آموزش عالي در اين زمينه است
ق ها در رشته علوم تربيتي چگونه انديشيدن، چگونه نقد كردن، چگونه تحقيـ اندازه دانشگاه

تا چه اندازه موضوعات سـي سـال   . دهندكردن را با جامعيت مطلوب به دانشجويان ياد مي
-دهد؟ تا چه انـدازه روش  مي درسي را تشكيلهاي  گذشته اكنون نيز محور اصلي موضوع

هاي تدريس، كيفيت مواد آموزشي و روشهاي ارزشيابي منطبق بر اصول و قوانين تربيتـي  
  .  است

انساني در هدايت جامعه بشري غيرقابل انكار است، اما علوم تربيتـي  اگرچه نقش علوم 
رسالت علوم تربيتي آشنايي با دانش تعليم . اي برخوردارستبعلت رسالت آن از جايگاه ويژه

هايي است كه زمينه را براي كمال انسان و پـرورش اسـتعدادهاي   و تربيت و كسب مهارت
-درسي دانشگاهي در علوم تربيتي عموما بر يافتهمنابع علمي و كتب . سازد مي وي فراهم

نگاه بنيادي اين علوم بر ماهيت انسان، منطبق با نگـاه وحـي و   . هاي غربي بنا شده است
هاي غربي بدون توجه به خواستگاه تاسف بيشتر از آنست كه بسياري از يافته. قرآن نيست

هـا بصـورت   ايـن دانـش  . ددگـر ها تدريس ميو محيط شكل دهنده انديشه ها، در دانشگاه
بايد به اين اصل . شود مياي بدون نقد و بررسي همه جانبه آن آموزش داده قالبي و كليشه

اي بايد با توجه به فرهنگـي كـه در آن فرديـت انسـان     توجه كرد كه مواجهه با هر انديشه
و معرفـي شـده   ... در مكتبي كـه انسـان كامـل بعنـوان خليفـه ا     . شكل گرفته، انجام شود

كنند، در مقايسه بـا مكاتـب   نهادهاي آموزشي تربيتي بايد در پرورش چنين انساني تالش 
ديگري كه نقطه شروع شناخت انسان و چگونگي يادگيري وي را بـا آزمـايش بـر حيـوان     

هاي علوم انساني در غرب منقطع از وحي و با تاكيـد بـر   پايه. كند، تفاوت زياد داردآغاز مي
ـ   ته وعلم حصولي شكل گرف ه انسان را از واقعيت معنوي خود جدا ساخته و حتي از عقـل ب

البته نبايد دستاوردهاي بشريت را در . كندعنوان ابزار براي نيل به اهداف مادي استفاده مي
هر كشوري براي . رشد علوم ناديده انگاشت و سدي در مقابل حركت علمي آن ايجاد كرد

اما سوال اينسـت كـه آيـا توقـف درايـن      . بشري داردهاي پيشرفت علمي، نيازمند به يافته
تواند به مـا  هاي ديني تا چه اندازه ميهاي مغاير بر فرهنگ و آموزهمرحله و تاكيد بر يافته

  . در شناخت انسان با تمام ابعاد مادي و معنوي كمك نمايد
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حث قسمت مهمي از اين رسالت در ب. در اين راستا رسالت دانشگاه بسيار سنگين است
دهـد يـك بـازنگري    ها نشان ميمجموعه نقدها بر سرفصل. درسي قرار داردهاي  سرفصل

هاي دانشگاهي اگر هزينه برگزاري دوره. علوم تربيتي الزم است علمي و زيربنايي در رشته
را با توجه به ميزان كارآيي دانشجويان در بازار كار بعنوان خروجي سيستم آموزشي مقايسه 

بي انگيزگي دانشجويان، بيكاري آنها، عـدم  . شود ميازنگري ها چند برابر كنيم، ضرورت ب
هـاي علـوم انسـاني در ايـران در     انطباق مشاغل با مدرك تحصيلي، وضعيت رتبـه رشـته  

مقايسه با طراز جهاني، كمبود توليدات علمي از جمله مواردي است كه ضـرورت بـازنگري   
يده است و بايد براساس تجارب گذشته، در نظر بازنگري امري بسيار پيچ. كندرا تشديد مي

توسعه و بـا همكـاري همـه جانبـه     هاي  ها و اهداف برنامهگرفتن شرايط حال و نيز آرمان
نظام دانشگاهي نظام دستوري نيست كه با احكـام اداري بـدون   . صاحبنظران تنظيم گردد

تنظـيم شـده از سـوي    عالوه بر معيارهاي . توجه به مساعدت ديگران بتواند اثربخش باشد
بـازنگري بايـد   . مراجع تصميم گيري در بازنگري، مطالعه تجارب جهـاني ضـروري اسـت   

كه بصورت عمليـاتي بتوانـد مسـير را نشـان داده،     اي  نقشه. براساس نقشه راه تنظيم شود
عالوه بر سرفصـل  . عناصر اثرگذار و نيز ميزان و نحوه تاثير آنها را در انجام كار نشان دهد

ايمـان و رغبـت اسـاتيد و    . متون درسي نيز عنصر مهمي از پازل برنامه درسـي اسـت  ها، 
آشنايي با فلسفه هر علمي و نيز . باشد مي دانشجويان به بازنگري از عناصر موثر اين فرايند

مولفه ديگر بـازنگري  . متدلوژي رايج در آن علم نيز از جمله مباحث مهم در بازنگري است
ه مرجع يعني دانشجويان، صاحبان حرف و مشاغل، نظرخـواهي  رجوع به متخصصين، گرو

هـاي  از منتقدان، صاحبان كتب علمي، ارزيابان آموزشي، مديران و مسئولين اجراي دستگاه
اجرايي در آموزش عالي و نيز استفاده از استانداردها و توجه بـه نظـرات موسسـات اعتبـار     

جي وظيفـه دارنـد بـا توجـه بـه      موسسـات اعتبارسـن  . درسـي اسـت  هاي  سنجي در برنامه
معيارهاي قابل قبول در سطح ملي و بين المللي، يك برنامه درسي را تاييد و مجوز اجراي 

از اينطريق است كه اعتماد ساير موسسات چه در داخـل و چـه   . برنامه را به دانشگاه دهند
يـك   در خارج نسبت به برنامه اجرا شده در يك دانشگاه جلـب شـده و دانـش آموختگـان    

اعتبـار گـذاري را حفـظ سـطح     ) 1387(سيلور . گرددرشته از حداقل استاندارد برخوردار مي
قابل قبول براي اجراي يك برنامه دانسته و تسهيل در پذيرش متقاضي و نيـز تسـهيل در   

هاسـت كـه    با توجـه بـه ايـن مولفـه    . داندنقل و انتقاالت دانشجويان را جزء اثرات آن مي
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-ها بعلت مشاركت اقشار مختلف امكانپـذير مـي  بازنگري در دانشگاه احتمال اجرايي شدن
  .گردد

درسي ميتواند ما را در بازنگري بعنـوان يـك   هاي  از آنجاييكه تجارب جهاني در برنامه
فرايند مادام العمر كمك نمايد در اين مقاله برانيم با روش توصيفي تحليلي و با اسـتفاده از  

بـا كـاربرد   اي  وم تربيتي را در آلمان تشريح كرده و مقايسـه منابع موجود، وضعيت رشته عل
  .اين رشته در ايران داشته باشيم

  
  آلمانهاي  سيستم آموزشي در دانشگاه

مديريت آنهـا  . آيدهاي دولتي بشمار ميها در آلمان از نظر قانوني جزء سازماندانشگاه
براي خودشان اساسـنامه دارنـد   ها دانشگاه. مستقل ولي در چارچوب قوانين امكانپذير است

نظارت ايالت در چـارچوب قـوانين بـر    . ها نيز برسدكه بايد به تاييد وزارت مربوط در ايالت
  . ها وجود دارددانشگاه

شـهر آلمـان    165شناخته شده وجـود دارد كـه در    1مركز آموزش عالي 409در آلمان 
در آلمـان سـه   . شود ميارايه  برنامه آموزشي 13500در اين دانشگاه ها . تقسيم شده است

و مدرسـه عـالي موزيـك،     3، مدرسه عالي تخصصـي 2نوع مركز آموزش عالي بنام دانشگاه
متنـوع را عرضـه   هـاي   ها بطور كلي طيف وسيعي از رشتهدانشگاه. وجود دارد 4فيلم و هنر

ش خاصـي را آمـوز  هاي  هاي علوم پزشكي نيز رشتهكنند و بعضي از آنها مانند دانشگاهمي
خواهند در مقطـع دكتـرا ادامـه تحصـيل دهنـد از طريـق دانشـگاه        كسانيكه مي. دهندمي

خواهند تحصيالت خـود را  تخصصي براي كساني است كه ميهاي  مدرسه. امكانپذيراست
بـراي دانشـجويان مـدارس    . به صورت كاربردي درآورند و آنـرا در يـك شـغل بكارگيرنـد    

تـا   شـود  مـي ها باعث اين ترم. شود مير گرفته هايي جهت كارآموزي در نظتخصصي، ترم
دانشـجوياني كـه مايلنـد در    . دانشجويان در مراكز صنعتي يا سازمانها به كار مشغول شوند

مركـز آكادميـك   (هنر تحصيل نمايند بايد از سومين نوع مراكز آموزش عالي استفاده كننـد 
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2. Universität 
3. Fachhochschule 
4. Kunst-,Film- und Musikhochschulen 
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تعداد كسـانيكه كـه    2010براساس آمار سال ). 1، منبع اينترنتيDAADيا  5تبادل دانشجو
دانشـكده هنـر    51مدرسـه عـالي تخصصـي و در     203دانشگاه، در  104در كل آلمان در 

 32237نفـر و   644778نفـر،   1392556: مشغول به تحصيل بودند، به ترتيب عبارتست از
  . 6نفر

بودجه اغلب مراكز آموزش عالي در آلمان از سوي دولت و تعداد كمي از آنها از سـوي  
در مراكز آموزش عـالي كشـور   . شود ميخصوصي و نيز از سوي كليسا تامين هاي  گاهدانش

دانشـجويان را  % 3عدد و حـدود   100نيز وجود دارد كه تعداد آنها  7آلمان، مراكز خصوصي
شوند و مدرك بيشتري ميهاي  دانشجويان اين دانشگاه ها، متقبل هزينه. دهندتشكيل مي

هاي آموزش عالي در آلمـان بصـورت مركـزي اداره    برنامه. ستآنها نيز مورد تاييد دولت ا
ايالت بـراي خـود قـوانين آمـوزش عـالي خاصـي دارنـد و دانشـگاه هـا           16هر . شود مين

  . شود ميبنابراين يكپارچگي الزم در قوانين مشاهده ن. خودگردان هستند
خوش تحصيلي در مقطـع آمـوزش عـالي دسـت    هاي  ميالدي، ساختار برنامه 90از دهه 

اصالحات شامل تجديد نظر در مـواردي چـون طـول مـدت     . اصالحات بنيادين شده است
يكـي از اولويتهـا در   . آكادميـك اسـت  هـاي   از دورهاي  حرفههاي  تحصيل و تفكيك دوره

پژوهشـي و  هـاي   جهـت پوشـش دوره   تخصصـي برنامه اصالحات، توسـعه دانشـگاههاي   
دامنه اختيارات مراجع استاني افـزوده   ،اخير با به اجرا درآمدن اصالحات. تكنولوژيكي است

از طريق اعطاء اختيارات تام و دامن زدن به رقابت تنگاتنگ، اميد است راندمان مراكز  .شد
مدرك رسمي دوره ها مشـمول مقـررات   . بهبود يابداي  آموزش عالي بميزان قابل مالحظه

وزراء  1995نفـرانس  قطعنامـه ك (اتحاديه اروپا در خصـوص فعاليتهـاي آمـوزش عاليسـت     
و بـه قبـول شـدگان در آزمـون نهـايي اعطـاء       ) آموزش و پرورش و امور فرهنگي استانها

  . شود مي
  

  مراحل تحصيلي
  :آلمان به شرح زير اسـت هاي  مراحل تحصيلي با توجه به رفرم بوجود آمده در دانشگاه

                                                            
5. Deutscher Akademischer Austausch Dienst 
6. Statistisches Bundesamt 
7. Privathochschule 
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  مرحله اول دانشگاهي
 هاي ديپلم عالي در رشتههاي  دوره ):سليسان/ ديپلم عالي(دانشگاههاي علوم كاربردي 

هـاي   و رشـته  بهداشت و درمان ،عمومي و حقوقيمديريت مهندسي، اقتصاد،  زيادي مانند
مدرك رسـمي دانشـگاههاي علـوم كـاربردي داراي پسـوند      . گردد مي علوم انساني برگزار

دوره هـا ، هـر   طـول  براساس ضوابط مربوط بـه  . است) مخفف نام مركز به آلماني(اچ .اف
تا دو ترم آن آموزش  1ترم كه  8دوره رسمي در دانشگاههاي علمي و كاربردي بايد ظرف 

عمومـا در  ( شـود  مـي مدرك ليسانس فقط توسط دانشگاه صادر . به پايان رسد عملي است،
برنامه آموزش حـول  . و منوط به قبولي در آزمون تخصصي است) هنر و انسانيهاي  رشته

موفقيـت در  . گرايش فرعـي دور ميزنـد   2اصلي با رشته  1يا تركيبي از  اصلي ويك رشته 
  .مورد نظر استاي  آزمون نهايي جواز ورود به جامعه حرفه

  
  )فوق ليسانس(مرحله دوم دانشگاهي 

و تمامي دوره هـا   شود مي، آموزشها وارد مرحله تخصصي تر ارشد در مقطع كارشناسي
نيمسال بطول ميانجامـد و  حدود چهار كارشناسي ارشد  ورهد. به آزمون نهايي ختم ميگردد

فـوق ليسـانس نخسـتين    . فارغ التحصيالن به دريافت ديپلم كارشناسي ارشد نائل مياينـد 
  . شود ميصادر  عنوان يكمدرك رسمي دانشگاهي بشمار ميرود و فقط تحت 

  
  )دكترا(گاهي مرحله سوم دانش

هـاي   پـذيرش فـارغ التحصـيالن دوره   . شـود  ميدوره دكترا فقط در دانشگاهها برگزار 
بـراي   –مقطـع دكتـرا   . رسمي دانشگاههاي علوم كاربردي محدود به ضوابط خاص است

فارغ التحصيالن مقطع كارشناسي ارشد دو تا چهار سـال اسـت و حـول محـور تحقيقـات      
مـدرك  اخـذ  . زند مي دورندي نتايج بدست آمده و تنظيم آن در قالب رساله انفرادي، جمعب

دوره . دكترا منوط به دفاع موفقيت آميز از رساله و يا كسب قبولي در آزمون شفاهي اسـت 
هـدف ارزيـابي مهارتهـاي     بـا  )با عنوان پروفسور براي دارندگان ايـن مـدرك  ( فوق دكترا

مـدرك فـوق دكتـرا    . شود ميآموزشي و پژوهشي داوطلبين در رشته تحصيلي آنان برگزار 
كز هم رتبه صادر ميگردد و مبتني بر ارزيابي بعمـل آمـده از رسـاله    توسط دانشگاهها و مرا
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  . دفاع از آنستتنظيمي و 
  

  رشته علوم تربيتي در دانشگاه كلن
هاي آلمان، محقـق بصـورت   درسي در دانشگاههاي  با توجه به غيرمتمركز بودن برنامه

از قـدمت زيـادي   تصادفي يكي از دانشگاه مهم آلمان كه بنـام دانشـگاه كلـن نـام دارد و     
 برخودارست، بعنوان نمونه انتخاب كرده و وضـعيت رشـته علـوم تربيتـي را در آن بررسـي     

  . دانشگاه كلن جزء ايالت نورد راين وست فالن است. نمايد مي
هزار كيلومتر مربع و  34نورد راين وست فالن كه مركزيت آن در دسلدرف است، داراي 

از نظـر فرهنگـي   . ايالتهاي كشـور آلمـان اسـت    از پرجمعيت ترين 18075000با جمعيت 
كـالج   50دانشگاه و  14اين ايالت داراي . استاي  شهرهايي مانند كلن داراي جايگاه ويژه

بزرگترين دانشگاه آلمان بنام كلن است كـه در سـال   . دانشجو است 500000تخصصي و 
نـوآوري، علـوم،   در ايالت نورد راين وست فـالن، وزارت  . ميالدي تاسيس شده است 1388

عــالي تخصصــي، هــاي  مســئوليت تمــام دانشــگاه هــا و مدرســه 8تحقيــق و تكنولــوژي
دانشگاهي، مدرسه عالي موزيك و هنر و نيز تحقيقـات غيردانشـگاهي و نيـز    هاي  كلينيك

با توجه به اين وظيفه، كليه كارهاي مربوط بـه ابـداعات و   . توسعه تكنولوژي را بعهده دارد
بدين لحاظ در بين عامه مـردم ايـن وزارت بـه    . باشدهده اين وزارت مياختراعات نيز به ع

  ). 2منبع اينترنتي(وزارت اختراعات نيز معروف است 
هاي ايالت نورد راين وست فالن بـين  روند رشد جمعيت دانشجويان ورودي به دانشگاه

ايـن   .دهـد را نشان مي% 15رسيده كه رشد  77575به  67383از  2009تا  2005سالهاي 
هـاي خصوصـي   هاي عمومي و دولتي نزديك به ده درصـد و در دانشـگاه  رشد در دانشگاه

هـاي مـرتبط بـا علـوم دينـي      در مورد دانشجوياني كه وارد دانشگاه. است% 66نزديك به 
  ).3منبع اينترنتي( شود ميمشاهده % 11اند، رشد شده

                                                            
8.  Minesterium für Innovation,Wissenschaft, Forschung und Technologie 
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  رشته علوم تربيتي ةكلياتي دربار

