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  باسمه تعالي

  گزارش نشست هاي گروه علوم اجتماعي
  

  »به نام آنكه هستي را رقم زد«
شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني وابسته به پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 

هاي مختلف علوم انساني و با هدف فرهنگي با دارا بودن دوازده گروه تخصصي ار رشته
ه      هـا، چـالش  يبرشد علوم انساني و شناسايي آسـ   هـا و راهكارهـاي مناسـب، اقـدام ـب

گروه علوم اجتمـاعي نيـز در راسـتاي اهـداف     . برگزاري كنگره ملي علوم انساني نمود     
ه  مجموعهكنگره اقدام به برگزاري سه نشست تخصصي نمود و اين       ، اختصاص دارد ـب

ايـن   اين گروه كه با حضور اسـاتيد و صـاحبنظران   هاي   از نشست  وار  خالصه گزارشي
  .حوزه در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار گرديد

  :باشد به شرح ذيل ميها تسعناوين اين نش

                       شناسي و علوم انساني جامعه :نشست اول
  27/10/85زمان برگزاري 

جامع بازسازي و توسعه علوم اجتماعي طرح:نشست دوم
  درايران

  5/11/85ان برگزاري  زم
هاي تحقيق در علوم اجتماعي  روش: نشست سوم

   كارها ها و راه ها، چالش ها، قابليت ضرورت(
  10/12/85زمان برگزاري 
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امل صاحبنظران درخصوص مسائل و مباحث حول اين  اين سلسله نشستها به منظور تع
ه نقطـه      رشته صورت پذيرفت و شركت    ه اراـئ كنندگان در فضايي دوسـتانه و علمـي ـب

  .نظرات خود پرداختند
  

  نشست تخصصي گروه علوم اجتماعياولين 
  شناسي و علوم انسانيجامعه: عنوان نشست

  
زند و دكتر  آقايان دكتر شجاعياين نشست متشكل از سه پانل مجزا بودكه در پانل اول

ل  پناهي ــ در پانل دوم، آقايان دكتر زاهدزاهداني و دكتر محمدامين قانعي  راد و در پاـن
ه ايـراد       سوم آقايان دكتر محمد توكل، حجت  االسـالم حميدپارسـانيا و دكتـر مقـدس ـب

  .سخنراني پرداختند
  

  
  

عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم و (دكتر مسعود گلچين ها، پيش از تشكيل پانل 
ضمن خيرمقدم به حضار و سخنرانان هـدف از برگـزاري نشـست    ) دبير علمي نشست  

شناسي معرفتي در شناخت وضعيت علوم انساني و حاضر را بكارگيري رويكرد جامعه   
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تها موضـوعات  اجتماعي دانسته و ابراز اميدواري نمودند كـه بتـوان از درون ايـن نشـس      
  .مناسبي را براي كنگره استخراج نمود

  

  :پانل اول
د        پانل اول با حضور آقايان دكتر پناهي از دانشگاه عالمه طباطبايي و دكتر شجاعي زـن

به عنوان ) دانشگاه اهواز(به عنوان سخنران و آقاي دكتر ارشاد  ) دانشگاه تربيت مدرس  (
  . مدير پانل تشكيل شد

  ناهيدكتر پ: سخنران اول
  
  
  
  

شناسي علم و داللتهاي آن بـراي  ديدگاههاي نو در جامعه: عنوان سخنراني  
  سازي علوم انسانيبومي

ومي شـدن علـم و            ه عنـوان سـخنران اول بحـث خـود را در خـصوص ـب دكترپناهي ـب
صحبتهاي ايشان بيشتر حـول ديـدگاههاي جديـد در    . شناسي ارائه دادبخصوص جامعه 

شناسان اي از ديدگاههاي جامعهايشان ضمن ارائه خالصه. شناسي علم مطرح شدجامعه
شناسي معرفت همچون كارل مانهايم، بيان داشت كه معرفت و كالسيك در حوزة جامعه

بشري ارتباط نزديكي با بستر اجتماعي و ساختار اجتماعي و شـرايط اجتمـاعي،     دانش  
رايط اجتمـاعي،  ي شـ سـ شناسـي معرفـت، برر  جامعـه . سياسي و فرهنگي متفكران دارد     

ر  فرهنگي و ساختاري و شكل      گيري معرفت و دانش را مضمون كارخود قرار داده و ـب
ه لحـاظ شـكلي و    ،يابدهايي كه در جامعه نضج مي اين اساس، تفكرو ايده      هـم  هـم ـب

  .محتوايي ريشه در شرايط خاص اجتماعي و فرهنگي خاص خود دارند
كرد و شـرايطي كـه   در آن زندگي و فكر مياي كه فارابي به عنوان مثال بستر اجتماعي   

ه  افالطون در آن قرار داشت در محتواي تفكرات ايشان و اينكه مدينه  هاي فاضله چگوـن
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 تأثيرگذار بوده است و مطالعة اين بسترها روشن خواهد نمود كه چرا هريك به    ،هستند
 تـابعي از شـرايط   تفكر و انديشة اجتماعي. انداي متفاوت اين فكر را فرموله نموده  گونه

ستر    جامعه. متفكران است... اجتماعي، فرهنگي، سياسي، تاريخي و       شناسـي علـم از ـب
 شده و مطالعة خود را بر علم و خاسـتگاه اجتمـاعي علـم     شناسي معرفت مشتق  جامعه

كه علم در شرايط اجتماعي، فرهنگـي و سياسـي    رابرت مرتون ادعا نمود . متمركز كرد 
گيري يك ذا براي بررسي چگونگي رشد علم و چگونگي شكل آيد ل خاصي بوجود مي  

لذا بحث . علم خاص در يك جامعه بايد شرايط اجتماعي آن را مورد بررسي قرار دهيم
-جامعـه . شناسي علم، بررسي ارتباط بين بستر اجتماعي علم و خود علـم اسـت   جامعه

ه معنـاي سـنتي آن كـه مرتـون نماينـدة برجـستة آن اسـت،              ديـدگاهي  شناسي علـم ـب
گيري علـم خـاص و توزيـع و    پوزتيويستي است به اين معنا كه درست است كه شكل 

انتشار آن علم تابع شرايط اجتماعي خاص است ولي محتواي علم تابع شرايط اجتماعي 
  اجتماعي ا خاصي نيست و محتواي علوم و از جمله علوم اجتماعي، فرا تاريخي و فر

  
  
  
  
  
  
  
  

هايي هستند كه تابع شرايط اجتماعي نبوده هاي علمي، داده داده به  عبارت ديگر   . است
بلكه فرازماني و فرامكاني هستند و زماني كه مفهومي علمي با بكارگيري روش علمـي   

اين ديـدگاه، در  . در جايي كشف شد، ديگر تابع شرايط اجتماعي و محيط خود نيست   
شناسي علم و تفكرات جامعهتيويستي است كه به مدت چند دهه بر يواقع ديدگاهي پوز  

در اينجا فرض بر اين بوده كه روشي علمي وجود دارد كه . اجتماعي، حاكم بوده است 
طرفانه و بدون مورد قبول اهل علم است و اين روش علمي، روشي است كه به طور بي
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شود كـه  دخالت ارزشهاي فرد عالم و پژوهشگر بكار گرفته و توليدي از آن حاصل مي 
ئولوژي، نظرات فرهنگ و خصوصيات شخصيتي و شرايط اجتماعي موجود آن   تابع ايد 

ودن، بررسـي       . جامعه نيست بلكه تابع مقتضيات علم اسـت       ه عبـارت بهتـر، عينـي ـب ـب
دون   هـا، مـدعاها و يـا فرضـيه    هـا و بررسـي   مطالعه و جمع كردن داده  ، طرفانه بي هـا ـب

ط زمـاني و مكـاني انجـام    هاي شخـصيتي و شـراي  گذاري، همگي فارغ از ويژگي  ارزش
شـود، توليـدي فرازمـاني و    گيرد و بنابراين توليد علمي كه به اين شكل حاصل مـي   مي

  .فرامكاني و نيز فرافرهنگي و اجتماعي است
  
  
  
  
  
  

شناسان علم تالش نمود تا اين ديدگاهها مورد نقد دانشمندان بعدي قرار گرفته و جامعه
 و مفاهيم علمي و يا نظريات علمي فرامكاني و نشان دهند، چنين ادعايي صحيح نيست

فرازماني نيستند بلكه ساخته و پرداخته ذهنيت پژوهشگر در شرايط سياسي و اجتماعي  
و فرهنگي خاصي هستند لذا اين مدعا كه مفاهيم علمـي و ادعاهـاي علمـي عـاري از        

توانند براي ي ميها به راحت و داده(Facts) و فاكتها  بودهها هستند ادعايي نابجا   ارزش
ها به كار گرفته شوند و معياري براي درستي يا نادرستي يـك  ها و نظريهبررسي فرضيه 

ها و بررسي مفاهيم آوري دادهها در ساختن مفاهيم و جمعنظريه. فرضيه يا نظريه باشند
د و محقــق هـر چنـد      ت دارـن توانــد تـالش خـود را از ايــن   تــالش نمايـد، نمـي  دخاـل

پـرداز و پژوهـشگر   نظريـه . دهد، رها نمايـد خاصي كه نظريه به او مي   هاي  گيري جهت
هاي ، كه حاوي يك سري ارزشها، باورها و زمينهيشتواند خود را از شخصيت خو   نمي

 رها كند و بدون در نظر گرفتن آنها، فعاليـت علمـي خـود را    ،اجتماعي و فكري است   
  .انجام دهد
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در . تـر از گذشـته شـده اسـت    لم گـسترده  عشناسيتعريف جامعه  درديدگاههاي جديد، 
عبارت است از بررسي شرايط » شناسي علمجامعه«شناسي علم، ديدگاههاي سنتي جامعه

شناسي گيري و توسعه و انتشار علم، ليكن در جامعهاجتماعي و سياسي و فرهنگي شكل
 يـز نشناسي علم سنتي، محتواي آن علـم  علم جديد، عالوه بر مباحث مذكور در جامعه  

شناسي علم جديد،  در جامعه).شناسي معرفت جامعههمچون(گيردمورد بررسي قرار مي
 و از آن بوده شامل شرايط اجتماعي و فرهنگي نيزفرض بر اين است كه محتواي علم      

ين  است اين سوال مطرح  دكتر پناهي بيان داشت كه  .متأثر است   كه اساساً آيا مرزي ـب
در . خيروجود دارد يا ) در معناي جديد آن(اسي علم شنشناسي معرفت و جامعه جامعه
شناسي شناسي معرفت و جامعهمرزي كه بين جامعهرفته رفته : ايشان بيان داشت پاسخ 

شود و همچنانكه ساير معارف بشري و دانش و علم برقرار شده بود از ميان برداشته مي
چنـين وضـعيتي اسـت و    تفكر بشري تابع شرايط زماني و مكاني بود، علم نيز شـامل     

حتي برخي انديشمندان محتواي علم . چيزي كامالً برجسته و جدا از دانش بشري نيست
اگر اين وضع را درخـصوص علـوم   . دانندتجربي را نيز تابع شرايط زماني و مكاني مي 

ه لحـاظ       اجتماعي و علوم انساني نيز پذيرا باشيم، بيانگر آن خواهد بود كه اين علـوم ـب
لذا . باشندتوايي تابع شرايط زماني و مكاني هستند و فرامكاني و زماني نميشكلي و مح

ي       كـه تـابع شـرايط تـاريخي، اجتمـاعي و      (به هنگام اخذ اين علوم از كـشورهاي غرـب
اين نظريات و علوم با شرايط اجتماعي، فرهنگي ) فرهنگي آن كشورها و بومي آنجاست

در شـرايط  ) در شديدترين حـالتي (شود كشور ما تطبيق نخواهد كرد و سبب مي   ... و  
ه خـود، جامعـة خـود و       فكري غيرواقعي قرار بگيريم و از منظرهاي فكري غيرواقعي ـب
فرايند اجتماعي جامعة خود بنگريم و نتيجه اين خواهد بود كه اين علوم نه تنها كمـك       

سير چنداني براي شناخت و تبيين مسائل اجتماعي ما نخواهند نمـود بلكـه مـا را از مـ         
لذا الزم است با بررسي اين علوم و نقـد  . درست تحقيق و بررسي نيز دور خواهد كرد 

صحيح آن، آنها را بومي نموده و با شرايط زماني و مكاني خود تطبيق دهيم زيرا تقليـد   
نمايد و الزم است آنها را بومي نماييم كمك زيادي به شناخت مسايل ما نمي. عيني آنها

وليد علم بومي تالش نماييم تا بتوانيم به فهم و حل مسايل مبـتال  و چه بهتر در جهت ت 
  .مان ياري رسانيمبه جامعه
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  زند  دكتر شجاعي):ولادر پانل (سخنران دوم 
  هاي اجتماعي مسلميناي در انديشهوحدت انگاره: عنوان سخنراني

  
  
  
  

رغم علي داشت بيان) شناسي دانشگاه تربيت مدرسمديرگروه جامعه(زند دكتر شجاعي
شود، داراي يك هاي اجتماعي مسلمين ديده مي انديشه ءتنوع و تكثر شديدي كه در آرا

ها را به مثابه پارادايم در نظرگرفته و معتقدند كـه  اي است و ايشان انگارهوحدت انگاره 
 اي ازانگارهشناسي و يا علوم اجتماعي بومي شده، تلقي تنها مسير دستيابي به يك جامعه

 دانش و داشته باشيم البته اين به معناي اين نيست كه قصد . شناسي موجود است  جامعه
تواند از يك تلقي حـداقي  سازي ميبومي.  بازگردانيممعرفت بشري را به اعصار گذشته  

د   ومي  . تا يك برداشت حداكثري تنوع ياـب سـازي در برخـي تعـابير، يـافتن     منظـور از ـب
  استهاي مناسب براي اصطالحات و مفاهيمييابيادلهاي مناسب، واژگان و مع معادل

سـازي  ترين حد بوميكه از طريق يك علم وارداتي به يك جامعه وارد شده واين نازل     
يـابي و  مـصداق . ايـم است كه متأسفانه در همين حد نيز توفيـق زيـادي كـسب نكـرده       

كه به . بل استشناسي براي مدعيان و نظرات يك علم وارداتي، گامي فراتر از قموضوع
آزمايد و علم را با نيازهاي يك جامعـه تنظـيم   ها را ميصورت ميداني و تجربي تئوري  

فراتر از آن، تالش براي مشاركت در نقد محتواهاي علوم است يعني از مرحلة . نمايدمي
شناختي به مرحله نقادي وبلكه تركيب  صرف نظريات و دانش جامعهلاي و انتقاترجمه

 نوع دانش دست يابيم و البته فراتر از آن تالش براي توليد يك علم كـامالً    و سنتز اين  
رساند و امكان توليد آنچه كه ما را به كفايت يك علم بومي مي. بومي و كاربردي است

  .هاي معرفتي و اصول موضوعه و انگاره جديد استكند عبور به بنيانعلم را فراهم مي



 

»8«

شناختي به مقابله و گفتگو پرداخت اكم بر انديشه جامعهتوان با انگاره ح  زيرا زماني مي  
د انگـاره  هـا مـي  هاي ديگر هم خبر داشت و يكي از ايـن انگـاره  كه از انگاره  هـاي  تواـن

. هاي اجتماعي متفكـرين مـسلمان باشـد   هاي اجتماعي و انگارة حاكم بر انديشه  انديشه
نگاره در نظر گرفت يا نه زيرا ايـن  ها را به مثابه يك اتوان اين انديشهحال بايد ديد مي 

هاي بشدت متفاوت و متنوعي هستند كه جمـع كـردن آنهـا در     ها، داراي انديشه  انديشه
هاي قالب يك انگاره بسيار دشوارتر است تا به صورت انديشه اجتماعي در كنار انديشه

اي اجتماعي هشناسي و انديشهچهار تلقي در تمايز بين جامعه. شناختي قرار گيرندجامعه
ش      يكي از اين تلقي . وجود دارد  ين انديـشة اجتمـاعي و داـن ها اين است كه تفـاوت ـب

 همچـون تفـاوت دو نظريـه و يـا دو     .(اي استشناسي، يك تفاوت درون رشته     جامعه
  )ي فكري در ذهن يك عالم و يا يك حوزة معرفتي نحله

 گروه انديشه اجتماعي متعلق به اعتقاد اين. برخي نيز معتقدند، تفاوت در انباشتگي است
ه      به اعصار متأخر است با انبوهي از دانش مربوط به مناسبات اجتماعي، كه اين تمايز ـب

  .نظر تمايز راستيني نيست
 معتقدند كه  نيز برخي.اندبرخي به تمايزات گسستي بين اين دو نوع معرفت اذعان داشته

اي شناختي تمايز بينارشتهش جامعهو دان اجتماعي تفاوت بين اين دو معرفت و انديشه     
ين         يكن تمـايزات ـب است و به عبارت ديگر اين دو، دو رشته علمي متفاوت هـستند ـل

  .هايي است كه در ذيل يك پارادايم موجود استاي مربوط به رشتهرشته
وع تلقـي و برداشـت       عليرغم وجود اختالفات و تفاوتهاي فراوان مـي     ه يـك ـن تـوان ـب

نتـال، سـيدجواد   رزبرخـي همچـون   . شه متفكرين مسلمان دست يافت  اي از اندي   انگاره
هـاي اجتمـاعي متفكـرين    بنـدي انديـشه  طباطبايي و ديگران با تأكيد بر تفاوتها به دسته 

اي فراتـر از  برخالف برخي نظرات كـه كـشف تفـاوت را مرحلـه    . اندگذشته دست زده 
 و پس از سپري كردن ها پيچيدگي بيشتري دارددانند، كشف شباهتكشف شباهت مي  

