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  چكيده
. دارد كشور يعال آموزش يهمپا يقدمت و عمر كه است يعلوم جمله از استيس علم
 نقش آن كنشگران كه است يعلوم جمله از استيس علم جهان، يعلم جامعة در امروزه
 كشورها مطلوب ندةيآ به لين يبرا حركت و ها ميتصم اتخاذ ها، يمش خط ييشناسا در مهم
 تواند يم كه ثيح نيا از رانيا در ياسيس علوم ندةيآ يبررس ت،ياهم نيا به توجه با. دارند
 يگام كند، كمك ندهيآ در هامطلوب به يابيدست جهت رپايد يِعلم حوزة نيا يمعمار بر
 تالش مقاله اين در مهم اين به توجه با. است كشور در استيس علم توسعة جهت در مهم
 اي آينده چه ايران در سياسي علوم كه سؤال اين به تحليلي توصيفي روشي با است شده
. است شده استفاده پژوهي آينده رويكرد از پرسش اين به پاسخ براي. شود داده پاسخ دارد؟
. است شده بررسي سياسي علوم و پژوهي آينده مشترك خاستگاه ابتدا منظور اين براي
 سياسي علوم روي پيش بديل هاي آينده هاقطعيت عدم ترينمهم شناسايي اساس بر سپس
  .است شده ارائه ايران در

  
   :كليدي هايواژه
  اندازسند چشم ها، راهبرد،پيشران سياسي،علوم  پژوهي،آينده
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  مقدمه
 از. است سياست علم عالمان هايآرمان تريناساسي از يكي مطلوب آينده به دستيابي

   تاكنون، باستان يونان در سياسي بينش و خردورزي نمودهاي نخستين پيدايش بدو
 هايمشغولي دل ترينمهم از يكي مطلوب وضع به موجود وضع از جامعه دادن سوق

 آن تواندمي انسان كه است امري آينده بنابراين است؛ بوده سياستگذاران و پژوهانسياست
 كند، عمل عاقالنه آنكه براي آدمي. دهد شكل و كرده طراحي خود هدفمند اقدامات با را

 كه از نيروهايي همچنين و آنان هايواكنش و ديگران خود، اقدامات پيامدهاي بايد از
 آينده در تنها پيامدها اين كه باشد داشته كافي شناخت و آگاهي اوست، كنترل از خارج
 هدفش كه آمد پديد جديدي رشته موضوعات، اين مطالعه منظور به. دهند مي نشان را خود

 آينده، همچون مطالعات مختلفي هاينام به رشته اين است؛ آينده نظامدار و منظم مطالعه
 و شودمي ناميده نگري آينده يا و پژوهي، آينده آينده، درباره تحقيقات آينده، قلمرو

 به نگرش در بنياديني تحول اسالمي انقالب. شوندمي ناميده پژوه آينده نيز آن متخصصان
علوم  اهميت به نسبت علمي جامعه هدايت جمله آن از است، آورده وجود به را آينده
 راهبردي اهداف بر آن تأثير و آينده علمي توسعه در بديلبي و بنيادين نقش و سياسي

 و بينيپيش به پرداختن. باشدمي 1404 اندازچشم افق تحقق جهت در اسالمي جمهوري
 برداشتن ميان از جهت تالش نيز و آن شناسيآسيب و سياسي علوم آينده درباره انديشه
 مناسب سياسي علوم توليد و توسعه منظور به موجود هايفرصت تجهيز و ها،آسيب و موانع

 همين بر. باشدمي اهميت حائز و ضروري موضوعي بومي، هاينياز و آينده تحوالت با
 پردازيممي پژوهيآينده تعريف به ابتدا ـ تحليلي توصيفي رويكردي با مقاله اين در اساس

 به تعاريف اين از استفاده با تا نماييممي بررسي سياسي علوم با را علم اين رابطه ادامه، در و
 حوزه ارتقاي راهبردهاي انتها در .بپردازيم سياسي علوم پژوهيآينده روي پيش هاي آسيب
  .كنيم مي بيان ايران اسالمي جمهوري اندازچشم سند به توجه را با سياسي علوم پژوهي آينده

  پژوهي آينده .1
 مثال دارد؛ براي بشر عمر اندازه به ايسابقه آينده، از آگاهي براي بشر اشتياق
 و خاص نزد در اشتياق اين پاسخگوي نحوي به داشتند تالش همواره كاهنان و پيشگويان

 بهتر هايشيوه و آينده به كه اندداشته وجود »پژوهانيآينده« هميشه اگرچه. باشند عام
 كامالً ماهيتي كه »پژوهيآينده« رشته گيريشكل زمان ولي اند،انديشيدهمي تغيير درك
دهه  از پژوهيآينده بود؛ آن از پس دوران و دوم جهاني جنگ خالل در دارد، ايرشته ميان