بـا موضـوع تربيـت، روانشناسـي و جامعـه      اي  ديسيپلين بين رشته 9رشته علوم تربيتي
فـارغ  . محتواي اين رشـته بيشـتر براسـاس تربيـت و برنامـه درسـي اسـت       . شناسي است

كنند تـا در بـازار   التحصيالن پس از گذران اين دوره آموزشي، صالحيت هايي را كسب مي
ي و مشابه آن را در حوزه تعليم و كار بتوانند بغير از تدريس در مدارس، كليه مشاغل آموزش

توانـد در تبيـين   از آنجاييكه دو رشته روانشناسي و جامعه شناسي مـي . تربيت بعهده گيرند
رفتارهاي انسان و بررسي علل رفتار به دانشجويان علوم تربيتي كمـك نمايـد، بـه همـين     

فرعـي يعنـي   جهت دانشجويان عالوه بر رشته علوم تربيتي بايد مباحث كلي در دو رشـته  
  . جامعه شناسي و روانشناسي را نيز ياد گيرند

  
  ساختار آموزش

اولين پودمان شامل دروس متعددي اسـت  . تحصيل در اين رشته بصورت پودمان است
 10اين پودمـان اصـطالحا پودمـان اصـلي    . كه بايد دانشجو از نظر محتوا بر آنها تسلط يابد
همجـوار از دو بعـد   هاي  شته اصلي و رشتهاست و هدف آن آشنايي دانشجويان با كليات ر

كشد و دانشجو با گذراندن دروس اين پودمان سه ترم طول مي. مباني و نيز متدلوژي است
دومين پودمان تحت عنـوان  . كندهاي الزم بايد بتواند مدرك قبولي را دريافت و كارآموزي

آن در زمينه رشته  ، به تكميل پودمان اول و عمق بخشيدن به مباحث11پودمان اختصاصي
اسـت و باعـث    12سومين پودمـان بصـورت انتخـابي   . پردازد مي همجوارهاي  اصلي و رشته

بعنوان مثال دانشجو با توجه به پـروژه  . شود مي اياشراف دانشجو به موضوعات بين رشته
كند كـه بتوانـد در جهـت نگـارش     ليسانس خود، دروسي را در پودمان انتخابي انتخاب مي

  . او كمك نمايدرساله به 
دانشجو براي كسب مدرك قبولي در هرپودمان بايد نمره قبولي در آزمون داشته باشـد  

                                                            
9. Erziehungswissenschaft 
10. Basismodule (BM) 
11. Aufbaumodule (AM) 
12. Wahlpflichtmodule (WM) 
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كـل دوره دانشـجو   . 14را كسب كرده باشد 13و از سوي ديگر تعداد مشخصي از امتياز واحد
تقسـيم بنـدي واحـدها براسـاس دروس اصـلي، تخصصـي و       . ( واحد اسـت  180ليسانس 
هاي اصلي و فرعي دانشجو بايد يك پروژه دانشجو بايد در يكي از رشته). باشد مي اختياري
اين پروژه نشانگر توان دانشجو در انجـام يـك كـار علمـي بصـورت      . ارايه كند 15ليسانس

در بسياري از موارد پـروژه  . باشد و در سطح اروپا معتبر استمستقل ولي زير نظر استاد مي
  .طح پايين ترليسانس است ولي در سشبيه رساله فوق

  :شرايط كسب مدرك تحصيلي عبارتند از
حضور منظم و فعـال دانشـجو در جلسـات درس در جنـب يـادگيري مسـتقل، و        �

كسب نمرات قابل قبول در ماژولهاي پايه، تخصصي و اختياري بـه همـراه ارايـه مـدارك     
 )16تاييديه پودمان گذرانده شده(الزم 
  هاه در چارچوب پودمانكسب نمره قبولي در آزمونهاي پيش بيني شد �
  اتمام پروژه ليسانس �
  آوردن مدرك براي شركت در دروس مكمل و قبولي در امتحانات آنها �
اين آزمون يـك گفتگـوي علمـي و تخصصـي بصـورت      : 17آزمون شفاهي نهايي �

 . آزمون شفاهي بين دانشجو و استاد و گاهي نيز در جمع ساير دانشجويان است
برگزار  18كلن در مقطع ليسانس در دانشكده علوم انساني رشته علوم تربيتي در دانشگاه

اي و رشته علوم تربيتي داراي دو نوع ليسانس اسـت يكـي بصـورت تـك رشـته     . گرددمي

                                                            
13. Credit Point 

دانشـگاهي اروپـا تنظـيم شـده كـه در آن      هـاي   كرديت پوينت بر اساس مصوبه در سيستم .14
  توانند دروس گذرانده را در كل اروپا معتبر سازنددانشجويان ليسانس و فوق ليسانس مي

15. Bachelor arbeit 
16. Modulbescheinigung  : دانشجويان به هنگام تحصيل بايد فرمهايي را تكميل نمايند كه بر

امضـا و نـام اسـاتيد    شده مرتبط با هر پودمـان،  آنها نام، ترم تحصيلي، نام دروس گذرانده 
 مربوط، نمره كسب شده و يـك سـري اطالعـات ديگـر نوشـته و بـا تاييـد اداره آمـوزش        

در پايان تحصيل مجموعه ايـن گـواهي هـا را بـراي دريافـت مـدرك بـه اداره        . رسانند مي
 .آموزش ارايه نمايند

17.  Abschlusskolloquium 
18.  Humanwissenschaftliches Fakultät 
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 B219پيش نياز اين دو نوع رشته آشنايي با انگليسي در سطح . ايديگري بصورت دو رشته
   . زبان اصلي تدريس به زبان آلماني است. است

  تربيتي به صورت تك رشته ايعلوم ) الف
دانشجو موظف به گذراندن رشته علوم تربيتـي بـا دو رشـته همجـوار     اي  در تك رشته

هـاي علـوم تربيتـي در جـدول زيـر نشـان داده       مـاژول . روانشناسي و جامعه شناسي است
به ترتيب مربوط به پودمان اصلي، تخصصي و  BM,AM,WMعاليم اختصاري . شود مي

  .اختياري است
تعداد   احدو  

  واحد
جمع 
  واحد

  سه ماژول اصلي  علوم تربيتي
  
  
===  

چهار ماژول 
  اختصاصي

  

BM1  مباني علوم تربيتي  
BM2 تئوري علمي/ روش تحقيق  
BM3 پداگوژي و جامعه  

   =====  
AM1     ــوري آمــوزش، تاريخچــه تحقيقــات تئ

آموزشي و اصـالحات آموزشـي، مـردم شناسـي و     
  اخالق مرتبط با مباحث آموزشي 

AM2    آموزش و پرورش تحـت شـرايط متنـوع :
مقايسه تطبيقي بين المللي، آموزش بين فرهنگـي،  

  تحقيقات آموزشي به تفكيك جنسيت
AM3  نـاهمگون تربيت و آموزش تحت شرايط :

آموزش مادام العمر  -آموزش درباره اوقات زندگي، 
  آموزش توانبخشي  –و 

AM4     آموزش، يـادگيري، مشـاوره و نظـارت در
  ايشرايط مرتبط با موارد خاص حرفه

8  
8  
8  

===  
  8تا  6

  
  8تا  6

  
  8تا 6

  
  8تا  6

56  

  ايدو ماژول اصلي  روانشناسي
===  

BM5  روانشناســي عمــومي يــك و روانشناســي
 عمومي دو

  33  

                                                            

كشورهاي اروپايي مرجع مشتركي براي يادگيري، آموزش و كاربرد زبان انگليسي تعريـف   .19
اين مرجع براي كسب زبان، كاربرد آن و شايستگي در بكـارگيري زبـان در شـش    . اندكرده

و ) A1,A2(سطح اول و دوم به يـادگيري زبـان بصـورت مقـدماتي     . گرددسطح تقسيم مي
و سـطح سـوم بـه سـطح پيشـرفته و      ) B1,B2(سطح دوم به كاربرد زبان بصورت مسـتقل  

  )C1,C2(كاربرد زبان نزديك به زبان مادري است 
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يك ماژول 
  اختصاصي

BM6  روانشناسي رشد يا روانشناسي اجتماعي يا
  روانشناسي تفاوتي

  ====  
AM روانشناسي تربيتي يا روانشناسي سازماني  

  يك ماژول اصلي  جامعه شناسي
====  

 دو ماژول اختصاصي

BM4 مباني متديك در جامعه شناسي  
 ====  
AM7 مباني تخصصي جامعه شناسي  
AM8    هـاي  الزامات اجتمـاعي در فراينـد تفـاوت

  اقتصادي اجتماعي و فرايند توسعه جهاني

  29  

هاي  رشته
  انتخابي

يـك مـاژول رشـته انتخـابي يعنـي      : به دو صورت  دو ماژول
WM1  و يــا دو رشــته فرعــي بصــورت انتخــابي

  WM2و  WM1يعني 

  12تا  10
 6+  6و يا 

  

24  

آموزش 
  20جامع

    12  12  

  12  6      21كارورزي
آزمون 
  22تخصصي

واحــد و بــراي  6بــراي مــاژول تخصصــي معــادل   
  واحد 10ماژول اختياري 

6    

پروژه 
  23ليسانس

    12  12  

آزمون شفاهي 
  24نهايي

      2  

  180        جمع
  علوم تربيتي با دو رشته ) ب

قبل از توضيح درباره ساختار اين رشته، تذكر اين نكته ضروري است كه بـا توجـه بـه    
اي و به منظـور جلـوگيري از اطالـه    اي با تك رشتهاز موارد دو رشته مشترك بودن بعضي

                                                            

20. Studium Integrale  :هايي براي ايجاد ارتباط بين دروس نظري و كاربرد آنهاآموزش .
  .آزمون اين دروس نيز نظري و عملي است

21. Parktikum  :ها، در يـك سـازمان يـا    مدت زمان معيني كه دانشجو براي تعميق آموخته
  كندموسسه به منظور كسب مفاهيم و مهارت جديد كار مي

22.  Fachprüfung 
23.  Bachelorarbeit 
24. Abschlusskolloquium 
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  .شود ميكالم، فقط به موارد مهم و افتراقي اين برنامه درسي اشاره 
اين رشته شامل دروسي در دو رشته و نيز برنامه تحصيلي ارايـه شـده از   : ساختار رشته
اصلي، تخصصي و اختيـاري  اي بر سه نوع ها مثل تك رشتهماژول. باشدسوي آموزش مي

). جزييات مباحث علوم تربيتي به تفكيك انواع پودمان ها در جدول قبلي آمده اسـت (است 
. كند كه در يكـي از آنـدو بايـد رسـاله ليسـانس را بنويسـد       مي دانشجو دو رشته را انتخاب

ذكر ت. دهدو رشته دوم نشان مي) علوم تربيتي(جدول زير واحدها را به تفكيك رشته اصلي
در جدول زير . اين نكته ضروري است كه رساله ليسانس فقط در يكي از دو رشته قرار دارد

  .خواهد رساله خود را در رشته اصلي خود يعني علوم تربيتي بنويسدفرض شده دانشجو مي
  

  واحد  بدون رساله در رشته دوم  واحد  رساله در علوم تربيتي
  54  رشته اصلي  54  رشته اصلي

  12  ماژول انتخابي  12  انتخابيماژول 
  6  پراكتيكم  6  پراكتيكم

    12 رساله ليسانس
  6  آزمون تخصصي  6  آزمون تخصصي

  78  جمع  90  جمع
  

اي در علـوم تربيتـي مشـاغل آموزشـي غيـر      بازار كار براي فارغ التحصيالن دو رشـته 
آمـوزش  امكانـات شـغلي در مـواردي ماننـد مراكـز آموزشـي،       . مرتبط بـا مـدارس اسـت   

  هاي مادام العمر، مديريت آموزشي خصوصا در سطوح مياني مديريتيبزرگساالن، آموزش
  
  ي تيترب علوم شتهمتن اعتبار يافته ر 

در اين قسمت برنامه معتبر و تاييد شـده توسـط مراكـز اعتبارسـنجي در رشـته علـوم       
دانشـگاه كلـن بـراي راه    اين سند زمينه را براي . شود ميتربيتي دانشگاه كلن توضيح داده 

توانـد تجربـه   سند اعتبارسـنجي مـي  هاي  مولفه. سازداندازي رشته علوم تربيتي فراهم مي
  . مناسبي در اختيار بازنگران درسي در كشورما قرار دهد
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  بانك اطالعات -آموزشي معتبرهاي  برنامه
  رشته علوم تربيتي، ليسانس، دانشگاه كلن

  علوم تربيتي: رشته تحصيلي
  ليسانس: مدرك

  ترم 6: مدت قانوني تحصيل
  كلن: دانشگاه
  دانشكده علوم انساني: دانشكده
  پروفسور دكتر هانس يوخام راث: مسئول

  :تلفن، فاكس و ايميل
  بله: آيا برنامه اعتبارسنجي شده

  25آموزشيهاي  بنياد تضمين كيفيت از اعتبارسنجي برنامه: موسسه اعتبارسنج
  18/2/2008 :اولين تاريخ اعتبارسنجي

  30/9/2013: پايان مهلت اعتبار
  بله: اي معتبر استهاي چند رشتهآيا اين اعتبارسنجي براي برنامه

  :26چارچوب رشته
نيمرخ كيفيت اين رشته ظرفيت ارايه دو نوع ليسانس بصـورت برنامـه تحصـيلي تـك     

اختيـاري  هـا بـه تفكيـك تخصصـي و     نحوه انتخاب ماژول. اي را دارداي يا دو رشتهرشته
توجه بـه دروس سـمينار   . گيردها به دانشجو تعلق كند كداميك از انواع ليسانسمعلوم مي

هاي تخصصي است و نيز نيمرخ تحصيلي دانشـجو در تعيـين نـوع مـدرك     كه جزء ماژول
ظرفيـت تحصـيلي در   . اين رشته با ماژول تربيـت معلـم نبايـد مخلـوط گـردد     . موثر است

اشد كه امكان انتخاب رشته با عرضه دروس مختلف براي دانشـجو  اي بدانشگاه بايد بگونه
  . مهيا باشد

  :      27نيمرخ برنامه تحصيلي
اي در اي و دو رشـته توانند با دو برنامـه تـك رشـته   دانشجويان رشته علوم تربيتي مي
                                                            

25.  Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von Studiengängen 
(AQAS)  

26. Aufglagen 
27. Profil des Studiengangs 
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از تـرم زمسـتاني   (و دانشكده فلسفه ) 2008/2009از ترم زمستاني (دانشكده علوم انساني 
اي بودن، اين رشته شـامل علـوم   در صورت تك رشته. فارغ التحصيل شوند) 2007/2008

اي  همراه با ارايه دروس انتخابي كه جنبـه بـين رشـته   (تربيتي، روانشناسي و جامعه شناسي
. باشـد  مـي  )اي دارد مثل مهاجرت، چند زبانگي، مباحث بـين فرهنگـي، تحقيقـات رسـانه    

هـا وضـع   ها و نيز بر اساس دروسي كه خـود دانشـكده  هدانشجويان بايد بر مبناي اين رشت
تحصيل در دوره ليسـانس شـش   . تسلط يابند) اطالعات آن در اداره آموزش است(اند كرده

هاي انتخابي، پـراكتيكم،  اي همراه با ماژولبرنامه تحصيلي بصورت تك رشته. ترمي است
نشـكده پـيش بينـي شـده     رساله ليسانس، كولوكويم و نيز آموزش اختصاصي كه توسط دا

براي اين رشته، شش ماژول اصلي و هفت ماژول تخصصـي وجـود   . شود مياست، تنظيم 
. كيفيت اين برنامه تحصيلي با زمينه مشاغل آموزشي به استثناء مدرسـه تناسـب دارد  . دارد

-اين رشته بصورت عمومي تنظيم شده ولي امكان تخصصي كردن آن در يكـي از شـاخه  
بايد در پاسخ  شود ميمفاهيم اصلي كه در اين رشته تدريس . وجود دارد هاي پداگوژي نيز

هـاي  به سواالتي در زمينه تاريخچه، رويكـرد سيسـتمي، مـردم شناسـي، فلسـفه، تئـوري      
آموزشي و تربيتي و سياستگذاري آموزشي و كليه مواردي كه به نـوعي بـا ايـن تخصـص     

  .  مرتبط است، باشد
در محدوده برنامه درسي تنظيم شده بـراي علـوم تربيتـي    اي بايد دانشجويان دو رشته

اي شامل رشته علوم تربيتـي بـا سـه    تحصيل در برنامه تحصيلي دو رشته. تحصيل نمايند
. دهدماژول تخصصي است كه حدود نيمي از واحدها را بخود اختصاص مي 4ماژول پايه و 

از سوي دانشكده و يك رشته  در اين برنامه پراكتيكوم، رساله ليسانس، آموزش تعيين شده
هـاي اجتمـاعي و تعلـيم و تربيـت     بازار كار ايـن رشـته، فعاليـت   . انتخابي ديگر وجود دارد

كاري مرتبط بـا  هاي  اجتماعي، آموزش بزرگساالن، آموزش مداوم، توانبخشي و كليه زمينه
جو نوع دروس در آموزش عمومي و نيز نيمرخ تحصيلي دانش. آموزش بغير از مدارس است

  . كندرشته دوم او را تعيين مي
  

  : ارزشيابي
كـه از  (كميته ارزياب مفاهيم بنيادي كه دانشجو يادگرفته، همراه بـا نيمـرخ تحصـيلي    

ميـزان جامعيـت دروس ارايـه    . كنـد  مي براي ارزشيابي جمع آوري) شود ميدانشگاه گرفته 
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انتخـابي توسـط دانشـجو از    شده توسط دانشگاه همراه با نحوه انتخـاب دروس در مـاژول   
دانشگاه بايد نكات الزم را بـه دانشـجويان بـراي انتخـاب     . عوامل موثر در ارزشيابي است

هاي اصلي، تخصصي و انتخابي و نيز براي دستيابي به بهتـرين نيمـرخ   معنادار بين ماژول
اي زمانبندي شـده كـه قابـل تحقـق بـراي      برنامه تحصيلي بگونه. تحصيلي گوشزد نمايد