  .توان به شباهتها نظري افكندهاي مربوط به تفاوتها ميدوراني از بحث
رود هاي اجتماعي مسلمين در اين بحث بكار مـي ادبياتي كه درخصوص انگاره انديشه   

اي كه در اينجا انگاره. شودهاي مدرن سخن گفته ميبا ادبيات و انگاره حاكم بر انديشه 
واقع انگاره متفكرين مسلمان متعلق به متقدمين است در نتيجه شامل شود در مطرح مي
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شود زيرا اينان تحت تأثير انگارة مدرن قـرار  متفكرين انديشمندان اجتماعي متأخر نمي     
  .گرفتند

هر چند كه به لحاظ مباني معرفتي انديشمند و متفكرين اجتماعي با هم متفاوتند ليكن      
انگارة جديد توانسته است تمام تنوعـات موجـود در   ن و رشناسي و علم مد   اگر جامعه 

هـاي فكــري مختلـف و در مكاتـب مختلـف را ذيـل يــك      علـوم مختلـف و در نحلـه   
  .چهارچوب، و تحت عنوان انگارة جديد جمع كند

  
  
  
  
  

با تمام تنوع و تكثري كه متفكرين مسلمان از حيث عقبة فكري، حوزة معرفتي، عقيـدة    
د، در انديـشه      مذهبي، دورة تاريخي، بستر     هـاي  جغرافيـايي و موقعيـت اجتمـاعي دارـن

اين انگاره با تمام گـستردگي شـموليت   . هستند» ايوحدت انگاره«اجتماعي داراي يك  
ر دانش جامعه      شناسـي  بخش در دورة ميانه، تفارقات آشكار و قاطعي با انگارة حاكم ـب

» شناسـي روش«و » فـت رهيا«، »هافرضپيش« مشخصات مفارق، در سه دسته   اين. دارد
  . واكاوي است وقابل بررسي

ه اينـان : هاي اجتمـاعي متفكـرين مـسلمان   هاي معرفتي نهفته در انديشه فرضپيش. 1   ـب
  .نوعي نظام مندي هستي و قانومندي حيات، جامعه و تاريخ اذعان دارند

ا بحثهـاي     شناسي امروز مسأله  جامعه  كاو است ولي متفكرين مسلمان از طريق مسأله ـب
شناسي دارند اين اعتقاد در جامعهاعتقاد  آنها به وحدت نوي بشر. اجتماعي درگير نبودند

هـا  هاي اينگونه انديـشه وحدت نوعي بشر عنصري است كه در   آموزه . نيز وجود دارد  
ب آراء متفكـران    . الطبع بودن انسان اذعان دارند به مدني.موجود است  اين نكتـه در غاـل
د  اند هر چند برخي غيرفلسفيانديشمندان غالباً ارسطويياين  . شودمشاهده مي  مثـل  (اـن

د   و نمي ) غزالي، ابن خلدون   اي نيـز  عـده . توان آنها را ارسطويي يا غيرارسـطويي خواـن
صفا رگـه  هاي افالطون يا اخـوان   در انديشه . اندافالطوني  هـايي از انديـشة افالطـون را   اـل
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را تـوان نديشمندي نمي يافت ليكن به نحو خالص در هيچ اتوان  مي حتـي در  .  يافـت  آـن
  .توان چهارچوبي كامالً افالطوني يافتها مثل سهروردي و مالصدرا نميانديشه اشراقي

  .بحثهاي اين انديشمندان ناظر به جوامع ماقبل مدرن است
د به رهيافت تعريف اجتماعي بيش از دو رهيافت ديگـر متكـي  : به لحاظ رهيافتها . 2 . اـن

ه  د يعني هم به تأثير عامل انساني، تاريخي، اقليمي و حتـي بعـضاً   انچند عاملي  تـأثير   ـب
گرا هستند  اين انديشمندان ارگانيسيت و اندام .قائلند اجتماعيفلكيات درمناسبات انساني

به تقدم مصالح جمع بر فرد . هستند» گراتعادل«اما به عنوان مهمترين رهيافت بايد گفت 
د ايـشان كاركردگر   ميـزان از قــشربندي را  . اينــد و توجيهـات كـاركردي دارنــد  معتقدـن

توان كارند از اين نظر ميبه لحاظ سياسي غالباً محافظه. پندارندپذيرند و آنرا نيكو مي مي
هنجارگرا و نيز اصالح . وب نمود كه به رأس توجه دارندسآنان را جزء انديشمنداني مح

هايشان در وضع جامعه ه دنبال آنند تا نظريهيانيسم هستند، و بپگرايند و به عبارتي يوتو 
  .بهبودي ايجاد نمايد

ش و ارزش     المعارفي هستند و انديشه  انديشه دايره  واجد هاي آنهـا دچـار آميختگـي داـن
 تفاوت بلكهشناسند  نيست كه مرزهاي دانش و ارزش را نمي آنايناست اما اين به مع 

  .شناسندها را ميحجيت
اند، هم به مكتب فالسفه اذعان دارند، هم به مكتب الهي ند روشياين انديشمندان، چ. 3

. و هم به كتب طبيعت و هم به علومي كه تحت عناوين مختلفي از آنها ياد شده است     
  )به نحوي توأمان و آميخته( شهود و تاريخ هستند ،ايشان اهل قياس، استقراء 

 هم بهتـر درك و هـم   ،سته شوداگر به اين مجموعه به مثابه يك انگاره نگري     : بنديجمع
اي  را نشان دادن وحدت انگارههزند هدف اين مقالدكتر شجاعي . شوندقابل مقايسه مي  

ش جامعـه   تسـازي تمـايزا  هاي اجتماعي مسلمين و برجسته انديشه ا داـن شـناختي   آن ـب
شناسي و توليد دانش در علوم انساني گشوده سازي جامعه تا راهي به سوي بوميداند مي
  .ودش

  .در انتهاي پانل اول سخنرانان به پرسشهاي حضار پاسخ دادند
وع       در زمان پرسش و پاسخ، سواالتي از دكتر پناهي مطرح شد مبني براينكه آيـا هـر ـن

  دانند يا خير؟استقالل علم و هر نوع باوري را دربارة استقالل پوزتيويستي مي
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شناسـان علـم   فات برجسته جامعهدكتر پناهي در پاسخ بيان داشت اساساً يكي از اختال   
شناسي علم جديد در جامعه. شناسان علم سنتي در همين نكته نهفته استجديد و جامعه

نمايند و معتقدند علم اند كه علم را به عنوان فرهنگ تلقي ميبرخي تا بدانجا پيش رفته   
پديـدة  شناسان علم جديد، علم را به عنوان غالب جامعه.  چيزي جدا از فرهنگ نيست     

  .دانندمستقل از شرايط زماني، مكاني و فرهنگي نمي
  
  
  
  
  
  

راي  : پرسيده شد. ــ  سوال ديگري كه مطرح گرديد درخصوص بومي شدن بود    اگر ـب
ل شـويم، و بنيـاد نظريـه      احكام و گزاره   هـاي معرفـت را در   هاي علمي جنبة بومي قاـئ

شود كـه مـا در امـر    ميچارچوب شرايط مكاني، محلي و يا بومي محدود كنيم، سبب   
شود، توليد علم خودمان هم دچار مشكل شويم آنچه در نتايج علمي در اينجا مطرح مي

اختصاصاً مكاني، بومي و ايراني خواهد بود و اگر علوم در داخل مرزهاي جغرافيايي و   
در اين صورت پويـايي  . فضايي تعريف شوند، باب مبادالت علمي محدود خواهد بود   

  خ خواهد داد؟علم چگونه ر
دكتر پناهي در پاسخ بيان . گرديدسواالت ديگري نيز در راستاي سواالت فوق مطرح مي

دارد صرفاً  شناسان علم جديد برخالف تفكر سنتي كه بيان ميداشت، بسياري از جامعه  
گيرد، معتقدند اساساً علم داراي بستر انتخاب موضوع براساس ارزشهاي محقق انجام مي

اي اجتماعي است و ماهيت علم سازه. خيزدي است و از متني خاص برميزماني و متن  
ه انتخـاب موضـوع     اجتماعي در يك شرايط خاصي شكل مي    گيرد كه صرفاً منحـصر ـب

حتي بنا به تحقيقات اخير، يك آزمايش تجربي نيز بدون تأثير شرايط سياسي، . شودنمي
ابي در     دكتـر پنـاهي در پايـان     . نيست... اجتماعي و فرهنگي     سـخنان خـود را فـتح ـب

خصوص مباحث جديد دانستند و لزوم نقد آنچه را از غرب و در علوم اجتماعي اتخاذ  
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ه خـود را از نظريـات    به نظر ايشان حتي اگر نگاه تقدس  . شود يادآوري نمود  مي گراياـن
ها و نظريات غربي به ديدة تقدس ننگريم گامي مفيد در غربي تعديل نماييم و بر يافته     

  .ايمسازي برداشتهاستاي بومير
د سـوال شـد       خـود انديـشمندان و متفكـراين اسـالمي در دوران     : از دكتر شـجاعي زـن

ه جنابعـالي      اختالفات سياسي  بودند همچون نزاعهاي ميان عرفا، فقها و فالسـفه، چگوـن
  ايد؟همه اين اختالفات را مرتفع نموده و در ذيل يك انگاره جمع نموده

شناسان نيز اختالف وجـود دارد  در پاسخ اظهار داشت كه بين جامعهدكتر شجاعي زند   
اين اختالف مانع از اين . گرايان اختالف كمي نيستگرايان و تعادل  اختالف بين ستيزه  

د چنانچـه مـانع از ايـن نيـست كـه                  نمي شود كـه اينهـا ذيـل يـك پـارادايم قـرار گيرـن
پوپر با همه دعوايي . رادايم قرار دهيمشناسان داراي اختالفات امروز را ذيل يك پا جامعه

يش از هـر     شايد انديشه. گيردكه با هگل دارد ذيل يك پارادايم قرار مي      هـاي كـوهن ـب
از    جايي در كشورهايي همچون كشور ما اهميت پيدا كند زيرا انديشه      هـايش فـضاي ـب

ه  اي  دوره.دهـد عبور و تجديد نظر را به فرد مـي        درفـرد   گذشـته اسـت كـه    متعلـق ـب
نويـسد، آگـاهي   از اينكه در ذيل پـارادايم مـي  د در اين دوره نه فر (زيسته   ها مي  پارادايم

در دورة دوم، كـه دورة كُنـت   . )داشته و نه نسبت به زيستن پيشينيان در ذيـل پـارادايم   
اني   هاي گذشته در پارادايماست، اين آگاهي بوجود آمده كه انسان   هاي متفاوت مثالً زـب

  .گرفت را به عنوان فردي كه از پارادايم عبور كرده، در نظر ميزيستند و خودمي
ديد بلكه خود  دورة سوم، دورة كوهن است كه نه تنها پيشينيان را در درون پارادايم مي

هاي جديدي هم پديـد آيـد،   ديد و به احتمال اينكه پارادايمرا نيز در دورن پارادايم مي   
  .قائل بود

ايم قرار دارد ولي به آن واقف نيست و با بحثهاي پارادايمي پس زماني خود در يك پاراد
پردازد زماني به نقادي آن مي. نمايدنيز سروكار ندارد و از الگوي ديكته شده تبعيت مي
  .پردازدو زماني ديگر فراتر از نقادي به چالش و نفي آن مي
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  :پانل دوم 
  
  
  

  .راد بودندني و دكتر محمدامين قانعيسخنرانان پانل دوم آقايان دكتر سعيد زاهدزاهدا
  :سخنراني اول پانل

شناسـي  نارسايي جامعه«دكتر سعيدزاهدزاهداني به عنوان سخنران اول به بحث پيرامون   
  .پرداخت» سكوالر در پاسخگويي به نيازهاي جامعه

ه دنيـاگرا پرداخـت              ايـن روشـها عبارتنـد از   . ايشان ابتدا به معرفـي روشـهاي سـه گاـن
  روشهاي انتقادي. 3روشهاي هرمنوتيك و . 2هاي اثباتي روش. 1 

پذيري، رابطه علـت و معلـولي،    اثبات،پذيريهاي اصلي روشهاي اثباتي، ابطال   پارادايم
هاي كلي از طريق اسـتمرار و  خالي بودن از ارزش به هنگام تحقيق و دستيابي به نظريه   

  .هندددر مواردي كمتر قياس را نيز مورد استفاده قرار مي
در اين روش به دنيـاي دورن توجـه   . گرايي شرط استدر روشهاي هرمنوتيك، ذهنيت  

به . پذيري را محدود دانسته و روش مورد استفاده آنها، بيشتر كيفي استنموده و تعميم 
دليل اينكه مطالعاتشان اغلب موردي است بيشتر به قوانين موردي معتقدند تا قوانين عام 

  .و عمومي
ه اليـه   وانتقادي اصل بر تضاد دروني است، به تاريخ اهميـت داده در روشهاي    هـاي   ـب

 به بعـد،  70از دهة . دهند به ساختار اهميت مي ودروني و بيروني موضوع توجه نموده     
 يافت و در اواخر قرن بيستم و اوايـل  رشدروشهاي رئاليستي در دل روشهاي انتقادي    

توان امروزه روشهاي رئاليستي را  حتي مييكم هويتي مستقل كسب نمود كه و قرن بيست
  .به عنوان روش چهارم در كنار روشهاي پيش گفته منظور داشت

د كـه      اين روشها، رابطة علت و معلولي را براساس فلسفه هيوم كافي ندانسته و معتقدـن
ايشان . دهد مورد بررسي قرار گيردبايد مكانيزمي كه هر علت و معلولي طي آن رخ مي

هـا گـرايش    و به تلفيق اين دوگـانگي بودهشناسي هاي موجود در جامعهگانگيمنتقد دو 
  .دارند
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  :روشهاي انديشمندان اسالمي

 را براي مدينه فاضله برشمرده يوي موسس فلسفه اسالمي است و خصايص :  فارابي ●
در ميان مدينه فاضله از الگوي رهبري پيامبر استفاده نموده و معتقد به وجود رهبر . است

  .باشددر جامعه مي
  .نگرندــ از زاويه واقعيت غيب به بحث واقعيت مشهود مي

  .بندي اجتماعات وي براساس اخالق استــ دسته
  
  
  
  
  
  
اولين كسي است . شودشناسي تلقي ميشناسي و نيز اولين ديناو اولين مردم:  بيروني●

هايش در مورد يافتهند را با ه در مورد يشهايافته(نمايد كه از روش تطبيقي استفاده مي  
  ).كندجامعة اسالمي و مسلمانان مقايسه مي

  )نمايد مييانلذا مشاهدات خود را ب(ــ نگرش بيروني، بيان واقعيت مشهود است 
  .ــ روش او روش مشاهدة مشاركتي است

به عنـوان  . (شودهايي از مالحظة واقعيت غيب مشاهده ميــ در برخي از مباحثش رگه     
ه رازق    در بحث ازدياد جمعيت، همچون مالتوس استدالل مي  مثال   ي نهايتـاً ـب نمايد وـل

نمايند بنابراين اساس كار او بر واقعيت مشهود استوار است ليكن بودن خداوند اشاره مي
  .دهد  مي واقعيت مشهودبه  رانمايد ولي در كل اصالتاي نيز به واقعيت غيب مياشاره
در بررسي : نمايدها مطرح مي بحث درخصوص روايتابن خلدون دو:  ابن خلدون  ●

گيرد ليكن در ارزيابي حوادث تـاريخي،  هاي مذهبي عدالت راوي را در نظر مي  روايت
لذا در . گيردكند و صرف وقوع را دليل صحت ميتطبيق آنها را با واقعيت مهم تلقي مي
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 واقعيت غيبي را مباحث مربوط به علوم اجتماعي وي به واقعيت مشهود متكي است و     
  .كندبه عنوان استثناثات تاريخ ذكر مي

 مطالب خود را ارائه و با همان ،هاي فلسفي و تفسيريايشان به بيان:  عالمه طباطبايي●
 يافتن تناقضات موجود آنچه كه دايشان با بياني فلسفي در صد. نگرندزاويه به غرب مي

ثريت، معتقدند خير دو حـق در آنجـا   مثالً در بحث رأي اك. باشددر غرب رخ داده مي     
معتقد است در جامعه اسالمي، پليس باطني وجـود دارد كـه در    . شوندناديده گرفته مي  

وي . جامعه عهده دارنددر كنار امر به معروف و نهي از منكر و حكومت نقش كنترلي را 
وارد نگرد و از زاوية مباحث فلسفي و تفسيري اسالمي به موضوعات قابل مشاهده مي   

  .نمايدرا مطرح مي) شناسيو نه جامعه(شود و انديشه اجتماعي هاي اجتماعي نميبحث
وي معتقـد اسـت اگـر روشـهاي قياسـي و مـسلم فـرض نمـودن         : اللبه مصباح  آيت ●

شناسـي  راه وحي به مجموعة روشـهاي موجـود دررشـتة جامعـه       دستاوردهاي وحي يا  
راي   وي ايـن راه . ين خواهد رفتشناسي از بافزوده شود، نواقص رشتة جامعه    حـل را ـب

شناسـي را  نمايد و دو راه وحي و جامعهحل قضيه رابطة بين غيب و مشهود مطرح مي  
  .نمايدباهم تركيب مي

وي از زاويه فلسفه اسالمي به بحث هستي شناسـي جامعـه و تـاريخ    :  شهيد مطهري ●
د كه وي رابطه غيب و مشهود هر چن. نمايد دقيق از جامعه ارائه مييپردازد و تعريفمي