 به )13: 1388 عيوضي،(. شد ريزيپايه علوم، جديد هايرشته از يكي عنوان به و شد آغاز 1960
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 ارزيابي و آزمون ارائه، ابداع، كشف، مند،نظام مطالعه دنبال به پژوهيآينده بل،وندل تعبير
 به راجع را مختلفي هايانتخاب پژوهيآينده. است مطلوب و محتمل ممكن، هايآينده
 به آينده ترينمطلوب ريزيپي و انتخاب در و دهدمي قرار هاسازمان و افراد روي آينده
 طيفي نگاه پژوهيآينده مفروضات ترين مهم از يكي )Bell, 2003, 73( .كندمي كمك آنان
 متعين آينده يك با تنها پژوهيآينده در تر، روشن عبارت به. است آينده به گراكثرت و
 سياستگذار وجود و پژوهسياست روي پيش هاآينده از طيفي همواره بلكه نيستيم، رو به رو
  مهيا را شرايطي آينده، خصوص در تجويزهايي و هاتوصيف ارائه با پژوهانآينده. دارد
 كرد، انتخاب را يكي دارند، قرار رو پيش كه بديلي هايآينده طيف از بتوان كه كنندمي
 انتخاب اين مبناي اما كند؛مي فراهم را دستانهپيش و كنشگرانه رفتار زمينه انتخاب اين

 نشود، روشن آينده تصور كه هنگامي تا ارسطو، باور به. است آينده از تصويري داشتن
  )238: 1371 ارسطو،(. ماند خواهد ناشناخته نيز مطلوب كمال حكومت طبيعت

 فردپالك و جيمزديتور چون پژوهانيآينده كه است حدي به آينده تصوير اهميت
 و ملت سازمان، كه صورتي در و است پژوهيآينده بنايسنگ آينده تصوير هستند مدعي
 سال در )Dator, 2002, 10(. است شكست به محكوم باشد، نداشته آينده از تصويري تمدني
 از آن طي و درآمد اجرا به پژوهيآينده جهاني فدراسيون سوي از سابقه بي طرحي 1999

 تعريف بر عالوه تا شد دعوت پژوهيآينده عرصه در فعال انديشمندان از گروهي
. ناميد پژوهآينده توانمي را كساني چه كنند مشخص پژوهي،آينده ايحرفه استانداردهاي

 مشاركت »اسالوتر ريچارد« و »بل وندل« مانند مشهوري پژوهانآينده كوشش، اين در
 از است عبارت پژوهيآينده پژوهشي برنامه اين در كنندگان شركت نظر مطابق. داشتند
 براي اندازچشم اين از استفاده و آينده از علمي و جامع اندازچشم يك حفظ و ايجاد توانايي
 سعي مقاله اين در )12 :1386 همكاران، و اسالتر(. نظر مورد هايحوزه در مفيد هايبرنامه اتخاذ

 بررسي ايران در را سياسي علوم پژوهيآينده پژوهانه، آينده نگاهي پرتو در داشت خواهيم
  . نماييم شناسايي را آن هايآسيب كرده و

  ايران در سياسي علوم .2
 اوج با داشت، بيشتري كاربرد »سياست« واژه نوزدهم سده از قبل تا كه حالي در
 تأكيد حقيقت، در. كرد پيدا بيشتري رواج »سياسي علوم« واژه گرايي،اثبات مكتب گرفتن

 اجتماعي، علوم به تجربي علوم هاي  روش دادن سرايت همچنين و سياست، بودن »علم« بر
 به مربوط علوم از يامجموعه »ياسيس علوم« و داد تغيير را علوم مجموعه اين به نگاه نوع
 ياروپا در »ياسيس علوم« اصطالح. است آورده هم گرد يواحد تيمحور با را استيس
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 از ايتانيبر يهادانشگاه از ياريبس در هم هنوز. كرد دايپ كاربرد انگلستان از زودتر ياقاره
   )24: 1378 استوكر، و مارش(. شوديم استفاده رشته نيا يبرا »government« واژه

   :است گذاشته سر پشت را دوره سه امروز به تا تأسيس بدو از ايران در سياست علم
 مدرسه تأسيس به كه شمسى 1277 سال در ايران به سياست علم ورود آغاز :دوره اول

 در آن گذاران بنيان و داشت؛ كاربردى جنبه مدرسه اين هدف. گردد مى باز سياسى علوم
 همين به. بودند خارجه امور وزارت دستگاه در اشتغال منظور به انسانى نيروى پرورش پى
 اغلب را آن دروس محتواى و بود خارجه وزارت از جزئى مدرسه، 1305 سال تا دليل

 مسائل آموزش از و داد؛ مى تشكيل الملل بين حقوق و ديپلماسى آموزش خارجى، سياست
 كار سر بر و 1299 اسفند سوم كودتاى با. نبود خبرى ايران سياست و حكومت به مربوط
 سياسى علوم مدرسه 1305 سال در مدتى از بعد و شد؛ متوقف مدرسه فعاليت رضاخان آمدن

