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  باسمه تعالي

كنگره ملي علوم انساني و گزارشي از نشست هاي تخصصي 
  گروه علوم سياسي

در راستاي تحقق اهداف كنگره ملي علوم انساني و ارزيابي وضعيت علوم سياسي در 
كشور، گروه علوم سياسي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني پژوهشگاه علوم 

 چند از اساتيد و صاحب نظران اين رشته در انساني و مطالعات فرهنگي با حضور تني
 در محل 86 و تير ماه 85مراكز آموزشي و تحقيقاتي دو نشست تخصصي در بهمن ماه 

سالن كنفرانس پژوهشگاه برگزار نمود كه در اين نشستها مهمترين مسائل و معضالت 
در زير گزارش . آموزشي و پژوهشي علوم سياسي مورد بحث وبررسي قرار گرفت 

  :جمالي اين دو نشست جهت اطالع خوانندگان ارائه مي گرددا
  نشست تخصصي علوم سياسياولين  مباحث ي از مهمترينگزارش

  )19/11/1385شنبه  پنج(
  
  
  
  
  

   مقدمه )الف
ساني، در   علوم سياسي  گروهنخستين نشست تخصصي   شوراي بررسي متون و كتب علوم اـن

ساني و        در م1385شنبه نوزدهم بهمن ماه   روز پنج  حـل سـالن كنفـرانس پژوهـشگاه علـوم اـن
  .مطالعات فرهنگي برگزار شد



 ٢

ي ارتقاء ها كار شناسي وضعيت علوم سياسي در ايران و راه آسيبمحور اصلي اين نشـست   
شگاه نظران علوم سياسـي    نفر از صاحب23اين نشست با حضور    .  بود آن هـاي شـهيد    از داـن

المللي امام خميني، دانشگاه  اد اسالمي، دانشگاه بينبهشتي، فردوسي مشهد، تهران، دانشگاه آز  
در ايـن  چهار مقاله براي ارايه . شيراز و ديگر مراكز فعال در حوزه علوم انساني برگزار گرديد   

علوم سياسي آموزش  در حوزه وضعيت موجود دو مقاله نشست صبح در. برگزيده شدنشست 
اره بهبـود       و در نشست بعدازظهر نيز ارائه گرديد در ايران    ه پيـشنهادي درـب همچنـين دو مقاـل

 به رايزني اين مقاالت د و سپس استادان مدعو درباره شوضعيت علوم سياسي در ايران ارايه    
  ..رداختند و نقاط ضعف و قدرت مقاالت را مورد ارزيابي قرار دادندپانتقادي 

  :اساتيد شركت كننده در اين نشست عبارت بودند از
ه دكتر . 2   از دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين نيبهرام نواز دكتر  . 1 از پـور  حسين فرزاـن

از فـرد  زاده پرويـز امـام  دكتـر  . 4  از دانشگاه شـيراز كاظمي بهرام اخواندكتر . 3  دانشگاه بيرجند 
. 6   از دانشگاه شهيد بهشتي تهرانزاده باقر حشمت محمددكتر . 5  دانشگاه آزاد اسالمي كرج   

 ازپژوهشكده مطالعات عبداالمير نبوي سيددكتر . 7  از دانشگاه فردوسي مشهدليمحسن خليدكتر
از  قنبـري  اهللا علـي  فـرج دكتـر  . 8   فرهنگي و اجتماعي وزارت علـوم ، تحقيقـات و فنـاوري        

از پژوهشگاه علوم انساني و مظفر نامداردكتر . 9  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
. 11    از دانشگاه بين المللي امـام خمينـي قـزوين     حاكم قاسمي كترد. 10  مطالعات فرهنگي 

 از دانشگاه بين المللـي  قربانعلي قربانزادهدكتر . 12   از دانشكده دفاع ملي   حسين قريب دكتر
   از حـوزه علميـه قـم   زادگان داود مهدويحجت االسالم والمسلمين . 13امام خميني قزوين     

شگاه  محمد حسين اسكندري حجت االسالم والمسلمين دكتر  . 14    از پژوهشگاه حـوزه و داـن
 از پژوهشگاه علوم عباس خلجيدكتر . 16   از دانشگاه امام حسين ع حسين حسيني دكتر.15

  انساني و مطالعات فرهنگي
  :برنامه هاي نشست ) ب
  30/8 -  20/8اهللا مجيد   تالوت آياتي چند از كالم. 1
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 دكتـر  –گروه علوم سياسي شوراي بررسي متـون  گزارش دبير نشست تخصصي و رئيس    . 2
  )00/9 – 30/8(مظفر نامدار 

  
  
  
  
  
  
  مايي به نشسترف مقدم به همه حاضرين جهت قبول زحمت و تشريف  خير-
   شوراي بررسي متون معرفي استادان مدعو و اعضاي گروه علوم سياسي-
متون و گـروه علـوم   ساله شوراي بررسي  گيري و عملكرد ده  گزارش مختصر از نحوه شكل   -

  سياسي شورا
 تبيين وضعيت نابسامان موجود علوم سياسي در ايران و غفلت مسئولين از اهميـت آن كـه      -

  .نيازمند توجه مضاعف صاحب نظران حوزه علوم سياسي در ايران است
راي        -  تبيين فلسفه برگزاري نشست تخصصي گروه علوم سياسي كه شـامل ابتكـار جديـد ـب

نظران كشور در راستاي آسيب شناسي علوم سياسـي و بهبـود    اي همه صاحبگيري از آر    بهره
اي نو به سوي جامعه علمي كشور و آمادگي براي شركت در  وضعيت موجود و گشودن دريچه
  .باشد  مي1385ماه  كنگره ملي علوم انساني در اسفند

ه نشـست   - سـتاي  هـاي تخصـصي در را    تشريح داليل و ضرورت برگزاري و تداوم اين گوـن
گذار در توسعه پايدار سياسي،  اهداف ياد شده و نيل به شرايط مناسب علمي و ايفاي نقش تاثير

  اجتماعي و فرهنگي كشور
ه       -3 ه پـس از گـزارش دكتــر نامـدار دكتــر بهـرام نــوازني ـب  : خــود تحـت عنــوان ارايــه مقاـل
ه  . پرداختند، » ريزي آموزش علوم سياسي در ايران شناسي نظام برنامه    آسيب« وعي  ايـن مقاـل  ـن

  هاي شناخته شده  ريزي آموزش علم سياست در برخي از دانشگاه مطالعه تطبيقي نظام برنامه
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زاده  پرويز امامآقاي دكتر  پس از ارائه مقاله آقاي دكتر نوازني .بودهاي ايران  آمريكا و دانشگاه
شگاه  علوم سياسي بررسي تطبيقي وضعيت رشته «مقاله خود را تحت عنوان   فرد هـاي    در داـن

ده در  اين مقاله كه ارائه كردند   »  ايران و امريكا   با توجه به تجربي تحصيلي و آموزشي نگارـن
در تفاوتهـا و تـشابهات آمـوزش    اي عميق و دقيق  مطالعه مقايسهنوعي  اياالت متحده امريكا،    

  .علوم سياسي در اين دو كشوربود
ه  اين دو سخنراني با توجه به رويكرد مطالعاتي    ه گوـن اي مكمـل   و تجارب عملي سخنرانان ـب

شد و ابعاد مختلفي در وضعيت علوم سياسي در ايـران و امريكـا را تبيـين      همديگر تلقي مي  
را  كليدي، بستر الزم در پايان ارايه اين دو مقاله اساتيد حاضر در جلسه با پرسشهايي. كرد مي
  . انتقادي فراهم كردندوگوي راي نقد و بررسي اين دو سخنراني و آغاز يك گفتب

اش با سخنراني دوم در معرض انتقاد قرار گرفته  هاي پژوهشي ابتدا دكتر نوازني كه برخي يافته  
ه   زاده هاي روشنگرانه آقاي امام بود، به طرح سواالتي پرداخت كه با پاسخ  . رو گـشت  فـرد رو ـب

اختند و با توجه به تجربه دكتر علي قنبري نيز با رويكرد ديگري به نقد ماليم دو سخنراني پرد
ا         آموزشي خود در اياالت متحده   د و ـب ب ايـن دو سـخنراني افزودـن ر غنـاي مطاـل آمريكـا، ـب

ش سياسـي در             يـران و آمريكـا را   اتوضيحات مثالي و مـصداقي بيـشتر تفـاوت آمـوزش داـن
  .برشمردند

 ورود به دكتر اخوان كاظمي به نگرش متديك به علوم سياسي و انتخاب مقاالت رسيده براي     
  .توان به اين مساله پرداخت  ايراد گرفته و بر اين باور بودند كه از مناظر ديگري نيز مي بحث

هـاي درسـي، منـابع و محتـواي دروس، آقـاي مهـدوي        استاد، دانشجو، محيط آموزشي، برنامه 
جود هاي متمركز درسي در كشور تاكيد نموده و گفتند با و ريزي زادگان بر عدم توجه به برنامه