نمايد ليكن در فلسفه و تفسير اسالمي كاري دهد و از زاويه غيب حركت ميرا ارائه مي
  .دهدمشابه عالمه طباطبايي ارائه مي

راي حــل رابطــة ديـن و علــوم انــساني از بحــث    : اهللا حــائري شــيرازي آيـت ● وي ـب
 تفسير، فقه و فلسفه اسالمي، انسان نمايد و با استفاده از دانشهاي شناسي آغاز مي   انسان

انگارد  بعد فطرت بعد فطرت و طبيعت مي وي انسان را داراي دو. نمايدرا شناسايي مي
دهـد و  هايي در واقعيـت مـشهود مـورد مالحظـه قـرار مـي      و طبيعت انسان را با تمثيل 

ا شناسـي بـ  در روش. كندشناسي غرب را در مالحظه مشهود لحاظ مي   روشهاي جامعه 
اهللا مصباح اشتراك داشته و بخش واقعيت غرب را با روشهاي حـضوري مالحظـه      آيت
سازي معتقد به تلفيق كند و سعي در تركيب اين روشها با هم دارد و حتي در نظريهمي

  .اي موجود است بين واقعيت غيب و مشهود فاصله،شناسي اوولي در روش. است
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 مباحث فلـسفي خـود را   ، وي از اصالت ذات:اهللا سيدمنيرالدين حسيني هاشمي آيت ●
نمايد و سپس بحث اصالت تعلق و نهايتاً اصالت فاعليـت را مطـرح نمـوده و    آغاز مي 

  .دهداصالت فاعليت را به همه موضوعات تعميم مي
  
  
  
  
  
  
  

د  فعليت تحقق عينـي مـي  ،وي معتقد است هر موضوعي تحت سه فاعل    فاعـل  . 1. ياـب
اين سه فاعل باهم تركيب . فاعل تبعي. 3فاعل تصرفي و . 2 فاعل محوري  يادرجه يك

 وي اصل واليت را براي همة موضـوعات سـاري و  . سازندشده و هر موضوعي را مي   
داند به عنوان مثال دستگاه اجتماعي را متشكل از سياست، فرهنگ و اقتصادي جاري مي

في و اقتصاد، فاعل داند كه سياست، فاعل محوري، فرهنگ؛ فاعل درجه دو و يا تصرمي
  .باشدتبعي مي

از علم فقه گرفته و روش سيستمي را  را  انسان و انسان و موضوعاتباوي رابطة انسان 
دهد و معتقد است چون اصـول لفظيـه، سيـستمي عمـل     ث اصول لفظيه تطبيق مي بح با

است پس روش سيستمي حكـم الهـي و   ) ع(كند و اين روش متعلق به امام صادق     مي
سپس با استفاده از قواعد . توان به آن به عنوان يك قاعده نگريستاست و مي  توصيفي  

اي سيستمي از پايگاه موضوعات به گونه. شودسيستمي كه از واقعيت غيب استخراج مي
وي تنها كسي اسـت كـه واقعيـات غيـب و     . گيرندبحث فلسفي مورد بررسي قرار مي     

  .كندمي) و نه تركيب(مشهود را باهم تلفيق 
بنابراين همانگونه كه مطرح گرديد، پايگاه حركت بيروني و ابن خلدون واقعيت مشهود 

پايگاه حركت طباطبايي، . است كه نظراتشان چندان تفاوتي با نوع تفكر سكوالر ندارد     
مصباح و حائري روشهاي موجود حوزه و دانشگاه را با . فارابي و مطهري، فلسفه است
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ث واقعيت مشهود و غيب را با يكديگر تلفيق و روش كنند و هاشمي بحهم تركيب مي
  .كنداي جديد ابداع مينظريه

  
  راددكتر قانعي: سخنران دوم پانل دوم

   علوم انسانيينقد رويكرد مهندس: عنوان بحث
د    ساني    : ايشان بحث را با تعريف مهندسي علوم انساني آغـاز نمودـن مهندسـي علـوم اـن

ريزي شده در مختصات مفهومي و تجربي  برنامهعبارت است از تالش در جهت تغيير   
علوم انساني كه معموالً با هدف سازگار كردن با فرهنگ و سياست در كشورها صورت 

كاربرد (باشد شود عمدتاً در پروژه ميبا اين ديدگاه، معموالً تغييري كه داده مي. گيردمي
وعي اراده ريزي  برنامه،واژة پروژه به اين دليل است كه كار مهندسي  گرايـي  شده و با ـن

سازي و نهادسـازي علـوم   ها هدف علوم انساني، بوميكه در برخي زمينه  .) همراه است 
  .انساني است

  
  
  
  

  :به داليل مختلف، مخالفتهاي زيادي با طرح مهندسي علوم انساني صورت پذيرفته است
  .علم تخصصي ارتباطي با فرهنگ و دين عمومي ندارد. 1
  .شي علم بيانگر آن است كه علم نسبت به سياست نظري خنثي داردطرفي ارزبي. 2
جهاني م امري لعدم باور به ضرورت تكميل علوم انساني در كشور به اين دليل كه ع. 3

ث محلي نمودن  بحلذا معتقدان به اين نظر با. يابدق ميو كلي است و در همه جا تحق
(localization) نيستند  علم موافق.  

راد بيان داشت كه در اين گفتار، نقد مورد توجه ايشان، هـيچ يـك از مـوارد     دكتر قانعي 
ين   . باشدفوق نمي  علـم الگـويي و علـم    «در اين گفتار براساس تمايز توماس كـوهن ـب

هـاي مهندسـي   به بررسي وضعيت علوم انساني در ايران و ارزيابي تـالش  » الگويي پيشا
  .شوده آن پرداخته ميدهي نظري و تجربي بعلوم انساني براي جهت
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ا نهادهـاي جامعـة وسـيع     علوم الگويي به شيوه    تـر از قبيـل فرهنـگ و    هاي گوناگوني ـب
نشان » شناسي معرفتي علمجامعه«مطالعات مختلف در  . كنندسياست ارتباط برقرار مي   

دهند كه برخي از عناصر شناختي و معرفتي علوم انساني گاه حاصل تعامل با عناصر مي
در اين تبادل معرفتي يا انتقال فرهنگي نه تنها ممكن . تر استر جامعة وسيع  فرهنگي د 

ه محتـواي معرفتـي علـوم     است عناصري از دين و فلسفه يا ساير معارف و دانش      ها ـب
اي در محتواي معرفتي علم نيز انساني داخل شوند بلكه حتي امكان ورود عناصر اسطوره

هاي متفاوتي به ارزيابي و پاسخگويي به به شيوهاز سوي ديگر علوم انساني . وجود دارد
ا مقـوالت قـدرت و سياسـت ارتبـاط برقـرار         مي نيازهاي محيط اجتماعي   د و ـب پردازـن

 و احتمـاالً  نمودههاي اجتماعي كمك هاي گوناگون به طراحي سياستكنند، به شيوه   مي
  .رونددر مهندسي اجتماعي به كار مي
. توان به فرهنگ عمومي و مهندسي اجتماعي تقليل داديبا وجود اين علوم انساني را نم

هاي امروزه در ايران براي برقراري ارتباط بين علوم انساني با محيط پيرامون خود تالش
راي         اي صورت مي  سازمان يافته  ت هـدف ازآنهـا كوشـش ـب گيـرد كـه در بهتـرين حاـل

گـي و مـسائل و نيازهـاي    هـاي فرهن ساختن علوم انساني از طريق پيوند با زمينه   نهادينه
ساني يـا معمـاري       اين تالش را مي. سياسي و اجتماعي است    تـوان مهندسـي علـوم اـن
  .ها ناميدجربي اين دانشتهاي گيريمحتواي معرفتي و جهت

ة     هـا و يـا رشـته   رويكرد مهندسي علوم انساني، اين دانش    ه مثاـب هـاي مختلـف آن را ـب
ها را برقرار ها و ستانده پيرامون خود رابطة دادهكند كه با محيطتلقي مي » هاي باز  نظام«

هـايي  هاي معرفتي به عنوان نظام اجتماعي بايد با رعايت احتياطتلقي از جهان . كنندمي
داند كه تنها در اي ميهاي دربستهتوماس كوهن علوم الگويي را جهان. چند همراه باشد
بيش گشوده  تر كما واجتماع وسيعهاي علمي جهت تعامل با محيط بيرونيمرحلة انقالب

  .شوندمي
 قبيل حقوق، علم، دين، آموزش و پرورش زمعرفتي ا هاي اجتماعي وبه نظر لومان نظام 

ستگي عملكـردي  وفر«هستند كه  » خودساز«هايي   نظام ،و هنر  ازبودن  «آنهـا شـرط   » ـب ـب
 با پردازش باشند ويمهاي اجتماعي مزبور حامل معنا نظام. شان به محيط است»گزينشي

هـا جـدا   هاي متفاوت از يك سو مرزهاي خود را از محيط و از ديگر نظام معنا به شيوه  
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سازند و از سوي ديگر اين معاني را به عنوان راهبردهاي رفتارهـاي گزينـشي خـود      مي
لومان براي تمايز رويكرد خود از . گيرندها به كار ميجهت ارتباط با محيط و ساير نظام

گويد و آنهـا را از  سخن مي» هاسرشت خود ارجاع سيستم«ها از  ف سيستم نظريه متعار 
هاي معرفتي ارتباط براي نظام. كندتلقي مي» هاي بستة ارتباط با معنانظام«حيث عملياتي 

برقرار كردن عملي اساسي است اما تنها به اين دليل كه از طريق ارتباط بيشتر با محيط و 
  .نند خود را مشاهده كنندتوا بيشتر مي،ساير نظامها

به معناي اين است » صورت كامالً خاص ارتباط با معنا«تعريف نظام معرفتي به عنوان      
ستر فرهنگـي و          ا ـب كه علم در مرحلة الگويي خود از طريق راهبرد رفتارهاي گزينش ـب

را     پردازد و بنـابراين شـيوه  سياسي خود به داد و ستد مي  هـاي ارتبـاطي و تعـامالتي آـن
مهندسي علوم انساني در شرايط الگويي . گرايانه مهندسي كردتواند با رويكردي اراده نمي

بنابراين . ها ممتنع استه از دانشستهاي خود ارجاعي و خودسازي اين دبه دليل ويژگي
ه   در پاسخ به اين سوال كه مهندسي علوم انساني چگونه ممكن است؟ تنها مـي    تـوان ـب

ا تعمـيم    د يعني هنگامي كه پارادايمشرايط پيش الگويي اشاره كر    هـاي  هـاي معرفتـي ـب
د هاي خـود شـكل نگرفتـه   وارهها و مثال نمادين، الگوهاي متافيزيكي ارزش    در ايـن  . اـن

و يا مرزهاي بين قلمروهـاي علمـي و غيرعلمـي    » اي شدنخطوط حرفه«شرايط هنوز   
ش زيادي از علوم بخ. به استواري ترسيم نشده است) زمينه اجتماعي و فرهنگ عمومي(

برند، اما ايـن شـرايط از ديـدگاه    انساني در ايران در اين حالت پيش الگويي به سر مي     
بايد از طريق الگويي پـشت  شناختي است كه ميتوسعه علمي بيانگر اغتشاشي معرفت     

مسأله اساسي در اين مرحله نه مهندسي از بيرون بلكه مديريت از درون . سر نهاده شود
تأكيد » شبه اجتماعات معرفتي«هاي اقتصادي و سياسي برنقش انگيزشاي است كه به ج

  .دارد
ش  تكوين الگويي به معناي تالش براي گذار از مرحلة پيش    گويي به مرحلة الگويي داـن

اين برزخي است كه در آن كساني به كار علم اشتغال دارند، بدون اينكه محصول . است
توان از طريق مرحلة تكوين الگويي را نمي.  باشدكار آنان به علم شباهت چنداني داشته

ه شـكل    هاي سازماني به پيش بردها و افزايش انگيزه مهندسي سيستم  گيـري  و بيـشتر ـب
  . در سطح فرهنگي و اجتماعي وابسته است» هاي گفت و گوييحوزه«
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 به نوع و تكثر آنها بستگي دارد زيـرا » هاي گفت و گويي و تعامل  حوزه«اثربخشي اين   
هاي گفت وگـويي  اين حوزه. تكوين الگويي حاصل مبارزات كاتب پيش الگويي است  

باشند در پي ترجمة زبان فرهنگ يا نيازهاي سياسي به زباني ديگر كه خود بومي آن نمي
اي است از زباني كه با آن ارتباط معنايي نداريم به زباني كه آن را اين ترجمه . آيندبرمي

ين اعـضاي    دانيم و ب  به خوبي نمي   نابراين اغلب در يك زمينة گسست ارتبـاطي و در ـب
  .روداجتماعات زباني مختلف به پيش مي

 علم الگويي خود را معتقد به وابستگي تكويني  يكبندي از حيثراد در جمعدكتر قانعي
) اياستقالل الگويي و حرفـه (ت كه وقتي علم استقالل يافت سا دانسته و بر اين اعتقاد     

ا موضـوع تكـويني       منتقدان ب  اش ايد موضع خود را با آن حرفه حـين ارتبـاط آن علـم ـب
وي ابراز اميدواري كرد كه يك نوع علوم انساني بومي در كشور ايجـاد     . دنمشخص كن 

ه         د ـب ا فرهنـگ و سياسـت، بتواـن شود كه در حين داشتن توانايي ارتباط برقرار كردن ـب
  . گيري يك حرفه هم پاسخ دهدالزامات شكل

  .هاي حضار پاسخ دادندايان پانل دوم سخنرانان به پرسشدر پ
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   :پانل سوم
  
  
  

  اصغر مقدساالسالم حميد پارسانيا و دكتر عليدكتر محمدتوكل، حجت: سخنرانان
  دكتر محمد توكل: سخنران اول

  يونسكو و علوم انساني و اجتماعي: عنوان سخنراني
ه اينكـه درخـصوص چـالش      دكترتوكل در ابتداي سخن بيان داشـ    ا توجـه ـب هـاي  ت، ـب

ي صـورت گرفتـه و در ايـن حـوزه همـواره           اجتماعي، انساني در كشور بحثهاي فراواـن
سواالت ثابتي مطرح بوده و هست، در اين جا به سوالي ديگر پرداخته خواهد شد و آن 

 ديگر اين است كه يونسكو چه ارتباطي با علوم اجتماعي و علوم انساني دارد و به بيان  
گيرد هاي مهمي كه هم اكنون در حال اجراست، چيست، چه عناويني را در بر مي برنامه

هاي جهاني اتخاذ نمـوده  و مراحل اجرايي و تمهيداتي كه يونسكو براي مقابله با چالش 
  چيست؟

هاي دوساالنه خود سه هدف راهبـردي زيـر را   هاي راهبردي و برنامه يونسكو در برنامه  
 و معتقد است كه علوم انساني و علوم اجتماعي بايد به مواجهه با آنها اقدام كنددنبال مي

  :نمايد
بهبود امنيت انسانها از طريق مديريت بهتر محيط زيست و تغيير اجتماعي به عبارت   . 1

ها يا تغييرات اجتمـاعي و مـديريت تغييـرات اجتمـاعي در كـشورهاي        ديگر دگرگوني 
درشـهرها و  ) ( و هم در كشورهاي در حال توسـعه هم در كشورهاي پيشرفته   (مختلف  

هـاي عينـي   ادي، در بعد هنجارهـا و رفتارهـا و نيـز مولفـه    مروستاها، در بعد انساني و  
  )معيشتي همچون صنعت و تكنولوژي

ترويج اصول و هنجارهاي اخالقي با هدف توسعه علمي و (اخالق در علم و فناوري . 2
  )آوري دگرگوني اجتماعيفن
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هاي علمي، فني و انساني براي مشاركت در جوامع علمي در حـال   ش ظرفيت گستر. 3
ا نگـاه جـامع   بلكـ  نه به عنوان يك مسأله اقتـصادي     ؛فقرزدايي( .ظهور ساني و   ه ـب تـر اـن

  )اجتماعي
هايي در سطح جهاني ذيل اين سه عنوان اساسـي در حـال اجراسـت كـه اشـاره           برنامه
  :گردد مي
  
  
  
  

)  سال پيش13از  (1994اي وسيع را از سال  يونسكو برنامه : درحوزة تغييرات اجتماعي  
 هماهنگي تدارك ديده كه سازمان ملل و نهادهاي مختلف و تخصصي آن، با اين برنامه

     مخفـف Most .شـود ناميـده مـي   Mostنمايند كـه برنامـه   داشته و از آن حمايت مي 
The Management of Social transformationباشد  مي.  