با اينحال جهت گيـري مربيـان و نيـز مقـررات آموزشـي دانشـگاه بايـد        . انشجويان استد
اي بودن نه تنها ارزيابان انتظار دارند تا علوم تربيتي بر مبناي دو رشته. تسهيل كننده باشد

هايي مثل حقوق نيز تركيـب شـوند تـا در آينـده بتوانـد      همجوار بلكه با رشتههاي  با رشته
  .هاي مختلف تامين نمايدا از جنبهنيازهاي جامعه ر

  :28اعضاي گروه ارزياب
پروفسور دكتر ديتريش بنر، دانشگاه هلموت از برلين، موسسـه علـوم تربيتـي، بخـش     

  علوم تربيتي عمومي
  پروفسور دكتر وين فريد ريف، دانشگاه ماربورگ، روانشناسي كلينكي و روان درماني

  مانهايم، بخش روانشناسي اجتماعيپروفسور دكتر داگمار اشتالبرگ، دانشگاه 
هانس ديتر ولف، فوق ليسانس، رشته آسيب شناسـي آموزشـي، كلـن بعنـوان نماينـده      

  مشاغل مرتبط با علوم تربيتي
  كلوديا تويرچايت، دانشجو از دانشگاه وپرتال

  
  گيري نتيجه

دهد كـه يـك رفـرم اساسـي در كشـور آلمـان همـراه بـا سـاير          اين تحقيق نشان مي
اي  نظـام اعتبارسـنجي وسـيله   . اروپايي در نظام آموزش عالي بوجود آمده اسـت  كشورهاي

نسـبتا واحـدي را بـراي    هـاي   است تا كشورها بتوانند با توافقات وزراي آموزش عالي رويه
اكنون كه در كشور مـا بـه   . درسي آنها و ارزشيابي بكار گيرندهاي  ساختار رشته ها، برنامه

ي سرفصل دروس مطـرح شـده، الزم اسـت از شـتابزدگي     ضرورت جامعه، موضوع بازنگر
پرهيز و فرايندي در نظر گرفته شود كه بازنگري بطور مستمر با نظـارت اسـاتيد برجسـته    

در برنامه درسي كشور آلمان ماژول ها بجاي هر درس مبناي برنامه . ها اجرا گردددانشگاه

                                                            
28.  Gutachergruppe 
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. شود مي ي متنوع و متعدد تاكيددرسي قرار دارد درحاليكه در آموزش عالي ايران بر درسها
با اي  شدن با انتخاب واحدهاي اختياري و نيز تمايز مدرك تك رشتهاي  توجه بر بين رشته

در كشـور آلمـان   اي  درسي بـين رشـته  هاي  نويد مناسبي براي گسترش برنامهاي  دو رشته
نـدارد و   شدن رااي  درسي ظرفيت گسترش بين رشتههاي  است در حاليكه در ايران برنامه

واحدها بايد بصورت خطي و بدون دخالت دانشجو براسـاس برنامـه از قبـل تنظـيم شـده،      
هاي ايران و آلمـان تاكيـد بـر    از نقاط افتراق ديگر بين برنامه درسي دانشگاه. گذرانده شود

شـفاهي و نيـز بحـث و گفتگـو اسـت كـه در       هـاي   پراكتيكم، رساله دوره ليسانس، آزمون
ا فراگير نشده و يا بحدي كم رنگ است كـه گويـا بعنـوان دروس كـامال     هاي ما يدانشگاه

هـا  انعطاف برنامه و در نتيجه انتخـاب دروس در چـارچوب مـاژول   . شود ميفرعي شناخته 
نمايـد در  توسط دانشجو در كشور آلمان محيط دانشگاه را محيطي جذاب و با انگيـزه مـي  

حد اختياري قدرت مانور در انتخـاب دروس  حاليكه دانشجويان در ايران فقط در حد چند وا
  . را دارند
  
  و مĤخذ منابع

روزنامـه  . ها تدريس شونددر دانشگاه... متون علوم انساني عالمه طباطبايي و . 1390. ازغندي، رحيم پور
   27/6/90كيهان 

  19/6/90اعتماد . آسيب شناسي وضعيت تفكر در ايران معاصر. 1390. وزيبا كالم، صادق
ترجمه غالمرضـا خـوي   . يادگيري بهتر درسي براي تدريس و يريز برنامه. 1378. جي گالن و بقيهسيلور 

  نشرانتشارات به . نژاد
  انتشارات بال. اصول و مفاهيم برنامه ريزي درسي. 1388. فتحي واجارگاه، كوروش

 به نشر : رانته.ها، رويكردها و چشم اندازها برنامه ريزي درسي، نظرگاه. 1381. مهر محمدي محمود
  منابع اينترنتي

http://www.daad.de/deutschland/hochschulen/00413.de.html 
http://www.wissenschaft.nrw.de/hochschulen_und_forschung/index.php 
http://www.wissenschaft.nrw.de/objekt-pool/download_dateien/ studieren_ 

in_nrw/PK_Start_WS_2010_2011/Studienanf__nger_an_den_Hochschul
en_in_NRW__Verlaufsdaten_Wintersemester_2005_2006_bis_2010_201
1.pdf 



 



  
  
  
  

  پيشنهاد چارچوبي براي تدوين يك كتاب 
 درسي مطلوب اقتصاد كالن

  
  1*محمد واعظ
  2**وحيد مقدم

  چكيده
اي معموالً از  كتب ترجمه. اي هستند يا تأليفي كتب درسي اقتصاد كالن يا ترجمه

هاي اقتصادي يك كشور ديگر و نه  اي نظير ترجمه نارسا، توضيح پديده مشكالت عمده
كتب تأليفي عالوه بر آن كه معموالً گرفتار همين . برند ايران و به روز نبودن رنج مي

. هاي اسالمي در حوزه اقتصاد هم توجه چنداني ندارند مشكالت هستند، نسبت به ارزش
بدين دليل نياز به تدوين يك متن درسي اقتصاد كالن مطلوب با چهار ويژگي عمده 

هاي اقتصاد  توضيح پديده) 2(هاي اصلي اقتصاد كالن؛  آموزش نظريه) 1: (وجود دارد
گذاشتن فرآيند  به نمايش) 4(هاي اقتصادي اسالمي؛ و  توجه به ارزش) 3(ايران؛ 
  . پردازي نظريه
مقدم . شوند هاي اقتصاد كالن به طور عمده از مطالعات اقتصاد كالن تغذيه مي كتاب

لذا در حال حاضر امكان . دهد مطالعات فعلي وضعيت مطلوبي ندارند نشان مي) 1388(
تأليف اي است كه بتوان به  اما كثرت مطالعات به اندازه. تأليف كتاب مطلوب وجود ندارد

                                                            
  عضو هيأت علمي دانشكده امور اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان *

  mo.vaez1340@gmail.com 
   )مركز استهبان فارس(عضو هيأت علمي گروه اقتصاد دانشگاه پيام نور  **

vahid_moghaddam@yahoo.com  
 



 دومين كنگرة ملي علوم انسانيمجموعه مقاالت     654

كند بر اساس  الگويي كه مقاله پيشنهاد مي. يك كتاب مناسب براي دوران گذار پرداخت
اين الگو داراي . علم به مرحله علم عادي در نظريه كوهن قرار دارد مرحله گذار از پيش

شناسي كتب  تحليل وضعيت موجود در قالب آسيب: گام اول. سه گام اساسي است
گذاران آموزشي؛  نيازسنجي مخاطبان و الزامات سياست: مدرسي تأليفي موجود؛ گام دو

  . طراحي چارچوب يك كتاب مناسب :گام سوم
سازي  كتب درسي اقتصاد كالن، بومي سازي اقتصاد كالن، اسالمي :ها كليدواژه

  . اقتصاد كالن
  

  مقدمه. 1
در اين مدت . گذرد سال از آموزش و تحقيق علم اقتصاد كالن در كشور مي 45حدود 

ها و نظرياتي ـ عمدتاً نظريات اقتصاد كالن جريان غالب ـ ترجمه شده و در  كتاب
مطالعات اقتصاد كالن كشور نيز با . اند ها و مراكز آموزش عالي تدريس شده دانشگاه

از سوي ديگر، با وجود آن كه چندين سال . هاي وارداتي انجام شده است استفاده از نظريه
هاي مقاطع  ها در زمينه گذرد و توسعه يد علم در كشور مياز مطرح شدن بحث نهضت تول

باشد، اما نهضت  تحصيلي، تعداد دانشجو و تعداد هيأت علمي در رشته اقتصاد ملموس مي
رسد كه جنبه كيفي آموزش و پژوهش نيز مورد  توليد علم تنها زماني به اهداف خود مي

ب درسي مطلوب براي آموزش ها تأليف كتا يكي از اين جنبه. توجه جدي قرار گيرد
  .هاي بعد است اقتصاددانان نسل

تفاوت مهم كتاب درسي و كتاب معمولي در اين است كه طرح كتاب درسي بايد در 
هاي ذهني و عملي  مهارت  هاي آموزشي متعددي از جمله پرورش رسيدن به هدف راستاي
ده و نيازمند گذاري محسوب ش بدين دليل تدوين يك كتاب درسي يك سرمايه. باشد

در كشورهاي انگليسي زبان، نوشتن كتب درسي به . ريزي گسترده است تحقيقات و برنامه
اي همان رشته  نظران هر رشته سفارش داده شده و سپس توسط ويراستاران حرفه صاحب

هاي درسي توسط  با اين سطح از كار و نيز كثرت نگارش كتاب. شوند ويرايش مي
غير معروف، امكان پديد آمدن كتابي مناسب و حتي بسيار مطلوب هاي معروف و  انتشاراتي
ها هر چند در بعضي كشورها مطلوب باشند، در  اين كتاب. ها زياد خواهد بود از بين آن

هاي يك اقتصاد ديگر  كشور ما مناسب تدريس نيستند زيرا به توضيح و تبيين پديده
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ل و نهادهاي اقتصادي متفاوتي دارد و پردازند نه اقتصاد كشور ايران، كه بعضاً مسائ مي
اي  در كنار اين مشكل اصلي، كتب ترجمه. رفتار عوامل اقتصادي نيز تا حدي متفاوت است

يكي مشكل ترجمه از يك زبان خارجي كه به هر حال داراي . مشكالت ديگري نيز دارند
ها  بودن آنرسايي و رواني متن نوشته شده به زبان فارسي نيست و ديگري نيز به روز ن

شوند و  ها از مقاالت وارد كتب مي  است، زيرا معموالً با يك فاصله چند ساله آخرين نظريه
بدين داليل تدوين كتاب درسي مطلوب به . گيرد زماني صورت مي  ترجمه نيز با فاصله

اما قبل از انجام اين كار بايد . تري نسبت به ترجمه است زبان فارسي داراي اولويت بيش
اين چارچوب هم براي تأليف كتاب مناسب است و . بتدا چارچوبي براي آن فراهم شوددر ا

تحقيق حاضر . ها هم براي ارزيابي كتب نوشته شده و بررسي نقاط قوت و ضعف آن
  . تالشي براي ترسيم چنين چارچوبي است

هاي شكلي و محتوايي خاصي باشد كه  يك كتاب درسي مطلوب بايد داراي ويژگي
نهايتاً آموزش دانش موجود و همچنين آموزش فرآيند حل مسأله در هر حوزه از هدف آن 
توان به انسجام مطالب، استفاده از ابزارهاي  هاي شكلي مي از جمله ويژگي. علم است

هاي  كمك آموزشي نظير مقدمه، نمودار و جدول، طرح درس، خالصه درس، و پرسش
اً براي تمام دروس يكسان هستند و در متون ها تقريب اين ويژگي. انتهاي درس اشاره كرد

تعيين محتواي دروس دانشگاهي در ايران معموالً در دو . شود ها پرداخته مي ويژه خود بدان
در ابتدا شوراي عالي انقالب فرهنگي سرفصل دروس را براي هر . شود مرحله انجام مي

ترجمه و تأليف كتاب  كند و در گام بعد اساتيد مربوطه به درس در هر مقطع تعيين مي
اين اختالف . هاي متفاوتي دارند زنند كه البته كيفيت ها دست مي تحت اين سرفصل

اولين . شود ها با اندك آشنايي با كتب درسي حوزه اقتصاد به سادگي تأييد مي كيفيت
شود آن است كه آيا تاكنون كتاب مطلوبي تدوين نشده است  سؤالي كه در اينجا مطرح مي

براي پاسخ به اين سؤال . ه حاضر به دنبال پيشنهاد چارچوبي براي تدوين آن استكه مقال
  .هاي يك كتاب مطلوب بيان شوند الزم است ابتدا ويژگي

هاي شكلي  ويژگي) 1: (يك كتاب درسي مطلوب بايد داراي سه مشخصه اصلي باشد
اين . وعمحتواي مطلوب تحت هر موض) 3(پوشش موضوعات مورد نياز؛ و ) 2(مطلوب؛ 

ويژگي اول . سه ويژگي بايد در مجموع اهداف آموزشي را به بهترين وجه محقق كنند
هاي ويراستاران ويژه متون  توسط كارشناسان آموزشي مورد بحث قرار گرفته و با توصيه
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ويژگي دوم معموالً به صورت دستوري تعيين شده و در . يابي است علمي قابل دست
لذا براي تدوين يك كتاب درسي مطلوب بايد . مانند ثابت ميهاي زماني چند ساله  بازه

يابي به دو هدف آموزش  اي تعيين شود كه دست هاي محتواي آموزشي به گونه ويژگي
پردازي و حل مسأله در حوزه مربوطه را به  دانش موجود و آشنايي با فرآيند نظريه

د روش كار محققان، از طريق به بيان ديگر، دانشجو هم باي. پذير سازد دانشجويان امكان
ها در عمل، را فرا گيرد و هم با دستاوردهاي اين روش يعني دانش موجود  مالحظه كار آن

  . 1پردازي نيز باشد يعني كتاب نظريه بايد كتاب نظريه. آشنا شود
گفته در ايران يك كتاب درسي مطلوب اقتصاد كالن بايد  در كنار دو ويژگي پيش

هاي اقتصاد كالن ايران  دهندگي پديده يكي توضيح. ديگر نيز باشد داراي دو ويژگي مهم
تر است ـ جنبه بومي كتاب ـ  كه هم مورد نياز جامعه است و هم براي دانشجويان ملموس

مورد پذيرش جامعه ـ جنبه ارزشي متن ـ  2هاي اقتصادي و ديگري در نظر گرفتن ارزش
دو جنبه بينشي و ارزشي است كه متأسفانه  دين اسالم داراي فقه االقتصاد فربهي از. است

هايي همچون  پردازي مورد استفاده قرار گرفته است؛ ارزش تاكنون كمتر براي نظريه
                                                            

شود، سطح مطالب كتاب  ها تأليف مي واضح است كه بسته به گروه هدفي كه كتاب براي آن. 1
  .بايد تعيين شود

مدرن، پروژه تفكيك دانش  هاي پست گرايي و ظهور نحله امروزه در فلسفه علم با افول اثبات. 2
چهار نوع تعهد ) Doppelt :2008(داپلت . از ارزش دچار مشكالت جدي شده است
در فعاليت  :ها ه بار بودن پديد ارزش) 1(«: دهد ارزشي در فعاليت علمي را تشخيص مي

چه  :بار بودن استنتاجات ارزش) 2(علمي كدام جنبه از واقعيت بايد مورد توجه قرار گيرد؛ 
نياز  :بار ارزشمزيت نظري ) 3(شود؛  استداللي از نظر جامعه علمي قابل قبول شناخته مي

مند نبودن  ها و ارزش مند بودن انواع خاصي از نظريه دانشمندان به تعهد مشترك به ارزش
تعيين درجه قابل قبول تقريب يا  :بار كفايت تجربي استانداردهاي ارزش) 4(بعضي ديگر؛ 

 گيري شده پديده مشاهده هاي يك نظريه با مقادير اندازه بيني حاشيه خطا در مقايسه پيش
تر از علوم طبيعي است  ها در علوم انساني به دليل ماهيت خاص آن بيش اين ارزش. »شده

داران  رسد تفكيك اقتصاد اثباتي از اقتصاد هنجاري نيز امروزه داراي طرف و لذا به نظر مي
هاي آن راجع به رشد اقتصادي و  اين حقيقت در اقتصاد كالن رايج كه نظريه. كمتري است

تعهد (هاي راجع به عدالت و برابري، كامالً قابل مشاهده است  است نه نظريهرفع موانع آن 
  ).در باال 3ارزشي شماره 
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در نتيجه از نظر ما يك كتاب . عدالت، عدم اسراف، قناعت، اعتدال در زندگي، رفع فقر
اي راجع به جامعه ه ها و ارزش هاي اقتصاد رايج، نظريه درسي بايد حداقل در كنار نظريه

  . ايران را نيز در بر داشته باشد
پردازد كه در حوزه اقتصاد كالن براي رسيدن به يك  مقاله حاضر به اين مسأله مي

براي اين كار ما چهار سؤال مطرح كرده و در . كتاب مطلوب چه مراحلي بايد پيموده شود
  :دهيم طول مقاله با شماره هر سؤال بدان ارجاع مي

ها و عناصري  يك كتاب درسي اقتصاد كالن مطلوب بايد داراي چه ويژگي )1سؤال 
  باشد؟ 

  ها تدوين شده يا خير؟ آيا تاكنون كتابي با اين ويژگي )2سؤال 
در صورت پاسخ منفي به سؤال قبل، آيا اساساً امكانات اين كار فراهم بوده  )3سؤال 
  است؟ و

ست، براي پر كردن خالء آن، يعني در صورتي كه امكان اين كار فراهم ني )4سؤال 
  تدوين كتاب مناسب چه بايد كرد؟

بايد گفت از نظر ما يك متن درسي مطلوب اقتصاد كالن بايد در  1در پاسخ به سؤال 
هاي اقتصاد كالن كشور باشد و اين به معناي توجه به  بعد دانش موجود، ناظر به ويژگي