 تأسيس با 1313 سال در و گرديد ادغام حقوق عالى مدرسه با و جدا خارجه وزارت از
 سياسى علوم و حقوق دانشكده به را خود جاى تجارت، عالى مدرسه با همراه تهران دانشگاه

 كارانه، محافظه هاى گرايش: از است عبارت اول دوره در سياست علم هاى ويژگى. داد
 سمت به گرايش سياسى، مطالعات در حقوقى رويكرد غلبه سياسى، مسائل تحليل از پرهيز
  . خودى فرهنگ و ايران سياسى مسائل به پرداختن از گريز و خارجى، آثار ترجمه

 علم وضعيت نسبى بهبود موجب توانست مهم رويداد سهدر اين دوره  :دوم دوره
 شدن خارج حقوق، رشته سلطه از تهران دانشگاه در سياسى علوم رهايي: گردد سياست
 جاى به شناختى جامعه هاى روش تقويت و تهران، دانشگاه انحصار از سياست علم رشته

  )33: 1377 ،يباو(. حقوقى رويكرد
 انقالب وقوع با و است داشته رانيا درسياست  علم كه يريس به توجه با :دوره سوم

 يشتريب جلوه رشته نيا به تيحساس و شده متفاوت ياسيس مسائل به نگرش نوع ،ياسالم
  .است افتهي

  سياسي علوم ايرشتهميان ماهيت
 رواج گرايي،اثبات مكتب گرفتن اوج با »سياسيعلوم« همان طور كه اشاره شد، واژه

 دادن سرايت همچنين و سياست بودن »علم«بر تأكيد حقيقت، در. كرد پيدا بيشتري
 آلن. داد تغيير را علوم مجموعه اين به نگاه نوع علوم اجتماعي، به تجربيعلوم هايروش
 مطالعه سياسي، تاريخ جمله از علوم سياسي گوناگون هايرشته شامل را سياست دانش بيرو
 موريس. داندمي المللبين روابط و اساسيحقوق  نهادهاي سياسي، و هاانديشه سياسي، عقايد

 جاي به 1872 و 1859 هايسال بين در »علم سياست«اصطالح  است معتقد دوورژه
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 دوورژه،(. شد وارد اروپا هايدانشگاه در دوم جهاني جنگ از قبل و نشست »فلسفه سياست«
1362 :40(  

 توسعه و نوزدهم قرن اواخر در آن گيريشكل آغاز همان از سياسيعلوم ماهيت
 و آمريكا سياسي امروز دانشمندان نزاع، اين دامنه. است بوده بحث و نزاع مورد هادانشگاه
 سياست علم در ايحرفه صالحيت حداقل كه است كرده پرسش اين درگير نيز را اروپا

   چارچوب براي واحدي پارادايم اتخاذ در ناكامي مذكور منازعات نتيجه چيست؟
 مانند سياسي علوم ماهيت) laitin,1995,456(. است بوده علوم سياسي هايپژوهش

: 1385 هاي،(. است سياسي همه از ترمهم و اختالف برانگيز بار،ارزش عميقاً آن موضوعات
 و فكري مجادالت و مباحثات دستخوش مفاهيم خود سياست، علم در هيوود تعبير به )111

 علوم سياسي نويسندگان متعهدترين از برخي آثار اگر )21: 1383 هيوود،(. است ايدئولوژيك
 مفاهيم باب در نيز نويسندگان اين بين در حتي كه شودمي روشن سرعت به شود، بررسي

 فرض بتوان كه هايينظريه در خصوص يا شود، مي گرفته كار به امروز كه هاييروش و
 برخي كه شرايطي در) 51: 1381 تانسي،(. ندارد وجود اجماع و توافق اند،شده تثبيت قطعاً كرد
 گرايانه،واقع هايبرداشت از و گفته سخن سياست مفهوم تاريخي تحول از متفكران از

 كلمن و آلموند چون پژوهشگراني و )75: 1381 بشيريه،(برند مي نام مدرن و اخالقي و فلسفي
 به كاركردها، از هاقدرت جاي به سياسي، نظام از دولت جاي به بايد كه كنندمي استدالل
 فرهنگ از عمومي افكار جاي به ساختارها، از نهادها جاي به ها،نقش از مقامات جاي

 )63: 1381 تانسي،(. كرد استفاده سياسي شدن اجتماعي از شهروندي ساختار جاي به و سياسي
 ندارد، وجود مفرد صورت به سياست علم اساساً معتقدند فرانسوي پژوهشگران از ايعده
 علوم نام با دارند سروكار بشري يافته سازمان جامعه كارهاي با كه اجتماعي علوم همه

 از ترگسترده را سياست علم موضوع منو پروفسور )26: 1373 عالم،( .شوندمي خوانده سياسي
 مبتني را سياسي نبرد و سياسي مسائل و دانسته بشر زندگي از معين دوران و خاص جوامع