ين    اي پژوهشي، بينن برنامه، برنامه  اي ين برنامـه ـب المللـي  المللي و تطبيقي اسـت و اوـل
  . شودسازمان ملل متحد در زمينه علوم اجتماعي محسوب مي

گذران را در گيران و سياستتصميم اجتماعي و متقابل پژوهشگران علوم برنامه پيونداين
هـاي پژوهـشي زيـر در    ضـر موضـوع  در حال حا. هاي خود قرار داده است رأس برنامه 

  :المللي استدستور كار اين برنامة بين
  ــ دموكراسي

  ــ توسعه شهرها
  الملليهاي بينــ مهاجرت

بحث اثرات منفي زندگي شهري كه يكي از تبعـاتش لَخـت   [ــ تربيت بدني و ورزش      
ت بدني گذاري بر روي مسائل تربيشدن بدن و ذهن و به تقليل رفتن و كم كردن سرمايه

  ]و ورزش است
  اي ويژه وزراء توسعه اجتماعي كشورهاهاي منطقهــ اجالس
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ا ايـن ذهنيـت      يونسكو تأكيد دارد در علوم انساني همة پژوهش      ها و مطالعـات بايـد ـب
. هاي اجتماعي و انساني كاناليزه شودتعريف و انجام شود كه بالفاصله براي خدمتگزاري

ياتي كردن ملقاء معرفت نيست بلكه بكارگيري، ع صرفاً ارتMostهدف اجالس بزرگ 
ه سياسـت        Mostدر اجـالس  .هـاي اجرايـي كـشورهاست   و وارد كردن دسـتاوردها ـب

صاحبنظران، اساتيد، محققين، دانشجويان، كارگزاران علوم انساني و اجتمـاعي و حتـي      
 شود در حددر اين اجالس سعي مي. شوندوزراي مرتبط به مسائل اجتماعي حاضر مي 

  .امكان نظر و عمل، تئوري و راهكارها در كنار يكديگر لحاظ شود
د  از نظر يونسكو انسان در قرني قرار گرفته است كه نمـي : اخالق در علوم فناوري    تواـن

ها حول اين محور بلكه بحث. خواهدخواهد يا نمياين مسأله را مطرح كند كه علم مي   
ه چگونه بايد استفاده نمودكه بيـشترين  است كه از علم، تكنولوژي و توسعة بوجود آمد     

 هدف يونسكو در پيشبرد ايـن برنامـه، تعريـف و   . جامعه برساند خدمت را به انسان و     
هاي علوم و فناوري در كشورهاي عضو تدوين يك چارچوب اخالقي است كه پژوهش

 ها محترم شـمرده ها و كرامت انساني همة انسانبر مبناي آن انجام شود و در آن ارزش  
  . مشاركت كنندآنها در ها و تمدنشود و همه فرهنگ

ل        قلمرو برنامه  سكو در حـوزه علـوم و فنـاوري گـسترش قاـب هاي اخالق كاربردي يوـن
هاي ديگري نظيـري  اي كه عالوه بر اخالق زيستي، زمينهاي داشته است به گونه مالحظه

 و اخالق اسـتفاده  اي،  اخالق درفضا و ماوراء فضااخالق زيست محيطي، اخالق حرفه 
  .را دربرگرفته است» ...از آب و 
ر سـه حـوزة اصـلي و فراگيـر متمركـز اسـت               فعاليت سكو در ايـن بخـش ـب : هاي يوـن
ا تـدوين و تـصويب     ها، توانمندسازي و ظرفيـت رساني و ارتقاء آگاهي    اطالع سـازي ـب
و در برنامه اخالق  شركاء و مخاطبان اصلي يونسك....ها و ها، كنوانسيونها، بيانيهاعالميه

گيران و در علوم و فناوري، پژوهشگران، متخصصان، دانشمندان، سياستگذاران، تصميم  
  .عموم مردم بويژه جوانان هستند

هرچند كه يونسكو از اقتدار مادي و نظامي برخوردار نيست و قدرت تحريم سياسي و   
بـار وجـداني و اخالقـي    اقتصادي نيز ندارد ليكن با صدور اعالمية جهاني، عمدتاً از اج   

هاي نمايد و نگرانينمايد و استاندارهايي را براي عمل به كشورها توصيه مياستفاده مي
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پـذير  رسد با تمهيداتي براي همـه كـشورها، امكـان   هايي كه به نظر ميحلموجود و راه  
  .دهداست، به آنها انتقال مي

  
  :بحث فقر زدايي

هاي يونسكو هاي فقرزدايي در برنامهبرنامه.  نيستنگاه يونسكو به فقر، نگاهي اقتصادي 
اي برخوردار به عنوان سازماني كه داراي رسالت اخالقي و فكري است از جايگاه ويژه   

ها وسياستهايي كه تاكنون در رابطه با فقرزدايي دنبـال  است، به اعتقاد يونسكو در برنامه 
مفهـوم فقـر   . اندلت قرار گرفتهشده است، ابعاد آموزشي، فرهنگي و علمي فقر مورد غف  

هاي تأثيرگذار ديگري نظير فقـدان  قالب ارقام قابل بيان نيست و بايد شاخص در  ديگر  
دار شـدن كرامـت   پذيري و يا خدشـه  اجتماعي، آسيبهاي انساني، نبود سرمايه  مهارت

هـايي  مهراهبردهاي مبارزه با فقر تاكنون محدود به برنا. انسان نيز مورد توجه قرار گيرد   
. هاي خود را با سهولت بيشتري بپردازندبوده است كه براساس آن كشورها بتوانند بدهي

ها، غالباً به نقش آموزش، ابعاد فرهنگي توسعه، برابري جنسيتي، در حاليكه در اين اقدام     
هايي كه هاي مديريتي در منابع آب، منابع طبيعي و مالحظات زيست محيطي، زمينهشيوه

هدف نهايي بايد تدوين راهبردهاي ويژه . ه يونسكو هستند، توجه نشده استمورد توج
ا  فقرزدايي در هر كشور و مبتني بر روشهاي مشاركتي و شيوه   همكـاري   هاي فراگيـر ـب

مشاركت واقعي همه عـامالن اجتمـاعي   . عموم مردم، دولت و نهادهاي غيردولتي باشد 
  .شدموجب پيشبرد روند فقرزدايي در كشورها خواهد 

سكو «هاي سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد به طور خالصه برنامه    در » يوـن
  :گيردهاي زير را در برميحال حاضر در حوزة علوم اجتماعي و انساني موضوع

       اخالق در علوم و فلسفه ●
  اخالق در علوم  . 1  
  اخالق زيستي -    

  اخالق در علوم و فناوري  -                   
  نگري، فلسفه علوم انساني، دموكراسي و امنيت انسانيآينده. 2  
  ــ  تفكرات فلسفي و علوم انساني    
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  ــ  ترويج امنيت انساني و صلح    
  نگريبيني و آيندهــ  پيش    

  
   حقوق بشر و دگرگوني اجتماعي●

  ترويج حقوق بشر. 1  
  ــ توسعه و پيشبرد حقوق بشر    
  ــ برابري جنسيتي و توسعه    
  ــ مبارزه عليه نژادپرستي و تبعيض    
  دگرگوني اجتماعي. 2  
  هاي علوم اجتماعيالمللي و توزيع داده  ــ تدوين سياست، همكاري بين  
  المللي، انسجام اجتماعي در مناطق شهريهاي بين  ــ مهاجرت  

  
  ايهاي فرارشته طرح●

  ــ حذف فقر، بويژه فقر مفرط  
 ارتباطات در توسعه آموزش، علوم، فرهنـگ و  ــ مشاركت فناوري اطالعات و 

  مدارپيشبرد جامعه دانش
  

  االسالم حميد پارسانياحجت: سخنران دوم 
  
  
  
  
  
  

  رسالت علوم انساني در بازسازي فرهنگي جامعه: عنوان سخنراني
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نسبت علـم و فرهنـگ   «االسالم پارسانيا بحث خود را با اين سوال آغاز نمود كه  حجت
  »چيست؟
ليكن تعريف در اين سوال . ايشان شايد فرهنگ تعاريف متنوعي نياز داشته باشدبه نظر 

اگر فرهنگ را معرفت نهادينه شده و بومي يـك جامعـه در نظـر بگيـريم و       . مهم است 
هاي فرهنگي رسالتي قائل  كه براي علم نسبت به تمام حوزه19تعريف علم را در قرن    

شود كه اين تعريف از علـم  كند، مالحظه ميتواند همة فرهنگ را روشنگري بود كه مي 
ا همـان          در اوايل قرن بيستم با محدوديت مواجه شد و اين امر پذيرفته شد كه علـم ـب

هـا اسـت كـه در حـوزة     معناي روشنگرانة خود فاقد توان داوري در بسياري از معرفت   
هـاي   گـزاره ها، دين، ايـدئولوژي و توان ارزشاز جمله اين موارد   مي. ي، فعالند فرهنگ

يكن در  علم ابزاري در حكم تسلط بر طبيعت به شمار مي. متافيزيكي را نام برد   رفت ـل
اين نسبت علم و فرهنگ، نسبتي بيروني .  استحال حاضر علم ابزاري در دست فرهنگ

  . تواند در حوزة خودش از علم استفاده كنداست به اين معنا كه فرهنگ مي
معرفت در درون . شويمد با معناي ديگري از علم مواجه مياز نيمه دوم قرن بيستم به بع

  .در نگاه اخير به علم، فرهنگ بر علم مسلط است. فرهنگ ولي بيرون از علم است
  توان علم را از فرهنگي به فرهنگ ديگر برد؟آيا مي

  
  
  
  
  

اگر علم را براساس رويكرد سوم تعريف كنيد كه داراي هويتي فرهنگي است، رسـالت   
ان علم اين اسـت كـه آن علـم جايگـاه فرهنگـي خـود را شناسـايي و تعريـف و          عالم

رسالت علم در رويكـرد سـوم براسـاس تعريفـي     . چارچوب خودش را مشخص نمايد   
  تابد؟پست مدرني از علم است آيا حوزة جامعه اسالمي چنين تعريفي از علم را برمي

اي از اصول ه بپردازيم، مجموعهاگر از حوزة متفكران اسالم و فيلسوفان مسلمان به مسأل
معرفتي و واحد بر همه آنها حضور دارد و آن اين تعريف از علم است كه علـم ارزش     
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بحث نسبت علم و اراده در . گيردعلم در حاشية اراده و عرض قرار نمي. كاشفيت دارد
 ه است  و از ديرباز در تاريخ فلسفه و عرفان، مـسألة محـوري   دامنطول تاريخ بحثي پر   

  .علم است
  :ها عبارت است ازتفاوت نگرش

  .در گذشته دائماً علم بر اراده تقدم داشت. 1
قـدرت در حاشـية علـم قـرار     (شـد  نخستين تجلي علم بود، سپس قدرت حاكم مي  . 2

  )داشت
 امروزه مباحث به سوي تقدم اراده بر آگاهي سوق داده شده است و از طرف ديگـر    .3

  .باشدي علم ميارادة بشري است كه هويت محور
تيويسم هنوز نوعي كاشفيت براي علم حضور دارد و در فرهنگ ديني يبه هرحال در پوز

در نظر گرفتن نقش روشنگري براي علم مسألة مهمي است ولي محدوديت عقالنيـت       
ه در بيـرون    . تيويستي وجود دارد در نگـاه دينـي نيـست   يابزاري كه در نگاه پوز  علـم ـن

ا هويـت مـستقل خـودش همـة       گيرد و نفرهنگ قرار مي   ه در ذيل فرهنگ، بلكه علـم ـب
هـم حـوزة هنجارهـا، هـم حـوزة مـسايل       (تواند تحت پوشش قرار دهد  فرهنگها را مي  

  ).ايدئولوژيك و هم حوزة ابزارها را
در واقع در اين مجال، هدف طرح پرسشي بودكه در اين صورت علوم انساني و علوم      

  .يابندي هنجاري، توصيفي و تضميني ميهااجتماعي هم متناسب با خود خصلت
  

  اصغر مقدسدكتر علي: سخنران سوم
  شناسي در ايران و تعامالت جهانيجامعه: عنوان سخنراني

ا علـم جامعـه            شناسـي و نحـوة برخـورد    به عقيدة دكتر مقدس نحـوة برخـورد ايـران ـب
  . شناسي متفاوت استكشورهاي غربي با علم جامعه

  :اندپردازي باز داشتهدارد كه ما را از بومي كردن و نظريهچند مسألة اساسي وجود 
  .توان به راحتي مطرح كردمسائل مختلف را نمي. 1
ايم كه بتوانيم نسبت به جهانيان به صـورت  در ايران به رشد اجتماعي كاملي نرسيده     . 2

  .گيردشود سبقه ژورناليستي و سياسي به خود مياي مطرح ميعقالني بنگريم و تا مسأله
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به افراد آموزش داده نشده كه بتواند حرف خود را به صورت مستقل مطـرح نماينـد        . 3
  .بلكه بايد به واسطة ديگران سخن گويد 

  .توان آموزشي محدود است. 4
پردازي وجود دارد و انديشمندان با امكاناتي كه در اختيار در ساير كشورها نهاد نظريه. 5

ي را در اختيار دارند ليكن در ايران به اين مسائل توجـه  دارند، براي ساختن نظريه زمان   
  .گيردپردازي صورت ميشود و بيشتر حاشيهنمي

اي را در جامعه خود مطرح نكنند، ها هستيم و تا آنجا مسألهدنباله روي صرف غربي  . 6
  )مثل سرمايه اجتماعي(پردازيم ما نيز به آن نمي

 400حدود .  مولفه علمي هماهنگ باشد با بايد علم است، اركانش هم،شناسياگر جامعه
ــن دارد      ــار ركـ ــم چهـ ــه علـ ــان داشـــت كـ ــرب بيـ ــارت در غـ ــل، دكـ ــال قبـ   :سـ

هيچ چيزي بدون كنكاش و مـشخص شـدن   . 2هيچ چيزي براي علم بديهي نيست      . 1
همه كل پيچيده را بايد به اجزايي تقسيم و هر . 3درستي و نادرستيش پذيرفتني نيست    

اجزاء . 4ن تكميل درك يك جزء به جزء ديگر نرويم ووي شده و بدجزء به خوبي و اكا
گويند عكـس  حال به ما مي. را دوباره تركيب كنيم تا دانشي كلي براي ما حاصل شود   

گوئيم درست است بگيريـد و از آن  يك دانش خيلي كلي را كه ما مي . اينها عمل كنيد  
شناسـي بايـد   در اين وضـع جامعـه  .. .گوئيم و اي كه ما مياستنتاج نموده آنهم به شيوه  

  چگونه رشد كند؟
اي طـرح كننـد، آنگـاه همگـان     ايم تا آنها مسألهوسخن آخر اينكه چرا هميشه ما نشسته  

  رو آن باشيم؟دنباله
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  :پرسش و پاسخ
  
  
  
  

  )دكتر توكل: (نقد مهندسي اجتماعي در حل مسائل اجتماعي
. گذرد سال از عمر آن مي50يار قديمي است و شناسي، لفظي بسلفظ مهندسي در جامعه

ــاي    حــداكثر كــاربرد بحــث مهندســي اجتمــاعي و بخــصوص فرهنگــي در رويكرده
پوزتيويستي است و اگر علوم اجتماعي، فرهنگي و فلسفه در فضاهايي فراتر از فضاهاي 

 نگـاه  .نامناسـب اسـت   مكانيكي و مادي ديده شود، لفظ مهندسي يك تقليد قـشري و   
هاي تلـخ  يستي داشتن به مذهب، فرهنگ و فلسفه نوعي تكرار و يادآوري تجربه  پوزتيو

  .تاريخي است
اال  (كاري كردن اسـت  نگاه مهندسي كردن عمالً به معني دست  ه صـورت   يعنـي از ـب  ـب

  )ايمكانيكي وارد شدن به قضيه
 به دين كه اتفاقاً نگاه بزرگان نير( آموزشي است،  ي بيشتر نگاه،در حاليكه نگاه اخالقي

و برخي معتقدند اسالم زماني كارايي خود را دسـت داد  )اسالم نگاه اخالقي بوده است   
  )كه از حالت اخالقي به حالت احكامي درآمد

در كـل تـاريخ، هـر دو    . نگاه هنجاري و اصالحي بيشتر با كار فرهنگـي سـنخيت دارد   
ي، اثبـاتي و  ديدگاه تمرين شده است كه البتـه بيـشتر، رويكردهـاي احكـامي، مهندسـ          

هاي تاريخي نيز مكاتب و اديان ناشي اخالق، اصالح حكومتي بوده و در برخي از دوره
اند ليكن توفيق فكري و آموزشي همراه بوده است كه هر چند اين تالشها در اقليت بوده

  .و عمق بيشتر داشته است
يكن صـرفاً  مدت مفيد باشد لـ نگاه مهندس كردن به مسايل اجتماعي حتي اگر در كوتاه 

  .مرهمي موضعي خواهد بود
ريزي نيـست زيـرا   مخالفت با مهندسي اجتماعي و فرهنگي به معناي مخالفت با برنامه     

  .ريزي استآموزش و در مقابل آن مقررات هر دو به معناي برنامه
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ريزي هـستند و اتفاقـاً نگـاه اخالقـي و     هم نگاه اثباتي و هم نگاه اخالقي نيازمند برنامه 
د    هاي پيچيده ريزييازمند برنامه فلسفي ن  تر است وجاي تأسف است كه برخـي معتقدـن
در اينجـا الزم   .شناختي نيـست ريزي نيازمند نگاه فلسفي، روان شناختي و جامعه   برنامه

ل شـويم       سكو در  . است بين مهندسي فرهنگ و مهندسي فرهنگي نيـز تفكيـك قاـئ يوـن
  . طراحي كنديك مهندسي فرهنگي براي جامعه بشريتالشي است 

  
طرح بازسازي و توسعه علوم اجتماعي در : نشست دوم علوم اجتماعي در ايران  

  ايران
  

دومين نشست تخصصي گروه علوم اجتماعي شوراي بررسي متـون و كتـب علـوم     
 در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعـات   5/11/1385انساني در تاريخ    

سخنرانان اين نشست آقايان دكتر محمد عبداللهي، دكتر اجاللي . فرهنگي برگزار گرديد
دبيـر  (كر خير مقدم توسط دكتـر گلچـين   پس از ذ. و دكتر محمد امين قانعي راد بودند 

و توضيحي مختصر در خصوص شـوراي بررسـي متـون و كتـب علـوم       ) علمي جلسه 
انساني، كنگرة ملي علوم انساني و هدف از برگزاري نشستهاي تخصصي، سخنرانيها به   

