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  باسمه تعالي
  
   تخصصي گروه علوم سياسي–صورت جلسه دومين نشست علمي 
  

  )14/4/1386شنبه مورخ  پنچ(
  

   عصر17 بامداد تا 9 ساعت – 1386شنبه چهاردهم تير ماه  پنج: زمان
   سالن شورا–پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي : مكان

زادگان، اسـكندري، قريـب    ه، علي قنبري، مهدوي خلجي، قربانزاد آقايان دكتر نامدار، : اعضاي حاضر 
  ) 45/19(وحسيني 

پور، محسن خليلي، و  علي تقوي، محسن خليجي، حسين فرزانه محمد آقايان دكتر سيد: مدعوين حاضر
  )12(فرد  زاده ، پرويز امام) 45/11(وحيد سينايي 
  گانه ن در ابعاد سهبررسي وضعيت آموزش و پژوهش در حوزه علوم سياسي در ايرا: دستور جلسه

 بخشي فرهنگ سازي و اعتبار .1
2.  
 سازي و اعتبار بخشي بومي .3

  .جلسه صبح رأس ساعت مقرر و با حضور اعضاي محترم و مدعوين گرامي آغاز شد
  اهللا مجيد توسط آقاي دكتر خليجي تالوت آياتي چند از كالم .1
ه مطـالبي در   دقيقـ 15گزارش اوليه رئيس محتـرم گـروه آقـاي دكتـر نامـدار كـه در خـالل           .2

 :محورهاي زير ارايه دادند
  گويي به شركت كنندگان آمد خير مقدم و خوش -
ه شـوراي عـالي انقـالب     ) 1385ماه  اسفند(بندي مباحث كنگره ملي علوم انساني      جمع - كه ـب

 .فرهنگي ارسال گرديد
وط اعـضاي    هاي مثبتي در پي نتايج علمي اين كنگره پيامد   -  داشت كه در احكام وضائم مرـب

سه نكته حائز در اين ضمائم پيوستي . يد شوراي عالي انقالب فرهنگي خود را نشان داد جد
 :اهميت بود
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  نظر در ساختار آموزش متوسطه و آموزش عالي كشور تجديد .1
 مهندسي فرهنگي كشور .2
 تدوين سند جامع علمي كشور به ويژه در حوزه علوم انساني .3

بنابراين مقرر شد پژوهشگاه علوم . دهد قرار ميتري  مجموعه اين سه بحث ما را در موقعيت مناسب 
  .بنايي انجام دهد  اخير كارهاي اساسي و زير3 و 1هاي   بند انساني درباره

مقاالت رسيده به اين كنگره به %  95دهد كه متاسفانه  با اين حال، تجزيه و تحليل محتواي نشان مي  
ساني در  هاي اجرايي و ع كار طرح مباحث كلي پرداخته و فاقد راه      ملياتي براي ارتقا جايگاه علوم اـن

گويي و تخصصي كردن مباحث  هاي تخصصي براي جبران اين كلي از اين رو، نشست. كشور هستند
  .شود برگزار مي

 : دقيقه مطالبي به ترتيب زير ايراد نمود20 كه در طول خليجيسخنراني افتتاحيه آقاي دكتر  .4
راي گذرانيـدن     ميمساله ما از ورود تجدد به ايران آغاز    شجو ـب شود كه در واكنش به آن تعدادي داـن

در اين ميان علوم انساني مغفول . هاي تخصصي علوم پايه، فني و پزشكي به خارج اعزام شدند دوره
. ماند و صاحب نظران آن حتي بر روي مقدمات و مفاهيم اوليه هم نيز با همديگر توافق نظري ندارند

. ه مفاهيم مشترك ارجاع دهيم و روي مفاهيم اوليه به توافق نظـر برسـيم  ما بايد تعاريف مختلف را ب   
ه خلـق    . متاسفانه كتابها و مقاالت ما فاقد مفاهيم پايه مشترك و بسط و گسترش آن اسـت       صـرفاً ـب

  .شود مفاهيم و تعاريف و بسط يك طرفه آن بسنده مي
اين . اي اهداف تعيين شده است موضوع سياست اداره جامعه و رساندن اجزاي انساني آن به مجموعه

ها، باورها، تاريخ،  تواند از فرهنگ، نگرش اهداف را بايد از كجا استخراج كرد؟ اين اهداف متعالي مي
در كتابهاي مرجع و معروف همواره يك رفت و برگشت ميان . تمدن و دين يك جامعه استخراج شود

