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ی عا ه   باس

 
 به نام آنكه جان را فكرت آموخت

 كميته باستان شناسي و هنر

 

در ابتدا الزم مي دانيم مراتب سپاس و تشكر خود را از بانيان برگزاري پيش همايش دومـين  
انسـاني گـروه تـاريخ، باسـتان شناسـي و هنـر خصوصـاً مسـئولين محتـرم          كنگرة ملي علوم 

ابـراز   ري فـ پژوهشگاه جناب آقاي دكتر آيت اللهي و معاون محترم ايشان آقـاي دكتـر يوسـف   
 .نماييم

استاد محترم جناب آقاي دكتر آئينه وند رئيس محترم گروه تاريخ باستان شناسي و هنـر بـه   
اسـتادان و صـاحبنظران حاضـر در كميتـه     : رسـاند كـه   ميعزيزان و سروران حاضر در جلسه 

باستان شناسي و هنر پس از بحث و تبادل نظر در چـارچوب موضـوعات و محورهـاي اصـلي     
اين هم انديشي موارد زير را با هدف زمينه سازي و ايجاد فرصت براي ارتقاء، تقويت و توسعه 

 :نمايند ارائه ميهاي تاريخ، باستان شناسي و هنر  علوم انساني در حوزه

هاي نظام جمهوري  ترين سياست ترين و مهم ـ مسأله تقويت هويت اسالمي ـ ايراني از اصلي 1
هـاي   اسالمي ايران است كه در اسناد فرادستي نظام مكـرراً بـه آن اشـاره شـده و اسـتراتژي     

شـود   پيشـنهاد مـي  . مشخصي به منظور تحقق آن در برنامة پنجم توسعه طراحي شده اسـت 
ها به سوي تقويت مباني هويت  م انساني به ويژه تاريخ، باستان شناسي و هنر در اين حوزهعلو

 .هاي محكمتري بر دارد اسالمي ـ ايراني گام

ـ بسياري از نظريات علمي در حوزة علوم انساني محصول انديشـه و فرهنـگ غـرب بـوده و     2
. كشور در تطابق كامل نيسـت  اي و نيازهاي اجتماعي اين نظريات با ساختار فرهنگي، انديشه



شـود نسـبت بـه بـومي      گيري از اين نظريات و علوم جديد پيشنهاد مي به منظور افزايش بهره
هـا و نيازهـاي    سازي اين علوم با در نظـر گـرفتن سـاختارهاي فكـري و فرهنگـي، و اولويـت      

 .اجتماعي اهتمام و تالش مضاعفي توسط نهادي سياستگذار و علمي بكار گرفته شود

اي در حوزة علوم انساني و به ويژه باستان شناسـي و هنـر    هاي دانشگاهي و حرفه ـ پژوهش3
هاي پژوهشي همواره آسيب  رغم دست يابي به موضوعات بكر عمدتاً از فقر شناخت روش علي

 اين . اند جدي ديده

 

 

 

 

شناسـي پـژوهش را از سـطوح ابتـدايي آمـوزش در مـدارس        كميته ضـرورت شـناخت روش  
هـاي گونـاگون    همچنين ضرورت دارد بر روش شناسي پـژوهش در حـوزه  . نمايد اد ميپيشنه

 .علوم انساني توجه و تأكيد بيشتري را الزم دارد

هاي باستان شناسي و هنر و همچنين با عنايـت بـه    هاي نوين در حوزه ـ با توجه به گرايش4
ل فراموشـي هسـتند   ارزشمندي جايگاه هنري سنتي و كاربردي ايـران كـه متأسـفانه در حـا    

هـاي فرهنگـي و علمـي     هايي با موضوعات مورد نيـاز براسـاس اولويـت    ضرورت دارد دانشكده
 .كشور راه اندازي شود

هـاي اخيـر بـه     علوم انساني در دهه. ـ ارزشمندي دانش و علم به تبديل ايده به پديده است5
ا ضروري است علوم انسـاني  در اين راست. هاي اجتماعي راه نيافته است داليل متعدد به پديده