در واقع، در ايران . كنند نظر خود را تدريس مي هاي مورد سرفصل هاي رسمي، اساتيد سرفصل
در حالي كه در آمريكا اين فاصله به كمترين حد . فاصله روابط رسمي و غير رسمي زياد است

دكتـر قاسـمي   . در واقع، آمريكا نمونه عقالنيت مدرن و عملكرد رسـمي اسـت     . رسيده است 



 ٥

اي حاضر براي استنتاج نقاط اشتراك و افتراق جهت استخراج نقـاط    بحث مقايسه ،  بودندمعتقد
قوت و ضعف بين اين دو نظام آموزشي است تا از اين نقاط قوت در راستاي بهبـود شـرايط     

  .استفاده شود و از نقاط ضعف پرهيز گردد
ل سياست شأن نزو. دكتر حسيني با پرسش از شأن نزول علم سياست سخن خود را آغاز كرد

ش      چيست؟ آيا علم سياست چيزي به معارف بشري مي    زول داـن افزايد؟ به نظـر وي، شـأن ـن
  :سياسي سه چيز است

  
  
  
  
  
پذيري را ايفا كند و دانشجويان را به  كه با تدريس دروس عمومي نقش جامعه:  شأن عمومي.1

پذيري  ك و جامعهبه همين دليل، كاركرد ايدئولوژي. كند عنوان شهروند وارد عرصه سياست مي
  .شود  آن مي دارد نه شأن معرفتي و تالش زيادي براي همسان سازي

  .شود هاي معرفت شناختي را شامل مي شأن تبيين و معرفتي كه تبيين. 2
هاي سياستگذارانه و تصميم گيرانه در عرصه عمـومي   اي كه علم سياست كاربرد شأن حرفه . 3

  .دارد
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ه     به طور خالصه، تا ز      شود، راه ـب ماني كه در جامعه تكليف اين سه شأن سياسـي مـشخص ـن
اند،  ينجر، هرگاه اساتيد دانشگاه در مصادر امور امريكا قرار گرفتهسبه قول ك. جايي نخواهيم رد

  .بنابراين، لزومي به حضور آنان در عرصه سياست نيست. ايم ما بيچاره شده
 نامـدار تـشكر نمـوده و خواسـتار تـداوم ايـن       زاده از ابتكار عملي آقـاي دكتـر    دكتر حشمت 

، سياست در ايران، به نظر دكتر حشمت زاده. شدندتر  رسمي  غيربصورتهاي تخصصي  نشست
ها بايد اصول و مباني تبيين  ما از اين مقايسهو . هاي نابسامان جاي نگراني ندارد مثل بقيه عرصه

ا     هاي آموزش علوم سياسي در آمريكا را استخراج ك  رشته نيم و اصـول و مبـاني خودمـان را ـب
اي  ريزي يك مصالحه در شوراي عالي برنامه. توجه به آنها و فرهنگ بومي خويش اصالح كنيم 

 انگليس و آلمان از يك سو و استادان حوزه علميه  التحصيل امريكا، فارغبين اساتيد دانشگاهي  
بعد از انقالب، . ه وجود آمد مكانيكي از دانش سياسي بتلفيقاز سوي ديگر حاصل شد تا يك 

هاي ديگري مثل تربيت مدرس، امام صادق و تهران اضافه شد و اين تنوع را بيشتر كرد كه  اليه
 ايـن جلـسه    بادر هر صورت،. شود اگر از فرصت هاي آن استفاده نشود، به چالش تبديل مي     

. ر ارايـه شـد  هـاي ديگـ   هاي اصلي درهم شكست و نظرات خوبي از دانشگاه  انحصار دانشگاه 
  :ايشان دو پرسش اساسي نيز طرح كرد

 با پذيرش اين فرضيه كه امريكا در قله دانش سياسي از يك سو، و قله قـدرت سياسـي از     .1
سوي ديگر قرار دارد، آيا دانش سياسي منجر به قدرت سياسي مطلق شده يا اين قدرت سياسي 

  ؟است كه باعث فتح قله دانش سياسي شده است
هاي سياسي باشد، آن معرفتي كه باعث اين انگيزش انقالبي شد چه   پديده اوجالب  اگر انق . 2

  .بود؟ و متقابالً اين انقالب به مثابه يك پديده سياسي تاپ چه تاثيري بر معرفت سياسي نهاد
دكتر حسين قريب گفتند مشكل اصلي در ايران اين است كه فرايند ورودي و خروجي به مثابه 

ما بايد يك . ها بسيار سخت و خروج از آن بسيار آسان است ؛ ورودييك قيف برعكس است
ه  . علوم سياسي پديد آوريم كه خروجي آن بسيار دقيق و تخصصي باشد نظمي را در رشته    ـب

رسد، آمريكا با استفاده از قدرت سياسي به قله دانش سياسي رسيده است و در تمـام    نظر مي 
ايم و آن  نيز در راه درستي افتادهما رسد،   و به نظر ميكند پردازي مي هاي سياسي نظريه   عرصه

  . اين نشست هاي تخصصي است برگزاري مداوم و ماهانه
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ر       دكترسيد عبداالمير نبوي در راستاي مباحث نكات مفيدي را بيان فرمودند و دكتر قربانزاده ـب
ودن علـوم سياسـي در ايـران؛        . 1: نكات زير تأكيد كردند    پـذيري و   عـدم نخبـه  . 2 عقـيم ـب

عادي جلوه دادن وضعيت بحراني علوم سياسي براي تسكين . 3ها؛   پروروي در دانشگاه    زبده
نگـاه  . 5فقدان تفكر و خالقيت فكري بومي؛  . 4خويش و طفره رفتن و فرافكني مشكالت؛    

نكته تأكيد دكتر خلجي نيز بر چند )  برونگرايي افراطي(آرمانشهري به بيرون از مرزهاي كشور 
شد و عالمان سياست نيـز داعيـه    علوم سياسي از قديم االيام ارباب علوم تلقي مي . 1:  كردند

ه پيـروي از          د و سياسـتمداران را ـب اربابي معرفتي در هدايت و رهبـري جامعـه داشـته و دارـن
و حتي اما در ايران، سياست و سياستدانان چنين جايگاهي ندارند .خوانند هاي خود فرا مي نظريه

  .منفعالنه در نهادينه شدن آن نقش دارند
نكته كليدي در تفاوت آموزش دانش سياسي در ايران و امريكا در فرهنگ ايـن دو كـشور    . 2

يعني . رغم كثرت فرهنگي يك وحدت فرهنگي وجود دارد در اياالت متحده علي  . نهفته است 
 يك فرهنگ جهانشهري اهبا آن كه فرهنگ آن. وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت

توان يافت، يك هژموني و اقتدار فرهنگي وجود دارد كه به  ها در آن مي است و از تمام فرهنگ
كند و همگان در سايه   همه خرده فرهنگها را استحاله مي(melting pot)مثابه ديگ جوشان 

ه رغـم يكپـارچ     . مي گيرندهژموني فرهنگي نهايي قرار     گي فرهنگـي  اما متاسـفانه در ايـران ـب
هاي فرهنگي كشور حاكم نيـست و بايـستي    تاريخي، چنين هژموني فرهنگي بر سراسر حوزه   

  .براي آن راه حلي انديشيد
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  :جمعبندي مباحث صبح
  :مهمترين چالش هاي نظام آموزش علوم سياسي در ايران

پيش و در تضاد نظام آموزشي با نظام سياسييكي از مهمترين چالش ها در علوم سياسي       .1
ا خـود          پس از انقالب اسالمي، قبل از انقالب نظام سياسي نتايج نظام آموزشي را در تـضاد ـب

  ديد و پس از انقالب نيز پيوندي ميان آنها برقرار نشد؛ مي
ها در كجا بايد مورد اسـتفاده   كاربردي نبودن نظام آموزش دانشگاهي و اينكه اين تخصص  . 2

  قرار گيرند؛
  هاي جامعه و حكومت؛ رشته علوم سياسي پس از انقالب همراه با نيازعدم تناسب رشد . 3
  ريزي شده براي آن؛ بندي مكانيكي دروس و فقدان يك منطق برنامه مونتاژ و سرهم. 4
  پيگيري يك دور و تسلسل باطل در آموزش دانش سياسي؛. 5
اني شـده  تخصصي كردن آموزش متوسطه در ايران، موجب بيشترين صدمات به علوم انس     . 6

  .است
هـاي سياسـي، دينـي، اجتمـاعي، و معرفتـي از سـوي متخصـصان         متاسفانه بيشترين نظريه  . 7

 بازرگان، شـريعتي، سـروش،   [: مطرح شده است) غير علوم انساني(هاي فني و تجربي    حوزه
  . كه بيانگر نگاه مكانيكي به حوزه علوم انساني است]ملكيان و كديور

  »بعدازظهرنشست «
هـاي ارتقـاء    كار راه«سخنراني آقاي دكتر محسن خليلي تحت عنوان ين نشست با بخش دوم ا 

