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مؤسسـۀ  آموزشـی و پژوھشـی امـام خمینـی+، بـا مدیریـت عالـی 
، بر اسـاس  هعلیه

ّ
بنیان گـذار آن، عالمـه آیت الّله محمدتقی مصباح یزدی رضوان الل

درکی درسـت از نیاز جامعۀ انسـانی و اسـالمی به پاسـداری، ژرفابخشی 
و گسـترش مبانـی و آموزه ھـای حیات بخـش اسـالم نـاب محمدی| 
در ھمـۀ ابعـاد فـردی و اجتماعی تأسـیس شـد. ھدف مؤسسـه، تربیت 
فضـال و متخصصانی در رشـته ھای مختلف علوم اسـالمی و انسـانی بود 
کـه بتواننـد بر اسـاس مبانـی اعتقـادی و معارف اسـالمی بـه پژوھش و 
آمـوزش در حوزه ھـای مختلـف علـوم انسـانی، و مقابلـه با اندیشـه ھای 

انحرافـی و التقاطـی بپردازند.
آرمان ھـا و برنامه ھـای مؤسسـه پس از انقالب اسـالمی، مـورد تأیید 
و حمایـت بنیان گـذار جمھوری اسـالمی حضرت امـام خمینی+ و پس 
از ارتحـال ایشـان، مقام معظـم رھبـری، حضـرت آیت الّله العظمی امام 
خامنـه ای          قـرار گرفـت. ایـن مؤسسـه تاکنـون خدمـات ارزنـده و 

کم نظیـری بـه جامعـۀ اسـالمی ارائه کرده اسـت. 
، شورایی متشکل  هعلیه

ّ
در سال ۱۳۹۰، به امر حضرت عالمه مصباح رضوان الل

از برخی اسـاتید و مدیران مؤسسـه با عنوان «شـورای سیاسـت گذاری 
و نظـارت بـر تولیـد علـوم انسـانی اسـالمی» و تحـت اشـراف معظم له

 داَم ِظلهالعــالـّـی
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 به منظـور بررسـی و آسیب شناسـی فعالیت ھـای چنـد دھـۀ گذشـته و 
تعیین خط مشـی آیندۀ مؤسسـه تشـکیل شـد. این شـورا، پس از جلسات 
متعـدد و طوالنـی، نھایتـًا در سـال ۱۳۹۳، سـندی بـرای سـامان دھی به 

تالش ھای آموزشـی و پژوھشـی مؤسسـه تھیـه کرد.
در ادامه، در نتیجۀ نظرخواھی از اسـتادان معظم  مؤسسـه و جلسـات 
ھم اندیشـی و بررسـی و نقد، و با عنایت به راھبردھـا و رویکردھای ابالغی 
 ، مقـام معظم رھبـری  داَم ِظلهالعــالـّـی  اصالحاتـی زیر نظر حضـرت آیت الّلـه رجبی دامتبرکاُته
ریاسـت محتـرم مؤسسـه، در سـند انجام شـد و به شـرح ذیل بـه تصویب 
نھایـی رسـید. ایـن سـند مبنـای راھبردھـا، راھکارھـا، برنامه ریزی ھـا و 
فعالیت ھـای بخش ھای مختلف آموزشـی و پژوھشـی مؤسسـه و اعضای 

محتـرم ھیئـت علمی خوا ھـد بود.
امیدواریـم ایـن تـالش ناچیز مـورد توجـه حضـرت صاحب االمر - 
عجـل الّلـه تعالـی فرجه الشـریف - واقع شـود تـا با عنایـت آن حضرت 
برکـت و نورانیـت یابـد و منشـأ خدمـات و آثار فـراوان و ماندگار شـود، 

ان شاءالّله.

 به منظـور بررسـی و آسیب شناسـی فعالیت ھـای چنـد دھـۀ گذشـته و 
تعیین خط مشـی آیندۀ مؤسسـه تشـکیل شـد. این شـورا، پس از جلسات 
متعـدد و طوالنـی، نھایتـًا در سـال ۱۳۹۳، سـندی بـرای سـامان دھی به 

تالش ھای آموزشـی و پژوھشـی مؤسسـه تھیـه کرد.
در ادامه، در نتیجۀ نظرخواھی از اسـتادان معظم  مؤسسـه و جلسـات 
ھم اندیشـی و بررسـی و نقد، و با عنایت به راھبردھـا و رویکردھای ابالغی 
 ، مقـام معظـم رھبـری   داَم ِظلهالعــالـّـی  اصالحاتی زیر نظـر حضرت آیت الّلـه رجبی دامتبرکاُته
ریاسـت محتـرم مؤسسـه، در سـند انجام شـد و به شـرح ذیل بـه تصویب 
نھایـی رسـید. ایـن سـند مبنـای راھبردھـا، راھکارھـا، برنامه ریزی ھـا و 
فعالیت ھـای بخش ھای مختلف آموزشـی و پژوھشـی مؤسسـه و اعضای 

محتـرم ھیئـت علمی خوا ھـد بود.
امیدواریـم ایـن تـالش ناچیز مـورد توجـه حضـرت صاحب االمر - 
عجـل الّلـه تعالـی فرجه الشـریف - واقع شـود تـا با عنایـت آن حضرت 
برکـت و نورانیـت یابـد و منشـأ خدمـات و آثار فـراوان و ماندگار شـود، 

ان شاءالّله.
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علـوم انسـانی از دیربـاز بسـیار اھمیـت داشـته و در روزگار معاصر، این 
اھمیـت بـر اثـر عوامـل گوناگـون دوچنـدان شـده اسـت. بحران ھای 
معنوی و اخالقی، فرھنگی و اجتماعی، اقتصادی و سیاسـی در سـطوح 
فـردی، اجتماعـی، ملـی و بین المللـی از مھم تریـِن ایـن عوامل انـد. 
پیشـرفت ھای چشـم گیر علـوم طبیعـی، ریاضـی، فنـی و مھندسـی، و 
رشـد بسـیار سـریع تولیـد و تحـول در صنعـت و فناوری ھـای نویـن، 
ھرچنـد بـرای رفاه و آسـایش انسـان و جوامع امروزی ثمرھـای فراوان 
به بـار آورده، از تأمیـن برخـی نیازھـای اصیـل و فطـری بشـر، ماننـد 

تعالـی انسـانی، امنیـت و آرامش، به شـدت کاسـته اسـت.
بـه لحـاظ نظـری، بسـیاری از مبانـی، جھت گیری ھـا، رویکردھا و 
احـکام علـوم انسـانی موجـود، از مھم ترین علل قھـر علم و فنـاوری با 
معنویـت و اخـالق، و فاصلـه گرفتـن روزافـزون از اھـداف و آموزه ھای 
دینـی اسـت. اگـر علوم انسـانی که بـرای فراھم سـاختن زمینۀ رشـد 
و شـکوفایی و سـعادت انسـان پدیـد آمـده و گسـترش یافتـه اسـت، از 
در  و  می داشـت  خردپذیـر  و  صحیـح  رویکردھایـی  و  پایه ھـا  آغـاز، 
مسـیر درسـت قـرار می گرفـت، به یقیـن امروز جھـان شـاھد این ھمه 