فن و علم و هنر و :  مقوله دو رويه استسياست يك. اين فرهنگ و اهداف سياسي جامعه وجود دارد
  ترين حكمت بنابراين و در واقع، عملياتي. حكمت از يك سو و اهداف تاريخي جامعه از سوي ديگر

فرهنگ، دين، تمدن و . اي است از اين رو، هم سياست امر پيچيده. جامعه اهداف سياسي جامعه است
ايي      . بديل شودرش جامعه بايد به مسايل ؟؟؟ و روزانه جامعه ت نگ در ايـن ميـان، يـك هـوش و تواـن

سياست در هيـاهوي سياسـت كـم    . اي الزم است كه اين كيفيات را به كميات تبديل شود   العاده  فوق
دهد كـه انديـشه سياسـي جـاي خـود را پيـدا كنـد و دچـار          مسايل داغ سياست اجازه نمي. شود  مي
واليت فقيه هنوز مساله اصلي درگيري ميان به طور مثال، در مساله . شود گويي مي  نگري و كلي    كلي



 ٣

اين . قائالن به واليت فقيه و مخالفان آن است و هيچ كار عملياتي براي تعيين اجرايي آن نشده است
  .گويي باقي مانده است بحث در كتابهاي درسي متوسطه صرفاً در حد شعار و كلي

كـه در  » بخـشي  ي و اعتبـار سـاز  فرهنگ«علي تقوي با عنوان  محمد سخنراني علمي دكتر سيد  .5
  . دقيقه مطالب خود را بيان كرد15مدت 

ا    . اي كه ما در حال بررسي آن هستيم، امروزه بحراني فراگير و جهاني اسـت      مساله علـم سياسـت ـب
شناسان بحران دوران  شود و به نظر روان ناميده مي» بحران مفيد بودن«رو شده است كه   بحراني روبه 

مـداران از   هـا و در حـالي كـه سياسـت     در ايران، به رغـم برخـي خـط قرمـز    . سالي انسان است   ميان
هاي علمي انديشمندان سياسي دلخوشي ندارند و از ابراز آن نگرانند، در صدد آن هستند كه  نظر اظهار

  . نظرات علمي موجود استفاده كنند از نقطه
 بايـد  .براي عرضـه داشـته باشـيم   بنابراين، براي مفيد بودن ما بايد كاالهاي جديدي را در اين حوزه   

مسايل جاري جامعه مانند . اندازي است هاي موجود را پردازش كنيم كه اين مسير مستلزم پوست نياز
راي  ...  بندي بنزين، عدالت اجتماعي، سهام عدالت و   مسكن، سهميه  مسايلي هستند كه ميدان كار ـب

  :شود زير ارايه ميدر اين راستا پيشنهادات . كند علوم سياسي را فراهم مي
 شدن و تخصصي شدن علوم سياسي به ويژه در دوره كارشناسي ارشد زير در دوره   جزئي -

دون آن كـه    المعارف تبديل مي كارشناسي تنوع زيادي هست و دانشجو به يك دايره   شود؛ ـب
  .ها را داشته باشد كه اين رويكرد بايد تغيير يابد امكان پردازش آن داده

له محوري كه به نظر پرفسور شاپيرو در علم سياست بايد مساله محوري اتخاذ رويكرد مسا   -
 .به روح حاكم بر جريان آموزش و پژوهش تبديل شود

ين خريـدار    . حل محل ترديد است گرايي به عنوان يك راه  در اين راستا، تمركز    - شجو اوـل داـن
 .تها بهترين مكان براي عرضه داشت كاالهاي فكري اس ه كاالي ماست و دانشگا

كه » هاي تحقيق در ايران تحيل معرفت شناسانه گونه«زادگان با عنوان   سخنراني علمي داود مهدوي-5
  . دقيقه مطالبي به شرح زير ارايه نمود25در مدت 

  )امتناع خالء(هاي تحليلي  بندي كلي بحث و ارايه الگو  تقسيم-
  .مستقيم است تأثير و تأثر مستقيم و غيرنسبت عالم و معلوم يا عالم و موضوع            :  پيش فرض-
   امتناع خالء هم در عين است و هم در ذهن          دخالت دخالت مسقتيم و يا غير مستقيم-
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  اول مطالعات نسبت كاوانه: توان تقسيم كرد مطالعات سياسي را به دو گونه مي -
  دوم مطالعات مساله كاوانه