و تغيير و تحوالت ضروري كه بايستي در حوزه دروس » كاربردي سازي علوم سياسي در ايران
  ، آغاز شد علوم سياسي صورت گيرد
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ورد ارزيابي دكتر خليلي راهكارهاي ارتقاي آموزش علوم سياسي در ايران را حول سه محور م
  .بهبود. 3ايجاد؛  . 2ف؛  ذح. 1 :قرار داد

راي ژرفـا و     افزار برخي دروس كاربردي مانند كامپيوتر و روشها و نرم    هاي تحقيقي، فلـسفه ـب
علوم سياسي در ايران از فرايند جهاني . بخشي، رياضي و آمار و منطق بايستي ايجاد شوند عمق

اقتصاد سياسي، : د به بخشهاي تخصصي تبديل شودبه تدريج علوم سياسي باي. آن جدا نيست
سياستگذاري عمومي، روانشناسي سياسي و انتخاباتي، قانونگذاري و قانون نگاري، پژوهشهاي 

  .امنيتي و ضمن آن كه غلبه گرايش تاريخي بر علوم سياسي يك آسيب مهم است
ميان استعمار و جهاني شدن شود و مثالً  هاي قديمي به امروز تسري داده مي متاسفانه طرز تلقي
 دقيقـه درس و بقيـه مباحثـه    20: تكنيك هاي كالس بايد تقويت شود. شوند  تفاوتي قايل نمي  

گيري فن مذاكره، رشد و بالندگي و  وگو، ياد دانشجويان كه موجب اعتماد به نفس، قدرت گفت
ومي    ها به سـوي نيـاز    تغيير سمت سرفصل. شود  شناخت نواقص خود مي    حلـي و   م–هـاي ـب

هـاي اسـتخدامي و    هاي عملياتي، عالوه بر آن نگـرش  هاي نظري و صحنه  تفاوت ميان عرصه  
  .قوانين بايد تغيير يابد

  
  
  
  
  
  

  .اي را بايد با دقت بيشتري ارايه داد تا قدرت مطالعات تطبيقي باال برود درس مطالعات منطقه
  
  



 ١٠

  : كارهاي بهبودي راه
  كاهش تعداد دانشجو. 1
  علوم سياسي محضف گرايش ذح. 2
  ها ه هاي پژوهشي دانشگا تغيير آيين نامه. 3
  آفريني هاي كار فعال ساختن هسته. 4
ورود اجباري بخشي از نيروهاي علوم تجربي و رياضي به همراه علوم انساني به رشته علوم . 5

  سياسي
   ليسانس حقوق اساسي ايجاد فوق. 6
اتي، مطالعـات منطقـه   هـا  هاي سياسي، نظام ايجاد فوق ليسانس نظام  . 7 اي، حكومـت   ي انتخاـب

محلي، مديريت سياسـي، سياسـتگذاري عمـومي، نظـام اداري، اقتـصاد سياسـي، ديپلماسـي،          
  . مالياتي، رشته خبرنگاري و گزارشگري سياسي–المللي، حقوق مالي  هاي بين سازمان
 بگيرد و عملياتي  فاصلهيهاي كارورزي جداگانه، رشته سياسي بايد از جنبه تئوريك واحدايجاد 
  .شود

شگاهي   . رشته علوم سياسي در ايران روي هواست و هيچ بنيادي بر روي زمين ندارد    هـر داـن
به طور مثال، سـبك خراسـاني در   .  تبديل شود schoolبايد داراي مكتب سياسي باشد و به 

 پذيرش توانند سبك بومي خاص خود را داشته باشند كه براي  ميها مشهد و هر يك از دانشگاه
  .تواند محمل مناسبي تلقي شود يا رد نيروها و اعضاي هيأت علمي مي

ومي  «با عنوان مقاله علمي خود را پور،  دكتر حسين فرزانهپس از سخنان دكتر خليلي     امكان ـب
داليل ناهمگوني علم سخنان خود را با ارزيابي  ايشان. ارائه دادند» سازي علوم سياسي در ايران

ريزي و  فقدان شأنيت در برنامه. 2غفلت از علوم انساني . 1 : و مسايلي چونكردو تجربه آغاز
. 4ريزي؛   عدم دخالت دادن نخبگان علوم سياسي در سياستگذاري و برنامه. 3سياستگذاري؛  

. هاي جامعه ندارد آمدي آن اين است كه نسبتي بانياز بومي نبودن علوم سياسي كه دليل عدم كار
ومي   و .خلق اثرو غفلت از توليد علم و ش به سوي ترجمه گرايترجمه محوري و   ضرورت ـب

  شناختي و مديريتي  از دو منظر جامعه. به طور عام سازگاري نداردكه بين علم و جامعه : سازي
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 ايشان به ضرورت ارتقاء علوم سياسـي  كه نگاه دانستند و عنوان كردند قابل بررسي و تبيين      
ا   به نظر ايشان  . صرفاً جامعه شناختي است    دانش علوم انساني و سياسي بايد رابطه منطقـي ـب

يك موجود پويا و سازنده در حالي كه علوم انساني در ايران . محيط اجتماعي خود داشته باشد
ه    در اخذ علوم نبايد تعصب بي. اي برقرار كند  محيط رابطه سازنده با تواند  نيست و نمي   جـا ـب

ها را در نظر گرفت و از اين علوم اخـذ   ن بايد ضرورتها و نيازخرج داد و در نهادينه كردن آ     
  .يال و دم و اشكم پديد نيايد يك شير بيكه سازي كرد  شده نظام بومي جديدي را باز

ريزي متون درسي و نهادهاي همسو با يك بحران ارزشي، هدف و كاركرد  امروزه شوراي برنامه
ناشي از مشكل عام علوم انساني در ايران است و رو هستند مشكل علوم سياسي در ايران  روبه

ه    ا آن روـب . باشـد  رو مـي  همان دردي را كه علوم انساني گريبانگرش است، علوم سياسي نيز ـب
مشكل كلي در ساختار علمي كشور فقدان يكپارچگي ميان عرصه نظر و عملي است كه در هر 

ر كلي، تغيير چنداني در اشكال و به طو. شود سه مرحله تاسيس علوم سياسي در ايران ديده مي
يعني مشكل اصلي عام گرايي . شود هاي تدريس علوم سياسي در ايران ديده نمي محتواي شيوه

  .باشد هاي سطحي اروپايي مي شيوه تدريس است كه ناشي از برداشت سطحي از آموزش
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  :هاي علوم سياسي در ايران چالش
  :موارد زير برشمردندي علوم سياسي در ايران در پايان دكتر فرزانه پور چالش ها

هـا    گسستگي يا حداقل ابهام در ماهيت آموزش و پژوهش، يعني وجه مشترك ميـان رشـته    .1
  .زند و يك رشته ملي آنها را به همديگر پيوند نمي. شود ديده نمي

  .معرفت سياسي موجود علمي نيست و علمي نبودن همواره گريبانگير ما بوده است. 2
زيرا ريشه در آب و خاك ما ندارد و بايد بومي و بازسـازي  .  علم سياست كاربردي نيست .3

  .شود
بهره  دروس سياسي موجود فاقد تسلسل منطقي الزم است و از انسجام و تسلسل منطقي بي. 4

  .است
اولين مدرسه سياسي با تأسي از . معرفت سياسي موجود جامعه به طور بايسته بومي نيست . 5

  .هاي روزمره پديد آمد  اروپايي براي تطبيق با نياز–هاي آموزش غربي  تأثر از نظامغرب و م
  .به طور كلي، بين عين و ذهن يك فاصله وجود دارد. 6

  :بست هاي خروج از بن كار راه
   تشكيل جلسات مستمر ميان نخبگان.1
  بازنگري در نظام پژوهشي و آموزشي. 2
  كاربردي كردن علوم سياسي. 3
شگاهي    يك در ايفاي نقش حوزه     تفك. 4 هاي مختلف علوم سياسي در ايران؛  برنامه كـالن داـن

  .بايد به صورت پژوهش محور تبيين شود
  .ارتباط وثيق ميان آموزش و تجربه سياسيايجاد . 6
علوم سياسي علمي، كاربردي، بومي و : تعريف شودهاي زير بايد يك علم سياسي با ويژگي. 7

طقي، منسجم و مرتبط باشد كه بايستي يك گفتمان مشترك ميان علماي بر اساس الزامات، من   
برقراري نشست ساالنه علوم سياسي، انتـشار يـك فـصلنامه تخصـصي،      : سياسي شكل بگيرد  

 –ي كنگره ملـي  رهاي علوم سياسي، برگزا اندازي كارگاه پيوستگي علوم سياسي و جامعه، راه   
  .تخصصي ساليانه علوم سياسي
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  :خليلي پرسشهاي زير را مطرح كرددكتراخوان كاظمي از دكتر آقاي
  .نياز علوم سياسي در كجا بايد صورت بگيرد  تمركز مورد.1
  .ديدگاه منفي نسبت به رشته علوم سياسي وجود دارد. 2
  .شود ديده مي... ديدگاه منفي نسبت به مساله تخرب سياسي در كشور از مقامات عاليه تا . 3
  ايي عملي براي رفع اين معضالت داريد؟چه راه كاره. 4