به بيان ديگر رويكرد مطالب . مي استها و خصوصيات اقتصاد بو دو عنصر اساسي ارزش
نامه دكتري  پردازي و روش حل مسأله از پايان در بعد نظريه. بايد اسالمي ـ بومي باشد

ساله  70ايشان در فصل چهارم رساله خود با بررسي تاريخ . بريم بهره مي) 1388(مقدم 
لگويي براي توسعه ، ا1937اقتصاد كالن، از زمان انتشار كتاب نظريه عمومي كينز در سال 

طبق اين الگو، علم اقتصاد . دهد مكاتب اقتصاد كالن و عوامل مؤثر در آن توسعه مي
هاي اقتصادي است، از  ها براي توصيف و تبيين پديده اي از نظريه كالن كه مجموعه
هاي فني در بستر جامعه علمي، به عنوان  ها، شواهد، و روش گانه ديدگاه تعامل عوامل سه

، روابط بين اين سه عامل و الگوي حاصله را به 1نمودار . ارم، حاصل شده استعامل چه
  . كشد تصوير مي
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  هاي فني ها، شواهد و روش گانه ديدگاه تعامل عوامل سه. 1نمودار 
  ).173: 1388(مقدم : منبع

  
اي تدوين شود كه عالوه بر  يك متن درسي مطلوب اقتصاد كالن بايد به گونه

ها  محتواي نظريات، طبق الگوي فوق بتواند در عمل تعامل اين چهار عامل در توليد نظريه
را به دانشجو نشان دهد تا وي نحوه تعامل عين يا حقايق اقتصادي با ذهن يعني 

و خود براي اين تعامل و توسعه علم اقتصاد كالن  هاي دانشمندان را مشاهده كرده ديدگاه
  . هاي الزم را فرا گيرد آماده شده و مهارت

هاي اقتصاد  ، در بخش بعد كتاب2، براي پاسخ به سؤال 1با روشن شدن پاسخ سؤال 
  .شود كالن فارسي بررسي مي

  
  بررسي كتب اقتصاد كالن به زبان فارسي. 2

هاي  يكي با گرايش. پذيرد دو خط مجزا انجام مي امروزه تدوين كتب علوم انساني در
در اين بخش ابتدا كتب . هاي ديني رايج و در امتداد كتب زبان اصلي و ديگري با گرايش

  . كنيم با موضوعات اقتصاد كالن اسالمي و سپس كتب اقتصاد كالن رايج را بررسي مي
مي آغاز و سپس با كه ابتدا در ديگر كشورهاي اسال 1»سازي علوم اسالمي«با موج 

تري مواجه شد،  پيروزي انقالب اسالمي ايران با تأييد معنوي و احساس ضرورت بيش
                                                            

1. Islamization of Knowledge 

شواهد آشكار 
  شده جديد

ها توسعه تئوري
 ها و نظريه

تغيير و توسعه 
 ها ديدگاه

توسعه 
مانهاي فنيروش

ل ز
طو

در 
 

 

 تجزيه و تحليل آماري

 اقتصاديهايداده
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هاي ديني  سازي دانش اقتصاد نيز در برنامه كار اقتصاددانان مسلمان داراي دغدغه اسالمي
هاي مختلف اقتصاد همانند فلسفه  قرار گرفت و با تالش آنان تاكنون كتب زيادي در زمينه

شناسي اقتصاد، اقتصاد كالن، اقتصاد خرد، پول و ارز و بانكداري و ماليه با رويكرد  روشو 
با توجه به آن . هاي فارسي، عربي و انگليسي به رشته تحرير درآمده است اسالمي به زبان

كه كتب درسي لزوماً بايد به زبان فارسي باشد، در اين بخش تنها كتب فارسي را مورد 
البته بعضي از كتب معروف نويسندگان خارجي به فارسي ترجمه . دهيم ارزيابي قرار مي

  . شده است
از معدود كتب ) 1384(نوشته ميرمعزي » اقتصاد كالن با رويكرد اسالمي«كتاب 

. فارسي است كه تالش نموده موضوعات مختلف اقتصاد كالن را تحت پوشش قرار دهد
تواند يك  سنده است اما به داليل ذيل نمياين كتاب اگر چه نتيجه زحمات بسيار زياد نوي

  :كتاب درسي مطلوب باشد
هاي بومي است و لذا حداكثر  گيري كتاب تنها داراي رويكرد اسالمي و فاقد جهت -

  .عنوان درس اقتصاد كالن اسالمي است مناسب تدريس به
در آن ها با آمارها و شواهد  كتاب داراي صبغه صرفاً نظري است و از مواجهه نظريه -

  . خبري نيست
  . معروف است LM-ISتر حول نظريات مكتب كينزي و الگوي  كتاب بيش -
  . 1كتاب تا حد زيادي اسالمي شده اقتصاد كالن رايج است -

اند كه از جمله  هاي ديگري نيز با موضوعات اقتصاد كالن اسالمي نوشته شده كتاب
، )1385(فرد  شته سعيد فراهانينو» هاي اقتصادي در اسالم سياست«توان به  ها مي آن
نگرشي علمي به هزينه و درآمد «، )1386(نوشته غالمرضا سرآباداني » دولت و تورم«

، )1382(آبادي  نوشته آقايان حسن آقانظري و محمدتقي گيلك حكيم» دولت اسالمي
) 1378(نوشته يوسف عبداهللا الزامل و بوعالم جيالني » اقتصاد كالن با نگرش اسالمي«
گيري نسبت به اقتصاد كالن كشور و  ها نداشتن جهت تر اين كتاب مشكل بيش. اره كرداش

شود مناسب تدريس به عنوان  ها است كه موجب مي محدود بودن موضوع مورد بررسي آن
  .كتاب اصلي نباشند؛ اگر چه ممكن است به عنوان متن جانبي قابل توصيه باشند

                                                            

 .البته شايد هم گريزي از اين كار نباشد كه بعداً بدان خواهيم پرداخت. 1
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كتب . اند زيادي به زبان فارسي ترجمه و تأليف شدهدر زمينه اقتصاد كالن رايج، كتب 
براي . 1اي كه اصوالً ناظر به اقتصاد ايران نيستند و بنابر اين از بحث خارج هستند ترجمه

انجام شده ) 1387(بررسي كتب تأليفي به تحقيق كامالً مرتبطي كه توسط واعظ و مقدم 
ها به اقتصاد ايران  پرداختن آن ها و ميزان و راهنماي خوبي در مورد وضعيت اين كتاب

  .شود براي اين هدف در ذيل خالصه مرتبط اين تحقيق بيان مي. كنيم است، رجوع مي
كتاب تأليف شده به زبان فارسي  19كتاب بررسي شده است كه  30در اين تحقيق 

جست و جو در چند كتابخانه معتبر كشور نشان . توسط اساتيد اقتصاد كالن كشور است
. دارد) 1387نيمه اول سال (كتاب در كل كشور تا زمان انجام تحقيق  47وجود دهنده 

در اين تحقيق هفت . است  درصد جامعه آماري مورد ارزيابي قرار گرفته 40بنابر اين حدود 
  :اند از فرضيه مورد آزمون قرار گرفته است كه دو فرضيه مرتبط با تحقيق حاضر عبارت

  .محور هستند هاي ارزشي انتشار يافته فاقد مباني نظريهكتب درسي اقتصاد كالن  -
دهندگي كافي براي محيط  كتب درسي اقتصاد كالن انتشار يافته فاقد قدرت توضيح -

  . اقتصاد كالن ايران هستند
دهد در مجموع كتب مذكور  اند كه نشان مي هيچ كدام از اين دو فرضيه رد نشده

. گيري بومي ـ ارزشي را دارا نيستند جهت هاي يك كتاب مطلوب درسي يعني ويژگي
و  26/1هاي مربوط به اين دو فرضيه به ترتيب برابر با  جالب توجه است كه امتياز شاخص

و فاصله زيادي با حداكثر امتياز ) 1امتياز (بوده است كه فاصله اندكي با حداقل امتياز  53/1
  .اين لحاظ است دارد كه نشان دهنده وضعيت نامطلوب كتب از) 5امتياز (

محور،  هاي ارزشي شود كه در زمينه نظريه ها مشخص مي در بررسي مجزاي كتاب 
است ) 1384ميرمعزي، (ترين امتياز مربوط به كتاب اقتصاد كالن با رويكرد اسالمي  بيش

كه نشان دهنده آن است كه در اين كتاب، مباني ارزشي اقتصاد اسالمي به همراه حداقل 
البته از يك . پولي يا كااليي اقتصاد اسالمي مورد بحث قرار گرفته است يكي از الگوهاي

ترين امتياز  كتاب بعدي داراي بيش. كتاب اقتصاد اسالمي انتظاري جز اين نبايد داشت

                                                            

ر بهتر از بعضي كتب هاي موجود هنوز بسيا اي با تمام محدوديت هاي ترجمه بعضي از كتاب. 1
با اين وجود به دليل آن كه ناظر به شرايط اقتصاد ايران نيستند از نظر مقاله . تأليفي هستند

 . شوند حاضر مطلوب تلقي نمي
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دارد كه نشان دهنده آن  2است كه تنها امتياز ) 1384(كتاب اقتصاد كالن نوشته بختياري 
كتاب  17. وهاي پولي يا كااليي اسالمي پرداخته استاست كه تنها به بيان يكي از الگ

دهد حداكثر به موارد  هستند كه نشان مي 1مانده داراي حداقل امتياز يعني امتياز  باقي
به صورت خالصه بايد گفت . اند اشاره كرده) مانند ممنوعيت نرخ بهره در اسالم(مصداقي 

  .تصادي اسالم ندارندهاي اق اكثر كتب مذكور دغدغه چنداني نسبت به ارزش
راهبردهاي كالن «در زمينه قدرت توضيح دهندگي براي اقتصاد ايران، تنها كتاب 

 5تنها كتابي است كه امتياز ) 1380(تأليف ابوالقاسم مهدوي » رشد اقتصادي ايران
هاي  دهد تمام الگوها و مثال را به خود اختصاص داده است كه نشان مي) حداكثر امتياز(

با اين . اند كه البته با توجه به موضوع كتاب طبيعي است ط به اقتصاد ايران بودهكتاب مربو
عنوان كتاب درسي  تواند به وجود از آنجا كه كتاب تنها در زمينه رشد اقتصادي است نمي

) 1384(، و مهرگان )1371(، اخوي )1385(در رده بعدي سه كتاب طبيبيان . به حساب آيد
كه نشان دهنده آن است كه به صورت موردي ميزان انطباق بعضي  قرار دارند 3با امتياز 

كتاب كامالً  11كتاب تأليفي،  19از . هاي اقتصاد ايران برازش شده است الگوها با داده
  .اند اي بهره نبرده صبغه نظري داشته و از هيچ داده

مناسب هاي تأليفي داوري شده  توان نتيجه گرفت كه هيچ كدام از كتاب در مجموع مي
كتب (اند  تدريس نيستند زيرا كتبي كه از حداكثر امتياز در زمينه مباني ارزشي بهره برده

وضعيت (، 3هاي بومي داراي امتياز كمتر از  گيري ، در زمينه جهت)ميرمعزي و بختياري
گيري را براي ديگر  توان اين نتيجه آيا مي. ، هستند و لذا در مجموع مناسب نيستند)مناسب
وري نشده و كتبي كه در چند سال اخير نوشته شده نيز تعميم داد؟ با توجه به كتب دا

، بيان خواهد شد و پاسخ منفي به اين 3سؤال مطالبي كه در بخش بعد، يعني پاسخ به 
مطالعات اقتصاد «توان گفت دليل اين مسأله تا حد زيادي در وضعيت نامطلوب  سؤال، مي
بنابر اين بدون اين كه الزم باشد . نهفته است) ماكار از اين پس به اختصا(» كالن ايران
توان گفت فعالً امكان تدوين يك كتاب درسي مطلوب  ها بررسي شوند، مي ساير كتاب

  . اقتصاد كالن وجود ندارد
  

  سنجي تدوين متن درسي مطلوب اقتصاد كالن امكان. 3
آخرين  همان گونه كه در مقدمه گفته شد، يك متن درسي مطلوب بايد اوالً
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، )1977(طبق نظر الئودن . پردازي را آموزش دهد هاي نظري و ثانياً فرآيند نظريه توسعه
فعاليت علمي يك فعاليت حل مسأله است و مسائل نيز به نوبه خود به مسائل فكري، 

) هاي تبيين نشده مانند تبيين پديده(شود  ها موجب توسعه علم مي يعني مسائلي كه حل آن
. شوند تقسيم مي) مانند تخمين مقدار يك پارامتر يا يك متغير(ردي يا عملي و مسائل كارب

قدر بوده است  بنابر اين براي اين كه ديد توسعه نظري در حوزه اقتصاد كالن ايران چه
همچنين . ها اهتمام شده است قدر به مسائل فكري و حل آن چه ماكاكافي است ببينيم در 

هاي فني و ارتباط مطالعات را با  ها، شواهد، روش ديدگاهبه همين ترتيب ميزان توجه به 
اين كار در . مورد ارزيابي قرار گيرد) به عنوان متغير جانشين وجود جامعه علمي(يكديگر 

مقاله علمي ـ پژوهشي در زمينه  242ايشان با بررسي . انجام شده است) 1388(مقدم 
 5در زمينه اين  1379-86ا، در دوره اقتصاد كالن ايران، به عنوان بهترين نماينده ماك

  :فقره به نتايج زير دست يافته است
درصد مقاالت تنها به مسائل كاربردي يعني برآورد مدل  70حدود  :حل مسائل فكري

اي هم به تبيين  هيچ مطالعه. ها و مانند آن اختصاص دارد و تفسير نتايج، مرور نظريه
 توان گفت در به طور خالصه مي. نپرداخته استهاي تبيين نشده در اقتصاد ايران  پديده
  .شود توسعه نظري مشاهده نمي ماكا

اين فرضيه رد شده است لذا  :گران در هنگام حل مسائل تصريح ديدگاه پژوهش
شناختي  شناختي و هستي مباني روش(توان گفت محققان در هنگام مطالعه به ديدگاه  نمي

خورد منازعات  مسائلي كه در ايران به چشم مييكي از . اند توجه نداشته) تحقيق
  .شناختي در حوزه اقتصاد كالن است كه حداقل براي محققان شناخته شده است روش

، كاربرد و توسعه الگوهاي نظري بدون ماكادر  :توجه به شواهد تجربي در مطالعات
  . در نظر گرفتن شواهد مربوطه بوده است

  هاي فني نشده موجب توسعه الگوها و روش اماك :هاي فني توسعه الگوها و روش
  .است

  . بر مبناي مطالعات قبلي بنا نشده است ماكا :ابتناي مطالعات بر مطالعات سابق
گيرد كه جامعه اقتصاددانان كالن ايران به خود اجازه  نتيجه مي) 208: 1388(مقدم 

بنابر اين، به طور طبيعي . دهد شناسي اقتصاد كالن را نمي ها و روش توسعه مباني، پارادايم
شود كه  ها هستند و اين موجب مي نقطه عزيمت آموزش در اقتصاد كالن ايران نظريه
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ها و الگوها باشند نه مشاهدات و شواهد بر  نقطه عزيمت پژوهش و تحقيق نيز نظريه
هاي  درصد مطالعات، الگوها و روش 75از   در زمينه الگوها نيز بيش. گرفته از دنياي خارج

همچنين با . اند فني موجود را بدون هيچ گونه تغييري، حتي تغيير جزئي، به كار گرفته
ها و الگوها، محققين  توجه به ضعيف بودن ادبيات نقد در ايران و وارداتي بودن نظريه

ايراني به دستاوردهاي داخلي، چه براي استفاده و توسعه و چه براي رد يا تأييد مطالعه 
شود موجوديت جامعه اقتصاددانان  اين امر موجب مي. دهند نشان نميخود، توجه چنداني 
  . اي از ابهام قرار داشته باشد كالن ايران در هاله

توان گفت يكي از داليل يا شايد  بندي مطالبي كه در اين بخش گفته شد مي در جمع
گيري  ترين دليل عدم وجود يك كتاب درسي مطلوب اقتصاد كالن، عدم جهت مهم
چرا كه يك كتاب درسي به طور معمول از آخرين دستاوردهاي . ب ماكا استمطلو

، در حال حاضر 1در نتيجه با توجه به وضعيت فعلي ماكا. برد مطالعات انجام شده بهره مي
شود كه تدريس كتب خارجي  اما اين دليل نمي. امكان تدوين كتاب مطلوب وجود ندارد

داراي سطح (مكان تأليف و تدوين كتاب مناسب اكنون ا رسد هم به نظر مي. بهتر باشد
ها و آمارهاي اقتصادي  با توجه به حجم زياد پژوهش) تري نسبت به متن مطلوب پايين

كشور وجود دارد، با اين وجود اين كار تاكنون به هر دليل انجام نپذيرفته است، يعني از 
ج مطالعه واعظ و مقدم عالوه بر نتاي. امكانات به صورت حداكثري بهره برده نشده است

توان افزود، از جمله آن كه  ذكر شد، شواهد ديگري را هم مي 2، كه در بخش )1387(
هاي مختلف خارجي هستند، بعضي  بندي كتاب هاي تأليفي بعضي ترجمه و سرهم كتاب
مطالب تا حد   سازي آوري بدون انسجام مطالب هستند، بعضي نيز به ساده جمع

ند و بسياري تنها مكاتب قديمي به ويژه مكتب كينزي و مقداري ا سازي دست زده سطحي
دليل تأليف كتاب با چنين كيفيتي آن است كه . كنند گرايي را بحث مي هم مكتب پول

گيرد و امتياز پژوهشي آن هم تفاوتي با يك كتاب  هزينه و وقت كمتري از مؤلف مي
رسد اين كار تنها در قالب  مي لذا براي تدوين يك كتاب مناسب به نظر. باكيفيت ندارد