ناھنجـاری، زشـتی و پلشـتی نبود.
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نیـز  انسـانی می توانسـت، و ھنـوز  ایـن، بی تردیـد علـوم  بـا وجـود 
می توانـد، ظرفیت ھـا و داده ھـای بسـیار ارزشـمندی در اختیار انسـان 
و جوامع بشـری قـرار دھد و پیمودن راه سـخت و پرپیچ وخم پیشـرفت 
و کمـال را آسـان تر کنـد. لیکـن ایـن امر مشـروط بـه اصالح بسـیاری 
از مبانـی و رویکردھـای علوم انسـانی و تولید علوم انسـانی اسـالمی بر 

اسـاس آموزه ھـای مسـتدل عقالنـی و وحیانی اسـت.
از این رو، به نظر می رسـد تولید علوم انسـانی اسـالمی و اسالمی سازی 
علـوم انسـانی بر اسـاس مبانـی، اھـداف و آموزه ھـای اسـالمی، بھترین و 
کاراتریـن روش بـرای احیای علوم انسـانی اسـت؛ زیرا اسـالم کامل ترین 
و جامع تریـن دیـن الھـی بـا محتـوا و پیام ھایی جھانـی و جاودانه اسـت. 
مبانـی بینشـی و ارزشـی اسـالم مالکـی بـرای حقانیـت مسـیر و ھمـۀ 
فعالیت ھـای ُخـرد و کالن نظـام اسـالمی اسـت. جامعیـت بی بدیـل و 
کمال بی نظیر اسـالم سـبب شـده اسـت کـه این دیـن پاسـخگوی ھمۀ 
نیازھـای مؤثر در کمال و سـعادت حقیقی انسـان، اعـم از نظری و عملی، 

مـادی و معنـوی، و دنیوی و اخروی باشـد.
امـا با تأسـف باید گفت ناآشـنایی با اسـالم یـا مخالفت بـا آن، نادیده 
گرفتـن یـا غفلـت از ایـن موھبـت الھـی (بـه ھـر علت یـا انگیـزه ای) و 
سـر و دل سـپردن بـه اندیشـه ھا و فرھنگ ھـای غیـر اسـالمی، به ویژه 
اندیشـه و فرھنـگ سـکوالر و انسـان محور غرب جدید، نتایجـی ناگوار و 
خسـارت ھایی جبران ناپذیـر، نه تنھـا بـرای مردم ایـن مرز و بـوم و امت 

اسـالم، که برای بشـر داشـته است.
از بارزتریـن و مھم تریـن نمونه ھـای ایـن خسـارت ھا، بسـیاری از 
آموزه ھـا، نظریه ھـا و احـکام علوم انسـانی اند کـه در بیشـتر محیط ھا و 
محافل علمی و دانشـگاھی در ایران و سـایر کشـورھا مطرح اند. تأسـف
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 و حیـرت، آن گاه بیشـتر می شـود کـه می بینیـم به رغـم ھشـدارھا، 
رھنمودھـا و تأکیدھـای بنیان گـذار انقـالب اسـالمی+ و مقـام معظم 
تالش ھـای  برخـی  نیـز  و  وارسـته  و  خبیـر  عالمـان  و  رھبـری داَم ِظلهالعــالـّـی 
صورت گرفتـه، ھنـوز علـوم انسـانی ریشـه در خـاک اندیشـۀ بیگانـه از 
اسـالم دارنـد و بـه جـای چشـمۀ زالل معـارف اسـالم، از سـراب اصالت 
ماده و انسـان، شـکاکیت و نسـبیت و لذت و سـود مادی آب می خورند. 
روشـن اسـت که نتیجۀ چنین وضعیتی، تنھا از دسـت رفتن سـرمایه ھا 

و فرصت ھـای معنـوی و مـادی بشـر اسـت.
بـاری، توجـه بـه اھمیـت آنچـه به اختصـار بیـان شـد از یـک سـو، 
و عـدم کفایـت کارھـای انجام شـده در زمینـۀ اسالمی سـازی علـوم 
از سـوی دیگـر، ضـرورت  انسـانی اسـالمی  تولیـد علـوم  انسـانی و 
پرداختـن بـه ایـن موضـوع را روشـن می سـازد. ازایـن رو، مسـئوالن و 
دانشـوران مؤسسـۀ پربرکت آموزشـی و پژوھشـی امام خمینی+ بر آن 
شـدند تـا در چارچوب این سـند، به قـدر ظرفیت و تـوان، در این جھت 
نسـبت بـه فعالیت ھـا و اقدامـات پیشـین، گام ھـای مؤثرتـری بردارنـد.
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 از مھم تریـن پیش فرض ھـای ایـن سـند، می تـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره 
کرد:

الـف) علوم انسـانی موجـود نه تنھا کمال و سـعادت حقیقی انسـان را 
در دنیـا و آخـرت تأمیـن نمی کننـد، بلکه در بسـیاری موارد بـا آن منافات 

دارند؛
ب) برخـالف توھـم برخـی از دگراندیشـان، اسالمی سـازی علـوم 
انسـانی و تولیـد علـوم انسـانی اسـالمی نه تنھـا امـکان دارد، بلکـه در 

برخـی مـوارد کمابیـش محقـق شـده اسـت؛
ج) وجود قدر مشـترک میان علوم انسـانی و آموزه ھای اسـالم، اتصاف 
علوم انسـانی به وصف «اسـالمی» و نیز اسالمی سـازی این علـوم را توجیه 

می کند؛
د) آموزه ھـای اسـالم، اعـم از توصیفی و دسـتوری، می توانند تأثیرات 

درخور توجھی بر علوم انسـانی داشـته باشـند.
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ھـدف ایـن سـند تعییـن سیاسـت ھا و راھبردھـا و ارائـۀ راھکارھـا 
و اقداماتـی اسـت کـه موجـب سـامان یافتـن فعالیت ھـا و زمینه سـاز 

دسـت یافتـن بـه نتایـج مطلـوب و از جملـه مـوارد زیـر می شـود:
الـف) تعییـن موارد سـازگاری یا ناسـازگاری علوم انسـانی (به ھمان 
معنایـی کـه در میـان دانشـگاھیان و اھـل نظـر در دنیای علـم متداول 

اسـت) بـا آموزه ھای اسـالم؛
ب) نشان دادن کاستی ھا و ناراستی ھای علوم انسانی موجود؛

ج) ارائـۀ دیـدگاه اسـالم دربـارۀ نظریـات مطـرح در ایـن علـوم و 
تولیـد نظریـات جدیـد؛

د) پاسـخ به پرسـش ھا و شـبھات مطرح، به ویژه در میان دانشگاھیان 
و فرھیختگان.