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

كنند؛ بلكه در نهايت مختصات ميان  اي را حل نمي تحقيقات نسبت كاوانه منشاء توليد نيستند ومساله
ه امكـان   . ندكن فاعل شناسايي و موضوع شناسايي را معين و معرفي مي    اما در تحقيقات مساله كاواـن

  .شناسايي مسايل و ارايه راه حل وجود دارد
شود كه خود ناشي از  شناسي، مطالعات سياسي در ايران شامل هر دو نوع تحقيق مي بر اساس اين تيپ

در اين موقعيت دو موج باعث تشتت و تزلزل شده و . شرايط سياسي و اجتماعي معاصر ايران است
مطالعات سياسي نسبت كاوانه معموالً در شرايط تزلزل و . كند طالعات سياسي را مشخص مي   نوع م 

اما در شرايط ثبات و استقرار، مطالعات سياسي به سوي مساله كاوانه . گيرد تشتت فكري صورت مي
مشروطيت و ورود . 1اين دو موج و شركت تاريخي در ايران عبارتند از . رود يابد و پيش مي سوق مي

در شرايط اين دو شوك . انقالب اسالمي و تالطم و بحران فكري ناشي از انقالب. 2انديشه تجدد؛  
هـا مختـصات    زيرا در ايـن بحـران  . شود مطالعات سياسي بيشتر به سوي نسبت كاوانه سوق داده مي 

  .فكري جامعه به هم خورده است
  :ستبه طور كلي در شرايط تشتت فكري سه جريان فكري پديدار شده ا

 )جريان فكري سابق(جريان مقاومت و پايداري و استواري بر روي مختصات فكري پيشين  .1
ماننـد  (جريان گسست كه از نسبت قبلي گذر كرده و به مختصات جديـدي رسـيده اسـت       .2

 )جواد طباطبايي سيد
جريان تبيين كه هنوز نسبت آن مشخص نيست و در پي يـافتن مختـصات جديـدي اسـت       .3

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

دو گروه اول، گروه سوم را به دليـل نداشـتن   . خودت مساله ندارند و نسبت برايشان مفروض است   
ات فكري گروه سوم پاسخهايي دارند كه معتقد است بدون فهم مختص. كنند  توليدات فكري نقد مي   

  )مانند احمد نراقي در روشنفكري ديني(توان كاري انجام داد  نسبت به خويش با جامعه نمي
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دن . رسد، شك امري الزم است  به نظر مي   زيـرا فـرد شـكاك چيـزي را توليـد      . اما نه براي باقي ماـن
ود و سـپس   . اي از تحقيق الزم است شك براي مرحله . كند  نمي از آن مانند كانت كه ابتدا مشكوك ـب

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

د و در فـضاي ت   كامل از مختصات خود و يا فراموشي و خال آن به مطالعات مـي       حـصيالت  پردازـن
  .بنابراين توليدات خوبي ندارند. كنند تاريخي مطالعه مي

از اين . دهد هاي فكري را به ما نشان مي اين بحث ارايه يك قالب تحليلي است كه جريان: دكتر نامدار
  .دهد ها را به ما نشان مي طريق، انواع مقاومت

لوم سياسي كـه در  هاي پژوهش و آموزش در ع بايسته: سخنراني علمي دكتر محسن خليلي   .6
د    .  دقيقه ارايه شد  15 اهتمام دكتر نامدار و همكارانش قابل تحسين است كـه در صـدد پيوـن

زدن علم سياست با قدرت سياسي از طريق ياري رساندن و ارايه طريق به زمامداران سياسي 
  !شود در اين فرايند، علم سياست از حالت مضر بودن خارج مي. است

  
ولي تعداد واحدهاي آموزشي . اد واحدهاي دوره كارشناسي بايد بسيار كم شودتعد: پيشنهاد آموزشي

 واحد مصوب علوم سياسي 80 – 70 واحد برسد كه از ميان آنها تعداد 300ارايه شده بايد به حدود 
 رشته از آن 120اي تأسيس كند كه در اين ميان   رشته ميان رشته200وزارت علوم بايد حدود  . باشد

شناسي سياسي،  مانند سياستگزاري عمومي، رفتار.  رشته از آن علوم سياسي است 27ي و   علوم انسان 
هاي  دانشگاه... هاي انتخاباتي، مطالعات امنيتي، حقوق بشر، مطالعات زنان، مطالعات راهبردي و  نظام

به هدر  در حالي كه در ايران نيروي استادان. آلمان به لحاظ نظري در حوزه علوم انساني موفق هستند
پوشاني ميان  نوعي همخواني و هم. دهد  واحد درسي مختلف را ارايه مي20يك استاد تعداد . رود مي