  :شرح ذيل ارائه گرديدند
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  دكتر عبداللهي: سخنران اول
طرح بازسازي و توسعه «يشان برآيند يا سنتزي كلي ولي جامع از كليه ابعاد   بحث ا 

هايي كـه در   بود كه براساس فرا تحليل منابع موجود و گزارش» علوم اجتماعي در ايران 
ب آن بيـان       زمينه طرح ايجاد شده، تنظيم گرديده بود كه به صورت خالصـه اهـم مطاـل

خاطر نشان شد كه اين طرح با حمايت مالي  ايشان ، پيشگفتار گزارششدر بخ. گرديد
مؤسسه تحقيقات فرهنگي اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اجرا شده و گروه 

همچون دكتر چلبي . وسيعي از صاحبنظران علوم اجتماعي با اين طرح همكاري نمودند
  .فرجادي، دكتر اجاللي، دكتر قانعي راد، دكتر آراسته و دكتر )به عنوان مشاور طرح(

ش    ايشان بحث خود را با مفهـوم علـوم اجتمـاعي و جايگـاه آن در طبقـه        بنـدي داـن
هـاي   بنـدي  ها از براينـد طبقـه   امروزي آغاز نموده و بيان داشت در تيپولوژي انواع دانش  

موجود، دانشي را براساس معيار موجود، روش كسب و شكل و بيان و قالبهاي نظري و 
توان علوم را از هم متمايز نموده و معرفـت   ساس معيارها ميبرا. بندي نموده است   بسته

ديني، معرفت هنري، معرفت فلسفي، معرفت اخالقي و معرفت علمي را از هم متمـايز   
ي، علوم فيزيكي، و علوم انساني تبندي، علوم را به علوم زيس و براساس اين تقسيم .نمود

  .نمايند و اجتماعي دسته بندي مي
  
  
  
  
  
  

شناختي و جامعـه         ربه قول ادگا  سان تثليثـي اسـت زيـست شـناختي، رواـن مورن، اـن
ديـن، فلـسفه، اخـالق،    . طلبد شناختي، لذا برخورد با چنين موجودي روشي پيچيده مي   

سان بحثهـاي متفـاوتي را     ... زيست شناسي، روان شناسي، علوم اجتماعي و   ارة اـن درـب
زوم    نمايند حال با اين گستردگي، مراد از علوم انس مطرح مي  اني كدام اسـت؟ ايـشان ـل

ــارف   ــسانيت (Humanities و Human Sciencesتفكيــك دو دســته از مع را ) ان
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و بنابراين در اين دسته بندي دين و اخالق و فلسفه جزء علوم انساني . داند ضروري مي
به لحاظ برتر يـا  (در اينجا بحث درجه بندي علوم انساني مطرح نيست   . گيرد  قرار نمي 

اين كه علوم انساني را . نمايند ها هم عرض هم حركت مي ، همه اين دانش )فروتر بودن 
براي كليه معارف مربوط به انسان و جامعه اخالق كنيم، خردي جمعي در پس آن نهفته 

ه معنـاي عـام شـامل      بندي علوم اجتماعي نيز خود، دسته  . نيست هاي مختلفي دارد كه ـب
سان شناسـي،       و به معناي اخـص  استاقتصاد و علوم سياسي    نيـز جامعـه شناسـي، اـن

در . گيرد اي را در بر مي و مطالعات بين رشته... روانشناسي اجتماعي، جمعيت شناسي و 
  .اين طرح، كاربرد معناي اخص علوم اجتماعي مد نظر بوده است

اي از تاريخ و خاستگاه پيدايش و تحول علوم اجتمـاعي در جهـان و      سپس خالصه 
 علوم اجتماعي را در جهان حركتي از نقص به كمال دانسته و حركت . ايران مطرح شد  

كه از رنسانس و انقالب صنعتي آغاز شد و با شهرنشيني، پيدايش اقشار اجتماعي نوين، 
ه  ... هاي انقالب و تحوالت اجتماعي، رشـد دموكراسـي و نهادهـاي مـدني و        جنبش ـب

يكن در ايـ    سبپيدايش علوم اجتماعي و تو  ران بنيانگـذاران علـوم   عه آن منجـر گرديـد، ـل
قادر به ايفاي نقشي كه كالسها در غرب شدند، ) يهمچون غالمحسين صديق(اجتماعي 

به درستي حركتي از نقص به كمال را طي ... نگرديد و علوم اجتماعي به لحاظ روشي و 
ق  (پس از انقالب نيز سه دورة رشد . ننمود و دچار آنومي تغييرات دور گشتي شد    روـن

پس از جنگ مجدداً آرام آرام زمينه رشد علوم اجتماعي فـراهم  (د و توسعه ، ركو )موقت
  .را پيموده است) شد

ه جوامـع           سبت ـب علوم اجتماعي در جوامع در حال گذار وضعيت بسيار متفـاوتي ـن
  :توان به موارد ذيل اشاره نمود  ميرديگر وجود دارد كه به اختصا
   فرآيند تغيير و تحول علوم اجتماعيجامعه بر) آنوميك(ــ تاثير شرايط نابسامان 

  ها ــ ابهام يا ناهماهنگي رابطه خرده نظام علم با ساير خرده نظام
  ها ــ ابهام يا ناهماهنگي رابطه بين علوم اجتماعي و ساير علوم و دانش

عملكرد ضعيف، كنشگران ضعيف، سـاختار برنامـه آمـوزش و پـژوهش نامناسـب،         
ات و تجهيـزات   ضعف اجتماع سازماني، مسايل مد    يريت علوم اجتماعي، مسايل امكاـن

  .علوم اجتماعي و مسايل كالن جامعه در ابعاد فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي
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نياز به اصالح و بهبود امور آن، ضـرورت بازسـازي و    در حال گذار بودن جامعه و     
بود امـورد  كه در واقع علوم محتوايي براي كمك به اصالح و به (توسعه علوم اجتماعي    

ه       . نمايد ، را دو چندان مي )جامعه هستند  ع اصـلي توسـعه در اينگوـن به طـور كلـي مواـن
هستند و در قلمرو علوم اجتماعي قرار ) فكري، فرهنگي و اجتماعي(جوامع نرم افزاري  

گيرند لذا علوم اجتماعي بايد بتواند اين مسايل و موانع را مطرح، توصيف و تحليل      مي
راي اصـ      د    نمايد و ـب شـناخت و پيـشگيري و كـاهش    . الح و بهبـود آنهـا راه حـل بياـب

د     . هاي اجتماعي مستلزم مطالعات اجتماعي است   آسيب لذا علـوم اجتمـاعي بايـد بتواـن
  .نيروهاي متخصص و متعهد را هم در بعد پژوهشي و هم در بعد آموزشي تربيت نمايد

 طـرح بازسـازي و   با توجه به اين ضرورتها است كه انجمن جامعه شناسـي ايـران،     
ا همكـاري مؤسـسه مطالعـات و تحقيقـات            توسعه علوم اجتماعي در ايران را تهيه و ـب

  .فرهنگي ـ اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اجرا نموده است
  
  
  
  
  
  

در تنظيم چارچوب نظري عام اين طرح، از ديدگاه سيستمهاي پيچيده استفاده شده      
 رفع نقص اين ديدگاه كه غفلت از عامليت است، است منتهي سعي گرديده، در جهت     

بنابراين چارچوب نظـري طراحـي شـده    . به عوامل سطح فرد يا عامليت هم توجه شود 
 كالني است كه امروزه در  ورد، ميانيخاي از عوامل سطوح  شامل مجموعه بهم پيوسته  

بعي در اين چارچوب نظري عملكـرد علـوم اجتمـاعي تـا    . ديدگاههاي تلفيقي مطرحند  
 موارد هاي عناصر يا اجزاي دروني شامل ويژگي. زا زا و برون است از دو مجموعة درون

  :زير است
  ـ كنشگران علوم اجتماعي1
  ـ ساختار برنامه سازماني علوم اجتماعي 2
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  ـ ساختار اجتماع سازماني علوم اجتماعي3
  ـ ساختار مديريت علوم اجتماعي4
  ماعي ـ ساختار منابع و تجهيزات علوم اجت5

نيز كه علوم اجتماعي در سطوح محلي، ملي و جهاني با ) برون زا(ويژگيهاي محيطي 
به لحاظ . باشد آن در ارتباط است شامل ابعاد فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي مي

زا در درجـه دوم اهميـت قـرار     زا در درجه اول و عوامل برون تاثير گذاري عوامل درون  
  . دارند
  
  
  
  
  

چهار محور ساختار برنامه، اجتماع سازماني، مديريت و منابع و تجهيـزات  طرح در   
ه و معنـا   علوم اجتماعي با روشهاي چندگانه علـت     ه     كاواـن ه و تكنيكهـاي چندگاـن كاواـن

گردآوري اعم از پرسشنامه، مصاحبه و مراجعه به اسناد و مدارك موجود براي دستيابي      
ها اعم از كمي و كيفي انجام شـده    تحليل دادههاي چندگانه هاي ثانويه و تكنيك   به داده 
  .است

 اساسي رو به رو است كه به طور اي  مسألهبحث از توسعه علوم اجتماعي در ايران با
، ترسيم وضعيت مطلوب )هست شناسي(كلي با بررسي وضعيت موجود علوم اجتماعي 

  .در ارتباطند) امكان شناسي(و ارائه راهكار ) هدف شناسي(
وم اجتماعي به لحاظ توليد و اشاعه انديشه، تربيت نيـروي متخـصص و    عملكرد عل 

هـاي اجتمـاعي مطلـوب     متعهد مورد نياز جامعه و كمك به توسعه حل مسائل و آسيب 
ل ئزا با مسا علوم اجتماعي در ارتباط با وضعيت موجود هر يك از عوامل درون   . نيست
نشگران، پنداشت ناصحيح آنان شينه تحصيلي كپيضعيف بودن . اي رو به رو است عديده
هاي علوم اجتماعي دانشگاهي، ضعف انگيزه و عالقه به كسب دانشي و گرايش  از رشته

گرايي، وضعيت نامطلوب ساختار برنامه علوم اجتماعي از جمله ابهام در    زياد به مدرك  
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 ها، دروس و عدم ها، گرايش ها، نامناسب بودن ارتباط عملي بين رشته اهداف و سياست
 نيازهاي امروزي ايران و مقتضيات جهان، ضعف ساختار اجتماعي اتطابق محتواي آنها ب

ين         ه ويـژه تعامـل ـب سازماني از جمله ضعف و تعامل بين كنشگران علـوم اجتمـاعي ـب
هـاي علمـي و در    استادان، دانشجويان و بين دانشجويان و استادان با نهادها و انجمـن      

اي، ضعف سازمان و مديريت علوم اجتماعي  فهنتيجه ضعف هويت صنفي و اخالق حر  
گيري بوروكراتيك و  هاي تصميم گرايي و شيوه از جمله ضعف استقالل آكادميك، تمركز

عدم شايسته ساالري و باالخره ضعف ساختار منابع و تجهيزات علوم اجتماعي از جمله 
ويان ايـن  هاي سرانه دانشج محدوديت فضاهاي آموزشي و پژوهشي، پايين بودن هزينه  

ها و تنگناهاي مالي و اعتباري و غيره، از اهم مسائل و  ها در مقايسه با ساير رشته   رشته
  .روند بخشي ارتقاء عملكرد علوم اجتماعي در ايران به شمار مي زا يا درون موانع درون

نيز در وضـعيت  ) در سطح كالن(هر يك از عوامل برون زاي توسعه علوم اجتماعي  
پايين بودن سطح توسـعه فرهنگـي از جملـه    . اي روبه رو است  عديدهموجود با مسايل  

 خردگرايي، پايين بودن سطح توسعه اجتمـاعي از جملـه ضـعف    ننرخ باسوادي و ميزا   
سجام جامعـ         عـام، فرسـايش روز افـزون سـرمايه     هاجتماع عام، هويت، همبستگي و اـن

عه سياسي از لحاظ آزادي اجتماعي و اعتماد اجتماعي تعميم يافته، پايين بودن سطح توس
مدني، آزادي نشر، احساس امنيت و باالخره پايين بودن سطح توسعه اقتصادي از لحاظ 
ساني داراي تحـصيالت عـالي در          سرانه توليد، سرانه مصرف انرژي و سـهم نيـروي اـن
ه          بخشهاي اقتصادي از اهم موانع برون بخشي توسعه اجتماعي و بهبـود عملكـرد آن ـب

  .روند شمار مي
در هر حال عليرغم تمامي مشكالت نبايد منتظر ماند تا شرايط كالن جامعه مساعد   

بنابراين بايد به اصالح وضعيت . گردد، بلكه بايد از هر كجا كه مقدور باشد، شروع كنيم
درون بخشي علوم اجتماعي يعني كنشگران، ساختار برنامه، اجتماع سـازماني، سـاختار     

  .هيزات در جهت ارتاقء عملكرد علمي آن پرداختمديريت و ساختار منابع و تج
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  دكتر اجاللي: سخران دوم
از مجموعه طرح بازسازي و توسعه علوم اجتمـاعي  (ساختار برنامه  : عنوان سخنراني 

  ) در ايران
  
  
  
  
  
  
  
  

دكتر اجاللي ويژگيهاي برنامه جديد علوم اجتماعي را كه حاصل تحقيقي است كـه       
 در دو بخش به عنوان طرح ساختاري و طرح پبيشنهادي ،ه استدو سال به طول انجاميد

به اعتقاد ايشان، علوم اجتماعي به لحاظ كمي به تربيت انبوه دانشجو نيـاز     . مطرح نمود 
توان ادعا نمود  مي  آيا. ندارد بلكه كيفيت پژوهشگر علوم اجتماعي مطرح است نه كميت

رخوردارند؟ آيا دانش آموختگان علـوم   از مهارت و كارايي مناسب ب  نالتحصيال  كه فارغ 
اي پديد آورند؟ و آيا   جديد و نوآورانهيها ينند كه يافته اي آموزش مي   اجتماعي به گونه  

اند كه قادر نيستند  اهدة دقيق و استنباط عميق هستند؟ يا آنقدر تخصصي شدهمشقادر به 
ؤاالت و سواالتي ديگر از اين س. ها و ابعاد مختلف آنها را در كنار هم ببينند  همة پديده 

رويكـرد محـور   . اين قبيل ضرورت تغيير در برنامه علوم اجتماعي را بوجود آمده است  
منظـور از  . اسـت  مـدار  برنامه نسبت به برنامه درسي در بعد آموزشي، رويكردي قابليت 

التحصيل شدن معناي  در ديدگاه قابليت مدار فارغ.  است دانش به اضافة مهارت ،قابليت
 را از دست داده و با توجه به شرايط روز جهان، نياز به بازآموزي و يادگيري مداوم خود

ساني را يـاد گرفتـه و       رشـته يفـرد بايـد مبـاني نظـر    . شود همواره احساس مي   هـاي اـن
 .مهارتهايي را بياموزد كه فراگيرنده بتواند توانايي تخصصي انعطاف پذيري كسب نمايد
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ها نيست بلكه افزون بر آن  اي از دانش صرفاً شامل مجموعه برنامه درسي ه،در اين ديدگا
  .گيرد هاي الزم را براي اين دانش فرا مي مهارت

اي از  مجموعـه : شـود  درسـي از دو مجموعـه تـشكيل مـي      بنا به تعريف هـر برنامـة     
كه در واقع رويكرد برنامـه را تـشكيل   (كم بر برنامه اديدگاهها، اهداف و اصول كلي ح  

 بعد برنامه، لذا در مجموع تهيه يك برنامة درسي از 9 برنامه اجرايي براي 9و ) دهند  مي
گيرد اين ده فعاليت شامل، رويكرد برنامـه، برنامـه    بعد عملياتي ده فعاليت را در بر مي   

چه كساني با چه شـرايطي وارد  يـك دورة تحـصيلي،    (ها و مقاطع، برنامه ورود      رشته
ه  (برنامه سطح بندي    اگوي را طـي مـي      فراگيرنده ـب كنـد   ترتيـب سـطوح آموزشـي گوـن

. هاي روشني كسب كرده باشد رود كه توانايي بطوريكه در پايان هر سطح از او انتظار مي
، برنامـة هـدايت تحـصيلي، برنامـه     )هر سطح بايد هدف معين و واضحي داشته باشـد      

راي    ادهآموزشي، برنامه محتواهاي آموزشي، برنامه ارزشيابي فراگيران، برنامه آم    سـازي ـب
پايان نامه، مقاله، (التحصيل شدن  نيازهاي الزم براي فارغ(اشتغال و باالخره برنامه خروج 

  )و ضوابط آن، شرايط ادامة تحصيل و ضوابط توقف تحصيل...) امتحان، معدل و
  
  
  
  
  

براي تدوين برنامه جديد، ابتدا بايد به شناخت وضع موجـود و همچنـين شـناخت       
  .اختوضع مطلوب پرد

براي شناخت وضع موجود، هم به توصيف وضع گذشته و موجود پرداختـه شـد و        
 وضع موجود و چشم انداز آينده در نيازشناسي وضع گذشته و موجود، سه ليلهم به تح

ه           نوبت نيازشناسي علمي، شغلي و اجتماعي صورت پـذيرفت و در برنامـه شناسـي ـب
ه  (هاي نمونة گذشته  امه برن بررسي برنامه فعلي علوم اجتماعي، بررسي   سه دانشگاه نموـن

  .هاي نمونة دانشگاههاي خارجي پرداخته شد و برنامه) ملي سابق، تهران و شيراز سابق
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 چشم انداز آينده، نيازهاي آموزشـي مـشاغل موجـود در    ردر تحليل وضع موجود د   
ا مـشكالت اجتمـاعي و    تحوالت آتي، نيازهاي آموزشي برنامه در   چشم انداز    چالش ـب