هـاي   دكتر خليلي، با تأكيد بر مذاكرات پشت پرده و ديپلماسي پنهان، مـساله تاسـيس رشـته      
اي را كه از سوي وزارت علوم طرح شده يك فرصت مناسب ارزيـابي   ليسانس ميان رشته  فوق

خود . 1:  متضاد انگشت نهادنددكتر نوازني بر دو ايراد يا دو تمايل. كرد كه بايستي استفاده كرد
  باقي منفي. 2محوري   

هاي قديمي در اين جلـسه شكـسته شـد و     انحصار سنتي دانشگاه. 1زاده  به نظر دكتر حشمت 
ا ايـن حـال، بايـد از     . اي ابراز داشـتند  هاي پيراموني نظرات سازنده نظران از دانشگاه   صاحب ـب

هاي جديد استفاده كرد و نظر آنان را  ني دانشگاه آنها در كنار انرژي جوا اساتيد قديمي و تجربه
ي بايـد      قابليت. 2.  جلب نمود  هاي رشته علوم سياسي بسيار فراتر از قبل از انقالب است وـل

اكنـون  . قبل از انقالب، اصالً منبع تخصصي فارسي و انگليسي وجود نداشت . تر شود   منسجم
ها،  عليرغم اين پيشرفتها و خالقيت. 3.  تدغدغه اساتيد براي انتقال مفاهيم بسيار كم شده اس

شود كه البته اين  برخي افت انگيزشي و آموزشي در ميان اساتيد و به ويژه دانشجويان ديده مي
اين دو آسيب به صـورتهاي متعـدد   . ها ناشي از شرايط دوران گذار است  يأس و سرخوردگي  

به عنوان يك ميوه ) از تيره ازدواجاند با چشم(روابط دختر و پسر . دهد چهره خود را نشان مي     
ها خود  شرعي و مواد مخدر و افت انگيزه رسمي و غير ها منجر به روابط غير ممنوعه در دانشگاه
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بايد ابتكارات اساتيد جوان به يك جريان تبديل شـود تـا ديگـران را در    . 4.  دهد را نشان مي  
اي اسـت كـه    اتيد اسالمي به گونهطرز تلقي دانشجويان نسبت به اس. 5.  مسير خود پيش ببرد 

ه    اساتيد دروس عمومي و اسالمي انگار براي تبليغات به نفع نظام داخـل كـالس مـي      د ـن روـن
  .هاي غربي عجين نشده است زيرا هنوز دروس اسالمي با نظريه. تعليمات

اسـاتيد  هاي آقاي خليلـي و انتقـاد از نااميـدي و انفعـال      آقاي دكتر قربانزاده با تأكيد بر ابتكار  
خالصه كردند و گفتنـد مـا   » آرزو«و مباحث بعدازظهر را در » درد و دل«مباحث صبح را در      
در حالي كه بايد فعاالنه . بريم ايم و بن مي هاي درخت علوم سياسي نشسته اكنون بر سر شاخه

س به كار خودمان بپردازيم و خودمان را وقف دانشگاه كنيم تا نتايج آن را در كوتاه مدت و سپ
  .بلند مدت ببينيم

و . به نظر آقاي مهدوي زادگان، مشكل اصلي علم جديد سياست، فاصله گرفتن از اخالق است
اي احساس  لزوم كاربردي سازي علوم سياسي و سمت و سوي عملگرايي و انتقاد درون رشته

  .بايد علماي سياسي به خودشان هم انتقاد داشته باشند. شود مي
هـاي احتمـالي    من تشكر از حضور اساتيد و عـذرخواهي از كاسـتي  دكتر خلجي در پايان ض     

ميزباني بر شأن واالي استادان حوزه علوم سياسي تأكيد نموده و اين نشست را تجربه پرباري 
اما كسب جايگاه . گذار خود فرا خواندند ارزيابي كردند و آنان را به وقوف دقيق به جايگاه تأثير

هاي مـادي و معنـوي و جلـوگيري از سـوء اسـتفاده از       ت هزينهبهتر و مناسبتر مستلزم پرداخ  
  .جايگاه علوم سياسي در ايران است
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  :جمع بندي مباحث نشست بعد از ظهر

دارد    بنـدي  ي شـدن ايـن جمـع   يتضميني براي اجراعده اي معتقدند كه       .1 زيـرا  . هـا وجـود ـن
ود حوزه علم سياست و علماي كه نخستين آن به خ. گردد مشكالت موجود به چند جا بازمي     

  .اصالً عرق صنفي ميان نيروهاي علوم سياسي وجود ندارد. سياسي مربوط است
 حتي به اندازه نيروهاي فنـي و  ما. توانايي جريان سازي درحوزه علوم سياسي وجود ندارد . 2

  .يمتوانايي جريان سازي ندار، پزشكي و علوم نيزاي  حرفه
ه حـوزه    در يك فرايند تاريخي و ب   . 3 ه هر دليلي مردم به حوزه علوم انساني به طور عـام و ـب

رشـته هـاي فنـي و    چرا فضاي باز براي . علوم سياسي به طور خاص اعتماد و اطمينان ندارند 
شود؟   فراهم شد ولي براي حوزه علوم سياسي فراهم نميمهندسي ، پزشكي ، تجربي و غيره     

ه علـوم       ما. زيرا مردم اعتمادي به اين حوزه ندارند  سبت ـب  نتوانستيم اعتمـاد جامعـه خـود را ـن
  .انساني جلب كنيم و اين اولين و مهمتريت چالش علوم انساني در كشور است

ه  . ظاهراً هيچ طرحي براي تحول در حوزه علوم سياسي وجود ندارد . 4 ه گوـن سبت    ـب اي كـه ـن
 بطور خاص داده مي اساتيد علوم انساني به طور عام و علوم سياسيبافي و كارشكني به  منفي
  .شود

اسالمي عليرغم اين همه تحوالت بزركي كه در دهد كه پس از انقالب  ظاهر قضيه نشان مي. 5
فضاي جديدي در حوزه علوم انساني و به ويژه علوم حوزه هاي علوم در كشور به وجود آمد 

  متاس. سياسي باز نشده است
  .كنند اي پيش از انقالب تنفس مينيروهاي اين حوزه هنوز در فضفانه نظام آموزشي و 

  .پردازي ارايه شود هاي نظريه بندي در كميته تواند به عنوان جمع نتايج اين نشست مي. 6
بي ترديد معضالت عديده آموزش علوم سياسي در كشور را نمي توان با چند نشست به سر      

د فضاي مناسب را منزل مقصود رساند تداوم اين نشست ها و انعكاس نتايج حاصله شايد بتوان
  .براي ارتقاي علوم انساني در كشور فراهم سارد
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   تخصصي گروه علوم سياسي–دومين نشست علمي 

  
  )14/4/1386شنبه مورخ  پنج(

  
دومين نشست تخصصي علوم سياسي با حضور جمع كثيري از اساتيد و صاحب نظران ايـن   

لعات فرهنگـي برگـزار گرديـد     در محل پژوهشگاه علوم انساني و مطا14/4/86رشته در روز  
بررسي وضعيت آموزش و پژوهش در حوزه علوم سياسي در ايران در ابعاد دستور اين نشست 

  :گانه سه
 بخشي فرهنگ سازي و اعتبار .1
 بخشي سازي و اعتبار ظرفيت .2
 سازي و اعتبار بخشي بومي .3
  . بود 

  
  
  
  

 مظفـر دكتر در بخش صبح پس از تالوت آيات قرآن مجيد توسط دكتر محـسن خليجـي       
ساني      نامدار بنـدي   جمـع رييس گروه علوم سياسي شوراي بررسي متون و كتب علـوم اـن

كه به شوراي عـالي انقـالب   ) 1385ماه  اسفند(مباحث كنگره ملي علوم انساني اجمالي از   
 كنگـره  به نظر دكتر نامـدار برگـزاري  . ، به اطالع حاضرين رساندندفرهنگي ارسال گرديد  

صادره در احكام است كه بخشي از اين پيامد ها را مي توان  داشت  ر پيهاي مثبتي د پيامد
. مشاهده كرداعضاي جديد شوراي عالي انقالب فرهنگي توسط مقام معظم رهبري براي      

 :و حياتي استداراي سه نكته حائز اهميت اين احكام ضمائم پيوستي 
  نظر در ساختار آموزش متوسطه و آموزش عالي كشور تجديدضرورت  .1
 مهندسي فرهنگي كشورضورت پرداختن به  .2
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 تدوين سند جامع علمي كشور به ويژه در حوزه علوم انساني .3
و بيانگر آن است كه بايد در . دهد تري قرار مي مجموعه اين سه بحث ما را در موقعيت مناسب