مھم تریـن پرسـش ھایی کـه ایـن بخـش از سـند در پـی پاسـخگویی به 
آنھاسـت، از ایـن قرارند:

الـف) آیـا علـم و علـوم انسـانی تعریفـی واحـد و ھمگانـی دارنـد؟ 
قلمـرو علـوم انسـانی تـا کجاسـت؟

ب) چـه نسـبتی میـان علـوم انسـانی و آموزه ھـای اسـالم برقـرار 
اسـت؟ ایـن دو در چـه مـواردی بـا یکدیگـر تالقـی دارنـد؟ در چـه 
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مـواردی بـا یکدیگـر سـازگاری و ناسـازگاری دارند و مالک سـازگاری یا 
ناسـازگاری آنھا چیسـت؟

ج) علـم اسـالمی و علـم انسـانی اسـالمی بـه چـه معناسـت و چـه 
دارد؟ ویژگی ھایـی 

د) اسالمی سـازی علـوم انسـانی یـا تولید علوم انسـانی اسـالمی به چه 
معناست؟

ابھـام در پاسـخ ایـن پرسـش ھا موجـب شـده اسـت تالش ھایـی 
کـه تاکنـون بـرای تولیـد علـوم انسـانی اسـالمی صـورت گرفتـه دچار 
پراکندگـی و آشـفتگی شـود و بـه نتیجۀ مطلوب نرسـد. ازایـن رو، برای 
آنکـه کارھـای بعـدی در ایـن زمینـه بـه ایـن آفت مبتـال نشـوند، الزم 
اسـت سـندی بـرای سـامان دادن بـه ایـن تالش ھـا تدویـن شـود تا با 
توجـه بـه پاسـخ صحیـح پرسـش ھای اساسـی مزبـور، ھماھنگـی الزم 

بـرای فعالیت ھـا تـا رسـیدن بـه نتیجـۀ مطلـوب حاصل شـود.
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برخی نکات روشی مورد توجه در این سند عبارت اند از:
الـف) بـا توجـه بـه گوناگونـی و اختـالف آرا و دیدگاه ھـا در پاسـخ 
بـه پرسـش ھای مزبـور، و بـه درازا کشـیدن مباحـث و چه بسـا بی ثمر 
مانـدن آنھـا، در این سـند، ضمـن توجه کامل بـه مھم تریـن آرا و انظار، 
هعلیه 

ّ
مبنـا و محـور مباحـث، آرا و اندیشـه ھای حضرت عالمـه مصباح رضوان الل

خواھـد بـود. البتـه آرا و اندیشـه ھای ایشـان نیـز در جلسـات علمـی 
بـه بحـث گذاشـته، و از رھنمودھـای ارزشـمند اسـتادان مختلـف 

می شـود؛ بھره گیـری 
ب) تعریـف واژگان و اصطالحـات کلیـدی و تعییـن تعریـف مختار، 
رعایـت سـیر منطقـی میان مباحـث، توجه به اھـّم دیدگاه ھا و بررسـی 
و نقـد آنھـا در مـوارد الزم و متناسـب بـا اھـداف سـند و ارائـۀ نظریـۀ 
منتخـب، رعایـت اصـول روش شـناختی خـاص ھر بحـث، و نیـز توجه 
بـه ھم زبانـی علمـی بـا مخاطبـان اصلـی، از دیگـر نـکات روشـی ایـن 
سـند اسـت. نکتـۀ اخیـر موجـب می شـود تـا در ھر مـورد کـه تعریفی 
مـورد قبـول ھمـگان باشـد، از آن تعریف اسـتفاده کنیـم، و در صورتی 
کـه چنیـن تعریفـی در دسـت نباشـد، بھتریـن تعریـف را برگزینیـم یـا 

گاه سـازیم. تولیـد کنیـم و مخاطـب خـود را از ایـن موضوع آ
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از آنجـا کـه در ایـن سـند مفاھیمـی بـه کار رفته انـد کـه ممکـن اسـت 
بـرای برخـی موجـب ابھـام یـا سـوء تفاھـم شـود، توضیحـی مختصـر 

دربـارۀ آنھـا بایسـته می نمایـد:

الف) علم
گاھی ترجمه می شـود، کاربردھای  واژۀ علـم که در فارسـی به دانش و آ
گاھـی، ماننـد علـم حضـوری، تصـور و  متنوعـی دارد کـه گاه مطلـق آ
تصدیـق را دربـر می گیـرد، و گاه بـه قیود خاصـی مقید می شـود، مانند 
علـم بـه یک قضیه، علـم مطابق با واقـع، علم به مجموعه ای از مسـائل، 
علـم بـه مجموعـه ای از مسـائل حقیقـی (غیـر قـراردادی)، یـا علم به 
 .(science) مسـائل حقیقـی کـه بـا روش تجربـی قابـل بررسـی باشـد
امـا آنچـه در بحـث تولیـد علـوم انسـانی مـد نظر اسـت، علم بـه ھمان 
اصطـالح متداولی اسـت که بـر شـاخه ھایی از دانش ھمچـون فیزیک، 
شـیمی، زیست شناسـی، روان شناسـی، جامعه شناسـی، اقتصاد، تفسیر 
قـرآن، فقـه، تاریـخ، اخالق، فلسـفه و معرفت شناسـی اطالق می شـود. 
به نظـر می رسـد وجه جامع ایـن اصطالح این اسـت که بـه مجموعه ای 
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از مسـائل اطـالق می شـود کـه معمـوًال موضـوع واحـدی دارنـد، بـا 
صرف نظـر از پاسـخ ھای مختلفـی کـه بـه ایـن مسـائل داده می شـود، 
و روشـی کـه بـرای اثبـات یـا حـل آن مسـائل بـه کار گرفته می شـود، و 
مبانـی و اھدافـی کـه دارد. البتـه ممکـن اسـت در تعریف برخـی علوم، 
ماننـد خداشناسـی فلسـفی، خداشناسـی عرفانی، روان شناسـی تجربی، 
علـم فقـه و فلسـفه، روش خاصـی اخـذ شـده باشـد. نیـز ممکـن اسـت 
اھـداف یـا مبانـی خاصـی را در علـم قیـد کـرده باشـند، ماننـد فلسـفۀ 
الحـادی، فلسـفۀ الھـی، اقتصـاد مارکسیسـتی، و اقتصـاد اسـالمی. امـا 
اصطالحـی کـه علـم را بـه تحقیـق بـا روش تجربـی اختصـاص می دھد، 

مبتنـی بـر برخـی مبانـی روش شـناختی اسـت کـه مناقشـه بردارند.