هـا و   هاي توسعه آمـوزش و پـژوهش علـوم اجتمـاعي و فرصـت      تنگناها و محدوديت 
ه نقـد و تحليـل برنامـه       قابليت هاي توسعه علوم اجتماعي مورد بررسي قرار گرفت و ـب

آموزشي فعلي علوم اجتماعي و تجزيه و تحليل نقاط ضعف و قوت آن از طريق مقايسه 
ته و ذشهاي نمونه گ ي برنامة مطلوب و برنامهها با اهداف برنامة فعلي، مقايسه با شاخص

ا برنامـه     ه خـارجي و نظرخـواهي از اســتادان و      نيـز مقايـسه ـب شگاههاي نموـن هــاي داـن
راي تـدوين برنامـه      دانشجويان و صاحب نظران پرداخته و توصيه  هاي سياسـتگذاري ـب

  .مطلوب استخراج شد
سكو  براي شناخت وضع مطلوب به خرد جمعي جامعه شناسان جهان و    عمدتاً يوـن

 شرايط ، بندي افزوده شد تا بتوان با توجه به تاريخ،متكي شديم ولي در كنار اين مسأله
هـاي موضـوعي و فراينـدي     بدين منظـور چـالش  . اي ارائه داد و دين رايج كشور برنامه  

) با توجه به تحوالت جهاني و ملي(فرا راه يك برنامة مطلوب علوم اجتماعي    ) روشي(
 محتوايي و فرايندي برنامه مطلوب علـوم اجتمـاعي مـورد بررسـي قـرار        و مضمونهاي 

گرفت در تدوين برنامه نيز رويكردهاي اصلي و فرعي برنامه طراحـي گرديـد، برنامـه       
ها و مقاطع، برنامه ضوابط ورود، برنامه سطح بندي و محتواهاي آموزشـي، برنامـه     رشته

شيابي دانشجويان و برنامه آماده سـازي  هدايت تحصيلي، برنامه انواع دروس، برنامه ارز 
  .براي اشتغال تدوين گرديد

جاللي در ادامة سخنراني به چالش موضوعي و فرايندي فراراه يك برنامه مطلوب ادكتر  
ه         رو علوم اجتماعي اشاره نموده و بيان داشت كـه ايـن نكتـه كـه علـوم اجتمـاعي دنباـل

  IT. هـاي موضـوعي اسـت   از چالشرساني هماهنگ با آن باشد يكي    تكنولوژي اطالع 
 را افكـار  ITمحتواي . كندبخشد بلكه جامعه موجود را تقويت مي جامعه را تحول نمي   

ش تلقـي گـردد     ITكنند و نبايد   تعيين مي  علـوم  .  بر محتوا تسلط يافتـه و خـرد و داـن
هاست و مهمترين ارزشي كه دانش بر آن اسـتوار اسـت ارزش   اجتماعي مبتني بر ارزش 

توان در هاي موضوعي فراروي اين برنامه را ميساير چالش.  و راستگويي استحقيقت
ها برنامة مطلوب علوم اجتماعي بايد دنباله افكار عمومي و رسانه. اين موارد بشمار آورد
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ر  سازگار باشد  تر، با دولت يا بازار مستقل و در جستجوي حقايق عميق   بطورباشد   ، ـب
ش و يـا هـر دو   مهارتهاي كاربردي روش يا بر    ه   ،تأكيـد ورزد    گسترش مرزهاي داـن ـب

توجه باشد و با روند جهاني شدن سازگار سياستگذاري اجتماعي توجه نمايد يا بدان  بي
 موارد ياد شده و مواردي همچون تأكيد بر . باشد يا بر علوم اجتماعي ملي تأكيد ورزد

سجام  گذر اجتماعي بويژه در كشورهاي در حال توسعه، توجه همزم      ان به وحدت و اـن
ها و توجه به گسست تاريخي جوامع غيرغربي و در جهـت   اجتماعي و برابري فرصت   

هـاي موضـوعي محـسوب    ايجاد تعادل يا حال و گذشته ايـن جوامـع از ديگـر چـالش     
هاي فرايندي پيش  روي برنامه، نيز مباحثي مطرح است  در خصوص چالش  . گردند مي

اي اي يا چنـد رشـته  اي، ميان رشتههاي تك رشتهاز رشتهاز جمله آنكه طراحي كداميكه   
اي است زيرا اي و چندرشتههاي ميان رشتهمطلوب است؟ امروزه گرايش به سمت رشته

ها از شانس بيشتري براي يافتن شغل مناسب در بازار كـار  التحصيل اين گونه رشته فارغ
 وجهي اسـت و تحليـل عميـق    اي چندند مضافاً آنكه مباحث اجتماعي، پديده ربرخوردا
وده اسـت و بــراي     نگـاه ميـان رشـته   ازهـاي اجتمـاعي همـواره    پديـده  اي برخـوردار ـب
د  . هاي ديگر موجـود باشـد  الزم است دركي از شاخه . پردازي دقيق و عميق    نظريه روـن

  .اي استاي و چندرشتههاي ميان رشتهجهاني نيز به سمت رشته
  :ن به موارد ذيل اشاره نمودتواهاي فرايندي مياز ديگر چالش

بردن يا باالهاي تكميلي بايد رفت  به لحاظ مقطع تحصيلي آيا به سمت گسترش دوره ــ
  .هاي كارشناسيكيفيت دوره

بندي دنبال شود يـا  التحصيالن با استفاده از روش سطحــ كيفيت علمي و مهارتي فارغ  
  ترتر و جذب دانشجوي بيشالتحصيلي سريعتأكيد بر فارغ

ساني يـا     هاي علوم اجتماعي به ديپلمهــ محدود كردن ظرفيت دانشكده      هـاي علـوم اـن
  مندان به شرط كسب حداقل شرايطها بر روي همه عالقهبازگشادن درب دانشكده

 هدايت دانشجو در مسير تحصيالت عالي براساس مقـررات بوروكراتيـك يـا تحـت       ــ
   آموزشيمشاور گروه.  ونظارت دائم استادان راهنما

ه دورة        تقويت پايه   ــ هاي الزم در آغاز دورة كارشناسي يـا سـپردن ايـن مـسووليت ـب
  متوسطه
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  ــ تنوع در اشكال آموزش يا اشكال محدود و اتكاي عمده بر كالس
ا     ها يا حداقل طبقهتنوع در نقش و اهميت درس    ــ بنـدي دروس و برخـورد مـساوي ـب

  هاهمة درس
ر    هاي فرآيندي در  اين چالش  اي اشـتغال،  خصوص محتواهاي آموزشي، آمـاده سـازي ـب

تنـوع  (، نحوه ارزشـيابي  )ارائه برنامه ممتاز وبرنامه عادي بطورهمزمان (توجه به استعداد  
االخره ضـوابط   ) در شيوه هاي ارزشيابي فراگيران يا ارزشيابي اسـتاندارد و محـدود    و ـب

در ) ارج از آمـوزش عـالي  هاي ديگـر يـا خـ   هدايت دانشجويان ناكارا  به رشته (خروج  
  .برنامه ديده شده است

شكده      برنامه رشته  هـا  ها و مقاطع ارائه شده در اين طـرح، سـاختاري اسـت و همـه داـن
  .ها را پوشش دهندتوانند  كليه رشته نمي

اي ـ علمـي    دورة حرفـه 6هاي كارداني علوم اجتمـاعي متـشكل از   در اين برنامه، دوره
اي، پـژوهش  اداره امور شهري و منطقـه   آموزش دانش مدني،: ها شامل اين دوره . است

شناسي و ميراث فرهنگي، اوقـات فراغـت و امـور فرهنگـي و مراقبـت       اجتماعي، مردم 
  .باشداجتماعي مي

اين . الزم به ذكر است كه سه مرحله نظرسنجي درخصوص برنامه صورت گرفته است     
 هماهنگي برنامه با افكـار عمـومي   ها خصوصاً به اين دليل اجرا شد كه ميزان نظرسنجي

ديدگاههاي اساتيد درخصوص چنين اصالحي در برنامه،   در آغاز،. اساتيد سنجيده شود 
.  برگزار شد1381در نظر سنجي دوم كه در سال . آوري شدبا سؤاالت كلي و باز جمع

مقصود آن بود تا ميزان سازگاري آنچه در طرح حاصل شده بود، با نظر عمومي مـورد       
شجويان  يهاسنجش قرار گيرد كه بدين منظور پرسشنامه   ي تدوين و نظرات اساتيد، داـن

مرحله سوم نظرسـنجي  . آوري شدليسانس و دكترا در اين خصوص جمع ليسانس، فوق 
  .نيز به دانشجويان هر سه مقطع اختصاص داشت

ي، هاي كارشناسي علوم اجتماعي در اين برنامه جديد متشكل از سـه رشـته علمـ        دوره
سان    جامعه(اي  حرفه شناسـي و آمـوزش و پـرورش و    شناسي، مطالعـات فرهنگـي و اـن
  .است) خدمات اجتماعي(اي ــ علمي و يك رشته حرفه) شناسيجامعه
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بيني شده است كـه شـامل    دوره پيش14هاي كارشناسي ارشد علوم اجتماعي، در دوره 
هـا شـامل   ايـن رشـته  . اي اسـت اي و چنـد رشـته  اي، ميـان رشـته  هاي تـك رشـته   رشته
سان   جامعه شناسـي اجتمـاعي، سياسـتگذاري اجتمـاعي،     شناسـي، روان شناسي نظري، اـن

ريزي توسعه، مطالعات جنسيتي، زنان و خانواده، فرهنگ و تمدن    برنامه  شناسي،جمعيت
ــه اي،مقايــسه ــه جامع ــات انــساني، جامع ــرورش،  شناســي اجتماع ــوزش و پ شناســي آم
شناسـي فرهنـگ، مطالعـات اجتمـاعي پزشـكي و       جامعـه شناسي محيط زيـست،   جامعه

  .شناسي اجتماعيبهداشت و آسيب
 دوره اسـت كـه هريـك از    4هاي آموزشي علوم اجتماعي در مقطع دكتري شامل      دوره
  .هاي شامل چند شاخه استدوره

  . شاخه طراحي گرديده است16شناسي است كه  دكتراي جامعه اولين دوره، دورة
شناسي روستايي شناسي خانواده، جامعهشناسي نظري، جامعهل جامعه شاخه شام16اين 

شناسي هنـر و  شناسي ارتباطات جمعي، جامعهشناسي شهري، جامعهو عشايري، جامعه  
وژي، جامعـه     جامعه  ادبيات ،  شناسـي ديـن   جامعـه  شناسـي ورزش، شناسي علـم و تكنوـل
شناســي سياســي، عــهشناســي صــنعتي، جامشناســي اقتــصاد و توســعه، جامعــه  جامعـه 
شناســي و شناســي محـيط زيــست جـرم  شناســي پزشـكي و بهداشــت، جامعـه   جامعـه 
  .شناسي حقوقي جامعه

سان     دكترا، دكتراي انسان    دومين دورة  شناسـي  شناسي است كه شـامل چهـار شـاخة اـن
  .باشدشناسي اقتصادي، زبانشناسي اجتماعي و ميراث فرهنگي مياجتماعي، انسان

 شاخه طراحـي شـده   5ا، دكتراي سياستگذاري اجتماعي است كه در سومين دورة دكتر  
ريـزي آموزشـي، سياسـتگذاري و    هـا شـامل سياسـتگذاري و برنامـه    اسـت ايـن شـاخه   

ريزي رفاه و امنيت انساني، مديريت اوقات ريزي تندرستي، سياستگذاري و برنامه برنامه
  .ريزي توسعهريزي امور فرهنگي و برنامهفراغت و برنامه

طراحي شده است كه شامل رشته مطالعات  دورة دكتراي علوم اجتماعي، چهارمين دورة 
  .ايشناسي و فرهنگ و تمدن مقايسهشناسي اجتماعي، جمعيتاجتماعي جنسيتي، روان

بندي و محتواي آموزشـي نيـز   در برنامه پيشنهادي و جديد علوم اجتماعي، برنامه سطح  
  .حي شده استبه تفكيك مقاطع مختلف تحصيلي طرا
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 ورود افراد به رشته علوم اجتماعي از مقطع دبيرستان مورد بررسي قرار گرفتـه و        برنامة
در ايـن برنامـه   . تغييراتي در نظام آموزش متوسط در برنامه پيشنهادي ارائه شـده اسـت   

اي و موزان متوسط و ضعيف به سمت آموزش متوسط حرفـه  آپيشنهاد گرديده كه دانش   
ه      هايي پـيش در اين راستا استراتژي. ده شوند  سوق دا  كاردانش بينـي شـده اسـت كـه ـب

اي و كاردانش، آموزش پودماني و آمـوزش  اختصار شامل گسترش مدارس فني و حرفه  
  عالي علمي ـ كاربردي

اي التحصيالن متوسط و كارداني فني ـ حرفـه  ــ فراهم آوردن بازار كار خوب براي فارغ
  .ستراتژي توسعة دانايي محورو علمي، كاربردي هماهنگ با ا

 كــار الزم بــراي هــاي دبيرســتاني نظــري از لحــاظ ميــزان  هــم تــراز شــدن رشــته  ـــ 
  التحصيالن فارغ
هاي كارشناسي نظري يا التحصيالن كارداني به دوره دشواري و محدوديت ورود فارغ ــ

  كاربردي
انش و آمـوزش  اي و كـارد ـ حرفـه ـ   آموزش آسان و جذاب در مدارس متوسطة فني      ــ

  كارداني جدي و دشوار در دورة
آموزان التحصيالن دبيرستانهاي نظري و جذب دانشجهت باالبردن كيفيت و انگيزة فارغ

ه هـر رشـته        ر حـسب عالقـه ـب ساني، يكــي از      مـستعد ـب هـاي فنـي، علمـي و علـوم اـن
رشته هاي نظري و باالبردن شأن هاي پيشنهادي، كاستن از جنبه تخصصي رشته استراتژي

ها براي آموزان مستعد و نه ضعيف به اين رشتهعلوم انساني است به منظور راندن دانش   
  .رفع موانع توسعة كشور كه عمدتاً انساني هستند

ساني و          تعديل رشته  ه دو رشـته علـوم و علـوم اـن هاي دبيرستاني نظري از سه رشـته ـب
ه    شتهالتحصيالن هر دو رشتة دبيرستان نظري در همة ر   پذيرش فارغ  شگاهها ـب هـاي داـن

  .هاي اجرايي استراتژي مذكور استشرط كسب شرايط ورود، از جمله برنامه
البته در اين برنامة جديد پيشنهادي حذف دورة پيش دانشگاهي و ايجاد دورة پايـه در       

ها ارائه شده است كه در واقع هدف سال اول كارشناسي در همه دانشگاهها و همه رشته
هاي علمي دانشجويان به آموزش عالي و پس از قبـولي  فه تكميل پايهاز آن سپردن وظي  
  .در دانشگاه است
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  راددكتر محمدامين قانعي: نران سومسخ

هاي طرح كه يكي از زيرشاخه(تعامالت و ارتباطات در جامعه علمي    : عنوان سخنراني 
  ).باشدتوسعه علوم اجتماعي ايران مي

ا  راد با طرح سوال بيان    دكتر قانعي  داشت در صورتيكه علوم اجتماعي در درون خود ـب
تواند به اجتماع سـازي و رفـع بحرانهـاي    بحران اجتماعي علمي مواجه باشد چگونه مي 

 وسيعتر ديده  جامعه مبادرت ورزد؟ به اعتقاد ايشان انواع آسيبهاي اجتماعي كه در جامعة
 تعامالت كارگزاران آموزش .توان آنها را مشاهده نموددر اجتماع علمي نيز مي . شودمي

در . هـاي علمـي نقـش زيـادي دارد    و دانشگاهي با يكديگر در بهبـود و توسـعة رشـته     
  شناسان علم بر اهميت اجتماعات علمي در انتقال و توليد هاي اخير فالسفه و جامعه دهه
  
  
  
  
  
  

هشي مورد دراين تحقيق اتميزم پژوهشي و فردگرايي پژو. اندو دانش تأكيد زيادي داشته
به اين معنا كه جامعه قدرت يكپارچه كردن افراد را با يكـديگر  . توجه قرار گرفته است   

اين تحقيق با استفاده از مدل . ندارد و هر كدام همچون يك اتم در بستر جامعه شناورند
هـاي عـاطفي و   تحليلي پژوهشي تأثير ساختار و فضاي اجتماعي ـ فرهنگي را بر زمينه 

  فرهنگي از يـك سـو    منظور از فضاي اجتماعي ـ . ران دانشي بوده استرفتاري كارگزا
ارتباطات و تعامالت بين كارگزاران دانش و از سوي ديگر ذخائر شناختي و نمادين و  

پيامدهاي عـاطفي  . يابدباشد كه در اين فضاي اجتماعي جريان مي  سرماية فرهنگي مي  
ور، احترام به خويش و رضايتمندي اين فضا، عبارت است از انرژي عاطفي، احساس غر

دهـد و  كارگزاران دانشي كه انگيزشهاي الزم را براي پويايي رفتارهاي علمي شكل مي     
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وري و خالقيـت  بدين ترتيب كارگزاران دانشي، تالش علمي بيشتري را مبـذول، بهـره    
  .ندداررباالتري را نشان داده و از موفقيتهاي بيشتري در پيشرفت علمي و يادگيري برخو