  .آينده نه چندان دور شاهد تحوالت چشمگيري در حوزه علوم انساني باشيم 
ساني   توايي تجزيه و تحليل مح    شان مـي  مقاالت ارايه شده به كنگره ملي علـوم اـن دهـد كـه    ـن

هـاي   كـار  مقاالت رسيده به اين كنگره به طرح مباحث كلي پرداخته و فاقد راه   %  95متاسفانه  
داريم   از اين رو، . اجرايي و عملياتي براي ارتقا جايگاه علوم انساني در كشور هستند   راهـي ـن

   . ها را جبران نمائيم گويي هاي تخصصي اين كلي نشستمگر اينكه از طريق برگزاري 
  
  
  
  
  
  
  

 عضو هيات علمي دانشكده حقوق و خليجيمحسن آقاي دكتر پس از سخنان دكتر نامدار 
 علوم سياسي دانشگاه تهران و معاون پژوهشي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 

 : مطالبي به ترتيب زير ايراد نمودن سخنران افتتاحيه اين نشست، به عنوا
راي        مساله ما از ورود تجدد به ايران آغاز مي      شجو ـب ه آن تعـدادي داـن شود كـه در واكـنش ـب

در ايـن ميـان،   . هاي تخصصي علوم پايه، فني و پزشكي به خارج اعزام شدند    گذرانيدن دوره 
ا  علوم انساني مغفول ماند و صاحب نظران    آن حتي بر روي مقدمات و مفاهيم اوليه هم نيز ـب

ما بايد تعاريف مختلف را به مفاهيم مشترك ارجاع دهيم و روي . همديگر توافق نظري ندارند
متاسفانه كتابها و مقاالت ما فاقد مفاهيم پايه مشترك و بسط . مفاهيم اوليه به توافق نظر برسيم 

  .شود و تعاريف و بسط يك طرفه آن بسنده ميصرفاً به خلق مفاهيم . و گسترش آن است
اي اهـداف تعيـين شـده     موضوع سياست اداره جامعه و رساندن اجزاي انساني آن به مجموعـه  

د از فرهنـگ،    اين اهداف را بايد از كجا استخراج كـرد؟ ايـن اهـداف متعـالي مـي          . است تواـن
 كتابهاي مرجع و معروف در. ها، باورها، تاريخ، تمدن و دين يك جامعه استخراج شود نگرش
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سياست يك . همواره يك رفت و برگشت ميان اين فرهنگ و اهداف سياسي جامعه وجود دارد
فن و علم و هنر و حكمت از يك سو و اهداف تاريخي جامعه از سوي : مقوله دو رويه است

ن رو، از اي.  جامعه اهداف سياسي جامعه است ترين حكمت بنابراين و در واقع، عملياتي. ديگر
فرهنگ، دين، تمدن و نگرش جامعه بايد به مسايل مبتالبه و . اي است علم سياست امر پيچيده

اي الزم است كـه ايـن    العاده در اين ميان، يك هوش و توانايي فوق . روزانه جامعه تبديل شود   
مـسايل داغ  . شـود  علم سياست در هياهوي سياست گم مـي . كيفيات را به كميات تبديل شود 

گويي  نگري و كلي دهد كه انديشه سياسي جاي خود را پيدا كند و دچار كلي اجازه نميسياست 
به طور مثال، در بحث واليت فقيه، هنوز مساله اصلي درگيري ميان قائالن به واليت  . شود  مي

اين بحث در . فقيه و مخالفان آن است و هيچ كار عملياتي براي تبيين اجرايي آن نشده است     
  .گويي باقي مانده است دوره متوسطه صرفاً در حد شعار و كليكتابهاي درسي 

شگاه فردوسـي مـشهد     علـي تقـوي   محمد سيددكتر پس از سخنان دكتر خليجي ،   از داـن
ه  » بخشي به علوم سياسي سازي و اعتبار فرهنگ« عنوان سخنراني علمي خود را تحت      اراـئ

 .كردند
  
  
  
  
  
  
  
  

. ررسي آن هستيم، امروزه بحراني فراگير و جهاني استاي كه ما در حال ب مسالهاز نظر ايشان  
ه نظـر     ناميـده مـي  » بحران مفيد بودن«رو شده است كه  علم سياست با بحراني روبه  شـود و ـب

هـا و در   در ايران، به رغم برخي خط قرمـز . سالي انسان است شناسان بحران دوران ميان    روان
نديشمندان سياسي دلخوشي ندارند و از ابراز هاي علمي ا نظر مداران از اظهار حالي كه سياست  

 . نظرات علمي موجود اسـتفاده كننـد   آن نگرانند، از سوي ديگر در صدد آن هستند كه از نقطه 
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. بنابراين، براي مفيد بودن ما بايد كاالهاي جديدي را در اين حوزه براي عرضه داشـته باشـيم    
مسايل جـاري  . اندازي است مستلزم پوستهاي موجود را پردازش كنيم كه اين مسير  بايد نياز 

مسايلي هستند كه ...  بندي بنزين، عدالت اجتماعي، سهام عدالت و  جامعه مانند مسكن، سهميه
  :شود در اين راستا پيشنهادات زير ارايه مي. كند ميدان كار براي علوم سياسي را فراهم مي

زيرا در . شناسي ارشد شدن و تخصصي شدن علوم سياسي به ويژه در دوره كار جزئي -
شـود؛   المعارف تبديل مـي  دوره كارشناسي تنوع زيادي هست و دانشجو به يك دايره     

  .ها را داشته باشد كه اين رويكرد بايد تغيير يابد بدون آن كه امكان پردازش آن داده
 در علم سياست بايـد مـساله   شاپيرواتخاذ رويكرد مساله محوري كه به نظر پرفسور    -

 .ح حاكم بر جريان آموزش و پژوهش تبديل شودمحوري به رو
ين   . حل محـل ترديـد اسـت    گرايي به عنوان يك راه در اين راستا، تمركز   - شجو اوـل داـن

ها بهترين مكان براي عرضه داشت كاالهـاي فكـري    ه خريدار كاالي ماست و دانشگا 
 .است

 شوراي بررسي عضو گروه علوم سياسي زادگان داود مهدوي بعدي اين نشست استاد سخنران 
ا عنـوان   متون و كتب علوم انساني بود كه مقاله علمـي خـود را         تحليـل معرفـت شناسـانه    «ـب

  .به شرح زير ارايه نمود» هاي تحقيق در ايران گونه
  )امتناع خالء(هاي تحليلي  بندي كلي بحث و ارايه الگو  تقسيم-
أثير و تـأثر مـستقيم و   نسبت عالم و معلـوم يـا عـالم و موضـوع            تـ       :  پيش فرض  -

  .مستقيم است غير
   امتناع خالء هم در عين است و هم در ذهن          دخالت دخالت مستقيم و يا غير مستقيم-

 :توان تقسيم كرد مطالعات سياسي را به دو گونه مي
  دوم مطالعات مساله كاوانه                                      اول مطالعات نسبت كاوانه -

در حالي . ر پژوهشهاي نوع نخست، فرد عالم در پي كشف نسبت ميان خود و موضوع استد
  .كه در پژوهشهاي نوع دوم فرد عالم در پي كشف و يافتن مسايل موجود در اين حوزه است

كنند؛ بلكه در نهايت مختصات  اي را حل نمي تحقيقات نسبت كاوانه منشاء توليد نيستند ومساله
اما در تحقيقات مساله كاوانه . كنند ي و موضوع شناسايي را معين و معرفي ميميان فاعل شناساي

  .امكان شناسايي مسايل و ارايه راه حل وجود دارد
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شود كه خود  شناسي، مطالعات سياسي در ايران شامل هر دو نوع تحقيق مي بر اساس اين تيپ
يت دو موج باعث تشتت و در اين موقع. ناشي از شرايط سياسي و اجتماعي معاصر ايران است

مطالعات سياسي نسبت كاوانه معموالً . كند تزلزل شده و نوع مطالعات سياسي را مشخص مي
اما در شرايط ثبـات و اسـتقرار، مطالعـات    . گيرد در شرايط تزلزل و تشتت فكري صورت مي   

ان ايـن دو مـوج تـاريخي در ايـر    . رود يابد و پيش مي سياسي به سوي مساله كاوانه سوق مي   
انقالب اسالمي و تالطم و بحران فكـري  . 2مشروطيت و ورود انديشه تجدد؛  . 1عبارتند از   

سبت      در شرايط اين دو شوك تاريخي،. ناشي از انقالب   ه سـوي ـن  مطالعات سياسي بيـشتر ـب
  .ها مختصات فكري جامعه به هم خورده است زيرا در اين بحران. شود كاوانه سوق داده مي

  :شرايط تشتت فكري سه جريان فكري پديدار شده استبه طور كلي، در 
جريان فكري (جريان مقاومت و پايداري و استواري بر روي مختصات فكري پيشين  .1

 )سابق
جريان گسست كه از نسبت قبلي گذر كرده و به مختـصات جديـدي رسـيده اسـت        .2