ب) اسالم
واژۀ اسـالم نیـز اصطالحات متعـددی دارد. طبق یک اصطالح، اسـالم 
بـه دیـن حـق اطـالق می شـود که عـالوه بـر دیـن خاتـم، سـایر ادیان 
آسـمانی را نیـز کـه در زمان خـود معتبر بوده انـد دربر می گیـرد. طبق 
اصطالحـی دیگـر، اسـالم اختصـاص بـه دیـن خاتـم دارد. طبـق ایـن 
اصطـالح، گاه تنھـا آموزه ھایـی کـه از کتـاب و سـنت به دسـت می آیـد 
اسـالم نامیده می شـود. امـا در اینجا مقصود از اسـالم مجموعـه تعالیم 
نظـری و عملـی ای اسـت کـه معطـوف بـه سـعادت حقیقـی و ابـدی 
انسـان اند؛ تعالیمـی کـه عـالوه بـر ادلـۀ معتبـر عقلـی، از راه قـرآن و 
سـنت معصومـان^ به دسـت می آینـد. البتـه ھمـۀ آنچـه در قـرآن و 
سـنت معتبـر معصومان^ آمـده اسـت، از آن جھت که پذیرفتن شـان 
تصدیـق خـدا و رسـول اسـت در سـعادت حقیقـی انسـان مؤثرنـد، و از 

ھمیـن جھـت جزء اسـالم دانسـته می شـود.
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ج) علم اسالمى
بـرای اتصـاف علم به «اسـالمی بودن» ادنی مناسـبت کافی اسـت. این 
مناسـبت ھا ممکن اسـت وجود مقاصد، مبانی یا منابع مشـترک باشند، 
و در نتیجـه، علـم اسـالمی اصطالحـات متعـددی خواھـد داشـت. امـا 
منظـور مـا از علـم اسـالمی، علمـی اسـت که افـزون بـر اینکه با اسـالم 
مسـائل مشـترک دارد، مبانـی، اھـداف و منابـع آن نیـز با اسـالم موافق 
باشـد. امـا اگـر علمـی در یکـی از این سـه مورد با اسـالم موافق نباشـد، 
اسـالمی نخواھـد بود. ھمچنین ممکن اسـت بخشـی از علم، اسـالمی، 
و بخشـی از آن غیـر اسـالمی باشـد. امـا اگـر علمـی بـا اسـالم مسـئلۀ 
مشـترکی نداشـت، از مقسـم اسـالمی و غیر اسـالمی خارج خواھد بود. 
بـرای مثـال، ریاضیات، اسـالمی و غیر اسـالمی نـدارد، مگر آنکه کسـی 
کاربردھـای علـم را نیـز در مـالک اتصاف علم به اسـالمی بـودن معتبر 

ند. بدا

د) علوم انسانى
بـر اسـاس تلقی رایـج، علوم انسـانی۱ (در مقابل علوم طبیعـی و ریاضی) 
بـه مجموعه۲علومـی اطالق می شـوند که به شـناخت انسـان و توصیف، 
تبییـن و تفسـیر پدیده ھـای فـردی و اجتماعـی (از آن جھـت کـه 
انسـانی اند، نـه از جھـت فیزیکی و زیسـتی)، و جھت  بخشـی بـه افعال و 

انفعـاالت انسـانی می پردازند.۳

 1.  Human Sciences.
۲. ممکن است یک علم انسانی خاص به ھمۀ این موارد یا برخی از آنھا بپردازد.

۳. ھنـر از آن جھـت کـه مھـارت اسـت، خـارج از علـم اسـت و از فنـون به حسـاب می آیـد؛ 
امـا از آن جھـت کـه قواعـدی دارد که قابل بررسـی علمی اسـت، از علوم انسـانی محسـوب 

می شـود، و مبانـی آن از فلسـفه ھای مضـاف (فلسـفه ھنر) اسـت.
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علـوم انسـانی در تعریـف یادشـده مبانـی خاصـی دارنـد کـه عمومًا 
 Humanities قـرار می گیرنـد و بـر اسـاس ھدفمـان بایـد به 

زیرشـاخۀ ۱
آنھـا نیـز بپردازیـم. از سـوی دیگـر، بـر اسـاس برخـی تعاریـف، علومـی 
ھمچـون حسـابداری، کتابداری، جغرافیا و ھتلداری نیز از علوم انسـانی 
محسـوب می  شـوند. امـا این سـنخ از علوم اصالتـًا در دسـتور کار ما قرار 

نمی گیرنـد.
بدیـن ترتیـب، بـا توجـه بـه ھدف ایـن سـند، علـوم مورد بررسـی 
شـامل دانش ھایـی ھمچـون اخـالق، حقـوق، اقتصـاد، روان شناسـی، 
جامعه شناسـی، مدیریـت، علـوم تربیتـی، علوم سیاسـی و تاریـخ، و نیز 
مبانـی ایـن علـوم، شـامل فلسـفه، معرفت شناسـی، انسان شناسـی و 

فلسـفه ھای مضـاف می شـوند.

هـ) علوم انسانى اسالمى
علـوم انسـانی چنانچـه در مبانـی، اھـداف و منابـع بـا اسـالم موافـق 

باشـند، اسـالمی خواھنـد بـود.

و) تولید علوم انسانى اسالمى
تولیـد علـوم انسـانی اسـالمی فرآینـدی اسـت کـه در آن بـر اسـاس 
مبانـی، اھـداف و منابـع اسـالمی، به پرسـش ھایی کـه در حـوزۀ علوم 

انسـانی قابـل طـرح اسـت پاسـخ داده می شـود.

۱. این اصطالح را نیز برخی به علوم انسانی ترجمه کرده اند.
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ز) اسالمى سازى علوم انسانى
مقصـود از اسالمی سـازی علـوم انسـانی آن اسـت کـه علـوم انسـانی 
موجـود بـه گونـه ای بازسـازی شـوند کـه بـا مبانـی، اھـداف و منابـع 
اسـالمی سـازگار باشـند.۱ بنابرایـن اسالمی سـازی علـوم را می تـوان 

نوعـی تولیـد علـوم انسـانی محسـوب کـرد.

۱. پاسـخ ھای علـوم انسـانی موجـود بـه مسـائل مربـوط، چنانچه بر اسـاس مبانـی، اھداف 
و منابـِع معتبـر به دسـت آمـده باشـند قابـل قبول انـد؛ امـا در صورتـی کـه مبانـی، اھداف و 
منابـع آنھا با اسـالم ناسـازگار باشـند، در واقـع به دلیل اسـتفاده از متدلوژی، منابـع یا مبانی 

نامعتبـر، صحیـح و کامـل نیسـتند و از این جھـت نیازمنـد بازنگری اند.
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تولید علم اسالمی فرآیندی است مشتمل بر مراحل زیر:
۱. شناخت نظام اندیشه اسالمی؛۱

۲. شـناخت فلسـفۀ عـام علـوم (مبانـی و روش شناسـی و اھـداف 
عـام علـوم) با رویکـرد انتقـادی؛۲

۳. شـناخت فلسـفۀ علم مورد نظر(مبانی، روش شناسـی و اھداف) 
با رویکـرد انتقادی؛

۴. شـناخت موضوعـات، مسـائل و نظریـات رایج در علـم مورد نظر 
با رویکـرد انتقادی؛۳

۱. مقصـود، آشـنایی بـا نظـام ھماھنـگ و به ھم پیوسـتۀ اصـول و اندیشـه ھای بنیادیـن 
اسـالمی اسـت. ایـن مبانی در برنامۀ آموزشـی مؤسسـه در قالب یک دوره فلسـفۀ اسـالمی 
(کتـاب آموزش فلسـفه) و یـک دوره تفسـیر موضوعی قرآن کریـم (مجموعۀ معـارف قرآن) 
بـه ھمـۀ دانش پژوھـان آموزش داده می شـود، و نیـز در قالبی دیگـر و با رویکـرد نوعًا عقلی 