                                                            

است اما با توجه به اين كه ساختار  1386اگر چه اين نتايج مربوط به مطالعات تا پايان سال . 1
پذيرد،  است و كار هنوز به روال سابق صورت ميها در ايران تغيير جدي نداشته  پژوهش

  . اين نتايج در زمان حاضر نيز قابل پذيرش است
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  . پذير است يك طرح پژوهشي امكان
، يعني نحوه تدوين يك كتاب درسي مناسب 4سؤال در بخش بعد به پاسخ به 

  .پردازيم مي
  

  چارچوب پيشنهادي براي تدوين يك كتاب درسي مناسب. 4
ايـران  اقتصـاد  . هم اكنون حوزه اقتصاد كالن كشور ما نيازمنـد توسـعه نظـري اسـت    

هـا نيازمنـد    تواند حداقل در دو صـورت مسـائلي نظـري ويـژه خـود، كـه پاسـخ بـدان         مي
هايي از اقتصاد كالن جريان غالب كه براي حل  نظريه) 1: پردازي است، داشته باشد نظريه

ايـن  . شوند، توسط اقتصاددانان كشـور توسـعه داده شـوند    مسائل اقتصاد ايران استفاده مي
ها در هر جامعه علمـي   پردازي و توسعه و نقد نظريه كه فرآيند نظريه مطلب با توجه به آن

به دليل ماهيت متفاوت محيط اقتصـاد  ) 2. رسد بسيار فعال است، كامالً منطقي به نظر مي
كالن ايران ـ به ويژه ماهيت دولت، وجـود درآمـدهاي نفتـي زيـاد، بانكـداري اسـالمي و        

هـاي   ار متفاوت عوامل اقتصـادي بـه دليـل ارزش   گذاري، رفت الزامات آن در زمينه سياست
ـ الاقل بخشي از مسائل اقتصاد كالن ايران متفاوت از مسائل اقتصـاد  ... متفاوت جامعه و 

هـاي خاصـي در    است، و بنابر اين اقتصاد كالن ايران نيازمنـد نظريـه   1كالن جريان غالب
بودن مسائل، در صـورت  حتي در صورت يكسان . هاي رايج اقتصاد كالن است كنار نظريه

پردازنـد، حـل ايـن مسـائل بـاز هـم        هايي كه به حل اين مسائل مي متفاوت بودن ديدگاه
  . تواند متفاوت بوده و منجر به توسعه نظري شود مي

در عين حال، كارهايي كه در زمينه علـم اقتصـاد كـالن در ايـران انجـام شـده اسـت        
ت كه شـايد يكـي از داليـل پراكنـدگي آن     كارهاي پراكنده اما گستره و بسيار متنوعي اس

مجـالت  . گيري يك خط مستقل علمي شده اسـت  همين تنوع آن باشد، زيرا مانع از شكل
شـوند و   هاي متعددي كه برگزار مـي  شوند، همايش متعددي كه در حوزه اقتصاد منتشر مي

شود همگي شـاهدي بـر گسـتردگي و تنـوع      تحقيقاتي كه در مؤسسات اقتصادي اجرا مي
. اما اين كارها نيازمند پشت سر گذاشتن مرحلـه تجميـع اسـت   . كارهاي انجام شده هستند

است كه اگـر چـه يـك پـارادايم     ) 1962(علم كوهن  اين مرحله تداعي كننده مرحله پيش
                                                            

1. Mainstream 
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براي سربرآوردن بايد آن را پشت سر بگذارد اما اين كار براي تسريع در توسعه و پيشـرفت  
زيرا استقرار پارادايم جديـد بـا خـود حجـم     . ممكن پيموده شودعلمي بايد در حداقل زمان 

انبوهي از مسائل جديد نيازمند حل را به وجـود خواهـد آورد كـه منجـر بـه پديـدار شـدن        
  . شود هاي جديدي پيش روي علم مي افق

توان گفت مطالب زيادي براي استفاده در تدوين يك كتاب اقتصـاد   طور خالصه مي به
لي اين مطالب آن چنان كه شايسته اسـت مـورد اسـتفاده قـرار نگرفتـه      كالن وجود دارد و

كتابي . كنيم الگويي براي انجام اين كار فراهم كنيم در اين بخش از مقاله تالش مي. است
توانـد بـا نقـادي     شود خود يكي از مراحل تجميع است و مـي  كه توسط اين الگو فراهم مي

گيري يك اجماع  زآوري مطالب موجب شكلتوسط جامعه علمي، تصحيح، تدريس و به رو
  . هاي آينده شود نسبي حداقل بين محققان نسل

توان  هاي اقتصاد كالن وارداتي است، نمي ها و نظريه از آنجا كه هم اكنون پارادايم
ها  انتظار داشت تمام مطالب كتاب توليد داخل باشد، بنابر اين ساختار مكاتب و چارچوب آن

لذا قبل از شروع تأليف كتاب، بايد با اقتباس از آثار معتبر . ي خواهد بودنيز طبيعتاً اقتباس
پس از اين مرحله بايد چارچوب . هاي كتاب تعيين شود خارجي و اهداف آموزشي سرفصل

همان گونه كه . هاي بومي را تعيين نمود هاي اسالمي و ويژگي و روش وارد نمودن ارزش
در فلسفه علم است كه معتقد ) 1962(ريه كوهن گفته شد، مبناي نظري اين چارچوب نظ
گيري و درآمدن به صورت علم مسلط، مرحله  است يك پارادايم علمي قبل از شكل

در اين مرحله علم به صورت مواد خام و محدود و . گذارد علم را پشت سر مي پيش
بعضي  هاي پراكنده خارج از پارادايم مسلط است، كه پس از تجميع و تببين بهتر گزاره
ها نسبت به پارادايم رقيب به تدريج قوام پيدا كرده و در نهايت نيز پارادايم رقيب را  پديده

  . 1كامالً كنار زده و خود به صورت پاردايم مسلط سربلند خواهد كرد
قبل از تشريح الگو ذكر اين نكته ضروري اسـت كـه در ايـن الگـو بـه توسـعه امتيـاز        

همچنين در مراحل توسعه علمي ابتدا پاردايم، سـپس  . شود تري نسبت به نقد داده مي بيش
  . نظريه، بعد از آن توسعه الگوي نشأت گرفته از نظريه و در آخر اجراي الگو قرار دارد

                                                            

گيري يك پارادايم، دو پارادايم قديم و جديد به صورت دو  البته در مراحل ابتدايي شكل. 1
 . برنامه پژوهشي مستقل و معارض در كنار يكديگر وجود دارند
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  :اين الگو داراي مراحل ذيل است
بندي موضوعي كتاب با توجه به مقطع تحصيلي و نيازهاي آموزشي با اقتباس  فصل. 1

  . شوداز آثار خارجي تدوين 
ها و الگوها و اجراي الگوها در دو بعد  يك بانك اطالعاتي شامل توسعه و نقد نظريه. 2

  . داخلي و اسالمي با توجه به موضوعات تعيين شده در بند قبل تهيه شود
  . هاي اصلي آن توضيح داده شود در ابتداي هر فصل ابتدا پارادايم و نظريه. 3

  
  ينيهاي بومي ـ د ل جاسازي گرايشمراح
در صورت پاسخ مثبت . هاي اصلي آن مورد نقد قرار گرفته است آيا پارادايم و نظريه. 4

هاي اسالمي  هاي كه تعارض آشكاري با ارزش به ويژه پارادايم(نقدهاي مربوطه ذكر شوند 
  ).مانند حرمت ربا دارد

در . ردهاي بـومي ـ ارزشـي وجـود دا     گيري هايي ذيل اين پارادايم با جهت آيا نظريه. 5
  .صورت وجود ذكر شوند

در . انـد  هاي بومي ـ ارزشـي توسـعه داده شـده     گيري هايي از نظريه با جهت آيا مدل. 6
  .صورت وجود ذكر شوند

در صورت وجود ذكر شده و نتـايج آن  . اند هاي داخلي اجرا شده هايي با داده آيا مدل. 7
  .شوندبررسي ) تأييد يا تضعيف و مانند آن(در قبال نظريه 

  :در مورد الگوي باال نكات ذيل نيازمند تذكر است
مراحل برشمرده شده در اين الگو قبل از شروع تدوين كتاب است و ممكن است در . 1

زمان تدوين كتاب اقتضائات ديگري بر حسب شـرايط بـه وجـود آيـد و موجـب توسـعه و       
  .تصحيح الگو شود

با چه ديدگاه و گرايشي تدوين شود بر حسب اين كه كتاب توسط چه اقتصادداني و . 2
اما اقتصاددانان داراي گرايشـات  . متن متفاوتي به وجود خواهد آمد كه از آن گريزي نيست

پوزيتيويستي كه علم را جهاني دانسته و اعتقادي به اقتصاد اسالمي و اقتصاد بومي ندارنـد  
گيرد بايـد   عهده مي را به اقتصادداني كه وظيفه مذكور. مطمئناً براي اين كار مناسب نيستند

دسـت نـامرئي و تعـادل      هاي اصلي اقتصاد به ويژه آمـوزه  در ابتدا تكليف خود را با ديدگاه
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به بيان ديگر . خودكار اقتصاد و آموزه تفكيك اقتصاد اثباتي از اقتصاد هنجاري روشن سازد
اددان ممكـن  مثالً يك اقتصـ . هاي مسلم خود را تعيين كند فرض بهتر است وي ابتدا پيش

است سه انگاره اصلي خود را پذيرش تعادل عمومي اقتصاد در غياب عوامل اخالل كننـده  
هـاي   در اقتصاد، عدم پذيرش ربا و در نتيجه اعتقاد به لزوم حذف بازار پول، توجه به ارزش

ها در تخصـيص منـابع    و نقش مهم آن) دوستي، نهاد ارث، وقف مانند نوع(اصيل اقتصادي 
مطمئناً كتاب تأليفي ايشان تا حد زيادي متفاوت از كتب اقتصاد كالن . د قرار دهددر اقتصا

  .كند رايج بوده و زمينه را براي نقادي و پربارتر شدن مباحث فراهم مي
  .بعضي از مراحل كار خود يك طرح تحقيقاتي هستند از جمله دو بند اول الگو. 3
  

  گيري نتيجه. 5
در اين مقاله تالش شد امكانات الزم براي تدوين يك كتاب مطلوب درسي اقتصاد 

از . به تصوير كشيده شود) شود اكنون به شدت احساس مي كه جاي خالي آن هم(كالن 
عنوان منبع اصلي تدوين چنين كتابي خود وضعيت  آنجا كه مطالعات اقتصاد كالن ايران به

اي در انجام  اما سابقه چنددهه. ين چنين كتابي نابجا استمطلوبي ندارند، فعالً انتظار تدو
حداقل توسط بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه (مطالعات اقتصاد كالن در ايران 

اندازي  ها و مراكز آموزش عالي پس از پايان جنگ و راه و نيز توسعه سريع دانشگاه) سابق
دكتري و الزام دانشجويان و اساتيد  هاي تحصيالت تكميلي شامل كارشناسي ارشد و دوره

ها و مطالعات خويش در مجالتي كه روز به روز بر تعدادشان  به انتشار نتايج پژوهش
شود، باعث شده كه جامعه علمي كشور امروزه با حجم عظيمي از مجالت و  افزوده مي

ناسب ها مواد الزم براي تدوين يك كتاب درسي م اين پژوهش. مقاالت علمي روبرو باشد
را در صورتي كه با يك ديدگاه بومي ـ ارزشي تركيب شود، فراهم ) نه در حد مطلوب(

گير و  اما هنوز از اين فرصت به داليل گوناگون از جمله سختي كار و وقت. كند مي
با كمك . هاي انگيزشي الزم بهره برده نشده است بر بودن آن و نبود مشوق هزينه

توان به تأليف  صورتي كه ساير شرايط كار فراهم شود، ميچارچوب پيشنهادي در مقاله در 
  . كتابي مناسب براي عبور از دوران گذار اقدام نمود
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  يعلوم انسانة حوز يقيمطالعات تطبة نحو
  قيا تلفيك ي، تفكالتقاط

  
  1∗يثربيمحمد د علييس

  دهيچك
حـوزه و دانشـگاه    يونـد واقعـ  يپة كشور دربار يعلم يحاكم بر فضا يمعرفت يها هدغدغ
بـه   يا هر حـوز يـ و مراكـز غ  ههافرمودند كـه فرهنـگ دانشـگا   ) ره(طور كه امام امت  آن

و  يشتر عادت كرده است تا فرهنگ فلسـف يت بياست كه با تجربه و لمس واقع يصورت
 ينـه بـرا  يگر ذوب شوند تـا زم يكديحوزه و دانشگاه در  ها هد با برداشتن فاصليبا ينظر

ز نهضـت  يو ن. )243 :20ج  ،فه نوريصح(تر گردد  عيوس يبسط و گسترش معارف اسالم
آن جـا كـه    يمـورد نظـر مقـام معظـم رهبـر      يه پـرداز يد علم و نظريو تول ينرم افزار
كننـد و   يمـ  تنها غرب را ترجمـه  يا هكنند و عد يمدام خود را تكرار م يا هعد: فرمودند 

د يـ با .شوند يم دچار انفعال و عقب گرداند  شيز كه تابع نخبگان خويجامعه و حكومت ن
رقابـت كننـد و   گر يكـد يبا  يدر چارچوب منطق و اخالق و در جهت رشد اسالم ها هديا

كـه   يجهـان ة ران به رتبـ يت كند و ملت ايعزت و هوة مصاف دهند تا جهان اسالم اعاد
 يقـ يتطبة مطالعـ  يو ضـرور  يخاستگاه اساسـ  ،ابديگر دست ياستحقاق آن را دارد بار د

  .)1381، پژوهشگرانة نام(است  يعلوم انسان
حاكم  مختلف يههادگايآن د يو نظام آموزش يعلوم انسانة حوز يقيمطالعات تطب يبرا

ارائـه شـود و    ير اساسييبدون تغ ها هك از رشتيمتعارف هر هاي  نكه درسياول ا  :است
 يكرد ره به جاين رويا هگردد ك يآن تلق يبه عنوان چاشن يدر كنار آن چند درس معارف

اسـت و   ياست كه بطالن آن قطعـ  يگر روش التقاطيروش د .برد ينبرده و نم يدرست
                                                 

 myasrebi@ut.ac.ir  س قم، دانشگاه تهرانيأت علمي پرديعضو ه ∗
 

mailto:myasrebi@ut.ac.ir


 مجموعه مقاالت دومین کنگرة ملی علوم انسانی    670

ده ید فایمتقن و مقبول مف يتواند با متدلوژ یم است که یقیکرد تلفین تنها رویا هباالخر
  .آن است یلیح تفصیتوض يایمتن مقاله گوۀ واقع شود که مطالع

 یعلوم انسان ،یقیکرد تلفیرو ،یقیتطبۀ مطالع ،یانقالب فرهنگ :ها کلیدواژه
 

  مقدمه
ـ ۀ مقدمـ  یعلـوم انسـان  ة در حوز يا هان رشتیو م یقیتطبۀ مطالع مناسـب   يالگـو ۀ ارائ

. ن عرصـه اسـت  یدر ا يزیر برنامهشناسی  بیآسو  ن سرفصلها و محتوایو تدو يزیر برنامه
ة ن کنگـر یطرح در دوم يبرا يشنهادیعنوان محورها و موضوعات پ هکه ب ن گوناگونیعناو

 کنـد کـه بـا چـه     یمهم برگشت مـ ۀ ن مسئلیا هب ارائه شده است بدون استثنا ینسانعلوم ا
 یر اساسییبدون تغ ها هک از رشتی متعارف هر يها ا درسی؟ آمیبه مطالعه بپرداز يکردیرو

 یراهـ  ،گردد یآن تلق یبه عنوان چاشن یمطرح و ارائه شود و در کنار آن چند درس معارف
گـر روش  یروش د .جه در بر نداشته اسـت ینتۀ در عرص يریثر و چشمگؤکه تا کنون اثر م

بر آن بار نخواهد شد  یعملۀ جیچرا که نه تنها نت ،است یاست که بطالن آن قطع یالتقاط
دهد و بـاالخره   یز در معرض خطر قرار میما را ن یو مکتب یت و استقالل فرهنگیبلکه هو
ها و حفظ اصالتۀ صیمند که با خص استنباط و اجتهاد عالمانه و روش بر یمبتن یقیروش تلف

د است با توجه به فرصـت کوتـاه و   یام .ش روستیمشکالت پ يپاسخگوها  لحاظ ضرورت
 يهر چند کوچـک در روشـنگر   ین مقاله بتواند قدمیا،  هکنگر ين حال مغتنم برگزاریدر ع

  .گردد یا تلقیل و پوین منطق اصیا
  
  کردهاي سه گانهیقی و رویتطبۀ مطالع

  .سباءة سور 46ۀ یآ... .ثم تتفکروا يو فراد یقل انما اعظکم بواحده ان تقوموا هللا مثن
ـ و آن ادهـم   مـی  ز پنـد یک چیبگو شما را به  :ترجمه ن اسـت کـه دو نفـر دو نفـر     ی

  ...دیشیندید سپس بیام کنیک نفر براي خدا قیک نفر یا ی) گروهی(
 یینـه و روشـمند در گـرو شناسـا    یبه  يساز یاز بحران تا بوم یاجتماع ،یعلوم انسان

 ،مقارنه و التقـاط  یاصلۀ ها را در سه مقولن روشیا. ها و انتخاب روش مناسب آن استروش
  .میده یق مورد مالحظه و مداقه قرار میفک و باالخره مقارنه و تلیمقارنه و تفک

  مقارنه و التقاط :الف



 671...    یحوزة علوم انسان یقینحوة مطالعات تطب

ـ رود کـه چ  یکار مـ  هب ین کلمه وقتیا .التقاط در لغت از لقط اخذ شده است بـدون   يزی
و  340 :بـدون تـا   یحـ یطر(ز آمده است ین یانبوه کردن ناگهان یافت شود و به معنیقصد 