اي كه دانشجويان بر اين باورند كه  به گونه. مطالب و دروس كارشناسي و كارشناسي ارشد وجود دارد
شود   درسي ارايه مي واحد300در اياالت متحده آمريكا حدود . علوم سياسي چيزي براي ارايه ندارد 

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

عالوه . هاي مختلف كشور نخورده است علوم سياسي به درد نهاد هاي رشته نامه تقريباً هيچ يك از پايان
 واحـد مـصوب كـه    340 تـا  300پيـشنهاد  . پيوتر، بايد به دانشجويان آمار آمـوزش داده شـود     بر كام 
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 واحـد را انتخـاب كننـد موجـب شـناور شـدن واحـدهاي آموزشـي         80 تا 70توانند    دانشجويان مي 
د  هاي مختلف يكسان و شـبيه هـم شـده    علوم سياسي در ايران و در دانشگاه. شود كارشناسي مي  . اـن
مثالً در استان خراسان بازتاب انقالب اسالمي . ي روي آورند دانشگاه به سوي ويژه فكربنابراين، بايد

هاي شرايط جغرافيـايي و   ايجاد تناسب ميان نياز. قاره و افغانستان تدريس شود در آسياي ميانه ، شبه 
هـاي مـا را برطـرف     تواند نياز گرايي مي تدريس درس در منطقه همجوار اين ويژه فكري و تخصص   

مثالً فصلنامه علوم سياسي دانشگاه امام صادق صرفاً به مسايل حوزه انديشه سياسي در اسالم  . سازد
  .بپردازد و ؟؟؟ اقتضائات محلي خود را مدنظر داشته باشد

هاي علمي  رسد خوشه به نظر مي. زادگان طبيعي است طوالني شدن سخنان آقاي مهدوي: دكتر نامدار
پردازي، آموزش و  هاي نظريه در دو حوزه. راي حل مشكالت مطروحه باشدكار مناسبي ب تواند راه  مي

  .پژوهش
  .نيل به مفاهيم مشترك از راه دروس علمي: دكتر خليجي
  .سنجي و راه و روش نشان دادن تاثير علوم سياسي و ارايه متاع علمي تازه نياز: دكتر تقوي

ه نظريـه زمامـداري و حكومـت     هاي كدام يك از جريان! زادگان آقاي مهدوي : دكتر خليلي   مذكور ـب
  . رسند مي

د كـه دليـل آن ثبـات      رسد، دو گروه اول به نظريه حكومت رسيده به نظر مي : زادگان  دكتر مهدوي  اـن
  .نسبت پايداري مختصات فكري است

زيرا رشد علم در هـر  . بحث ويژه فكري با بحث بازار و خريدار نسبت نزديكي دارد   : دكتر حسيني 
نگري  در كشور ما مقتضاي ويژه.  آشكاري با رشد كالن آن جامعه نسبت نزديكي داردكشوري تناسب

 واحد را 80 – 70به طور كلي، ايشان نظريه آقاي خليلي را نقد كرده و منطق پيشنهاد    . وجود ندارد 
رسد، منطق اين بحث كاستن از تنـوع دروس و مباحـث دوره كارشناسـي      به نظر مي [. جويا شدند 

    ]است
هاي خود دانشگاه و  نظرات دكتر حسيني متين است هر كشوري بر اساس، ماموريت: تر علي قنبريدك

كند و دانشجو در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشـد و دكتـري    رشته مورد نياز خود را تاسيس مي  
مساله ديگر، روحيه . شود در واقع، براي رسيدن به يك هدف مشخص، دانشجو جذب مي   . پذيرد  مي

داريم  . همكاري ميان ايرانيان است عدم   ر عكـس در   . ديگر اينكه ما روي امنيت ملي توافق نظـر ـن ـب
  .آمريكا هم روحيه همكاري وجود دارد و هم روي امنيت ملي حساس هستند
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  :بر اساس پيش فرض آقايان دكتر خليجي، دكتر حسيني و دكتر علي قنبري كه معتقدند: دكتر خلجي
ي فرهنگي و تمدني يك كشور و سياست رايج و نقـش اساسـي   ها پذيرش رابطه ميان بستر   .1

  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
ور و تأسيس دانشگاه و رشته و پذيرش دانشجو در رابطه ميان اهداف و ماموريتهاي كالن كش .3