در طـرح والیـت ارائه می شـود.
۲. منظور از فلسـفۀ عام علوم، آن دسـته از مبانی علوم اسـت که خاص یک شاخه یا رشتۀ علمی 
نیسـت و شامل مبانی معرفت شناختی،  ھستی شـناختی،  انسان شناختی،  فرجام شناختی،  راه 

و راھنماشـناختی،  ارزش شـناختی،  از نظر اسالم،  با روش ھای عقلی و نقلی معتبر است.
۳. ایـن مرحلـه بـه لـزوم آموختـن نظریات رایـج در علوم انسـانی موجـود با نـگاه انتقادی و 

محققانه اشـاره دارد.
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۵. شناخت روش استنباط از منابع اسالمی در علم مورد نظر؛۱
۶. تولید فلسفۀ عام علوم از دیدگاه اسالم؛

۷. تولید فلسفۀ آن علم از دیدگاه اسالم؛
۸. استخراج و تدوین نظریۀ اسالم دربارۀ آن علم.

۱. منظـوْر ویژگی ھـا و نـکات روش شـناختی اختصاصـی اسـت کـه در اسـتنباط احـکام 
موضوعـات خـاص از متـون دینـی مـورد نیـاز واقـع می ّشـود.
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بـا توجه بـه ترتیب منطقـی میان خود علـوم، و ضرورت ھـای کاربردی 
عـام یـا مقطعـی، تولیـد علـوم انسـانی اسـالمی نیـاز بـه اولویت بندی 
دارد. بنابرایـن مـالک اولویت بنـدی می توانـد یکـی از امـور زیر باشـد:

برخـی علـوم بـه برخی دیگـر نیـاز دارند. علومی کـه به نیازھـای علوم 
دیگـر پاسـخ می گوینـد بـر علومـی کـه بـه آنھـا نیـاز دارنـد، از ھمـان 
جھـت، تقـدم منطقـی دارنـد. بـرای مثـال، برخـی علـوم بیان کننـدۀ 
مبانـی علـم یـا علومـی دیگرنـد یـا دربـارۀ منابـع علـوم دیگـر بحـث 
می کننـد و یـا موضـوع علمـی دیگـر را اثبـات می کننـد. ازایـن رو، 
پرداختـن بـه علومـی ماننـد معرفت شناسـی، فلسـفه (متافیزیـک)، 
جھـت  از  اسـتنباط،  اصـول  و  مضـاف  فلسـفه ھای  انسان شناسـی، 
ترتیـب منطقـی، بـر بعضی علـوم دیگر مقدم اسـت و از ایـن جھت باید 

در اولویـت قـرار گیـرد.
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صـرف نظـر از اولویـت منطقـی، گاه ضرورت ھـای کاربـردی موجـب 
می شـود پرداختـن بـه برخـی علـوم را بـر برخی دیگـر مقـدم بداریم. 
ایـن ضرورت ھـا را می تـوان بـه دو دسـتۀ عـام و مقطعـی تقسـیم کـرد.

پرداختـن بـه برخـی علـوم یـا بخش ھایـی از یـک علم کـه نیاز بـه آنھا 
مختـِص زمـان و افـراد خاصی نیسـت بـر علوم یـا دیگـر بخش ھای آن 
علـم، از جھـت کاربـردی مقـدم اسـت و اولویـت دارد. ازایـن رو علوم و 
معارفـی ھمچـون اصـول عقایـد و اخـالق، کـه بـا باورھـا و ارزش ھای 
اساسـی مـردم سـرِکار دارنـد و ھمۀ ابعاد زندگـی آنھا را پیوسـته جھت 

می دھنـد در اولویت انـد.
از جھـت دیگـر، علـوم یـا بخش ھایـی از یک علـم کـه نپرداختن به 
آنھـا ممکـن اسـت تأثیر منفـی گسـترده و مانـدگاری در فرد یـا جامعه 
داشـته باشـد، در اولویـت قـرار می گیرند؛ غفلـت از «مراقبـت از کودک 
در دوران بـارداری»، بـا اینکـه بـه دوره ای خـاص مربوط اسـت، ممکن 
اسـت موجـب خسـارت ھای جبران ناپذیـر بـرای کـودک شـود. چنانکه 
پرداختـن بـه روان شناسـی یـا تعلیـم و تربیـت کـودک، به رغـم آنکه به 
مقطـع سـنی خاصـی اختصـاص دارد، مانع بـروز ناھنجاری ھایی اسـت 
کـه در صـورت بی توجھـی بـه آن، ھمـۀ افـراد جامعه تـا پایان عمـر از آن 
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زیـان می بیننـد و از ایـن جھـت، بـر سـایر بخش ھـای روان شناسـی و 
علـوم تربیتـی اولویـت دارد؛ ھرچنـد ممکـن اسـت بخش ھایـی دیگـر 
ھمچـون مسـائل جوانـان از جھـت دیگـر اولویت پیـدا کنـد. ھمچنین 
اسـت علومـی که بـه طراحـی نظام ھای اقتصـادی، سیاسـی، اجتماعی 
و فرھنگـی می پردازنـد کـه اجـرای آنھـا جامعـه را دسـتخوش تحوالت 

اساسـی و مانـدگار می کنـد.
درمجمـوع، می تـوان گفـت علوم یـا بخش ھایـی از یک علـم که از 
جھـت افـراد، زمان ھـا یـا نتایـج، کاربـرد عمومی تر یـا اثـر ماندگارتری 
دارنـد، بـر سـایر علـوم یا بخش ھـای دیگـر ھمان علـم مقدم انـد و باید 

در اولویـت قـرار گیرند.

برخـی علـوم در مقاطـع زمانـی خاصـی ضـرورت ویـژه می یابنـد. ایـن 
ضـروت بـه دلیـل شـرایط ویژه ای اسـت کـه در مقطـع خاصـی از زمان 
پدیـد می آیـد و طبعـًا تابع ھمان شـرایط اسـت؛ چنان که تھاجـم نظامی 
دشـمن در مقطعی خاص، ضرورت بسـیج نیروھا بـرای آموزش نظامی و 
اعـزام بـه جبھه ھای نبرد را در پـی دارد و آن را در اولویـت قرار می دھد، 
امـا بـا تغییر شـرایط و در غیر زمان جنـگ، این اولویت منتفی می شـود. 
بـه ھمیـن ترتیـب، ممکـن اسـت شـرایط خـاص زمانـی، پرداختـن بـه 
برخـی علـوم یا تحقیـق دربارۀ موضوعات و مسـائل خاصـی را در اولویت 
قـرار دھـد، ماننـد پاسـخ به شـبھات اعتقـادی رایـج، جمعیـت، اقتصاد 