است کـه   یان خاصیعنوان جر  یدر اصطالح مطالعات علوم انسانو ) 1827: 1387 ،احیس
 یمکتبـ  یداشـت کـه بـدون تعهـد بـه مبـان       یظهـور و بـروز خاصـ    یدر دوران ستم شاه

و بـه خـورد جامعـه     يخـاص سـرهم بنـد    یگوناگون با خود باختگ يها هاز نحل ییها هافتی
  :اند قدس سره آورده يمطهر ید مرتضینه استاد شهین زمیدر هم .دادند یم

معتقد  یک مکتب التقاطیکه به اند  دا شدهیهم پ یر بدبختانه گروه سومیاخ يدر سالها
ب یسم ترکیالیستانسیاز اگز ییزم را گرفته با چند تارمویش کمونیاز ر ینها قسمتیا .اند شده
ل و نـاب  ینـد مکتـب اصـ   یگو یمـ  آن وقت ،ش اسالم چسبانده اندیبعد هم به ر واند  کرده

  .ستین نین است و جز ایاسالم ا
 یگانـه اسـتقالل مکتبـ   یبهـاي   ش بـه مکتـب  یما با گـرا  ،دهم ینجا هشدار میمن در ا

م سـ یالیستانسیا اگزیزم باشد یخواهد آن مکتب کمون یحال م. میده یخودمان را از دست م
م ینخـواه  ین طرز تفکر به اسـتقالل فرهنگـ  یو با ا ها هوین شیبا ا .یالتقاطک مکتب یا ی

کـنم   یاست که مـن مـ   ین اعالم خطر بزرگیا .م بودید و به ناچار محکوم به فنا خواهیرس
  ).170:تا یب ،يمطهر(

اسالم از  يضررشان برا یتقاطالهاي  ن مکتبیمن اة دیبه عق :اند گر آوردهید يو در جا
ست و انقـالب مـا اگـر    یشتر نباشد کمتر نیحاً ضد اسالم هستند اگر بیکه صر ییها مکتب

پاك کنـد و   ها هیراین پیای  هد خود را از همیروزمندانه راه خودش را ادامه دهد بایخواهد پ یم
 ،يمطهـر (حرکت کند –ت یاسالم قرآن و اهل ب –ن یاسالم راستهاي  ارزش يایدر راه اح

  ).67:تا یب
 یدر مقابل بعض ینوع حالت بردگ کیران را یا ياز محافل فکر ياریر بسیان اخیدر سال
ـ غرب در گرفته است که باعث شده است هـر گونـه تحر   يفکرهاي  از مکتب  یک واقعـ ی

تحرك و تجـدد تمـام سـنن    ۀ ت را از دست بدهند و به عذر و بهانیو ابتکار و خالق يفکر
از » سـم یا« کیمال کنند و با ذکر یند پافهم یران را که اکثراً آن را نمیا يو معنو يفکر

الت خـود بـا آن آشـنا    یا فوقش در چند سال تحصیو اند  ش خواندهیکه شب پ یفالن کتاب
ل تمدن خود را ین حال مضحک تمام افکار اصیرقت بار و در ع يبا نخوت و غروراند  شده
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  ).14: 1387 ،نصر(رند یده گیناد
  :میکن یرا دنبال من بخش یتر ا یطور جزئ هب ینیعناو یط 

  
  در غرب و التقاط  یئص علوم انسانخصاـ 1

اد بـا هـم متفـاوت    یه وجود دارد که اساساً و از بنیدر آنچه مربوط به علوم است دو نظر
 .میمتجدد بنامۀ یو نظر یبر سنن روحان یمبتنۀ یم آنها را نظریتوان یبلکه ناسازگارند و ما م

 يوجود ندارد که به نحو» یر روحانیغۀ نیو زمقلمرو «ک ین است که بواقع یقت ایحق
وجـود دارد  » یر روحـان یـ دگاه غید«ک یباشد فقط مخالف ۀ نقط» یقلمرو قدس« با از انحا
ـ . باشـد  ینمـ  يخبـر  یدگاه جهل و بیجز دب يگریز دیح خود چیمفهوم صر هکه ب ن یهمـ  هب

دانش از سـنخ   .شود یسته مینگر» دانش جاهل«ک یبه عنوان » یوحانر ریعلم غ«جهت 
دانش جاهل به هر آنچه از  ،داشته ات نگهین واقعیراز پست ترتکسره در ین که خود را ییپا

 يو يکه بتواند برا یجاهل از هر اصل ،ه از خودیخودش برتر است، جاهل به هر مقصد عال
ـ هـر چنـد ا   ،ن سازدیمشروع تأم یتام و کامل گوناگون مقامهاي  ان معرفتیدر م ن مقـام  ی

در  یعنـ یاسـت   یمحبـوس و زنـدان   ین دانش در قلمرو امورنسبیا ،العالج ،باشد منحصر
خواهد خود را مستقل و قائم بذات اعالم دارد خود به دسـت خـود هرگونـه     یکه م جا همان

ـ جـز   يزیگر چیه گسسته است و دیه و برتر و از معرفت عالیرا از حقائق متعال يوندیپ ک ی
ـ ا .برد یچ جا راه نمیه هده و بیمنبعث نگردچ جا یقت از هیدانش که به حق ـ یـ ن بی مـا   هان ب

م یم و بفهمـ یعلوم فاقد است درك کنـ ۀ نیاجازه خواهد داد هر آنچه را جهان متجدد در زم
انحـراف  ة ندیبالد فقط نما ین همه از آن برخود میمتجدد ا ياین علم که دنیکه چگونه هم

بر  یعلم مبتن«ا ی» یو آسمان یلم قدسع«کسره یاست که به چشم ما  یواقع علمۀ و فضال
 يبـر محـدود کـردن اجبـار     یاد کـارش مبتنـ  یدانش متجدد که بن .نام دارد» يسنن معنو

علـم مربـوط بـه     یعنـ یع علوم پست تـر اسـت   یآن که از جمة ژیانواع و یمعرفت به بعض
ه از ین محدود کردن و عواقب بالفصـل ناشـ  یبخاطر هم .باشد یم محسوس يت مادیواقع
 ،1378,  يریترجمـه دهشـ   ،رنه گنـون « .را از دست داده است يمعنو یهر گونه ارزش آن

  »81ص 
قـت مـدعی اسـت کـه     یگـاه حق یپاه کوشش در راه اعتالء خود ب يانسان متجدد به جا

ن علـوم در  یا يل نقائص ماهویبه دل »100 .همان«.آورد ین میگاه خود پائیپاه قت را بیحق
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 يسـاز  یا بـوم یدر خود غرب  يفورهاي  ازیق آن با نیو تطبل یخاستگاه خود در موقع تکم
ل مبتالبـه  یـ ح و تکمیتصـح  يشود که به جا یم روبرو ییر کشورها با چالش هایآن در سا
 یشـود وانگهـ   یمـ  ق مناسبیح و تلفیتصح ياز نوع التقاط مخرب به جا يگریعوارض د

را محقق  یالتقاط اجرائ یخود به خود نوع يماریک بیک علم و عالج ناقص یارائه ناقص 
  .خواهد ساخت

  
  زم و التقاطیسکوالرـ 2

 یعـ یبه موازات علـوم طب  یم عدم رشد علوم انسانیا بهتر بگوئیمعاصر ضعف  جهاندر 
عت بشر شمرده شده است مثالً مک دوگـان در کتـاب بحـران    یاز ضعف شناخت طب یناش

شرفت همه علوم بـوده  و هـم   یعت انسان مانع از پیما از طب يخبر یب« جهان آورده است 
را کمبود آنها یماست ز د عصریاج شدینگونه علوم مورد احتین مانع وجود دارد ایز ایاکنون ن

ـ من ا ییق نهاید زوال کامل تمدن باشد تحقید به سقوط و شاید شدیموجب تهد ن اسـت  ی
بـا   م شـده مرتـب  یم کـه معـارف تنظـ   یازمند آنیاعاده توازن و تعادل تمدن خود ن يکه برا

دکتـر محمـد   . م شـوند یتنظـ  یاجتمـاع  یعـت بشـر و زنـدگ   یاز طب يشتریب یمعرفت علم
زم در توقـف  یدر مورد نقش سکوالر یک کنفرانس علمیدر  یخطابه مفصل ین طیالد یعرف

و علـوم   یشـرفت علـوم انسـان   یزم پیسـکوالر : ري کرده است کـه یخالصه گ یعلوم انسان
  .ق نگاه داشته استیسقوط در حال تعل يرا تا حد مرگ متوقف ساخته و آنرا برا یاجتماع

ده وضـع  ییـ است نا معقول از دانشـمندان غـرب کـه زا    يا هدیزم تعصب و عقیسکوالر
له یاست نسبت به انسان و جهـان کـه بوسـ    یت فعلیحیحاکم بر مس يحاضر فضا یلیتما
که هم مخـالف   یین معنایت شده است و ایه و تقویخ اروپا تغذیک سلسله حوادث در تاری

وجـود دارد   يا هنکتـ  یشرفت اطالعات علمیکه در پیاسالم است و هم مخالف علم در حال
گر یکـد یدر آنجا  به  یعلم يها هافتیا فکر مربوط به حضرت حق و یده ین ایتر یکه اصول

وندنـد و  یپ می گریکدیکنند و به  یم گر را استقبالیکدی یق جدانشدنیرف رسند و مانند دویم
توانـد جلـو بـرود مگـر      یعلم نم ...کنند میت یگري حمایک به نحو شگفت آوري از دیهر 

که سالهاست به سفر رفتـه   یقیوند داده شود و رفیکه از او جداشده به او پ یقینکه آن رفیا
  .ق اولش ملحق شودیحاال به او برگردد و به رف

 یق علمـ یبخشـد و حقـا   یمـ  که به علم نظـم و روش و غنـا   یاست علم یقین حقیا 
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  .دهد یم را الهام يگرید
ان روشنفکر و معلمـان  یمرب یتوجه یکه باند  گر جدا شدهیکدیافراد بشر بدان جهت از 

مشـترك   یقـ یده آل حقیا یعنیدگارشان یسندگان و مولفان متون کتابها آنها را از آفریو نو
به آنها بدهد دور سـاخته   يا هدار و خرسند کنندیاند مسرت پاتو یم ییعتشان که به تنهایطب

  .اند و مردم خدا را فراموش کرده
ـ ا يکـه بـه جـا   انـد   منقسـم شـده   ییهـا  ها گـرو یکدسته طبقات یجه به یدر نت ده آل ی

از  يگریان دیشده و خدا يگریگوناگون د يزهایک عاشق و خدمتگزار چیمشترکشان هر 
ر آن را یـ زم و غیالیزم و سوسـ یو کمـون  یدموکراسـ هـاي   مسلکا یکشور  ،ملت ،ل نژادیقب

غلط او فرمانرواي بالمنـازع   يخواهد که خدایت میک از طبقات بشریهر اند  انتخاب کرده
ـ چگـاه در ا یتوان تصور کرد که پژوهشگران غـرب ه یبهر حال نم.. .جهان باشد نـه  ین زمی

 يا هتوانند از نقط یچ وجه نمیرا ندارند و به ه ين کاریچن ییرا توانایز! به ما بدهند يرهبر
عت بشر در آنجا متوقـف شـده عبـور کننـد آنهـا      یم علم آنها راجع به طبیکه ذکر شد و گفت

عـت بشـر را نخواهنـد    یده آل آنهـا در طب یح واقع مقام ایح و توضیا تشرین ییچ وقت تبیه
ست و به یسازگار ناند  راساختهکه آن  یخ و فرهنگیبا تار یبطور کل ین معنیرا ایرفت زیپذ

نکه تمدنشان عمالً سقوط کند و نابود یدار نخواهند شد تا اینخواهند برد و ب یاشتباه خود پ
  .ر خواهد بودیار دید اصالح اشتباه بسیایش بیپ یکه چنان وضع یشود و هنگام

دکتر محمد اقبال بـا توجـه بـه     يفکر يمثل الگو يفکر يالگو یو در ادامه به معرف 
 یراد شده و هنوز تاللو تابنـاك انقـالب مقـدس اسـالم    یا 1963خ کنفرانس که سال یتار
ـ از ا يد ما با کمک فکـر یگو یم را نداشت یران ظهور و بروز فعلیا م یتـوان  یمـ  ن دسـت ی

 ر انقـالب یـ جهان و آثـار خ  یت فعلیم بسی معلوم است با توجه به وضعیر دهییجهان را تغ
ـ شـتر اسـت و در نها  یشتر و بیب يکردین رویران اصالت و ضرورت چنیا یاسالم ت آورده ی

 یعلمهاي  د نظر در متون کتابیله تجدین عمل مستلزم آن است که بوسیاست اقدام در ا
ل یتمام مراحـل تحصـ   يبراشناسی  و جامعه یچه علوم انسان يژوولیک چه بیزیخود چه ف
ـ کنند جهـان آفر قت را درك ین حقیان ایدانشجو ل علـم  یده خداسـت و منظـور از تحصـ   ی

که بتوانند به خدا عشق بورزنـد و هـر    ينش است به نحویق کتاب آفریطر شناخت خدا از
ـ یطر دن به کمال مطلوب ازیخدمت حضرت حق باشند رس شتر دریچه ب ت یـ م و تربیق تعل

ترجمـه   ،نیلـد ع ایـ محمد رف« .است یاسالم یس دانشگاه به تمام معنیکامل مستلزم تأس
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  » 54ص ،1378 ،يدیسع
  
  زم و التقاطیالیماتر -3

ح عرضه شد یمس یسیگر و عید یدر باره خدا و جهان یم نا معقولیغرب مفاه يایدر دن
شد  یم عرضه یرند آنچه هم به عنوان حکمت الهیتوانستند بپذی که افکار آزاد و روشن نم

ان ارتباط با خـدا  یم یمان مصنوعیا ینوعنکه یا هنطور به اضافیسا بود همیکه وابسته به کل
ت و یـ و حـق حاکم  ییخدا یان بیک طرف و بیاز ها  و مشروع شمردن استبدادها و اختناق

مصـلحان   ینها موجب شـد کـه برخـ   یگر برقرار شد ایکار در راه کسب حقوق از طرف دیپ
ود آزاد ین قیز اکسره ای یراه مبارزات اجتماع نکه خود را دریا يه داران برایو داع یاجتماع

که در فکر خدا منشعب شود گسستند و بـه   یو مفهوم یکنند از اساس منکر خدا و هر معن
فتـه آنهـا بودنـد    یفته و فریشـ  ینظر اجتمـاع  روان آنها که ازیسم رو آوردند پیالیماتر يسو
ـ یالیشه ماترید اندیکردند شا ين فکریجاً چنیتدر ن افـراد  یدارد و چنـ  يا هن معجـز یسم چن

رو نگرفتـه بودنـد   یـ سـم ن یالیآوردو حال آنکه آن افراد از ماتر یم بوجود يمبارز و پرخاشگر
ـ ثیرو گرفت و اعتبـار و ح ین افراد نیسم بود که از ایالین ماتریا هبلک ت کسـب کـرد علـت    ی
بـود کـه در    يسـم نبـود بلکـه مفاسـد    یالیمحاسـن ماتر  ،سـم یالین افراد به ماتریش ایگرا

 د آمده بـود اآلن یپد یاجتماع،یاخالق ،يفکر يها هازجنب یمذهببه اصطالح  يدستگاهها
و  يزم که مربوط اسـت بـه وضـع اقتصـاد    یالیان سوسیم یارتباط تصنع یم که نوعینیب یم

چ ینکـه هـ  یکوتـه نظـران موجـود اسـت و حـال ا      ینظر برخ سم دریالیان ماتریاجتماع و م
ـ  یالیماتر در عصر حاضـر  يادیمقدار زه قت بیدر حق .ستین یارتباط ونـد  یواسـطه پ ه سـم ب
شـود   یم ینیش بیپ... افته استی اعتبار ت ویثیدا کرده است حیزم پیالیکه باسوس ینیدروغ

 ن سنگر را که به حق مال خودشان اسـت تصـاحب کننـد   یجاً ایدل تدر داریکه مسلمانان ب
 د ویآن استاد فرزانه به منصه ظهور رسـ  ینیب شیپ خدا شکر» 248ص  ،1357، يمطهر«

ن ورق ین سرنوشت اسالم و مسلمییدر تع یخین و تاریبرگ زر یانقالب اسالم يروزیبا پ
ـ ا هن  است کـ ین سطور و استناد ایر ایخورد غرض از تحر ج یو تـرو  یت مبـارزات یـ ن موقعی

در  یعلـوم انسـان   يجـار  يمادهاي  لیز تحلیمبارزه و ن یعنوان منطق علمه سم بیمارکس
ه یـ موجـب توج  ییها هافراد و گرو ينگر یو سطح یه علمیو ضعف بن یجهان و خودباختگ

انـه و مـاالً   یمـادي گرا هـاي   ن و نهـاد یما با عناو ینیو د یسنت یفرهنگ يها هیل مایو تأو
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از  یراً گروهیمتأسفانه اخ. آن گشت یو عمل يافتادن در ورطه التقاط با همه آثار سوء نظر
ـ ه سندگان بینو ـ  غـرب از  یر فلسـفه حسـ  یأثاصطالح روشنفکر مسلمان عرب تحت ت ک ی

ات را یـ دراله يگـر  يو الادر يجمود فکر یگر نوعیاز طرف د يگریطرف و سوابق اشعر
ـ دهند فر یرا رواج م یفلسفه حس وند خورده بایپ يگر يک نوع اشعریکنند و یغ میتبل  يدی
کـم و  انـد   ن طبقهیاز  يد ابوالحسن ندوید قطب و محمد قطب و سیس يو تا حد يجد و
  . ده استیان ما هم رسین طرز فکر به میموج اش یب

بشر  مجهـول   ياست ناشناخته و برا يعه وادینکه ماوراء الطبین طبقه تحت عنوان ایا
م وارد یسـت یشه بشر خارج است و ما هم شرعاً مکلـف ن یاند عقل و ییاست و از حدود توانا