 عوامل جمعيت، علم مانند مختلفي هايپديده و علوم از كه است دانسته اصولي بر
 علل ساير و شناسيروان فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، هايپديده ها،ايدئولوژي جغرافيايي،
 واقع در. هستند ايرشته ميان ناگزير كه اصولي )21: 1348 علومي،( كند،مي تغذيه اجتماعي
 )104: 1387 پورعزت،(. است اجتماعي و انساني حيات از ايجلوه انساني علوم همه موضوع
 موجب خود اجتماعي، علوم هايشاخه ديگر با سياسي علوم مبهم و مشترك مرزهاي

 ايرشتهميان واژه. است شده سياست علم تحول در فراواني ايرشتهبين هايحوزه پديدآمدن
 ادغام و همگرايي(شناختي  عرصه يك دربردارنده آيد،مي بر آن نظري مقدمات از كه چنان
 ديگر با نه تنها علوم سياسي شناختي عرصه در است؛) همكاري(عملي  بعد هم و) ايرشته



 

 

  فصلنامه
  علمي
  پژوهشي

34

 با آن تركيب امكان از پژوهشگران از برخي كه آميزدمي در علوم اجتماعي هايرشته
 يك عنوان به سياسي علوم )52: 1388 يوسفي،حاجي(. اندگفته سخن نيز طبيعي علوم هايرشته
 با شدن روروبه براي را حوزه اين پژوهشگران و دانشجويان تواندمي ايرشتهميان پروژه
 مواجهه صورت اين در تنها شايد نمايد؛ آماده هابحران و اطالعات و دانش انفجار پديده
. يافت خواهد تحقق علوم سياسي آموزشي هايهدف گانهسه منابع با متعادلي و مناسب

  )122: 1388 احمدي،(
 هايپديده سياسي هايجنبه بررسي و ارزيابي تحليل، به كه است علمي سياست، علم
 سياسي نظر از پيوندد مي وقوع به كه را اجتماعي  پديده هر سياست علم. پردازدمي اجتماعي

 جهان، و منطقه كشور، سطح در خواه انساني، جوامع در. دهد مي قرار بررسي و تحليل مورد
 چند هر هااتفاق اين از شماري. گيرد مي صورت گوناگوني رويدادهاي و هااتفاق روز همه
 سياست، علم. هستند نزديك و پيوسته هم با كامالً اما شوند، مي معلوم غريب و بيگانه هم با

 كمك ما به بررسي و تحليل اين. كند مي تحليل سياسي منظر از را ها پديده اين روابط
   شقوق ميان از و بشناسيم بهتر كنيم مي زندگي آن در كه را جهاني تا كند مي

 و كوچك تغييرات بر نهايت در و كنيم انتخاب را بهترين خويش، روي پيش گونگونه
  .باشيم داشته بيشتر تأثيرات دهد، مي رخ ما زندگي در كه بزرگ

 توسعه براي را ايالعادهفوق ظرفيت اي،رشتهميان ماهيتي عنوان به سياسي علوم بر تأكيد
 قابل توجه اخير دهه در كه موضوعاتي از يكي ميان اين در. آوردمي فراهم آن قابليت و

 روابط آينده كه سياسي علوم موضوعات ترينمهم از يكي و است شده آن به ايمالحظه
 خود به سياسي راو روابط اجتماعي شهروند  المللبين سياست مسائل ها، دولت ميان

 كدام هر كه رشته دو اين تلفيق از و است پژوهيآينده گيرددربرمي است داده اختصاص
و حتي برخي آينده پژوهان ظرفيت آينده پژوهي را  هستند برخوردار ايرشته ميان ماهيتي

در واقع از آنجا . دانند به توسعه موضوعي و روشي علم سياست كمك نمايد اي مي فرا رشته
هاي معرفت  تواند ظرفيت اي نيز برخوردار است؛ لذا مي رشته اين علم از ماهيتي فرا هك

هاي علوم اجتماعي مرتبط با علوم سياسي را ارتقا  شناسي علوم سياسي نسبت به ديگر رشته
سياست را  حوزه در نظر مورد منافع و اهداف ممكن شكل بهترين اي به بخشد و به گونه
  .جامعيت بخشد

  سياسي علوم پژوهيآينده. 3
 آينده خصوص در تصويرپردازي سياسي، هاينطريه و هاانديشه نخستين پيدايش بدو از

 فيلسوفان توجه مورد همواره مطلوب، وضع به نيل و موجود وضع از خروج منظور به
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 و عالم تجسم شهرآرمان اسپريگنز، توماس اعتقاد به) Lombardo, 2010( .است بوده سياسي
 تأكيد وي. است آينده نمايانگر و است شده بازسازي جامعه از سياست علم پردازنظريه
 به شود، غرق شيرين تصورات در كه نيست آزاد سياست علم پرداز نظريه كه كند مي