در اين نگـاه  . اي است الزامات هر نوع مطالعهاز جملهامروزه نگاه سيستماتيك به علم،   
هايي كه بايد به جامعـه  هاي سيستم، فرايندها و در نهايت خروجي  سيستماتيك ورودي 

ه ايـن   در اين نگاه گاه دانشگاه نقش ابزاري مي. گيردتقديم شود، مدنظر قرار مي   يابد ـب
سه نوع ارتباط . پردازدشود كه به توليد مياي در نظر گرفته ميرخانهمعنا كه همچون كا  

ارتباط اساتيد با يكديگر، ارتباط اساتيد و دانشجواين و ارتباط . در دانشگاه مطرح است
دانشجويان با يكديگر كه اگر به عنوان اجتماع به آن نگريسته شود كه در اين بين قطـع    

  .شودصيلي به معناي قطع ارتباط در نظر گرفته نميالتحارتباط با محيط علم و فارغ
هاي تحقيق، دانشجويان با يكپارچگي اجتماعي بيشتر از حيث آموزشي و    براساس يافته 

شجويان يكپارچـه  . يادگيري با همديگر تعامل بيشتري دارند   رژي    داـن تـر، انگيـزش و اـن
د، از       االتري دارـن رشـتة تحـصيلي و   عاطفي بيشتر داشته به طوري كه احساس غـرور ـب

ه ادامـة    اساتيد خودراضي  شان مـي    ترند، تمايل بيشتري ـب ه انجـام    تحـصيل ـن دهنـد  و ـب
يكپارچگي دانشجويان با ميزان مـشاركت علمـي آنهـا    . باشندتر ميكارگروهي عالقمند 

تـر، بيـشتر مجـالت علمـي، پژوهـشي را      توازي دارد به طوري كه دانشجويان يكپارچه     
  .كنندعلمي شركت مي در همايشهاي  ومطالعه

. كننـد هاي اين پژوهش، فرضيات مستخرج از مدل تحليلي را تأييد نمـي برخي از يافته  
پذيري، ميزان تعامل  ميزان جامعهبراي مثال با افزايش سابقة دانشجويي به عنوان معرف     

اال   اجتماعي وآموزشي بين دانشجويان افزايش پيدا نمي   شجويان ترمهـاي ـب  تركند و داـن
باتوجه . تر از انرژي عاطفي بيشتري برخوردار نيستند به دانشجويان سالهاي پايين  نسبت

توان گفت كه به كاهش ميزان رضايت از رشتة تحصيلي با افزايش سابقة دانشجويان مي
افزايش حضور دانشجويان در دانشگاهها انگيزش و انرژي عاطفي آنها را بتدريج كاهش  

  .دهدمي
اي آنهـا برحـسب   ت بين دانشجويان به افزايش كنـشگري رشـته    تعامال ،برخالف انتظار 

ا اسـاتيد در ايـن خـصوص مـوثرتر      شاخص پيشرفت تحصيلي نمي    انجامد و ارتباط ـب
ين دو    مي شجويان برحـسب پيـشرفت تحـصيلي و        باشدو ـب دسـته از كنـشگريهاي داـن
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 كالسها و محتواي آموزشي. مشاركت فوق برنامه دانشجويان توازي و رابطه وجود ندارد
د  با محتواي سخنرانيها و همايشهاي رشـته       هـا حـاكي از فقـدان    يافتـه . اي تفـاوت دارـن

پذيري در آموزش دانشجويان، ضعف فضاهاي هنجـاري و نمـادين و   فرآيندهاي جامعه 
عدم تأثير ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي موجود در مدل تحليلي پژوهش بر آمـوزش   

  . كننددانشجويان حكايت مي
هاي تحقيق ميران تعامالت اساتيد، با همديگر كم است و بخش زيـادي از     ق يافته برطب

دهند و دچار فردگرايـي  پاسخگويان به شيوة انفرادي فعاليتهاي علمي خود را انجام مي     
سـازماني محـدود    تعامالت اسـاتيد عمومـاً در درون سـاختارهاي      . باشندپژوهشي مي 

پيشرفت علمي كه در توليد دانش و .باشد ندك ميگروهي ا هاي برون اند و همكاري مانده
هاي شناختي و معرفتـي رخ   يابد تنها با تأكيد بر زمينه تربيت مؤثر دانشجويان تبلور مي   

ر     . باشد دهد و بهبود فضاي هتجاري ني جزء لوازم آن مي    نمي ايـن فـضاي هنجـاري ـب
در حال حاضر . يابد شود و تكوين مي ساختار ارتباطات و تعامالت اجتماعي حمل مي   

ضعف ارتباطات اوليه و نهادين بين اساتيد و پژوهشگران علوم اجتماعي، ساختار الزم    
  .سازد نميبراي تقويت فضاي هنجاري و نمادين را فراهم 

  
  

  سومين نشست تخصصي گروه علوم اجتماعي
  

هـاي تحقيـق در علـوم     روش«سومين نشست تخصصي گروه علوم اجتماعي با عنـوان     
 در سالن 10/12/85شنبه  روز پنج) كارها ها و راه ها، چالش ها، قابليت ضرورت(اجتماعي 

  .اجتماعات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار گرديد
پس از پخش سرود جمهوري اسالمي ايران و تالوتي چند از آيات قرآن كـريم، دكتـر     

ه اختـصار در    مقدم به  گلچين به عنوان دبير علمي نشست، ضمن عرض خير    حـضار، ـب
 كنگره مطرح نمود تا جايگاه نشستهاي تخصصي در اين كنگره براي حـضار   خصوص

 اهـداف برگـزاري نشـست    شناسي و داليل و سپس در خصوص روش  . مشخص گردد 
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مطالبي ايراد و از سخنرانان به دليل مشاركتشان در اين نشست تخصصي تقدير بعمـل     
  . آورد

ي حوزه روش توسط آقايان دكتر كچوئيان و پارسانيا در بخش اول نشست، مباحث نظر
  .مطرح گرديد
  دكتر كچوئيان: سخنران اول

  

  
    
  

شناسـانه و   هـاي معرفـت   فوكـو و چـالش  «آقاي دكتر كچوئيان، بحث خود را با عنـوان    
اظر  .ارائه داد» شناسانة علوم انساني    روش  ايشان بيان داشت بخش مهمي از كار فوكو ـن

توان با چند  به اعتقاد ايشان، كل گروه تجدد در علوم انساني را مي. تبه اين موضوع اس
در قياس با سنت فكري ماقبل تجدد، اصل اوليه پـروژه، توضـيح     . مشخصه توضيح داد  

گرايانه از انسان است يعني تالش براي فهم انسان و تظـاهرات مختلـف عملـي       طبيعت
 توجه به اين اصل كه اين پروژه  بدون.رفتاري در حيطه هاي مختلف اجتماع و طبيعت  

واكنشي است به توضيحات ماقبل تجدد يا سنت و وجه اين دنيايي انسان، درك و فهم 
  .آن دشوار خواهد بود

وجه ديگر پروژه تجددگرايي را در توضيح پديداري انسان  دانسته  و انسان را بر اساس 
 نيز بدان اشاره دارد كهديگر  يوجه. شناسد دهد، مي آنچه در تعامل با ديگران انجام مي 

 نه بر پايه آگاهي و اراده خود، بلكه بر پايه نيروها و جريانهايي كه  اعمال خود را  انسان
  .دهد متقدم بر اين آگاهي هستند انجام مي
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 از منظري ديگر پروژه تجدد توضيح رفتار و عمل انسان نه بر پايه اراده بلكه براسـاس   
شهايي بوجود آمدند كه مدعي بودند نيازي به شناخت آگاهي بر اين مبنا دان   . جبر است 

ه جـاي توضـيح ارادي و تعيـين شـده       . انسان ندارند  پروژه تجدد براي توضيح انسان ـب
 توضيح ضروري و اجباري  او،گيري توسط خود انسان بر پايه مكانيسم رواني يا تصميم

فوكو . نمايد  درست تلقي ميكند را توضيح بر پايه مكانيسم هايي كه انسان را احاطه مي
ساني و     تاريخ شكل بهبا تشخيص كاملي از اين پروژه در مقام بازگويي   گيري علـوم اـن

دارد كه علوم انساني در  اي اپيستمهايي را بيان مي پردازد و ويژگيهاي دوره  اجتماعي مي 
  .گيرد آن شكل مي

  
  
  
  
  
  

د   كه هيچكس نمـي  روش شناسي فوكو داراي مفروضات خاصي است از جمله آن      تواـن
به اعتقـاد فوكـو شـرايط    . يك اپيستمه را بشناسد مگر آنكه از آن دوره خارج شده باشد 

مـات و  ادر هـر تـاريخ خـاص الز   . امكاني معرفت شرايط تاريخي هستند و نه فلـسفي    
ه    محدوديتهاي خاصي وجود دارد كه ما را به اين سوق مي      ه گوـن اي خـاص   دهد كـه ـب

نمايد و به توضيح دوره هاي  مه عناصر يك اپيستمه را مشخص ميوي در ادا  . بينديشيم
نمايد كه به عقيده فوكو علوم انساني محصول دوره مدرن  پردازد و اشاره مي مختلف مي

ساني را درآن بيـان         هستند سپس ويژگيهاي ايـن دوره را برشـمرده و جايگـاه علـوم اـن
دهـد وجـود    ر كه تاريخ را شكل ميبه اعتقاد فوكو چيزي به نام انسان خودمختا دارد  مي

وژي         . ندارد وي با درك اين مقوله تصوير جديدي از علم انساني تحـت عنـوان آركئوـل
  .ترسيم كرد كه صورت كامل آن طرح اوليه است
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  االسالم حميد پارسانيا حجت: سخنران دوم
  

  
  

 و علـوم  شناسـي فلـسفه   روش«االسالم حميد پارسانيا به ايراد سخنراني پيرامـون     حجت
  .پرداخت» هاي عقالنيت اجتماعي مسلمين با تكيه بر انحاء و مدل

ايشان ضمن برشمردن سطوح عقالنيت و نحوه ارتباط آنها با يكديگر بيان داشت آنچه   
ه   . كه مهم است اين است كه در دنياي اسالم، عقالنيت و علم، هويتي دارد   عقالنيـت ـب

 شناخت حسي هم به عنوان سطحي از شود ولي هيچ وجه به شناخت حسي محدود نمي
كاشفيت در حوزه عقالنيت اسالمي در مقابل سطوح ديگري . عقالنين مورد قبول است   

ژه و    حوزه ارتباطات مـي . اي دارد از معرفت كه عقالني نيست، حضور برجسته   د اـب تواـن
موضوعي براي شناخت عقالني باشد، اما خود عقالنيت نيـست در حاليكـه در انديـشه       

برخـي از انديـشمندان اسـالمي    . شـود  ماس اين خود يك عقالنيـت محـسوب مـي     هابر
ا       همچون بوعلي معرفت عقلي را علم مي    دانند و معرفـت حـسي را در صـورتي كـه ـب

در مقابل عقل نظـري، عقـل عملـي    .نمايند معرفت عقلي قرين شده باشد، علم تلقي مي 
عقالنيت نيز وجود دارد سطح ديگري از . است كه حوزه داوري آن حوزه هنجاري است

اين عقل در اثر نوعي ارتباط وجودي با حقيقت عالم است كـه  . و آن عقل قدسي است 
ه يـا روش عقـل       شيوه و متد آن شهود است و روش شهود غير از روش حس و تجرـب

ارتباط فرهنگ بشري با وحي با . رود بشمار ميآورد آن   و وحي رهباشد مينظري خاص 
ر نقل كه در حاشيه وحي باشد يك منبع معرفتـي ديگـري را    حضو. وساطت نقل است  

قل فراعقل است و مـستقل از روشـهاي عقـل مفهـومي وارد حـوزه       نشهود و   . طلبد  مي
شود ولي در قلمرو فرهنگ و فرهنگ علمي شهود وقتـي كـه از    ادراك انسان شاهد مي   

يعني ما . شود يشود، جز با همكاري آن سطوح قبلي عقل، شناخته نم كانال نقل وارد مي
چگونه برخورد كردن با نقـل در حـوزه   . كنيم شناسيم و فهم مي نقل را با چراغ عقل مي     

به . بخش هنجاري دانش اجتماعي با بخش توصيفي و تبييني اجتماعي هم يكسان نيست
اي مثل فقـه اجتمـاعي و فقـه سياسـي      عبارت ديگر قواعدي را كه در فهم نقل در حوزه  
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رده مـي      واعدي كه در فهم نقل در حوزهبريم با ق   بكار مي  شـود،   اي مثـل تـاريخ بكـار ـب
  . طلبد يكسان نيست و منطق جدايي را مي

با توجه به اين بنيادهاي معرفتي سطوح عقالنيت كه در فرهنگ اسالمي وجود داشـت،       
گيرد كه هم قدرت تبيين و هم توصـيف دارد و هـم رويكـرد     دانش اجتماعي شكل مي  

) نه به شكل التقـاطي (  ادي دارد و سطوح و ابعاد مختلف ديگري راهنجاري و هم انتق   
در مسأله . توانيم در اينجا نيز داشته باشيم شناسي حاضر، موجود است، مي  كه در جامعه  

نحوه رابطه اراده و معرفت، تقدم معرفت و علم بر اراده در سطوح مختلف اين عقالنيت 
تواند باقي بماند در غيـر   اند، روشنگري ميحضور جدي دارد و اگر اين تقدم بتواند بم     

اين صورت اگر نتوانيم اين تقدم را حفظ كنيم اصل روشنگري در علم بطور جدي زير    
  .سؤال خواهد رفت

   
 در وقت پرسش و پاسخ، سخنرانان به سؤاالت حضار پاسخ ، پس از دو سخنراني اول  

  .داده و مباحثي را در تكميل صحبتها مطرح نمودند
  
  

  دكتر ذكايي: ران سومسخن
                        

  
  

هـاي پـژوهش كيفـي در علـوم      چـالش «آقاي دكتر محمد سعيد ذكايي عنوان سخنراني   
سازي را دو سنت غالب در تحقيقـات   ايشان آزمون نظريه و نظريه. بود» اجتماعي ايران 

ر تكنيـ      هـاي    كجامعه شناختي محسوب نموده و بيان داشت در آزمون نظريـه تأكيـد ـب
هاي كمي است و انديشه نظري روشني كه قبل از تحقيق تنظيم شده  ساخت يافته و داده

شود  سازي، در مقابل، محقق تشويق مي در سنت نظريه.  كنندة مسير تحقيق است هدايت
هـا،   ها را نشان دهد و به عبارت ديگـر داده  پذيري هنگام تفسير يافته  تا حداكثر انعطاف  
  .كند ين ميشكل نظريه را تعي
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ا سـخنراني دكتـر     پس از پرسش و پاسخ و پذيرايي مختصر، بخش دوم سخنراني   ها، ـب
دكتر ذكايي ضمن برشمردن تفاوتهاي اين دو سنت، برخي برداشتهاي . ذكايي آغاز شد

ناصحيح رايج را در خصوص تحقيق كيفي بيـان داشـت و نگـرش اسـتاندارد كمـي در       
. حقيقات غالب در حوزة علوم اجتمـاعي برشـمرد  هاي انجام شده را از جمله ت     پژوهش

و نظريه محتوايي، اذعان داشت كه ) فرمان(ايشان با برشمردن تفاوت ميان نظر رسمي   
در ايران، توجه بيشتر معطوف به توليد نظريه رسمي است و توليد نظريـه محتـوايي در     

، همگرايـي  حاشيه قرار دارد، انفضال نظريه از روش و جزئي تلقي شدن فرهنگ عادي     
شناسي با مطالعات فرهنگي، نگاه پارسونزي  ضعيف عاليق جامعه شناختي و بويژه مردم

ر         به فرهنگ، ضعيف بودن شرح تجربه و غفلـت از پـژوهش تـاريخي و عـدم وفـاق ـب
هاي حداقلي و حداكثري در ارزيابي تحقيقات كيفي، از جمله مبـاحثي اسـت كـه       معيار

وع بايد پذيرفت كه فضاي غالب علوم اجتماعي اثباتي نيازمند بازنگري بوده و در مجم   
شناسي كيفي،  به اعتقاد ايشان روش. همچنان در محافل علمي و دانشگاهي حاكم است 

سازد  هاي الزم را براي توجه به معنا، قدرت و تعامل در حيات اجتماعي فراهم مي     ابزار
  .بخشد حقيقات ميهاي مورد مطالعه در ت و قدرت و عامليت بيشتري را به سوژه

  دكتر گروسي: سخنران چهارم
  

               
  
  

پروپوزال نويـسي در   « اي را تحت عنوان خانم دكتر سعيد گروسي در اين نشست مقاله  
 تحقيق كيفي نياز به طـي  لبه عقيدة ايشان، براي تهيه پروپوز  . ارائه داد » تحقيقات كيفي 

 تحقيقات كمي مشتركند و برخي لپروپوزامراحلي است كه برخي از آنها با مراحل تهيه 
هايي هم با آنها دارند و   كمي، تفاوتلاز اين مراحل عليرغم اشتراك با مراحل پروپوزا   
 به اعتقاد ايشان .هاي كمي وجود ندارد نهايتاًً  اينكه برخي از مراحل، اصالً در پروپوزال   

پوزال كمـي را آمـوزش   در اكثر دانشگاههاي كشور به دانشجويان فقط طرز نگارش پرو  
رسد در درجه اول بايد دانشجويان علوم اجتماعي خصوصاٌ  اند و بنابراين به نظر مي داده
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هاي تحصيالت تكميلي شيوه نگارش پروپوزال تحقيق كيفي را در كنار نگارش  در دوره
 ايشان در ادامه به تشريح مراحل مختلف تهيه پروپوالهاي .پروپوزال كمي آموزش ببينند  