کننـد   یمـ  الیـ نها خیا ـکنند  یباب معارف راسد م یبطور کل ـم  یناشناخته بشو  ين وادیا
رت بـه لـب   یـ م و انگشـت ح ینظامات خلقت مطالعه کنـ  ن است که دریات ایاله ییحد نها

خ یک دوره تـار ین یاست بنابرا یدن حداکثر خداشناسیرت به دندان گزیم انگشت حیریبگ
س یامثـال مـور   ییاسـت کتابهـا   یات کـاف یـ همـه مسـائل اله   يمطالعه کردن برا یعیطب
دانند که مطالعه نظام خلقت قدم اول است نـه  ی نها نمیات کامل است ایک الهینگ یمترل

م نـه  یرسـ یعـت م یعت و ماورءطبیان طبین قدم تا مرزمین است که با ایحداکثر ا ،قدم آخر
  »254ص ،1357 ،يمطهر«شتر یب

ـ ا سم دریالیماتر  یبسـ  يا هرنـگ تـاز  ین)  1357سـال  ( ر یـ دو سـال اخ  یکـ ی ران دری
و » میات قرآن کـر یف آیتحر«ده است و آن یازیدست » تهایشخصف یتحر« خطرناکتر از

 يدیرنگ جدین ،رنگین نیالفاظ است ا يات با حفظ پوشش ظاهریآ يمحتوا ير مادیتفس
ز یـ رنگ چین طرح و نیگذرد و البته اصل ا می ران کمتر از دو سالیاست و از عمر آن در ا

ي ها هاذهان تود ن ازیکردن د شه کنیر ست طرحی است که کارل مارکس برايیناي  تازه
 ن است که بـراي مبـارزه بـا مـذهب در    یش داده است طرح مارکس ایمعتقد درصد سال پ

ـ ا هب ،ه مذهب استفاده کردیخود مذهب عل د ازیان توده معتقد بایم م ین صـورت کـه مفـاه   ی
مـذهب   ،شود تا تـوده  ه و از محتواي مادي پریمذهبی از محتواي معنوي و اصلی خود تخل

ن سـاده  یدورافکندن پوسته ظاهري د ،ن مرحلهیا ابد پس ازیرا به صورت مکتبی مادي در
ی یران براي خود جاي پـا یم قرن است در ایاز ن دکه کمتریسم در شکل جدیالیماتر.. .است

 نییشـب یسطحی کـه بعـد بـا آن مواجـه شـد پ      ون را دریدا کرده است در ابتدا منطق الهیپ
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ـ ا هـا  هان عمـوم طبقـات بـاالخص تـود    یرا در مکرد و نه مذهب  نمی شـه دار  ین انـدازه ر ی
ان منطق و استدالل و هم از یهم از م ،ف رایتواند حر می پنداشت به سادگی یم ،دانستیم

ن حساب غلط از آب درآمـد اکنـون کـه نـه از راه     یصفحه اجتماع خارج سازد اما در عمل ا
 هـا  هشه تودیکردن خود آگاهی طبقاتی در اندمنطق و استدالل و نه از راه به اصطالح وارد 

ـ روهـا را در م ین نین و بـا نفـوذتر  یتـر طرفی نبسـته و عمـالً قـوي     ان عمـوم طبقـات و   ی
ن فکر افتاده که از یا هب ،ص دادهیروي مذهب تشخیده نیبالخصوص طبقه محروم و ستم د

  .ه مذهب استفاده کندیخود مذهب عل
 ر منتشـر شـده و  یـ کـی دو سـال اخ  یکـه در   ريیي به اصطالح تفسها همطالعه نوشت 
  .می درکار استیگذارد که توطئه عظ نمی دي باقییشود ترد می

دن مذهب درکار است مـن  یبراي کوبها  از طرف ضد مذهباي  ن توطئهین که چنیدر ا
 هـا  هن جزویسندگان ایا نویا هن است کید است ایمن مورد ترد آنچه فعالً براي ،د ندارمیترد

کنند و تنها دسـتهاي پشـت پـرده هسـتند کـه       می فهمند که چه نمی واند  خود اغفال شده
نکه با کتاب مقـدس هفتصـد   یا هنها عالماً عامداً با توجه بیا خود ایکنند و  می دانستند چهیم
نظـر   ،زننـد یسـتی زده و م یالیماترهـاي   رین تفسیکنند دست به چن می ون مسلمان چهیلیم
و بـه چنـد    ــ م ینیب می آثار و عالئم خامی و بی سوادي را فراوان ها هنوشتن ینکه در ایا هب

ر یسم را کـه بـه صـورت نفسـ    یالیم که فعالً ماتریده می حیترج ـم کرد ینمونه اشاره خواه
 م و اگـر یسم اغفـال شـده بنـام   یالیشود ماتر می غیتبل ریکی دو سال اخین یا ات قرآن دریآ

 سـم را یالیم آن ماتریناچـار  ب کردنـد یـ تعق انحـراف خـود را  ن تذکرات بازهم راه یپس از ا
  »37ص  ،1357مطهري، « میاعالم نمائ» سم منافقیالیماتر«

  ختیش ریمان خویش بر سر پیالحق که او خون خو
  رگ جان گرفتــــــــن میازا رديـــجان داد و رادم

ـ ا بـه شـهادت   زیاسالم عز م الشأن دریر امام راحل و عظیوالحق که به تعب ن فرزنـد  ی
 شخصـی فـداکار   ،ستین آن نیگزیز جایچ چیوارد شد که هاي  و عالم جاودان ثلمه برومند

کنند و با شعاع فـروزان خـود    می که در زندگی و پس از آن با جلوه خود نور افشانی کرده و
در جـوار   ش رحمـت کنـد و  یافشـاند خـدا   مـی  بخشد و به ظلمتها نـور  می اتیمردگان را ح
  .دین فرمایگزیزرگ اسالم جاخدمتگذاران ب
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م به رهنمودهـاي جـان جانـان و قهرمـان قهرمانـان      یسپار می ن قسمت از مبحث رایا
ـ آنجا کـه فرمودنـد همـه با    )قدس سره القدوس(نی ید امام خمیقدر استاد شهیاستاد عال د ی

جه و ثمـره تلـخ   ین است که نتیانتی بزرگ به اسالم و مسلمیم التقاطی فکر کردن خیبدان
شود کـه بـه    می دهیگردد با کمال تأسف گاهی د می نده روشنینوع تفکر در سالهاي آ نیا

سـتی  یمسـائل را مسـائل مارکس   بعضی از ،ق مسائل اسالمییح و دقیعلت عدم درك صح
ن مترقـی اسـالم   یچ وجـه بـا قـوان   یکه به هـ اند  و معجونی به وجود آوردهاند  مخلوط کرده

  »218 ص ،12ج  ،1379 ،امام« ستیسازگار ن
ی دارد و راه گشـا و  یغرب زدگی که هنوز که هنوز است کـارآ  ن هم سخن جالل دریا

اکنون ما به عنوان ملتی درحـال رشـد    ،صد البته انقالب اسالمی طلسم شکن غرب زدگی
ـ ش آیعنی به هر چه پیم و از سر بی ارادگی یا هستادیک این و تکنیدر برابر ماش د خـوش  ی

ـ م بایا ها همچنان که بودیمان کرد آد یم چه بایا هد تن دادیآ د فقـط مصـرف کننـده بـاقی     ی
ق و یـ م و به قعر سنن عتین و تکنولوژي ببندید درهاي زندگی را به روي ماشیا بایم یبمان

  م یبرسها  ن سوالیک ایک یش است ؟ یا راه سومی در پیم یزیبه سنن ملی و مذهبی بگر
 ،سـتمی دادن ین قضاي قرن بیا هب م صرف تنین ماندن و تسلیتنها مصرف کننده ماش

راهی که به روزگار فعلـی منتهـی   ) م یموده بودیپ( م یا همودیهمان راهی است که تاکنون پ
ـ له خود بگرینکه به درون پیاما ا.. .به روزگار غرب زدگی ،شده است اي  چ زنجـره یم هـ یزی

گر یهمبستگی منافع با داست و اقتصاد و ین است که به جبر سیا ها نیآ.. .ن نکرده استیچن
ـ می از اراضـی مملکـت را در اخت  یي بشري نها هدست هـاي خـارجی   یکمپان ۀل و متـ یـ ار بی

تـوان کنـار    مـی  آرند و ببرند؟ مگر تا کی ند و بکاوند و حفر کنند و دریایم ؟ که بیا هگذاشت
  د ؟ کنار جوي و گذر عمر را یجاده نشست و گذر کاروان د

آن  .شه کـردن اسـت  ین را در شیو ماشیجان د ـست  یاز آن ناي  که چاره ـاما راه سوم 
  »86ص  ،1384 ،جالل آل احمد« .شتن درآوردن استیار خویرا به اخت

غرب زدگی مفرط است  ،کی از علتهاي التقاطی فکر کردن و نوشتنیبسی معلوم است 
م همچـون  یسـت بگـو  یم همچون وبازدگی و اگـر بـه مـذاق  خـوش ن    یگو می غرب زدگی

ـ زي در حـد سـن زدگـی د   یـ ا سرمازدگی اما نه چیمازدگی گر ـ ا هدی  د کـه چطـور گنـدم را   ی
ن همـان پوسـتی کـه از    یپوساند؟ از درون پوسته سالم برجاست اما فقط پوست است ع می



 679...    یحوزة علوم انسان یقینحوة مطالعات تطب

رون یـ از باي  مـاري اسـت عارضـه   یک بیبر درختی مانده به هر صورت سخن از اي  پروانه
ـ م و علـت  یین درد را بجویرشد کرده مشخصات ا ماريیطی آماده براي بیآمده و در مح ا ی

  »17 ،1384جالل آل احمد « ش را و اگر دست داد راه عالجش رایعلتها
  
  کیمقارنه و تفک: ب
گـر اسـت   یز دیـ چ زي ازیـ نمـودن چ  رها ک در لغت از فک به معنی جدا کردن ویتفک

  » 559ص  ،1956 ،معلوف«
متعارف انسانی از مباحث مشابه اسالمی در ک جدا مطرح کردن علوم یمنظور ما از تفک

 کـی در یکـردي تفک یک اتخاذ رویمنظور ما از تفک ،بعد از انقالب فرهنگی است ها هدانشگا
ر اساسـی ارائـه   ییـ اقتصاد  متعارف بدون تغ س علوم انسانی است فی المثل درسهايیتدر

 کامالً مسـتقل از گر ي که با اقتصاد اسالمی مرتبط هستند به صورت  یشوند و درسهاي د
ـ ا هن است کیان اضافه شود سخن بر سر ایدرسی دانشجوهاي  درسهاي متعارف به واحد ا ی

کرد به لحاظ نظري و روش شناختی و فلسفی و هم به لحاظ عملـی و بـا در نظـر    ین رویا
گري بست البته هر ید طرف دیا بایی الزم را داشته است یر کارایگرفتن تجربه سه دهه اخ

ق در بخـش  به مشکالت خاص هستند اظهار نظر در بـاب حقـو   علوم انسانی مبتالک از ی
شـود   مـی  ه واقعی به فقهیا تکیا اقتصاد متفاوت است آیشناسی  آموزش و پژوهش با جامعه

 ا از متون عبور کرده و با فقاهت چقـدر آشـنا  یشود آ می ی الزم حاصلیا با متون فقه آشنایآ
ـ ا نا خواسـته مطـرح اسـت    یاز ارتباط فقه و حقوق خواسته شود اصوالً تلقی التقاطی  می ا ی

خی فقه و حقـوق را نتواننـد   یط فعلی اگر رابطه تاریکی در شرایا تلقی تفکیتلقی اجتهادي 
ط بستگی بـه  یمنکر شوند لکن چون ارتباط فقه و حقوق به نحوي محرز است و نحوه شرا

ي هـا  هاکم بـر گـروه در دانشـکد   استاد و فضـاي حـ  هاي  ییمسائل خصلتی و علمی و توانا
ي علم اقتصاد با اعتقادات اسالمی ها ها آموزیم آیآور می حقوق دارد شاهد مثال را از اقتصاد

ـ زنـد   مـی  ی حـرف اول را یترجمه گرا ،رانی چطوریا هات جامعیارتباط دارد با واقع زي یـ ا چی
ـ است جهانی به عنوان یتجارت و س ،باالتر از آن روابط ناعادالنه حاکم بر اقتصاد ک امـر  ی

  .شود می دي نقادانه  مطرحیا با دیشود  می ر قابل داوري تلقییعلمی غ
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  سه گانههاي  ک و تلقییتفک
ن معنا کـه اقتصـاد   یا هستی مطرح شود بینکه علم است بایگاهی علوم متعارف از باب ا

و محقق پـس از  ت موجود را بشناسد یمتعارف به محقق اقتصاد اسالمی فرصت بدهد واقع
 ن سـخن در ینکـه همـ  یرد کمـا ا یـ م درستی بگین مرحله با توجه به مبانی اسالمی تصمیا

و  39ص ،1360مطهـري،  « د صـدر آمـده اسـت   ید مطهري و استاد شهیکلمات استاد شه
29«  

ـ ز نه علم اقتصاد ،مقصود ما از وجود اقتصاد در اسالم مکتب اقتصادي است را اسـالم  ی
ـ ت ندارد که سنتی از علم اقتصاد یولن مسئیک آئیبه عنوان  ره یـ ات و غیاضـ یر ،ئـت یا هی

  »65 -80ص  ،1958 ،صدر«د یبگو
ر مبناي فلسفی یکه با توجه به تأثاند  ن منطق اشکال کردهیا هبعضی از صاحب نظران ب

س علوم متعارف بدون داوري اثـر  ین تدریات اخالقی مولفیر روحیت مندي علم و تأثیو غا
  .نخواهد بودمطلوب را واجد 

ـ ه ب ـ ش فرضـهاي ز یخصوص که امروز حداقل در برخی مباحث پ نـی و فلسـفی   یر زمی
ن سـخن بـه معنـاي    یا هکردي دانش مأبانه گشته است البتیري خاص با رویباعث جهت گ

ـ سـت نها یم و تعلم سرفصلهاي متعـارف ن یعدم تعل ـ لی بایحصـ ت در مقـاطع ت ی د مـدرس  ی
ازهاي بومی را هرچند ابتدائی ولی متقن و مسـتدل در  یهاي انسانی و ن ريیگ مربوطه جهت
ن جهت نظر مبـارك  یان مطرح کند پس از ایري چهارچوب فکري دانشجویگ مراحل شکل

ـ د صدر براي محقق اسالمی بدون اشـکال اسـت نها  ید مطهري و شهیشه ت نسـبت بـه   ی
ـ ر لی و هدف برنامـه یمقاطع تحص سـتی هماهنـگ و جهـات    ین مختلـف با یزي و مخـاطب ی

  .کی بدون ارتباط استیک روش تفکیپس  .ختلف آن لحاظ و مالحظه گرددم
ک همـراه بـا   یـ سـوم تفک  ،ق و محقق اسـت یک به عنوان مقدمه تحقیدوم روش تفک

دن بـه نظـر   یق و رسـ یـ ري انسانی و بومی است و نه در حـد تلف یگ داوري بر اساس جهت
  .یینها

 نیق بـه تـدو  یهنگی از تحقد بهشتی انقالب فرین است به قول شهیآنچه مهم است ا
ـ مشترك مراکز حوزوي و دانشـگاهی با هاي  جه پژوهشیرسد مرحله به مرحله نت می د بـا  ی
  .مصوب اعالم و اعمال گرددهاي  ها ارائه و ضمن سرفصل شییها و هم اند شیهما
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  ق یمقارنه و تلف: ج
جعـل و   سردوزي کردن و اختالق و ق در لغت از لفق به معنی شاخ و برگ دادن ویتلف

      » 629 ،1358ی، یطباطبا« ث ملفق گفتار ساخته و پرداخته استیاختراع و حد
ابی مباحث مطرح در علوم متعارف انسانی به مبـانی  یدر اصطالح عبارت از عرضه و ارز

ب آن با روش ل و استخراج احکام مناسیح و تکمیل و فطري فرهنگ اسالمی و تصحیاص
  .ن آشنا به دو عرصه معرفتی استیمتخصص مند توسط عالمانه و پژوهش روش

ش را یي مختلف علوم انسانی بازتابها و روشهاي خواص خـو ها هقی در رشتیکرد تلفیرو
  .زنم می را مثالشناسی  اناً جامعهیدارد که دو رشته اقتصاد و حقوق و اح

ـ کرد الزم است که در غالـب درسـهاي را  ین رویدر ا ـ ج اقتصـاد اصـالح و بـا د   ی دگاه ی
اقتصاد اسالمی تنها به چند واحد  ،کرد حداکثريین رویدر واقع در ا .س شوندیی تدراسالم

ن معنی که همه درسها تـا حـد امکـان بـا     یا هابد بی می شود بلکه توسعه نمی خاص محدود
دگاه حـداکثري  یشوند در د می سیران تدریت خاص ایکردي اسالمی و با توجه به وضعیرو

ی که در حال حاضر یدرسها –که در بعضی از کشورها به صورت محدودي اجرا شده است 
  شوند       می سیرشته اقتصاد تدر از

ـ   ،بخـش عمـومی   ،توسـعه  ،کـالن  ،شامل اقتصاد خرد ره بـا  یـ ن الملـل و غ یتجـارت ب
کشورهاي اسالمی ران و یکردي اسالمی ارائه شوند و تا حد ممکن از مثالهاي اقتصاد ایرو

جـاد  یی همچـون ا یتهـا ین الگو داراي مزینی استفاده نمود ایي تدوها هان نامیبا توجه به پا
جاد مهـارت تفکـر نقـاد و خـالق در دانـش      یا ،ن نظام آموزش و پژوهش  اقتصادیرابطه ب
) دیـ نهضـت تول (بـه آمـوزش فعـال    ) نهضـت ترجمـه  (حرکت از آموزش منفعالنه  ،پژوهان