 شدت به بلكه نيست، ياگراييرؤ و پردازيخيال جنس از انديشيآينده اين ،ترروشن عبارت
 حقيقي هايقابليت و واقعي امكانات فرافكني بايد آينده تصوير. است مرتبط واقعيت با

 )143: 1370 اسپريگنز،(. باشد استوار جامعه در افراد واقعي زندگي بر يعني باشد، انساني زندگي
 را سياسيعلوم حوزه در تصويرپردازي ضرورت سياست علم پيشگامان از السول، هارولد

 خود مقصود پيشبرد براي او. كرد مطرح مطلوب آينده به دستيابي در مهم گامي منزله به
  )Bell, 2003, 49(: گرفت درنظر را زير شرطپنج  پژوهي،آينده با علوم سياسي آميختن يعني
  ها؛ارزش و اهداف سازيشفاف .1
  روندها؛ توصيف. 2
  شرايط؛ تبيين .3
   كنوني؛ هايسياست تداوم صورت در محتمل و ممكن هايآينده تصويرپردازي .4
  .مشيخط بديل هايگزينه انتخاب و ارزيابي ابداع، .5
 و گيريتصميم السول، باور به. دارد نگرآينده و انديشآينده ماهيتي »سياست علم«
 برساختن مستلزم گذاريمشيخط و گيريتصميم نگر است،آينده ايمقوله گذاري مشي خط

 مطلوب تصوير منزله به تصاوير از يكي انتخاب سپس و بديل هايواقعيت از تصاويري
   هايريشه بررسي در بلوندل قبيل از پژوهان آينده از بسياري رو، همين از. است
 را علم اين هايآموزه و سياسيعلوم نقش علم، مثابه به پژوهيآينده تحول و گيريشكل

 تصوير خلق و ساختن براي را مناسبي بستر پژوهيآينده )Bell, 2003, 51(. دانندمي پررنگ
 به را سياسي علوم محقق ذهن همواره نموده و فراهم سياسي علوم مطالعات در مطلوب آينده
 پارادايمي تغيير يك بستر در سياسيعلوم. كندمي معطوف موجود وضع از گذار و آينده

. گيرد قرار پژوهانآينده كار تابع بيشتر هر چه علم اين شودمي باعث كه كندمي حركت
 و تخمين مفهوم از استراتژيك مطالعات و دفاعي – امنيتي مطالعات سياسي، علوم ادبيات در

 درجه تخمين و گيرياندازه به معطوف بينيپيش اينجا در. شودمي استفاده وفور به بينيپيش
. است آينده در آنها نتايج و يابياهميت ها، فعاليت توسعه آينده، در حوادث وقوع احتمال

 كه هاييتصميم مجموع از است عبارت خود استراتژي و شرايط يا موقعيت ديگر، سخن به
 تعيين. شوندمي گرفته پيش آيند، آينده در است ممكن كه رويدادهايي و شرايط به توجه با

 كه را شرايطي هر كنيم، بينيپيش را دهد روي آينده در است ممكن آنچه :يعني استراتژي
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 اين از يك هر در بايد كه تصميمي و سازيم مشخص شويم رو روبه آنها با دارد احتمال
  )6 :1347 يرماسه،پي(. برگزينيم ميان آن از شود گرفته شرايط

 ايران در سياسي علوم هاي پيشران .4
 شبرديپ عدم و شبرديپ در كه است يعوامل و روندها دادها،يرو ييشناسا بر ناظر 1شرانيپ

 ياسيس علوم يهاشرانيپ نيترمهم ادامه در. هستند مؤثر حوزه كي يبرا شده نييتع اهداف
 حاصل كهـ  نگارنده يشخص تجربة حسب بر ها بررسي شده است كه اين پيشران رانيا در
 ها،شيهما در حوزه نيا نامتخصص با تعامل زين و ـ است حوزه نيا در سيتدر دهه دو

  .است شده فراهم ،است يتخصص يها يسخنران و هاكنفرانس
  استيس علم شبرديپ يبرا جامع يراهبردكارگيري  هب) الف

 ياسيس علوم در شود يم داده دست به يعلم قلمرو هر در كه كالن و 2بزرگ ريتصو
 و است يواردات علوم ريسا مانند علم، نيا ،ترروشن عبارت به. است نگرفته شكل رانيا

 توسعه يبرا يراه نقشة كه اند دهينكوش رانيا در علم نيا رامونيپ گرفته شكل يعلم جامعه
 رسدمي نظر به. كنند يطراح يجهان تحوالت و يمحل يازهاين به توجه با علم نيا شبرديپ و

 درازمدت، برنامه در دانيمنمي بنابراين و نيست؛ مشخص دقيق شكل به سياسي علوم جايگاه
 جامع راهبردي نيازمند ما. يابيم دست مشخصي اهداف چه به بايد مدت كوتاه و مدت ميان
 سياسي قيسال از فارغ آيد، كار سر بر دولتي هر كه شكلي به هستيم، سياسي دانش در