 )جواد طباطبايي مانند سيد(
ي يـافتن مختـصات جديـدي    جريان تبيين كه هنوز نسبت آن مشخص نيست و در پ   .3

 )مانند روشنفكران ديني(است 
زيرا آنها درباره . گيرد كاوانه از سوي دو جريان نخست صورت مي به طور كلي، تحقيقات مساله

دو گروه اول، گروه سوم را به دليل . نسبت خود مساله ندارند و نسبت برايشان مفروض است
دون فهـم    گروه سوم . كنند نداشتن توليدات فكري نقد مي    پاسخهايي دارند كه معتقد اسـت ـب

ماننـد احمـد نراقـي در    (تـوان كـاري انجـام داد     مختصات فكري نسبت خويش با جامعه نمي  
  )روشنفكري ديني

زيرا فرد شكاك چيزي را توليد . اما نه براي باقي ماندن. رسد، شك امري الزم است به نظر مي
كه ابتدا مشكوك بود و سپس از كانت مانند . اي از تحقيق الزم است شك براي مرحله. كند نمي

با . اين نقد به جريان گسست وارد است كه آيا امكان گسست كامل وجود دارد. آن گذر كرد  
گـروه اول در  . افتند گويي مي به همين خاطر آنها به ناسزا. توجه به بافت و هويت ديني جامعه  

پردازند و در فضاي   به مطالعه ميبستر درك كامل از مختصات خود و يا فراموشي و خال آن   
  .بنابراين توليدات خوبي ندارند. كنند تعطيالت تاريخي مطالعه مي
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شان       اين بحث ارايه يك قالب تحليلي است كه جريـان : نامداردكتر   ه مـا ـن هـاي فكـري را ـب
  .دهد ها را به ما نشان مي از اين طريق، انواع مقاومت. دهد مي
  
  
  
  
  
  
  
  

شگاه فردوسـي مـشهد موضـوع     محسن خليلـي دكتر  زادگان  بعد از آقاي مهدوي     از داـن
. ارائه دادندهاي پژوهش و آموزش در علوم سياسي   بايسته:سخنراني خود را تحت عنوان 

كـه در صـدد   در برگزاري اين نشست هـا   و همكارانش نامداراهتمام دكتر از نظر ايشان   
ساندن و ارايه طريق به زمامداران پيوند زدن علم سياست با قدرت سياسي از طريق ياري ر

در اين فرايند، علم سياست از حالت مضر بودن خارج . قابل تحسين است ،سياسي است 
  !شود مي

  
  :شناورپيشنهاد آموزشي براي دوره كارشناسي 

ولي تعداد واحدهاي آموزشي ارايه شده . تعداد واحدهاي دوره كارشناسي بايد بسيار كم شود
 واحد مـصوب علـوم سياسـي    80 – 70احد برسد كه از ميان آنها تعداد  و300بايد به حدود   

 رشته 120اي تأسيس كند كه در اين ميان   رشته ميان رشته200وزارت علوم بايد حدود . باشد
ماننـد سياســتگزاري عمــومي،  .  رشــته از آن علـوم سياســي اســت 27از آن علـوم انــساني و  

مطالعات امنيتي، حقوق بشر، مطالعات زنان، مطالعات هاي انتخاباتي،  شناسي سياسي، نظام رفتار
در حالي . هاي آلمان به لحاظ نظري در حوزه علوم انساني موفق هستند دانشگاه... راهبردي و 

 واحد درسي مختلف را ارايـه  20يك استاد تعداد . رود كه در ايران نيروي استادان به هدر مي     
طالب و دروس كارشناسي و كارشناسـي ارشـد   پوشاني ميان م نوعي همخواني و هم  . دهد  مي
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دارد  به گونه. داردنوجود   . اي كه دانشجويان بر اين باورند كه علوم سياسي چيزي براي ارايه ـن
شود كه دانشجو  ارايه ميبه صورت چرخشي  واحد درسي 300در اياالت متحده آمريكا حدود 

. كارشناسي ارشد هماهنگي داردكند دروسي را انتخاب كند كه با دروس وي در دوره  سعي مي
  .يكي از مهمترين مسايل افزودن درس كامپيوتر است

. هاي مختلف كشور نخورده است علوم سياسي به درد نهاد هاي رشته نامه تقريباً هيچ يك از پايان
 واحـد  340 تـا  300پيـشنهاد  . عالوه بر كامپيوتر، بايد به دانشجويان آمـار آمـوزش داده شـود    

 واحد را انتخاب كنند موجب شناور شدن واحدهاي 80 تا 70توانند  جويان ميمصوب كه دانش
هاي مختلف يكسان و شبيه  علوم سياسي در ايران و در دانشگاه. شود  آموزشي كارشناسي مي  

د  بنابراين، بايد دانشگاه به سوي ويژه . اند  هم شده  مـثالً در اسـتان خراسـان    . نگري روي آورـن
ايجاد تناسب ميان . قاره و افغانستان تدريس شود  آسياي ميانه ، شبهبازتاب انقالب اسالمي در

گرايي  نگري و تخصص هاي شرايط جغرافيايي و تدريس درس در منطقه همجوار اين ويژه نياز
ه   صادقمثالً فصلنامه علوم سياسي دانشگاه امام. هاي ما را برطرف سازد تواند نياز  مي  صرفاً ـب

در اسالم بپردازد و خراسان اقتضائات محلي خود را مدنظر داشته مسايل حوزه انديشه سياسي 
  .باشد
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پس از سخنان دكتر خليلي اساتيد حاضر پيرانون نقاط قوت و ضعف مقاالت ارائه شده نكاتي 

هاي خود دانشگاه و  هر كشوري بر اساس، ماموريت: علي قنبريدكتر را مطرح كردند از نظر 
كند و دانشجو در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و  نياز خود را تاسيس ميهاي مورد  رشته

مساله . شود در واقع، براي رسيدن به يك هدف مشخص، دانشجو جذب مي. پذيرد  دكتري مي 
ديگر اينكه ما روي امنيـت ملـي توافـق نظـر     . ديگر، روحيه عدم همكاري ميان ايرانيان است     

روحيه همكاري وجود دارد و هم روي امنيت ملي حـساس  بر عكس،  در آمريكا هم   . نداريم
  .هستند

  
  
  
  
  
  
  

  :يرامون چالش هاي علوم انساني در كشور به نكات زير اشاره كردند÷دكتر عباس خلجي 
هاي فرهنگي و تمدني يك كشور و سياسـت رايـج و نقـش     پذيرش رابطه ميان بستر    .1

  ؛اساسي دانش سياسي در ايجاد رابطه ميان اين دو متغير
 رابطه ميان رشد و توسعه كالن جامعه و رشد و توسعه علمي و دانشگاهي كشور؛ .2
شگاه و رشـته و پـذيرش       .3 رابطه ميان اهداف و ماموريتهاي كالن كشور و تأسيس داـن

به طور كلي، در كشور ما ايران، علوم انساني به طور كلي و علوم سياسي به  . دانشجو
ا       اي وارداتي است و شيوه طور خاص، رشته  هـاي آمـوزش و پـژوهش آن متناسـب ـب

در واقـع رابطـه   . هاي فرهنگـي جامعـه مـا نيـست     شرايط سياسي و اجتماعي و بستر     
بنابراين، . هاي آن در سطح كالن تبيين نشده است مشخصي ميان اهداف و ماموريت     

راي علـوم     وظيفه اين نشست تخصصي تبيين همين روابط و ايجاد كار    آمدي مـؤثر ـب
 .باشد سياسي مي
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 :جمع بندي نشست صبح 
از مجموع مباحثي كه در نشست صبح مطرح شد مي توان فهميد كه از جهت سـاختاري،   

گروه علوم سياسي براي .آموزش علوم سياسي داراي مسايل و معضالت پيچيده اي است 
اعالم آمـادگي  هاي تحقيقاتي مشترك در حوزه مباحث اين نشست تخصصي  اجراي طرح 

  . د مي كن
مسئله ديگر در اين جمع بندي اين است كه از مجموع مباحث ميتوان فهميد كه اگـر هـر     

  : علم و معرفتي را داراي سه اليه بدانيم
  .پردازد هاي اوليه خويش مي كه به تعريف گزارهعلم است پوسته اليه اول  .1
ليد مفاهيم توعهده دار  كه ، مبادي اوليه و اصول موضوعه آن علم است ميانياليه دوم  .2

  است؛پردازي  جديد و نظريه
  ياكه كار آن توليد الگو است  دانش  يا هستهمغزاليه سوم  .3

  به طورغير قابل ترديدي مي توان ادعا كرد كه.پارادايم است
  .  علم سياست در ايران هنوز از اليه اول عبور نكرده است 

   يعني استعداد تعريف گزاره هاي اوليه خود را ندارد چه برسد
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متاسفانه در بخش عمده اي از آموزش اين علوم ما به . به توليد مفاهيم جديد و توليد الگو 
  .تكرار يافته هاي ديگران مي پردازيم و خود از توليد نظريه و الگو عاجز هستيم 

  
ا عنـوان ظرفيـت   فـرد  زاده امـام  سخنراني علمي دكتر در نشست بعد از ظهر ابتدا      سـازي و    ـب

از ديدگاه دكتر امام زاده . ارايه گرديدآموزش و پژوهش در علوم سياسي ايران بخشي به   اعتبار
از نظر تاريخي، علوم سياسي سه مرحله را طي كرده است و در هـر مرحلـه داراي يـك       فرد  

  .ظرفيت و اعتبار خاصي بوده و در مرحله آخر، بيشترين ظرفيت و اعتبار را داشته است
ي دولتشهر كه دنباله روي از خير عامه و شيوه پژوهشي فلسفي الگو: مرحله اول، يونان باستان

(inquery)جهان بيني طبيعي با ظرفيت محدود دولتشهري.  رايج بود. 
ت ملـي و شـيوه تحقيـق آن          : الگوي جديد غرب  ،مرحله دوم  ا عملكـرد دوـل ت ملـي ـب  دوـل
reaserchبود .  