مقاومتـی، انـرژی ھسـته ای و امنیت فضـای مجازی.
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ضرورت ھـای کاربـردی مقطعی، ھمان طـور که ممکن اسـت مربوط به 
شـرایط زمانـی خـاص باشـند، می توانند بـه افـراد و گروه ھا یـا منطقه 
مکانـی خاصـی مربـوط باشـند؛ چنان کـه ممکن اسـت نوعـی بیماری 
خـاص در میـان افراد یـا منطقه ای خـاص، پرداختن به درمـان را برای 
آنھـا اولویـت بخشـد. بـه ھمیـن ترتیـب، ممکـن اسـت پژوھش ھـای 
علمـی خاصی، مانند پاسـخ به شـبھات وھابیـت یا بھائیت، بـرای افراد 

یـا جوامعـی خاص اولویت داشـته باشـد. 
تمایـز نھـادن میـان ضرورت ھـای کاربردی عـام و مقطعـی از این رو 
الزم اسـت کـه در برنامه ریزی ھـا، آنچـه از جھت ضرورت ھـای کاربردی 
مقطعـی مقـدم داشـته شـده اسـت، می بایـد بـا تغییـر شـرایط، مـورد 
بازنگـری قـرار گیـرد و متناسـب بـا شـرایط جدیـد، اولویت ھا تغییـر یابند.

روشـن اسـت کـه ھریـک از اولویت ھـای بیان شـده، جھتـی خاص 
دارنـد و در برنامه ریـزی و اجـرا بایـد اولویت ھـا را از جھـات مختلـف 

درنظـر گرفـت و آنچـه در مجمـوع اولویـت دارد، مقدم داشـت.
و  برنامه ریـزی  اولویـت، در  از درنظـر گرفتـن مالک ھـای  پـس 
اجـرا، بایـد امکانـات و شـرایط واقعـی را نیـز مـد نظـر قـرار داد، زیـرا 
ممکـن اسـت اجـرای آنچـه اولویـت دارد، عمـًال امکان پذیـر نباشـد. 
در ایـن صـورت، بایـد بـا توجـه بـه امکانـات، به ترتیـب بـه اولویت ھای 
بعـدی پرداخـت؛ بـه ھمیـن ترتیـب، در برنامه ریـزی و اجـرای تولیـد 
علـوم انسـانی اسـالمی نیز باید بـه امکانات توجـه کـرد و از میان علوم 
و موضوعـات گوناگـون، بـه ترتیـب اولویـت، بـه آن دسـته از علـوم و 
موضوعـات پرداخـت کـه امکانـات آن وجـود دارد. البته روشـن اسـت 
کـه ایـن امـر به معنـای نفی لـزوم تالش بـرای فراھـم کـردن امکانات 

الزم بـرای پرداختـن بـه اولویت ھـا نیسـت. 



 28

اقدامات آموزشیسند تولید علوم انسانی اسالمی       

 28

سیاست کالن:
جھت دھـی فعالیت ھـای سـخت افزاری و نرم افـزاری  معاونـت آموزش 

به سـوی تولید علوم انسـانی اسـالمی.

این سیاست، از راه ھای زیر پیگیری و اجرا می شود:
۱. تدویـن برنامـۀ پنج سـاله و یک سـالۀ معاونـت آمـوزش در راسـتای 

تولیـد علوم انسـانی اسـالمی؛
۲. تدویـن برنامـه آموزشـی گروه ھـای علمـی در راسـتای تولیـد علـوم 

اسالمی؛ انسـانی 
۳. طراحـی و بازنگـری مقاطـع، رشـته ھا و گرایش ھـای دارای اولویت، 
مـواد درسـی و سـرفصل ھای دروس در راسـتای تولید علوم انسـانی 

اسالمی:
۱ـ۳. ھدف گـذاری دقیـق بـرای سـه مقطـع تحصیلی در راسـتای 

علوم انسـانی اسـالمی؛
۲ـ۳. راه انـدازی رشـتۀ فلسـفۀ علوم انسـانی بـا گرایش ھایی مانند 

روش شناسـی علوم انسـانی اسالمی؛
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۳ـ۳. طراحی گرایش ھای فلسفه ھای مضاف؛
۴ـ۳. افزودن مواد درسی مورد نیاز، به ویژه فلسفه ھای مضاف؛

۵ـ۳. طراحـی دوره ھـای دکتـری آموزشـیـ  پژوھشـی، و دکتری 
پژوھشـی بـا محوریت علوم انسـانی اسـالمی؛

۶ـ۳. آموزش مھارت ھای پژوھشی متناسب با مقاطع سه گانه؛
۴. اھتمام به روش شناسی علوم انسانی اسالمی:

۱ـ۴. آمـوزش روش شناسـی علـوم انسـانی اسـالمی در مقاطـع 
سـه گانه؛

و  پایان نامه ھـا  کالسـی،  تحقیقـات  از  بخشـی  جھت دھـی  ۲ـ۴. 
رسـاله ھای دکتـری بـه سـوی موضوعـات مرتبـط بـا روش شناسـی مزبـور؛

۵. بازنگـری ضوابـط، آیین نامه ھـا و مقـررات به منظور تسـھیل، تقویت 
و تشـویق تولید علوم انسـانی اسالمی:

۱ـ۵. اولویـت دادن بـه پذیرش طالب مسـتعد و عالقه مند به تولید 
علـوم انسـانی اسـالمی در مقطـع ارشـد و دکتـری در آیین نامه ھـای 

مربوط؛
۲ـ۵. لحـاظ امتیـاز ویـژه برای تـالش آموزشـی در راسـتای تولید 
علـوم انسـانی اسـالمی در تعیین شـاخص ھای گروه ھای برتر، تشـویق 

و ارتقـای مدیـران گروه ھـا و اسـتادان و دانش پژوھان؛
۶. تکریـم و تشـویق گروه ھـا، اسـتادان و دانش پژوھان برتـر و نمونه در 

قلمرو علوم انسـانی اسـالمی:
۱ـ۶. انتخـاب آثار علمی برتر دانش پژوھان در زمینۀ اسالمی سـازی 

انسانی؛ علوم 
۲ـ۶. انتخاب اسـتاد نمونـه و گروه برتر در زمینۀ اسالمی سـازی علوم 

انسانی؛
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۷. به کارگیـری اسـتادان باورمنـد و توانمند در ابعاد آموزشـی، نگرشـی 
و مھارتـی در زمینـۀ تولید علوم انسـانی اسـالمی و بـه روزآوری آنھا:

۱ـ۷. تأکیـد بـر تخصـص و تمرکزگرایـی در برنامه ھـای آموزشـی 
اعضـای ھیئـت علمـی در قلمـرو علـوم انسـانی اسـالمی؛

۲ـ۷. برگـزاری کارگاه ھـای آموزشـی ویـژۀ اسـتادان بـه منظـور 
کسـب مھارت ھـای الزم و انتخـاب روش ھـای تدریـس سـودمندتر و 

متناسـب تر بـا اھـداف اسالمی سـازی علـوم انسـانی؛
۳ـ۷. حمایـت و تشـویق اسـتادان بـرای شـرکت در مجامـع علمی 