 و ينگرندهيآ از ديبا ياسيس مسائل در كه اصل نيا و كند، دنبال را راهبرد آن خاص،
  .شود مشخص نمود استفاده يراهبرد شهياند يمحورها يتمام در ندهيآ و استيس از يقيتلف
  جامعه با ياسيس علوم تعامل) ب

 جامعه با يمعرفت حوزه نيا نامتخصص همكاري زانيم و ياسيس علوم پيشرفت بين
 كشورهاي جمهور رؤساي هاينطق كه نيست علت بدون. دارد وجود مستقيم ارتباط
 نامتخصص تعامل كه يزانيم به رو نيا از ؛شودمي كنترل انديشمند صد چند توسط پيشرفته
 شاهد زين زانيم همان به كند مي دايپ توسعه جامعه مختلف يهابخش به ياسيس علوم

 انيم ياديز اريبس فاصلة حاضر حال در. بود ميخواه رانيا جامعة در علم نيا شرفتيپ
 در حوزه نيا نامتخصص حالت نيتر نانهيخوشب در. ميهست جامعه و ياسيس علوم نامتخصص

                                                      
1. Driving Force 
2. Big Picture 
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 آنها تالش عمدة كه است آن مهم نكته اما ؛هستند كار به مشغول مرتبط يپژوهش مؤسسات
  .جامعه ينيع و يانضمام مسائل تا است يفلسف و يانتزاع مسائل به ييپاسخگو مصروف

   يسازيبوم) ج
 با متجدد يايدن به مربوط علوم انطباق از است عبارت نجايا در »يسازيبوم« از مقصود

 كه شود يم آشكار شيپ از شيب يزمان نكته نيا تياهم. است ياسالم رانيا خاص طيشرا
. است شده كشور وارد غرب از و است يواردات كامالً يعلم ،يخيتار ثيح از استيس علم
 يغرب كامالً يآموزش يمحتوا و دياسات ها،سرفصل ،يآموزش برنامة علم نيا ميتعل آغاز در
 در بودند  آمده يغرب يكشورها از عموماً كه علم نيا آموختگان دانش زين ادامه در. بود

   مفروضات. داشتند يم بر گام علم نيا يغرب و يجهان يدستاوردها حفظ يبرا تالش
 و ياجتماع خاص طيشرا از شده دهيبر و منتزع علم نكهيا: است نكته چند يسازيبوم

 با. دارد وجود خاص طيشرا بر دانش قيتطب امكان همچنين ست،ين نافع اي ممكن يفرهنگ
 تيماه به توجه با و دارند غرب در يخاستگاه ياسيس علوم كه موضوع نيا به توجه
 شمندانياند عهده بر اصول نيا انطباق وهيش كه داشت توجه ديبا ،كشورمان يرانيا ياسالم

 در كه يعلوم از را بهره نيشتريب بتوان ياسالم انقالب يكنون طيشرا در تا است حوزه نيا
  .نمود استفاده دارند يتوجه قابل نقش امروز مدرن يايدن
  يارشتهنيب مطالعات قيعم درك) د

 هايدانشگاه كه است اين سوم جهان و اول جهان در دانش هايتفاوت از يكي
 ذهنيبين را علم ماهيت چون دارد، تأكيد ايرشتهبين مطالعات بر نخست دسته كشورهاي

 مختلف علوم امروزه )70: 1370 حقيقت،(. نمايندمي تمركز گروهي كارهاي بر و كنندمي تلقي
 هم در زيادي اندازه تا مرزها كه چرا بگيرند، ناديده را علوم ساير با خود ارتباط توانندنمي

 شناسي جامعه سياسي، حقوق سياسي، اقتصاد با سياست مثال طور به است؛ شده شكسته
 عصر در كه داشت توجه بايد منظر اين از .دارد وثيقي پيوند سياسي پژوهي آينده و سياسي
 در رو همين از داشت؛ توجه ايرشتهبين مطالعات عمق به بايد دانش ارتقاي براي و حاضر

 علم با آشنايي ضمن حوزه اين دانشجوي تا شود اتخاذ تدبيري بايد سياسي علوم آموزش
  .كند پيدا آشنايي نيز سياسي هاي تحليل با مرتبط علوم ساير با سياست

  استيس علوم توسعة يراهبردها .5
 نيموجود در ا يهابيآس شناخت با ،مقاله نيا در يپژوهندهيآ كرديرو به توجه با
 ميخواه قرار يبررس مورد ندهيدر آ ياسيعلوم س گاهيجا يارتقا يبرا ، راهبردهايي راحوزه
  .ميكنيم اشاره آنها از يبرخ ريز در. داد
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  ياسيس علوم عرصه در شكنانه شالوده تحول) الف
 اثربخش و خالق كارآمد، رانيا در بخواهد ياسيس علوم چنانچه ،يپژوهندهيآ منظر از
 و قيتحق  يعلم يها روش ترك امر نيا از مراد البته. باشد كيدئولوژيا يدبا يم قطعاً باشد،
 بر يمبتن ضرورتاً ياسيس علوم يها گزاره يتمام كه ستين نيا منظور زين و ستين علم ديتول