 به نظر ايشان اگر چه در سالهاي اخير توجه به تحقيقات كيفي و انجـام    .في پرداخت كي
شگاهها ،       اينگونه تحقيقات در كشور افزايش يافته است، اما متأسفانه هنـوز در اكثـر داـن
مؤسسات آموزش عالي و سازمانهايي كه به نحوي با تحقيقات حـوزه علـوم اجتمـاعي       

. پروپوزال همان شيوه خاص تحقيقـات كمـي اسـت   سروكار دارند، شيوه رايج نگارش  
نيازهـايي اسـت كـه     شيوه آغاز كار و بيان مسأله، نگارش پروپوزال كيفي نيازمند پـيش      

  .در اين مقاله ، در قالب مراحل چهارگانه  بدان اشاره نمودند ايشان
  دكتر علي ساعي: سخنران پنجم

  
  

  
  

ا رهيافـت عقالنيـت      منطـق تحق «آقاي دكتر علي ساعي، به بحث پيرامون       يـق علمـي ـب
ايشان مقالة خود را در دو بخش مباني معرفت شناختي مقاله و منطق . پرداخت» انتقادي

شناختي در باب دانش علمي  در ابتدا دو رهيافت معرفت. حل مسأله علمي تقسيم نمود   
ايشان در . مورد بحث قرار گرفت) رهيافت استقراء گرايي و رهيافت عقالنيت انتقادي     (

د   معرفتي بر دانش علمي دو سؤال معرفت    نگاه درون   آيـا  -1: شناختي را مطـرح نمودـن
وع باشـد و     ميscienceمنطقاٌ علم در معناي    مـسأله عينيـت در علـم    -2تواند چنـد ـن

  اجتماعي چگونه قابل حل است
ه منطـق حـل مـسأله علمـي پرداختـه شـد، برخـي مــسايل             ه كـه ـب در بخـش دوم مقاـل

ها، سرگرداني در انتخاب تئوري  فاقد مسأله بودن برخي پژوهشهمچون ( شناختي روش
ه كـردن   )مسأله تئوريك و مسأله اجتماعي ( ، انواع مسأله  ...)و ، منطق حل مسأله ، فرموـل

  . مسأله پژوهش، تبيين تئوريك مسأله، مرحله عملياتي كردن و تبيين تجربي پرداخته شد
ي موجود در ايران، سـعي در جهـت   شناخت  و در ادامه پس از طرح برخي مسايل روش 

راي     حل مسايل مورد  نظر نمود و مهمترين هدف مقاله را تنظيم يك دسـتگاه معرفتـي ـب
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 مسأله ممكن است ناشي از انتقـاد از تئـوري،   حل مسأله علمي ذكر كرد و بيان داشت     
هاي اجتماعي  يا ناشي از درك يك واقعيت پرابلماتيك در واقعيت  ها  باورها و اسطوره  

مسأله مسبوق به معرفت و سؤال علمي نيز مسبوق به مسأله است يعني ابتدا مسأله . اشدب
در ادامه جواب نظري سؤال و راه حل مسأله . شود آيد، آنگاه سؤال آن طرح مي پديد مي

ه      .  شود از تئوري مناسب استنتاج مي    ي، راه حـل موقـت مـسأله را اراـئ  استدالل عقالـن
ق يا كذب آن راه حل، در پرتو يك استدالل تجربي نقادانه دهد و داوري در باب صد مي

 حل مسأله مبتني بر شيوه آزمون و خطاست و هرپژوهش علمي سرآغاز .گيرد انجام مي 
  .مسأله جديد است

  
  دكتر ذكي: سخنران ششم

  
  

  
 تحليـل در تحقيقـات    نقش فرا «علي ذكي در سخنراني خود با عنوان    آقاي دكتر محمد  

ه دو دليـل حـائز اهميـت اسـت      بيا» اجتماعي اول آنكـه روش  . ن داشت كه فراتحليل ـب
هاي مختلف علوم اجتماعي و علوم پزشكي مورد توجه انديـشمندان   فراتحليل در حوزه 

سط و توسـعة     واقع شده است و ديگر آنكه صاحب      ه ـب نظران با توليدات علمي خود ـب
بخشي از تالشها، توجه به مباحث . اند فراتحليل در دو زمينه نظريه و تحقيق اقدام نموده 

باشد و بخشي ديگر تكيه بر استفاده از فـرا   نظري و آماري در كم و كيف فراتحليل مي 
. آموزشي داشته است/ رفتاري / هاي مورد عالقه اجتماعي  تحليل در موضوعات و زمينه

اعي ايشان به بررسي نقش، جايگاه، كاربرد و اهميت روش فرا تحليل در تحقيقات اجتم
ه       و در حوزة جامعه   ا توجـه ـب شناسي سازمانها پرداخت و پس از بيان مبـاني نظـري، ـب

ساله مقاالت مندرج در سه مجله علمي تخصصي  معرفي سابقه و تاريخچه بيست و پنج
هـاي پژوهـشي    سازمانها در زمينه تحقيقات متكي بر فرا تحليل، سعي در بررسي زمينـه  

زمانها نمـود و از ميـان مباحـث متنـوع و متعـدد      شناسي سـا   جديد در تحقيقات جامعه   
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ه تعهـد سـازماني، رضـايت شـغلي و          سازماني كاربرد روش فرا تحليل را در سه نموـن
  .حمايت سازماني بيان نمود

  
  دكتر مقدس: سخنران هفتم

  
  

  
» كاوي و نقش آن در تحليل كيفي نظرية باز«آقاي دكتر مقدس مقالة خود را تحت عنوان 

 تالش نمود تا مراحل اين شيوة پژوهشي و نقاط قوت و ضعف آن را مورد ارائه داده و
اي از وضـع نظريـه بازكـاوي و تاريخچـه آن را       ابتدا خالصه  ايشان،. كنكاش قرار دهد  
كاوي را تشريح و پس از بررسي نقـش چـارچوب     ساخت نظريه بازمطرح نمود سپس  

خته و بيان داشت كه نظريه آن پردامفهومي و پيشينه پژوهش به ارزيابي اين نظريه و نقد 
ه   بازكاوي روشي است كه مانند ديگر روشهاي كيفي داراي انعطاف است و مي  تواند ـب

تر و  تواند به يك نظريه كلي به عالوه نظريه بازكاوي مي. عمق بيشتري در واقعيت برسد
تـري را در  به عبارت ديگر نظريه بازكاوي رويـه دقيق . تر در يك زمينه نائل شود  انتزاعي

ه    كنكاش براي نظريه سازي ارائه مي   كندو كنش، ايده و ساختار اجتماعي را با هـم و ـب
در نظريـه  . دهد گيري آنها مورد مطالعه قرار مي صورت يك فرايند يعني چگونگي شكل 

بنابراين . كنندگان مبناي بررسي است بازكاوي مفاهيم مشترك بين پژوهشگر و مشاركت
شود تا به نكات توافق  كنندگان و ديگران در ميان گذاشته مي شاركتيافته پژوهشگر با م

برخـي مـشكالت ايـن    . شـود  و تمايز رسيده و آنچه مشترك است به عنوان يافته تلقي  
گيرد،  روش عبارت است از اينكه اتقال از مقوالت به مفاهيم نظري به سادگي انجام نمي

گاهي كفه اثباتي . يه بازكاوي وجود داردهاي نظر نوعي سردرگمي در شيوه ارزيابي يافته
تـر سـنجيد و    هاي نظريه بازكاوي را بايد با حقايق بيشتر و عيني چربدو يافته   در آن مي  

  .گاهي در آن فهم مشترك مبناي دسترسي به واقعيت است
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  پور دكتر ابراهيم: سخنران هشتم
  

  
  

كـاربرد روش  «كه به تشريح پور از جمله سخنرانان ديگر بود   آقاي دكتر محسن ابراهيم   
هدف . و ذكر مثال ايزنار در تحقيقات كشاورزي پرداخت» ايزنار در تحقيقات اجتماعي

نار كمك به كشورهاي در حال توسعه براي دستيابي به آخرين پيشرفتهاي حاصله و     ايز
هاي ملي تحقيقات كشاوزي و سازمانهاي  گيري آنها در ساختار و عملكرد سيستم     بكار
ه كـشورهاي در حـال توسـعه از     .ها است ه در آن كشور مربوط  ايزنار خدمات خود را ـب

  :نمايد هاي آموزشي و تحقيقاتي به سه روش ارائه مي طريق برنامه
راي حمايـت از توسـعه      - ارائه خدمات به صورت مشاركت بلندمدت و جامع ـب

  هاي ملي تحقيقات كشاورزي براي برخي از كشورها پايدار مؤسسات و سيستم
ء تقويت سياستهاي ويژه و عوامل مديريت در قالب سيستم تحقيقاتي يا اجـزا       -

  دهنده آن براي اكثر كشورها تشكيل
  ارائه اطالعات و دانش فني كشاورزي به كليه كشورهاي در حال توسعه  -

 ايشان در ادامة سخنراني خود به تشريح اين روش و كاربرد آن در تحقيقات اجتماعي      
ابي، فرموله كردن مسأله، اجراي پژوهش و ارزيابي و كنترل پـروژه   ي  باالخص در مسأله  

  .پرداخت
  

  دكتر بهروان: سخنران نهم
  

  
ه      ا تأكيـد بــر     «اي را تحـت عنـوان    آقـاي دكتـر حـسين بهـروان مقاـل مطالعـة مـوردي ـب

ايشان بيان داشت كه مطالعه مـوردي از جملـه روشـهاي    . ارائه داد» شناسي كيفي   روش
اني است كه عمالً كمتر مـورد توجـه پژوهـشگران اجتمـاعي قـرار       تحقيق در علوم انس   

 ايشان ابتدا تارخچه مختصري از اينگونه مطالعات ذكر نمود و سپس مباني . گرفته است



 

»55«

ر مبـاني    . شناسي مطالع موردي را بيان داشت شناسي و روش    معرفت ايشان با تأكيـد ـب
وي به .  روش را معرفي نمايدشناسي كيفي سعي نمود تا ابعاد متنوع اين نظري و روش

گويي به برخي از انتقادات مطرح به اين  بررسي چالشهاي اساسي روش موردي و پاسخ
ــا و      روش پرداخــت ــايي ه ــوردي و توان ــات م ــي مطالع ــي و عمل ــسايل اجراي  و م

سـازي شـده، روش     و با ذكر يك تعريـف مفهـوم  هاي اين روش را برشمرد  محدوديت
يم كيفي گرايي در علوم اجتماعي و انساني قـرار داده و بيـان   موردي را كامالً در پارادا   

توان با استفاده از اين روش به بسياري از اهداف علمي و انتظارات از يـك   نمود كه مي  
   .پژوهش اجتماعي دست يافت

  
  اهللا فاضلي دكتر نعمت: سخنران دهم

  
  
  

 در نقد روش شناختي رويكردي انسان شناسانه«اهللا فاضلي  عنوان بحث آقاي دكتر نعمت
  . بود كه در ادامة نشست به ايرد آن پرداخت» مطالعات فرهنگ عامه در ايران

صورت نقـد    ، آنچه از لحاظ معرفت شناختي و روش شناختي مي توانبه گفته ايشان ـب
اين مطالعات اگرچه در  اين است كه كلي درباره مطالعات فرهنگ عامه ايران بيان كرد

ه          ي شكلبستر مدرنيته ايران وعي بازتوليـد سـنت تلقـي شـدند ـن ه ـن ه مثاـب گرفتند اما ـب
از اينرو بيش از آنكه بتوانند در بستر شرايط مدرن . ايراني بازخواني و تفسير مجدد سنت

قرار بگيرند، بصورت نوعي تفنن يا ابزاري در خدمت فعاليت ها  و امروزي جامعه ايران
ه وجـوه هـويتي، هنجـاري و      اين   .هنري درآمدند و خالقيت هاي ادبي و مطالعـات ـب

ود  "وجـوه تفـسيري  "پرداختنـد و از بيـان     مي سنت مشروعيت بخش اتوان ـب  و ه آن ـن
 .هستند

در دوره تاريخي يك صـد سـال    از اينرو. اين مطالعات گزينشي و ايدئولوژيك بودند 
شخصي از فرهنگ مردم مـي  م اخير، متاثر از گفتمان هاي سياسي به گزينش قلمروهاي
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دانشگاهي قرار نداشت و  شروع اين مطالعات در چارچوب يك سنت و بستر .پرداختند
مطالعات فرهنگ مردم  .اند تا به امروز نيز قادر به شكل بخشيدن و تثبيت اين سنت نبوده

گفتمان هاي رشته اي اين حوزه در سطح جهاني منطقـه اي   در ايران در تعامل جدي با
روش شناختي اين حوزه هنوز به زبان فارسي ترجمه   ونيست زيرا منابع و متون نظري

صورت مجموعـه اي       مطالعات. و انتقال نيافته است فرهنگ و هنر عامـه ايـران هنـوز ـب
 از اينرو، رويكردي بين رشته اي. با هم نيستند منسجم و بهم پيوسته و در تعامل نزديك

 .بر اين مطالعات حاكم نيست

 :هاي زير رنج مي برد از كاستيمطالعات فرهنگ عامه در ايران  

ــگ و      ــي و نظــري از فرهن ــداز كل ــك چــشم ان ــدان وجــود ي ــران،  فق ــه اي   جامع

علمي گردآوري  غير نظام مند و غير روشمند بودن يا فقدان كاربرد اصول و روش هاي 
ه گـردآوري    و تجزيه و تحليل داده ها، داده هـاي خـام    محدود شدن اين تحقيقـات ـب

ه، گزينـشي و    ،و تحليل هاي انتقـادي  دن آنها از تجزيهفولكلوريك و تهي بو جانبداراـن
عامه  ايدئولوژيك، انتخابي بودن داده هاي گردآوري شده بر اساس آموزه هاي سياسي و

گذشته گرايي و تاريخ  آنها،  اين مطالعات در نتيجه غلبه رويكرد ادبي و تبليغي برزدگي
فرهنگ معاصر و بخـصوص آنچـه     مسائلزدگي اين مطالعات و غفلت آنها از توجه به

 .امروز در زندگي مردم رخ مي دهد

  دكتر سيد سعيد زاهد: يازدهم سخنران
  

  
  

ة ايـشان    .هاي رئاليـستي بيـان داشـتند    آقاي دكتر زاهد بحثي پيرامون روش   عنـوان مقاـل
هـاي كمـي و    هـاي روش  هاي رئاليستي بديعي براي فائق آمدن بر نقطـه ضـعف     روش«

  .بود» كيفي
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ان      هاي مختلف تحقيق و انگاره ايشان هدف از مقاله را معرفي روش  ر آـن هـاي حـاكم ـب
ه          دانسته و در ضمنِ معرفي روش رئاليستي، به بيان اين قـضيه پرداخـت كـه ايـن گوـن

هاي كمي و كيفـي و   اي روش هاي انگاره آمدن بر نقطه ضعف توانند در فايق ها مي  روش
سانس  .ماعي كمك نمايد كيفي به محققين علوم اجت–يا كمي     به گفته ايشان پس از رـن

در اروپا دنياي غرب با استعانت از تمدن اسالمي، تمدني را بوجود آورد كه وجه اصلي 
ر دنيـا       . آن نسبت به تمدن قبلـي دنيـاگرابودن آن اسـت     ا تأكيـد ـب –تمـدن اسـالمي ـب

ا  گرايي برداشت و تصوري از انسان و علوم انساني داشت كه در تمدن     آخرت  غرب ـب
اي  بر همين مبنـا در حـوزه  . اي ديگر تعبير و توصيف شد حذف بعد آخرتي آن به گونه   

تمدني غرب علوم انساني سكوالر يا دنياگرا رشد كرد و با رشد و گسترش حوزه نفوذ   
اي تطبيقي، تفاوت ميان مبـاني    ايشان ضمن مطالعه. اين تمدن به همه دنيا صادر گرديد 

ا مبـاني علـوم      آخـرت - تمدن اسالمي با تأكيد بر دنياعلوم انساني در حوزه  گرايـي را ـب
علوم انساني حوزه تمدن اسالمي با در نظر گرفتن دو نوع  . انساني رايج مقايسه نمودند   

واقعيت غيب و مشهود تصوري از انسان و علوم انساني دارد كه با دريافت علوم انساني 
  .گردد عيت مشهود دارد متفاوت ميرشديافته در تمدن غرب كه تأكيد كامل بر واق

  
  آقاي اصغرپور: سخنران دوازدهم

  
  

  
پـور   رضا اصغر هاي تحقيق در علوم اجتماعي، آقاي احمد آخرين سخنران نشست روش   

ه ايـراد   » هاي اجتمـاعي  اي بر كاربرد فراتحليل در پژوهش مقدمه«بود كه در خصوص   ـب
ر شيوة سنتي مرور پژوهشها وجود ايشان بيان داشت مشكالتي كه د. سخنراني پرداخت

. دارد، موجب تمركز بر تكنيكهاي آماري براي تركيب كمي نتايج پژوهشهاي علمي شد
ه اختـصار     ايشان مروري مختصر بر ضرورتها، مشكالت و مزاياي فرا   تحليل نمـود و ـب
حليل هايي را براي انجام فرات تكنيكهاي آماري تركيب نتايج را ارائه و در پايان راهنمايي

  .بيان نمودند
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الزم به ذكر است كه كليه مقاالت ارائه شده و ساير مقاالتي كه در حوزة روش براي اين 

منـدان قـرار    نشست ارسال گرديده، در قالب مجموعه مقاالتي چاپ و در اختيار عالقـه   
  .خواهد گرفت

  
  
  
  