داخلـی و خارجـی در زمینـۀ تولیـد علوم انسـانی اسـالمی؛
۴ـ۷. ایجـاد فضـای ھم اندیشـی بین اسـتادان و اسـتفاده از تجارب 

یکدیگـر در زمینۀ تولید علوم انسـانی اسـالمی؛
۸. ارائـۀ آموزش ھـای الزم بـرای تولید علوم انسـانی اسـالمی با رویکرد 

تطبیقی و انتقادی:
۱ـ۸. آموزش مبانی اسالمی (عقلی و نقلی) علوم انسانی؛

ایجـاد  و  انتقـادی  رویکـرد  بـا  دانش پژوھـان  آشناسـازی  ۲ـ۸. 
توانمنـدی تفکـر نقـدی؛

۳ـ۸. آموزش علوم انسانی با رویکرد انتقادی؛
۴ـ۸. آموزش فلسفۀ علوم انسانی با رویکرد انتقادی؛

۵ـ۸. آموزش فلسفه ھای مضاف ھر رشته با رویکرد انتقادی؛
۶ـ۸. جھت دھـی دروس روش تحقیـق نظـری و عملـی بـه سـوی 

تقویـت مھارت ھـای الزم؛
۹. جھت دھـی تحقیقـات کالسـی، پایان نامه ھـا و رسـاله ھا در راسـتای 
تولیـد علـوم انسـانی اسـالمی بـر اسـاس اولویت ھـای اعالم شـده از 

سـوی معاونـت پژوھش:
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۱ـ۹. ابـالغ اولویت ھـای پژوھشـی مصـوب در راسـتای علـوم 
گروه ھـای  و  تکمیلـی  تحصیـالت  مدیریـت  بـه  اسـالمی،  انسـانی 

علمـی؛
و  ارشـد  دانش پژوھـان  کالسـی  پژوھش ھـای  از  حمایـت  ۲ـ۹. 

دکتـری در راسـتای تولیـد علـوم انسـانی اسـالمی؛
۳ـ۹. جھت دھـی، تشـویق و حمایـت پایان نامه ھـا و رسـاله ھای 

حـوزۀ تولیـد علوم انسـانی اسـالمی؛
۱۰. ارتقابخشـی بـه فرھنـگ تولید علوم انسـانی اسـالمی در اسـتادان 

و دانش پژوھـان:
ضـرورت  زمینـۀ  در  دانش پژوھـان  و  اسـتادان  توجیـه  ۱ـ۱۰. 

اسـالمی؛ انسـانی  علـوم  تولیـد  و  انسـانی  علـوم  بازسـازی 
۲ـ۱۰. توجیـه دانـش پژوھـان در زمینـۀ اھمیـت فقـه و اصـول و 

سـایر معـارف اسـالمی بـرای تولیـد علوم انسـانی اسـالمی؛
۳ـ۱۰. ترویـج فرھنـگ و اصطالحـات اسـالمی، به ویژه اسـتفاده از 

متونـی بـا مضامین اسـالمی در آمـوزش زبان؛
۴ـ۱۰. ابـالغ اولویـت متـون درسـی مـورد نیـاز گروه ھـای علمی 

بـه معاونـت پژوھش؛ 
۱۱. ارتقابخشـی بـه قـدرت اسـتنباط و مھـارت بھره گیـری از منابـع 

اسـالمی در تولیـد علـوم انسـانی اسـالمی:
۱ـ۱۱. اولویت دادن به اسـتادان آشـنا با علوم انسـانی اسـالمی در 

تدریـس دروس فقه و اصول؛
۲ـ۱۱. نظـارت بـر تحصیـالت حـوزوی دانش پژوھـان مؤسسـه، و 

حمایـت از فعالیت ھـای آموزشـی آنـان در دروس فقـه و اصـول؛
۳ـ۱۱. طراحـی و برگـزاری دروس فقه تخصصـی ناظر به حوزه ھای 

علوم انسـانی اسالمی؛
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۴ـ۱۱. طراحـی و برگـزاری کارگاه ھای آموزشـی دربارۀ شـیوه ھای 
اسـتنباط از متون دینی در راسـتای تولید علوم انسـانی اسـالمی برای 

پژوھشـگران و دانش پژوھان؛
۵ـ۱۱. برگـزاری نشسـت ھای ھم اندیشـی اسـتادان فقـه و اصـول 
بـه منظـور کاربردی سـازی دروس فقـه و اصـول در جھـت تولید علوم 

انسـانی اسالمی؛
۱۲. گسـترش تعامـل بـا دیگـر مراکز آموزشـی و اسـتادان حـوزۀ علوم 

انسـانی اسـالمی بـر اسـاس سیاسـت ھا و اولویت ھـا:
۱ـ۱۲. امضـای تفاھم نامـه و قـرارداد ھمـکاری با مراکز ھمسـو در 

تولید علوم انسـانی اسـالمی؛
۲ـ۱۲. ھمـکاری بـا مراکز ھمسـو در تدوین سـرفصل ھای درسـی 

مربـوط به علوم انسـانی اسـالمی؛
۱۳. نظارت و ارزشـیابی مسـتمر جریان تولید علوم انسـانی اسـالمی در 

برنامه ھـا و فعالیت ھای آموزشـی:
۱ـ۱۳. طراحـی سیسـتم نظـارت و ارزشـیابی مسـتمر در آمـوزش 

علـوم انسانی اسـالمی؛
۲ـ۱۳. ارزشـیابی و آسیب شناسـی مسـتمر برنامه ھا و ارائه راھکار 

به شـورای سیاسـت گذاری تولید علوم انسـانی اسالمی.
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سیاست کالن:
جھت دھـی فعالیت ھـای سـخت افزاری و نرم افـزاری معاونـت پژوھش 

به سـوی تولید علوم انسـانی اسـالمی.

این سیاست، از راه ھای زیر پیگیری و اجرا می شود:
۱. تدوین برنامه ھای پژوھشی در تولید علوم انسانی اسالمی:

۱ـ۱. تھیـه و تنظیـم برنامـۀ پنج سـالۀ معاونـت پژوھـش در تولیـد 
علوم انسـانی اسـالمی؛

۱ـ۱ـ۱. تھیـۀ نظـام موضوعات پژوھشـی گروه ھا ھمـراه با تعیین 
اولویـت موضوعات؛ 

۲ـ۱ـ۱. تھیۀ برنامۀ پنج ساله گروه ھا؛
۲ـ۱. تھیـۀ برنامه ھـای سـاالنه بـا توجـه بـه امکانـات و شـرایط 

کوتاه مـدت؛
۳ـ۱. اعـالم اولویت ھای پژوھشـی در قلمرو علوم انسـانی اسـالمی 
بـه معاونـت آمـوزش بـه منظـور جھت دھـی پایان نامه ھا و رسـاله ھای 

دکتری؛
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بـه منظـور  آیین نامه ھـا  و  تدویـن مقـررات، ضوابـط  و  بازنگـری   .۲
تسـھیل، تقویـت و تشـویق تولیـد علـوم انسـانی اسـالمی: 