 كه است  آن مراد بلكه باشد، ياتيح و خاص طور به و كيدئولوژيا حيصر يها آموزه
 به و آغاز صرف اتيفرض از نكنند تالش ،يعيطب علوم همچون ياسيس علوم دانشمندان

 يها هيفرض اثبات و رد و عرضه م،يتنظ در بلكه ند،ينما ختم ها هيفرض) اثبات نه و( داتييتأ
 اهداف ژه،يو يتمدن و يخيتار نهيشيپ با مسلمان، يكشور عنوان به رانيا يها ستهيبا به خود
 نشان شيگرا شدت به  ياسالم يها ارزش و اعتقادات و باورها و آن ندهيآ يبرا شده ميترس
 عرضه كشور مشكالت و مسائل حل يبرا فضا نيا در را خود عالمانه يها حل راه و داده
 و محقق اگر كه شود يم مشاهده يانسان علوم قاتيتحق و مقاالت عرضه در متأسفانه ؛كنند

 پژوهشگران و سندگانينو و شمندانياند  به را خود رساله و كتاب مطالب، يپژوهشگر
 ق،يتحق جينتا هرگاه و شود يم ستهينگر بدان  يعلم سخن عنوان به باشد، كرده استناد يغرب
 ياسالم منابع ژهيو به و يداخل متون ارجاع با اي او خود مستدل و عالمانه ،يفكر كار نديبرآ

 و دينما يم افتيدر كيدئولوژيا و  يرعلميغ سخن حسب بر محتوا، به توجه بدون باشد، 
 با ياسيس علوم يدبا يم شكنانه شالوده تحول نيا در نيبنابرا. شود ينم يتلق  يعلم تياهم حائز
  .شوند جيترو و آموزش د،يتول تيمعنو و اخالق هيپا بر علم ديتول بر منطبق ينگرش
  ياسيس علوم ِ يعلم يها قطب به توجه) ب

 بر يمبتن يفناور توسعه و پژوهش آن در كه يساختار از است عبارت يعلم قطب
 يها تيفعال بر مشتمل(ي ريگ اندازه قابل دانش ديتول برحسب يجهان ياستانداردها

 برنامه نيتدو در يعلم يها قطب به رانيا در. رديگ يم شكل يفن ينوآور اي و) يآموزش
 كاهش منظور به كه است يهيبد. شد توجه يفرهنگ و ياجتماع و ياقتصاد توسعه سوم
 و شد ديتأك منتخب  يعلم يها رشته دري علم يها قطب جاديا به ايدن با رانيا  يعلم فاصله
 آن يبرا يا بودجه 1379 سال از و ديرس بيتصو به برنامه يراهكارها جزء برنامه همان در

 يپژوهش و يآموزش مؤسسات و هادانشگاه از كي  كدام نكهيا صيتشخ و افتي اختصاص
 نيا متأسفانه. شد واگذار علوم وزارت به زين رديبگ عهده به را  يعلم قطب فهيوظ تواند يم

 يكشورها از يالگوبردار با آغاز در نكهيا ليدل به هادانشگاه در  يعلم يها قطب
 نظر به لذا. اند كرده دنبال زين را آنها اهداف اند، گرفته شكل توسعه حال در اي افتهي توسعه

 در محور يبوم يها قطب سيتأس سمت به ديبا يم روند نيا در ياساس نظر ديتجد با رسد يم
  .كرد حركت يپژوه ندهيآ و ياسيس علوم ژهيو به علوم
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  ياسيس علوم راه نقشة نيتدو) ج
 ساله ستيب انداز چشم سند در موجود يفناور و  يعلم يها آرمان و اهداف به دنيرس

 ريپذ امكان آن  شده يزير برنامه مودنيپ و راه نقشه كي داشتن قيطر از جز گمان يب
 نييتع بر عالوه ر،ياخ يها سال در كه يرهبر معظم مقام كه بود اساس نيهم بر. ستين
 به زيني علم كالن و يراهبرد تيريمد امر در فرهنگ، و علم عرصه يكل يها استيس

 گفتمان به يمحور علم و ييگرا علم ديبا... «: فرمودند يسخنان در اند، نموده ورود يدرست
  ستيب انداز چشم سند هدف به دنيرس جهت در. شود ليتبد ها بخش همه در جامعه مسلط
 كشور ازين نيتر مهم يعلم جامع نقشه كشور يعلم اول رتبه به دنيرس يبرا كشور، ساله
 يباال سطوح به مشخص يراهبرد با و يبند زمان اساس بر و آن ميترس با ديبا كه است
  )1390اي، خامنه(. »ميابي دستي علم جهش و روز دانش