اي وارداتـي   كشور ما ايران، علوم انساني به طور كلي و علوم سياسي به طور خـاص، رشـته   
هـاي   هاي آموزش و پژوهش آن متناسب با شرايط سياسي و اجتماعي و بستر   است و شيوه  

هاي آن در سطح  وريتدر واقع رابطه مشخصي ميان اهداف و مام. فرهنگي جامعه ما نيست  
ط و ايجـاد    . كالن تبيين نشده است    بنابراين وظيفه اين نشست تخصصي تبيين همـين رواـب

 .باشد آمدي مؤثر براي علوم سياسي مي كار
وي بر اين باور است . ايشان در پي طرح پرسشي كه شد منطق بحث خود را ارايه دادند: دكتر خليجي

با كميات كمتر و كيفيـات بيـشتري ارايـه شـوند، باعـث      كه هرچقدر واحدهاي درسي علوم سياسي   
  .آيي بيشتر اين رشته خواهد شد افزايش كار

  ظهر گزارش جلسه بعداز
 آغاز شد كه گزارش آن به شـرح  20/13ازظهر در ساعت  پس از اداي نماز و صرف ناهار جلسه بعد  

  .زير است
  بندي آقاي دكتر نامدار از مباحث جلسه صبح جمع .1
هاي تحقيقاتي مشترك در حوزه مباحـث   ي گروه علوم سياسي براي اجراي طرحاعالم آمادگ  -

  نشست تخصصي 
 : اليه اساسي علم سياست سه -
  .كند پردازي مي پوسته مياني كه توليد مفاهيم جديد و نظريه .1
 .ز دانش سياسي كه كار آن توليد الگو و پارادايم استمغ .2
  

بخشي به آموزش و پژوهش در  سازي و اعتبار  ظرفيت با عنوانفرد زاده امام سخنراني علمي دكتر    -2
  علوم سياسي ايران از نظر تاريخي، علوم سياسي سه مرحله را طي كرده است و در هر مرحله 

  .داراي يك ظرفيت و اعتبار خاصي بوده و در مرحله آخر، بيشترين ظرفيت و اعتبار را داشته است
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ه روي از خيـر عامـه و شـيوه پژوهـشي فلـسفي       الگوي دولتشهر كه: مرحله اول، يونان باستان   دنباـل
(inguery)جهان بيني طبيعي با ظرفيت محدود دولتشهري.  رايج بود. 
  . بودreaserch دولت ملي با عملكرد دولت ملي و شيوه تحقيق آن  : الگوي جديد غرب مرحله دوم،

  .بيني مكانيكي كه ظرفيت آموزش و پژوهش آن محدود بود جهان
هاي عمومي  گيري و پياده شدن خط مشي ، الگوي معاصر غرب، سياست به صورت شكلمرحله سوم

شده است؛ شكل تحقيق دولت ملي كمرنگ .  مطرح استpublic policyسياست به صورت . است
ر آن      است و جهـان holelismگرايي يا  ولي شيوه كلي.  استreaserchهنوز    بينـي سـايبرنتيك ـب

هاي پژوهش و آموزش افزايش يافته و ظرفيت سيـستمي پيـدا    ، ظرفيتدر اين دوره  . باشد  حاكم مي 
راي افـزايش   .  و تلفيقي  استخراجي، ظرفيت نمادين، توزيعي، ترميمي،. كرده است  به عبارت ديگر، ـب

در . ظرفيت آموزش و پژوهش علوم سياسي در ايران بايد آن را به صورت خط مشي عمومي در آورد
. شود  و تفسير ميسياست به عنوان عملكرد دولت تعبير.  دوم رايج استهاي اول و حالي كه ديدگاه

اين ديدگاه بايد تغيير يابد يا . شود هاي خارجي و غربي نيز تعريف مي حتي در ايران، عملكرد دولت
  .هاي آن افزايش پيدا كند ظرفيت

دار با فرهنگ و تمدن  اي مستقيم و معنا علوم سياسي بايد از ظرفيت سياسي خود استفاده كند و رابطه
علوم سياسي بايـد  . علوم سياسي بايد از ظرفيت علوم ديگر نيز استفاده كند. پيشين خود برقرار كند   

هـا و   علوم سياسـي بايـد از فرهنـگ   . نواقص خود را برطرف و عيوب خود را ترميم و اصالح سازد   
هـا و   هـا، ايـده   بايد از تمثيلعلوم سياسي .  برده و ظرفيت خود را غني سازد هاي مختلف بهره   تمدن