 . هاي تاريخ، باستان شناسي و هنر با فرآيند توسعه كشور هم ساز گرديد خصوصاً در حوزه

هـايي   هاي باستان شناسـي و هنـر از ضـرورت    اي به ويژه در حوزه ـ توسعه علوم ميان رشته6
 .است كه بايد همواره مورد توجه و تأكيد قرار گيرد



هاي آموزشي از سطح مدارس و بازنگري در برنامه ريزي دروس  ساختـ ضرورت اصالح زير 7
با توجـه بـه نيازهـاي روز افـزون كشـور در      . علوم انساني در كشور واقعيتي انكار ناپذير است

 .يابد حوزه فرهنگ و هنر اين ضرورت اهميت دو چندان مي

روهـاي كارآمـد و   ـ بازشناسي الگوهاي علوم انساني در گسـتره تمـدن اسـالمي نيـاز بـه ني     8
محققان توانا دارد تا بتواند در بازشناسي و معرفـي الگوهـاي علـوم انسـاني و گسـتره تمـدن       
اسالمي اقدامات عملي و علمي مناسبي انجام دهند اين كار عظيم محقق نخواهـد شـد مگـر    

ها،  مانند كارگاهها، آزمايشگاه(هاي نرم افزاري و سخت افزاري آن فراهم آيد  اينكه زير ساخت
ها و پايگاهها علمي، مراكز تخصصي پژوهشـي،   ها، امكانات اينترنتي و مجازي و شبكه كتابخانه

 ).و همينطور توجه علمي ويژه در مقاطع مختلف از كارشناسي به دكترا

 با تشكر

 الياس صفاران

 كميته باستان شناسي و هنر

  



 

 

 و ايران كميته تاريخ اسالم

از زحمات اساتيد فاضل و برگزار كنندگان پيش همـايش و   ـ گروه تاريخ اسالم ضمن تشكر1
اي علـم تـاريخ بـر     ها كـه بـه هويـت و اسـاس رشـته      تأكيد بر حضور مؤثر در اين گونه برنامه

اين سوال جدي را مطرح نموده است كه چـرا بـا گذشـت پـنج سـال ديـدگاههاي        .گردد مي
آموزشـي و پژوهشـي محقـق    تخصصي جامعه اهل تاريخ را در سياسـتگذاريهاي سـاختاري و   

و لذا مفاد تصميمات پيشين كارگروه تاريخ اسالم را مجدداً مورد تأكيد قرار داد و . نشده است
مسـئولين وزارت علـوم،    ازكنـد و   بر موارد زير به عنوان مصوبات همين جلسه نيز تاكيد مـي 

هاي اين كـم تـوجهي بـه     برنامه ريزان نظام آموزشي كشور انتظار دارد كه قبل از آنكه آسيب
 .هاي اهل تاريخ توجه شودمتخصصان و دغدغه  بحران تبديل شود به ديده

 ـ تأكيد بر هويت بخشي تاريخ و تمدن اسالم و ايران1

 هاي كاربردي تاريخ اسالم ـ توجه به جلسه2

 ـ ايجاد بوستان تمدن اسالمي3

 اي در حوزه مطالعات تاريخ اسالم ـ تشويق نگرش بين رشته4

 هاي گروهي و تحقيقات و تاليفات گروهي ـ تشويق و تقويت فعاليت5

ـ راه اندازي مجالت علمي در مناطق مختلف، حمايـت جـدي از آنـان جهـت سـطح ارتقـاء       6
 علمي ـ پژوهشي 

 تحقيق در تاريخـ تدوين كتاب روش شناسي 7

 و هنر و باستانشناسي) تمدن اسالمي(ـ نشست ساالنه مديران گروههاي تاريخ 8



 

ـ جلوگيري از تـدريس و حضـور غيـر متخصصـان در حـوزه آمـوزش تـاريخ در مـدارس و         9
 دانشگاهها

 ـ جلب همكاري صدا و سيما به صورت علمي براي توسعه آموزش و پژوهش علمي تاريخ10

 كتابخانه و مجالت تخصصي در گروههاـ تقويت 11

 ـ آغاز راهكارهايي براي مشاوران تاريخي در حوزه سياستگذاري در سطح كشور12

 ـ توجه به آثار تاريخي و جلوگيري از تخريب13

 