  . بودبيني مكانيكي كه ظرفيت آموزش و پژوهش آن محدود با جهان
هاي  گيري و پياده شدن خط مشي ، الگوي معاصر غرب، سياست به صورت شكلمرحله سوم
گ شـده    .  مطرح استpublic policyسياست به صورت . عمومي است دولت ملـي كمرـن

ي شـيوه كـل   .  استreaserchاست؛ شكل تحقيق هنوز       اسـت و  holelismگرايـي يـا    وـل
هـاي پـژوهش و آمـوزش     در ايـن دوره، ظرفيـت  . دباشـ  بيني سايبرنتيك بر آن حاكم مي  جهان

   استخراجي، ظرفيت نمادين، توزيعي، ترميمي،. افزايش يافته و ظرفيت سيستمي پيدا كرده است
به عبارت ديگر، براي افزايش ظرفيت آموزش و پژوهش علوم سياسي در ايران بايد . و تلفيقي

هاي اول و   اساس آنچه در ديدگاهدر حالي كه بر. آن را به صورت خط مشي عمومي در آورد 
حتـي در ايـران،   . شـود  دوم رايج است، سياست به عنوان عملكرد دولت تعبيـر و تفـسير مـي     

د يـا       . شـود  هاي خارجي و غربي نيز تعريف مـي   عملكرد دولت  ايـن ديـدگاه بايـد تغييـر ياـب
  .هاي آن افزايش پيدا كند ظرفيت
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دار با فرهنگ و  اي مستقيم و معنا ود استفاده كند و رابطهعلوم سياسي بايد از ظرفيت سياسي خ
علـوم  . علوم سياسي بايد از ظرفيت علوم ديگر نيز استفاده كند. تمدن پيشين خود برقرار كند  

علوم سياسي بايد . سياسي بايد نواقص خود را برطرف و عيوب خود را ترميم و اصالح سازد
علوم سياسي بايد از . ده و ظرفيت خود را غني سازد بر هاي مختلف بهره ها و تمدن از فرهنگ 

در علوم سياسـي  . براي پرپشت كردن خود استفاده كند... ها و كلمات قصار و  ها، ايده  تمثيل
هـا و كردارهـاي    مجموعه پنـدارها، گفتـار  . سازي نشده است سازي و فرهنگ ايران هنوز تمدن  

هـا و كردارهـاي     مجموعـه پنـدارها، گفتـار   اما تمـدن . گويند آگاه يك قوم را فرهنگ مي     ناخود
  .گيرد آگاه يك ملت است كه تحت نظارت ناظران آگاه صورت مي خود

هرچه از سطح پايين به سطوح باالي علوم سياسي برويم، به نوعي فساد و تباهي و تباني ميان 
دادن  اي يك تفاهم دو طرفه براي در يعني به طور نانوشته. شود استاد و دانشجو بيشتر مي   س ـن

  .استاد ودرس نخواندن شاگرد برقراري شود
 از دانشگاه فردوسي مـشهد گـزارش   وحيد سينايي دكتر بعد از سخنراني دكتر امام زاده فرد،    

د   سازي و اعتبار بخشي در علوم سياسي  با عنوان ظرفيتعلمي خود را    ه نظـر   .  ارايـه دادـن ـب
.  اصل علوم سياسي در ايران منجر شـود شناسي علوم سياسي نبايد به نفي نقد و آسيب  ايشان  

استثناء نبايد به . تر شدن اين پيكر موجود ارايه شود تر شدن و توانا هايي براي فربه بايد راه كار 
  .ها بنشينند جاي قاعده

بلكـه بيـشتر ناشـي از    . هايي كه ناشي از ذات علوم سياسي و افراد شاغل در آن نيست   ضعف
. مدار علم سياست هـستيم و بايـد پاسـدار اصـالت آن باشـيم     همه ما وا. شرايط بيروني است  
هاي پژوهشي علم  هايي براي ارتقاء جايگاه علوم سياسي و ارتباط يافته كار بنابراين، بايستي راه

توانند مورد استفاده قرار گيرند و نظـام   ها مي اين يافته. گيري پيدا شود سياست با نظام تصميم   
هاي علم  يكي از شئون و دغدغه. باشند ها مي اده مؤثر از اين يافتهگيري نيز در صدد استف تصميم

هاي علمي  بنابراين، همواره رشته. باشند امروزي كمك به بهبود و ارتقاء سطح زندگي بشر مي     
  .هاي تأثير گذار بر زندگي انسان هستند ها و روش در پي بهبود شيوه
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هاي پيراموني و تجويز  مديريت پديدهيكي از اهداف پژوهش شناخت محيط اطراف و كنترل و 
ايـن دو متمـايز امـا    . گيري چيز ديگري است پژوهش چيزي است و تصميم. باشد  حل مي   راه

ين پديـده       . مكمل هم هستند   ط ـب امـا  . هاسـت  تمايز از آن رو كه پژوهش در پـي تبيـين رواـب
فاده در پـژوهش از روش قياسـي اسـت   . گيري در پي انتخاب يك شـيوه و روش اسـت    تصميم

راي    . شود و در تصميم گيري استقرايي و تجربي است  مي مكمل از ان رو كـه پژوهـشگران ـب
خدمتگزاري در مسير بهبود زندگي مردم بايد به مسايل خبري دسترسي داشته باشند و تصميم 

بنابراين، پـژوهش و  .  دسترسي داشته باشند )هر دو مسايل عام و خاص(گيران به مسايل عام  
با اين حال، دليلي وجود . هاي متمايز و در عين حال مكمل همديگر هستند مقولهگيري  تصميم

در واقع، دليلي براي اين . هاي پژوهشي حتماً بايد مبناي تصميم گيري قرار گيرد ندارد كه يافته
راي   بلكه يافته. تناظر وجود ندارد   هاي پژوهشي بايد در چهار روش متدلوژي قرار گيرند كه ـب

  .د ارزيابي و محك واقع شوداستفاده مور
  
  
  
  
  
  

  :وجود دارد) هاي كاربردي هاي ناب به يافته تبديل يافته(چهار متند براي محك خوردن مجدد 
هاي بشري مثـل بحـث خـصوصي     اي با توجه به اشتراك عمده يافته    مطالعات مقايسه  .1

  سازي و گذار به دموكراسي 
تـرين سـند يـك كـشور      ه سياسيسند بودج: نفع هاي ذي مشاوره و مشاركت سازمان   .2

 .گيرد ها و ثروت بر اساس آن صورت مي زيرا توزيع منابع، ارزش. شود محسوب مي
خواهي از آنان امكان  بدون نظر: نظر و مجرب و خبير مشاوره و مشاركت افراد صاحب .3

بزرگترين مـانع اصـالحات اداري در كـشور مـديران     . پيشرفت و توسعه وجود ندارد  
 .كه با تغيير و تحوالت مخالف بوده و هستنداداراتي هستند 
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هاي پژوهشي بايد  يافته: چوب امنيت ملي كشور مالحظات امنيتي و سياسي در چهار    .4
برخي . هاي موجود مورد بررسي قرار گيرند چوب مالحظات امنيتي و تهديد    در چهار 

راي   هاي بيكرا ها بسيار علمي هستند؛ ولي داراي مالحظات امنيتي و تهديد   يافته ي ـب ـن
 .جامعه هستند

ش سياسـي و نقـش يافتـه        هـاي آن در نظـام    به طور كلي، براي كمك به ارتقا جايگاه داـن
زيرا صرف علمي بودن . گيري كشور بايد همه مالحظات پيراموني را در نظر گرفت تصميم

  .كند براي اجرايي شدن چيزي كفايت نمي
  :بي مقاله پرداختنددر پايان سخنان ايشان اساتيد حاضر به نقد و ارزيا

 ] علوم سياسي [ مبني بر اين كه اين پيكر نحيف سينايي درباره نظرات آقاي نامداردكتر 
را نبايد بيشتر تضعيف كرد؛ آقاي نامدار اين بحث را تاييد كرده و ايراد وي را كامالً وارد 