سازي و  در علوم سياسي ايران هنوز تمدن. براي پرپشت كردن خود استفاده كند... كلمات قصار و   
اخود    مجموعه پندارها، گفتار. سازي نشده است   فرهنگ آگـاه يـك قـوم را فرهنـگ      هـا و كردارهـاي ـن

آگاه يك ملت است كه تحت نظارت  دها و كردارهاي خو اما تمدن مجموعه پندارها، گفتار. گويند  مي
  .گيرد ناظران آگاه صورت مي

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

  . شودنخواندن شاگرد برقرار
  سازي و اعتبار بخشي در علوم سياسي ا عنوان ظرفيت سخنراني دكتر وحيد سينايي ب-3
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هايي  بايد راه كار. شناسي علوم سياسي نبايد به نفي اصل علوم سياسي در ايران منجر شود نقد و آسيب
  .ها بنشينند عدهاستثناء نبايد به جاي قا. تر شدن اين پيكر موجود ارايه شود تر شدن و توانا براي فربه

بلكه بيشتر ناشـي از شـرايط   . هايي كه ناشي از ذات علوم سياسي و افراد شاغل در آن نيست    ضعف
بنـابراين، بايـستي   . همه ما وامدار علم سياست هستيم و بايد پاسدار اصالت آن باشيم . بيروني است 

ا نظـام     هـاي پژوهـ   هايي براي ارتقاء جايگاه علوم سياسي و ارتباط يافته    كار  راه شي علـم سياسـت ـب
گيري نيز در صدد  توانند مورد استفاده قرار گيرند و نظام تصميم ها مي يافتهاين . گيري پيدا شود تصميم

هاي علم امروزي كمك به بهبود و ارتقاء  يكي از شئون و دغدغه. باشند ها مي استفاده مؤثر از اين يافته
هاي تأثير  ها و روش هاي علمي در پي بهبود شيوه شتهبنابراين، همواره ر. باشند سطح زندگي بشر مي   

  .گذاري بر زندگي انسان هستند
هـاي پيرامـوني و تجـويز     يكي از اهداف پژوهش شناخت محيط اطراف و كنترل و مديريت پديـده    

اين دو متمايز اما مكمل هم . گيري چيز ديگري است پژوهش چيزي است و تصميم. باشد حل مي راه
گيـري در پـي    امـا تـصميم  . هاست ز آن رو كه پژوهش در پي تبيين روابط بين پديده  تمايز ا . هستند

شـود و در تـصميم گيـري     در پژوهش از روش قياسي استفاده مي. انتخاب يك شيوه و روش است     
دگي   . استقرايي و تجربي است   مكمل از ان رو كه پژوهشگران براي خدمتگزاري در مسير بهبـود زـن
هر دو مسايل عام و (ري دسترسي داشته باشند و تصميم گيران به مسايل عام مردم بايد به مسايل خب

هـاي متمـايز و در عـين حـال      گيري مقوله بنابراين، پژوهش و تصميم.  دسترسي داشته باشند  )خاص
هاي پژوهشي حتماً بايد مبناي تصميم  با اين حال، دليلي وجود ندارد كه يافته. مكمل همديگر هستند

دارد  . ردگيري قرار گي   هـاي پژوهـشي بايـد در     بلكـه يافتـه  . در واقع، دليلي براي اين تناظر وجـود ـن
  .چهارچوب متدلوژي قرار گيرند كه براي استفاده مورد ارزيابي و محك واقع شود

  :وجود دارد) هاي كاربردي هاي ناب به يافته تبديل يافته(چهار متند براي محك خوردن مجدد 
هاي بشري مثل بحث خصوصي سـازي و   ه به اشتراك عمده يافتهاي با توج مطالعات مقايسه  .1

  گذار به دموكراسي 
ترين سند يك كشور محـسوب   سند بودجه سياسي: نفع هاي ذي مشاوره و مشاركت سازمان  .2

 .گيرد ها و ثروت بر اساس آن صورت مي زيرا توزيع منابع، ارزش. شود مي
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دون نظـر  :نظر و مجرب و خبير مشاوره و مشاركت افراد صاحب  .3 ان امكـان      ـب خـواهي از آـن
بزرگترين مانع اصالحات اداري در كـشور مـديران اداراتـي    . پيشرفت و توسعه وجود ندارد  

 .هستند كه با تغيير و تحوالت مخالف بوده و هستند
هـاي پژوهـشي بايـد در     يافتـه : چوب امنيت ملي كشور مالحظات امنيتي و سياسي در چهار  .4