  گيرينتيجه
 ،ياجتماع راتييتغ جاديا عوامل نيترياصل از يفناور و علم شرفتيپ كه آنجا از
 دانش از يريگبهره با يپژوهندهيآ مطالعات شوند،يم محسوب يفناور و يفرهنگ

 نهيزم ،يگروه تفكر در مشاركت يبرا جامعه از يعيوس يهابخش بيترغ و نامتخصص
  . كننديم جاديا الزم يسازوكارها و هاتياولو نييتع يبرا را يمناسب

 نمود، فراهم ياسيس مناسبات در را ياساس تحوالت و راتييتغ بروز ،ياسالم انقالب
 يروندها بر انقالب اهداف و دستاوردها تا شد موجب خارج و داخل در انقالب بازتاب
 به ديبا ندهيآ در شده يطراح اهداف به دنيرس يبرا راستا نيا در .باشد رگذاريتأث موجود

 نيا يشناسبيآس با و داد يشتريب تياهم يدانشگاه مطالعات بستر در حاصل يدستاوردها
 به هينزم نيا در ييراهبردها ارائه با تا برآمد، ساختارها ححيتص و الگو اصالح يپ در هارشته
  .ميابي دست است 1404 اندازچشم سند اهداف نجايا در كه نظر مورد اهداف نيترمهم

 رشته نيا ريس و ياسيس علوم و يپژوهندهيآ دانش فيتعر از بعد شد يسع مقاله نيا در
 تيماه بر رشته دو نيا انيم ارتباط به ،انقالب از بعد و رانيا ياسالم يجمهور در
 يروندها يريكارگ به و رشته دو نيا قيتلف تياهم زانيم به ده وش ديتأك آنها يارشته انيم

 يكاركرد يراهبردها ارائه يبرا آنها از حاصل يكردهايرو در موجود يهاوهيش از حاصل
   .گردد اشاره
 و ياسيس علوم يپژوهندهيآ رشته در خصوص رانيا در موجود يشناسبيآس ،ادامه در

 طرف از يياجرا النئومس از يدانشگاه مراكز يدور و يطرف از رشته نيا بودن يربوميغ
 در كشور به توانديم كه ارائه شد ييراهبردها انتها در و ،مورد توجه قرار گرفت گريد



 

 

  فصلنامه
  علمي
  پژوهشي

40

 ابعاد در ياسيس علوم يپژوهندهيآ كاربرد به توجه با اندازچشم سند اهداف شبرديپ نهيزم
 در. شود لينا ندهيآ در تيوضع نيبهتر ينيبشيپ به يكنون يروندها يبررس با و مختلف
  :شوديم انيب حوزه نيا در شنهاديپ چند موضوع شدن تر روشن يبرا پايان،

  ي؛پژوهندهيآ ژهيو  به  يعلم يها پژوهش قيتعم و گسترش
 ؛جامعه و ياسيس علوم نامتخصص تعامل گسترش
 در ينظر و يمفهوم تحوالت يروزآمدساز منظور به يالملل نيب ارتباطات گسترش

 ي؛اسيس علوم حوزة
  ؛كشور در استيس علم به يانضمام و يانتزاع كرديرو از يبيترك بر تمركز
  علمي؛ مختلف هاي رشته و ها حوزه در انديشمند  تربيت مراكز تأسيس
  محور؛ بومي پژوهشي و آموزشي مراكز گسترش و بسط

  پژوهشي؛ هاي يافته كردن كاربردي الگوي طراحي
علوم  و پژوهيآينده حوزه انديشمندان و  پيشكسوتان محققان، بزرگداشت و حمايت

  سياسي؛
 و آموختگان دانش علمي، جامعة اعضاي ميان مختلف هاي انجمن و ها باشگاه ايجاد
  كشور؛ در سياسي علوم كنشگران
  كشور؛ در سياسي علوم اهداف پيشبرد براي تخصصي نظري هاي كرسي ايجاد

  كشور؛ در سياسي علوم راه نقشة طراحي
 سياسي علوم علمي جامعة معرفي جهت غيرفارسي هاي زبان به تخصصي مجالت انتشار

  المللي؛ بين عرصة در ايران
 سياسي علوم اي رشته ميان ارتباطات تبيين و فهم منظور به تخصصي هاي همايش برپايي

  ؛... و فرهنگي مطالعات پژوهي، آينده شناختي، علوم قبيل از ها رشته ساير و
 هاي برنامه و ها سرفصل طراحي منظور به آموختگان دانش اشتغال و كار بازار به توجه
  ايران؛ در سياسي علوم آموزشي
 به تكميلي تحصيالت مقاطع در غيرايراني دانشجويان و پژوهشگران اساتيد، جذب

  .بالعكس و داخل به خارج از دانش انتقال و تسهيم منظور
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