  . دانستند
ر نحيف نواخته شود،  خودي هر چقدر اين پيك بر اين باورند كه در جمعتقوي آقاي دكتر   

هر قدر رقابت درون گروهي در حوزه علوم سياسي بيشتر . شود باعث تقويت بيشتر آن مي
  .اگر چه ممكن است از آن به تشتت و اختالف نظر تعبير شود. شود، بهتر است

پسند در حوزه  هاي عاميانه و توده  در راستاي جلوگيري از شيوع نظريه خلجي  آقاي دكتر 
ش     براي تطبيق و ترجمه و معادلعلم سياست و  سازي مفاهيم پايه و بومي در حـوزه داـن

  .را ارايه دادندفرهنگستان علوم سياسي  سياسي پيشنهاد تاسيس 
بنابراين، اگر از حوزه .  معتقدند كه مشكل اصلي گسست نظر و عمل استپور فرزانهدكتر 

اني دعـوت شـوند تـا    كـس ...) وزارت كشور، وزارت امور خارجه و (عمل سياسي كشور  
انتظارات خود را از دانش سياسي به صورت روشن به ما منتقل نمايند تا بدين ترتيب علل 

  درباره . و چرايي فاصله و شكاف ميان اين دو عرصه روشن شود
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نگري خود سيستم و نظام آموزش   بايد گفت كه مشكل اصلي در ويژه خليليسخنان دكتر
  .كنند ورت متمركز عمل ميو پژوهش است كه به ص

ه جـاي آن كـه دغدغـه علـم      زادگان مهدويدكتر    توضيح دادند كه در مباحث مطروحه ـب
اي كـه گرفتـار آن هـستيم،     در واقع، مساله. سياست داشته باشيم، دغدغه سياست را داريم  

ذيل سياست ...) معرفت، دانش، روش و (در غرب همه چيز . مساله دانش و قدرت است 
از جمله آنها . در حالي كه در شرق همه چيز تحت نظر معرفت قرار دارد. ته استقرار گرف

  .سياست است
  :در ايران دو جريان فكري غالب وجود دارد

راي آن نهادسـازي و    اي كه همه چيز را ذيل سياست مي  جريان و اراده   .1 داند و حتي ـب
  .تصميم گيري مي كند

. دهـد؛ حتـي سياسـت را     دانش قرار مياي كه همه چيز را ذيل علم و   جريان و اراده   .2
 .گيرد قرار مي... بنابراين سياست در ذيل معرفت، عدالت و اخالق و 

 ميان اين دو جريان وجود دارد كه يكي از كارهاي ما – و گاه آشكار –يك نزاع شديد پنهاني 
  .آميز ميان اين دو را مورد بررسي قرار دهيم اين است كه امكان رابطه صلح

 از يگزارشي كوتـاه براي نشان دادن عمق مشكالت علوم سياسي  نامدارآقاي دكتر ن  در پايا 
د   انتقادي  برآوردهاي گـروه علـوم سياسـي    .متون درسي و كمك درسي دانشگاه ها ارايه دادـن

 در برآورد ده ساله خود از متون درسي و كمك درسي رشته علوم سياسي شوراي بررسي متون
  :به اين نتيجه رسيد كه

براي تدريس ارزيـابي  و آموزشي هاي علمي  كامالً فاقد شاخص)  درصد متون15( كتاب   25 
  ؛اند شده
  .اند براي تدريس بودهو آموزشي هاي علمي  داراي حداقل شاخص)  درصد آثار50( اثر 82
اند؛ با ايـن حـال    هاي علمي الزم براي تدريس بوده داراي شاخص)  درصد كتابها35( متن   57

  . هستندنيازمند اصالح
  . اند هاي دولتي چاپ شده و انتشار يافته ها و سازمان اي از اين آثار از سوي نهاد بخش عمده
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   در مسير ارزيابي متون را به چالشنامدارنظر دكتر  هاي مورد شاخصنقوي در اين ميان، دكتر 
  .كشيدند كه با توضيحات مجدد ايشان مانع شدند

 از دانشكده دفاع ملي بود كه مقاله قريبحسين  دكترسخنران بعدي نشست بعد از ظهر 
ه نظـر دكتـر    .  ارايه دادندبا عنوان بومي سازي و اعتبار بخشي به علوم سياسي خود را    ـب

بومي سازي يعني كاربرد علوم و دستاوردهاي تجربي بشر براي حل مـشكالت و     قريب  
هـاي   مؤلفـه . ير اسـت نيازهاي دروني كه دائماً در بستر يك جامعه در حال پيشرفت و تغي 

  :اي متفاوت است پيشرفت در هر جامعه
 ).رفع نيازهاي جامعه(ها  ي نيازمند. 4نوع كاردبرد دانش؛  . 3كاربرد دانش؛  . 2دانش؛   .1

ه حـوزه علـوم      . ها با همديگر رابطه طولي دارند  اين مؤلفه  وط ـب مساله بومي سازي صـرفاً مرـب
ه      وهانساني نيست و يك معضل ساختاري است كه گر  ا آن دسـت ـب هاي تجربي و فني نيـز ـب

شود، مساله بومي سازي به عنوان يك پـروژه علمـي ملـي     بنابراين پيشنهاد مي. گريبان هستند 
  .بازنگري شود

ها و اطالعات روز علـوم سياسـي و    آوري داده جمع: مرحله اول دو سال اول آموزش دانشجو 
  انتقال آنها به دانشجويان 

  ها شدن رشته ها و جزئي ن دانشگاهتخصصي كرد: مرحله دوم
  .شناسي دانشجويان ضرورت اصلي است در كارشناسي ارشد تقويت بخش روش: مرحله سوم

  .در دوره دكتري بايد به سوي مساله محوري رفت: مرحله چهارم
هاي عمومي جامعه باشد، دو عنصر دانش و نحـوه   اگر خروجي مسايل ما در راستاي رفع نياز  

به . هاي عمومي جامعه بومي گردد   است تا محصول علمي اوليه براي رفع نيازكاربرد آن الزم 
طور كلي، بايد افراد را از سر قيف به سوي لوله و ته قيف سوق داد تا محـصوالت علمـي و        

غرب صرفاً به خاطر روشمندي در كار خود پيشرفت . پژوهشي دقيق و شسته و رفته ارايه شود
  .كرده است

  :قريبدكتر بندي سخنان  جمع
عمومي كردن دو سـال اول كارشناسـي و   . 2ها از جنبه گرايشي    بندي دانشگاه   سطح .1

مـساله  . 4شناسـي در كارشناسـي ارشـد  و     روش. 3سپس تخصصي كردن مباحث    
  .محوري در دوره دكتري
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  بندي پاياني مباحث نشست تخصصي جمع
  

  .عضالت و مشكالت موجود تاكيد دارندهمگان به ضرورت تحوالت در برابر م .1
راي ايـن   يا ه در نسخهضرورت اين تحوالت نيست بلكه  مشكل اصلي    .2 ي است كه ـب

 .يعني از كاربرد دانش تا نتيجه نهايي آن. شود معضالت و مشكالت پيچيده مي
 . وجود ندارد و نبايد روي آن مكث كردمعضليتا مرحله دانش هيچ  .3
 .افتد و بايد از پايين جوشش و غليان پيدا كند جريان علمي از باال راه نمي .4
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هاي كارشناسي بحث بسيار خوبي است و بايد روي  بحث شناور شدن مباحث دوره   .5
 .آن كار كارشناسي شود

ه طـور كلـي فرهنگـستان     (تاسيس فرهنگستان علوم سياسي براي تبيين مفاهيم پايه   .6 ـب
 .الزم است) علوم انساني

ساني      هاي تحقيقاتي در ك  تاسيس شهر  .7 ه طـور كلـي علـوم اـن  حوزه علوم سياسي و ـب
 .ضرورت دارد

 .هاي تحصيالت تكميلي قابل توجه است تخصصي كردن دوره .8
بومي سازي به معناي آن است كه دانش بايد به امري كاربردي تبديل شود و از درون  .9

ومي شـدن   . هاي ما برطرف شود  آن مساله و نياز    اسالمي شدن يعني بومي شدن و ـب
هاي عيني جامعه برطرف  هاي كشور از طريق كاربردي شدن دانش تا نياز ع نيازيعني رف

 .شود
دارد  :  خليلي دكتر سـاز   فقـط تـشخيص درد چـاره   . واژة بومي سازي ابهت دارد اما وجاهت ـن
بنابراين، نياز به مطلقيت و هژموني . بلكه از يك جايي بايد به معالجه و درمان پرداخت. نيست

  .ردو آمرانگي وجود دا
روزه براي ادامه اين مباحث در سـطح   در پايان پيشنهاد نمودند، يك همايش نيمخليجي  دكتر  

  .دانشجويان دانشگاههاي تهران برگزار شود تا اين بحث فراگير و عمومي شود
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  