۱ـ۲. تعیین استانداردھای نظریه پردازی اسالمی؛ 
۲ـ۲. تدویـن و اصـالح آیین نامه ھـا در جھـت اولویـت دادن بـه 

طرح ھـای مؤثـر در تولیـد علـوم انسـانی اسـالمی؛
۳ـ۲. تدویـن و اصـالح آیین نامه ھـا در جھـت اولویـت دادن بـه 

ھمایش ھـای موثـر در تولیـد علـوم انسـانی اسـالمی؛
۳. سامان دھی امور پژوھشی در راستای تولید علوم انسانی اسالمی:

۱ـ۳. رصـد فعالیت ھـای پژوھشـی در سـطح ملـی و بین المللـی و 
اطالع رسـانی مناسـب بـه گروه ھـای علمـی؛

۲ـ۳. تعییـن پژوھش ھـای مورد نیاز بـا ھمـکاری گروه ھای علمی 
و برنامه ریـزی برای اجـرای آنھا؛

۳ـ۳. جھت دھی به طرح ھای پژوھشی بر اساس اولویت ھا؛
۴ـ۳. جھت دھـی مقـاالت موظفـی اعضـای ھیئت علمی به سـوی 

نظریه پـردازی و تولید علوم انسـانی اسـالمی؛
۵ـ۳. اقـدام برای تشـکیل قطب ھـای علمی در حوزۀ علوم انسـانی 

اسالمی؛
و  ملـی  ھمایش ھـای  علمـی،  نشسـت ھای  جھت دھـی  ۶ـ۳. 
اسـالمی؛ انسـانی  علـوم  راسـتای  در  پژوھـش  کارورزی  و  بین المللـی 

۱ـ۶ـ۳. طراحی و اجرای دوره ھای کارورزی و کارگاه ھا؛
۲ـ۶ـ۳. برگـزاری نشسـت ھای علمـی در قلمـرو علـوم انسـانی 
اسـالمی با شـرکت صاحب نظران برجسـته و انتشـار مناسـب خروجی 

آن در تولیـدات پژوھشـی؛
۳ـ۶ـ۳.  برگـزاری کرسـی ھای آزاداندیشـی، نقـد و نظریه پـردازی 

در قلمـرو علـوم انسـانی اسـالمی در ھمـۀ گروه ھـای علمی؛
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۷ـ۳. جھت دھی کارگروه ھای پژوھشـی به سـوی نقـد و نظریه پردازی 
در قلمرو علوم انسـانی اسالمی؛

۸ـ۳. جھت دھـی نشـریات تخصصـی، پژوھشـی و ترویجی به سـوی 
تولید علوم انسـانی اسـالمی؛

۱ـ۸ـ۳. اختصـاص برخـی شـماره ھای ھـر نشـریه بـه موضوعـی 
خـاص از علـوم انسـانی اسـالمی؛

۲ـ۸ـ۳. اولویت دادن به مقاالت مرتبط با علوم انسانی اسالمی؛
۹ـ۳. ترجمۀ آثار مرتبط با نقد علوم انسانی؛

۴. فراھـم آوردن و ارائـۀ خدمـات سـخت افزاری و نرم افـزاری مورد نیاز 
پژوھشـگران برای تولید علوم انسـانی اسـالمی:

۱ـ۴. تھیـۀ منابـع و سـخت افزارھا و نرم افزارھـای مـورد نیـاز در 
تولیـد علـوم انسـانی اسـالمی بـرای کتابخانه، اتـاق گروه ھـا و اعضای 

علمی؛ ھیئـت 
۲ـ۴. معرفـی امکانـات سـخت افزاری و نرم افـزاری مؤسسـه در 

زمینـۀ تولیـد علـوم انسـانی اسـالمی بـه پژوھشـگران؛
۵. ارتقابخشـی بـه سـطح انگیـزش و توانمندی ھـای علمـی و مھارتی 
انسـانی  علـوم  قلمـرو  در  نظریه پـردازی  و  نقـد  بـرای  پژوھشـگران 

اسـالمی بـا ھمـکاری بخش ھـای مربـوط:
۱ـ۵. تکریم و تشویق نظریه پردازان در قلمرو علوم انسانی اسالمی؛

۱ـ۱ـ۵. انتخـاب سـاالنۀ مقالـه، کتـاب، پایان نامـه و رسـالۀ برتر در 
تولید علوم انسـانی اسـالمی؛

۲ـ۱ـ۵. معرفی آثار برتر به جشنواره ھا؛
۳ـ۱ـ۵. درنظـر گرفتـن نظریه پردازی در علوم انسـانی اسـالمی به 
عنـوان شـاخص برتـر در اعطای پایه ھای تشـویقی و ارزشـیابی سـاالنۀ 

پژوھشـگران بـرای تعیین پژوھشـگر و گروه ھـای علمی برتر؛
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۲ـ۵. برگزاری کارگاه ھای افزایش مھارت ھای پژوھشی؛
۳ـ۵. ایجـاد فرصت ھـای مناسـب بـرای ارتقـای توانمندی ھـای 

علمـی پژوھشـگران ماننـد فرصت ھـای مطالعاتـی؛
۶. اھتمـام بـه پژوھش ھـای بین رشـته ای مورد نیـاز اسالمی سـازی علوم 

انسانی:
بیـن   طرح ھـای  اجـرای  و  شناسـایی  بـرای  برنامه ریـزی  ۱ـ۶. 

رشـته ای؛
۲ـ۶. برگزاری نشست ھا و ھمایش ھای بین رشته ای؛

۷. گسـترش تعامـل بـا دیگـر مراکـز پژوھشـی و نظریه پـردازان حـوزۀ 
علـوم انسـانی اسـالمی بـر اسـاس سیاسـت ھا و اولویت ھـا:

۱ـ۷. امضـای تفاھم نامـه و قـرارداد ھمـکاری بـا مراکـز ھمسـو در 
تولیـد علوم انسـانی اسـالمی؛

۲ـ۷. برگـزاری ھمایش ھـا و نشسـت ھای مشـترک با مراکز ھمسـو 
در تولید علوم انسـانی اسـالمی؛

۳ـ۷. مشارکت دادن مراکز ھمسو در تشکیل قطب ھای علمی؛
۴ـ۷. تبـادل اسـتاد و اعضـای ھیئـت علمی بـا مراکز ھمسـو برای 

عضویـت در شـوراھای علمـی مرتبط؛
۵ـ۷. ھمـکاری بـا مراکز ھمسـو در تولیـد کتاب ھای درسـی مورد 

نیاز علوم انسـانی اسـالمی؛
۸. نظـارت و ارزشـیابی مسـتمر جریـان تولید علوم انسـانی اسـالمی در 

برنامه ھـا و فعالیت ھـای پژوھشـی:
۱ـ۸. طراحـی سیسـتم نظـارت و ارزشـیابی مسـتمر در تولید علوم 

انسانی اسـالمی؛
۲ـ۸. انجـام ارزشـیابی و آسیب شناسـی مسـتمر برنامه ھـا و ارائـۀ 

راھـکار بـه شـورای سیاسـت گذاری تولیـد علوم انسـانی اسـالمی.