هـا   برخـي يافتـه  . هاي موجود مورد بررسي قرار گيرند  تهديدچوب مالحظات امنيتي و    چهار
 .هاي بيكراني براي جامعه هستند بسيار علمي هستند؛ ولي داراي مالحظات امنيتي و تهديد

گيري  هاي آن در نظام تصميم به طور كلي، براي كمك به ارتقا جايگاه دانش سياسي و نقش يافته
زيرا صرف علمي بودن براي اجرايي شدن . ر نظر گرفتكشور بايد همه مالحظات پيراموني را د

  .كند چيزي كفايت نمي
 ] علوم سياسي [توضيح دكتر نامدار درباره نظرات آقاي سينايي مبني بر اين كه اين پيكر نحيف 

بيشتر تضعيف كرد، كه آقاي نامدار اين بحث را تاييد كـرده و ايـراد وي را كـامالً وارد    را نبايد  
  . دانستند

 خودي هر چقدر اين پيكر نحيف نواخته شود، باعث  بر اين باورند كه در جمع  تقويي دكتر   آقا
هر قدر رقابت درون گروهي در حوزه علوم سياسي بيشتر شود، بهتـر  . شود تقويت بيشتر آن مي  

  .اگر چه ممكن است از آن به تشتت و اختالف نظر تعبير شود. است
پسند در حـوزه علـم    هاي عاميانه و توده از شيوع نظريه در راستاي جلوگيري  خلجي  آقاي دكتر 

ش سياسـي       سياست و براي تطبيق و ترجمه و معادل    ومي در حـوزه داـن سازي مفاهيم پايـه و ـب
  .را ارايه دادند فرهنگستان علوم سياسي پيشنهاد تاسيس 

ي از حوزه بنابراين، اگر افراد.  معتقدند كه مشكل اصلي گسست نظر و عمل استپور فرزانهدكتر 
كساني دعوت شوند تا انتظـارات  ...) وزارت كشور، وزارت امور خارجه و (عمل سياسي كشور  

خود را از دانش سياسي به صورت روشن به ما منتقل نمايند تا بدين ترتيب علل و چرايي فاصله 
درباره سخنان دكتر خليلي بايد گفت كه مشكل اصلي . و شكاف ميان اين دو عرصه روشن شود

  .كنند نگري خود سيستم و نظام آموزش و پژوهش است كه به صورت متمركز عمل مي ر ويژهد
زادگان توضيح دادند كه در مباحث مطروحه به جاي آن كه دغدغـه علـم سياسـت       دكتر مهدوي 

ش و     در واقع، مساله. داشته باشيم، دغدغه سياست را داريم      اي كه گرفتار آن هـستيم، مـساله داـن
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در . ذيل سياست قرار گرفته است...) معرفت، دانش، روش و (رب همه چيز   در غ . قدرت است 
  .از حمله آنها سياست است. حالي كه در شرق همه چيز تحت نظر معرفت قرار دارد

  :در ايران دو جريان فكري غالب وجود دارد
داند و حتي براي آن نهادسازي و تـصميم   اي كه همه چيز را ذيل سياست مي جريان و اراده   .1

  .گيري مي كند
بنابراين . دهد؛ حتي سياست را  ايت كه همه چيز را ذيل علم و دانش قرار مي جريان و اراده   .2

 .گيرد قرار مي... سياست در ذيل معرفت، عدالت و اخالق و 
 ميان اين دو جريان وجود دارد كه يكي از كارهاي ما اين – و گاه آشكار –يك نزاع شديد پنهاني      

  .آميز ميان اين دو را مورد بررسي قرار دهيم ه صلحاست كه امكان رابط
 گزارشي كوتاه از عملكرد انتقادي گروه علوم سياسي شوراي بررسـي متـون ارايـه    نامدارآقاي دكتر   

  .دادند
  اند هاي علمي براي تدريس ارزيابي شده كامالً فاقد شاخص)  درصد متون15( كتب 25
  .اند هاي علمي براي تدريس بوده داراي حداقل شاخص)  درصد آثار50( اثر 82
اند با اين حـال نيازمنـد    هاي علمي الزم براي تدريس بوده داراي شاخص)  درصد كتابها35( متن  57

  .اصالح هستند
در اين ميان، . اند هاي دولتي چاپ شده و انتشار يافته اي از اين آثار از سوي نهاد و سازمان بخش عمده