 ان و کمک به پژوهش در حوزه اقتصاد اسالمی است اگـر یمختلف به دانشجومعرفی منابع 
 د ازیستند حداقل بایل نیقی حداکثري مایکرد تلفیلی به تحقق رویمدرسال اقتصاد به هر دل

زان مورد نظر براي هر جلسه یس میعنی عالوه بر تدریروي کنند یقی حداقلی پیکرد تلفیرو
« ص دهنـد یتخصـ ي مطرح در همان موضوع ها هدگاین دایان به بیبخشی از وقت را در پا

  » 44 ،1388 ،سمییم ،وضلویع
 ی داشـته باشـد  یاي علـم اقتصـاد آشـنا   یالبته اقتصاد دان درصورتی که فقـط بـا قضـا   

نی هماهنگ و یي دها هر مستقل و تابع را با آموزیي علمی مشتمل بر متغها هتواند گزار نمی
ن است کـه  ید چون فرض بر این نمایینی تعیي دها هرا در آموز ها هن گزاریگاه منطقی ایجا
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نی آگـاهی الزم  یي دها هدانند و مدلول مطابقی و التزامی گزار می ي اقتصاد راها هفقط گزار
نـی و  یي دهـا  هن دو حوزه تعامل منطقی برقرار سازد همچنانکه عـالم آمـوز  ین ایندارد تا ب

ن یتواند چن نمی رات گوناگون مستقل و تابع اقتصاديیي علم اقتصاد و متغها هناآگاه از گزار
  .   تعامل منطقی را برقرار کند

ر مستقل ین نوع متغیري ایر پذیر گزاري و تأثیدر مواردي ضرورت دارد منشأ رابطه تأث
ز ذهنـی  یـ ي اسالمی جستجو و با قدرت استنباط و نـوعی اجتهـاد و ت  ها هدر آموز و تابع را

ـ ن نماییتع ها هر مستقل و تابع و رابطه آن دو را از نظر آموزیمتغ گاه منطقییجااي  ژهیو « دی
  » 59ص  ،1388 ،آقا نظري

گـر جـاي   یروش و هدف کـه د  ،متن ،حقوقی که زادگاه اصلی آن فقه است از نظر مبنا
ـ ن فقه و حقوق قائـل باشـند   یخی بیخود دارد ممکن است بعضی فقط رابطه تار ـ ا هوی ت ی

خ فقـه مـا اسـت و    یخ حقـوق تـار  یفقه قائل نباشند در حالی که تارمستقلی براي حقوق و 
رگذار نموده و یت و شناسنامه فقه ماست که حقوق ما را مترقی و متکامل و جامع و تأثیهو

د مبانی فقهـی آن بررسـی شـود    یهذا در حقوق مدنی که جاي خود دارد و بایخواهد کرد عل
ن رابطه یان ایدانش پژوهان و دانشجو فی فقه برايیس کمی و کیمع االسف با ضعف تدر

شـرفته و  یقـی و پ یقی و مـدنی تطب یت مدنی تطبیکند در مسئول می گاه خود را کمرنگیجا
ا حداقلی مطرح شود فقـه و حقـوق   یق حداکثري ید بطور تلفیحقوق تجارت همه و همه با

  .د سرپل مهمی براي اقتصاد اسالمی تلقی گرددیتواند و با می اقتصادي
نـی بـه   یشه علـم د یمثالً موافقان اند ،نطوریهم همشناسی  مثل جامعه ها هر رشتیدر سا

د با پشتکاري فراوان و عزتی استوار بـه  یاسالمی به طور خاص باشناسی  طور عام و جامعه
ـ ز. می وارد شـوند یه بر اصول پارادینظري و کاربردي با تکهاي  عرصه پژوهش را انتظـار  ی

ش از تحقق عملـی آن  یم پیک پارادایاحتمالی و اشکاالت هاي  برطرف شدن همه کاستی
ت شـده و پرطرفـدار   یـ تثبهـاي   میخ علـم پـارادا  یر منطقی است و به گواهی تارینابجا و غ

متعدد به سـطحی  هاي  همواره پس از مواجه با چالشهاي متعدد و پشت سر گذاشتن آزمون
  .اند افتهیت و اعتبار دست یسته از مقبولیشا

ي فقـه و حقـوق و   هـا  هکردي وجود مجتهدان آگاه به زمان در دانشکدیرون یالزمه چن
ت علمـی و پژوهشـی   یـ ت و موقعیبه تناسب وضع ها هر رشتیاسی و اقتصادي و سایعلوم س
  .آن است



 683...    یحوزة علوم انسان یقینحوة مطالعات تطب

  
  سم حقوق و علوم انسانی اسالمیینامیاجتهاد د
عهـده  ار حساس و اساسی به یفه بسیبت وظیت و عصر غیا تفقه در دوره خاتمیاجتهاد 

انـد   ن جهت آن را بازوي محرکه اسالم خواندهیهمه شود ب می دارد و رمز بقاي اسالم تلقی
ر و محـدود اسـت ولـی حـوادث و مسـائل      یـ ات اسالمی ثابت و المتغینا کلیبه قول ابن س
ن یات و مسائل مخصوص به خـود را دارد  بـه همـ   یرات و هر زمانی مقتضینامحدود و متغ

ات اسـالمی و  یهر عصر و زمانی گروهی متخصص و عالم به کل جهت ضرورت دارد که در
ات یـ شامدهاي زمان عهده دارداجتهاد و اسـتنباط حکـم مسـائل از کل   یعارف به مسائل و پ

  »571ص  ،1354ات شفاء و مطهري یآخر اله ،بوعلی« اسالمی باشند
  :اس که فرمودند) ع(حی بر کالم امام علی ین کالم توضیا

قد نصب نفسه هللا سبحانه فی ارفع االمور من اصدار  ،ضوء الشمسن مثل یقیفهو علی 
  »نهج البالغه 87امام علی خطبه « ر کل فرع الی اصلهییه و تصیکل وارد عل
د و خـود را در فرمـان خـدا    یـ د بـر او دم یی پرتـو خورشـ  ید که گوین رسیقت چنیبه حق

ـ همت گماشت چنانکه هرمشکلی  ها هفین وظیگذاشت و برگزاردن برتر ـ ش آیکه پ بـاز   ،دی
  » 69ص  ،1379 ،ديیشه« گرداند می د و در آن نماند و هر فرعی را به اصل آن برینما

نجانـب معتقـد بـه فقـه سـنتی و اجتهـاد       یا ها هق حوزیل و تحقیدر مورد دروس تحص
ح اسـت ولـی   یاجتهاد به همان سبک صح ،دانم نمی زیجواهري هستم و تخلف از آن را جا

  »97ص  ،1367 ،نییامام خم« ستیا نیکه فقه اسالم پو ستین بدان معنا نیا
م داراي حکمـی  یکه در قـد اي  ن کننده در اجتهادند مسئلهییزمان و مکان دو عنصر تع

ـ است و اجتماع و اقتصاد یابط حاکم بر سوبوده است به ظاهر همان مسئله در ر ک نظـام  ی
روابـط اقتصـادي و   ق یـ دا کند بدان معنی که بـا شـناخت دق  یدي پیممکن است حکم جد

واقعـاً   ،می فرقی نکرده استیاسی همان موضوع اول که در نظر ظاهر با قدیاجتماعی و س
ـ طلبد مجتهد با یم ديیدي شده است که قهراً حکم جدیموضوع جد د بـه مسـائل زمـان    ی

رهـاي حـاکم برجهـان    یی به روش برخورد بـا ظلمهـا و تزو  یآشنا.. .خود احاطه داشته باشد
ت برخورد با اقتصادي حاکم بر جهان شناخت یفید اقتصادي اطالع از کیدرت و یداشت بص

ه یت دو قطـب سـرما  یـ کته شده آنـان درك موقع یون و فرمولهاي دیاسیاستها و حتی سیس
کننــد از  مــی میقــت اســتراتژي حکومــت بـر جهــان را ترســ یزم کــه در حقیداري و کمـون 
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ک یت یهوش و فراست هدا رکی وید زیک مجتهد بایک مجتهد جامع است یهاي  یژگیو
  .ر اسالمی را داشته باشدیجامعه بزرگ اسالمی و حتی غ

ـ حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسـفه عملـی تمـامی فقـه در تمـامی زوا      اي زنـدگی  ی
ت است حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضالت اجتماعی یبشر
واقعـی و کلـی اداره انسـان و اجتمـاع از     اسی و نظامی و فرهنگی است فقـه تئـوري   یو س

  » 98ص  ،1367 ،نییامام خم« گهواره تا گور است
کنند  می ا قلمدادیم فقه پوین رو آن را قسیست و از ایا نیپندارند فقه سنتی پو می بعضی

ن سخن نادرسـت کـه   یی و تحرك نداشته است ایایعه پویند فقه فقهاي بزرگ شیگو می و
 خ فقـه مـا را انکـار   یسـت و تـار  یشود هرگز قابل قبول ن می دهیآن شن ن ویگاه از ایگاه و ب

  »1382،93 ،ضیف« کند می
 دارد از مـی  ی داشته است زمان فقه را بـه جهـش و جنـبش وا   یایفقه سنتی همواره پو

از آنـان  ) خ طوسی ید و شیخ مفیش( ن یخیکشاند و از آن دو به ش می نیمین به قدیصدوق
ن تـا انصـاري و   یدیزهره و سپس به محقق و عالمه و آنگاه بـه شـه  س و ابن یبه ابن ادر

نی ادامه یو امام خمها  گانی و مرعشییی و گلپایم و خویري و بروجردي حکیخراسانی و حا
ـ ابد خالصه کنم اکنون که از ای می ن رود جاري علم و فقاهت ادامهیافته و همچنان ای ن ی

ش و سـومی  یلی بطالنـش و دومـی ناکارآمـد   او ،قییکی و تلفیکرد التقاطی و تفکیسه رو
م یصحت و ضرورتش حتی بطور حداقلی روشن شد مطلب را با کالمی از امام راحل و عظ

به صورتی است کـه بـا    ،ر حوزه ايیو مراکز غ ها هم که فرهنگ دانشگایبر می انیالشأن پا
) ق یتلف( با د یشتر عادت کرده است تا فرهنگ نظري و فلسفی بایت بیتجربه و لمس واقع

دان بـراي  یـ حوزه و دانشگاه در هـم ذوب شـوند تـا م    ،ن دو فرهنگ و کم کردن فاصلهیا
ج  ،فه نـور یصـح  ،1369 ،نـی یامـام خم « عتر گـردد یگسترش و بسـط معـارف اسـالم وسـ    

  » 243ص،20
و فنون مختلفه اسالم و قرآن شناسی  ر امام در اسالمین روست مردي که به تعبیاز هم

مالصـدرا   ،نا هایبوعلی س ،ن هایرالدید امروز هم ما به خواجه نصیگو می ودر بیم کم نظیکر
ـ اج داریـ احتها  و عالمه حلیها  محقق حلی ،ی هایخ بهایش ،خ انصاري هایش ،ها م خواجـه  ی
ن قرن هفتم بو علی قرن چهاردهم نه بوعلی یرالدین قرن چهاردهم نه خواجه نصیرالدینص

عنی همان خواجه ی ،زدهمیخ انصاري قرن سیچهادرهم نه شخ انصاري قرن یقرن چهارم ش
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د ینکه بایا هاي فرهنگی به عالویخ انصاري با همه آن مزایر و همان بوعلی و همان شینص
  .دین قرن را احساس نمایاز این قرن و نین قرن تعلق داشته باشد و درد ایا هب

نـی دارد خلـق و   یدخشان کـه رنـگ   یجه تارینت ان درید صدر؛ شرقین هم کالم شهیا
آسمانی پرورش هاي  امیله پیرا انسان شرقی به وسیی دارند زیی متفاوت با انسان اروپایخو
نی گـذر کـرده و   یک پرورش طوالنی دیسته و با دست اسالم از ین آن زیافته و در سرزمی

ـ   مـی  ن بنگرد آسمان را نگاهیش از آن که به زمیبه مقتضاي سرشت خود پ ش از یکنـد و پ
د خود را در برابـر  یت نمایبند شود و احساس مسئولیات و محسوسات پایدر برابر ماد آن که

ـ ن دلباختگی ژرف بـه جهـان ناد  یشناسد هم می بند و مسئولیب پایجهان غ ـ  -دهی ش از یپ
دهـد و   مـی  شـه نشـان  یاست که خود را در زندگی مسلمانان در عرصه اند –دنی یجهان د
عقلـی معرفـت   هـاي   در جهان اسالم عبارت از قلمـرو شه یه گاه اندیشود که تک می موجب

ـ ت محسوس سرو کـار دارد ا یی که با واقعیبشري باشد نه قلمروها ـ ب گرایـ ن غی ی ژرف ی
ک یات در تحریروي مادیست براي کاسته شدن از نیا هزیافت انسان شرقی مسلمان انگیدر

ـ و ا ،درآوردنانسان مسلمان و براي کاهش از استعداد آن براي شـوراندن و بـه تکـان     ن ی
ي مضـري بـراي   هـا  هزیـ دارد کـه چـون از انگ   می موضوع انسان را در جهان اسالم به آن

ـ ق به بهره برداري از آن برکنار باشد در برابر آن بـه  یجوشش با  ماده و تشو ک موضـوع  ی
  رد و گاهی قناعت و گاهی سستی یگ می منفی پناه ببرد که گاهی رنگ زهد به خود

ل به ینگرد در صورتی تبد می ن به آسمانیش از زمیدر جهان اسالم پنکه انسان یولی ا
ن جامـه  یامـا اگـر زمـ    مین را از آسمان جدا کنـ یري منفی خواهد شد که زمیک موضع گی

دا کنـد در  یک مفهوم عبادتی پینی و یفه دیعت عنوان وظیآسمانی بپوشد و کار بر روي طب
ن که تـا  یروي حرکت آفریشود به ن می لیب گراي مسلمان تبدیه انسان غین هنگام نظریا

ـ رانـد و ا  مـی  ن سـطح زنـدگی بـه جلـو    ین حد امکان او را از مشـارکت در بـاالتر  یآخر ن ی
را نگاه مشتاقانه انسان به آسـمان را  ید انجام دهد زیاست که حکومت اسالمی با يا هفیوظ

ن یر بر روي زمنهد و کا می کند بلکه مفهوم درست آسمان را در دسترس او نمی از او سلب
ـ اي  د و آن را نمونـه ینما می فه مشخصیرا با برچسب شرعی و وظ ي خالفـت  هـا  هاز نمون

ـ ن نظرین نگاه و ایا هنگونیا هشمارد و ب می الهی انسان در صحنه هستی ـ رویه را هـم ن ی  یی
نی یشـود و تضـم   مـی  ز عامل نگهداري آنیگرداند براي سازندگی  و در همان هنگام ن می
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روي بهره کشی شود پـس مسـلمانانی کـه    یل به نیروي سازندگی تبدیکه ن است براي آن
ـ  که چشم به آن دوخته ـن را جزئی از آسمان  یزم ـ  می تلقی اند  ـ ا هکنند و ب ن اعتبـار کـه   ی

ار یکوشـند چـه بسـ    مـی  ش ثروتیند در آباد کردن آن و در افزاینان خداوند درآن جایجانش
فـا کنـد و چـه    ینی خدا ایانسان نقش خود را در جانشگذارد  نمی کهاي  دوراند از زهد منفی

ـ و نه بردگی آن   ـی بر جهان  یبه زهد مثبت که آنان را به منصب سروري و آقااند  کینزد
ـ نما مـی  ريیگران جلوگیی براي بهره کشی از دیها ل آنان به طاغوتیرساند و از تبد می د ی
  »47ص  ،1359 ،صدر«

ثی کـه اول آمـوزه کتـاب اول    یتبرك کنم به حدر و یسخن را به سنت جالل تطه آخر
ن است که ین چنیو ا هیض االمر الیطالب است که اول العلم معرفه الجبار و آخرالعلم تفو

رو انقالب مبارك  فرهنگی مطرح شده است براي آن یقی علوم انسانی که پیمطالعات تطب
ـ ر از ایـ گـري دارد غ ین عالم ورق دیا هنگاه آسمانی است ک حـاکی از معرفـت بـه    ن ورق ی

  ی جهان والسالم  یی و به سوي اویت از اویماه
  

  جهینت
  .قی علوم انسانی امري ضروري در نظام اسالمی استیمطالعه تطب

ـ ق در ایـ ح و ثمربخش است التقاط که نه داروي چشـم تحق یمهم اتخاذ روش صح ن ی
کـه عنـوان   ک یروش تفک ،کند می قی را کوریناي حرکت تحقیعرصه دو بعدي که چشم ب

ـ  یمطالعه تطب د یـ عنـوان مقدمـه و درازمـدت ممکـن اسـت مف     ه قی بران بار است گرچـه ب
ـ قی است که بـا ته ین روش تلفیا هی باشد باالخریها هدیفا ه سـاز و کـار  مناسـب آن و در    ی

ان به دو حـوزه معرفتـی و اعـالم و    یمواردي به ضرورت با کاري اجتهادي و مشترك آشنا
ـ درسی و پا اعمال محصول آن در کتب  ي حـوزوي و دانشـگاهی  هـا  هو رسـال  هـا  هان نامـ ی

م الشأن ما  را از ثمـرات  ین امر مهم ضروري و مبارك گردد و ملت عظیتواند متکفل ا می
علمی و عملی آن برخوردار و ضامن استقالل فکري مکتبی باشد و کالم امام که اگر تنهـا  

ت براي آن یک خاصین یباشد همان یت و دانشگاهین روحانین نهضت وحدت بیت ایخاص
ی و ثمـر  یکرد محتواین رویناً و بطور عمده ناظر به چنیقیبس است اگر به گذارند که بماند 

 .ن بادیابد و چنیبخش آن است به نحو مطلوبی محقق و تداوم 
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