ه چـالش   نظر د هاي مورد  دكتر نقوي شاخص   ا     كتر نامدار در مسير ارزيابي متـون را ـب  كـشيدند كـه ـب
  .توضيحات مجدد ايشان مانع شدند

  با عنوان بومي سازي و اعتبار بخشي به علوم سياسي قريبسخنراني علمي آقاي دكتر  .3
بومي سازي يعني كاربرد علوم و دستاوردهاي تجربي بشر براي حل مشكالت و نيازهاي دروني كه  

اي متفاوت  هاي پيشرفت در هر جامعه مؤلفه. بستر يك جامعه در حال پيشرفت و تغيير استدائماً در 
  :است
 ).رفع نيازهاي جامعه(ها  ي نيازمند. 4نوع كاردبرد دانش؛  . 3كاربرد دانش؛  . 2دانش؛   .1

ساني    . ها با همديگر رابطه طولي دارند   اين مؤلفه  ه حـوزه علـوم اـن  مساله بومي سازي صرفاً مربوط ـب
. هاي تجربي و فني نيز با آن دست به گريبـان هـستند   نيست و يك معضل ساختاري است كه گروه   

  .شود، مساله بومي سازي به عنوان يك پروژه علمي ملي بازنگري شود بنابراين پيشنهاد مي
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ها و اطالعات روز علوم سياسي و انتقال آنها  آوري داده جمع: مرحله اول دو سال اول آموزش دانشجو
  ه دانشجويان ب

  ها شدن رشته ها و جزئي تخصصي كردن دانشگاه: 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
و عنصر دانش و نحوه كاربرد هاي عمومي جامعه باشد، د اگر خروجي مسايل ما در راستاي رفع نياز   

هاي عمومي جامعه بومي گردد به طور كلي، بايد  آن الزم  است تا محصول علمي اوليه براي رفع نياز
افراد را از سر قيف به سوي لوله و ته قيف سوق داد تا محصوالت علمي و پژوهشي دقيق و شسته و 

  .پيشرفت كرده استغرب صرفاً به خاطر روشمندي در كار خود . رفته ارايه شود
  :بندي دكتر نامدار از سخنان دكتر قريب جمع

عمومي كردن دو سال اول كارشناسي و سپس تخصصي . 2ها از جنبه گرايشي   بندي دانشگاه  سطح.1
  .مساله محوري در دوره دكتري. 4شناسي در كارشناسي ارشد  و  روش. 3كردن مباحث  

  
  نشست تخصصيبندي پاياني دكتر نامدار از مباحث  جمع

  
  .همگان به ضرورت تحوالت در برابر معضالت و مشكالت موجود تاكيد دارند .1
. شود اي است كه براي اين معضالت و مشكالت پيچيده مي مشكل اصلي در تجويز و نسخه .2

 .يعني از كاربرد دانش تا نتيجه نهايي آن
 .تا مرحله دانش هيچ كاري وجود ندارد و نبايد روي آن مكث كرد .3
 .افتد و بايد از پايين جوشش و غليان پيدا كند  علمي از باال راه نميجريان .4
هاي كارشناسي بحث بسيار خوبي است و بايد روي آن كار  بحث شناور شدن مباحث دوره .5

 .شود
ه طـور كلـي فرهنگـستان علـوم      (تاسيس فرهنگستان علوم سياسي براي تبيين مفاهيم پايه   .6 ـب

 )انساني
 در حوزه علوم سياسي و به طور كلي علوم انسانيهاي تحقيقاتي  ك تاسيس شهر .7
 هاي تحصيالت تكميلي تخصصي كردن دوره .8
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بومي سازي به مبناي آن است كه دانش بايد به كاربردي تبديل شود و از درون آن مساله و    .9
هـاي   اسالمي شدن يعني بومي شدن و بومي شدن يعني رفع نيـاز . هاي ما برطرف شود     نياز

 .هاي عيني جامعه برطرف شود اربردي شدن دانشن تا نيازبومي كشور از طريق ك
بلكه . ساز نيست فقط تشخيص درد چاره. واژة بومي سازي ابهت دارد اما وجاهت ندارد: دكتر خليلي

بنابراين نياز به مطلقيت و هژموني و آمرانگي وجـود  . از يك حايي بايد به معالجه و درمان پرداخت 
  .دارد

يم   دكتر خليجي در پايان پ    راي ادامـه ايـن مباحـث در سـطح       يشنهاد نمودند، يـك همـايش ـن روزه ـب
  .دانشجويان دانشگاههاي تهران برگزار شود تا بحث فراگير و عمومي شود
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